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FÖRORD

Trafiksäkerhetsverket har under perioden april-juni 1991 genomr

fört en försöksverksamhet med häveriundersökningar av vägtrafik-

olyckor.

Undersökningarna genomfördes av särskila haverigrupper i Karlstad

med omnejd och i Stockholms stad.

I en haverigrupp ingick en arbetsledare, en trafiktekniker, en

fordonstekniker och en intervjuare.

I Karlstad undersöktes olyckor där äldre personer varit inblan-

dade. Där arbetade haverigruppen med "on the spot"-tekniken,

vilket innebar att undersökningen genomfördes någon eller några

dagar efter olyckstillfället.

I Stockholm undersöktes i första hand olyckor i korsningar på

huvudvägnätet men även andra olyckstyper blev föremål för under-

sökningar. Haverigruppen arbetade här med on the scene"-tekni-

ken, vilket innebar att gruppen skyndsamt infann sig på olycks-

platsen medan förare och fordon fanns kvar där.

Vid varje undersökning insamlades data rörande förare, fordon

och trafikmiljön. Efter datainsamlingen samlades haverigruppen

för en analys och utvärdering av olyckan varefter en haveri-

rapport upprättades.

Haveriundersökningarna genomfördes efter en metodik som utarbe-

tats av Försäkringsbranschens Trafiksäkerhetskommitté (Englund,

m fl 1978).

Vid upprättandet av haverirapporterna svarade befattningshavarna

för sina avsnitt enligt följande:

1. Olyckstyp Arbetsledaren

2. Trafiksituation och vägmiljö Trafikteknikern

3. Fordon Fordonsteknikern

4. Trafikanter Intervjuaren





II

Vid övriga avsnitt som

5. Analys av händelseförloppet

6. Faktorer som kan ha medverkat

till olyckans uppkomst

7. Konsekvenser av olyckan

8. Hypoteser, uppslag mm - åtgärder

har - efter överläggningar inom haverigruppen - intervjuaren

svarat för redovisningen.

I denna bilaga har samtliga rapporter - 17 i Karlstad och 16 i

Stockholm - sammanställts.

En redovisning och utvärdering av försöksverksamheten har på

uppdrag av TSV utförts av Statens väg- och trafikinstitut och

finns publicerad i VTIs rapportserie.





Förteckning över

III

olyckor som undersökts i Karlstad, klassi-

ficerade enligt SCB.
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Korsväg avsväng likriktade kurser. Egendomsskador.

Korsväg korsande kurs. Egendomsskador.

Undersökningen ej fullföljd.

Korsväg korsande kurs. Egendomsskador.

Undersökningen ej fullföljd.

Singelolycka. Svår personskada.

Korsväg korsande kurs. Egendomsskador.

Undersökningen ej fullföljd.

Korsväg korsande kurs. Egendomsskador.

Korsväg avsväng. Lindrig personskada.

Korsväg korsande kurs. Lindrig personskada

Korsväg korsande kurs. Egendomsskador.

Korsväg korsande kurs. Svår personskada.

Cykelolycka. Svår personskada

Undersökningen ej fullföljd.

Korsväg avsväng likriktade kurser. Egendomsskada.

Korsväg korsande kurs. Egendomsskador.

Korsväg korsande kurs. Egendomsskadör.

Singelolycka. Lindrig personskada.

Korsväg korsande kurs. Egendomsskador.

Korsväg korsande kurs. Svår personskada.





Förteckning över olyckor

IV

som undersökts i Stockholm, klassi-

ficerade enligt SCBs statistik.
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Singelolycka. Egendomsskada.

Korsväg avsväng motriktade kurser. Egendomsskada.

Fotgängarolycka. Svår personskada.

Undersökningen ej fullföljd.

Korsväg korsande kurser. Egendomsskada.

Fotgängarolycka. Svår personskada

Korsväg avsväng motriktade kurser. Egendomsskada.

Omkörningsolycka. Egendomsskada.

Korsväg korsande kurser. Egendomsskada.

Korsväg avsväng. Egendomsskada.

Korsväg korsande kurser. Egendomsskada.

Omkörningsolycka. Svår personskada.

Kollision mellan tåg och bil. Egendomsskada.

Korsväg korsande kurser. Egendomsskada.

Korsväg motriktade kurser. Egendomsskada.

Undersökningen ej fullföljd.

Korsväg korsande kurser. Lindrig personskada

Korsväg korsande kurser. Lindrig personskada.





Vägtrafikolycka 1 Karlstad
Korsväg avsväng likriktade kurser.





Vägtrafikolycka IK

.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning med huvudtrafiken i öst- västlig riktning. En
personbil (fordon A) kör in i korsningen österifrân och ämnar svänga söderut in på en
enskild väg. Den personbil (fordon B) kör in i korsningen österifrån. Fordon B kör i
korsningen in i bakändan på fordon A. .

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubricerades som olycka med lindrigpersonskada
och klassificerades som "korsväg - avsväng" enligt den officiella olycksstatistiken.

 

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning på en riksväg utanför tätbebyggt område med
följande karakteristika.

Trafiksituationen

Årsmedeldygnstrañk 3300 fordon per dygn på riksvägen. 10% tung trafik. Räkningar på
plats gav ca 150 fordon per timme vid middagstid varav 24% var tung trafik med stort
inslag av lastbilar med släp.

Den enskilda vägen trafikeras av ca 30 fordon per dygn.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunktcn

Fordon A kör på en tvåfaltig riksväg med Som A.
medelgod standard. Vägen går över ett
backkrön och sedan i nedförsbacke mot
korsningen.



Siktförhållanden

Sikten mot den enskilda vägen begränsas Sikten mot korsningen begränsas av
av växtlighet. Siktsträckan bakåt begrän- backkrön. Korsningen syns först från
sas av backkrön. toppen av krönet. Siktsträckan ca 160 m.

Sikten mot den enskilda vägen begränsas
av växtlighet.

Vägmiljö 'på kollision3platsen

Vägkorsningen är en 3-vägskorsning med anslutande enskild väg från söder. Hastighets-
begränsning 70 km/h. Korsningen är inte kanaliserad. Vägrenar saknas. Trafiken håller
ett högt tempo.

Trafikanordningar

Vägvisning sker med Vägvisare för enskild väg i höjd med vägens anslutning. Vägmar-
kering sker med mittlinje 9 + 3 och kantlinje 1 + 2. Vägvisare och vägmarkering i gott
skick.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade vid middagstid vecka 14. Dis och dimma rådde vid olyckstillfället.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt, ljus beläggning (viss spär- och sprickbildning).
Väglag: vått/fuktigt.

Bromsspär saknas. Bromsspår från tre hjul varav det längsta
uppmättes till 9,5 m för HF på asfalt och i
slänt.

Sammanfattning

Riksvägen har medelgod standard med hög tmñlcrytm. För trafik österifrän saknas för-
beredande upplysning om vägkorsning som ligger i en svacka mellan två backkrön.

.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil, 5 dörrar (combi) Personbil, 2 dörrar
Fabrikat och typ, Subaru 1800 4 WD Fabrikat och typ, Opel Kadett
combi Årsmodell: 1976
Årsmodell: 1985 Senaste kontrOllbesiktning: 910318
Senaste kontrollbesiktning 901212



Skadebeskrivning

Höger bakskärm intryckt ca 30 cm.
Baklucka skadad på höger sida.

Vänsterfront intryckt to m hjulstället,
karossen sned, bl a sluter ej dörrarna tätt.
Vänster främre hjulhus defonnerat.
Huvudbromscylindem skadad vid defor-
mationen.

Hjulsystem

Samtliga däck av radialtyp med dimen-
sion 175/79 13, sommardäck. Samtliga
däck hade ett mönsterdjup på 8 mm.

Ringtryck normala värden, Samtliga däck
i god kondition.

Däckslitage
och luftiyck:

Samtliga däck av radialtyp med dimen-
sionen 155 SR 13 vintennönstrade och
dubbade, slanglösa.
Slitbanans mönsterdjup:

Framdäck, vänster: 7 mm
Framdäck, höger: 6 mm
Bakdäck, vänster: 6 mm
Bakdäck, höger: 8 mm

Framdäck vänster var vid kontrolltillfället
lufttomt. Dock tyder inget på att däcket
rullat lufttomt vid olyckstillfället. Troligt-
vis beror detta på att fälgen var lqaftigt
defonnerad.

Övriga däck hade normalt ringtryck.

Drivsystem

Slutväxel: Läckage ingående axel
(kardan) samt runt oljekåpan.

Bromssystem

Täthet: Huvudcylinder skadad, vätske-
behållaren 1035 från cylindern i samband
med hjulhusets deformation

Kommunikation

Körriktningsvisare baklykta och broms-
lykta'deformerade p.g.a skadorna vid
kollisionen

Strålkastare och körriktningvisare:
Skadade på vänster sida p g a kolli-
sionen.

Provkörning

Fordonet ej provkört. Fordonet ej provkört.



Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av särskilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordon Azs belysning samt körriktningsvisare baktill,eller om något fel
på fordon B:s färdbroms, styrinrättning samt sikt genom vindrutan kan ha medverkat till
olyckans uppkomst eller förlopp.

Något som talar för att fordonen vid olyckstillfället varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess
uppkomst har inte konstaterats vid undersökningen.

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 63 år. Han tog körkort för 45
år sedan och kör omkring 2-3000 mil/år.
Han anser sig själv vara en normalvan
förare. Han körde en en personbil, en
Subaru, som han ägt cirka ett år. Föraren
anser sig ha stor vana av det fordon han
körde.

Förare A, som bor omkring 1,5 km från
platsen passerar olycksplatsen 4-5 gånger
per vecka. Han har tidigare råkat ut för en
olycka. Denna inträffade i den närbelägna
tätorten för cirka 4 år sedan.

Förare B är 80 år och har innehaft körkort
i 27 år. De senaste 4-5 åren bedömer hon
körsträckan till omkring 500 mil/år,
huvudsakligen till fritidshuset samt för att
sköta hushållets inköp. Hon anser sig
sj älv vara en förare med normalgod vana.

Hon körde en Opel som hon innehaft i
femton år. Bilen, som varit avställd under
delar av vintermånaderna, har nyligen
rustats upp för den årliga kontrollbesikt-
ningen, som skedde två veckor innan
olycksdagen. Förare B anser sig ha stor
vana av det fordon hon körde.

Hon anser att hon är väl förtrogen med
den plats där olyckan inträffade eftersom
hon tidigare brukat passerat platsen ett par
gånger per vecka, åtminstone sommartid.
Hon har inte tidigare råkat ut för någon
olycka.

Uppgifter om resan

Förare A startade resan ca 11.45.
Olyckan inträffade klockan 1200. Han
var på väg till sitt hem och sade sig inte
ha någon brådska. Han uppskattar sin
medelhastighet tidigare under resan till
60-70 km/h. Topphastigheten uppskattas
till 70 km/h

Olyckan inträffade omkring kl 12.00.
Förare B hade startat resan en stund
tidigare från den närbelägna tätorten, där
hon hade varit och besökt sin svägerska
under helgen. Då olyckan inträffade var
förare B på väg hem. Under dagen skulle
hon lämna tillbaka nycklarna till garaget
där hon vinterfo'rvarat bilen, och hon
upplevde sig inte ha haft någon brådska.



Hon nämner dock att hon talat med
svägerskan om den besvärliga dimman,
men att hon kommit fram till att inte
skjuta upp hemresan alltför länge. Förare
B uppger såväl medelhastigheten som
topphastigheten tidigare under resan till
70 km/h. '

Uppmärksamhetsnivå

Förare A hade sistlidna natt sovit mellan
21.00 - 07.30 och uppger att han under
den senaste veckan har sovit normalt.
Tidigare under dagen hade han varit inne
och handlat i den närbelägna tätorten.
Han uppger att han inte hade några prob-
lem som kunde ha distraherat honom
under körningen och att det enda han
tänkte på strax före olyckan var att han
skulle vara extra försiktig vid vänster-
svängen eftersom han ansåg att platsen
utgör en särskilt utsatt trafiksituation.

Vidare uppger förare A att han på grund
av trafiksituationen vanligen försöker se
till att släppa förbi bakomvarande trafik,
eller om detta inte är möjligt passera
olycksplatsen för att svänga in och vända
på en väg en bit längre bort (se ñg.).

Förare B hade natten före olyckan sovit
mellan 22.00 och 08.30 och uppger sig
ha haft normal sömn under den senaste
veckan. Aktiviteterna tidigare under
dagen hade inte varit särskilt ansträn-
gande. Förare B äter medicin mot and-
fåddhet - en tablett per dag. Dagen
innan hade hon tagit blodtryckssänkande
medicin. Förare B använder inte alkohol.

Hon uppger sig inte ha några speciella
problem som kan ha distraherat henne
under körningen. Hon säger att hon
under körningen suttit och tänkt på den
besvärliga dimman. Hon ansåg att platsen
för olyckan, dvs alldeles efter ett back-
krön, är mer krävande för trafikanterna än
den omgivande trañkmiljön. Bland annat
därför sänkte hon hastigheten till 50-60
km/h på väg uppför krönet.

Förare A använder ingen form av
farmaka och konsumerade senast alkohol
en .vecka innan olyckan inträffade.

Övrigt

Förare A hade ingen passagerare med i
bilen. Han använde bilbälte.

Förare B färdades ensam i sin bil. Hon
använde bilbälte.

Trafikanternas beskrivning

Trafzksituation före olyckan

Förare A kör västerut med en hastighet av
70 km/h. Innan backkrönet, dvs är han
närmar sig den väg han avser att svänga
in på, observerar han fordon B i back-
spegeln, men gör bedömningen att han
kommer att hinna göra vänstersvängen en
bit längre fram. Innan han kommer upp
på backkrönet sänker han hastigheten och
slår på körriktningsvisaren. Förare A
uppger att han har viss mötande trafik.

Förare B kör söderut, i riktning mot
olycksplatsen, med en hastighet av om-
kring 70 km/h. Hon ser fordon A en bit
framför sig och möter samtidigt en del
trafik Under intervjun nämner hon att en
betydande del av trafiken består i lastbilar
och långtradare. Samtidigt nämner honatt
hon finner det mycket obehagligt att möta
tyngre fordon på grund av vägens ringa
bredd.



På väg uppför backkrönet sänker hon
hastigheten till 50-60 km/, främst
beroende på dålig sikt, förorsakad av den
täta dimman. (Hon påpekar att hon glömt
berätta om hastighetssänknin gen för
polisen).

Fortsatt utveckling

Förare A saktar farten ytterligare,
passerar backkrönet och placerar bilen
längs vägens mittlinje då han avser att
svänga vänster, i riktning söderut. Han
upptäcker två mötande långtradare och
gör bedömningen att han inte hinner
svänga över vägen innnan han möter
dessa. Han tvingas därmed bromsa in
ytterligare och stanna helt i väntan på att
de mötande lån gtradama skall passera.

Förare B avser att passera förbi
olycksplatsen i riktning västerut. Hon
upptäcker fordon B:s bakljus, men upp-
lever inte att dessa är bromsljusen utan
uppfattar det som om fordon A färdas i
samma riktning som hon själv. I detta
läge trycker förare B på att hon inte sett
någon blinkers påslagen på fordon A.
Samtidigt nämner hon att Fordon A var
"inhöljt" i dimma och att fordonets mörka
färg försämrade möjligheten att upptäcka
det.

Olycksförlopp

Förare A säger sig ha insett att en olycka
höll på att inträffa då han tittade upp i den
inre backspegeln. Fordon B var då
mycket nära och förare A gjorde bedöm-
ningen att olyckan var oundviklig. Enligt
förare A förflyttas hans fordon omkring
två meter framåt i samband med kolli-
sionen. A uppger att bilens framhjul varit
riktade rakt fram i kollisionen och att
detta räddat honom från att slungas rakt
in i den sista av de mötande långtradarna.

Han uppgav att han hann påbörja en
tanke om att han skulle gasa på och
svänga in till höger på den angränsande
vägen en bit längre bort, men att kolli-
sionen inträffar innan han tänkt denna
tanke färdigt. På frågan om hur olyckan
kunde ha undvikits nämner han att förare
B kunde ha girat kraftigare. I efterhand
menar han att han kunde ha gjort som han
brukar, dvs åka fram till den angränsande
vägen och vända för att på så vis undvika
den mycket obehagliga vänstersvängen.
Förare A anser att den viktigaste orsaken
till olyckan var att han blev tvungen att
invänta de passerande långtmdarna, men
han nämner även att fordon B måste ha
haft för hög hastighet med avseende på
dimman och den besvärliga trafiksitution
som råder vid olycksplatsen.

Förare B insåg att en olycka höll på att
inträffa endast en bit innan kollisionen var
ett faktum Hon "slår till bromsarna"
omedelbart, men bilen fortsätter rakt fram
och kolliderar med fordon A. I samband
med kollisionen kastas fordon B:s bakdel
ut mot dikeskanten och hon uppger att
hon samtidigt vrider hjulen åt vänster för
att komma upp på vägbanan igen.

Hon anser sig inte ha några alternativ till
att bromsa när hon uppfattat att den fram-
förvarande bilen är stillastående. Förare B
anser att den viktigaste orsaken till
olyckan var den täta dimman, något som
hon återkommer till ett flertal gånger
under intervjun.

På frågan om vilka åtgärder som bör
vidtagas för att förhindra att en olycka av
denna typ upprepas föreslår förare B att
det angränsande backkrönet tas bort för
att öka siktsträckan.



På frågan om vilka åtgärder som bör
vidtagas för att förhindra att en olycka av
denna typ upprepas har förare A ett antal
synpunkter. Han föreslår en breddning
av vägen, utjämning av backkrönet samt
skyltning om den aktuella vägen en bit
innan, såväl för trafik i väster- som öster-
gående riktning.

5. Analys av händelseförloppet.

Utgângspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trafikmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
trañkant och övriga komponenter i trañksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare kan
ta up och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva -- dvs faktiska- fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt H -- Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av trafiksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig information".

För förare A krävs inledningsvis information om att han kommer att möta två långtradare.
Därefter krävs information om att fordon B närmar sig tämligen snabbt samt att vägens
bredd inte ger utrymme för B att passera honom. För förare B krävs information om att
fordon A är stillastående och avser att svänga vänster.

Informationsbortfall

Sikthinder

För förare A verkar inte något sikthinder Såväl backkrönet som dimman på platsen
föreligga. Visserligen har han backkrönet hindrade förare B23 sikt mot den aktuella
mellan sig och fordon B, men han uppger korsningen. Förare B säger att hon obser-
samtidigt att han inte tittar i backspegeln verar fordon A när hon kommer över
förrän alldeles innan kollisionen. backkrönet och att den då befinner sig

ganska nära henne. Dessutom syns bilen
mycket dåligt då den är mörk och "in-
höljd" i dimman som hon upplever är tät i
svackan.



Perceptuella begränsningar*

Förare A uppger att han har haft sin upp-
märksamhet riktad mot de båda lång-
tradare han möter. Att vägen är smal och
ett möte med ett stort fordon är obehagligt
kan ha medverkat till att förare A inte
längre fäster vikt vid att fordon B närmar
sig bakifrån och att han därför bör åka
förbi den aktuella korsningen

Förare B påpekar hon att hon under resan
suttit och oroat sig för dimman. Dess-
utom kan upptäckten av de mötande lång-
tradarna, som hon uppger vara mycket
obehagliga på den smala vägen, ha distra-
herat henne alldeles innan olyckan. Dessa
faktorer kan ha bidragit till att hon har
brustit i uppmärksamheten och inte obser-
verat fordon Azs körriktningsvisare.

Förare B känner till att olycksplatsen
utgör en riskabel trafikmiljö. Detta i
samband med dimman leder till att hon
sänker hastigheten. När hon kommer
Över backkrönet och observerar fordon A
gör hon bedömningen att denna färdas i
samma riktning som hon själv. Detta kan
till exempel ses mot bakgrund av
experiment som visat sig att människan
har en tendens att överskatta avstånd i
dimma.

Kunskapsbegrá'nsningar

Förare A känner väl till olycksplatsen och
berättar att han brukar släppa förbi
bakomvarande trafik innan eller att han
åker fram och vänder istället för att göra
vänstersvängen. Med tanke på den livliga
trafiken och dimman samt att han hade
noterat ett fordon bakom sig torde detta
vara en av de tillfällen där det är starkt
motiverat med ett förfarande där han kör
fram och vänder på den angränsande
vägen. Han har tydligen underskattat
risken för en kollision vid detta tillfälle.
Detta resonemang kan ses som ett
alternativ till det som förs ovan, dvs man
istället utgår ifrån att han ägnat all sin
uppmärksamhet mot de mötande
långtradarna.

Förare A nämner vid ett tillfälle att
olyckan skulle kunna ha undvikits om
förare B girat kraftigare åt höger i sam-
band med inbromsningen. Eftersom
vägen är smal vid olyckstillfället kan detta
visa på en begränsning med avseende på
förare Azs kunskaper om möjligheten att
passera honom.

Aven om förare B anser sig vara en van
förare kan det faktum att hon inte har kört
kört bil under en period av 3-4 månader
ha inverkat på hennes förmåga att hantera
fordonet då hon insåg att risk för en
olycka förelåg.



Strukturering och tolkning

Förare A är i denna situation medveten
om att hans fält för fri körning kan
begränsas av bakomvarande trañk då han
måste sänka hastigheten avsevärt för att
genomföra vänstersvängen samtidigt som
vägen är smal och sikten framåt i kors-
ningen är begränsad. A uppfattar inte
någon mötande trafik som begränsar hans
fält för fri körning på ett sådant sätt att

' han inte skulle kunna genomföra
vänstersvängen omedelban då han når
fram till korsningen.

Förare B färdas i sydlig riktning. Hon
avser att passera rakt fram i korsningen.
När hon kommer över backkrönet ser hon
fordon A samt de mötande lån gtradarna.
-Hon ser två röda lyktor, vilka hon inte
uppfattar som fordon Azs bromsljus. I
samband med detta gör hon bedömingen
att fordon A färdas i samma riktning som
hon själv.

I haverigruppen har diskuterats anled-
ningen till att förare B inte observerade att
fordon Azs körriktningsvisare var tänd.
Förutom det faktum att den kanske inte
har varit påslagen, (jfr förarnas skilda
uppgifter på denna punkt) så diskuterades
möjligheten att köm'ktningsvisaren kan ha
gått tillbaka i sitt ursprungsläge i samband
med att förare A bestämmer sig för att inte
svänga över utan istället fortsätter med
hjulen rakt fram. Vid en ytterligare
kontroll med förare A uppger han dock att
han aldrig har påbörjat svängen och att
hjulen därför varit riktade i färdriktningen
hela tiden. Detta klarläggande reducerar
giltigheten i haverigruppens hypotes om
att körriktningsvisaren återgått i sitt
ursprungliga läge.

Hon uppfattar inte att hennes fält för fri
körning är reducerat, dvs att fordon B är
stillastående, förrän hon är mycket nära.

Beslut och åtgärder

Mot bakgrund av den tolkning av
trafiksituationen som förare A gör avstår
han från att sakta in och släppa förbi A
eller att åka fram och vända på en
avtagsväg till höger. A beslutar sig för att
genomföra vänstersvängen, då upptäcker
han att hans fält för fri körning begränsas
i kön'iktningen av de mötande lång-
tradarna. Han tvingas då stanna och
upptäcker B då han tittar i backspegeln.

Förare B beslutar sig för att bromsa, men
hon lyckas inte få stopp på bilen. Av
bromsspåren att döma har hjulen låst sig i
kollisionsögonblicket. Hon uppger sig
inte ha haft några alternativa åtgärder.
Den alternativa åtgärd som kan ha stått till
buds var att gira ut mot vägkanten. Denna
åtgärd var emellertid inte aktuell för förare
B, eftersom det förelåg risk för att hon då
skulle köra av vägen, ned i vattendraget
vid sidan av vägen. Dessutom hade hon
mycket kort tid på sig att handla.



.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Fordon Azs blinkers ej påslagen enligt förare B
- Siktförhållanden österifrån (backkrön)
- Avsaknad om förberedande upplysning om korsning
-Dimma
- Förare B:s ovana p g a uppehåll i körningen, vilket bl a kan ha resulterat i oförmåga

att bromsa tillräckligt.
_ Mötande tunga fordon
- Fordon Azs inväntade mötande fordon
- Förare A23 kunskap om vägbredden, då han vid ett tillfälle nämner att förare B skulle

kunna ha kört förbi honom på utsidan.

.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: -
Fordonskador:

Fordon A: Fordon B:
Intryckt höger bak. Intryckningar vänster fram

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

-- Förberedande upplysning om korsningen (vägvisning eller varningsmärken uppsättes)
- Förbud mot vänstersväng och infart via "bandyklubba".
- En studie av hur vanligt avställning av fordon vintertid är bland äldreförare. En sådan

undersökning kan utmynna i "avrostningskurser" för äldre bilförare, liknande de som
anordnas för mc-förare.
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Vägtrafikolycka 2 Karlstad
Korsväg korsande kurs





Vägtrafikolycka 2K

.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning med huvudtrañken i öst-västlig riktning. En
personbil (fordon A) kör in i korsningen nom'från på en gata som kommer från ett
tätortscentrum och ämnar svänga Österut in på huvudgatan. En personbil (fordon B) kör '
in i korsningen Österifrån. Fordon B kör i korsningen in i sidan på fordon A.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubricerades som egendomsskadeolycka och
klassificerades som "korsväg - korsande kurs" enligt den officiella olycksstatistiken.

 

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning mellan en huvudgata och en matargata till ett
tätortscentrum med följande karakteristika.

Trafiksituationen

Årsmedeltrafiken ca 5000 fordon per dygn på huvudgatan. Väghållaren saknar uppgifter
om matargatan, men räkningar på plats gav ca 400 fordon/h på matargatan vid middags-
tid. Motsvarande siffra på huvudgatan var ca 600 f/h. Vid middagstid förekom ett visst
inslag av lastbilstrafik på båda gatorna och busstrafik på huvudgatan. Båda gatorna
trafikeras av mycket personbilar. Cykel- och gångtrañken var inte obetydlig.

Tidvis var trafiksituationen ganska rörig då mycket svängande trafik förekom både in och
ut från matargatan och in och ut från den lokalgata som finns omedelbart Öster om aktuell
3-vägskorsning.



Vågmiljö vid färd

Fordon A kör på en tvåfaltig, 7 m bred
matargata i centrummiljö med anslutande
utfarter från parkeringsplatser och fastig-
heter. Gatan ansluter nästan vinkelrätt
mot huvudgatan. Vid anslutningen har en
breddökning skett och ett övergångs-
ställe anlagts. Det finns spår efter refuger
på bådasidor om övergångsstället.
Hastighetsbegränsning 50 km/h.

mot kollisionspunkten

Fordon B kör på en tvåfältig ca 9 m bred
huvudgata. Gatan går i en svag nedförs-
backe mot korsningen. Gatan planar uti
höjd med ett övergångsställe strax före
korsningen med lokalgatan som ansluten
från söder och ca 60 m före aktuell kors-
ning. Mellan de två korsningarna finns
ytterligare ett övergångsställe. I kors-
ningamas nord- respektive sydändar
finns bussñckor. Längs gatan finns fler-
våningshus och någon enstaka enfamiljs-
villa. Vid korsningen med lokalgatan
finns ett gatukök och en taxistation.
Hastighetsbegränsning 50 km/h.

Siktförhållanden

Sikten österifrån mot huvudgatan skyms i
viss mån av en häckplantering av
varierande höjd. Bladen ej utslagna.

Sikten norrut mot matargatan skyms i
viss mån av en häckplantering av
varierande höjd. Bladen ej utslagna.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Vägkorsningen är en 3-vägskorsning mellan en huvudgata och en matargata. Hastighets-
begränsning 50 km/h. Korsningen är inte kanaliserad. Upphöjda gångbanor finns. Två
övergångsställen är anlagda i korsningen. Mycket svängande trafik och en hel del gång-
och cykeltrañk förekommer.

Trafikanordningar

i Lokal vägvisning med Vägvisare finns i de två näraliggande korsningarna. Vägmarke-
n'ngar finns i form av övergångsställen samt väjningslinjer på anslutande gator och mitt
linje 3 + 3 på huvudgatan. Vägmärken för huvudled, väjningsplikt, övergångsställen och
stannandeförbud finns uppsatta. '

Vägrnärkena är av skiftande kvalitet vad gäller reflexmaterial och textstorlekar. Vägmar-
keringarna är dåligt underhållna. Spår av de gamla väjningspliktema finns kvar.

Ljus- och våderleksförhållanden

Olyckan inträffade vid middagstid vecka 14. Det regnade vid olyckstillfallet.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt, ljus beläggning. Vägbanan är något spårig. Den är dessutom
lappad med asfalt och grus samt något gropig på båda sidor om huvudgatans övergångs-
ställe. Väglag: Vän/fuktigt.

Bromsspår saknas. Bromsspår saknas.



Sammanfattning

Huvudgata med mindre god standard p g a närhet mellan korsningarna, dåligt lappad
körbana mellan de två korsningarna, skiftande kvalitet på vägmärken och vägmarke-
ringar. Busshållplatsñckor i korsningarna, mycket svängande trafik och oskyddade
trafikanter ger tidvis ett komplicerat intryck.

.3 Fordon

Fordonsbesk rivning

Personbil 5 dörrar Personbil 4 dörrar
Fabrikat och typ: Volvo 245 GLT Fabrikat och typ: Renault 20
Årsmodell: 1981 Årsmodell: 1979
Senaste kontrollbesiktning: 900712 Senaste kontrollbesiktning: 901 1 16

Skadebeskrivning

Vänster framskärm deformerad to m Front intryckt i mitten ca 30 cm, i övrigt
mitten på hjulhuset. oskadd.

HjU 15ystem

Däckslitage och lufttryck: Stötdämpare Bak svag dämpverkan

Samtliga däck av radialtyp med dimen- Däckslitage och lufttryck:
sionen 185 R 14. Sommardäck. Slit-
banans mönsterdjup: Samtliga däck av radialtyp med dimen-

sionen 165 SR 14, sommardäck. Slit-
Framdäck, vänster 4,5 mm banans mönsterdjup:
Framdäck, höger 4,0 mm
Bakdäck, vänster 3,5 mm Framdäck, vänster 2,5 mm
Bakdäck, höger 3,5 mm Framdäck, höger 3,0 mm

Bakdäck, vänster 3,5 mm
Ringtryck normala värden. Bakdäck, höger 4,0 mm

Ringtryck normala värden.

Dri vsys tem

Motor Oljeläckage ventilkåpa Växellåda Oljeläckage
Växellåda Tillsatsväxellåda olje-

läckage.

Ka rosseri

Rutor Högre främre sidoruta Bilbälten Svag upprullning på förar-
hissmekanism ur funktion. plats.



Kommunikation

Köniktningsvisare, varsellykta: Glas Köniktningsvisare, parkeringslykta:
höger fram skadat samt armatur lös. Armatur vänster frarn lös, detta fungerade

dock utan anmärkning.

Provkörning

Fordonet provkört. Fordonet provkört.

Fordonet upplevdes som något gungigt
p g a bakre stötdämparnas svaga dämp-
verkan, dock ej så gungig att någon fara
för manövrerbarheten skulle försämras.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av särskilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordon B:s färdbroms, styrinrättning samt sikt genom rutorna kan ha
medverkat till olyckans uppkomst eller förlopp.

Något som talar för att fordonet vid olyckstillfället varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess
uppkomst har inte konstaterats vid undersökningen.

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare e farenhet

Förare A är 33 år gammal och har inne- Förare B är 75 år och har haft körkort i
haft körkort i 15 år. Hon kör ca 1500 mil/ 41 år. Han bedömer att han kör omkring
år, huvudsakligen resor till och från 400-500 mil/år och anser sig vara en
arbetet. Hon anser sig vara en mycket mycket van bilförare. Han körde en
van bilförare. personbil, Renault, som han ägt i 12 år.

Förare B anser sig ha stor vana av det
Hon körde vid olyckstillfället en Volvo fordon han körde.
245 som hon haft i närmare 4 år. Innan
dess hade hon en Audi 100. Hon anser Förare B, som bor omkring 2 km från
sig ha stor vana av det fordon hon körde. olycksplatsen, passerar platsen 2-3
Hon passerar olycksplatsen flera gånger i gånger per vecka. Han har tidigare varit
veckan, dels på väg till och från sitt inblandad i en allvarlig olycka. Denna
arbete, dels då hon handlar. Förare A har inträffade för ett tiotal år sedan.
aldrig tidigare råkat ut för någon olycka.

Uppgifter om resan

Förare A uppger att olyckan inträffade Förare B startade resan omkring 13.45.
omkring 13-tiden och att hon hade startat Olyckan inträffade 13.50.Han var på väg
resan från sitt arbete, några hundra meter till ortens köpcenter för att handla mat och
från olycksplatsen. Hon var på väg till uppgav sig inte ha någon brådska.



sitt hem för att vila några timmar innan
hon skulle iväg och arbeta, då hon har ett
extraknäck på en restaurang, kvällstid.
Hon uppger sig inte ha någon brådska.
Hon uppskattar sin medelhastighet som
mycket låg på den korta sträcka hon
färdats fram till olycksplatsen. Topp-
hastigheten kan ha uppgått till 30 km/h.

Han uppskattar såväl medelhastighet som
topphastighet tidigare under resan till 50
km/h.

Uppmärksamhetsnivâ

Förare A har svårt att dra sig till minnes
hur hon hade sovit natten före olyckan,
men hon bedömmer sig fullt utvilad
eftersom hon hade varit ledig från arbetet
dagen innan. Under vecka dessförinnan
hade hon varit sjukskriven på grund av
en förkylning och bedömer därför att hon
sovit mer än normalt.

Vid tidpunkten för olyckan åt förare A
pennicillin (Kåvepenin) mot öronin-
flammation. Hon uppger sig ha konsu-
merat alkohol senast fem dagar innan
olyckan. Hon anser sig för tillfället inte
ha några problem av den storleksord-
ningen att de kan ha påverkat hennes
uppmärksamhet under körningen. Hon
kan inte dra sig till minnes vad hon tänkte
på under tidsperioden alldeles innan
olyckan.

Förare A anser att platsen där olyckan
inträffade är mera krävande än den
omgiVande miljön, särskilt vid denna
tidpunkt då den trafikeras av såväl de
som skall handla inför helgen som de
som just slutat dagens arbete och är på
väg hem från den närbelägna industrin.
Just den livliga trañken från industrin -
främst i form av klungor med cyklister -
återkommer förare A till vid ett flertal
tillfällen under intervjun. Trafiken inne-
här att hon tvingas vänta på att få köra ut
från platsen och att detta tar en stor del av
hennes uppmärksamhet i anspråk.

Förare B hade sistlidna natt sovit mellan
23.00 - 8.00 och uppger att han under
den senaste veckan sovit normalt. Han
nämner även att han har varit förkyld och
sängliggande tidigare under veckan.
Under dagen har han legat till sängs och
läst eftersom han fortfarande inte kände
sig riktigt frisk.

Han uppger att han inte har några prob-
lem som är av den karaktären att de kunde
ha distraherat honom under körningen.
(I detta sammanhang bör det påpekas att
förare B kopplade frågan om problem till
hans alkoholkonsumtion.) Strax innan
olyckan tänkte han på att han måste hålla
uppsikt över trafiken som kommer ut från
parkeringsplatsema på den väg hanämnar
svänga in på. Anledningen till detta är att
han har varit tvungen att panikbromsa
flera gånger när folk åker ut från par-
keringsplatsen. Förare B uppger att han
håller en hastighet av omkring 30 km/h
inför den planerade svängen in mot
köpcentret.

Förare B äter antibiotika mot en svårbotad
infektion. Han uppger sig ha konsumerat
12 cl starksprit ca 24 timmar innan
olyckan inträffade. (Här bör det dock
nämnas att mannen enligt förare A upp-
trätt mycket konstigt på olyckSplatsen och
bland annat kört in i sidan på fordon A
flera gånger innan han lyckats flytta sitt
fordon till vägkanten. Vidare har förare B
lämnat ett positivt testresultat vid
alkoholutandningsprov.)

Övrigt
Förare A hade inte någon passagerare i
fordonet. Hon använde bilbälte.

Förare B använde säkerhetsbälte. Han var
ensam i bilen.



Trafikanternas beskrivning

Trafiksituation före olyckan

Förare A färdas i sydlig riktning. Hon
saktar ned farten och tänder den vänstra
körriktningsvisaren då hon närmar sig
korsningen, där hon ämnar svänga
österut. Trafiken på den k0rsande vägen
är mycket tät.

Förare B körde västerut med en hastighet
av 50 km/h. Eftersom det är fredagsefter-
middag det mycket trafik till och från
affärscentret.

När han närmar sig vägen som han skall
svänga in på i nordlig riktning, saktar han
ned farten en aning och slår på körtikt-
ningsvisaren -- denna uppgift står inte i
överensstämmelse med uppgifter från
förare A. Han lägger märke till fordon A
som färdas i sydlig riktning på den väg
han skall svänga in på. Inte heller denna
uppgift stämmer inte med vad A uppgett,
dvs att hon stått stilla i korsningen en
stund. Om hennes uppgift stämmer har
hon inte varit i rörelse när förare B först
upptäcker henne.

Fortsatt utveckling

Eftersom trafiken är tät, främst den i
riktning österut, konstaterar hon att hon
kommer att få stanna, varvid hon kör
fram och stannar vid den streckade linje
som markerar lämna företräde. Hon
uppger att hennes vänstra hjulpar tangerar
markeringarna efter den refug som
funnits i korsningen tidigare. Hon uppger
sig i detta läge ha god uppsikt över
trafiken och inväntar en lucka.

Förare A observerar nu fordon B som
kommer i riktning västerut. Bakom B ser
hon inget fordon samtidigt som det har
bildats en lucka i trafiken från höger.
Hon uppfattar det så att B skall passera
rakt fram i korsningen och att hon efter
att han har passerat kan påbörja sin
vänstersväng. Hon har alltså inte obser-
verat någon tänd köniktningssignal hos
fordon B.

Förare B närmar sig korsningen och
riktar nu sin uppmärksamhet mot den
närmaste av utfartema på matargatan från
den ovan nämnda parkeringsplatsen. Han
noterar samtidigt fordon A som nu är
stillastående i korsningen. Därefter
påbörjar förare B svängen in till höger.



Olycksförlopp

När fordon A endast är ett tiotal meter
från korsningen ser förare A att det inte
"står riktigt rätt till". Fordon B, som hon
upplever kommer med hög hastighet, styr
rakt mot henne och hon ser hur fordonet
"skakar". Detta kan förklaras grus och
ojämnheter i gatan (se ovan).

Hon anser att hon inte kunnat undvika
olyckan genom någon undanmanöver.
Förare A upplevde att förare B hade
uppenbara svårigheter att ta vara på sig
efter olyckan. Bland annat körde han på
fordon A ett antal gånger när han skulle
köra sin bil åt sidan. När hon gick fram
för att fråga honom om han var sjuk_
märkte hon att han luktade sprit. Förare A
tillkallade Polis mot förare B:s önskan.

Främsta orsak till att olyckan inträffade
anser hon vara att förare B var alkohol-
påverkad. Föraren av fordon B höll
alltför hög hastighet och kom över på
hennes sida av körbanan. På frågan om
hur man skall förebygga denna typ av
olyckor anser hon att människors inställ-
ning till alkohol och traka behöver
förändras. Dessutom efterlyser hon
någon form av körkortsprövnin g för
äldre bilförare.

Förare B inser inte att en olycka håller på
att inträffa förrän kollisionen är ett
faktum. Han kör in i Fordon Azs vänstra
framtlygel.

Den viktigaste orsaken till att olyckan
inträffade anser han vara att föraren av
fordon A placerat sitt fordon alldeles för
långt till vänster i korsningen och därmed
inkräktat på hans fält för fri körning.
Anledningen till att han inser olycksrisken
så sent uppger han vara att han dels ägnat
uppmärksamheten på eventuell traka från
parkeringsplatsen, dels att han utgått ifrån
att förare A skulle placera bilen rätt i kors-
ningen, i vilken han bedömer att det inte
finns utrymme för frlköming

På fråga om vad man skall göra för att
minska risken för olyckor i denna
korsning säger förare B att man borde
sätta upp en refug - något som funnits
tidigare iden aktuella korsningen. Vidare
anser han att väg-markeringarna på
platsen är utslitna och därför bör bättras
på.

5. Analys av händelseförloppet.

Utgângspunkterför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trafrkmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trafrkant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
trañkant och övriga komponenter i trafiksystemet, specith hur t ex en fordonsförare kan
ta upp och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva -- dvs faktiska -- fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt H - Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trañkanternas beskrivning av trafrksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig" information.



För förare A krävs information om vilka manövrer föraren av fordon B kommer att vidta.
För förare B krävs primärt information om alkoholens negativa inverkningar vid bil-
körning. Vidare krävs för förare B informa-tion om fordon Azs placering i korsningen
samt hur hans fordon kommer att reagera då han skall svänga.

Informationsbortfall

Sikthinder

Ej aktuellt. Ej aktuellt.

Perceptuella begränsningar*

Det rådde en livlig trafik på olycksplatsen
och dessutom hade förare A tvingats
vänta en stund i för att hitta en lucka i
trafiken. Detta kan ha bidragit till att hon
inte upptäckt fordon B tidigare.
Men detta har emellertid ingen betydelse
för olyckans utgång eftersom hon stod
stilla och hade fordon bakom sig.

Förare B uppger att han tidigare under
veckan varit sängliggande på grund av en
förkylning, vilket kan ha påverkat hans
uppmärksamhetsnivå. Vidare nämns att
han, när han konstaterat att fordon A
befinner sig stillastående i korsningen
framför honom, riktar sin uppmärk-
samhet mot eventuell trafik från den
angränsande parkeringsplatserna då han
förutsätter att någon kankomma att
svänga ut därifrån. Han säger sig därmed
ta för givet att fordon A inte befinner sig
på hans del av vägbanan (vilket han
angett som den huvudsakliga orsaken till
olyckan).

Slutligen torde förare B:s alkoholkon-
sumtion vara av avgörande betydelse i
detta sammanhang. Att han inte druckit
alkohol senare än 24 timmar innan

- olyckan kan bl a med stöd av akohol-
utandningsprov starkt ifrågasättas.

Kunskapsbegrá'nsningar

Här kan man möjligen väga in det faktum
att förare A inte hade kunskap om vad
förare B har för avsikt att göra.

Om man utgår ifrån att förare B var
alkoholpåverkad vid olyckstillfallet kan
man se två alternativ av kunskapsbrister.
Å ena sidan kan det vara så att förare B
inte var medveten om att den mängd
alkohol han konsumerat tidigare inte hade
gått ur kroppen, å andra sidan kan det
vara så att han underskattat den percep-
tionsbegränsning som alkoholförtäring
medför.



Strukturering och tolkning

Förare A närmar sig korsningen norr-
ifrån. Hon avser att svänga österut.
Hennes fält för fn' körning begränsas av
den livliga trafiken på huvudgatan, varvid
hon stannar till i höjd med de streck som
markerar lämna företräde. Hon har nu
god sikt åt båda håll. Efter en liten stund
ser hon fordon B som kommer österifrån
på huvudgatan. Hon utgår ifrån att B
skall åka rakt fram i korsningen eftersom
han håller en ganska hög fart och hon
dessutom inte ser någon körriktnings-
signal. Samtidigt ser hon att det är på väg
att bildas en lucka mellan de fordon som
färdas i motsatt riktning.

Förare B färdas norrifrån på huvudgatan.
Han ser fordon A på väg fram till kors-
ningen. När han närmar sig korsningen,
där han avser att svänga till höger, kon-
staterar han att ingenting reducerar hans
fält för fri körning. Därmed riktar han all
sin uppmärksamhet på den trafik som
eventuellt kan komma ut från parkerings-
platserna.

Beslut och åtgärder

Eftersom det inte kommer något fordon
efter B samtidigt som det bildats en lucka
i dennes mötande trafik beslutar A att hon
skall svänga ut efter det att fordon B har
passerat genom korsningen.
Då hon åter riktar uppmärksamheten mot
B ser hon att detta fordon åker rakt mot
henne. Hon har i detta läge inga
möjligheter att vidtaga några åtgärder.

Förare B beslutar sig för att svänga till
höger i korsningen. Han saktar därför in
och påbörjar svängen. Förare B upp-
täcker aldrig att en olycka håller på att
inträffa förrän den är ett faktum.
Eftersom han anser att orsaken till
olyckan består i att fordon A befunnit sig
på hans sida av vägen samtidigt som han
riktat sin uppmärksamhet åt ett annat håll
anser han sig inte ha haft några hand-
lingsalternativ. Han behandlar således
inte förare Azs förklaring till olyckan, dvs
att han skulle ha haft för hög hastighet
och inte svängt tillräckligt.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Förare B:s alkoholkonsumtion som kan ha påverkat hans uppmärksamhetsförmåga.
- Att förare B riktar huvuddelen av sin uppmärksamhet mot eventuell trafik från

parkeringen.
- Förare Azs placering i korsningen. Avsaknaden av refug och den dåligt lappade

huvudgatan kan ha påverkat förare Azs placering i korsningen (Vid haven'under-
sökningen noterades att den dåligt lappade huvudgatan leder till oönskade körmönster.
Trafrkanterna från den aktuella matargatan har en benägenhet att placera bilen relativt
långt till vänsteri korsningen och då de svänger ut använda sig av den mötande
trafrkens körbana på huvudgatan i syfte att undvika håligheterna i gatan).

- Grus i körbanan kan ha förorsakat en sladd på förare B:s bil (jfr förare utsaga om att
fordon B skakar).



.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: --
Fordonsskador:

Fordon A Fordon B
Vänster framskärrn intryckt. Fronten delvis intryckt.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

-- Siktröjning eller borttagande av häckplanteringen.
- Bättre underhåll av körbanor och trañkanordningar
- En Översyn av Övergångsställenas placering.
- Kanalisering av fordonsströmmama i korsningen.
-- Att fordon utrustas med teknik, exempelvis någon form av utandningsprov, som

hindrar alkoholpäverkade förare att köra fordonet.

1n



Vägtrafikolycka 3 Karlstad
Undersökningen ej fullföljd.





Vägtrafikolycka 4 Karlstad
Korsväg korsande kurs.





Vägtrañkolycka 4K

.l Olyckstyp

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning mellan en huvudgata och en matargata. Huvud-
gatan går i väst-östlig riktning. Matargatan går i nord-sydlig riktning. Huvudgatan ingår
som en del i en ringled. Matargatan slutar i tätortens centrala del.

En personbil (fordon A) kör in i korsningen norrifrån och ämnar svänga av österut. En
personbil (fordon B) kör in i korsningen från Öster och avser att passera igenom
korsningen umied huvud- gatan. Fordon A kör på fordon B25 högra sida. Olyckan
inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som egendomsskada och klassificeras som
"korsande kurs Kö" enligt den officiella olycksstatistiken.
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.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning inom tätbebyggt område med följande
karakteristika

Trafiksituationen

Årsmodeldygnstrañken (ÅDT) för huvudgatan är 13900 fordon med 6% inslag av tung
trafik. Matargatans ÅDT är 4100 fordon. Genomsnittliga timtrañken vid olyckstid-
punkten ligger på 700 respektive 340 fordon.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A kör på en matargata som för- Fordon B kör på enhuvudled som är
binder centrum med huvudgatan. Inga uppdelad i två körfält. Gatan går i en svag
vägmarkeringar förutom väjningsmar- vänsterkurva och beskriver en svag lut-
kering finns. Gatan ansluter till huvud- ning uppför mot korsningen.



gatan i en svag vänsterkurva uppför mot Utanför kantlinjen finns 1 m bred vägren
korsningen. Omedelbart till höger finns som begränsas av kantsten. På sträckan
kantsten och buskvegetation. Öster om korsningen finns en häck.

Siktförhållanden

Sikten mot Öster begränsas av en häck Sikten mot norr begränsas av en häck
(23 m lång) belägen i den nordöstra (jfr under A).
kvadranten. Häckens höjd var ca 70 cm.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Huvudgatan har fyra körfält med kantstensrefu ger. Gatan är klassad som huvudled. På
båda sidor finns markerat 1 m breda vägrenar. Utmed den södra sidan finns en upphöjd
trottoar som är skilt från en cykelväg med ett rörstaket. Avståndet från korsingen till nästa
korsning belägen längre västerut är ca 150 m. Denna korsning har trafikljus. Mot öster
ligger nästa korsning på ett avstånd av ca 300 m. Markerat övergångsställe finns placerat
väster om matargatan över huvudgatan. Markering för cykelöverfart finns inte. Gatu-
belysningsstolpar är placerade i mittrefugema. Anslutande matargata har en 7 m lång
mittrefug. Gatan har trottoar och cykelväg utmed västra sidan. In mot korsningen övergår
trottoar och cykelbana till en GCM-väg GCM-vägen är skild från matargatan genom
buskvegetation.

Trafikanordningar

Yägvisning i korsningen sker från väster med hjälp av portal med kör-fältsvägvisare.
Osterifrån och för matargatan användes tabellvägvisare. Skyltad hastighet är 50 km/h.
Lokaltiañkföreskrift om förbud att stanna är Skyltad på båda sidor av huvudgatan. För
matargatan gäller begränsad bärighet (axeltryck 5 t och boggitryck 8 t) vid en punkt 150
rn in från huvudgatan. Väjningsplikt är skultad och markerad i korsningen. Befint-liga
märken och målning är i dåligt skick. Exempelvis är målningen i det norra körfältet öster
om korsningen i det närmaste bortsliten. Väjningsmarkeringen var däremot av godtagbar
standard.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade på förmiddagen i dagsljus och uppehållsväder.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt (viss spårbildning). Väglaget var torrt.

Bromsspår saknades. Bromsspår uppmättes till 17 m.
Krockmärke på belysningsstolpe fanns.



Sammanfattning

Huvudgatan har en största bredd av 20,8 mi korsningen och har två körfält i vardera
riktningen vilket gör att korsningen blir svâröverskådlig för A som avser att svänga mot
öster. Häck belägen i den nordöstra kvadranten medför dessutom att sikten försämras för
både A och B.

.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil 2 dörrar
Fabrikat och typ: SAAB 90
Årsmodell: 1985
Senaste kontrollbesiktning: 901106

Personbil 4 dörrar combi coupé
Fabrikat och typ: Toyota Carina 11
Årsmodell: 1989
Senaste kontrollbesiktning: 891012
(nybes)

Skadebeskrivning

Främre Stötfångare demolerad samt
framkant på motorhuv (höger sida)
frontplåt samt kylaren skadad.

Höger framskärm samt höger främre dörr
skadade, höger framhjul flyttat bakåt.

Hjulsystem

Däckslitage
och lufttryck:

Framdäcken av radialtyp, vintermön-
strade med dubben urdragna. Bakdäcken
av radialtyp, sommardäck. Samtliga däck
hade dimensionen 165 SR 15. Slitbanans
mönsterdjup:

Framdäck, vänster 0,5 mm
Framdäck, höger 3,0 mm
Bakdäck, vänster 9,0 mm
Bakdäck, höger 8,0 mm

Ringtryck normala värden. Den olämp-
liga blandningen av olika däcktyper samt
kondition bedöms ej ha någon betydelse
för olyckans uppkomst.

Hjulupphängning: Undre länkarmen
knäckt och brusten i främre fästet. Hjulet
flyttat 15 cm bakåt, p g a skadorna vid
kollisionen.

Däckslitage
och lufttryck:

Samtliga däck av radialtyp, med dimen-
sion 185/65 R 14. Sommarmönstrade
Slitbanans mönsterdjup:

Framdäck, vänster 5,0 mm
Framdäck, höger 5,0 mm
Bakdäck, vänster 3,5 mm
Bakdäck, höger 4,0 mm

Ringtryck normala värden, samtliga däck
i god kondition.

Drivsystem

Kylaren läckage, troligen p g a skadorna
vid kollisionen.

Övrigt: Höger drivaxelns inre led brusten,
p g a skadorna vid kollisionen.



Karosseri

Rutor: Vindrutan skadad av ett stenskott i

siktfältet.

Kommunikation

Köniktningsvisare, position, varsellykta:
Glas skadat på höger sida p g a kolli-
sionen.

Strålkastare, glas: Höger skadat,
fungerade dock.

Övriga lyktor: Höger baklykta ur funk-
tion.

För varsellykta och positonslykta på
höger sida saknades hela armaturen,
troligen till följd av skadorna vid kolli-
sionen.

Provkörning

Fordonet provkört. Fordonet ej provkört.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av särskilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordon Azs färdbroms, eller siktförhållanden kan ha medverkat till
olyckans uppkomst eller förlopp.

Något som talar för att fordonen vid olyckstillfället varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess
uppkomst har inte konstaterats vid undersökningen.

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 77 år gammal och har inne-
haft körkort i 40 år. Han kör ca 1500
mil/år, huvudsakligen för att sköta
inköpen till hushållet samt hälsa på
vänner och bekanta. Han anser att han är
en normalvan bilförare. Han körde__en
SAAB som han innehaft i fem år. Aven
dessförinnan hade han en SAAB. Han
anser sig ha stor vana vid det fordon han
körde. Förare A passerar olycksplatsen
någon eller några gånger i veckan då han

Förare B är 48 år och tog körkort för 30
år sedan. Han kör ca 1500 mil/år huvud-
sakligen fritidsresor. Tidigare har han
arbetat som yrkeschaufför. Förare B
anser sig vara en förare med normal vana.

Han körde en Toyota som han haft i drygt
ett år. Innan dess hade han en Volvo 240.
Han anser sig ha normal vana av det
fordon han körde. Förare B, som bor ett
tiotal mil från olycksplatsen, passerar



åker in till staden för att handla. Han har
aldrig tidigare råkat ut för någon olycka.

platsen endast några gånger per år. Han
har tidigare råkat ut för några mindre
olyckor under sina 18 år som långtradar-
chafför. Den senaste olyckan inträffade
för 6 år sedan

Uppgifter om resan

Förare A hade startat sin resa från en
parkeringsplats några hundra meter från
olycksplatsen. Han är osäker på vid
vilken tidpunkt olyckan inträffade men
konstaterar slutligen att det var vid 10-
10.30-tiden. Han var på väg till sitt hem,
som ligger omkring 1,5 mil söder om
olycksplatsen.

Han uppskattar sin medelhastighet från

Förare A uppger att olyckan inträffade vid
10-tiden. Han hade tillsammans med sin
fru och ytterligare ett par startat resan
omlqing en timme tidigare och var på väg
till Karlstad för att äta en bit mat och se på
staden. Han uppger att de inte hade någon
brådska eftersom det var en nöjesresa och
därför inte hade några tider att passa.

Han anger såväl sin medelhastighet som
parkeringen fram till olycksplatsen som topphastighet till 90 km/h.
låg och topphastigheten upskattas till 40
km/h.

Uppmärksamhetsnivå

Förare A hade natten före olyckan sovit
mellan kl 21.30-06.30. Han har sovit
normalt även under den senaste veckan.
Tidigare under dagen hade han varit ute
på en kortare promenad innan han åkt in
till staden för att handla.

Han äter blodtryckssänkande medicin, 1
tablett per dag. Förare A är nykterist.
Han uppger att han för tillfället inte har
några problem av den storleksordningen
att de kan ha distraherat honom under
körningen. Han kan inte dra sig till
minnes vad hantänkte på under tids-
perioden närmast innan olyckan.

Förare A tycker att platsen där olyckan
inträffade är mindre krävande för
trafikanterna än den omgivande trafik-
miljön som utgörs av fyrvägskorsningar
och därmed är svårare att Överblicka. Han
nämner emellertid att olycksplatsen är en
aning krävande när det är livlig trafik och
man tvingas vänta länge för att få komma
ut.

Han upplever sig inte ha distraherats av
någonting, vare sig i eller utanför
fordonet.

Förare B hade sovit mellan 23.00 och
07.30 natten innan olyckan och uppger att
han fått normal sömn den senaste veckan.
Han är för närvarande sjukskriven efter
en operation i högerhanden -- något som
han inte upplever har någon negativ
inverkan på bilkömingen. Tidigare under
dagen hade han ägnat sig åt morgon-
bestyr, varit och tankat bilen samt hämtat
paret de reste tillsammans med.

Han använder för närvarande inte någon
form av fannaka och uppger att han
senast konsumerat alkohol - två groggar
-- två dagar innan olyckan.

Han uppger att han för tillfället inte har
några speciella problem som kan ha
distraherat honom under körningen. I
bilen sitter man och småpratar om vad
man skall göra närman kommer fram.
Tidsperioden omedelbart innan olyckan
inträffade var han dock koncentrerad på
den buss som svängde ut vid olycks-
platsen. Han drar sig till minnes att han
kommenterat det olämpliga i att bussen
svängde ut så nära honom.



Förare B anser inte att platsen där olyckan
inträffade är särskilt hävande för trafi-
kanterna i förhållande till den omgivande
trafilqniljön. Förutom den ovan nämnda
bussen uppger han sig inte ha distraherats
av något, vare sig i eller utanför fordonet
omedelbart innan olyckan.

Övrigt

Förare A hade en passagerare. Båda
använde bilbälte.

Det färdades 4 personer i fordon B.
Samtliga använde bilbälte.

Trafikanternas beskrivning

Trafzksituazion före olyckan

Förare A färdades söderut på den mindre
vägen. I korsningen innan olycksplatsen
saktar han in för att släppa fram en buss
som kommer österifrån och svänger in på
den väg han färdas på. Ungefär samtidigt
kör A förbi en cyklist. Då de närmar sig
korsningen slår förare A på vänster kör-
riktningsvisare, placerar bilen närmare
vägens mitt och saktar in farten för att lite
senare stanna bakom bussen. Vid
intervjun är han osäker på om han har
bilar efter sig.

Efter en liten stund ser han att bussen
åker. Han börjar köra efter bussen och
kastar samtidigt en blick över trafiken på
den korsande huvudleden. Han upptäcker
nu B som ligger i höger körfält i höjd
med den tredje belysningsstolpen, från
korsningen rälmat. Denna uppgift
stämmer inte med förare B:s utsaga, då
denne nämner att han vid denna tidpunkt
färdades i det vänstra körfältet och anger
sig var betydligt närmare korsningen.
(Här kan man ställa sig frågan om det
verkligen är fordon B som förare A ser.
Det är fullt möjligt att det rör sig om ett
bakomvarande fordon.) Förare A är
osäker på om han stannar till eller ej
innan han påbörjar sin vänstersväng.

Förare B närmar sig korsningen öster-
ifrån. Tidigare har han passerat en BMW,
som svängt av vid den föregående kors-
ningen. I samband med detta byter han
körfält till det vänstra. I korsningen fram-
för sig ser han en buss som skall svänga
ut och korsa den väg han färdas på.
Bakom bussen noterar han fordon A och
efter detta fordon ser han en televerkbil. I
höjde med refugen på den angränsande
gatan ser han även en cyklist som leder
sin cykel.



Fortsatt utveckling

Förare A avser att svänga vänster och ut
på huvudleden. Eftersom han konstaterat
att fordon B befinner sig på betryggande
avstånd ägnar han inte någon mer upp-
märksamhet åt detta håll utan koncen-
trerar sig på vänstersvängen som han nu
påbörjar.

Förare B, som avser att passera kors-
ningen i väst-östlig riktning ser nu att
bussen kör ut. Han släpper gasen och
minskar därmed hastigheten något sam-
tidigt som han gör sig beredd att bromsa
in eftersom han anser att busschauffören
svänger ut en aning sent. Han nämner
detta för sina medpassagerare och fort-
sätter att hålla uppsikt över bussens
position. När bussen passerat riktar han
sin uppmärksamhet mot nästa korsning
som regleras med trañksignaler. Han
säger sig förutsätta att de fordon som
befinner sig efter bussen skall lämna
honom företräde, då de är skyldiga till
detta.

Olycksförlopp

Kollisionen kom helt Överraskande för
förare A. Plötsligt ser han fordon B
framför sig. Han uppger att fordon B kör
in i hans fordon och samtidigt ser han
bilens kofångare göra en volt i luften
framför honom. (Haveriundersökningen
visar emellertid att det är fordon A som
kör in i fordon B.) Vid intervjun nämner
han att han i efterhand tänkt igenom
olycksförloppet och kommit fram till att
fordon B måste ha haft ganska hög
hastighet för att hinna så långt på så kort
tid. Vidare uppfattar han det i efterhand
så att föraren av fordon B försökt att väja
åt vänster för att undvika en kollision och
genom att jämföra markeringar efter
kollisionspunkten och bromsspår
konstaterar han att B börjat bromsa i
samma ögonblick som kollisionen.
Uppgiften om att förare B skulle ha väj t
stöds inte av förare B:s utsaga, då han
hävdar att han hela tiden legat i vänster
körfält och inte har väjt undan i samband
med kollisionen.

Förare A anger att hans bristande
uppmärksamhet var den främsta orsaken
till att olyckan inträffade. På frågan om
hur man i framtiden kan undvika liknande
olyckor i denna korsning föreslår han att
korsningen förses med trañksignaler.

Då Förare B är mitt i korsningen ropar en
av passagerarna till och han upptäcker att
fordon B har kört ut i korsningen. Han
uppger att fordon A i samma ögonblick
kör in i hans högra sida, i höjd med fram-
hjulet.Vid kollisionen kastas hans bil upp
på gatans mittrefug. Efter att ha jämfört
spår efter kollisionsplats och bromsspår
konstaterar förare B att han börjat bromsa
i kollisionsögonblicket. Han säger sig ha
upplevt det som om förare A "hängt på
bussen" utan att reflektera nämvärt över
övrig trafik. Förare A anser sig inte ha
några handlingsalternativ då han upp-
täckte att olyckan var ett faktum.

Förare B anser att den främsta orsaken till
att olyckan inträffade var förare Azs
bristande uppmärksamhet, eftersom
denne svängde ut framför honom trots
skyldighet att lämna företräde. Efter att ha
åkt igenom olycksplatsen anser han dess-
utom att förare Azs sikt måste ha varit
skymd av buskagen efter vägkanten.
Detta anser dock inte förare A.

För att undvika ett upprepande av en
denna olyckstyp i liknande korsningar
föreslår han att den mindre vägen ges en
högre status. Anledningen till detta är att
man på huvudleden nyligen passerar, och
kommer att passera korsningar som är
signalreglerade och verkar betydligt mera
komplicerade och därför inte lägger så



stor vikt vid en mindre gata. Ytterligare
ett alternativ anser han vara att stänga till
in- och utfarten från denna gata.

5. Analys av händelseförloppet.

Utgângspunkterför analysenü

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trañkmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trañkanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
trañkant och övriga komponenter i trañksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare kan
ta up och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva - dvs faktiska - fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt II - Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafrkantemas beskrivning av trafrksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig information.

För förare A krävs information om att avståndet till fordon B är så kort att han inte
kommer att hinna över vägen. För förare B krävs information om förare Azs tänkta
manöver.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A uppger att det inte föreligger Förare A uppger att det inte föreligger
något sikthinder. Men den häck som något sikthinder. Men den häck som
finns 50 - 73 m öster om korsningen finns 50 - 73 m öster om k0rsningen
begränsar förare Azs sikt i östli g riktning. begränsar förare Azs sikt i nordlig rikt-

ning. Detta innebär att han för en kort
stund haft svårt att de fordon som
befinner sig efter bussen.

Perceptuella begränsningar*

Förare A anser inte olycksplatsen vara FörareB har ursprungligen sin uppmärk-
särskilt krävande. Samtidigt vet han att samhet riktad mot den buss som han
han kan bli stående ganska länge i väntan anser ha svängt ut för nära honom. När
på att få komma ut på huvudleden, varvid denna har passerat säger han att han kon-
det kan antas att han känner ett visst centrerar sig på nästa korsning som är
"tryck" på sig att komma iväg. Tillsam- signalreglerad. Eftersom förare B inte
mans kan dessa faktorer ha medfört en passerar staden där olyckan inträffar mer



sänkning i hans uppmärksamhet över den
omgivande trafiken. Vad som stödjer
detta resonemang är hans osäkerhet bland
annat över om han stannar till innan han
svänger ut samt huruvida det fanns andra
fordon i närheten vid olyckstillfället

Detta kan tyda på att han inte har tagit sig
den tid det krävs att fatta beslutet att
svänga ut.. Dessutom är korsningen
svåröverskådlig, vilket kan ha distraherat
A då han snabbt bestämde sig för att åka
ut.

Tidigare väcktes även frågan om
huruvida det verkligen var fordon B som
A sett. Såväl hans bedömning om att B
befinner sig relativt långt borta som att
denne färdas i det högra körfältet talar för
att han har observerat ett annat fordon.
Slutligen kan det konstateras att det är
svårt att bedöma avstånd till andra
trafikanter samt hur lång sträcka de
kommer att färdas under en given
tidsperiod.

än ett par gånger per år kan det tänkas att
han är en aning osäker på var han skall
placera sig med tanke på den fortsatta
färden. Detta kan i sin tur kan ha bidragit
till en försämring av uppmärksamhets-
nivån.

Hans resonemang om att storleksskill-
nadema mellan de båda vägarna kan bidra
till en sänkt uppmärksamhet kan dock
ifrågasättas, med tanke på att han nyss
varseblivits om vägen genom att bussen
svängt ut.

Kunskapsbegrá'nsningar

Att förare A åker ut trots väjningsplikt
kan inte bedömas som en kunskapsbe-
gränsning eftersom han är väl medveten
om att han är skyldig att lämna korsande
trafik företräde.

Förare B har förutsatt att fordon B inte
kommer att svänga ut eftersom denne har
väjningsplikt. Möjligen kan man påpeka
att han inte borde ha förutsatt detta, men
samtidigt bör man ställa sig frågan om
inte olyckan hade inträffat även om förare
B tänkt i dessa banor och därmed obser-
verat fordon A noggrannare.

Strukturering och tolkning

Förare A kör i riktning söderut. Han
avser att svänga vänster i korsningen och
stannar in bakom den framförvarande
bussen. När bussen ger sig iväg kör han
framåt mot korsningen och observerar ett
fordon - som han efter olyckan utgår
ifrån är B. Detta fordon befinner sig
dock, som han bedömer det, relativt långt
borta, varvid han inte ser några hinder i
sitt fält för fri körning. Mot bakgrund av
förare B:s utsaga, dvs att bussen svängt
ut mycket sent, kan det tänkas att förare
A dragit slutsatsen att det är osannolikt att
ett fordon skall befinna sig så nära kors-
ningen som fordon B gör. På grundval

Förare B närmar sig korsningen och
finner sitt fält för fri körning begränsat av
bussen som svänger över gatan. Av
denna anledning släpper han gaspedalen
och rullar fram mot korsningen. När
bussen passerat utgår han ifrån att bilarna
efter bussen skall beakta väjningsplikten,
varvid han riktar sin uppmärksamhet
framåt för ett kort ögonblick.



av den information som förare A har
inskaffat sig beslutar han sig för att
svänga ut på den korsande huvudleden

Beslut och åtgärder

Han uppfattar inte att en olycka håller på Han upptäcker inte förare A förrän en av
att inträffa förrän den är ett faktum. Han passagerarna ropar till. I samma ögon-
hinner inte att göra någon form av undan- blick kolliderar de båda bilarna Inbroms-
manöver och kör in i fordon B:s främre ningen har skett reflexmässigt i samband
flygel. med kollisionen. Bedömningen om när

han börjat bromsa gör han med hjälp av
bromspår och spår efter kollisions-
punkten. Detta innebär att han inte anser
sig ha hunnit ta några direkta beslut om
att bromsa. Vidare anser han att han inte
haft någon möjlighet att väja undan.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans-
uppkomst

-- Häcken i den nordöstra kvadranten kan ha skymt sikten för den ene eller båda förarna.
- Huvudgatans stora bredd, med två körbanor i vardera riktningen, gör korsningen

svåröverskådlig för A, vilket kan ha resulterat i osäkerhet
- Förare A kan ha observerat fel fordon då han konstaterar att B befinner sig på

betryggande avstånd.
- Föraren A kan ha utgått ifrån att bussen inte skulle svänga ut om det fanns andra

fordon nära och därför mer eller mindre "hängt på bussern".

.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: --
Fordonsskador:

Intryckningar i fronten Höger framskärm intryckt
Höger främre dörr skadad
Höger framhjul flyttat bakåt ca 15 cm

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Att häcken i den nordöstra kvadranten borttages
- Införande av förbud mot infart på matargatan i nordlig riktning.
- Montering av trafikljus.
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Vägtrañkolycka 5 Karlstad
Undersökningen ej fullföljd.





Vägtrañkolycka 6 Karlstad
Singelolycka.





Vägtrañkolycka 6K

.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade på en raksträcka på en riksväg. En personbil (fordon A) kör i sydlig
riktning och ämnar fortsätta rakt fram. Föraren drabbas av sjukdom och kör över på
motsatt sida och kör där några hundra meter och kör sedan ned i diket på vänster sida i
färdriktningen.

olyckan inträffade i mörker. Olyckan rubriceras som olycka med svår personskada
(föraren avlider senare) och klassificeras som singelolycka enligt den officiella olycks-
statistiken.

 

/

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade på en sträcka på en riksväg utom tätbebyggt område med följande
karakteristika.

Trafiksituationen

Årsmedeldygnstrañk ca 3700 fordon/dygn.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A kör på en tväfältig, 8 m bred, riksväg av god standard. Vägen går igenom ett
skogsområde och är rak en god bit före avkömingsplatsen. Hastighetsbegränsnin g 90
km/h.



Siktförhållanden

Sikten är mycket god.

Vägmiljö på avkörningsplatsen

Vägen är 8 m bred med djupa diken på båda sidor. Körfälten är 3,7 m breda och väg-
renarnas bredd är 0,3 m.

Trafikanordningar

Vägmarkering sker med mittlinje 3+9 och kantlinje 1+2. Markeringarna är i gott skick.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade på kvällen vecka 15. Dett var uppehållsväder vid olyckstillfället.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt.
Väglag: Torrt.
Bromsspär saknas.

Sammanfattning

Riksvägen har god standard med goda siktförhällanden.

.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil, 4 dörrar
Ifabrikat och typ, Volvo 244 DL
Arsmodell, 1986
Senaste kontrollbesiktning, 900919

Skadebeskrivning

Vänster framskärm och vänstra delen av motorhuv, hjuluppgängning vänster fram
defonnerad. Vänster framdörr skadad samt uppbruten av räddningspersonal.

Hjulsystem

Hjulupphängning: Vänster främre undre länkarm samt fjäderbenet skadat i samband
med kollisionen.



Däckslitage
och lufttryck:

Samtliga däck av radialtyp med dimensionen 175 SR 14. Sommardäck Slitbanans
mönsterdj up:

Framdäck, vänster 4,0 mm
Framdäck, höger 4,0 mm
Bakdäck, vänster 3,0 mm
Bakdäck, höger 3,0 mm

Samtliga däck hadeförutom vänster fram hade normala n'ngtryck. Vänster framdäck var
vid kontrolltillfället lufttomt. Dock tyder ingenting på att däcket rullat lufttomt vid olycks-
tillfället.

Provkörning

Fordonet provkört efter viss reparation, varvid en något kort rörelsereserv hos färd-
bromsen kunde noteras.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av särskilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordonets styr-inrättning eller hjulupphängning kan ha medverkat till
olyckans uppkomst eller förlopp.

Något som talar för att fordonet vid olyckstillfället varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess
uppkomst har inte konstaterats vid undersökningen.

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare elfarenhet

Förare A är avliden. Därför har intervjun gjorts med hennes dotter som vid olycks-
tillfället färdades i den bakomvarande bilen.

Förare A var 70 år och hade innehaft körkort i 48 år. Förare A har sedan pensioneringen
kraftigt minskat sin årliga och det blir mest till kortare resor till och ifrån affären och
liknande. Dottern bedömer att hennes mor var en mycket van bilförare, inte minst som
hon tidigare arbetat som lantbrevbärare. Förare A körde vid olyckstillfället en Volvo som
familjen hade innehaft i 4 år. Aven dessförinnan hade de en Volvo. Dottern anser att
hennes mor var mycket van vid fordonet.

Förare A hade aldrig tidigare varit inblandad i någon olycka.

Uppgifter om resan

Olyckan inträffade omkring 22.30. Förare A hade tillsammans med sin dotter, som
befann sig i den bakomvarande bilen, startat en stund tidigare från sjukhuset i den
närbelägna tätorten. De båda skulle åka hem till modern för att vila och dottern uppger att
de inte hade någon brådska. De färdades med en hastighet av omkring 90 km/h.



Uppmá'rksamhetsnivâ

Dottern tror att förare A sistlidna hade natt sovit mellan 23.00 och 07.00 och att mamman
haft normal sömn den senaste veckan.Hon utgår ifrån dessa tider eftersom hon vet att
föräldrarna lägger sig vid elvatiden samt inte hört något annat under veckan innan
olyckan. Tidigare under dagen hade mamman sysslat med hushållsysslor och vid 15-
tiden hade man ringt från sjukhuset och meddelat att tillståndet för hennes make för-
sämrats och att han nu flyttats till intensivvårdsavdelningen. Hon begav sig till sjukhuset
dit även hennes dotter kallats. Dottern bor närmare 30 mil från orten och anlände senare
under dagen.

Förare A åt blodtryckssänkande medicin. Hon var nykterist. Mot bakgrund av att hennes
man befann sig på sjukhus torde det stå klart att hon befann sig i en situation som var
psykiskt påfrestande.

Övrigt

Förare A färdades ensam i sin bil. Hon använde säkerhetsbälte.

Trafikanternas beskrivning

Trafiksituation före olyckan

Förare A närmar sig olycksplatsen nonifrån. Bakom henne färdas dottern. Hastigheten
omkring 90 km/h. De har en del mötande trafik.

Fortsatt utveckling

Dotter ser hur Förare A kör allt närmare vägens mittlinje och hon tänker att mamman kan
ha slumrat till vid ratten. Dottern signalerar med såväl ljud- som ljussignal. Samtididigt
som förare A går över mittlinjen möter hon ett fordon som dock klarar en kollision genom
att köra ut mot vägkanten. A fortsätter att köra över på motsatt körfält och nästa bil hon
möter tvingas köra byta körfält för att undvika en kollision. Dottern, som bakifrån följer
förloppet i form av ljuskäglor eftersom det är mörkt ute, saktar in för att lämna plats åt det
mötande fordonet. Ytterligare ett mötande fordon passeras på detta vis.

Olycksförlopp

När den långa raksträckan övergår i en svag högersväng ser dottern hur mammans fordon
kör ned i den motsatta körfältets dike och hon stannar själv till vid en parkeringsplats efter
vägkanten. Förare A var vid medvetande i väntan på ambulansen och försäkrade sig om
att hon inte hade kolliderat med några andra trafikanter. A visar tecken på förlamning i
ena sidan och kräks. Ambulanspersonalen nämner att det kan vara fråga om en inledande
hjärnblödning. Hjärnblödningen fastställs senare på sjukhuset.

På frågan om hur man kan undvika liknande olyckor i framtiden har dottern inget förslag
eftersom man inte kan förutsäga vem som kommer att drabbas av en hjärnblödnin g.
Dessutom var mamman samlad och verkade pigg vid avfärden från sjukhuset.



5. Analys av händelseförloppet.

Utgångspunkterför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trañkmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trañkanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av enmodell för beskrivning av samspelet mellan en
trañkant och Övriga komponenter i trafiksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare kan
ta upp och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva - dvs faktiska -- fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt II - Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av trañksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och traftkmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig" information.

För förare A krävs information om att hon kommer att bli sjuk under resan.

Informationsbortfall

Sikthinder

Ej aktuellt.

Perceptuella begränsningar*

Det är sannolikt att förare A har mist kontrollen av sitt fordon till följd av en hjärn-
blödning. Enligt den läkare som behandlat förare A på sjukhuset är det troligt att den
psykiska påfrestning som makens sjukdom innebar resulterade i en blodtryckshöjning,
vilken i sin tur förorsakade hjärnblödningen.

Kunskapsbegrá'nsningar

Ej aktuellt

Strukturering och tolkning

Denna punkt har lämnats då förare A är avliden.

Beslut och åtgärder

Se ovan.
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.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

-Förare A drabbas av en hjärnblödning vilket innebär att hon inte kan manövrera sitt
fordon.

.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: Inga personskador uppstod till följd av olyckan.

Fordonsskador: Intryckning på vänster sida.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder
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Vägtrafikolycka 7 Karlstad
Korsväg korsande kurs.





Vägtrafikolycka 7K

.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade i en 4-vägskorsning mellan en riksväg och två matargator. Riksvägen
går i nord-sydlig riktning. Matargatoma går i öst-västlig riktning. Den Östra matargatan
förbinder ett industriområde och ett bostadsområde med tätortens centrala delar. Den
västra matargatan är tätortens huvud gata.

En personbil (A) kör in i korsningen från väster och ämnar passera igenom korsningen
mot Öster. En personbil (B) kör in i korsningen från söder och ämnar passera korsningen
mot norr.

Fordon A kör in i fordon B:s vänstra bakdel.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubricerades som egendomsskada och
klassificeras som "korsande kurs K3" enligt den officiella olycksstatistiken.

 

.2. Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade i en 4-vägskorsnin g på en riksväg inom tätbebyggt område med
följande karakteristika.

Trafiksituationen

Årsmedeldygnstrañken (ÅDT) för riksvägen är söder om korsningen 8800 och norr
om den 7200 fordon. Räkning på plats gav 800 inkommande fordon i korsningne mellan
kl. 12.00-13 00. Den västra matargatans ÅDT är 6500 fordon.



Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A kör på en matargata som för- Fordon B kör på en huvudled som har två
binder centrum med riksvägen. Matar- körfält som i korsningen är försedda med
gatan ansluter till riksvägen i en skarp v-fält och kantstensrefuger.
vänsterkurva ca 40 m före korsningen.

Siktförhållanden

Fri sikt råder såväl fram mot korsningen, som i korsningen.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Riksvägen har vänsterfalt med kantstensrefuger. Väben är klassad som huvudled. Pâ
båda sidor ñnns markerat 1 m breda vägrenar. Norr om korsningen begränsas vägrenama
av kantsten. Separat GCM-väg med planskild korsning ñnns. Avståndet till nästa kors-
ning belägen längre norrut är ca 400 m. Gatubelysning finns. Trottoar finns utmed
riksvägens västra sida, norr om korsningen. Anslutande matargator är kananliserade
genom kantstensrefuger.

Trafikanordningar

Vägvisningen i korsningen sker med hjälp av tabellvägvisare. Skyltad hastighet för
huvudgatan är 70 km/h och för matargatoma 50 km/h. Väjningsplikt är skyltad och
markerade i korsningen. Befintliga märken och målningen är i gott skick.

Ljus- och väderleksförhällanden

Olyckan inträffade vid middagstid (vecka 14) i dagsljus och i uppehållsväder.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt. Väglaget var torrt.

Bromsspår saknades vid besiktning Bromsspâr saknades. Sladdmärken i
0502. gräsmatta konstaterades (se skiss).

Sammanfattning

Huvudgatan har god standard med hög trafikrytm. Anslutande matargator har lägre
standard vilket gör att trafiken från dessa gator in mot korsningen gär lugnare.
Korsningen blir svåröverskådli g för trafik som ämnar korsa huvudvägen i båda
riktningarna då antalet fordonsrörelser är stort i korsningen och huvudvägen håller en hög
trafrkrytm.



.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil 4 dörrar
Fabrikat och typ, Volvo 340 Gls
Arsmodell, 1982
Senaste kontrollbesiktning: 900510.

Personbil, 4 dörrar
Fabrikat och typ, VW Jetta GL 1.8i
Årsmodell, 1988
Senaste kontrollbesiktning: 910123

Skadebeskrivning

Främre Stötfångare skadad med tyngd-
punkt på vänster sida. Strålkastare
vänster skadad samt frontplåten under
stötfångaren deformerad på vänster sida

Vänster bakskärrn från mitten på hjul-
huset och bakåt demolerad. Bakaxeln
flyttad i sidled. Främre högra hjulet flyttat

Hjulsystem

Däckslitage
och lufttryck:

Samtliga däck av radialtyp med dimen-
sionen 155 R 13 Sommarmönstrade.
Slitbanans mönsterdjup:

Framdäck, vänster 7,0 mm
Framdäck, höger 7,0 mm
Bakdäck, vänster 7,0 mm
Bakdäck, höger 7,0 mm

Ringtryck normala värden. Samtliga däck
i godkondition.

Hjulupphängning: Höger främre undre
länkann något deforrnerad, hjulet flyttat
bakåt 2 cm. Bakre hjulupphängning (stel
bakaxel) något flyttad i sidled.

Däckslitage
och lufttryck:

Samtliga däck av radialtyp med dimen-
sionen 175/70 R 13 Sommarmön-
strade.Slitbanans mönsterdjup:

Framdäck, vänster 4,0 mm
Framdäck, höger 4,0 mm
Bakdäck, vänster 2,0 mm
Bakdäck, höger 1,0 mm

Samtliga däck förutom höger fram hade
normala ringtryck, höger fram var vid
kontrolltillfallet lufttomt, dock talar inget
för att däcket rullat lufttomt vid olycks-
tillfället

Motor

Oljeläckage ventilkåpa.

Kommunikation

Yttre backspeglar: Felaktigt inställda, jus-
teringen trög, bör ej ha flyttat sig vid
kollisionen

Körriktningsvisare, baklykta och broms-
lykta vänster bak demolerade.



Provkörning

Fordonet provkört utan anmärkning. Fordonet ej provkört.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av särskilt intresse att ta ställning-
till om något fel på fordon Azs färdbroms eller sikt genom rutorna respektive fordon B:s
färdbroms, kan ha medverkat till olyckans uppkomst eller förlopp.

Något som talar för att fordonen vid olyckstillfället varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess
uppkomst har inte konstaterats vid undersökningen.

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 82 år och har innehaft kör-
kort i 63 år. Han uppskattar sin årliga
körsträcka till omkring 600-800 mil
huvudsakligen for att sköta hushållets
inköp samt resor till och ifrån sommar-
bostaden. Han anser sig vara en mycket
van förare - ett uttalande som grundas
på att han bott i Göteborg tidigare. Han
körde en Volvo 340 som han innehaft i
fem år. Dessförinnan hade han en en VW
1303. Han anser sig ha stor vana av
fordonet.

Förare A passerar platsen där olyckan
inträffade 2-3 gånger per månad - vid
dessa tillfällen brukar han dock färdas på
riksvägen och kan inte dra sig till minnes
att han tidigare har passerat korsningen
på det vis han avsett vid olyckstillfa'llet
Förare A har aldrig tidigare råkat ut för
någon olycka.

Förare B är 58 år och har innehaft körkort
i 35 år. Hon kör mellan 1000-1500
mil/år, uteslutande fritidsresor. Hon
körde en VW Jetta vid olyckstillfället.
Denna bil har hon innehaft sedan den var
ny. Hon har även tidigare haft bilar av
samma märken. Förare B vill inte gärna
göra någon bedömning om sin förarvana,
men nämner att andra tycker att hon kör
bra. Vidare anser hon sig ha stor vana av
det fordon hon körde.

Förare B passerar platsen där olyckan
inträffade omkring 2 gånger per månad,
något oftare under sommarmånaderna.
Hon har tidigare råkat ut för en liknande
olycka vid en bensinstation. Denna
inträffade för några år sedan.

Uppgifter om resan

Olyckan inträffade 12.45. Förare A hade
varit inne i tätorten för att handla och var
på väg till ett angränsande industri-
område, där han skulle fortsätta sina
inköp. Därefter skulle han åka ut till sitt
fritidshus, som är beläget omkring 3 mil
från olycksplatsen. Eftersom han var på
väg ut till sommarstugan så hade han
ingen brådska. Förare A bedömer såväl
medelhastighet som topphastighet tidigare

Förare B hade startat resan omkring
12.00 från hemmet som är beläget ca 2
mil från olycksplatsen Hon var på väg till
en skönhetsbutik. Denna butik ligger
några kilometer från olycksplatsen och
hon var ute i god tid.



under resan, dvs från affären fram till
olycksplatsen, till 40-50 km/h.

Hon uppskattar sin medelhastighet
tidigare under resan till under 90 km/h
och topphastigheten till 90 km/h.

Uppmärksamhetsnivå

Förare A hade under sistlidna natt sovit
mellan 21.30 och 8.00 och uppger sig ha
fått normal sömn under den senaste
veckan. Tidigare under dagen har han
städat och putsat bilen inför dagens tur.
Förare A äter hjärtrnedicin, Isoptin, en
tablett per dag. Detta har han gjort sedan
22 år tillbaka. Han har inte konsumerat
alkohol på Över ett år.

Han säger sig för tillfället inte ha några
speciella problem som kan ha distraherat
honom under körningen. Tidsperioden
innan olyckan uppger han sig ha tänkt på
att han skall stanna upp och se efter
korsande trafik i den korsning han
närmar sig. Förare anser att platsen där
kollisionen inträffade är mera kompli-
cerad än den omgivande trañkmiljön.

Det är dock oklart om han ansåg detta
innan olyckan eftersom han baserar
denna åsikt på vittnens utsagor i samband
med olyckan. Han anger att hans in-
gångshastighet vid olyckan var mycket
låg eftersom han nyss startat bilen och
körde mycket försiktigt över vägen.

Under intervjun gör mannen en mycket
tydlig och detaljerad beskrivning av
händelsen, men han tar mycket god tid på
Sig.

Förare A hade en passagerare i framsätet.
Både förare A och hans passagerare
använde bilbälte.

Förare B hade under sistlidna natt sovit
mellan 23.00 och 8.00 och uppger att hon
tidigare under veckan fått normal sömn.
Eftersom det var lördag hade hon inte
stigit upp förrän vid 10-tiden och hon
hade inte gjort något särskilt innan resan.

Förare B äter medicin, Obesterin, mot
övergångsbesvär.Hon konsumerade
senast alkohol, vin till maten, 5 dagar
innan olyckan Hon uppger att hon inte
har några problem av den storleksord-
ningen att de kan ha distraherat henne
under resan. (Här bör det dock tilläggas
att hon vid åtskilliga tillfällen nämnt att
hon för närvarande har en jobbig situation
då hennes mor är svårt sjuk Bland annat
tog det närmare en månad innan intervjun
med förare B kunde genomföras, vilket
vid tre av tillfällena då intervjuer var
inbokade berodde på att hon måste åka till
sin mor.)

Hon kan inte dra sig till minnes att hon
tänkt på något särskilt under tidsperioden
innan olyckan. Möjligen funderade hon
över den färganalys hon skulle genomgå
när hon kom fram.

Förare B anser inte att platsen där olyckan
inträffade utgör en särskilt utsatt trafik-
situation. Däremot nämner hon att man
alltid måste vara vaksam om man skall
svänga ut på en livligt trafikerad väg som
denna.

Hon uppger att hon inte har distraherats
av någonting, vare sig i eller utanför
fordonet.

Övrigt

Förare B färdades ensam i sitt fordon.
Hon använde bilbälte.



Trafikanternas beskrivning

Trafiksituationföre olyckan

Förare A kör genom samhällets huvud-
gata i riktning österut mot den korsande
riksvägen. När han närmar sig kors-
ningen saktar han in och stannar.

Förare B färdas i riktning norrut på riks-
vägen. Hon uppger att hon relativt
nyligen har sänkt hastigheten då hastig-
hetsbegränsningen övergått från 90 till 70
km/h. (Det bör emellertid nämnas att 70-
skylten är placerad åtminstone 1,5 km
före kollisionspunkten. Hon säger sig
inte komma ihåg om hon sett några andra
fordon i detta läge.

Fortsatt utveckling

Förare A, som tänker passera rakt
igenom korsningen, uppger att han inte
ser någon trafik på den korsande riks-
vägen. Under intervjun uppehåller sig
förare A en stund vid huruvida hans
passagerare kan ha skymt sikten åt höger,
då dennes stol är mycket långt fram-
skjuten. Någon riktig slutsats kommer
han emellertid inte fram till. Han lägger i
ettans växel och kör försiktigt framåt.

Förare B avsåg att köra rakt fram i
korsningen. Vid frågan om var hon
befinner sig då hon först upptäcker
fordon A konstaterar hon att det inte går
att bestämma eftersom allt har gått så fort.
Vidare menar hon att alla försök att
placera in de båda fordonen på en skiss,
eller muntligt positionera dem i för-
hållande till varandra, handlar om efter-
handkonstruktioner som inte är med
sanningen överensstämrnande och i en
haven'undersökning endast syftar till att
peka på vad de inblandade har gjort för
fel och misstag samt hur de borde ha
handlat.

Olycksförlopp

Förare A säger sig först ha upptäckt att en
olycka höll på att inträffa när han nästan
kommit över till andra sidan. Han nämner
att han sett fordon B i en "85-gradig
vinkel". I samma ögonblick bromsar han
så mycket han kan, men detta är inte
tillräckligt och han kör in i fordon B:s
vänstra bakdel. Eftersom han sett fordon
B så sent anser han sig inte ha haft några
andra alternativ än att bromsa. I efterhand
säger han att han möjligen skulle kunna
ha svängt en aning åt höger samtidigt
som han bromsat, men att detta förut-
sätter att han observerat fordon B
tidigare.

Förare A anser att den viktigaste orsaken
till att olyckan inträffade var hans bris-
tande uppmärksamhet i samband med att
han skulle köra ut. Han nämner även att

Förare B insåg att en olycka skulle
inträffa då fordon A var mycket nära
Hon nämner även vid ett tillfälle att hon
alldeles innan kollisionen tänkt att måtte
han inte köra ut nu Hon väjer åt höger för
att undvika kollisionen. Hon säger att hon
inte tänkt på några alternativa åtgärder,
som att bromsa. Detta bedömer hon i
efterhand vara tur eftersom kollisionen
troligen skulle ha varit kraftigare då.

Förare B uppger att hon vid olycks-
tillfället höll en hastighet av omkring 60
km/h.Förare A verkar emellertid anse att
hon kört fortare.

Förare B anser att den viktigaste orsaken
till att olyckan inträffade var att förare A
svängt ut på riksvägen utan att ha klart
försig att det inte kom någon korsande



fordon B måste ha färdats en avsevärd trafrk. Hon föreslår att korsningen där
sträcka på en kort tid eftersom han inte olyckan inträffade si gnalregleras eftersom
sett någon bil då han tittat i sydlig rikt- det tidvis är mycket trafik där. Ett annat
ning. På frågan om förslag på hur man förslag är att sänka hastigheten på riks-
skall undvika liknande olyckor i fram- vägen vid olycksplatsen så att skillnaden

' tiden föreslår A att korsningen signal- mellan de båda vägarna inte blir så stor.
regleras.

5. Analys av händelseförloppet.

Utgângspunkterför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trañkmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trafrkant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafrkanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
trafrkant och övriga komponenter i nañksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare kan
ta up och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva- dvs faktiska- fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt H- Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafrkanternas beskrivning av trafrksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trañkmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig information.

För förare A krävs information om att ett fordon -- fordon B - närmar sig korsningen.
För förare B krävs information om att förare A kommer att svänga ut.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A nämner att hans passagerare Ej aktuellt.
eventuellt kan ha skymt hans sikt, då
dennes stol har varit långt framskjuten.
Med tanke på bilens placering i kors-
ningen torde det inte vara fallet.

Perceptuella begränsningar*

Förare A anser visserligen att platsen där Förare B anser inte att platsen för olyckan
olyckan inträffade är särskilt krävande, utgör en särskilt utsatt trafrkmiljö. Dess-
men han refererar hela tiden till andra utom kan man ställa sig frågan i vilken
som berättat om olyckor och tillbud i utsträckning hennes svårt sjuka mor har
korsningen. På frågan om vad han tyckte funnits i hennes tankar. Dessa faktorer
om platsen innan olyckan inträffade kan ha resulterat i att hon inte haft uppsikt
lämnar han inget svar. Detta kan antingen över eventuell trafrk på den korsande
bero på att han inte hade några speciella vägen.



åsikter om platsen eller det faktum att han
inte skiljer frågan från den som berör
åsikt om platsen efter olyckan.

Förare A tar mycket god tid på sig under
intervjun varvid det finns skäl att anta att
mannen behöver en avsevärd tid för att
fatta beslut även i en trafiksituation-
särskilt om han inte är van att passera
korsningen från detta håll. Efter att ha
konstaterat att hans fält för fri körning
med avseende på trafik från höger inte är
begränsat kan den tid det tar att titta åt
vänster, se till att rätt växel är ilagd och
starta bilen vara tillräcng för att fordon
B skall ha kommit fram till korsningen.

Men samtidigt bör det tillläggas att även
om hon har observerat fordon A tidigare
så har hon haft mycket kort tid till sitt
förfogande att handla.

Kunskapsbegrá'nsningar

Ej aktuellt. Förare B var medveten om att den väg
hon färdades på gav henne företräde
framför trafikanter på angränsande vägar.
Förhållandet att hon inte förvissat sig om
huruvida det fanns fordon på den
korsande vägen kan förklaras av hennes
förväntan på att en bil skulle svänga ut
utan att lämna henne företräde troligen var
mycket låg.

Strukturering och tolkning

Förare A närmar sig korsningen väster-
ifrån., Han upplever att hans fält för fri
körning begränsas av hans skyldighet att
lämna den korsande trafiken företräde.
Hans fält för fri körning begränsas i
första hand av den trafik som kommer
från vänster varför det är rimligt att anta
att hans uppmärksamhet primärt riktas åt
detta håll. Vidare ser han heller ingen
trafik från höger som kan hindra hans
fortsatta färd

Förare B närmar sig korsningen söder-
ifrån. Eftersom sikten är god och hon
färdas på en huvudled upplever hon
ingenting som begränsar hennes fält för
fri körning.

Beslut och åtgärder

Då Förare A inte ser någon trafik på den
korsande vägen beslutar han sig för att
passera korsningen. Då han åter riktar sin
uppmärksamhet framåt upptäcker han
fordon B. Han bromsar omedelbart men

fordon B befinner sig för nära för att han
skall hinna få stopp på sin bil.

Plötsligt upptäcker hon fordon A som
drastiskt reducerar hennes fält för fri
körning. Då dee båda bilama är mycket
nära varandra beslutar hon sig för att
svänga åt höger för att undvika kolli-
sionen. Det är emellertid för sent och
förare A kör in i hennes vänstra
bakflygel.



.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Det har tagit lång tid från det att förare A konstaterar att inga bilar kommer på den
korsande vägen tills han börjar köra ut. Däremellan har fordon B hunnit fram till kors-

_ mngen.
- Förare B har förutsatt att ingen kommer att svänga ut från korsningen, vilket stöds av

att hon inte har sett fordon A innan kollisionen.
- A har svårt att få en klar Överblick p g a de ständigt förändrade fordonsriktningarna i

korsningen.

- För högtrañkrytm på huvudvägen.
- Bristeri lokalisering av affärsverksamhet/försäljningsställen eftersom förare A måste

lämna tätortens centrum för att kunna sköta samtliga inköp.

.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: -
fordonsskador:

Främre Stötfångare samt vänster strål- Vänster bakskärm demolerad. Höger
kastare demolerad. framhjulsupphängning skadad.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Förbättra korsningens upptäckbarhet genom portaler på huvudvägen.
- Minicirkulationsplats.
_ Planskildhet.
- En förbättrad detaljplanering inom kommunen med avseende på lokalisering av affärs-

verksamhet.





Vägtrafikolycka 8 Karlstad
Undersökningen ej fullföljd





Vägtrafikolycka 9 Karlstad
Korsväg korsande kurs.





Vägtrañkolycka 9K

.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning med huvudtrafiken i nord-sydlig riktning. En
personbil (fordon A) kör in i korsningen västerifrän och ämnar svänga nomrt. En
personbil, (fordon B) kör in i korsningen nom'från. Fordon B kör i korsningen in i sidan
på-fordon A.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som egendomsskadeolycka och klassi-
ficeras som "korsväg-korsande kurs" enligt den officiella olycksstatistiken.

   

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning på en länsväg inom tätbebyggt område med
följande karakteristika.

Trafiksituationen

Årsmodeldygnstrañken (ÅDT) 8400 fordon/dygn på länsvägen och3400 f/d på
anslutande gatalnslaget av tung trafik var relativt litet vid observationer middagstid. I den
norn'från kommande trafiken var andelen högersvängande betydande. I den från väster
kommande trafiken dominerade vänstersväng. GCM-trafik förekommer inte då väl
utbyggda GCM-vägar finns i närheten.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A kör på en från en motorväg och Fordon B kör på en tvåfältig länsväg
en lokalgata gemensam tillfart till läns- genom tätbebyggt område med hastig-
vägen. Gatan går i en svag högerkurva hetsbegränsning 50 km/h. Ca 150 m före
strax före korsningen och ansluter vinkel- korsningen upphör bebyggelsen.S trax
rät mot länsvägen. därefter sker separering av GCM-tmñken



En refug finns i anslutningen. Gatan är och länsvägen blir fyrfältig med bred
hastighetsbegränsad till 70 km/h på en mittlinjeremsa mellan motriktade körfält.
sträcka av 130 m före korsningen. Gatan Hastighetsbegränsningen blir 70 km/h ca
är av god standard. 100 m före korsningen. Höger körfält är

anvisat för högersvängande trafik genom
vägvisning och vägmarkering medan
vänster körfält är anvisat för trafik rakt
fram. Vägen går i vänsterkurva forbi
korsningen. Vägen är av god standard.

Siktförhållanden

Sikten mot länsvägen är mycket god,
både norrut och söderut.

Sikten västerut mot den anslutande gatan
är mycket god.

Trots goda fysiska siktförhållanden på platsen kan den stora andelen högersvängande
trafik på länsvägen medföra begränsade siktförhållanden vid vissa tidpunkter på dygnet.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Korsningen är en 3-vägskorsnin g mellan en länsväg och en anslutning till en motorväg
och en lokalgata. Länsvägen är huvudled och anslutningsvägen är reglerad med väj nings-
plikt. Korsningen är kanaliserad med refuger, mittskiljeremsor och vägmarkeringar.
Hastighetsbegränsning 70 km/h.

Trafikanordningar

Extern och lokal vägvisning sker via portalvägvisning norrifrån och via tabellvägvisare i
Övriga tillfarter. Vägmärken för påbjuden körbana, hastighetsbegränsningar, huvudled
och väjningspliktñnns uppsatta. Väjningsplikten är inte dubblerad. Märket finns uppsatt
i innerkurva ca 20 m från Väjningslinjen. Skyms i visst läge av en tabellvägvisare.
Väjningsplikten är inte dubblerad. Märkena är av god kvalitet.

Vägmarkeringar finns i form av kantlinjer 1+2, mittlinjer och körfältslinjer 3+9, spärr-
linjer L50 respektive L15 och körfältspilar L7. Samtliga dessa markeringar är av god
kvalitet Väjningslinjen på den anslutande vägen är dock sliten och utförd med rektanglar.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade vid middagstid vecka 16. Det var uppehållsväder vid olyckstillfället.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt , ljus beläggning med mörka lagade fält. God kvalitet.
Väglag: TOITt.

Bromsspår saknades vid besiktnings- Bromsspår saknades vid besiktnings-
tillfället tillfället..



Sammanfattning

Den genomgående länsvägen har hög standard med separata körfält och mittskiljeremsa.
Den anslutande gatan har god standard, dock med frågetecken avseende skyltnmg och
målning av väjningsplikten.

Trañkintensiteten är relativt hög vid midagstid och andelen svängande trafik norrut och
västerut är stor.

.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil, 5 dörrar combi Personbil, 5 dörrar combi
Fabrikat och typ, Opel kadett caravan Fabrikat ch typ, Audi 100 avant
Årsmodell, 1985 Årsmodell, 1988
senaste kontrollbesiktning, 901121 Senaste kontrollbesiktning, 900625

Skadebeskrivning

Vänster sida demolerad från fronten och Fronten totaldemolerad t o mi höjd med
bak to m c-stolpen (bakom bakdörren) motorbalken (främre tvärbalk) med
med tyngdpunkt på vänster framskärm. tyngdpunkt på höger sida.

Hjulsystem

Hjulupphängning: Vänster fram skadad, Hjulupphängning, fjädrar och stötdäm-
hjulet lutar inåt (negativ cambervinkel) pare fram demolerade i samband med
p g a skadorna vid kollisionen. kollisionen.

Däckslitage och lufttryck: Däckslitage och lufttryck:

Samtliga däck av radialtyp med dimen- Samtliga däck av radialtyp med dimen-
sionen 155 R 13. Sommardäck. Slit- sionen 185/70 R 14. Sommardäck. Slit-
banans mönsterdjup: banans mönsterdjup:

Framdäck, vänster 4,0 mm Framdäck, vänster 5,0 mm
Framdäck, höger 4,0 mm Framdäck, höger 5,0 mm
Bakdäck, vänster 2,5 mm Bakdäck, vänster 3,0 mm
Bakdäck, höger 2,0 mm Bakdäck, höger 4,0 mm

Ringtryck normala värden. Samtliga däck Ringtryck normala värden. Samtliga däck
i god kondition. i god kondition.

Kommunikation

Bakspeglar: Höger yttre lös, troligtvis Främre belysning: All belysning framtill
p g a skadorna vid kollisionen. demolerad

Provkörning

Fordonet ej provkört. Fordonet ej provkört.
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Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av särskilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordon Azs färdbroms eller sikt genom rutorna respektive fordon B:s
färdbroms kan ha medverkat till olyckans uppkomst eller förlopp.

Något som talar för att fordonen vid olyckstillfället varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess
uppkomst har inte konstaterats vid undersökningen.

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 77 år. Han tog körkort för 59 Förare B är 30 år och har innehaft körkort
år sedan och kör cirka 1500 mil per år, i 12 år. Hon kör omkring 1000 mil per
huvudsakligen till affären samt för att år, huvudsakligen till och från arbetet.
besöka sin dotter. Han anser sig vara en Hon anser sig vara mycket van bilförare.
mycket van bilförare. Han körde en Hon körde vid olyckstillfället en Audi
personbil, en Opel kadett, som han ägt i som hon haft i 3 år..Dessförinnan hade
tre år.Han har tidigare haft ett antal bilar hon en Volvo 343. Familjen har även
av samma märke. Förare A anser sig ha en Volvo 245 som hon kör en del. Hon
stor vana vid fordonet. Förare A passerar anser sig ha stor vana av det fordon hon
olycksplatsen högst någon gång i körde.
månaden.

Hon passerar platsen där olyckan
Han har tidigare råkat ut för två olyckor. inträffade omkring 1-2 gånger per månad.
Den senaste, som inträffade för omkring Hon har aldrig tidigare råkat ut för någon
fyra år sedan, var en viltolycka. olycka.

Uppgifter om resan

Förare A har svårt att dra sig till minnes Förare B hade startat resan från hemmet
exakt när han startade resan respektive 11.15 och hon uppger att olyckan inträf-
när olyckan inträffade. Han var på väg fade omkring 11.30. Hon hade varit och
hem efter att ha varit hos sin dotter och lämnat in det minsta barnet på makens
gratulerat dottersonen på dennes födelse- arbete och var på väg till tandläkaren, där
dag. Förare A bor omkring 8 mil från hon skulle vara kl. 12.30. Hon uppger
olycksplatsen. Anledningen till att han sin medelhastighet tidigare under resan till
valde den aktuella vägen var att han omkring 60-70 km/h och sin topphastig-
skulle besöka en handelsträdgård som är het till 70 km/h.
belägen i närheten av olycksplatsen. Han
uppger att han under resan från andra
sidan av staden haft en hastighet av cirka
50 km/h.

Uppmärksamhetsnivå

Förare A hade under sistlidna natt sovit Förare B hade under sistlidna natt sovit
mellan 21.00 och 6.00. Han uppger att mellan 21.30 och 06.00 och uppger att
han under den senaste veckan har sovit hon veckan dessförinnan haft normal



normalt. Han uppger att han tidsperioden
alldeles innan olyckan suttit och funderat
över infarten till handelstr'ädgården som
han skulle besöka. Han upplevde det inte
som om det var någonting som distra-
herat honom strax före olyckan. Innan
olyckan inträffade ansåg han inte att
olycksplatsen utgjorde en speciellt
krävande trafrkrniljö eftersom det är fri
sikt och relativt gott om plats. Däremot
tycker förare A rent allmänt att det är
jobbigt att färdas i stadsmiljö eftersom det
är ett lite för högt tempo.

A tar regelbundet hjärtmedicin (Lanacrist)
en tablett per dag samt ögondroppar
(Licarpin) mot för högt tryck i ögonen.
Han har nyligen varit på läkarkontroll och
fått beskedet att han är fullt frisk. Förare
A har vid en arbetsolycka blivit av med
sin högra hand samt fått nedsatt rörelse-
förmåga i den vänstra. Han har protes på
höger arm, men påpekar samtidigt att
varken protesen eller den nedsatta rörel-
seförrnågan i vänsterhanden är hindrande
i hans bilkörning. Detta uttalande baserar
han på att arbetsolyckan inträffade för 40
år sedan samt att han efter olyckan erhållit
arbete som chaufför. Han uppger att han
anmodats att köra upp två gånger, dels en
kort tid efter arbetsolyckan, dels i sam-
band med en bilbrand för närmare 30 år
sedan.

Förare A hade en passagerare i framsätet
vid olyckstillfället. Båda använde säker-
hetsbälte.

sömn. Hon hade innan resan varit med
barnen och besökt kyrkans barntimme.
Detta besök hade avbrutits tidigt på grund
av dagens tandläkarbesök.

Hon använder för tillfället inte någon typ
av farmaka och uppger att det var mycket
länge sedan hon konsumerade alkohol.
Förare B uppger att hon inte hade några
problem av den storleksordningen att de
kan ha distraherat henne under resan.
Tidsperioden innan strax innan olyckan
uppger hon att hon funderat över var hon
skulle åka för att få parkering. Dessutom
drar hon sig till minnes att hon tänkt på
den bilkö som skapats efter henne då hon
färdats i 50 km/h en längre sträcka.

Hon anser inte att platsen där olyckan
inträffade är mer krävande än den
omgivande trafrkmiljön. Hon uppger att
hon nyss passerat en 70-skylt och att hon
därför höll cirka 60 km/h då hon närmade
sig platsen där olyckan inträffade. Vid
olyckstillfa'llet lyssnade hon på radion.
Hon uppger sig inte ha distraherats av .
någonting, vare sig i eller utanför
fordonet

Övrigt

Förare B färdades ensam i bilen. Hon
använde säkerhetsbälte.

Trafikanternas beskrivning

Trqñksituation före olyckan

Förare A färdas i riktning österut. Han
närmar sig korsningen där han avser att
svänga av i riktning norrut. På den
korsande huvudleden observerar han en
"livlig trafik". Det verkar heller inte som
om han har observerat lämna företrädes-
skylten eftersom han under intervjun,
som skedde i hemmet, säger att det inte
fanns några skyltar när intervjuaren
frågar om skyltningen i korsningen. Vad
som ytterligare styrker detta påstående är

Förare B färdas i sydlig riktning på
huvudleden. Det förekommer mötande
trafik på B: väg. Eftersom hon håller
hastighetsgränsen,50 km/h, på en väg
som är bred och rak och därför inbjuder
till högre hastigheter har det bildats en kö
av fordon efter henne.



att han senare under intervjun nämner han
att han troligen skulle ha åkt ut även om
han vetat om att han var skyldig att lämna
företräde.

Fortsatt utveckling

Förare A saktar ned farten, tänder vänster
körriktningsvisare och ser åt båda håll.
Han gör bedömningen att han skall hinna
över innan det kommer några bilar. Han
nämner att han har observerat bilar på den
korsande vägen, men har svårt att placera
dessa och kan inte dra sig till minnes att
han i detta skede har sett fordon B.
Eftersom han uppfattat att vägen är fn'
påbörjar han vänstersvängen. Detta görs
utan att han stannar till.

När hon kommer i höjd med trañkdelaren
placerar hon fordonet i det vänstra kör-
fälteLHon noterar samtidigt att hastig-
hetsbegränsningen övergår till 70 km/h,
varvid hon ökar hastigheten en aning och
tänker att hon inte skall besvära bakom-
varande bilar mera. Hon noterar att ett
antal fordon närmar sig korsningen
västerifrån, men hon kan inte säga att hon
har urskiljt fordon A bland dessa då hon
inte ägnar dem någon större uppmärk-
samhet eftersom hon utgår ifrån att dessa
skall lämna henne företräde.

Olycksförlopp

Förare A säger sig ha kommit halvvägs ut
i korsningen när han upptäcker fordon B
som kommit in i korsningen nom'från.
Fordon B var då mycket nära, varvid han
får klart för sig att en olycka kommer att
inträffa och han bromsar till. Fordon B
kör in i fordon A i höjd med framhjulet
och fordon A förflyttas till gräsremsan
som skiljer de båda körbanorna åt.
Fordon B blir stående kvar vid platsen
för kollisionen. Det hela sker mycket fort
och förare A upplever inte att han haft
några alternativa åtgärder då han
upptäckte fordon B.

Förare A anser att den viktigaste orsaken
till att olyckan inträffade var att han
brustit i uppmärksamhet i samband med
att han skulle passera korsningen. På
frågan om hur man kan undvika en
liknande olycka i framtiden föreslår han
att korsningen förses med stopskylt.
Denna åtgärd anser han bör gälla generellt
i olycksdrabbade korsningar eftersom
han menar att det tvingar trafikanterna att
ta det lite lugnare.

Förare B uppger att hon inte tittat mera åt
höger förrän alldeles innan kollisionen.
Vid denna tidpunkt befann hon sig där
hennes bromsspår börjar.(Dessa broms-
spår som dock inte fanns kvar vid trafik-
miljöbesiktningen börjar ungefär mitt
emellan de båda mittlinjeremsorna) Hon
nämner att hon inte sett att förare A inte
har stannat, eftersom hon har förutsatt att
han skulle göra det. Förare B bromsade i
samma ögonblick som hon fick se fordon
A. Hon anser sig inte ha haft några alter-
nativ till handling.

Förare B anser att den viktigaste orsaken
till att olyckan inträffade var att förare A
svängde ut utan att stanna upp och se sig
för. Men hon nämner att hon har funderat
över sin roll i olyckan då hon anser att
även hon har brustit i uppmärksamhet.
Hade hon koncentrerat sig på fordonen
som kom in i korsningen och observerat
att föraren i fordon A var äldre så menar
hon att olyckan kanske inte hade behövt
inträffa.



5. Analys av händelseförloppet.

Utgângspunkrerför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trañkmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare kan
ta up och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva- dvs faktiska - fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En nämnare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt H - Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av trafiksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig" information.

För förare A krävs information om att fordon B färdas i sydlig riktning mot korsningen.
För förare B krävs information om att fordon A närmar sig korsningen samt om förare A
skulle stanna och lämna henne företräde i enlighet med trafrkregleringen på platsen eller
inte.

Informationsbortfall

Sikthinder

Här kan förare Azs ögonsjukdom vara av Ej aktuellt.
intresse, men han har besökt sin ögon-
läkare efter olyckan och fått konstaterat
att hans syn är tillfredsställande.

Perceptuella begränsningar*

Förare A nämner att han rent allmänt
tycker att det är jobbigt att köra i stads-
trafik. Eftersom han inte anser att platsen
för olyckan utgjorde någon speciellt
krävande miljö samtidigt som han nyss
har lämnat själva stadskärnan kan det
tänkas att han har slappnat av en aning
och därmed sänkt uppmärksamheten.
Dessutom har han valt en väg som han
inte brukar åka eftersom han är på väg till
handelsträdgården. Dessa faktorer kan
sammantaget ha resulterat i en sänkt
uppmärksarnhetsnivå.

Förare B anser sig inte ha bråttom till
besöket hos tandläkaren. Däremot nämner
hon att den ökande hastighetsbegräns-
ningen kommer lämpligt eftersom hon
har ett antal bilar som färdas efter henne
och på grund av detta har tvingats att hålla
låga hastigheter en längre sträcka. Det kan
alltså tänkas att hon är en aning distra-
herad av de bilar som färdas efter henne,
varför hon beslutar sig för att accelerera
och att detta har påverkat hennes förmåga
att inhämta information om den om-
givande trafiksituationen.



Kunskapsbegränsningar

Ej aktuellt. Att fordon B färdas på en huvudled inne-
bär att samtlig trafik från anslutande vägar
har väjningsplikt. Förare B har sannolikt
utgått ifrån att den övriga trafiken skall
ana henne företräde och därför under-
skattat risken för att en trafikant kommer
att handla annorlunda i en korsning.

Strukturering och tolkning

Förare A närmar sig korsningen i riktning Förare Bkör längs huvudleden i sydlig
österut.. Han uppger att det är livlig trafik riktning. Hon håller laglig hastighet, 50
på den korsande vägen, men när han km/h, varför det har bildats en rad av
närmar sig korsningen ytterligare konsta- bakomvarande bilar. Då hon kommer
terar han att de fordon han ser på den närmare den aktuella korsningen övergår
korsande huvudleden inte kommer att hastighetsbegränsningen i 70 km/h och
korsa hans fält för fri körning ut på hon ser en möjlighet att dryga ut
huvudleden. avståndet till fordonen bakom.

Hon ser fordon som närmar sig kors-
ningen västerifrån, men då hon vet att
dessa har skyldighet att lämna henne före-
träde konstaterar hon att ingenting
inkräktar på hennes fält för fri körning.
Plöltsligt ser hon fordon A svänga ut
framför henne och upplever att hennes
fält för fn' körning reduceras drastiskt.

Beslut och åtgärder

Eftersom förare A fastslagit att den kor- Förare B beslutar sig för att bromsa så
sande trafiken inte är så nära att de hind- mycket honkan, men det visar sig att
rar hans fortsatta färd så beslutar han sig fordon A är för nära varvid hon kör in i
för att köra ut på den korsande huvud- fordon Azs vänstra framflygel.
leden utan att stanna.Men när han kommit
halvvägs uti korsningen upptäcker han
fordon B och bromsar samtidigt så
mycket han kan. Detta är emellertid för
sent och fordon B kör in i hans vänstra
framflygel.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

-Förare A har, som inte bor på orten och dessutom tycker att det jobbigt att färdas i
stadstmñk, har nyligen lämnat stadskärnan och känner sig uppenbarligen lättad,
varvid han sänker sin uppmärksamhetsnivå då han beñnner sig i en trafiksituation med
gott om plats. Dessutom skall han kort efter korsningen svänga in till en handels-
trädgård.

- Förare B, som upplever det en aning stressande med den bakomvarande bilkön, tar
för givet att fordonen på den angränsande gatan skall lämna henne företräde.

-- Svängande trafik på länsvägen kan ha skymt fordon B.



-- Placeringen av märket för väjningsplikt och dåligt underhållen väjningslinje kan ha
bidragit till att förare A inte iakttog väjningsplikt.

- Hastighetsbegränsningen 70 km/h genom korsningen.

.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: -

Forsonsskador:

Vänster sida demolerad med tyngdpunkt Fronten totaldemolerad, t o m i höjd med
på vänster framskärm. motorbalken.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Dubblering av vägmärket för väjningsplikt. Placeringen av beñntli gt märke ses över.
- Väjningsplikten markeras med trianglar och underhålls bättre.
-- Förberedande upplysning om väjningsplikt med kompletterande markering utförs.
-- Vänsterkörtältet på länsvägen avskiljs från högerfältet med refuger vilket bland annat

skulle möjliggöra en framflyttning av väjningslinjen.





Vägtrafikolycka 10 Karlstad
Korsväg avsväng.





Vägtrafikolycka lOK

.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning mellan en riksväg och en enskild väg. Riksvägen
går i nord-sydlig riktning. Matargatan ansluter från öster.

En personbil (fordon A) kör in i korsningen från norr och hämnar svänga Österut in på
den enskilda vägen. En personbil (fordon B) kör också in i korsningen från norr och kör
ämnar passera igenom korsningen mot söder.

Fordon B kör på fordon Azs bakre del.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som lindrig personskada och
klassificeras som "avsväng A1" enligt den officiella olycksstatistiken.

 

X bUlssionspunld:

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning på en riksväg utanför tätbebyggt område med
följande karakteristika.

Trafiksituation

Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) for riksvägen är 8800. Den enskilda vägen trafikeras
uppskattningsvis av ca 30 fordon per dygn.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A kör på en tvåfältig riksväg med Som A.
goda plan- och profilforhâllanden. 7 m
körbana med 2x3 m vägren



Siktförhållanden

Fri sikt råder såväl fram mot korsningspunkten som i korsningen.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Vägkorsningen är en 3-vägskorsning på landsbygd. Skyltad hastighet på huvudvägen är.
90 km/h. Korsningen är inte kanaliserad. Vägrenar finns. Trafiken passerar korsningen i
ett högt tempo.

Trañkanordningar

Vägvisningen i korsningen sker med hjälp av Vägvisare. Vägvisama är placerade på
vägens södra sida, mitt för korsningen. Vägmarkering sker med mittlinje 3+9 och
kantlinje 1+2. Vägmärken och vägmarkeringar är av god standard.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade på eftermiddagen (vecka 16) i dagsljus och i uppehållsväder.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt Väglaget var torrt

Spår efter ett låst hjul (vänster) upp- Bromsspår uppmättes till 44 m (h) och
mättes till 27 m. 33 m (v).

Sammanfattning

Huvudgatan har god standard med hög trañkrytm varför det är en vanlig situation som A
råkar ut för när hon måste stanna for att släppa förbi mötande trafik.

.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil, 5 dörrar combi Personbil, 5 dörrar combicoupe'
Fabrikat och typ, Volvo 245 DL Fabrikat och typ, Saab 900
Årsmodell, 1984 Årsmodell, 1985
Senaste kontrollbesiktning, 910219 Senaste kontrollbesiktning, 919327

Skadebeskrivning

Demolerad bak, to m hjulhuset. Knäckt Fronten demolerad to m i höjd med
vid C-stolpe samt B-stolpe vänster sida. torpeväggen.

Stomme

Chassi, karosseri: Höger och vänster
bakre sidobalkar knäckta.



Hjulsystem

Hjullager: Höger fram något glappt. Däckslitage och lufttryck:
Ovrigt: Bakre tvärstag loss från fästet
(bakaxeln) Samtliga däck av radialtyp med dimen-

sionen 175/70 R 14. Sommarmönstrade.
Däckslitage och lufttryck: Slitbanans mönsterdjup:

Samtliga däck av radiale med dimen- ' Framdäck, vänster 7,0 mm
sionen 185 R 14. Sommarmönstrade. Framdäck, höger 7,0 mm
Slitbanans mönsterdjup: Bakdäck, vänster 1,5 mm

Bakdäck, höger 1,0 mm
Framdäck, vänster 6,0 mm
Framdäck, höger 5,0 mm Samtliga däck hade högre ringtryck än
Bakdäck, vänster 6,0 mm vad tillverkaren rekommenderar, vilket
Bakdäck, höger 6,0 mm har resulterat i att däcken blivit ovala..

Detta är dock utan betydelse för olyckans
Ringtryck normala värden. Samtliga däck uppkomst.
i god kondition.

D ri vsys tem

Bakaxel: Framflyttad ca 3 cm p g a Växellåda: Går ej att växla p g a av
skadorna vid kollisionen. skadorna vid kollisionen.

Karosseri

Rutor: Bakruta samt vänster bakre sido- Rutor: Vindrutan sprickor i högra halvan,
ruta utslagna i samband med kollisionen. troligtvis p g a skadorna vid kollisionen.

Säten/körställning

Förarstol lös, fästskenorna uppbrutna i Förarstolens bakre fästen skadade (lösa)
samband med kollisionen. p g a skadorna vid kollisionen.

Kommunikation

Baklykta, körriktningsvisare och broms- Strålkastare coh körriktningsvisare fram-
lykta vänster bak demolerade, dock fanns tll demolerade.
ström fram till lamporna

Provkörning

Fordonet ej provkört. Fordonet ej provkört.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av särskilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordon Azs baklyktor eller bakre vänstra körriktningsvisare respektive



fordon B23 fa'rdbroms och sikt genom vindrutan kan ha medverkat till olyckans uppkomst
eller förlopp.

Något som talar för att fordonen vid olyckstillfallet varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess
uppkomst har inte konstaterats vid undersökningen.

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 31 år och har innehaft Förare B är 71 år och har innehaft körkort
körkort i 13 år. Hon kör omkring 1500 i 40 år. Han kör omkring 2000 mil/år,
mil/år, huvudsakligen i tjänsten. Hon huvudsakligen fritidsresor. Han anser sig
anser sig vara en förare med normalgod vara en mycket van bilförare. Den bil han
vana. Hon körde vid olyckstillfallet en körde vid olyckstillfället har han innehaft
Volvo 245. Bilen är en bland fem i 6 år. Bilen var hans fjärde SAAB 900
likadana tjänstebilar, vilket innebär att och han anser sig ha mycket stor vana av
hon regelbundet använder en bil av denna detta fordon. Familjen har även en SAAB
modell i tjänsten. Privat kör hon en Audi 90. Förare B passerar platsen där olyckan
100 Avant. FörareA anser sig ha stor inträffade omkring 2 gånger i veckan.
vana av det fordon hon framförde. Hon Han har aldrig tidigare råkat ut för någon
passerar förbi olycksplatsen åtminstone olycka.
ett par gånger i veckan, men kan inte dra
sig till minnes att hon gjort en vänster-
sväng där tidigare. Förare A har aldrig
tidigare råkat ut för någon olycka

Uppgifter om resan

Olyckan inträffade omkring 13.30. Olyckan inträffade 13.30. Förare B hade
Förare A uppger att hon startat resan 5-10 startat resan omkring 30 minuter tidigare
minuter tidigare vid hennes stationerings- och var på väg hem till bostaden som är
011. Hon hade varit där för att hämta belägen cirka 20 km från olycksplatsen.
mobiltelefoner och en kommunikations- Han poängterar att han inte hade någon
radio som skulle användas vid en arbets- brådska. Förare B anger sin medelhastig-
plats några hundra meter från olycks- het tidigare under resan till 70 mm och
platsen. Hon kände ingen direkt brådska, topphastigheten till 90 km/h.
men visst hade hon en aning bråttom
eftersom det var henne man väntade på.

A uppskattar sin medelhastighet till 70
km/h och topphastigheten till ca 90 km/h.

Uppmärksamhetsnivå

Förare A hade natten fore olyckan sovit Förare B hade natten innnan olyckan
mellan 22.00 och 05.45. Hon uppger att sovit mellan 23.00 och 8.00 och han
hon under veckan dessförinnan fått uppger att han sovit normalt under den
normal sömn. Hon hade tidigare under senaste veckan. Han hade tidigare under
dagen arbetat sedan 7.00. Det aktuella dagen varit och lämnat in protokoll i en
arbetet, där hon var säkerhetsansvarig, förening där han är sekreterare.



skulle ha börjat direkt på morgonen men
av olika anledningar hade det förskjutits till
eftermiddagen. Med anledning av detta
hade hon ägnat sig åt andra arbetsupp-
gifter under förmiddagen. Bland annat
hade hon bytt till sommardäck på bilen.

När hon kommit ut till arbetSplatsen som
är belägen en knapp mil från hennes
stationeringsort fungerade inte kommu-
nikationsutrustningen, vilket resulterade i
att hon var tvungen att återvända för att
skaffa fram nya mobiltelefoner samt en
kommunikationsradio. Arbetet på platsen
fick inte börja innan hon var tillbaka.

Hon anser sig för tillfället inte ha några
problem av den storleksordningen att de
kan ha distraherat henne under kör-
ningen. Tidsperioden innan olyckan
tänkte hon på det arbete som sent om
sider skulle utföras när hon kom fram.
Förare A använder för tillfället inte någon
form av farmaka och uppger att hon
senast konsumerat alkohol omkring två
veckor innan olyckan.

Hon anser inte att platsen där olyckan
inträffade är mer krävande än den
omgivande trafikrniljön vid denna tid på
dagen. Däremot anser hon att en vänster-
sväng tidigt på morgonen eller sent på
eftermiddagen, dvs då det är mycket
livlig trafik på platsen, är mycket mera
krävande och kanske rentav bör und-
vikas.iFörare A uppger att hon inte har
distraherats av något vare sig i eller
utanför fordonet.

Han använder inte någon form av far-
maka. För någon månad sedan var han på
läkarkontroll där det konstaterades att han
var fullt frisk. Förare B uppger att det var
mycket länge sedan han konsumerade
alkohol senast.

Förare B uppger att han för tillfället inte
har några speciella problem som kan ha
distraherat honom under körningen, och att
han under tidsperioden strax innan olyckan
möjligen satt och tänkte på att det skulle bli
gott att komma hem och dricka kaffe.

Han anser att platsen för olyckan är
krävande eftersom det förekommit en del
virkestrafrk där den senaste tiden. Dess-
utom anser han att vägen in till vänster
kommer mycket plötsligt när man färdas
på riksvägen. B uppger att han inte har
distraherats av någonting, vare sig i eller
utanför fordonet.

Övrigt

Förare A färdades ensam i bilen. Hon
använde inte säkerhetsbälte, vilket hon
inte sade sig kunna förklara eftersom hon
alltid brukar använda bältet- åtminstone
då hon åker på mera trafikerade vägar
som denna.

Förare B färdades ensam i sitt fordon.
Han använde säkerhetsbälte.

Trañkanternas beskrivning

Trcg'iksituation före olyckan

Förare A färdas i sydlig riktning. En bit
innan korsningen, där hon avser att
svänga vänster, kommer hon ikapp en
bil. Denna bil, som färdas med en

Förare B färdas i sydlig riktning på riks-
vägen. Han uppskattar sin hastighet till
omkring 80 km/h. Framför sig på väg-
renen har han ett fordon - vilket torde



hastighet av 70 km/h går ut på vägrenen,
men förare A beslutar sig för att inte köra
förbi eftersom hon skall svänga av en bit
längre fram. Hon färdas därför snett
bakom detta fordon.

vara den VW-buss som förare A nämner.
Han kan inte dra sig till minnes att han
observerat något annat fordon, vare sig
före eller efter honom, vid denna tid-
punkt

Fortsatt utveckling

När hon är omkring 200 meter från kors-
ningen tänder hon vänster körriktings-
visare och placerar sig närmare mittlinjen.
Hon ser att den närmast bakomvarande
bilen -- en Volkswagenbuss - kör på
vägrenen, vilket hon tolkar som om
denne har observerat att hon ska svänga.
Hon uppmärksammar dock inget fordon
efter minibussen.

Förare A sänker hastigheten ytterligare
och upptäcker ett mötande fordon framför
sig- även detta fordon är en minibuss.
Omkring 150 meter innan korsningen gör
hon bedömningen att hon inte kommer att
hinna över innan mötet, varvid hon
stannar in, ganska långt fram i för-
hållande till den angränsande vägen. Här
passerar den bakomvarande Volkswagen-
bussen.

Förare B närmar sig olycksplatsen och
ser att den framförvarande bilen kör på
vägrenen.-Han har dock inte för avsikt att
köra om eftersom han inte har särskilt
bråttom. Han anser det vara olämpligt att
detta fordon kör på vägrenen, då han
menar att denna plats på vägbanan är
avsedd för nödsituationer. Inte heller i
detta läge kan han dra sig till minnes att
han har sett något annat fordon.

Olycksförlopp

Förare A väntar på att den mötande bilen
skall passera när hon hör ljudet av en
inbromsande bil. Hon tittar upp i den inre
backspegeln och inser att en kollision
kommer att inträffa. Hon har inte upp-
märksammat fordon B tidigare. Detta
menar hon kan antingen kan bero på att
hon helt enkelt inte sett fordon B i back-
spegeln då hon tittat efter den bakom-
varande Volkswagenbussen eller att
fordon B har befunnit sig mycket långt
borta. Vidare är hon osäker på om hon i
kollisionsögonblicket är på väg att åka
eller om hon fortfarande har foten på
bromsen.

Förare A uppger att fordon B kolliderar
med fordon Azs vänstra bakflygel. Efter
kollisionen slungas fordon A över på
motsatt körbana där den enligt polisens
protokoll är nära att kollidera med en
mötande bil. Förare A verkar inte ha
observerat denna bil eftersom hon
nämner att hon inte sett någon annan bil

Förare B uppger att han observerat
fordon A då han befann sig i en position
strax innan den den punkt där broms-
spåren börjar. Han säger sig omedelbart
ha insett att en olycka kommer att inträffa,
varför han bromsar så mycket han kan.
Hjulen låser sig och han uppger att bilens
bakdel kanar ut åt höger en aning. Han
hinner inte få stopp på bilen innan han når
fram till fordon A. På frågan om han
ansett sig ha haft några andra handlings-
alternativ säger förare B att han, liksom
andra rutinerade bilförare, har klart för
sig att det primära i en olyckssituation är
att snabbt få ned hastigheten. Han nämner
i efterhand att visserligen skulle kunnat
svängt ut på vägrenen då den framför-
varande bil som framfördes på vägrenen
var ett stycke framför honom, men att han
inte hunnit tänka detta Dessutom hade
det varit omöjligt anser han eftersom det
inte 'går att svänga en bil som sladdar med
låsta hjul.



på sträckan framåt. Hon uppger att det
första hon tänker efter kollisionen är att
nu får hennes arbetskamrater vänta ytter-
ligare innan de kan påbörja sitt arbete.

Förare A anser att förare B:s bristande
uppmärksamhet är den viktigaste anled-
ningen till att olyckan inträffade. På
frågan om vad man skall göra för att
undvika en upprepning av denna olycka
har förare A inget konkret förslag. Möj-
ligen kan hon tänka sig ett förbud för
vänstersväng, men tar sedan tillbaka detta
förslag då hon inte anser att det behövs
mer än morgon och kväll, dvs när
trafiken är som mest intensiv.

Förare B tror sig ha sett fordon Azs röda
bakljus, men vill låta det vara osagt om
detta var bromsljusen. Han har inte sett
huruvida A har tänt vänster körriktnings-
visare eller ej, men konstaterar mot bak-
grund av att han befinner sig så nära att
det har mindre betydelse för olyckans
utgång.

Han anser att den viktigaste anledningen
till att olyckan inträffade var förare Azs
bristande uppmärksamhet, då hon har
gjort en vänstersväng utan att ha försäkrat
sig om att det sker utan fara för andra
trafikanter.

På frågan om hur man skall undvika
olyckor vid vänstersvängar konstaterar
förare B att trafikanter måste få klart för
sig att de är huvudansvariga vid en
vänstersväng och att de därför skall vänta
vid vägkanten tills de kan åka över.

5. Analys av händelseförloppet.

Utgângspunkrerför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trafrkmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trafrkant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafrkanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
trafrkant och övriga komponenter i trafrksystemet, specith hur t ex en fordonsförare kan
ta up och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva - dvs faktiska- fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt H- Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafrkanternas beskrivning av uafrksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trafrkmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändi g information.

För förare A krävs information om att fordon B närmar sig henne bakifrån med relativt
hög hastighet samt att han inte har observerat henne. För förare B krävs information om
att fordon A står stilla intill mittlinjen.



Informationsbortfall

Sikthinder

Det kan tänkas att den bakomvarande
minibussen skymmer sikten bakåt en
aning, men detta bedömer inte förare A är
särskilt troligt. Dessutom framfördes
detta fordon på vägrenen, vilket inte
fordon B gjorde. Minibussen torde med
andra ord inte ha begränsat möjligheterna
för förare A att observera fordon B.

Förare B uppger att det var frnt väder och
solsken på olycksdagen. Han kan tänka
sig att han möjligen har bländats av solen,

- men han kommer inte ihåg om han tänkt
på detta under körningen eller om han
fällt ned solskyddet. Det faktum att han
inte har reflekterat nämnvärt över sol-
skenet torde tyda på att dettta inte kan
räknas in som ett sikthinder.

Perceptuella begränsningar*

Mycket talar för att förare A var stressad
vid olyckstillfället. Arbetet hade försenats
flera timmar och när man väl skulle starta
fungerade inte den material som A ansva-
rade för. Detta innebar att samtliga i
arbetsgruppen väntade på att hon skulle
komma tillbaka, vilket kan vara en täm-
ligen stressande situation, särskilt som
man var försenade redan tidigare och det
kan anses att hon haft gott om tid att göra
en funktionskontroll tidigare under
dagen. Orsaken till att förare A inte
observerar vare sig fordon B eller den
mötande bil som beñnner sig bakom
minibussen kan med andra ord bestå i en
sänkt uppmärksamhet till följd av stress.

Dessutom kan det faktum att hon inte
anser att en vänstersväng i den aktuella
korsningen utgör någon särskilt utsatt
situation vid denna tidpunkt på dagen. ha
bidragit till att hon sänkt sin uppmärk-
samhetsnivå inför eventuella mötande
eller bakomvarande fordon.

Förare B uppger att han var mycket nära
fordon A när han observerar det. Orsaken
till att förare B inte såg något annat for-
don än den framförvarande bilen - som
färdades på vägrenen - är oklar. Det kan
tänkas att han har haft uppmärk-samheten
riktad åt ett annat håll, till exempel på den
bil som färdas på vägrenen framför
honom.

Kunskapsbegrá'nsningar

Ej aktuellt. Förare B är bestämd i sina åsikter om hur
man skall handla i trafiken. Några
exempel är uttalandena om att vägrenen
endast är till för nödsituationer, att man
som bilförare har klart för sig att det
viktigaste i en olyckssituation är att
snabbt få ned hastigheten samt att den bil
som gör en vänstersväng här hela
ansvaret för en eventuell kollision. Man
kan spekulera i om förare B:s fasta åsikter
rörande en rad förhållanden i trafiken kan



ha resulterat i en begränsning av hans
fantasi med avseende på såväl vad andra
kan tänkas företa sig i trafiken som hur
han själv kan handla i olika situationer.

Strukturering och tolkning

Förare A kör i riktning söderut. Hon
avser att svänga av från vägen åt vänster.
Ca 150 meter innan korsningen konsta-
terar hon att hon på grund av mötande
trafik inte har tillgång till ett fält för fri
körning som tillåter henne att fullfölja
vänstersvängen. Hon ser ett fordon - en
Volkswagenbuss -i backspegeln. Detta
fordon befinner sig på vägrenen, vilket
hon tolkar som att föraren av detta fordon
observerat hennes avsikter att svänga
vänster i korsningen. Hon drar därmed
slutsatsen att ingenting kommer att
inkräkta på hennes fält för fri körning
bakåt.

Förare B färdas i riktning söderut och
avser att passera rakt igenom korsningen.
Framför honom har han ett fordon som
framförs på vägrenen. Av förare B:s
uttalanden framgår att han irriterat sig
över den framförvarande bilens placering
på vägbanan varför det kan antas att han
inte upplevde några begränsningar i sitt
fält för fri körning utan för ett kort Ögon-
blick riktat sin uppmärksamhet mot detta
fordon. Att det räcker med en liten stund
bristande uppmärksamhet kan ses mot
bakgrund av att förare A uppgett att hon
tänder sin köniktningsvisare och saktar
ned farten omkring 200 meter innan
korsningen samtidigt som förare B
närmar sig henne med en hastighet av 80
km/h (Jfr även fordon B:s omkring 45
meter långa bromsspår)

Beslut och åtgärder

Förare A beslutar sig för att stanna sitt
fordon nära rnittrnarkeringen i höjd med
den väg hon avser att svänga in på . När
hon hör fordon B:s inbromsning - då
hjulen låser sig - tittar hon upp i back-
spegeln och inser att en olycka håller på
att inträffa. Hon hinner inte att göra
någonting innan B kolliderar med den
vänstra bakflygeln på hennes fordon.

Förare B befinner sig i förhållande till
hastigheten relativt nära då han upptäcker
fordon A. Han hade möjligen kunnat
svänga ut och passera A på högersidan
eftersom det fanns gott om plats på väg-
renen - VW-bussen befann sig ett
stycke framför honom. Men han be-
slutade sig emellertid mer eller mindre
reflexmässigt för att bromsa Detta var
dock för sent och han kör in i bakdelen på
fordon A.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

-Mötande fordon
- Förare A slår på körriktningsvisaren i ett sent läge.
- Förare A har på grund av stress brustit i uppsikten över den Övriga trafiken. Detta har

sin grund i att arbetskamraterna väntade på henne och inte kan börja sitt redan
försenade arbete innan hon kommer.

- Förare B bristeri sin uppmärksamhet, kanske beroende på att han irriterar sig över
den framförvarande bilen som han anser inneha en felaktig placering på vägbanan
eftersom denna framförs på vägrenen. Dessutom påverkar hans mycket bestämda
åsikter om hur man skall framföra fordonet på vägen att han inte väljer att försöka
passera till höger om fordon A.



.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador:

Förare B körs i ambulans till sjukhus där
han får kvarstanna för observation. Föru-
tom blåmärken och Ömhet efter säkerhets-
bältet har inga skador uppstått.

Fordonsskador:

Fordon A demolerad bak. Fordon B demolerad fram.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Stängning av korsning då alternativ väg finns (omfart 6 km).
- Bandyklubba.
- Bättre belysning och blinkljus på fordon. Högt placerade bromsljus ökar chansen för

att bakomvarande trafikanter skall uppmärksamma den manöver förare A gör.
- Studier av hållfastheten i stolsinfasningar. Detta förslag till åtgärd föranleds av att

förarstolarnas infästning lossnade i samband med kollisionen ( jfr även fordon B i
olycka 16). Detta har visserligen inte inverkat på händelseförloppet i den aktuella
olyckan, men är inte desto mindre viktig att beakta, särskilt mot bakgrund av
att vissa bilmodeller är försedda med bältes infästning i stolen.
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Vägtrafikolycka 11 Karlstad
Korsväg korsande kurs.





Vägtrafikolycka llK

1. Olyckstyp

Olyckan inträffade i en 4-vägskorsning mellan en huvudgata och två matargator. Huvud-
gatan går i väst-östlig riktning. Matargatoma går i nord-sydlig riktning. Huvudgatan
ingår som en del i en n'ngled. Den södra matargatan slutar i tätortens centrala del. Den
norra går igenom bostadsområden och passerar ett sjukhus.

En personbil (A) kör in i korsningen från norr och ämnar köra rakt fram. En lastbil (B)
kör in i korsningen från Öster och avser att passera igenom korsningen utmed huvud-
gatan. Fordon A kör ut framför fordon B som svänger vänster kraftigt för att undvika
kollision, men bilen välter då över A.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som lindrig personskada och klassi-
ñceras som "korsande kurs K6" enligt den ofñciella olycksstatistiken.

  

2. Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade i en 4wvägskorsning inom tätbebyggt område med följande karakteris-

tika.

Trafiksituationen

Årsmedeldygnstrañken (ÅDT) för huvudgatan är norr om matargatan 10800 fordon och

söder om den 9700 med 6% inslag av tung trafik. Den södra matargatans ÅDT är 4100

och den norra 3400 fordon Genomsnittliga timtrañken vid olyckstidpunkten ligger för

huvudgatan på 700 fordon.



Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon B

Fordon A kör på en matargata som för- Fordon B kör på en_ huvudled som är
binder centrum med huvudgatan. Inga uppdelad i fyra körfält. Utanför kantlinjen
vägmarken'ngar förutom väjnings- och finns 1 m vägren som avgränsas med
cykelfältsmarkeringar f1nns. Cykelfälts- kantsten. Till höger på vägrenen är cykel;
markeringens läge gör att väjningslinjen bana markerat_ Ca 80 m före korsningen
ligger onormalt långt norrut. är ett övergångsställe placerat Cykelfalt
Mittrefug finns. är markerat över huvudgatan omedelbart

Öster om korsningen. B har före kors-
ningen passerat genom en korsning
belägen ca 400 m längre österut.

Siktförhållanden

Fordon A Fordon B

Sikten mot öser begränsas av ett staket Sikten mot norr begränsas av staket m m
och buskar samt en byggnad belägna i (jfr. under A).
nordöstra kvadranten. Staketets höjd är
ca 110 cm. Siktsträckans längd ca 45 m
mot öster.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Huvudgatan har fyra körfält med kantstensrefuger. Gatan är klassad som huvudled. På
båda sidor ñnns markerat l m breda vägrenar. Utmed södra sidan finns en upphöjd
trottoar. Avståndet från korsningen till nästa korsning belägen längre västerut är ca 220
m. Mot öster ligger en korsning på ett avstånd av ca 400 m. Markerat övergångställe och
cykelöverfan finns placerat väster om matargatan över huvudgatan. Cykelöverfart är
också markerat öster om korsningen och utmed huvudgatan. Gatubelysnings-stolpar är
placerade i mittrefugema. Utmed huvudgatans norra sida är cykelbana markerat öster om
korsningen på vägrenen. Väster om korsningen övergår cykelbanan i en GCM-väg som
är skild från huvudgatan.

Trafikanordningar

Vägvisningen i korsningen sker med hjälp av tabellvägvisare. Skyltad hastighet är 50
km/h. Förbud att stanna är skyltad på båda sidor av huvudgatan.Väjningsplikt är skyltad
och markerad i tillfarterna. Befintliga märken och vägmarkeringar är i dåligt skick.
Exempelvis är mittlinjemarkeringen österut utsliten, utom de sista 20 min mot kors-
ningen. Väjningsmarkeringen och cykelfáltsmarkeringen var dock synliga.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade vid middagstid i dagsljus och uppehållsväder.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt (viss spårbildning).
Väglag: Torrt



Fordon A Fordon B

Bromsspär saknades. Bromsspår uppmättes till 23 m. Trañk-
delarstolpe utbytt Oljefläck på asfalten.

Sammanfattning

Huvudgatan har två körfält i vardera riktningen vilket gör att korsningen blir sväröver-
skädlig för A som avser att svänga mot öster. Staket och den byggnad som är belägen i
nordöstra kvadranten medför dessutom att sikten försämras både för A och B. Kors-
ningen är allmänt rörig p g a förekomsten av övergångsställen och cykelöverfarter.

3. Fordon

Fordonsbeskrivning

Fordon A Fordon B

Personbil, 4 dörrar Lastbil, 3 axlar, tank för transport av
Fabrikat och typ, _Honda Civic flytande betong (betongbil).
Årsmodell, 1988 Fabrikat och typ, Volvo, N725
Senaste kontrollbesiktning, 871202 Årsmodell, 1978
(nybes) Senaste kontrollbesiktning, 910131

Skadebeskrivning

Karossen bakom torpedväggen totalt Höger framskärrn skadad samt högra
demolerad samt höger framskärrn skadad sidan av cementtanken.
i framkant

Hjulsystem

Däckslitage och lufttryck: Fjädrar: Vänster fram har lossnar från
bakre fästet.

Samtliga däck av radialtyp med dimen- Stötdämpare: Vänster fram isärdragen.
sionen 175 HR 13. Sommarmönstrade.
Slitbanans mönsterdjup: Bristerna på tjädema och stötdämparen

torde ha uppkommit i kollisionen.
Framdäck, vänster 4,0 mm
Framdäck, höger 3,0 mm Däckslitage och lufttryck:
Bakdäck, vänster 6,0 mm
Bakdäck, höger 5,0 mm Samtliga däck av radialtyp, med dimen-

sionen 12 R 22,5. Samtliga däck förutom
Samtliga däck förutom höger bak hade 3:e axeln vänster hade sommannönstrade
normala ringtryck. Höger bakdäck var däck. Slitbanans mönsterdjup:
vid kontrolltillfället lufttomt Det har
tryckts av fälgen vid kollisionen.



1:a axeln, vänster 5,0 mm
1:a axeln, höger 7,0 mm
2:a axeln, vänster 12,0 mm
2:a axeln, höger 12,0 mm
3:e axeln, vänster 10,0 mm
3:e axeln, höger 10,0 mm

Ringtryck normala värden. Samtliga däck'
i god kondition.

Bromssystem

Bromslednin gar: Bromsslang vänster -
fram avsliten. Efter pluggning höll dock
systemet tätt. Slangen avsliten i samband
med vältning.

Karosseri

Rutor: Samtliga rutor skadade i samband Rutor: Bakre högra sidorutan skadad,
med kollisionen. Dessa var vid kontroll- troligtvis i samband med kollisionen.
tillfället rena

Kommunikation

Övriga lyktor: A11 belysning baktill demo- Övriga lyktor: Bakljus samt sidomar-
lerad keringslyktor ur funktion. Främre

positionslykta skadad.

Körriktningsvisare: Höger fram ur funk-
tion samt glas skadat p g a kollisionen.

Backspeglar: Höger yttre skadad p g a
kollisionen.

Färdskn'vare: Ur funktion.

Provkörning

Fordonet ej provkört. Fordonet ej provkört.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka var det av särskilt intresse att ta ställ-
ning tillom något fel på fordon Azs färdbromseller sikten genom rutorna respektive
fordon B:s färdbroms och främre belysning kan ha medverkat till olyckans uppkomst
eller förlopp.

Något som talar för att fordonen vid olyckstillfället varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess
uppkomst har inte konstaterats vid undersökningen.



4. Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A

Förare A är 68 år och har innehaft kör-
kort sedan hon var 36 år. Hon uppger att
hon sedan hon gick ned i arbetstid för
några år sedan kör omkring 1000 mil/år,
huvudsakligen till och från sitt arbete.
Hon anser att hon har normal förarvana.
Det fordon hon körde - en Honda Civic
- har familjen haft i drygt 2 år. De har
haft Honda även tidigare. Hon anser sig
ha normal vana av det fordon hon körde.

Förare A passerar platsen där olyckan
inträffade ganska ofta. Däremot passerar
hon inte korsningen särskilt ofta från det
håll hon gjorde på olycksdagen. Hon har
aldrig tidigare råkat ut för någon olycka.

Förare B

Förare B är 25 år och tog körkort för 7 år
sedan. Han har haft (IE-körkort i 7
månader. Han uppskattar sin körsträcka
till 5000 mil per år, huvudsakligen
tjänsteresor. Förare B anser sig vara en
mycket van förare och säger sig ha stor
vana av det fordon han framförde. Vid
olyckstillfället körde han en Volvo N7,
betongbil. Då han är den senast anställde i
företaget har han under större delen av sin
anställning fungerat som sjukvikarie,
vilket inneburit att han har kört olika typer
av lastbilar. Den senaste månaden har han
emellertid kört den aktuella bilen regel-
bundet

Uppgifter om resan

Förare A hade startat resan omkring kl.
12.45 och uppger att olyckan inträffade
omkring kl. 12.55. Däremellan hade hon
skjutsat hem en vännina som bor en liten
bit från olycksplatsen. Hon var på väg till
det närbelägna sjukhuset för att hälsa på
sin make som opererats dagen innan.

A uppger sin medelhastighet tidigare
under resan till 40 km/h och topphastig-
heten på den korta sträckan sedan hon
släppt av sin vännina uppskattar hon till
20-30 km/h.

Olyckan inträffade enligt förare B strax
före kl. 13.00. Han var på väg med
betong till en byggarbetsplats. Han upp-
ger att det på olycksdagen var mycket
rörigt på byggarbetsplatsen. Detta innebar
att de som körde betong inte hade särskilt
mycket att göra och att han därför inte
hade bråttom.

Han uppger att medelhastigheten tidigare
under resan, som startade ca kl. 12 . 45,

hade varit 50 km/h och att topphastig-
heten legat på ca 70 km/h.

Uppmärksamhetsnivd

Förare A hade natten före olyckan sovit
mellan kl. 21.30 och 07.00 och hon
uppger sig ha fått normal sömn under den
närmast föregående veckan. Hon hade
tidigare under dagen varit hos sin läkare
för ett smärre kirurgiskt ingrepp. Senare
hade hon tillsammans med en väninna
förberett ett föreningsmöte som skulle
äga rum senare samma kväll. Förare A
hade tidigare under dagen ringt till
sjukhuset och fått besked om att allt hade

Förare B hade sistlidna natt sovit mellan
kl. 22.00 och 05.30 och uppger att han
sovit normalt under den senaste veckan.
Han hade börjat sitt arbete kl. 07.00
dagen då olyckan inträffade. Förare B
använde för tillfället inte någon form av
farmaka. Senaste tillfället han konsu-
merade alkohol var närmare fyra månader
innan olyckan. Förare B kan inte dra sig
till minnes vad han tänkte på strax innan
olyckan inträffade.



gått bra på makens operation och att hon
kunde hälsa på honom under dagen
varför hon uppger att hon kände sig
ganska avspänd under resan.

Förare A anser att platsen för olyckan,
tillsammans med de gator som löper
parallellt med den gata hon körde på,
utgör en särskilt krävande trañksituation.
Anledningen till detta är att man alltid får
sitta och vänta på att få komma ut på den
livligt trafikerade huvudgatan.

Förare A färdades ensam i bilen. Hon
använde bilbälte.

Han ansåg redan innan olyckan inträffade
att platsen för olyckan var speciellt
krävande. Anledningen till detta är att han
har varit med om liknande tillbud tidigare,
även vid andra anslutande gatorna längs
huvudgatan. Han anser att trafikanter på
de angränsande gatorna har dålig sikt
eftersom det är höga buskage på sina
ställen samtidigt som huvudgatan
svänger.

Övrigt

Förare B färdades ensam i bilen. Last-
bilen är inte utrustat med bilbälte.

Trafikanternas beskrivning

Trafiksituationföre olyckan

Förare A

Förare A närmar sig korsningen från
norr. Hon avser att passera rakt genom
korsningen. Hon har svårt att dra sig till
minnes omständigheterna kring olyckan,
men tror att det var lite trafik på den
korsande huvudgatan.

Förare B

Förare B färdades i västlig riktning i det
högra körfältet. Han avser att köra rakt
fram i korsningen. Han ser vid detta till-
fälle en svart SAAB på den angränsande
matarvägen. Detta fordon passerar kors-
ningen i nord-sydlig riktning i god tid
innan B hinner fram till korsningen. Efter
detta fordon ser han fordon A köra in i
korsningen för att stanna långt fram, i
höjd med "markeringen" Han befinner sig
nu ungefär i höjd med den andra lykt-
stolpen från korsningen räknat (se skiss).
Förare B observerar även några fot-
gängare som väntar på att få gå över vid
det bortre av korsningens övergångs-
ställen.

Förare B nämner att det är lite svårt att ha
överblick över fordon som kommer in i
korsningen eftersom den väg han färdas
på svänger en aning samtidigt som sikten
norrut skyms av den byggnad som är
belägen omedelbart öster om korsningen.

Han bedömer sin hastighet till under 50
km/h.



Fortsatt utveckling

Väl framme i korsningen stannar förare
A, ganska långt fram i korsningen. Hon
lägger i växeln och tittar åt båda håll. Då
hon inte ser några fordon på den kor-
sande huvudgatan kör hon sakta och för-
siktigt ut.

Förare B ser hur fordon A står stilla i
korsningen. Han tolkar detta som att A
har observerat honom och har för avsikt
att lämna honom företräde.

Olycksförlopp

Förare A observerar fordon B omedelbart
innan kollisionen och hon hinner tänka:
"det här går inte". Själva olycksförloppet
går mycket snabbt och hon minns hur
hon böjer sig framåt samtidigt som
hennes bil stannar. Fordon B har nu vält
och dess hytt har tryckt ihop fordon A.
Hon har endast några centimeters spel-
rum mellan huvudet och taket. Förare A
stannar motorn, kopplar loss bilbältet, tar
av sig kappan som sitter fast i bilen och
kryper sedan ut på passagerarsidan.

Förare A har inte hunnit vidta någon
åtgärd innan kollisionen, eftersom det
hela har gått så snabbt Dessutom uppger
hon att hon stelnade till inför kollisionen.
Hon anser att den viktigaste orsaken till
att olyckan inträffade var att hon upp-
täckte fordon B alldeles för sent. Hon
ifrågasätter även om fordon B verkligen
borde ha kört igenom tätorten eftersom
tung trafik är hänvisad till den europaväg
som går utanför tätorten.

På frågan om hur man skall undvika att
liknande olyckor inträffar i framtiden
föreslår hon att korsningen förses med
ljussignaler.

När B är i höjd med nästa lyktstolpe ser
han hur fordon A sakta kör ut i kors-
ningen. Han uppger att han inledningsvis
försökte bromsa och köra bakom A, men
då han märkte att detta var lönlöst be-
roende på fordon Azs mycket låga hastig-
het in i korsningen - beslutade han sig
för att försöka undvika kollision genom
att gira till vänster.

B uppger att hans fordon kolliderar med
fordon A:s vänstra sida och att han i sin
undanmanöver "prejar" henne upp på
huvudgatans refug. Samtidigt känner han
hur lastbilen väger över för att slutligen
välta över fordon A. '

Förare B uppger att den viktigaste anled-
ningen till att olyckan inträffade var attt
förare A körde ut framför honom. Han
anser inte att några alternativa åtgärder
stod till buds, förutom den ursprungliga
tanken att han kunde ha åkt bakom fordon
A, vilket dock förutsätter att A haft något
högre hastighet. På frågan om hur man
skall förhindra liknande olyckor i dennna
korsning i framtiden föreslår han att
korsningen förses med trafikljus.

5. Analys av händelseförloppet.

Utgângspunkterför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trañkmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trañkant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trañkanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beslm'vning av samspelet mellan en
uañkant och övriga komponenter i trañksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare kan
ta upp och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva - dvs faktiska - fält för fri körning å ena sidan



och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt II - Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån uafrkanternas beskrivning av trafrksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trafrkmiljö. Iden förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig information". '

För förare A krävs information om att fordon B närmar sig korsningen från öster och för
förare B krävs information om att förare A inte har observerat honom. '

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A Förare B

Det staket och den byggnad som är Visserligen nämner förare B att han har
belägen öster om matargatan skymde svårt att se de fordon som närmar sig
förare A:s sikt mot öster, varför hon inte korsningen från norr, men samtidigt har
kunde upptäcka fordon B förrän mycket han på ett relativt tidigt stadium sett hur
sent. Dessutom färdades fordon B i det fordon A stannat i korsningen. Med
högra körfältet, vilket ytterligare försäm- ledning av dessa utsagor kan inte något
rade möjligheterna att upptäcka det. sikthinder sägas ha förelegat.

Perceptuella begränsningar

Det är rimligt att anta att förare A kan ha Ej aktuellt
sin uppmärksamhet riktad på mötet med
sin man på sjukhuset och därför varit
mindre benägen att inhämta information
om den omgivande trafiken.

Kunskapsbegränsningar

Ej aktuellt. Eftersom förare B färdades på en huvud-
led och var medveten om att trafikanter på
avtagsvägar som ansluter till huvudgatan
har väjningsplikt har han utgått ifrån att A
inte skulle köra ut innan han passerat.

Strukturering och tolkning

Förare A närmar sig korsningen i riktning Förare B ser hur fordon A närmar sig
söderut. Hon ser en del korsande trafik korsningen och stannar till i höjd med
på huvudgatan. När hon kommer fram till väjningsmarkeringen. Han har en stark
korsningen stannar hon, relativt långt förväntan att fordon A skall lämna honom
fram. Hon ser åt båda håll och konsta- företräde, varför han drar slutsatsen att A
terar att ingenting begränsar hennes fält inte kommer att påverka hans fält för fri
för fri körning. körning. När han närmar sig korsningen

ytterligare ser han hur fordon A sakta kör
ut i korsningen.



Beslut och åtgärder

Förare A beslutar sig för att passera kors- Förare B beslutar sig först för att bromsa
ningen. Hon observerar inte B förrän han och köra bakom A, men eftersom fordon
är mycket nära och hon hinner inte vidta A framförs mycket sakta kan han inte
några åtgärder. fullfölja denna handling. Istället beslutar

han sig för att gira kraftigt åt vänster för
att undvika kollision. '

6. Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Staket och byggnad i nordöstra kvadranten.

- Huvudgatans stora bredd,

- Korsningens rörighet.

- Svårigheter att manövrera betongbilen, som har mycket säregna köregenskaper,
särskilt vid kurvtagnin g.

- A har tänkt på sin man som ligger på sjukhuset och därför brustit i uppmärksamheten.

- Fordon B:s vägval. B kunde ha valt en kortare och mera trañksäker transportväg via
en europaväg.

7. Konsekvenser av olyckan

Personskador:

Förare A Förare B

Förare A, som endast verkade har erhållit Inga personskador .
ett mindre skärsår på underarmen fördes
till sjukhus för observation. På sjukhuset
konstaterades en sammanpressning av två
ländkotor och A ñck stanna kvar på sjuk-
huset några dagar. Enligt den läkare som
förare A varit i kontakt med kommer hon
att bli fullt återställd efter en tid.

Fordonsskador:

Fordon A Fordon B

Totalt demolerad bakom torpedväggen. Höger framskärm samt höger sida av
betongtank skadade.

8. Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

-- Staketet i nordöstra kvadranten bontages.

- För matargatan införes förbud mot trañk i sydlig riktning.



- Trañkljus monteras.

- Passage över huvudvägen förhindras.

- Översyn och sanering av korsning, särskilt med avseende på oskyddade trañkanter.



Vägtrañkolycka 12 Karlstad
Korsväg korsande kurs.





Vägtrafikolycka 12K

.1 Olyckstyp'

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning. En personbil (fordon A) kör in i korsningen
norrifrän och ämnar fortsätta rakt fram. En persoan (fordon B) kör in i korsningen
västerifrän ämnar svänga norrut. Fordon A kör i korsningen in i fordon B13 vänstra
bakparti.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som egendomsskada och klassificeras
som "korsväg-korsande kurs" enligt den officiella olycksstatistiken.

 

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning på ett större industriområde inom tätbebyggt
område med följande karakteristika.

Trafiksituationen

Väghållaren saknar uppgifter om trañkmängder. Observationer på plats vid middagstid
gav ca 100 fordon/timme på den genomgående gatan och ca 70 f/h på den anslutande
gatan. i



Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A kör på en tvåfältig 8 m bred, Fordon B kör på en tvåfältig ca 8 m bred,
rak gata inom ett industriområde med rak gata inom ett industriområde med
anslutande utfarter från industritomter. anslutande utfarter från industn'tomter.
Mellan gatan och tomterna ñnns på båda Mellan gatan och tomterna finns en 4,5 m
sidor om gatan en 8 m bred gräsbelagd bred gräsbelagd yta söder om gatan ocH
yta. Busshållplatsstolpar finns strax norr en drygt 5 m bred asfalterad yta norr om
om korsningen. Hastighetsbegränsning gatan, en s k "måsvinge". Gatan ansluter
50 km/h. vinkelrät mot den genomgående gatan.

Hastighetsbegränsning 50 km/h.

Siktförhållanden

Sikten längs gatan är mycket god. Sikten Sikten längs gatan är mycket god. Sikten
mot anslutande gata är god, men kan mot den genomgående gatan är god, men
eventuellt skymmas något av parkerade kan eventuellt skymmas något norrut och
bilar innanför det nätstängsel som omger ganska mycket söderut av parkerade bilar
industritomten närmast korsningen. innanför de nätstängsel som omger indu-

stritomtema närmast korsningen. Tomten
söder om gatan ligger något högre än
gatan.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Vägkorsningen är en 3-vägskorsning mellan två gator inom ettt industriområde. Hastig-
hetsbegränsning 50 km/h. Korsningen är inte kanaliserad Mycket svängande trafik och
stort inslag av distributionsfordon, både lätta och tunga lastbilar förekommer. Kors-
ningen är inte reglerad emd väj nings- eller stopplikt. Högerregeln tycks fungera dåligt.

Trafikanordningar

Trañkanordnin gar saknas. Två privat uppsatta Vägvisare finns mittemot den anslutande
gatan.

Ljus- och våderleksförhållanden

Olyckan inträffade vid middagstid vecka 16. Det var uppehållsväder vid olyckstillfället.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt, ljus beläggning.
Väglag: vått/fuktigt.

Bromsspår saknas. Bromsspår saknas.

Sammanfattning

Genomgående gata med för industriområan vedertagen standard. Siktförhållandena
måste anses som goda. Relativt måttlig trafik med stort inslag av distributionsfordon.
Anslutande gator är inte reglerade med väjningsplikt Högerregeln fungerar dåligt.



.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil, 2 dörrar Personbil,
Fabrikat och typ, BMW 3.0 CSI Fabrikat, Mercedes Benz
Årsmodell, 1973 Årsmodell, 1982
Senaste kontrollbes. 890302 (körförbud)

Förare B har avböjt att delta i undersök-
ningen varvid ingen ytterligare informa-
tion har samlats in.

Skadebeskrivning

Vänstra sidan av fronten samt vänster --
framskärm to m mitten på hjulhuset
deformerade.

Hjulsystem

Däckslitage --
och lufttryck:

Samtliga däck av radialtyp, med dimen-
sion 195/70 R 14. Sommarrnönstrade
Slitbanans mönsterdjup:

Framdäck, vänster 3,5 mm
Framdäck, höger 2,5 mm
Bakdäck, vänster 0,0 mm
Bakdäck, höger 0,0 mm

Ringtryck normala värden.,

Drivsystem

Slutväxel, oljeläckage -

Bromssystem

Fördelning: Fram något ojämn vid prov- --
ning i rullbromsprovare. Vid provkör-
ning framkom dock ingenting som tydde
på sneddragning.

Provkörning

Fordonet provkört. -
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Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av särskilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordon Azs färdbroms kan ha medverkat till olyckans uppkomst eller
förlopp.

Att fordonet hade slitna bakdäck bedöms ej ha någon betydelse för olycksförloppet. I
övrigt har ingenting somtalar för att fordonet vid olyckstillfället varit behäftat med sådana.
fel eller brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till
dess uppkomst har inte konstaterats vid undersökningen.

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 42 år och har innehaft kör- Förare B har avböjt att delta i undersök-
kort i 24 år. Han kör ca 1500 mil/år, ningenDetta innebär att de data som pre-
främst fram och tillbaka till arbetet. Han senteras under förare B:s rubrik är häm-
anser sig själv vara en mycket van förare. tade ur polisens trafikmålsanteclmin gar.
Vid olyckstillfallet provkörde han en bil ,
en BMW, som varit inne på den skola där
han är lärare för blivande fordonsmeka-
niker. Privat kör han en Volvo 245. Han
anser sig i och för sig inte ha någon stor
vana av den bil han körde vid olycks-
tillfället, men samtidigt poängterar han att
han provkör olika typer av bilar mycket
ofta.

Han passerar olycksplatsen dagligen då
den endast ligger några hundra meter från
hans arbetsplats. Förare A har aldrig tidi-
gare råkat ut för någon olycka.

Uppgifter om resan

Olyckan inträffade kl. 11.45. Förare A Förare B hade startat resan en bit från
hade startat resan några hundra meter från olycksplatsen.
olyckSplatsen. Han skulle provköra bilen
som reparerats av skolans elever under
veckan. Bland annat hade man reparerat
elhissar och bränsletank samt satt fast ett
stag till krängningshämmare. Han hade
inget särskilt som skulle uträttas när han
kom tillbaka efter provkörningen, varvid
han inte upplevde sig han någon brådska.
På den korta sträckan han tillryggalagt
innan kollisionen bedömer han sig han
kommit upp i en hastighet av omkring 50
km/h.



Uppmärksamhetsnivâ

Förare A hade natten före olyckan sovit _-
mellan 22.00 och 05.45 och han uppger
att han haft normal sömn den senaste
veckan. Tidigare under dagen hade han
följt arbetet med den aktuella bilen

Han använder för tillfället inte någon typ
av fannaka och han konsumerade senast
akohol, ett par whisky, en vecka innan
olyckan. Förare A uppger att han för
tillfället inte har några problem som kan
ha distraherat honom under körningen.
Han drar sig till minnes att han alldeles
innan olyckan nämnde för sin passa-
gerare att bilen de åkte i skulle vara i
perfekt skick om ägaren kostade på den
en ny lack. Han anser inte att platsen för
olyckan är mera krävande än den om-
givande miljön. A uppger att han inte
distraherats av någonting, vare sig i eller
utanför fordonet.

Övrigt

Förare A hade en passagerare i fordonet. -
Varken han eller hans passagerare
använde säkerhetsbälte.

Trafikanternas beskrivning

Trafiksituationföre olyckan

Förare A kör ut från det garage där bilen Förare B lämnar ett åkeri några hundra
har reparerats under veckan. Han kör i meter från olycksplatsen och färdas i
sydlig riktning mot olycksplatsen. Förare västlig riktning mot korsningen. Enligt
A upplever att han har god sikt i kors- tmñkmålsanteclmingarna saktar han in
ningen och observerar nu fordon B som och lämnar företräde åt ett från söder
närmar sig korsningen östen'från. Han kommande fordon . Han observerar även
uppskattar sin egen hastighet till omkring fordon A som närmar sig korsningen
50 km/h. norrifrån.

Fortsatt utveckling

Förare A, som avser att passera rakt fram Förare B som avser att svänga vänster i
i korsningen, ser att föraren av fordon B korsningen bedömer avståndet till A som
saktar in farten och stannar då denne sådant att han kommer att hinna passera
kommer fram till korsningen Detta tolkar korsningen.
förare A som att förare B har sett honom
och tänker lämna honom företräde.

Olycksförlopp
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Förare A uppger att han insåg att en Förare B påbörjar vänstersvängen, men
olycka skulle inträffa då han befann sig i då han kommit en bit ut i gatan kör
höjd med den lyktstolpe som är placerad i fordon A in i fordon B:s vänstra bak-
anslutning till korsningen. Han ser då hur flygel.(jfr. att detta inte överenstämmer
fordon A kör ut framför honom. Han med förare Azs utsaga, dvs att förare B
försöker undvika kollisionen genom att inte har sett honom innan kollisionen.)
gira åt höger. A nämner att han talat med
förare B efter olyckan och att denne sagt
att han inte har sett fordon A närma sig
korsningen.

Förare A anser att den viktigaste anled-
ningen till att olyckan inträffade var att
förare B stannat vid korsningen och
därför fått förare A att tro att han sett
honom och hade för avsikt att lämna
honom företräde.

För att förebygga denna typ av olyckor
föreslår förare A att den gata förare B
färdades på förses med väjningsplikt
Han anser detta vara mest logiskt efter-
som den gata som löper parallellt med
förare Azs färdväg innehar en sådan
status.

5. Analys av händelseförloppet.

Utgångspunkrer för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trafikmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trafrkant ska veta hur han ska bete sig' för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trañkanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beslo'ivning av samspelet mellan en
trafikant och övriga komponenter i trañksystemet, specith hur t ex en fordonsförare kan
ta upp och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva -- dvs faktiska - fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt II - Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trañkanternas beskrivning av trafrksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trañkmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig" information.

För förare A krävs information om att förare B inte har observerat honom och därför
kommer att svänga ut. För förare B krävs information om att ett fordon, A, närmar sig
korsningen norrifrån.

Informationsbortfall

Sikthinder



Ej aktuellt. -

Perceptuella begränsningar*

Ej aktuellt -

Kunskapsbegrá'nsningar

I och i närheten av den aktuella kors- -
ningen färdas enbast två fordon - A och
B. Dä förare B saktar in och stannar i
korsningen utgår förare A ifrån att B har
sett honom och har för avsikt att lämna
honom företräde. Detta innebär att hans
förväntningar på att B trots detta skall
köra ut torde vara mycket små.

Förare Azs förslag till åtgärder, dvs säga
att den gata han färdas på görs om till
huvudled, kan vara av intresse.Vi kan
tänka oss att detta uttalande avspeglar en
upplevelse av att den att den gata han
färdades på, som är betydligt längre än
den andra, har karaktären av huvudled
och därmed ytterligare kan ha sänkt hans
förväntningar på att B skulle svänga ut.

Strukturering och tolkning

Förare A nWar sig korsningen. I kors- -
ningen råder fri sikt samtidigt som det
enda fordon han ser är fordon B som
närmar sig korsningen för att senare
stanna i höjd med den korsande vägen.
Eftersom fordon B stannar bedömer han
att ingenting inkräktar på hans fält för fri
körning.

Beslut och åtgärder

Förare A beslutar sig för att passera kors- --
ningen. Omedelbart därefter upptäcker
han dock att fordon B inte lämnar honom
företräde utan kör ut i gatan.Han beslutar
sig för att svänga till höger för att und-
vika kollisionen, men det är för sent och
hans fordon kolliderar med fordon B:s
vänstra bakflygel.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Förare B har inte observerat att fordon A närmar sig korsningen.
- Förare A utgår ifrån att B kommer att lämna honom företräde eftersom han stannar.



-Avsaknad av väjningsreglering i korsningen.

.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: -
Fordonsskador:

Intryckningar i fronten med tyngdpunkt Intryckningar på vänster bakflygel.
på vänster sida.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Väjningsplikt införes på anslutande gata.
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Vägtrafikolycka 13 Karlstad
Korsväg korsande kurs.





Vägtrafikolycka BK

.1 Olyckstyp

chkan inträffade i en 4wvägskorsning med huvudtrañken in nord-sydlig riktning. En
personbil med släp (fordon A) kör in i korsningen österifrán på en länsväg och ämnar
svänga söderut, in på en riksväg. En motorcykel (fordon B) kör in in korsningen söder-
ifrån på en riksväg och ämnar fortsätta rakt framFordon B kör i korsningen in i fordon
A, mellan personbil och släp.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som olycka med svår personskada och
klassificeras som "Korsväg-korsande kurs" enligt den officiella olycksstatistiken.

  

4
-
-

   

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade på en riksväg, utanför tätbebyggt område, i en 4-vägskorsning mellan
en riksväg och två länsvägar med följande karakteristika.

Trafiksituationen

Årsmedeldygnstrafiken är 4300 fordon/dygn på riksvägen, söder om korsningen och
5200 f/d norr om korsningen. Den frän öster anslutande länsvägen trafikeras av 1900 f/d
och den från väster av 800 f/d.



Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon B

Fordon A kör på en tvåfa'ltig, 7,5 meter Fordon B kör på en tvåfa'ltig, 13 meter
bred länsväg. Vägen går i vänsterkurva bred rak riksväg med god standard. Drygt
genom ett Öppet landskap. Ca 180 meter 1,5 km innan korsningen passerar vägen 1
före korsningen övergår vägen i en rak- svag vänsterkurva över en järnväg via en
sträcka. Två bostadshus omgivna av viadukt Efter viadukten är vägen rak och
växtlighet finns 50-60 meter från kors- går igenom ett skogsområde. Hastighets-
ningen. Ett på vardera sidan om vägen. begränsning 90 km/h.
Hastighetsbegränsning 70 km/h.

Siktförhållanden

Sikten längs länsvägen och mot kors- Sikten längs riksvägen mot korsningen är
ningen är god. På höger sida finns åker- mycket god. Siktsträcka ca 1,5 km Trafik
mark närmast korsningen och sikt- på den från österifrån anslutande läns-
sträckan mot norr blir ca 0,5 km redan 50 vägen exponeras på en sträcka av drygt
meter före korsningen och fram till stopp- 40 meter närmast korsningen.
linjen. På vänster sida finns tre större träd
och Vägvisare närmast korsningen. Dessa
skymmer trafiken från söder i vissa lägen
i färd fram mot korsningen. Från stopp-
linjen är dock sikten söderut mycket god.
Siktsträcka ca 1,5 km.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Vägkorsningen är en 4-vägskorsning mellan en riksväg och två länsvägar. Riksvägen är
huvudled. Länsvägarna har stopplikt. Hastighetsbegränsning 90 km/h på riksvägen och
den från väster anslutande länsvägen. Den andra länsvägen är begränsad till 70 km/h.
Korsningen är kanaliserad med refuger och Vägmarkeringar. På riksvägen finns 70
respektive 80 meter långa refuger med ett körfält för vänstersvän g och ett för raktfram-
gående/höversväng i tillfartema. Tät trafik, till och från på, riksvägen. Rytmen är hög.

Trafikanordningar

Vägvisning sker via Vägvisare i korsningen. På riksvägen finns en orienteringstavla 440
meter före korsningen. Upplysning om körfält finns strax före refugespets. Trañkdelar-
märke med markeringsskärm finns i samtliga refugespetsar. Förvarnin g om stopp finns
100 meter respektive 150 meter före korsningen på respektive länsvägar. Vägmärken för
stopp är dubblerade i tillfarterna.

Vägmarkeringar finns i form av mittlinje 3+9 som övergår till varningslinje 9+3 ca 80
meter före refugema på länsvägarna. Kantlinje 1+2. Stopplinje finns. På riksvägen finns
mittlinje 3+9 och kantlinje 1+2. Spärrområden är målade påen längd av 160 meter före
refugespetsarna. I korsningen är körfälten markerade med körfältslinje, spärrlinje och
körfältspilar. Vägmärken och Vägmarkeringar äri gott skick.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade vid middagstid vecka 18. Det var uppehållsväder vid olyckstillfället.



Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt, ljus beläggning.
Väglag: Torrt.

Bromsspår saknas. Bromsspår: 69 meter.

Sammanfattning

Den genomgående riksvägen har en mycket hög standard och trañken kanaliseras med
hjälp av spärrfält, mittrefuge och separata körfält i korsningen. Anslutande länsvägar har
god stande och regleras med stopplikt i korsningen. Siktförhällandena är goda till
mycket goda.

Trafiken är tidvis omfattande och rytmen är hög på riksvägen.

.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil, 5 dörrar Motorcykel, tung mc
Fabrikat och typ, Volvo 745 Fabrikat och typ, Suzuki 1100 GSX
Årsmodell, 1990 Årsmodell, 1984
Senaste kontrollbesiktn. 900531 (nybes.) Senaste kontrollbesiktning, 910402

Släpvagn, kapell, 1 axel
Fabrikat och typ, ÅTM 610
Årsmodell, 1976
Senaste kontrollbesiktning, 901221

Skadebeskrivning

Totaldemolerad.
Båda bakskäxmama samt baklucka
deformerade. Taket knäckt vid C-stolpe.
Hela bakpartiet förskjutet ca 15 cm åt
höger.

Släpkärra:
Dragstån gbrusten vid infastning till
tvärbalk.
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Hjulsystem

.lä
Däckslitage
och lufttryck:

Samtliga däck av radialtyp med dimen-
sionen 185/65 R 15. Sommardäck
Slitbanans mönsterdjup:

Framdäck, vänster 5,0 mm
Framdäck, höger 5,0 mm
Bakdäck, vänster 4,0 mm
Bakdäck, höger 4,0 mm

Ringtryck normala värden.

Släpkärra:
Däckslitage
och lufttryck:

Samtliga däck av diagonaltyp med dimen-
sion höger sida 155-13/6.15-13, samt
vänster sida, 5.60-13. Sommardäck Slit-
banans mönsterdjup:

Däckslitage
och lufttryck:

Båda däcken av diagonaltyp med dimen-
sionen fram, 110/90 V 16 och bak,
130/90 17. Slitbanans mönsterdjup:

3,0 mm
3,0 mm

Framdäck,
Bakdäck,

Ringtryck: Framdäcket var vid kontroll-
tillfället lufttomt. Dock tyder ingenting på
att det rullat lufttomt vid olyckstillfället
Bak, normalt värde.

Bromssystem

Vänster 0-2 mm
Höger 0-3 mm

Båda däcken kraftigt snedslitna. Ring-
tryck normala värden.

Släpkärra:
Färdbroms, höger bromsvajer brusten
p g a bromsstagets deformering. Vid
manuell påverkan fungerade bromsen.

Bromsledning: Hydraulslang fram
vänster sida (dubbla bromsok) brusten i
samband med kollisionen.

Kommunikation

Släpkän'a:
Reflexer, vänster bak skadad.
Körriktningsvisare och bromslyktor,
något osäker funktion (jordfel).

Fordonet var vid kontrolltillfället såpass
demolerat att någon rekonstruktion av
strålkastarens funktion ej kunnat göras.
Ljusreglage vari läge "off", men ett
automatiskt halvljusrelä var monterat.

Övrigt

Släpkärra:
Dragstång brusten vid infästning till
tvärbalk.



Provkörning

B_i1_:
Fordonet provkört utan anmärkning.

Släpkärra:
Fordonet ej provkört.

Fordonet ej provkört.

Sammanfattning

Med hänsyn till olycksförloppet i denna olycka är det av speciellt intressse att ta ställning
till om något fel på fordon B:s färdbroms eller belysningen framtill kan ha medverkat till
olyckans uppkomst eller förlopp.

Något som talar för att fordonen vid olyckstillfället van't behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess
uppkomst har inte konstaterats vid undersökningen.

.4 Trafikanter

&

Bakgrund

Tidigare e farenhet

Förare A är 68 år och har innehaft kör-
kort i 49 år. Han kör ca 4000 mil/år,
huvudsakligen du och ifrån spelningar då
han är medlem i en orkester. Han anser
sig själv vara en mycket van förare. Vid
olyckstillfället körde han en Volvo 745
med släpkärra efter. Bilen, som är hans
andra av samma modell, har han inne-
haft i ca 1 år. Han anser sig ha mycket
stor vana av det ekipage han framförde
vid olyckstillfället

Förare A, som var på genomresa, har
varit på orten tidigare, men har aldrig
färdats den aktuella vägen.

Han har varit med om en olycka där han
körde på en fotgängare, men under-
stryker att han inte varit vållande. Denna
olycka inträffade för 5 månader sedan.

Förare B är 38 år och tog körkort för bil
för 11 år sedan. MC-kort (samt även kör-
kort för lastbil med tungt släp) tog han för
omkring ett år sedan. B säger sig inte
kunna bedöma hur långt han kör per år
eftersom det "brukar variera" mellan 5000
-100000 mil/år. Han uppger att han kör
mycket lastbü samt att det blir mycket
körning även privat. B har en Oldsmo-
bile. Han anser sig vara en mycket van
fordonsförare. Vid olyckstillfället körde
han en motorcykel, en Suzuki 1100 som
han lånat av sin bror. Han har ingen egen
motorcykel, men uppger att han lånat
olika motorcyklar -- bl a en Honda 500
-- under den månad säsongen pågått.
Totalt uppskattar han att han kört 1100-
kubikaren 300-400 mil. Han anser sig ha
mycket stor vana av motorcykeln han
körde.

Förare B känner väl till platsen där
olyckan inträffade.

B har varit med om en olycka tidigare då
han körde in i en stillastående bil. Detta
inträffade för 9 år sedan.



Uppgifter om resan

Olyckan inträffade vid 13-tiden. Förare A
hade startat resan en stund tidigare i en
närbelägen ort där han hade varit och
hälsat på bekanta.

Han var på väg västerut för att sedan köra
söderut på riksvägen och fortsätta sin
resa hemåtFörare A bor närmare 50 mil
från orten.

A uppskattar såväl medel- som topphas-
tighet den korta bit han färdats innan
olyckan till klart under gällande hastig-
hetsbestämmelser, dvs 50 respektive 70
km/h.

Förare B hade startat resan från sin brors
verkstad i en ort belägen omkring 2 mil
från olycksplatsen. Han var på väg med
en Startmotor till en verkstad någon mil
norr om platsen.

B har inget minne av vad som har hänt
efter det att han lämnade sin brors verk-
stad. Av den anledningen har han svårt att
göra någon uppskattning av medel- och
topphastighet tidigare under resan. Däre-
mot uppger han har svårt att tänka sig att
det gick särskilt fort eftersom han vanligt-
vis brukar hålla hastighetsbegränsningar-
na Detta med anledning av att han innan
olyckan höll på att ta körkort för buss.
Efter detta nämner förare B att han visst
har "testat" broderns motorcykel, men att
detta har skett när inga andra trafikanter
har varit i närheten.

I detta sammanhang bör haverigruppens
uppskattning av hastigheten nämnas. Med
ledning av bromsspåren på platsen (av-
teckningar på asfalten indikerar en effek-
tiv inbromsning där såväl fram- som
bakbroms har använts) samt skadorna på
bil och släpvagn visar vid en försiktig
beräkning att hastigheten inte torde under-
stigit 160 krn/h.

Uppmärksamhetsnivå

Förare A hade sovit mellan 23.00 och
07.00 natten innan olyckan och uppger
sig ha erhållit normal sömn under den
gångna veckan. Under veckan hade den
orkester förare A medverkar i haft spel-
ningari Oslo och de var nu på väg hem.
Den senaste natten hade de övernattat på
norska sidan, omkring 15 mil från
olycksplatsen .Förutom att ha färdats
dessa 15 mil hade de varit på besök hos
bekanta där de ätit middag och pratat en
stund.

A använder blodtryckssänkande medicin,
Cardizem.Kontakter med medicinsk
expertis visar att detta preparat inte inver-
kar negativt på uppmärksamhetsnivån
Han är helnykterist

Han uppger att han för tillfället inte har
några problem av den storleksordningen
att de kan ha distraherat honom under

Förare B hade natten innan olyckan sovit
mellan 22.00 och 06.00. Han uppger sig
ha haft normal sömn även tidigare under
veckan. Innan olyckan hade han varit och
köpt lite bildelar, druckit kaffe och pratat
med brodern i dennes verkstad.

Vid tidpunkten för olyckan använde han
ingen form av farmaka och han uppger
sin alkoholkonsumtion under de senaste
fyra månaderna till "ett par burkar öl i
januari" på en utlandsresa.

Han uppger sig för tillfället inte ha några
problem av den storleksordningen att de
kan ha distraherat honom under kör-
ningen.

B anser inte att olycksplatsen är mera
krävande än den omgivande trafikmiljön.
Eventuella olyckor i den aktuella



körningen. Vidare nämner han att han
e inte kan dra sig till minnes vad han tänkte
på under tidsperioden strax innan olyc-
kan.

A anser att platsen där olyckan inträffade
utgör en krävande trafikmiljö i den
mening att den korsande vägen inbjuder
till mycket höga hastigheter och att kor-
sande fordon därför dyker upp mycket
snabbt Det bör dock tilläggas att A inte
kände till olycksplatsen innan olyckan
och denna åsikt snarare skall ses i skenet
av det inträffade.

Han uppger att han inte har distraherats
av någonting vare sig i eller utanför for-
doneL

Det färdades sammanlagt 4 personer i
bilen. Förare A vet med säkerhet att han
och frarnsätespassageraren använde
säkerhetsbälte. Han tror även att de båda
baksätespassagerama använde bälte.

Intervjun med förare A genomfördes per
telefon, närmare en månad efter det att
olyckan inträffade. Anledningen till att
intervjun genomfördes så sent är att man-
nenm, genom sina turnéer, var mycket
svår att få tag i. Dessutom ville han inte
göra några uttalanden innan polisen fast-
lagt skuldfrågan i ärendet.

korsningen, menar han är till följd av
trañkanters bristande uppmärksamhet.

Övrigt

Förare B färdades ensam på sin motor-
cykel. Han använde skinnställ, handskar
och kraftiga stövlar. Den hjälm han an-
vände var endast 14 dagar gammal.

Även intervjun med förare B genom-
fördes en lång tid efter det att olyckan
inträffat. Till följd av skadorna ñck han
tillbringa 4 veckor på sjukhus. Därefter
bodde han en tid hos sin mor.

Förare B har inte har något som helst
minne av vad som har hänt sedan han
lämnat sin brors verkstad. Detta innebär
att de uppgifter som redovisas nedan här-
rör ur de uppgifter som polisen lämnat,
tillsammans med antaganden som verkar
rimliga med tanke på de båda förarnas ut-
sagor samt olycksförloppet.

Trafikanternas beskrivning

Trczjilcsituationföre olyckan

Förare A är på väg västerut på länsvägen.
Han närmar sig den korsande riksvägen
där han ämnar svänga vänster. Han ser
inga fordon åt något håll.

Förare B färdas i nordlig riktning på riks-
vägen

Fortsatt utveckling

När han kommer fram till korsningen
stannar han i höjd med markeringarna
för stopplikt. Han tittar först åt höger,

Någon meningsfull information om hur
förare B tolkade trafiksituationen har inte
kunnat erhållas. Däremot är förare B



därefter ser han rakt över vägen och
förvissar sig om att det inte kommer
några mötande bilar. Slutligen ser han åt
vänster och konstaterar att det inte
kommer någon därifrån. Eftersom det var
fritt från alla håll påbörjar han sin
vänstersvän g.

l

fundersam över varför han inte observerat
fordon A eftersom han vid MC-åkning
alltid är mycket noga med att kolla upp
eventuellt korsande fordon.

Olycksförlopp

Förare A kör mycket sakta över vägen
(omkring 5 km/h) och när han nästan är
över med bilen ser han återigen åt vänster
och får nu se en motorcyklist som närmar
sig "fruktansvärt fort". Han inser direkt
att de båda kommer att kollidera, men
kommer sig inte för att vidta några åtgär-
der eftersom han känner sig alldeles
"paralyserad".

I efterhand menar han att kollisionen kan-
ske kunde ha undvildts om han försökt
att accelerera samtidigt som förare B för-
sökt passera bakom honom.

Den viktigaste anledningen till olyckan
menar han består i fordon B:s höga has-
tighet samtidigt som han körde alldeles
för sakta över vägen. Han menar att han
liksom alla äldre har lite förlängd reak-
tionsförmåga och gärna kör lite för sakta
för att kompensera detta. Dessutom är
han säker på att fordon B inte hade be-
lysnin gen på, vilket skulle ha underlättat
upptäckten av det.

För att undvika en återupprepning av lik-
nande olyckor i denna korsning föreslår
han att trafikanter håller ännu noggran-
nare uppsikt över korsande traka i kom-
bination med att man kör snabbare över
vägen.

Förare B, som tror att han varit vid med-
vetande åtminstone stundvis innan ambu-
lansen kom, minns inte någonting av
olycksförloppet. Troligen, menar han, att
han har panikbromsat eftersom det är
kraftiga bromsspår på olycksplatsen.

B tror att den viktigaste anledningen till
att olyckan inträffade var förare Azs bris-
tande uppmärksamhet och eller bristande
syn. Men han anser även att det generellt
sett är en dålig trafrkmoral i Sverige. För
mycket av debatten menar han har kretsat
loing hastigheter, trots att det begås
mängder av betydligt allvarligare trafik-
förseelser.

5. Analys av händelseförloppet.

Utgângspunkterför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trafikmiljö, fordon mm tillhandahåller all den information
som krävs för att en trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
trafikant och övriga komponenter i trañksystemet, specith hur t ex en fordonsförare kan
ta upp och hantera information från omgivande trañkanter, väg -- vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
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förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva - dvs faktiska -- fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt II -- Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trañkanternas beskrivning av trañksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trafrkmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats '
som "nödvändig" information.

För förare A krävs information om att en motorcykel, fordon B, närmar sig korsningen
och för förare B krävs information om att förare A inte har observerat honom.

Informationsbortfall

Sikthinder

Percepruella begränsningar*

Förare A nämner att fordon B inte hade Fordon B har framförts med hög hastig-
någon belysning tänd, vilket skulle ha het- minst 160 km/h enligt haverigrup-
försvårat upptäckten av det Den tekniska pens beräkningar. Vid dessa hastigheter
undersökningen kan inte ge något belägg är det svårt att uppfatta placering och
för att halvljuset varit tänt. rörelsemönster hos övriga trafikanter,
" vilket kan vara förklaringen till att förare
Aven fordon B: 5 höga hastighet torde ha B upptäckte fordon A så sent som han
försvårat möjligheterna för förare A att gjorde.
upptäcka fordon B.

Kunskapsbegrá'nsningar

A säger att han medvetet kör mycket -
sakta då han skall passera över vägen.
Detta innebär att det tar god tid innan hela
ekipaget har kommit över på andra sidan.
Under denna period hinner fordon B
förflytta sig en avsevärd sträcka under
den tid det tar innan A kommer över
vägen.

Om förare A varit medveten om vikten av
att snabbt ta sig över vägen kan olyckan
ha undvikits.
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Strukturering och tolkning

Förare A kör i västlig riktning på läns-
vägen in mot korsningen med riksvägen
där han ämnar svänga vänster. Väl
framme i korsningen konstaterar han att
inga fordon inkräktar på hans fält för fri
körning.

Mot bakgrund av de, om än bristfälliga,
uppgifter som finns verkar det som om
fordon B färdats med en avsevärd hastig-
het in mot korsningen. I mycket höga
hastigheter kan det vara svårt att avgöra
huruvida fordon på fältet för fri
körning.

Beslut och åtgärder

Då ingenting hindrar hans fält för fri kör-
ning beslutar han sig för att påbörja sin
vänstersväng. När halva ekipaget, dvs
bilen, nästan är över på andra sidan
vägen tittar han åter åt vänster och upp-
täcker fordon B. Han hinner dock inte
göra någonting och fordon Bkör in
mellan bilen och släpvagnen.

Eftersom ingenting verkar hindra hans
fält för fri körning beslutar han sig för att
fortsätta sin färd rakt genom korsningen.
Omkring 100 meter från korsningen upp-
täcker han fordon A som är på väg ut. B
bromsar omedelbart, men hastigheten är
för hög och han kör in mellan bil och
släpkärra.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Förare A håller en relativt låg hastighet då han startar ekipaget. Detta innebär att fordon
A hinner förflytta sig långt innan även släpvagnen har kommit över vägen.

- Fordon B:s hastighet, vilken gör att fordonet inte kan stannas i tid. Hastigheten kan
också ha varit orsaken till varför förare A uppger att han inte har sett fordon B.

-- Fordon B:s halvljus kan ha varit ur funktion, vilket resulterat i att upptäckbarheten
varit låg.

.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador:

De båda baksätespassagerarna lindrigt
skadade (sårskada i huvudet respektive
ömhet i vänster sida). De fördes till sjuk-
hus.

Fordonsskador:

Bil:
Båda bakskärmarna samt baklucka
deformerade taket knäckt vid C-stolpe.
Hela bakpartiet förskjutet ca 15 cm åt
högen

10

Förare B förd till sjukhus där han vårda-
des sammanlagt 4 veckor, varav 2 veckor
på intensivvårdsavdelningen för bl a frak-
turer i höger fot och knä, ledbandsskada i
vänster knä samt brott på båda underar-
mama. Enligt egna uppgifter kommer han
eventuellt att sjukskrivas ytterligare 6
månader

Totaldemolerad.



51.. kg. ,

Dragstången brusten vid infástning till
tvärbalk.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Korsningen hastighetsbegränsas till 70 km/h.
- Automatisk strypning av fordonshastigheter.
- Förbud mot tunga motorcyklar.

Realism och genomförbarhet i de två sista förslagen kan alltid diskuteras. Detta innebär
att förslagen snarast kan ses som ett uttryck för problemen att hitta goda lösningar i sam-
band med olyckor förorsakade av höga hastigheter.

11
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Vägtrafikolycka 14'Karlstad
Cykelolycka.





Vägtrafikolycka 14K

.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade på ett Övergångsställe i anslutning till en 3-vägskorsning med huvud-
trafiken i Öst-västlig riktning. En personbil (fordon A) kör in i korsningen österifrän och
ämnar fortsätta rakt fram. En cykel (fordon B) kör på den anslutande gatans cykelbana
och kör ut på huvudgatans Övergångsställe och ämnar passera gatan. Fordon A kör på
övergångsstället in i sidan på fordon B.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubn'ceras som svär personskadeolycka och
klassificeras som "cykelolycka" enligt den officiella olycksstatistiken.

 

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade på ett Övergångsställe i anslutning till en 3-vägskorsning inom
tätbebyggt område med följande karakteristika.

Trafiksituationen

Årsmedeldygnstrañk (ÅDT) 9400 fordon/dygn på huvudgatan. Trafiken består huvud-
sakligen av personbilar med ett visst inslag av busar och distn'butionsbilar. Längs huvud-
gatans norra sida finns en GCM-väg. Mycket gäng- och cykeltrafik passerar gatan.
Passage sker på en längre sträcka främst väster, men även i 3-vägskorsnin gen öster om
övergångsstället. Fler trafikanter passerar vid sidan om än päövergångsstället trots livlig
biltrafik. Ljusregleringen utnyttjas sällan av CCM-trafiken. Overgänsstället är endast för
gängtrañkanter, men det cyklas även på detta liksom på matargatans oreglerade över-
gångsställe. Busshällplatsfickor finns på båda sidor om korsningen. Dessa används till
stor del av skolungkom.



Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A kör på en tvåfaltig, ca 10 m Fordonet framfördes västerut på den 2,5
bred huvudgata i tätbebyggt område. meter breda GCM-vägen parallellt med
Gatan är separerad från GCM-trañk. huvudgatan. Byggnader finns norr om
Byggnader finns i huvudsak norr om och GCM-vägen. Passage av anslutande gata
på relativt långt avstånd från gatan. Strax sker via ett obevakat, med refuger försett,
öster om övergångsstället ansluter en övergångsställe för gående.
matargata i en 3-vägskorsning. Hastig-
hetsbegränsning 50 km/h.

Siktförhållanden

Sikten mot den anslutande gatan, GCM- Sikten för GCM-trañk mot huvudgatan är
vägen och övergångsstället är god. mycket god.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Övergångsstället är beläget omedelbart väster om en 3-vägskorsning, mellan en huvud-
gata och en matargata. Kanalisering_ sker via smala refuger (bredd: 1,2 m). Räcken finns
uppsatta norr om övergångsstället. Overgångsstället är ljusreglerat. Livlig biltrafik.
Cykeltrañk och mycket gångtrafik passerar på och vid sidan av övergångsstället.

Trafikanordningar

Övergångsstället på huvudgatan är ljusreglerat och aktiveras av tryckknappsdetektorer.
Dessa är akustiska. Trefärgssignalen för fordonstrafik visar grönt och gångsignalerna
skall visa rött. Rött sken visas också i den norra gängsignalen. I den södra, dvs den som
visar norrut mot fordon B var det röda ljuset ur funktion vid undersökningstillfället.
Mycket tyder på att det var ur funktion även vid olyckstillfallet. Efter detektering ges
grönt ljus till gängtrañkanterna och rött ljus för fordon på huvudgatan.

Vägmarkering finns i form av övergångsställe, mittlinjemarkering 3+3 och kantlinjer
väster om korsningen. Dessa är nyligen (efter olyckan?) målade och i gott skick. Stopp-
linje och vägmärke VMF 1.2.53.2 "STOPP-SIGNAL" finns ca 35 m öster om över-
gångsstället. Markeringar för cykelöverfart och stopplinjer vid trañksignalerna saknas.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade på eftermiddagen vecka 18. Det var uppehållsväder vid olyckstillfallet.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt, ljus beläggning
Väglag: Torrt

Längsta bromsspår: 8, 4 m.

Sammanfattning

Huvudgata med god standart och separering av GCM-trañk. Livlig biltrafik. Busshåll-
platser för skolori området finns i anslutning till korsningen. Gatan passeras av cykel-
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trafik och mycket gångtrafik på och vid sidan av övergångsstället Ljusregleringen av
övergångsstället utnyttjas i mindre grad. Rött ljus i gångsignalen som är nktad norrut är
ur funktion. Markeringar för cykelöverfart och stopplinjer vid övergångsstället saknas.

.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil, 4 dörrar Cykel, lvxl '
Fabrikat och typ, Mitsubishi Colt Fabrikat och typ, Crescent herrcykel
Årsmodell, 1981 Årsmodell, uppgift saknas
Senaste kontrollbesikning, 910131 Senaste kontrolbes. Fordonet berörs ej av

kravet på årlig kon-
trollbesiktning.

Skadebeskrivning

Vänster strålkastarrengörare skadad. Bakgaffel samt bakhjul något skadade
samt bakre skärm deformerad.

Hjulsystem

Däckslitage Däck och fälgar: Bakre ovalt p g a
och lufttryck: kollisionen.

Samtliga däck av radialtyp, med dimen- Däckslitage
sion 155 R 13. Sommarmönstrade Slit- och lufttryck:
banans mönsterdjup:

Samtliga däck av landsvägstyp med
Framdäck, vänster 6,0 mm dimensionen 26x1 1/2. Slitbanans
Framdäck, höger 7,0 mm mönsterdjup:
Bakdäck, vänster 6,5 mm
Bakdäck, höger 6,0 mm Framdäck, 0,2 mm

Bakdäck, 0,0 mm
Ringtryck normala värden, samtliga däck
i god kondition Ringtryck normala värden.

Provkörning

Fordonet provkört utan anmärkning Efter riktning av bakre skärm kunde
fordonet provköras. Inget onormalt
kunde konstateras.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av särslcilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordon Azs färdbroms, eller sikt genom vindrutan respektive fordon
B:s färdbroms kan ha medverkat till olyckans uppkomst eller förlopp.

Något som talar för att fordonen vid olyckstillfället varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess upp-
komst har inte konstaterats vid undersökningen.



l

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 72 år och tog körkort då han
var 35 år gammal. Han kör omkring
1000 mil/år huvudsakligen fritidsresor.
Han anser sig vara en förare med normal
vana. Förare A körde en Mitsubishi som
han innehaft i tre år. Tidigare hade han en
Mazda. Han anser sig ha normal vana av
det fordon han körde.

Förare A passerar dagligen platsen där
olyckan inträffade. Han har tidigare råkat
ut för en olycka för cirka 35 år sedan.

Förare B är 82 år. Han tog körkort för bil -
för 61 år sedan men färdades vid olyck-
tillfället på cykel.

Han har aldrig ägt någon bil. Däremot
cyklar han så gott som dagligen.

B har ofta cyklat i närheten av olycks-
platsen, men har aldrig tidigare korsat
gatan på det ställe han gjorde vid olycks-
tillfället. Han har aldrig tidigare råkat ut
för någon trafikolycka.

Uppgifter om resan

Förare A uppger att olyckan inträffade
omkring 15.30 och att han startat resan
några minuter tidigare från en affär i när-
heten. Han var på väg till sitt hem som är
beläget några hundra meter från olycks-
platsen. Han uppger att han inte hade
något särskilt som han skulle göra när
han kom hem, varvid han inte kände sig
stressad. Han uppger att han under den
korta resan från affären till olycksplatsen
hållit en hastighet av strax under 50
km/h.

Förare B, som inte har något minne av
själva olyckan, startade resan från hem-
met Han skulle ta sig en cykeltur för att
få lite motion och samtidigt passa på att
handla i en affär, inte så långt från olyck-
splatsen. Han uppger sig inte ha haft
något särkilt han skulle göra då han kom
hem.

Uppmá'rksamhetsnivå

Förare A hade natten före olyckan sovit
mellan 23.00 och 07.30 och uppger att
han under den sistlidna veckan haft
normal sömn. Innan besöket på affären
hade han tillsammans med sin fru varit
och arbetat några timmar i en förening.

Förare A använder inte någon form av
farmaka. Han är nykterist. Han anser sig
för tillfället inte ha några problem som
kan ha distraherat honom under kör-
ningen. Förutom signalerna i den annal-
kande korsningen säger han sig inte ha
tänkt på någonting särskilt under tids-
perioden alldeles innan olyckan.

Förare B brukar alltid gå och lägga sig
omkring 21.30 och stiga upp vid 7-tiden,
vilket han även hade gjort kvällen innan
olyckan. Tidigare under dagen hade han
varit och handlat, lagat lite mat samt
städat.

Förare B har åldersdiabetes och äter där-
för Euglucon. Kontakter med medicinsk
expertis visar att detta preparat inte inver-
kar negativt på uppmärksamhets-
nivån.Han är nykterist. B anser sig inte
ha haft några problem som kan ha
distraherat honom i samband med
olyckan.



På frågan om han tycker att platsen för
olyckan är särskilt krävande i förhållande
till den omgivande trañkmiljön anser han
att den gata han färdades på är mycket
trañkerad, ofta i ett högt tempo, och att
det ställer stora krav såväl på den som
färdas på den som den som avser att
svänga in på den. Men samtidigt anser
han att de trañksignaler som finns i kors-
ningama längs gatan ger trafikanterna en
slags säkerhet.

Han uppger att han inte har distraherats
av något vare sig i eller utanför fordonet.

Intervjun med förare B skedde närmare
1,5 månader efter olyckan. Orsaken till
detta är att han efter sjukhusvistelsen inte
mådde bra och intervjun framflyttades
några veckor. Det beslutades att intervjun
skulle genomföras hemma hos B, som
inte varit ute sedan han kom hem från
sjukhuset.

Förare B hade ingen åsikt om huruvida
platsen där olyckan inträffade utgör en
särskilt krävande miljö då han anser sig
vara mycket obekant med platsen. Däre-
mot anser han i efterhand att den borde
vara lcrävande eftersom det övergångs-
ställe han brukar använda (öster om kors-
ningen) är det B hade vid intervjutillfället
ingen uppfattning om hur det ser ut vid
olycksplatsen.- om det är övergångs-
ställen, refuger, trañksignaler osv.

Övrigt

Förare A hade en passagerare i fordonet.
Han använde bilbälte, men är osäker på
om hans passagerare gjorde det.

Trafikanternas beskrivning

Trajiksituation före olyckan

Förare A färdas på gatan i västlig riktning
in mot korsningen. Han ser vid detta till-
fälle en mötande lastbil. I backspegeln ser
han fordon, men dessa befinner sig
relativt långt borta. Han uppger sin
hastighet till under 50 krn/h.

Förare B:s sista minnesbild är omkring
300 meter från olycksplatsen, där GCM-
vägen och huvudgatan börjar för att fort-
sättningsvis löpa parallellt. Han hade
tidigare under resan korsat två livligt trafi-
kerade vägar. Vid dessa hade han stoppat
och inväntat grönt för att därefter leda
cykeln över gatan.

Han säger sig vara mycket noggrann med
att invänta den gröna ljussignalen.

Fortsatt utveckling

Förare A avsåg att passera rakt fram i
korsningen för att svänga in till högeri
nästa korsning. Han uppger att han hållit
uppsikt över trañksignalen samt den
mötande trañken och att han inte tänkt i
termer av att någon skulle komma på
tanken att passera gatan mot "röd gubbe".

Mot bakgrund av förare B:s minnesför-
lust är den fortsatta utvecklingen oklar,
men att döma av olycksförloppet hade
förare B för avsikt att korsa huvudgatan.



Han kan inte bedöma förare B:s hastighet
när han upptäckte honom, men uppger att
denne höll för hög hastighet i förhållande
till de krav som trañkmiljön ställde.

Här bör det tilläggas att mannen direkt
efter olyckan uppgivit till polisen att han
observerat hur cyklisten saktat ned och
därför trodde att denne skulle stanna.

Olycksförlopp

När förare A upptäcker att cyklisten
fortsätter utan att stanna, bromsar han så
kraftigt han förmår, men denna manöver
påbörjas för sent och han hinner inte få
ned hastigheten tillräckligt. Fordon Azs
front kolliderar med förare B.

Han anser att den viktigaste orsaken till
att olyckan inträffade är att förare B inte
har stannat till och tryckt på knappen till
signalen utan kört ut mot röd gubbe.
Dessutom tillägger förare A att han
genom trañksignalen har tagit för givet att
ingen skulle svänga ut och att han därför
inte har haft tillräcklig uppsikt över
trafiken på cykelbanan.

För att undvika ett upprepande av denna
olyckstyp i denna korsning föreslår
förare A att bommar sätts upp för de
korsande fotgängarna och cyklistema så
att de tvingas stanna till och u-ycka på
knappen för att komma över. Han har vid
tidigare tillfällen tvingats bromsa in för
cyklister vid en korsande cykelbana längs
samma väg.

Under intervjun kommer sammanlagt ett
tiotal cyklister och passerar olycks-
platsen. Ingen av dessa inväntar grön
gubbe. När förare A går fram till en dam
som stigit av sin cykel och inväntar en
lucka i trafiken noteras att signalanord-
ningen är ur funktion från detta håll. Det
finns ingen markering av röd gubbe.
Anledningen till att damen inte har u'yckt
är att hon tror att systemet inte fungerar.
Detta föranleder givetvis ytterligare
förslag till åtgärd - reparation/byte av
glödlampa i signalanordningen.

Förare B har ingen åsikt om vad orsaken
til olyckan kan ha varit. Han nämner att
han, då han vaknade upp på sjukhuset
dagen efter var övertygad om att olyckan
hade inträffat vid övergångsstället där han
brukar korsa huvudgatan (en kombinerad
gång- och cykelöverfart längre österut).
På fråga om nu olyckan inträffat där -
vad kunde då ha varit orsaken? svarar han
att det även där är svårt att förklara en
olycka eftersom han alltid inväntar grön
signal, trots att det är fritt från bilar.



5. Analys av händelseförloppet.

Utgdngspunkrerför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trafrkmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som lqävs för att en trafrkant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trañkanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförsmed hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
trafrkant och Övriga komponenter i n'añksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare kan
ta upp och hantera information från omgivande trafikanter, väg- vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva -- dvs faktiska - fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt H- Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trañkanternas beskrivning av trafrksituation,
händelseförlopp m m liksom Övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trañkmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig information.

För förare A krävs information om att fordon B befinner sig vid övergångsstället i
korsningen samt att föraren av detta fordon avser att korsa den gata han kör på. För
förare B lo'ävs information om att fordon A kommer att korsa hans färdvägEventuellt
kan man tala om att det för förare B krävs information om var han befinner sig längs
gatan.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare Azs sikt längs den väg som B Sikten längs huvudgatan är god från
färdades skyms inte i direkt mening. Övergångsstället Däremot har han inte
Däremot fmns en hög häck bakom haft möjlighet att skaffa sig fullgod infor-
cykelbanan. Vid olyckstillfället var mation med avseende på eventuella kor-
bladen inte utslagna, vilket innebär att sande fordon om han tittat längs huvud-
bilarna på den näraliggande parkeringen gatan tidigt, dvs innan han kommit ända
skymtade fram. Detta innebär att det är fram till Övergångsstället, då han fort-
svårt att urskilja en cyklist då man färdas farande körde parallth med huvudgatan.
mot korsningen.

Återstående information:
Någon information som skulle ha kunnat
göra det möjligt för förare A att förutsäga
att en olycka skulle inträffa återstår inte.



Perceptuella begränsningar*

Förare A har konstaterat att han har grönt
ljus vid övergångsstället och utgår ifrån
att denna information skall räcka för att
han inte skall utsättas för någon olycks-
risk. Detta tyder på att han endast har
riktat sin uppmärksamhet mot signal-
anordningen samt den mötande trafiken
och därmed underskattat behovet av att
införskaffa sig information om den
omgivande trafiken.

Inom haverigruppen diskuterades möjlig-
heten att förare B blivit sjuk under färden
-- eventuellt beroende på hans diabetes
Detta kan ha påverkat hans uppmärksam-
hetsnivå innan olyckan.

Kunskapsbegrá'nsningar

Förare A, är väl förtrogen med olycks-
platsen och har varit med om ett antal
liknande olyckstillbud på samma gata,
om än vid en annan korsning. Detta
innebär att han borde ha förväntat sig att
cyklister kan dyka upp mycket snabbt
utan att stanna innan de korsar den gata
han färdas på.

Då förare B befinner sig vid övergångs-
stället ser han inget rött ljus i signalen för
gående. Det kan därför tänkas att han
tolkat detta som att övergångsstället hade
samma status som ett obevakat (Bevis-
ligen resonerar fler cyklister på ett likartat
vis. Jfr damen under intervjun med förare
A).

Förare B cyklade på ett övergångsställe
avsett enbart för gående, vilket visar på
bristande kunskaper om var han får cykla
(resonemanget gäller givetvis inte om
förare B varit sjuk vid olyckstillfället-
se ovan).Självfallet förklarar inte en
sådan kunskapsbrist hela olyckan. Men
om han hade varit medveten om trafik-
reglerna på platsen kan det tänkas att han
stigit av cykeln och lett den över gatan,
vilket torde ha gett honom längre tid att
införskaffa sig information om eventuellt
korsande fordon.

Strukturering och tolkning

Förare A kör i västlig riktning längs
huvudgatan. Han har för avsikt att
passera rakt fram igenom korsningen.
Han tycks bedöma sitt fält för fri körning
uteslutande med ledning av den trañk-
signal som reglerar trafiken på platsen.
Eftersom ljussignalen visar grönt drar
han slutsatsen att ingenting hindrar hans
fält för fri körning. Plötsligt ser han
fordon B köra ut på övergångsstället från
höger

Mot bakgrund av att föraren inte kommer
ihåg någonting av vad som innäffade i
samband med olyckan har denna och
nästa rubrik lämnats i analysarbetet.



Beslut och åtgärder

Förare A beslutar sig för att bromsa. Men -
det är för sent, varvid fordon A kör in på
förare B som faller av cykeln, mot
refu gen.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Förare Ars övertro på trañksignalen, dvs att B kommer att stanna.
- Förare B har inte informerat sig om eventuellt korsande trafik, eventuellt kan detta

vara förorsakat av sjukdom.
-- Förare B cyklar på ett Övergångsställe för gående.
- Rött ljus i gångsignalen ur funktion. Om signalen hade fungerat hade den kanske

hejdat förare B.
- Ljusregleringen utnyttjades inte av förare B.

.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador:

- Förare B transporteras till sjukhus där det
konstateras stukning i axeln, brott på
skulderblad samt fem revben. Skrapsår i
vänster sida av huvudet samt vänster arm
och lär (mannens egna uppgifter).

På grund av utrymmesbrist på sjukhuset
skickas förare B hem efter tre veckor.
Detta bedömer han själv vara olämpligt.
Annu 8 veckor efter olyckan anser han
sig inte orka gå utanför bostaden.

Fordonsskador:

Vänster strålkastarrengörare skadad. Bakgaffel samt bakhqu något skadade
samt bakre skärm deformerad.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Ljusregleringen borttages.
- Bredare refuger anläggs vid övergångsstället som kompletteras med cykelöverfart.
- Underhåll av uañlcsignaler förbättras. Åtta veckor efter olyckan är gångsignalen (rött

ljus) fortfarande ur funktion.
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Vägtrafikolycka 15 Karlstad
Undersökningen ej fullföljd.





Vägtrafikolycka 16 Karlstad
Korsväg avsväng likriktade kurser.





Vägtrafikolycka 16K

.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade på en raksträcka på en länsväg. En personbil (fordon A) kör i västlig

riktning och ämnar fortsätta rakt fram. En personbil (fordon B) kör i västlig riktning

framför fordon A, svänger in på en liten ficka och kör ut på länsvägen och ämnar

återvända i Östlig riktning. Fordon A kör in i sidan på fordon B.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som egendomsskadeolycka och klassi-

ficeras som "avsväng - likn'ktade kurser" enligt den officiella olycksstatistiken.

X: koui 531003

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade på en raksträcka på en länsväg utom tätbebyggt område med följande

karakteristika.

Trafiksituationen

Årsmedeldygnstrañk ca 2500 fordon/dygn. Andelen tung trafik var relativt stor vid

undersökningstillfället.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunktcn

Fordon A Fordon B

Fordon A kör på en tvåfältig, 9 m bred Som A.
länsväg med god standard. Bägen går
genom ett skogsområde i en svag höger-.



kurva som övergår i en raksträcka ca 100 Som A.
m före kollisionsplatsen. Hastighetsbe-
gränsning 90 km/h.

SiktfÖrhållanden

Sikten är mycket god tack vare svag Som A.-
kurva och raksträcka med 15-20 m breda
öppningar mellan väg och skog. Fn' sikt-
sträcka ca 230 m fram till kollisionspunk-
ten.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Vägen är 9 m bred med djupa diken på båda sidor. Körfälten är 3,7 m breda och väg-
renarna 0,8 m. Hastighetsbegränsningen 90 km/h. En liten ca 9 m lång och 5-6 m djup
grusad ficka finns på norra sidan av vägen. Trafiken häller högt tempo.

Trafikanordningar

Vägmarkering sker med mittlinje 3+9 och kantlinje 1+2. Markeringarna äri gott skick.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade på eftermiddagen vecka 19. Det var uppehållsväder vid olyckstillfället.

Förhållanden på körbanan

Längsta bromsspår 15,2 m före och 18,6 Bromsspär saknas. Däremot finns spår
m efter kollisionspunkten. efter däck på asfalten och hjulspår i dikes-

kanten.

Sammanfattning

Länsvägen har god standard med hög trañkrytm. Trafiken som färdas i västlig riktning
har goda siktförhållanden.

.3 Fordon

Fordonsbesk rivning

Fordon A Fordon B

Personbil, 4 dörrar Personbil, 2 dörrar Combi Coupé
Fabrikat och typ, BMW 728 i Fabrikat och typ, Toyota Corolla Liftback
Årsmodell, 1980 Årsmodell, 1981
Senaste kontrollbesiktning, 901116 Senaste kontrollbesiktning, 910404



Skadebeskrivning

Fronten intryckt med tyngdpunkt på Vänster framskärm, hjulhus, fjäderben
höger sida, to m A-stolpen. deformerat samt fronten framför motor-

balk (främre tvärbalk) förskjuten i sidled.

Stomme

Chassi: Dörrar höger sida svåra att öppna
p g a kollisionen.

Hjulsystem

Däck och fälgar: Höger främre fälg Hjulupphängning: Vänster främre undre
skadad samt däck lufttomt p g a kolli- länkarm samt fjäderbenet deforrnerade
sionen. p g a kollisionen.

Fjädrar: Vänster främre brusten i nedersta Däckslitage
varvet (gammalt brott). och lufttryck:

Hjulupphängning: Båda främre defor- Samtliga däck av radialtyp, med dimen-
merade till följd av kollisionen. sion IÖSSR 13. Sommarmönstrade

Slitbanans mönsterdjup:
Däckslitage
och lufttryck: Framdäck, vänster 3,0 mm

Framdäck, höger 3,0 mm
Samtliga däck av radialtyp, med dimen- Bakdäck, vänster 4,0 mm
sion 205/70 R 14. Sommarmönstrade Bakdäck, höger 3,0 mm
Slitbanans mönsterdjup:

Ringtryck normala värden.
Framdäck, vänster 2,0 mm
Framdäck, höger 1,0 mm
Bakdäck, vänster 8,0 mm
Bakdäck, höger 8,0 mm

Samtliga däck, förutom höger fram, hade
normala ringtiyck. Höger fram var vid
kontrolltillfället lufttomt. Dock tyder inget
på att däcket rullat lufttomt vid olyckstill-
fallet.

Bromssystem

Färdbroms: Bromsoket vänster fram
kärvar, ansättning endast med det inre
belägget (löpande ok).

Styrsystem

Stag/leder: Höger yttre styrstag brustet
p g a kollisionen.



Ka rosseri

Säten: Förarstol lös i vänstra fästet.

Kommunikation

Strålkastare och körriktningsvisare:
Höger fram deforrnerade, halvljuset fun-
gerade dock.

Provkörning

Fordonet ej provkört. Fordonet ej provkört.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av särskilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordon Azs färdbroms respektive fordon B:s sikt genom rutorna, färd-
broms samt sikt genomn rutorna kan ha medverkat till olyckans uppkomst eller förlopp.

Det faktum att färdbromsen vänster fram på fordon B var bristfällig torde ej ha haft någon
betydelse då förare B inte uppger sig ha bromsat alldeles innan olyckstillfället. Dessutom
var övriga bromsar utan anmärkningl Övrigt uppmärksammades inga sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess upp-
komst.

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 33 år gammal och tog körkort
i sitt hemland för 13 år sedan. Han har
innehaft svenskt körkorti 4 år. Förare A
har svårt att göra en bedömning av sin år-
liga körsträcka, men säger att blir mycket
eftersom han arbetar som lastbilschauf-
för. Dessutom har han under det senaste
året kört omkring 3000 mil privat.

Förare A anser sig själv vara en van
förare. Vid olyckstillfállet körde han en
BMW som han innehaft i ett år. Han har
även haft BMW tidigare. Han anser sig
ha stor vana av det fordon han körde.

A passerar platsen där olyckan inträffade
medjämna mellanrum eftersom han har
bekanta som bor en bit därifrån. Han har
tidigare råkat ut för en olycka. Denna
inträffade för omkring ett år sedan.

Förare B är 72 år gammal och har inne-
haft körkort i 41 år. Han kör ca 500
mil/år, huvudsakligen fritidsresor. Han
anser sig sj älv vara en mycket van förare.
Förare B körde vid olyckstillfället en
Toyota Corolla som han innehaft i 6 år.
Han anser sig ha stor vana vid det fordon
han körde. '

Han anser sig vara relativt väl förtrogen
med den plats där olyckan inträffade
eftersom han passerar där omkring var
fjortonde dag.

Förare B har aldrig tidigare råkat ut för
någon olycka.



Uppgifter om resan

Olyckan inträffade vid 15-tiden och
förare A uppger att han startat resan från
bekanta som bor omkring 3 mil från
olycksplatsen. Han var på väg för att
hälsa på vänner. Förare A som var ledig
några dagar och därför passade på att
besöka vänner och bekanta uppger att han
inte hade någon brådska. På grund av
språkförbistringar är det oklart vilken
medel- respektive topphastighet han hållit
tidigare under resan. Av hans uttalande
står dock klar att han inte anser sig ha
kört särskilt fort.

Olyckan inträffade enligt förare B vid 15-
tiden. Han hade startat resan en stund
tidigare från en handelsträdgård, där han
varit och inhandlat växter tillsammans
med sin fru. De var på väg hem vid
olyckstillfället och uppger att de inte hade
särskilt bråttom eftersom de skulle hem
och plantera växterna.

Han uppskattar sin medelhastighet
tidigare under resan till omkring 80 km/h
och topphastigheten till 90 km/h.

Uppmärksamhetsnivå

Förare A hade natten innan olyckan sovit
mellan kl. 23.00 och 09.30 och uppger
att han under veckan innan olyckan haft
normal sömn. Tidigare under dagen hade
han inte gjort något speciellt - ätit
middag och solat lite.

Han använder inte någon form av far-
maka och uppger att han senast konsu-
merat alkohol, 1 glas starksprit, omkring
tre veckor innan olyckan. Han uppger att
han inte ägnar de problem han har sådan
uppmärksamhet att de kan ha distraherat
honom under körningen. Han kan inte
dra sig till minnes vad han tänkt på tids-
perioden närmast innan olyckan.

A anser inte att platsen där olyckan in-
träffade är mer krävande än den om-
givande trañkmiljön. Han uppger att han
inte distraherats av någonting, vare sig i
eller utanför fordonet.

Förare B hade natten innan olyckan sovit
mellan kl. 23.00 och 09.00 och uppgav
att han tidigare under veckan haft normal
sömn.

Han hade inte ägnat sig åt någonting sär-
skilt tidigare under dagen- lite bok-
föringsarbete, lyssnat på radio och ätit
middag.

Förare B äter medicin mot högt blod-
tryck, Renjtec och Tenormin. Enligt
medicinsk expertis har inte dessa läke-
medel någon inverkan på uppmärksam-
hetsnivån. Han drack alkohol senast ca 5
månader innan olyckstillfället. Han anser
sig för tillfället inte ha några speciella
problem som kan ha distraherat honom
under körningen. Han säger att han under
resan funderat över de växter han skulle
plantera då han kom hem. Dessutom dis-
kuterade han med sin fru om de skulle
vända och besöka en släkting som bor en
bit från olycksplatsen.

Förare B anser inte att platsen där olyckan
inträffade utgör någon särskilt krävande
trafikmiljö, snarare tvärtom och han anser
att en liknande olycka egentligen inte
borde kunna inträffa på en rak väg med
fri sikt.

Övrigt

Förare A färdades ensam i sitt fordon.
Han använde säkerhetsbältet.

Förare B hade en passagerare i sitt for-
don. Båda använde säkerhetsbälte.



Trafikanternas beskrivning

Trafiksituationföre olyckan

Förare A kör på länsvägen i riktning väs-
terut. Framför sig ser han fordon B som
saktar ned och svänger in på en parke-
ringsflcka längs den högra vägkanten.
Han ser inga ytterligare trafikanter.

Förare B kör på länsvägen i riktning väs-
terut (framför fordon A). Han säger sig
inte ha sett något fordon, vare sig framför
eller bakom honom. Han diskuterar med
frun om de skall vända tillbaka för att
besöka en släkting som bor i närheten och
när han ser grusplanen på höger sida
bestämmer han sig för att åka in där,
varvid de kan tala igenom saken och
samtidigt ha möjlighet att vända om de
skulle bestämma sig för det.

Fortsatt utveckling

Förare A som avsåg att passera rakt förbi
parkeringsñckan uppger att han håller en
hastighet av omkring 70-80 km/h. Det
bör dock påpekas att haverigruppens
beräkning av hastigheten med ledning av
bromsspåren på platsen visar att fordon
Azs hastighet uppgått till 100 km/h.
Han ser nu hur fordon B"försvinner" in
på parkeringsñckan och drar därför slut-
satsen att B skall stanna och parkera.

B uppger att han tittar i backspegeln och
konstaterar att ingen bil befinner sig
bakom honom. Han tänder höger körrikt-
ningsvisare, saktar in farten och svänger i
in på grusplanen. Under intervjun nämner
han att han hade för avsikt att backa
längre in på grusplanen i det fall de skulle
bestämma sig för att vända. Förare B
uppger att hans fordon nu står helt stilla.

Olycksförlopp

När A närmar platsen där olyckan inträf-
fade ser han hur B kommer ut igen från
parkeringsñckan efter att ha svän gt runt
utan att stanna. Han inser att omedelbart
att en olycka kommer att inträffa och
bromsar så mycket han kan samtidigt
som han väjer en aning åt vänster. Det är
emellertid för sent och han kör in i fordon
B:s vänstra framflygel.

Förare A anser att den viktaste anled-
ningen till att olyckan inträffade var att
förare B inte var uppmärksam och där-
med heller inte lämnade honom företräde

På frågan om hur man skall undvika en
återupprepning av denna olycka föreslår
han att grusplanen tas bort eller görs
större så att det ges möjlighet att vända
bilen utan att komma upp på vägbanan.

Plötsligt kolliderar fordon A med fordon
B:s vänstra framskärm. Förare B hinner
aldrig uppfatta vad som har hänt innan
han kommer ur sitt fordon som har
slungats ned i diket.

Förare B anser att den viktigaste anled-
ningen till att olyckan inträffade måste
vara fordon Azs höga hastighet, eftersom
han inte sett några bakomvarande fordon
då han tittat i backspegeln alldeles innan.
Han uppger att ingen del av hans fordon
varit på vägen. Då intervjuaren undrar hur
själva kollisionen då har ägt mm nämner
han att en förklaring till att fordon A kolli-
derat med hans vänstra framflygel kan
vara följande: förare A har distraherats av
B:s sväng in på grusplanen och därför
panikbromsat och fått sladd på bilen. Han
är en aning osäker om olyckan har gått till
på detta vis, men han är dock klar över att
förare A måste ha haft alldeles för hög
hastighet.



Även hustrun, som var närvarande vid
intervjun, menar att de stod stilla på grus-
planen utan någon del av bilen på väg-
banan när de blev påkörda.

Det bör dock tilläggas att bromsspår på
platsen samt de båda föramas utsagor om
bilarnas placering efter olyckan talar för
att minst halva fordon B har varit place-
rad på vägbanan. Dessutom uppgav
förare B i polisens trafikmålsanteckningar
att han hade för avsikt att svänga över
vägen och tillbaka. Orsaken till förare B:s
till synes orimliga beskrivning och för-
klaring av olyckan kan vara att han glömt
delar av händelsen, alternativt rationali-
serat.i efterhand Mellan olyckan och
intervjun har det förflutit tio dagar. Under
denna tid kan det tänkas att han tillsam-
mans med hustrun diskuterat de bilder de
haft av händelseförlopp och utifrån dessa
kunnat komma fram till en förklaring där
han själv inte har lika stor skuld i
olyckan.

Kommentar:
I haverigruppen gjordes försök att rekon-
struera ett händelseförlopp som kan för-
klara vad som hänt med utgångspunkt i
båda föramas berättelse Det kan mycket
väl vara så att förare B, som hade för
avsikt att svänga in på grusfickan, märker
att denna inte är tillräckligt stor för att han
skall kunna köra in utan vidare (bland
annat sticker en stor sten upp alldeles när
man skall svänga in), varför han tvingas
köra fram en aning för att backa tillbaka
in på grusñckan. Innan förare B hinner in
på grusfickan inträffar kollisionen. Själv-
fallet baseras denna förklaring på spe-
kulationer. Men den förklarar såväl förare
Azs utsaga - dvs att det hela såg ut som
att B skulle svänga runt -- som förare
B:s utsaga att han stod stilla och tänkte
backa.längre in på grusplanen. (Händel-
seförloppet har uppenbarligen varit
mycket snabbt vilket innebär att gränserna
mellan beslut och handlingblir oklara och
därför svåra att komma ihåg).

Skillnader i de inblandades versioner till
följd av glömska eller eventuellt rau'onali-
seringar i efterhand, tillsammans med de
inblandades önskan att slippa åka med till
olycksplatsen kan ses som ett av de



allvarligaste problemen vid användandet
av "on-the-spot" metodiken. i en haveri-
undersökningsverksamhet.

Förare B har inga forslag över hur man
kan undvika att liknande olyckor inträffar

5. Analys av händelseförloppet.

Utgångspunkterför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trafikmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som lcrävs för att en trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trañkanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare kan
ta up och hantera information från omgivande trafikanter, väg- vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen skeri termer av
förarens subjektiva respektive objektiva -- dvs faktiska - fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt Il - Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av trafiksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trañkmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig" information.

För förare A krävs information om att förare B kommer att svänga ut på vägbanan och för
förare B krävs information om att fordon A färdas bakom honom.

Informationsbortfall

Sikthina'er

Ej aktuellt. Ej aktuellt.

Perceptuella begränsningar*

Ej aktuellt. Visserligen nämner förare B att han hållit
uppsikt över eventuell bakomvarande
trafik, men det rimlig att anta att reso-
nemangen med hustrun om huruvida de
skulle vända eller ej har påverkat hans
koncentration och därmed uppmärksam-
het över eventuella fordon bakom honom.



Kunskapsbegrá'nsningar

Det faktum att förare B saktar ned farten Ej aktuellt.
och svänger in på grusplanen vid sidan
av vägen har resulterati en feltolkning av
förare st beteende. Eftersom han kör på
en rak väg med fri sikt samtidigt som
föraren av det framförvarande fordonet
markerar att denne har för avsikt att
stanna utanför vägbanan är det rimligt att
anta att förare Azs förväntningar om att
fordon B åter skulle svänga ut på väg-
banan var mycket små.

Strukturering och tolkning

Förare A närmar sig olycksplatsen bakom Förare B kör på länsvägen i västlig rikt-
fordon B Han ser hur fordon B saktar in ning. Han resonerar med hustrun huru-
och svänger in på en grusplan vid sidan vida de skall vända tillbaka eller ej. När
av vägen. Han tolkar situationen så att han ser en grusplan vid sidan av vägen
förare B har för avsikt att parkera på bestämmer han sig för att avsluta disku-
grusplanen och eftersom han inte ser ssionen där. Han ser inte att hans fält för
några andra fordon konstaterar han att fri körning begränsas av någonting, vare
hans fält för fri körning inte begränsas av sig framåt eller bakåt
någonting. Plötsligt ser han hur fordon B
svänger runt för att vända på vägen fram-
för honom.

Beslut och åtgärder

Förare A inser nu att hans fält för fri kör- Förare B upptäcker att grusñckan är så
ning snabbt krymper varför han beslutar liten att han inte kan köra in hela bilen på
sig för att bromsa och samtidigt väja åt den utan vidare. Därför beslutar han sig
vänster för att undvika en kollision med för att köra fram en aning och backa till-
B. Han hinner emellertid inte få stopp på baka för att få in hela fordonet på ñckan.
bilen utan kolliderar med fordon B.

Relativt stor del av fordonet befinner sig
nu på körbanan och hans hans fält för fri
körning bakåt har, utan att han noterar
det, reducerats kraftigt av det bakom-
varande fordonet A. Innan B hinner
backa in resterande del av bilen på grus-
fickan kör fordon A in i B:s vänstra fram-
flygel.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

-- Förare B upptäcker ñckans litenhet sent vilket inverkar på hans möjligheter att fullfölja
den tänkta manövem utanför vägbanan.

- Förare A håller en relativt hög hastighet samtidigt som han brister i sin fantasi med
avseende på vad föraren i det framförvarande fordonet B kommer att göra.



.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador:

- Förare B får en blodsutgutelse i huvudet
och förs i ambulans till sjukhus där man
konstaterar att skadan kommer att gå till-
baka av sig själv.

Fordonsskador:

lntrycknin gar fram, med betoning på Vänster framflygel demolerad.
högersidan.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Fickan borttages.
- Fickan görs om så att vändmöj ligheter erhålles utanför vägbanan.
-- Studier av hållfastheten i stolsinfäsningar. Detta förslag till åtgärd föranleds av att

förarstolens infästning (fordon B) lossnade i samband med kollisionen ( jfr även de
båda bilarna i olycka 10). Detta har visserligen inte inverkat på händelseförloppet i den
aktuella olyckan, men är inte desto mindre viktig att beakta, särskilt mot bakgrund av
att vissa bilmodeller är försedda med bältes infästning i stolen.
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Vägtrafikolycka 17 Karlstad
Korsväg korsande kurs.





Vägtrafikolycka 17K

.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade i en större korsning (tpl) mellan en påfartsramp till en primär länsväg
och en avfartsramp för samma vägPäfartsrampen går i nord-sydlig riktning och avfarts-
rampen i väst-östlig riktning.

En personbil (A) kör in i korsningen från väster och ämnar passera igenom korsningen
mot öster. En personbil (B) kör in i korsningen från söder och ämnar passera igenom
korsningen mot norr.

Fordon A kör in i fordon st vänstra sida.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som'egendomsskada och klassificeras
som "Korsande kurs K6" enligt den officiella olycksstatistiken.

 

X7 kollissioustvumlat

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade i en större korsning (korsningstyp F) på rampsystemet för en primär
länsväg i landsbygdsliknande miljö i tätort med följande karakteristika.

Trafiksituationen

Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) för avfartsrampen är ca 2800 och för påfartsrampen ca
3000 fordon.



Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A kör på en tvåfältig primär läns- Fordon B kör på en tvåfältig större matar-
väg med två körfält i samma riktning. gata (led) med två körfält i samma rikt-
Högra körfältet övergår i en avfartsramp ning. Vänstra körfältet övergår i en på-
som beskriver en högerkurva med nedåt- fartsramp som ca 100 m söder om kors-
lutande profil. De sista 50 metrama in ningen går i en tvär vänsterkurva.
mot korsningen består av öppen park-
mark. A passerar förberedande varning
om väjningsplikt markerat med märken,
målad symbol och fem grupper heldragna
tvärgående linjer (uppbyggda av massa).

Siktförhållanden

Fri sikt råder såväl fram mot korsningspunkten som i korsningen.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Vägkorsnin gen är en "2-vägskorsning" belägen i tätort. Trafiken går endast i två rikt-
ningar. Skyltad hastighet for påfartsrampen är 50 km/h och för avfartsrampen 70 km/h.
Trafiken passerar korsningen i ett normalt tempo.

Trafikanordningar

Vägvisningen i korsningen sker före korsningen med Vägvisare och portaler. Dubbla
vamingsmärken 1.1.23 (väjningsplikt) i överstorlek finns väster om korsningen och
märke 1.2.61.2 (förbud mot vänstersväng) finns söder om korsningen. Befintlig målning
på rampema är av god standard och vägmärkena är i gott skick.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade på eftermiddagen (vecka 18) i dagsljus och i uppehållsväder.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt.
Väglag: Tom.

Bromsspår saknades. Bromsspår saknades.

Sammanfattning

Avfartsramens korsning med påfartsrampen måste anses vara en exceptionell lösning som
också p g a den korta avfartsrampen ställer till problem för den icke uppmärksamme
bilisten. Korsningen är dock överskådlig och inga skymmande föremål finns. Samman-
taget bör korsningen inte bereda den uppmärksamme trañkanten några större problem
med tanke på det korta avsnitt man har att passera (bredd: 4,5 m).



.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil, 2 dörrar
Fabrikat och typ, Opel Corsa 1,28
Senaste kontrollbesiktning, 900921

Personbil, 4 dörrar
Fabrikat och typ: Saab 9000 CD
Årsmodell, 1990
Senaste kontrollbes. Ej aktuell p g a
fordonets årsmodell.

Till fordon B var kopplat ett släpfordon.
Detta har ej varit tillgängligt för under-
sökning.

Skadebeskrivning

Fronten, höger framskärm och motorhuv
med tyngdpunkt på höger sida. Även
höger bakskärm demolerad. Bilen något
skev i främre delen.

Vänster front samt hela vänstersidan.

Hj U 15 ystem

Däckslitage Däckslitage
och lufttryck: och lufttryck:

Samtliga däck av radialtyp, med dimen-
sion 155/70 R 13. Sommarrnönstrade
Slitbanans mönsterdjup:

Framdäck, vänster 5,0 mm
Framdäck, höger 5,0 mm
Bakdäck, vänster 4,0 mm
Bakdäck, höger 4,0 mm

Samtliga däck hade normala ringtryck.

Samtliga däck av radialtyp, med dimen-
sion 195/65 R 15. Sommarmönstrade
Slitbanans mönsterdjup:

Framdäck, vänster 7,0 mm
Framdäck, höger 7,0 mm
Bakdäck, vänster 8,0 mm
Bakdäck, höger 8,0 mm

Ringtryck normala värden.

Kommunikation

Strålkastare: Höger glas skadat, fun-
gerade dock.

Strålkastare: Vänster fram, glas skadat
samt deformerad.

Provkörning

Fordonet provkört utan anmärkning.
Dock kunde maximal bromsverkan ej
uppnås pg a främre hjulhuset defor-
mering. Tillräcklig retardation uppnåd-
des.

Fordonet provkört. Bilen i mycket gott
skick (nästan ny).



Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av särskilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordon Azs färdbroms respektive fordon B:s färdbroms kan ha med-
verkat till olyckans uppkomst eller förlopp.

Något som talar för att fordonen vid olyckstillfället van't behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess upp- ,
komst har inte konstaterats vid undersökningen.

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare ezfarenhet

Förare A är 78 år. Han tog körkort för 22 Förare B är 35 år och har innehaft körkort
år sedan och kör ca 250 mil/år, huvud- sedan han var 18 år. Han har en årlig kör-
sakligen till och ifrån fritidshuset. Han sträcka på 2500-3000 mil, till största
anser sig vara en normalvan fordons- delen fördelat mellan arbets- och tjänste-
förare. resor. Han anser sig vara mycket van bil-

förare.
Han körde en personbil, en Opel som han
innehaft i 4 år. Innan dess hade han en Han körde vid olyckstillfället en SAAB.
Volkswagen Golf. Han anser sig själv ha Bilen som är en tjänstebil har han inne-
stor vana vid fordonet. haft i knappt 4 månader. Vid olyckstill-

fallet framförde han även en släpkärta av
Förare A har aldrig tidigare passerat husvagnstyp. Privat kör förare B en Opel
olycksplatsen i den riktning han hade vid Kadett. Eftersom han inte haft bilen sär-
olyckstillfället. Däremot har han kört skilt länge anser han sig vara mindre van
mycket på de kringliggande vägarna med den. Han anser sig även vara ovan
eftersom hans dotter bor i närheten. att framföra släpkärra.

A har tidigare råkat ut för en olycka. Den Förare B, som bor ca 25 mil från platsen
inträffade för omkring 4 år sedan. där olyckan inträffade, har passerat

olycksplatsen tre gånger tidigare.

B har tidigare råkat ut för en trafikolycka.
Den inträffade för 3 år sedan.

Uppgifter om resan

Förare A uppger att olyckan inträffade Förare B startade sin resa från ortens
omkring kl 16 och att han startat resan centrum omkring 10 minuter innan
några minuter innan från en närbelägen olyckan inträffade. Han var på väg till ett
handelsträdgård. Han var på väg hem och hotell, som är beläget omkring en kilo-
uppger att han inte hade någon brådska. meter från olycksplatsen. Eftersom han
Medelhastigheten tidigare under resan slutat sitt arbete för dagen uppger han sig
uppskattar han till 60 km/h och topp- inte ha haft någon brådska. Han anger
hastigheten till 70 km/h. medelhastigheten tidigare under resan till

30-40 km/h och topphastigheten till 60
km/h.



Uppmärksamhetsnivå

Förare A hade sistlidna natt sovit mellan
22.00 och 07.00 och uppger sig ha fått
normal sömn veckan innan olyckan. Tidi-
gare under dagen hade han sett efter sina
barnbarn och närmast hade han varit och
köpt blommor på en handelsträdgård,
varför han inte ansåg sig ha haft någon
speciellt ansträngande dag.

Förare A använder ingen form av far-
maka. Han konsumerade alkohol, en
snaps till maten och en grogg, tre dagar
innan olyckan inträffade.

Han anser att platsen där olyckan inträf-
fade ställer mycket stora krav på trafi-
kanter.

På frågan om någonting kan ha distra-
herat honom strax innan olyckan dröjer
han sig kvar en stund och nämner att det
vid olyckstillfället var mycket livlig trafik
och att han därför kände sig lättad när han
"passerat nästan genom hela korsningen
och fick se var han skulle ta vägen
sedan".

Förare A hade en passagerare med i
bilen. Båda använde bilbälte.

Förare B hade natten innan olyckan sovit
mellan 22.00 och 07.00 och uppger att
han sovit normalt den senaste veckan
innan olyckan. B är försäljare och hade
tidigare under dagen ägnat sig åt visning
av sina produkter i utställningsvagnen.

Förare B använder för tillfället inte någon
form av farmaka och uppger att han kon-
sumerat alkohol 3 dagar innan olyckan.

B anser inte att platsen där olyckan inträf-
fade ställer högre krav på trafikanten än
den omgivande miljön.

Han uppger sig inte direkt ha distraherats
av någonting vare sig i eller utanför for-
donet, men nämner samtidigt att han irri-
terat sig en aning över husvagnsback-
speglama som är av en modell som vevas
ut från fönstret och därför kan skymma
sikten.

Övrigt

Förare B hade en passagerare med i bilen.
Båda använde säkerhetsbälte. Bilen är
även utrustad med s k bältessträckare i
händelse av en kollision. B hörde ingen
smäll av dess krutladdning och förvånade
sig över att bältessträckarna inte har löst
ut.

Trafikanternas beskrivning

Trafiksituation före olyckan

Förare A kör in mot korsningen väster-
ifrån efter att ha lämnat en primär läns-
väg. Han nämner tidigare under intervjun
att det var livlig trafik vid tidpunkten,
men kan inte dra sig till minnes att han
sett något fordon alldeles innan olyckan.

Han uppskattar sin hastighet in i kors-
ningen till omkring 30 km/h.

Förare B närmar sig korsningen söder-
ifrån på en större matarled och är på väg
upp på en påfart till en länsväg. Han kan
inte dra sig till minnes att han sett några
fordon framför sig vid denna tidpunkt.
Samtidigt ser han fordon A närma sig
korsningen västerifrån.

Han uppskattar sin egen hastighet till
omkring 40 km/h.



Fortsatt utveckling

Förare A avser att passera rakt fram i
korsningen, men upplever det inte så att
han verkligen närmar sig en korsning.
Han har inte observerat lämna företrädes-
markeringarna eller de vägmärken som
markerar väjningsplikten. Han uppger att
han inte heller vid detta tillfälle har sett
några andra fordon i eller i närheten av
korsningen, eftersom han anser att han då
skulle observerat att han befann sig i en
korsning och därför borde ha kunnat
stanna till.

Förare B, som avser att passera rakt fram
i korsningen, ser nu hur fordon A kom-
mer allt närmare korsningen, men utgår
ifrån att denne skall lämna honom före-
träde i enlighet med gällande trafikregler

' och ägnar honom därför ingen ytterligare
uppmärksamhet.

Olycksförlopp

Förare A upptäcker fordon B mycket sent
och hinner därför inte vidtaga några
undanmanövrer. Fordon A:s högra
framflygel kolliderar med fordon B:s
vänstra framflygel. Han anser att den
viktigaste anledningen till att olyckan
inträffade var att han inte observerade
vare sig de vägmarkeringar och skyltar
som markerar väjningsplikt eller den väg
som korsade hans färdväg. Därför visste
han inte att han befann sig i en korsning.
Dessutom var han koncentrerad på den
fortsatta färdvägen.

På frågan om hur man kan undvika
liknande olyckor i framtiden föreslår
förare A att korsningen förses med
trafikljus eller åtminstone större skyltar
som markerar väj ningsplikten.

När B har kört ytterligare ett litet stycke
får han se att fordon A inte har stannat. B

, uppger att han hinner tänka att bilen tur-
ligt nog är utrustad med ABS-bromsar
innan han bromsar så mycket han kan
samtidigt som han försöker avvärja kolli-
sionen genom att svänga åt höger. Men
olyckan går inte att undvika och B uppger
att de båda bilarna kolliderar med fram-
flyglama för att sedan slungas mot varan-
dra och köra ihop med bakdelarna.

Han anser att den viktigaste anledningen
till att olyckan inträffade var att förare Azs
avfart är en aning "lurig". (Jfr dock att
detta uttalande inte är i överensstämmelse
med hans åsikt att trafiksituationen inte är
mera komplex än den omgivande). I
efterhand konstaterar han att han, efter-
som han hela tiden sett fordon A, faktiskt
skulle ha kunnat stanna. Men samtidigt
menar han att man hela tiden måste förut-
sätta vissa saker i trafiken - exempelvis
att förare A hade för avsikt att lämna
honom företräde.

För att förebygga denna typ av olyckor
föreslår förare B att det skapas enhetliga
regler för vem som har skyldighet att
lämna företräde vid avfarter från genom-
fartsleder. Som det är nu vill han minnas
att reglerna varierar, men om man alltid
vet att man har skyldighet att lämna övrig
trafik företräde så "skärper man sig" i
samband med avfarten. Slutligen tillägger
han att han efterlyser någon form av kör-
kortstest för äldre förare. En av anled-
ningarna till att han trycker särskilt på
detta är att han nyligen försökt få en nära



släkting att sluta köra bil p g a åldersskäl
och därför vet hur svårt det är för anhö-
riga att få acceptans för sina argument.

5. Analys av händelseförloppet.

Utgângspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trafrkmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trafrkant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
trañkant och övriga komponenter i trañksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare kan
ta up och hantera information från omgivande trafikanter, väg- vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva - dvs faktiska - fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt 11-- Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafrkanternas beskrivning av trafrksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig" information.

För förare A krävs information om att han är på väg att köra in i en korsning samt att även
fordon B färdas på väg in i korsningen. För förare B krävs information om att föraren av
fordon A inte har observerat honom.

Informationsbortfall

Sikthinder

Ej aktuellt. Ej aktuellt.

Perceptuella begränsningar*

Förare A har en årlig körsuäcka på om-
kring 250 mil, huvudsakligen fram och
tillbaka till fritidshuset. Med tanke på den
korta körsträckan kan förare A bedömas
vara orutinerad. Dessutom var det rus-
ningstrafik då han för första gången
körde den aktuella vägen. Slutligen är
han till stora dela koncentrerad på vart
han skall ta vägen efter avfarten. Med
anledning av detta uppger han sig vara
lättad när han får klart för sig var den väg
han färdas på mynnar ut. Dessa faktorer
tillsammans tyder på att den situation .

Det finns ett antal faktorer som talar för
att förare B kan ha haft en sänkt upp-
märksamhet mot eventuella korsande
fordon på påfartsrampen: Det är tredje
gången förare B passerar platsen, han kör
en bil som han endast innehaft i tre
månader samtidigt som han är ovan att
köra med släpkärra. Slutligen kan det
nämnas att förare B inte ansåg att platsen
för olyckan ställer några större krav än
den omgivande trafrkmiljön.



förare A hamnade i uppenbarligen ställde
större krav på hans uppmärksamhet än
vad han hade kapacitet att klara av.

Dessa faktorer förklarar emellertid inte
varför han inte stannade trots att han såg
fordon A närma sig korsningen på ett
relativt tidigt stadium.

Kunskapsbegränsningar

Förare A uppger sig inte ha sett de väg-
märken och vägmarkeringar som anger
väjningsplikt, varför man inte kan tala om
eventuell kunskapsbegränsning med av-
seende på dessa.

Eftersom förare B uppenbarligen kände
till att trafiken på den korsande avfarts-
rampen var skyldig att lämna honom före-
träde kan hans förväntningar på hur med-
trafikanterna skall agera gjort att han inte
bekymrat sig om att inhämta vidare infor-
mation om förare A:s beteende.

Strukturering och tolkning

Förare A kör på avfarten från den täm-
ligen trafikerade genomfartsleden. Han
har aldrig tidigare åkt av på denna avfart
och känner sig därför en aning osäker
över vart han skall ta vägen. Hans upp-
märksamhet är därför i första hand inrik-
tad på att finna ut var han återigen kom-
mer ut på en välbekant väg samt var han
skall ta vägen efter detta. Förare A har
inte observerat vare sig skyldigheten att
lämna företräde eller den korsande vägen
en bit längre fram. Då han inte ser några
andra fordon omkring sig gör han
bedömningen att ingenting inkräktar på
hans fält för fri körning rakt fram till en
korsning belägen längre bort.

Förare B kör i nordlig riktning mot på-
farten till den led som förare A nyligen
lämnat. Han närmar sig den punkt där de
båda vägarna korsar varandra. B ser hur
fordon A närmar sig korsningen, men har
en stark förväntan att fordon A skall
stanna och lämna honom företräde, varför
han tidigt drar slutsatsen att fordon A inte
begränsar hans fält för fri körning. Han
riktar för ett kort ögonblick uppmärksam-
heten åt ett annat håll. När han åter ser
fordon A finner han att detta inte har
stannat och därför begränsar hans fort-
satta fält för fn' körning.

Beslut och åtgärder

Plötsligt dyker fordon B upp från höger.
De båda bilarna befinner sig mycket nära
varandra varför A inte hinner bromsa
eller göra någon annan form av undan-
manöver. Fordon A kolliderar med
fordon B:s vänstra framflygel.

Förare B beslutar sig för att bromsa och
svänga så mycket åt höger som möjligt.
Han uppger att han vid detta tillfälle inte
ansåg sig ha några alternativa handlings-
möjligheter.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Att förare A orutinerad, samtidigt som han i rusningstrafik kör en väg han aldrig
kört förut, torde ha bidragit till att han inte observerat fordon B.

- Korsningens konstruktion.
- Förare B har en övertro på medtrafikantemas regelefterlevnad



.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: --

Fordonsskador:

Fronten, höger framskärm och motorhuv Vänster front samt hela vänstersidan.
med tyngdpunkt på höger sida. Aven
höger bakskärm demolerad. Bilen något
skev i främre delen.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Planskildhet.
-- Minicirkulationsplats.
- Stopplikt för avfartsrampen.
- Anordnande av studiecirklar -- eventuellt i pensionärsföreningars regi - på temat "lär

känna din kommun" eller liknande, där besvärliga trañkmiljöer, alternativa vägval
m m tas upp till diskussion.

-- Det finns anledning att vidare undersöka äldre förares upplevelse av komplexa kors-
ningar.









Vägtrafikolycka 18 Karlstad
Korsväg korsande kurs.





Vägtrafikolycka 18K

.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade i en 4-vägskorsning i ett villa- och hyreshusomrflde. Matargatan går i
nord-sydlig riktning och anslutande villagator går i väst-Östli g riktnrng.

En personbil (A) kör in i korsningen från söder och ämnar passera igenom korsningen
mot norr. En personbil (B) kör in i korsningen från öster och ämnar passera igenom
korsningen mot väster.

Fordon B kör in i fordon A:s högra sida.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som egendomsskada och klassificeras
som "Korsande kurs K4" enligt den officiella olycksstatistiken.

 

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade i en okanaliserad korsning (korsningstyp A) inom ett villa- och
hyreshusområde med följande karakteristika.

Trafiksitualioncn

Årsmedeldygnstrañken (ÅDT) för matargatan är ca 1500 och för villagatan ca 200
fordon.



Vägmiljö vid färd

Fordon A kör på en 10 meter bred matar-
gata som efter korsningen får 8,5 meters
bredd. Gatan kantas av trottoarer som i
sin tur gränsar till villatomter. Ca 50
meter före korsningen passerar A märke
1.1.41 (barn). Gatan går i en svag höger-
kurva. -

mot kollisionspunkten

Fordon B kör på en 7 meter bred villagata
som kantas av trottoarer som i sin tur
gränsar till villatomter. Ca 40 meter före
korsningen har B passerat en icke målad
GC-väg och märke nr 1.1.41 (barn). B
har ett staket med häck på sin högra sida.

Siktförhållanden

Sikten mot anslutande gata begränsas
något av buskar belägna 20 meter söder
om korsningen.

Sikten mot anslutande gata mot söder är
ca 70 meter, men begränsas något p g a
buskar belägna 20 meter från korsningen.
Sikten mot norr är ca 60 meter på höjder
över 1,10 meter. Under 1,10 m är sikt-
sträckan ca 30 m.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Vägkorsningen är en 4-vägskorsning mellan gator inom tätbebyggt område. Gatoma
ligger inom 50-zon. Korsningen är inte kanaliserad eller reglerad. Målningsmarkeringar
finns inte.

Trafikanordningar

Endast varningsmärke nr 1.1.41 (barn) finns uppsatta på matargatan söder om
korsningen och på villagatan öster om korsningen.

Ljus- och våderleksförhållanden

Olyckan inträffade på eftermiddagen (vecka 20) i dagsljus och i uppehållsväder.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt.
Väglag: Torrt.

Bromsspår saknas Bromsspår saknas.

Sammanfattning

Matargatan trafikeras bl a av stadsbussar och har karaktären av en gata med störe
betydelse än villagatan som endast utgör en utfartsmöjlighet för ett antal fastigheter. Ett
naturligt körsätt är att fordon som trafikerar villagatoma lämnar fordon på matargatan
företräde.



.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil, 4 dörrar Personbil, 2 dörrar
Fabrikat och typ, Pegeot 104 SL Fabrikat och typ, VW Golf GTD
Årsmodell: 1978 Årsmodell, 1983
Senaste kontrollbesiktning, 910514 Senaste kontrollbesiktning, 910103

Skadebeskrivning

Hela höger sida intryckt med centrum vid Fronten samt motorhuv intryckt med
B-stolpe. Taket intryckt p g a vältning. tyngdpunkt på höger sida.

H julsystem

Däckslitage Däckslitage
och lufttryck: och lufttryck:

Samtliga däck av radialtyp med dimen- Samtliga däck av radialtyp med dimen-
sionen 145 SR 13. Sommardäck Slit- sionen 175/70 13. Sommardäck Slit-
banans mönsterdjup: banans mönsterdjup:

Framdäck, vänster 3,0 mm Framdäck, vänster 3,0 mm
Framdäck, höger 4,0 mm Framdäck, höger 3,0 mm
Bakdäck, vänster 3,0 mm Bakdäck, vänster 2,0 mm
Bakdäck, höger 4,0 mm Bakdäck, höger 2,0 mm

Ringtryck normala värden, förutom Ringtryck normala värden.
vänster fram som var något lågt

Broms3ystem

Parkeringsbroms: Rörelsereserven var
kort. Vidare saknas bromsverkan på
vänser sidan (retardation 7%).

Karosseri

Rutor: Vindrutan knäckt i samband med Rutor: Sprickori vindrutan, dock ej mitti
takets deformering siktfältet.

Kommunikation

Strålkastare: Höger sida, glas skadat. Strålkastare: Höger sida demolerade.
Fungerade dock. .Funktion ej fastställd.

Backspeglar: Yttere vänstra saknas.



Provkörning

Fordonet provkört en kort sträcka.
Bromsarna fungerade på avsett sätt.

Fordonet provkört .

Sammanfattning

Med hänsyn till olycksförloppet i denna olycka är det av speciellt intressse att ta ställning'
till om något fel på fordon Azs färdbroms respektive fordon B:s färdbroms eller sikten
genom rutorna kan ha medverkat till olyckans uppkomst eller förlopp.

Något som talar för att fordonen vid olyckstillfället varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess upp-
komst har inte konstaterats vid undersökningen.

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 77 år och uppskattar att hon
innehaft körkort i närmare 30 år. Hon har
även svårt att göra en bedömning av den
årliga körsträckan, men säger att det inte
blir särskilt mycket eftersom hon i stort
sett bara åker till och ifrån sommar-
stugan som är belägen ett par mil från
bostaden. Mot bakgrund av körsträckan
anser hon sig vara en norrnalvan bil-
förare. Förare A körde en personbil, en
Peugeot, som hon innehaft i ca 4 år. Hon
har tidigare haft två likadana bilar varför
hon anser sig vara väl förtrogen med
bilen.

A, som endast bor omkring 500 meter
från olycksplatsen, passerar platsen där
olyckan inträffade så gott som dagligen.

Hon har tidigare råkat ut för en liknande
olycka. Denna inträffade för ca 4 år
sedan.

Förare B är 39 år och har innehaft körkort
sedan han var 23 år. Han kör ca 3000
mil/år, någorlunda lika fördelat mellan
arbets- och fritidsresor.

Han anser sig vara en mycket van bil-
förare. B körde vid olyckstillfället en
Volkswagen Golf som han innehaft i
drygt 4 år. Han hade dessförinnan en
Volvo. Förare B anser sig ha en stor vana
av det fordon han körde.

Förare B passerar platsen där olyckan
inträffade mycket sällan. Han har tidigare
råkat ut för två olyckor. Den första var en
singelolycka för närmare 15 år sedan,
medan den andra olyckan,som inträffade
för 6 år sedan var en olycka som till stora
delar liknade den aktuella

Uppgifter om resan

Olyckan inträffade omkring kl. 16.
Förare A hade startat resan några minuter
tidigare från en butik i närheten av olyck-
splatsen. Hon hade varit och handlat och
var nu på väg hem till bostaden. Hon
uppger sig inte ha haft någon brådska
eftersom det inte var något särskilt hon

Förare B uppger att olyckan inträffade vid
16-tiden och att han startat resan från
stadens bibliotek omkring 10 minuter
tidigare. Han hade suttit på biblioteket
och läst ett par timmar och var på väg till
bekanta som bor nära olycksplatsen. Han
hade hittat rätt adress, men beslutat sig



skulle göra när hon kom hem. Hon höll
en hastighet av omkring 30-40 km/h.

för åka en bit längre ned på gatan och
vända för att kunna parkera bilen lämp-
ligare. Olyckan inträffade efter det att han
hade vänt. Eftersom B inte bor på orten
och därför var osäker på hur han skulle
köra för att komma till rätt adress menar
han att han kört sakta genom staden. Möj-
ligen har han haft en medelhastighet på ca
40-50 km/h.

Uppmärksamhetsnivâ

Förare A hade natten före olyckan sovit
mellan kl.23.00 och 08.00 och uppger att
hon den senaste veckan sovit normalt.
Tidigare under dagen hade hon ägnat sig
åt hushållssysslor samt handarbetat en
del.

Hon äter för tillfället 3 olika typer av
mediciner: Cortison, Prednisolon och
Tetralysal. Kontakter med medicinsk
expertis visar att inget av dessa preparat
inverkar negativt på uppmärksamhets-
nivån. Vidare uppger hon att hon senast
konsumerat alkohol 8 månader innan
olyckan.

A uppger sig inte ha några speciella prob-
lem som kan ha distraherat henne under
körningen. Hon kan inte dra sig till
minnes vad hon tänkte på tidsperioden
alldeles innan olyckan, men säger efter en
stund att hon alltid är koncentrerad på
trafiken då hon kör bil. Hon anser inte att
platsen där olyckan inträffade är särskilt
krävande eftersom det är ganska fri sikt,
åtminstone från det håll hon kom ifrån.
Möjligen kan hon tänka sig att platsen
kan vara en aning krävande för en trafi-
kant som inte är från orten - vilket hon
förstått att förare B inte är_- och som
därför inte känner till hur man brukar
passera korsningen. Hon nämner att de
som färdas på den mindre gatan alltid har
för vana att lämna övrig trafik företräde,
även om hon i efterhand förstått att det är
högerregeln som gäller. Hon återkommer
dock vid flera tillfällen under intervjun till
att den större gatan, där bussar färdas, är
att se som huvudgata.

A uppger att hon inte distraherats av
någonting, vare sig i eller utanför for-
donet.

Förare B hade sistlidna natt sovit mellan
kl.23.00 och 06.30 och uppger att han
under den senaste veckan erhållit normal
sömn.

Han hade lämnat hemmet på morgonen
och begett sig de 10 milen till den skola
där han studerar. Eftersom han skulle
besöka bekanta hade han beslutat sig för
att ta bilen istället för tåget som han
brukar åka. Under förmiddagen hade han
deltagit i undervisningen och begav sig
sedan till biblioteket för att fortsätta
studierna.

Förare B äter ingen medicin och uppger
att han senast konsumerat alkohol 1 1/2
månad innan olyckan.

Han uppger att han inte har några speci-
ella problem som kan ha distraherat
honom under körningen. B kan inte dra
sig till minnes vad han tänkte på under
tidsperioden alldeles innan olyckan. B
anser inte att platsen för olyckan ställer
högre krav på trafikantema än den
omgivande trañkmiljön, men nämner
tidigare under intervjun att såväl bostads-
huset, placerat söder om gatan, som dag-
hemmet med omgivande häck och staket.
skymmer sikten.ut mot den korsande
gatan. Dessutom kände han sig en aning
orolig för att något barn skulle dyka upp i
vägen.



Förare A färdades ensam i bilen. Hon
använde bilbälte.

Övrigt

Förare B färdades ensam i bilen. Han

använde bilbälte.

Trafikanternas beskrivning

Trafiksituation före olyckan

Förare A kör norrut längs gatan. När hon
närmar sig korsningen ser hon hur for-
don B närmar sig korsningen österifrån.
Det är svårt att få klarhet i var hon befin-
ner sig när hon upptäcker fordonB men
hon säger att det var relativt tidigt efter-
som ingenting skymmer sikten från detta
håll.

Enligt polisens trafikmålsanteckningar
har hon inte observerat B innan kolli-
sionen. Vi har dock valt att fullfölja den
fortsatta beskrivningen och analysen av
olyckan i enlighet med förare A: s redo-
görelse under intervjun, även om vissa
delar- bl a oklarheter om när hon först
ser B samt huvuvida detta fordon saktar
in farten eller rent av stannar - ger upp-
hov till frågor om i vilken utsträckning
hon har sett fordon B.

A höll en hastighet på 30-40 km/h. Hon
säger sig inte ha någon uppfattning om
den hastighet B hade.

Med tanke på trañkmiljön (fordon A
färdas på en rak 10 m,bred gata med fri
sikt) verkar det dock rimligt att anta att
hon haft en högre hastighet.

Förare B kör in mot korsningen från
öster. På höger sida alldeles innan kors-
ningen ser han ett dagis, där det är livlig
aktivitet på gården. När han kommer när-
mare korsningen, förbi det hus som är
beläget på vänster sida, tittar han åt detta
hål och konstaterar att det inte kommer
några fordon.

Han uppskattar sin hastighet till 10-20
km/h då han är i ingången till kors-
ningen.Med hänsyn till olycksförloppet
(fordon A välter och kanar 7 meter på
taket enligt polisens trañkmålsanteck-
ningar.) verkar det dock rimligt att den
verkliga hastigheten överstigit den upp-
givna.

Fortsatt utveckling

Förare A hade för avsikt att passera rakt
fram i korsningen, vidare några hundra
meter för att ställa bilen på parkerings-
platsen utanför bostaden. Hon kommer
inte ihåg om fordon B saktat in inför
korsningen utan säger sig ha förutsatt att
B kommer att lämna henne företräde
eftersom det är brukligt i denna korsning.

Förare B, som skulle passera rakt igenom
korsningen, upplevde det så att det staket
och den häck som omgärdar daghemmet
samt de lekande barnen fordrade mycket
stor uppmärksamhet åt höger. Av den
anledningen tittar han inte mera åt vänster
innan han skall passera korsningen.
Dessutom, tillägger han, ser ju eventuell
trafik från vänster mycket tidigt att han
befinner sig i korsningen eftersom de har
relativt fri sikt. Om detta kan tolkas som
att han var medveten om och förlitade sig
på sina rättigheter genom högerregeln är
dock osäkert.



När förare B försäkrat sig om att inga
lekande barn befinner sig på vägen samt
att det inte kommer några korsande
fordon från höger fortsätter han sin färd i
riktning rakt fram.

Olycksförlopp

Kollisionen kommer mycket överras-
kande för förare A. Hon säger att hon
"aldrig kunnat drömma om att han skulle
köra ut". Detta innebär att hon aldrig
hann påbörja någon form av undanmanö-
ver. Vid kollisionen välter hennes bil och
blir liggande på taket. Hon berättar att
hon inledningsvis trodde att fordon B
hade kört in i Azs högra bakflygel, men
efter att ha varit på verkstaden kunde hon
konstatera att kolisionen tagit på den
högra framflygeln. Detta anser hon vara
konstigt eftersom hon var säker på att
kollisionen tog långt bak på hennes bil.

Förare A anser att den viktigaste orsaken
till att olyckan inträffade var att förare B
varit ouppmärksam och dessutom fast för
stor vikt vid högerregeln. För att undvika
liknande olyckor i framtiden föreslår hon
att den gata förare B färdades på förses
med skyldighet att lämna företräde, efter-
som det är brukligt att köra som om det
vore så.

Förare B uppfattar aldrig fordon A och
blir varse olyckan då han kör in i sidan
på fordon A. Han tror sig inte ha hunnit
påbörja någon undanmanöver eftersom
han inte har observerat A innan han hör
det kraftiga skrapljud som uppstår när de
båda bilarna kolliderar. I efterhand menar
han att han borde ha tittat ytterligare en
gång åt vänster eller stannat till ordentligt,
men den den komplexa trañlqniljön åt
höger stal hela hans uppmärksamhet.

Förare B anser att den viktigaste orsaken
till att olyckan inträffade var att förare A
inte iakttagit högerregeln, inte minst som
hon uppgett för honom att hon hade sett
honom hela tiden. Men han menar även
att han har förståelse för att det utvecklas
vissa regler av trafikanter på orten. Det
sista uttalandet föranleder hans förslag till
hur man undviker liknande olyckor i
framtiden. Han anser mot bakgrund av
storleksskillnadema på debåda gatorna
att den gata han färdades på förses med
lämna företrädesplikt

5. Analys av händelseförloppet.

Utgângspunkterför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka Analysen baseras
bl a på följ ande antagande. Om trafikmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trafrkant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trañkanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
trafrkant och övriga komponenter i trafiksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare kan
ta upp och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva -- dvs faktiska - fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt H- Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trañkanternas beskrivning av trafrksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel



mellan förare, fordon och trafrkmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig" information.

För förare A krävs information om att förare B inte har observerat henne och att han

därför inte har för avsiktatt lämna henne företräde. För förare B krävs rnformatron om att
fordon A närmar sig korsningen.

Informationsbortfall

Sikthinder

Ej aktuellt. Såväl den villa som det buskage, vilka är
belägna vänster om gatan skymde förare
B:s sikt längs den korsande gatan.

Om förare B haft uppmärksamheten
riktad åt vänster även sedan han kommit
fram till korsningen skulle han ha hunnit
upptäcka fordon A.

Perceptuella begränsningar*

'Ej aktuellt. Sikten åt vänster i korsningen var betyd-
ligt bättre än den sikt han hade åt höger
(daghemmet med dess omgivande staket
och häck samt att gatan svänger bortom
daghemmet vilket ytterligare försvårar
upptäckten av eventuella högerifrån kom-
mande fordon. Dessutom befann sig
lekande barn vid sidan av vägen, om än
innanför daghemmets inhängnad. Detta
medförde att förare B vände all sin upp-
märksamhet åt höger, sedan han relativt
tidigt konstaterat att inga fordon närmade
sig från vänster.

Man kan ställa frågan varför förare B
skulle anse att han fått tillräcklig infonna-
tion om den från vänster kommande
trañken redan då han befann sig omkring
20 meter från korsningen. (Uppskatt-
ningen av sträckan baseras på förare B:s
utsaga att villan till vänster om vägen ut-
gjorde ett sikthinder och för att den skall
utgöra det måste han ha befunnit sig mer
än 20 meter från korsningen. En för-
klaring till att förare B inte inhämtade
ytterligare information om eventuell traka
från vänster kan bero på att han inte stan-
nat upp trots den dåliga sikten. Han har
med andra ord inte skapat sig tillräckligt
med tid att återigen titta åt vänster.



Kunskapsbegränsningar

Av intervjun framgår att förare A tror att Ej aktuellt.
hon färdas på en huvudled. Därför räk-
nade hon med att trafikanter som kom
från anslutande vägar skulle vänta med att
köra ut på vägen tills dess att de kunde
göra detta utan att riskera att komma i
konflikt med trafiken på den väg hon
färdades på.

Strukturering och tolkning

Förare A kör i riktning norrut. Hon när- Förare B närmar sig korsningen i västlig
mar sig en korsningen och ser samtidigt riktning. När han passerar huset till
fordon B som är på väg in i korsningen vänster om gatan och erhåller fri sikt åt
österifrån. Då hon uppenbarligen tror att vänster konstaterar han att inga fordon
hon färdas på en huvudled samtidigt som närmar sig. Han upplever att hans fält för
det normala beteendet i denna korsning är fri körning i första hand begränsas av
att den trafrkant som färdas på den min- eventuell trafik från höger samt barn som
dre gatan lämnar övrig trafik företräde ser eventuth kan ha kommit utanför dag-
hon ingen begränsning i sitt fält för fri hemmets staket och häck.
körning rakt fram.

Beslut och åtgärder

Eftersom hon anser att förare B har skyl- Förare B ser ingen trafik som kommer
dighet att lämna henne företräde beslutar från höger eller några barn som befinner
hon sig för att fortsätta sin färd rakt fram. sig i vägbanan varför han beslutar sig för

att fortsätta sin färd genom korsningen.
Hon upptäcker inte att en olycka håller på Han upptäcker aldrig fordon A förrän han
att inträffa förrän den är ett faktum. Hon kör in i dess sida, varvid det är för sent
hade därför inte någon alternativ åtgärd att han skall hinna vidtaga några åtgärder.
att välja på för att olyckan skulle kunna
undvikas.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Bristfälliga siktförhållanden. Den häck och det staket som inhägnar daghemmet samt
att gatan svänger bortom daghemmet gör det omöjligt att observera högerifrån
kommande trafik utan att i det närmaste stanna fordonet i korsningen.

-- B:s uppmärksamhet mot norr var alltför stor. Att han inte stannar sitt fordon trots
mycket dålig sikt åt höger ger honom mycket snäva tidsramar, och han hinner inte titta
åt vänster ytterligare en gång

- Avsaknad av väj ningsreglering i korsningen. A förutsatte att B skulle lämna henne
företräde, vilket i sin tur beror på de regler som informellt utvecklats till följd av stor-
leksskillnaden mellan de båda gatorna.



.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: _-

Fordonsskador:

Hela höger sida intryckt med centrum vid Fronten samt motorhuv intryckt med
B-stolpe. Taket intryckt. tyngdpunkt på höger sida.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Väjningsplikt införes pâ anslutande villagator.
- Vegetation såväl norr som söder om korsningen borttages.
- Matargatans sektion minskas söder om korsningen från 10 meter till ca 8 meter för att

få ned hastigheten och öka siktytorna på matargatan.
- Matargatan förses med fysiska åtgärder i syfte att dämpa hastigheten.

10
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Vägtrafikolycka 19 Karlstad
Singelolycka.





Vägtrafikolycka 19K

.l Olyckstyp

Olyckan interäffade i en svag högerkurva. En personbil (fordon A) kör i västlig riktning.
Fordonet kör överpå fel körbana och delvis ut i grussträngen utanför asfaltkanten. For-
donet styrs upp på körbanan igen, får sladd, åker på tvären över båda körfälten och ned i
diket på höger sida av vägen. Fordonet blir stående mot färdriktningen.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som olycka med lindrig personskada
och klassiñceras som "singelolycka" enligt den officiella olycksstatistiken.

Bilens '59e dne; GladanX: '

 

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade i en svag högerkurva på en europaväg utanför tätbebyggt område med
följande karakteristika.

Trafiksituationen

Årsmedeldygnstrañk 9200 fordon/dygn. Inslagen av tung trafik är stort på detta avsnitt
av vägen och uppskattas till mellan 15-20 procent av den totala trañkmängden. Räkningar
på platsen gav drygt 20 procent tung traf .

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A kör på en tvåfa'ltig, 13 meter bred väg med mycket god standard. Vägen går
mestadels genom öppen terräng. Mindre skogspartier nära vägen förekommer dock. Vilt-
stängsel är uppsatt. Före olycksplatsen har vägen en ca 1 kilometer lång raktsträcka som
övergår i en svag högerkurva ca 200 meter innan spåren i gruskanten börjar. Hastighets-
begränsning 110 km/h.



l

Siktförhållanden

Sikten är mycket god. Avståndet mellan vägbanekant och viltstängsel är mellan 7 och 11
meter med ett skogsparti på vänster sida och åkermark på höger sida.

Vågmiljö på kollisionsplatsen

Vägen är 13 meter bred med l-l,5 meter djupa diken på båda sidor. Körfa'lten är 3,9
meter breda och vägrenarna 2,6 m. Hastighetsbegränsning 1 10 km/h. Trafiken håller
högt tempo.

Trafikanordningar

Vägmarkering sker med mittlinje 3+9 och kantlinje 1+2. Markeringarna är i gott skick.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade på eftermiddagen vecka 22. Det var uppehållsväder vid olyckstill-
fallet

Förhållanden på körbanan

Märken finns i asfalten, bestående av drygt 45 meter långa däcksspår. Dessa går snett
över vägbanan ñ'ån vänster till höger asfaltkant. Innan märkena på asfalten finns ca 50
meter långa spår efter fordonets vänsterhjul utanför asfalkanten på vägens vänstra sida

Sammanfattning

Europaväg med mycket god standard och hög trafrkrytm. Stort inslag av tung trafik.
Trafiken som färdas i västlig riktning har mycket goda siktfo'rhållanden.

.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil, 2 dörrar
Fabrikat och typ, Mazda 323
Årsmodell, 1984
Senaste kontrollbesiktning, 910418

Skadebeskrivning

Totaldemolerad.

Hjulsystem

Hjulupphängning: Samtliga, förutom höger bak, skadade. Undre främre vänstra spindel-
led brusten p g a kollisionen.



Däckslitage
och lufttryck:

Samtliga däck av radialtyp, med dimension 155 SR 13. Sommarmönstrade Slitbanans
mönsterdjup:

Framdäck, vänster 2,0 mm
Framdäck, höger 2,0 mm
Bakdäck, vänster 8,0 mm
Bakdäck, höger 4,0 mm

Samtliga däck förutom vänster bak hade normala ringtryck. Vänster bak var vid kontroll-
tillfället lufttomL Dock tyder inget på att däcket rullat tomt vid olyckstillfället..,

Drivsystem

Drivaxel: Vänster, lös från fästet (växellådan) p g a kollisionen.

Br0ms 3yst em

Täthet/kapacitet: Huvudbromscylinder brusten p g a kollisionen. I övrigt var broms-
systemet intakt.

Styrsystem

Ratt, ranaxel: Ratt och nav demolerade och bortslitna från ranaxeln som följd av kolli-
sionen.

Karosseri

Rutor. Samtliga förutom vänster bakre sidoruta skadade.

Kommunikation

Belysning: Samtliga manöverdon skadade, funktion ej fastställd.

Provkörning

Fordonet ej provkört.

Sammanfattning

Med hänsyn u'll händelseförloppet i denna olycka är det av särskilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordonets styrinrättning kan ha medverkat till olyckans uppkomst eller
förlopp.

Något som talar för att fordonet vid olyckstillfället varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess upp-
komst har inte konstaterats vid undersökningen.



.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Föraren är 73 år och har innehaft körkort sedan han var i 35-årsåldern. Han anser sig ,
själv vara en normalvan bilförare. Det fordon han körde vid olyckstillfallet var en Mazda
som han innehaft i 4 år. Tidigare hade han en Volvo. Han anser sig ha stor vana av det
fordon han körde. Mannen passerar platsen där olyckan inträffade några gånger per år.
Han har aldrig tidigare råkat ut för en olycka

Uppgifter om resan

Föraren hade startat resan vid 9-tiden omkring 30 mil från olycksplatsen där han hade
varit och besökt sin dotter under helgen. Olyckan inträffade vid 16-tiden. Han hade gjort
ett antal uppehåll under resan, men var nu på väg den sista biten hem. Eftersom han är
pensionär hade han ingen brådska hem trots att han försenats ganska kraftigt genom ett
antal uppehåll under resans gång.

Han uppger sin medelhaStighet tidigare under resan till omkring 80 km/h och topphastig-
heten till 110 km/h.

Uppmärksamhetsnivâ

Föraren uppger att han natten innan olyckan sovit mellan 23.00 och 06.30. Han har
prostatabesvär och måste vanligtvis gå på toaletten varannan timme, men hade den aktu-
ella natten sovit oavbrutet ända till morgonen. Han uppger sig haft normal sömn den
senaste veckan före olyckan. Under resan hade han gjort ett några uppehåll, bl a för att
besöka den ort där han ursprungligen kommer ifrån samt den kyrkogård där hans föräl-
drar och syskon ligger begravda. På kyrkogården hade han träffat en gammal barndoms-
kamrat, vilket var anledningen till att han var så kraftigt försenad.

Föraren uppger att han för tillfället inte har några problem som kan ha distraherat honom
under resan, men han tillägger samtidigt att det är klart att han under den återstående delen
av resan suttit och tänkt tillbaka på alla de minnen som väckts till liv under besöket vid
bamdomshemmet och pratstunden med barndomskamraten.

Mannen äter hjännedicin, Tenormin 50 mg, sedan en hjärtinfarkt som inträffade för när-
mare sex år sedan. Kontakter med medicinsk expertis visar att detta preparat inte inverkar
negativt på uppmärksamhetsnivån.Han uppger sig senast ha konsumerat alkohol 6 måna-
der innan olyckan. Föraren upplevde inte platsen där olyckan inträffade som mera krä-
vande än den omgivande trafrkmiljön och han tror att hastigheten var omkring 90- 100
km/h då han gick in i det vägavsnitt där olyckan inträffade.

Övrigt

Föraren var ensam i bilen. Han använde säkerhetsbältet.



Trañkanternas beskrivning

Trafiksiruationföre olyckan

Mannen har inget minne av olyckan. Detta innebär att innehållet under övriga rubriker blir
' en blandning av innehållet i polisrapporten samt vad mannen fått berättat för sig samt läst

i tidningen. --

Mannen färdas på eurOpavägen i västlig riktning. Han uppger att det var en hel del trafik
på sträckan. Hastighetsbegränsningen vid olycksplatsen tror han är 110 km/h och efter-
som han inte bedömde sig ha särskilt bråttom körde han något saktare, varvid snabbare
gående trafik körde om honom kontinuerligt

Fortsatt utveckling

Föraren har inget minne av vägstycket innan olyckan eller var han kört på vägbanan.

Olycksförlopp

Av okänd anledning kommer han över på motsatt körbana och vidare ut på den vänstra
stödremsan där han fortsätter färden omkring 50 m. Enligt polisrapporten gjorde mannen
vid detta tillfälle en kraftig gir upp på vägbanan (denna gir tror sig föraren komma ihåg,
eller åtminstone att han gjort en kraftig armrörelse i samband med olyckan). Den tvära
giren upp på vägbanan resulterar i att bilen får sladd och går på tvären över vägen ned i
diket på motsatt sida (dvs i fordonets ursprungliga färdriktning) där den slår runt ett varv,
varvid den får omfattande skador.

Eftersom mannen inte kommer ihåg någonting av olyckan kan han inte uttala sigom vad
som föranlett den. Däremot han funderat mycket över vad som egentligen har hänt. En
tänkbar anledning, menar han, är att han har slumrat till vid ratten eller mist uppmärksam-
heten för ett ögonblick och kommit över på motsatt sida, eventuth föranlett av att han
kommit ut för långt på den egna vägrenen och försökt svänga tillbaka. Men han poäng-
terar att detta rör sig om rena spekulationer eftersom han inte har något klart minne av
händelsen.

Hur man skall förebygga att liknande olyckor inträffar är givetvis också svårt att uttala sig
om menar han. Han hade ju gjort ordentliga uppehåll och ätit ordentligt tidigare under
resan. Han nämner även att han gjort en kortare tur med bilen och skjutsat barnbamen till
skolan innan han lämnat dottern på morgonen. Han tyckte sig då ha märkt att bilen var en
aning instabil, men detta kan även ha berott på att det blåste kraftigt. Han kände dessutom

A inget mera av denna instabilitet under resan hemåt. Inte heller den tekniska undersök-
ningen av bilen visar något som talar för att bilen varit behäftad med några dylika fel
innan olyckan (se ovan).

5. Analys av händelseförloppet.

Utgângspunkterför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trañkmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
trañkant och övriga komponenter i trañksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare kan
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ta upp och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägrniljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva- dvs faktiska - fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt H - Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafrkanternas beskrivning av trafrksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är -
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig" information.

För föraren krävs information om att han kommer att köra av vägen.

Informationsbortfall

Sikthinder

Med tanke på vad som kommit fram i polisrapporten och intervjun samt att vägen är rak
innan olycksplatsen frnns det ingenting som talar för sikthinder av något slag.

Perceptuella begränsningar*

Den förklaring som mannen ger, dvs att han för ett kort ögonblick har slumrat till eller
brustit i uppmärksamheten, förefaller utgöra den mest rimliga förklaringen till att olyckan
inträffade. Eventuella brister i uppmärksamheten kan vara till följd av de funderingar som
dagens besök vid kyrkogården respektive kontakten med barndomskamraten och/eller
den långa resan i bilen givit upphov till. Eventuellt kan en brist i uppmärksnivån ha för-
anletts av sjukdom.

Kunskapsbegrá'nsningar

Förefaller inte vara aktuellt.

Strukturering och tolkning

Mot bakgrund av att föraren inte kommer ihåg någonting av vad som inträffade i samband
med olyckan har denna och nästa rubrik lämnats i analysarbetet.

Beslut och åtgärder

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

-Föraren kan ha slumrat till vid ratten eller på annat sätt brustit i uppmärksamheten för
ett kort ögonblick, eventuellt föranlett av sjukdom.



.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador:

Det uppstår en sträckning i benet och blodsutgutelse i foten samt smän'e slcrapsår på ena
handen.

Fordonsskador:

Bilen totaldemolerad.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Övergången mellan körbana och vägren förses med fördjupningar eller upphöj ningar
(vägmarkeringar) med uppgift att "väcka" en fordonsförare som oavsiktligt kommit ur

5.
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Vägtrañkolycka 20 Karlstad
Korsväg korsande kurs.





Vägtrafikolycka 20K
.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade i en 4-vägskorsning med huvudtrañken i nord-sydlig riktning. En
personbil (fordon A) kör in i korsningen västerifrän på en länsväg och ämnar fortsätta
rakt fram. En personbil (fordon B) kör in i korsningen söderifrän på en riksväg och
ämnar fortsätta rakt fram. Fordon B kör i korsningen in i fordon Azs högra bakparti.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som egendomsskadeolycka och klassi-
ficeras som "Korsvägkorsande kurs" enligt den officiella olycksstatistiken.

    

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Trafiksituationen

Årsmedeldygnstrañken är 9300 fordon/dygn på riksvägen söder om korsningen och
5100 f/d norr om korsningen. Den från väster anslutande länsvägen trafikeras av 800 f/d
och den från Öster av 1900 f/d.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A

Fordon A kör på en tvåfaltig, 7,5 meter
bred länsväg. Vägen går genom ett öppet
landskap. Ca 200 m fore korsningen
finns en mindre samling hus. Hastighets-
begränsning 90 km/h.

Fordon B

Fordon B kör på en tvâfältig 13 meter
bred rak riksväg med god standard. Drygt
1,5 km före korsningen passerar vägen i
svag vänsterkurvaöver en järnväg via en
viadukt Efter viadukten är vägen rak och
går igenom ett skogsområde. Hastig-
hetsbegränsning 90 km/h.



Siktförhållanden

Sikten längs länsvägen och mot kors- Sikten längs riksvägen och mot kors-
ningen är god. På vänster sida, närmast ningen är mycket god. Siktsträckan ca
korsningen, finns en björkdunge som 1,5 km. Trafiken på den från väster an-
begränsar sikten norrut. Från stopplikten slutande länsvägen exponeras på en
är dock siktsträckan ca 500 meter. På sträcka av ca 40 meter närmast kors-
höger sida finns inga sikthinder från ca ningen.
40 meter före korsningen. Sikten är
mycket god och siktsträckan söderut från
stopplinjen är ca 1,5 km.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Vägkorsningen är en 4-vägskorsning mellen en riksväg och två länsvägar. Riksvägen är
huvudled Länsvägama har stopplikt. Hastighetsbegränsning 90 km/h på riksvägen och
den från väster anslutande länsvägen. Den andra länsvägen är begränsad till 70 km/h.
Korsningen är kanaliserad med refuger och vägmarkerin gar. På riksvägen finns 70 resp.
80 meter långa refuger med ett körfält för vänstersvän g och ett för raktframgäende/höger-
sväng. Trañkrytmen är hög.

Trañkanordningar

Vägvisning sker via Vägvisare i korsningen. På riksvägen finns en orienteringstavlor.
Söder-ifrån är orienteringstavlan placerad ca 440 meter före korsningen. Upplysning om
körfält finns strax före refugespets. Trafikdelarmärke med markeringsskärm finns i
samtliga refugespetsar. Förvarning om stopp finns 100 meter respektive 150 meter före
korsningen på respektive länsvägar. Vägmärken för st0pp är dubblerade i tillfarterna.

Vägmarkeringar finns i form av mittlinje 3+9 som övergår till varningslinje 9+3 ca 80
meter före refugema på länsvägarna. Kantlinje 1+2. St0pplinje finns. På riksvägen finns
mittlinje 3+9 och kantlinje 1+2. Spärrområden är målade på en längd av 160 meter före
refugespetsarna. I korsningen är körfälten markerade med körfältslinje, spärrlinje och
körfältspilar. Vägmärken och vägmarkeringar är i gott skick.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade på eftermiddagen vecka 21. Det var uppehållsväder vid olyckstillfället.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt, ljus beläggning.
Väglag: Torrt

Bromsspär kunde ej upptäckas vid undersökningstillfället.

Sammanfattning

Den genomgående riksvägen har en mycket hög standard och trafiken kanaliseras med
hjälp av spän'fält, mittrefuge och separata körfält i korsningen. Anslutande länsvägar har
god standard och regleras med stopplikt i korsningen. Siktförhällandena är goda

Trafiken är tidvis omfattande och rytmen är hög på riksvägen.
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.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil, 4 dörrar Personbil, 2 dörrar
Fabrikat och typ, Toyota'Camry Fabrikat och typ, VW Golf L
Årsmodell, 1984 Årsmodell, 1975
Senaste kontrollbesiktning, 910228 Senaste kontrollbesiktning, 901030

Skadebeskrivning

Höger bakskärm samt glas till höger bak- Höger framskärm, höger sida av motor-
ljus och kön'iktningsvisare skadade. huv samt höger strålkastare skadade.

Hjulsystem

Stötdämpare: Bak något svag dämp- Däckslitage
verkan. och lufttryck:

Däckslitage Samtliga däck av radialtyp, med dimen-
och lufttryck: sion lSSSR 13 fram och 145 SR 13 bak.

Sommarmönstrade. Slitbanans mönster-
Samtliga däck av radialtyp, med dimen- djup:
sion 155 SR 13 fram och 175/70 SR 13
bak. Sommannönstrade. Slitbanans Framdäck, vänster 5,0 mm
mönsterdjup: Framdäck, höger 5,0 mm

Bakdäck, vänster 4,0 mm
Framdäck, vänster 4,0 mm Bakdäck, höger 3,0 mm
Framdäck, höger 4,0 mm
Bakdäck, vänster 5,0 mm Ringtryck normala värden.
Bakdäck, höger 5,0 mm

Ringtryck normala värden.

Drivsystem

Växellåda: 2:ans växel något dålig synk- Växellåda: Kraftiga missljud.
ronisering.

Styrsystem

- Stag/leder: Gummidamaskema på de inre
styrledema på båda sidor skadade. Höger
styrled (inre) något glapp.

Kommunikation

Glas höger baklykta och körn'ktnings- Strålkastare: Den högra skadad vid
visare skadade p g a kollisionen. kollisionen.



Provkörning

Fordonet provkört, gav intryck av att
vara misskött. Fordonet var dock funk-
tionsmässigt utan anmärkning.

Fordonet provkört utan anmärkning.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av särskilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordon B:s fa'rdbroms kan ha medverkat till olyckans uppkomst eller
förlopp.

Något som talar för att fordonen vid olyckstillfället varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess upp-
komst har inte konstaterats vid undersökningen.

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 27 år och har innehaft kör-
kort sedan hon var 18 år. Hon säger sig
inte köra särskilt mycket, kanske 1000
per år mil, huvudsakligen för att hälsa på
bekanta och för att handla. Hon anser sig
vara en normalvan bilförare. Förare A
körde vid vid olyckstillfället en Toyota
som hon ägt i tre år. Innan dess hade hon
en Nissan. Hon anser sig vara mycket
van vid sin bil.

Förare A passerar inte särslcilt ofta
platsen där olyckan inträffade. Hon har
tidigare råkat ut för två olyckor. Den
senaste inträffade under vintern, inne-
varande år.

Förare B är 78 år och har innehaft körkort
i 28 år. Han kör omkring 500 mil/år,
mest till och ifrån affären samt för att
besöka sina barn. Han anser sin körvana
vara "som en normal pensionärs". Förare
B körde en VW Golf, som han innehaft i
8 år. Aven tidigare hade han en VW. Han
anser sig vara mycket van vid fordonet.

Förare B passerar platsen där olyckan in-
träffade ca 1 gång per vecka. Han har
aldrig tidigare råkat ut för någon olycka.

Uppgifter om resan

Olyckan inträffade omkring 16.30. A
uppger att hon startat resan en halvtimme
tidigare från sin far. Hon var på väg hem,
men tog en omväg för att se på sin brors
nyinköpta hus, ett stycke från olycks-
platsen.

Förare A uppskattar sin medelhastighet
tidigare under resan till omkring 80 km/h
och topphastigheten till 90 km/h.

Förare B var på väg till närbelägen ort där
han skulle spela bingo. Han var ute i god
tid och upplevde sig därför inte ha haft
någon speciell brådska.

Han har svårt att uppskatta medelhastig-
heten tidigare under resan, men menar att
den inte har varit särskilt hög eftersom
han haft gott om tid och därför kört på
vägrenen för att släppa förbi mera snabb-
gående trafik. Topphastigheten uppger
han till 90 km/h.



Uppmärksamhetsnivd

Förare A hade natten innan olyckan sovit
mellan 00.00 och 10.00. Hon tror att hon
sovit bra även tidigare under veckan.

Hon hade varit på besök hos sin far där
hon hjälpt honom med att putsa fönster.

Hon säger sig inte ha använt någon form
av farmaka vid tidpunkten för olyckan.
Vidare uppger hon att hon senast konsu-
merade alkohol drygt fyra månader innan
olyckstillfället

Hon uppger att hon vid olyckstillfället
inte hade några problem av den storleks-
ordningen att de kunde ha distraherat
henne under körningen. I samband med
detta tillägger hon att om hon känt sig
dålig så skulle hon ha stannat hemma.
Förare A tror att hon vid tidpunkten all-
deles innan olyckan tänkte på den fort-
satta sträckan hem.

Förare A anser inte att platsen där
olyckan inträffade utgör någon särskilt
utsatt trañkmiljö och att hon passerat
betydligt besvärligare trañksituationer i
den ort där fadern bor (omkring 2 mil
från olycksplatsen).

Hon uppger sig inte ha distraherats av
någonting, vare sig i eller utanför
fordonet.

Förare A färdades ensami bilen. Hon
använde säkerhetsbälte.

Förare B hade natten före olyckan sovit
mellan 23.00 och 08.00 och uppger sig
ha haft normal sömn under veckan innan
olyckan. Han hade inte haft några an-
strängande aktiviteter för sig tidigare
under dagen, då han varit ute och cyklat,
ätit middag samt städat lite i hemmet.

Förare B äter för närvarande Sorbangil
5g, tre gånger per dag mot kärlkramp och
Seloken mot högt blodtryck Kontakter
med medicinsk expertis visar att dessa
preparat inte inverkar negativt på upp-
märksamhetsnivån. Han uppger sig ha
druckit alkohol senast 5 dagar innan
olyckan.

Han säger sig för tillfället inte ha några
speciella problem som kan ha distraherat
honom under körningen. Vid tidpunkten
strax innan olyckan satt han och tänkte på
den bingoomgång han skulle delta i under
eftermiddagen.

Förare B anser inte att platsen där olyckan
inträffade är mera krävande än den om-
givande trafrkmiljön, men säger sig ändå
ha sänkt hastigheten en aning eftersom
han närmade sig en korsning. Han anger
ingångshastigheten på olycksplatsen till
ca 70 km/h.

Övrigt

Förare B färdades ensam i bilen. Han
använde säkerhetsbälte.

Trafikanternas beskrivning

Trafiksituation före olyckan

Förare A kör in mot korsningen från
väster. Bakom sig har hon en bil. När
hon kommer närmare korsningen saktar
hon in och stannar vid stopplinjen.

Förare B kör på vägrenen och närmar sig
korsningen söderifrån med en hastighet
av ca 70 lan/h. Han observerar en (tro-
ligen) svart bil som står stilla i höjd med
markeringarna för stopplikt från höger på
den korsande vägen. Samtidigt ser han
hur fordon A kör in i korsningen från
vänster.



Fortsatt utveckling

Det är fritt åt vänster och från höger ser '
hon hur två bilar närmar sig korsningen
- fordon B samt ytterligare en bil bakom
B. Vid intervjutillfället har hon svårt att
avgöra avståndet till de båda bilarna, men
nämner att de var så långt borta att hon
bedömde sig hinna över riksvägen innan
de kom fram till korsningen.

Eftersom de båda bilarna befinner sig på
betryggande avstånd bestämmer hon sig
för att korsa vägen.

Eftersom den svarta bilen kommer att
korsa hans tänkta färdväg rakt fram
genom korsningen först, i händelse av att
de båda bilarna kör ut framför honom,
gör han bedömningen att det är bäst att
hålla uppsikt över detta fordon i första
hand. Detta innebär att han för ett ögon-
blick släpper uppmärksamheten över
fordon A och koncentrerar sig på den
svarta bilen till höger i korsningen. Han
kan därför inte avgöra huruvida fordon A
stannar i korsningen eller ej.

Olycksförlopp

Förare A tror inte att hon insåg att en
olycka skulle inträffa förrän B kör in i
fordon A:s bakflygel. Hon tror inte heller
att hon har hunnit vidta några åtgärder för
att undvika olyckan eftersom det hela
hände så snabbt.

Hon anser att den viktigaste anledningen
till att olyckan inträffade var en kombi-
nation mellan de båda högerifrån kom-
mande fordonens höga hastighet samt att
bilen bakom fordon B just påbörjat en
omkörning. Denna omkörning skulle i
sin tur ha reducerat förare B:s möjligheter
att väja åt vänster för att undvika en kolli-
sion - det var mycket lite som hade
krävts för att olyckan skulle ha undvikits.

Förare A anser sig inte själv ha någon
skuld i olyckan eftersom hon kört när
hon bedömde att hon skulle hinna.

Hon har inga förslag till hur liknande
olyckor skall undvikas i framtiden.

Plötsligt ser han fordon A som nu befin-
ner sig en bit in på vägen. B bromsar och
försöker att väja undan för att passera
bakom A. De båda bilarna befinner sig
dock för nära varandra varför fordon B :3
högra framflygel kolliderar med fordon
A:s högra bakflygel.

Han anser att den viktigaste anledningen
till att olyckan inträffade var att förare A
inte iakttagit sin stopplikt. Vidare anser
han det svårt att förebygga att liknande
olyckor inträffar. Eventuellt kan han
tänka sig förvarning om korsningen för
trafik i norr- och södergående riktning.

5. Analys av händelseförloppet.

Utgångspunkrerför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trafikmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trañkant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
trañkant och övriga komponenter i trañksystemet, specith hur t ex en fordonsförare kan
ta upp och hantera information från omgivande trañkanter, väg- vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
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förarens subjektiva respektive objektiva -- dvs faktiska- fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt II - Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trañkantemas beskrivning av trañksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats _
som "nödvändig" information.

För förare A krävs information om att hon inte kommer att hinna över innan fordon B
korsar hennes färdväg. För förare B krävs information om att fordon A inte kommer att
lämna honom företräde.

Informationsbortfall

Sikthinder

Perceptuella begränsningar*

Man har i undersökningar påvisat att
trafikanter har mycket svårt att bedöma
tidluckor till korsande trañk.(se Englund
m fl, 1978 s. 122, referat till Bottom &
Ashworth, 1973). Att förare A haft svårt
att bedöma hur lång tid det tar för de
korsande bilarna att förflytta sig den
aktuella sträckan i förhållande till den tid
det tar för henne att korsa vägen torde
vara den viktigaste anledningen till
olyckan.

Förare B nämner att han, när han närmar
sig korsningen, observerar en svart bil på
den från höger anslutande länsvägen.
Han gör bedömningen att det är viktigast
att hälla uppsikt över denna bil. Detta
resulterar i att han för ett ögonblick
släpper uppmärksamheten åt vänster, dvs
åt det häll där fordon A beñnner sig.

Kunskapsbegränsningar

Förare B är medveten om de korsande
fordonens skyldighet att lämna honom
företräde. Detta innebär att han upplever
sannolikheten för att fordon A skall in-
kräkta på hans fält för fri körning som
mycket liten.

Strukturering och tolkning

Förare A kör in mot korsningen frän
väster och har för avsikt att passera rakt
fram genom korsningen. När hon kom-
mer närmare korsningen stannar hon och
konstaterar att det är fritt från vänster.
Samtidigt ser hon två bilar som kommer
från höger (fordon B samt ytterligare en
bil). Hon bedömer att avståndet till dessa

Förare B, som kör i nordlig riktning
längs riksvägen, närmar sig korsningen
och ser ett fordon -- en svart bil -- som
befinner sig framme i korsningen på den
från höger anslutande länsvägen. Sam-
tidigt ser han hur fordon A närmar sig
korsningen på den från vänster anslu-
tande länsvägen.



båda är tillräckligt långt för att de inte
skall inkräkta på hennes fält för fortsatt
fri körning.

Beslut och åtgärder

Förare A beslutar sig för att fortsätta sin Eftersom den svarta bilen beñnner sig
färd rakt genom korsningen.När hon är närmare honom beslutar han sig för att i
så gott som över kör fordon B in i hennes första hand rikta uppmärksamheten mot
bil. Hon inser inte att de båda kommer att detta fordon. Plötsligt får han se fordon A
kollidera förrän olyckan är ett faktum. på väg ut från vänster. Förare B beslutar

sig för att bromsa, samtidigt som han
svänger åt vänster för att försöka köra
bakom fordon A. Det är emellertid för
sent och de båda fordonen kolliderar.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Förare Azs missbedömning av förare B:s hastighet.
- Förare B riktar sin uppmärksamhet åt höger samtidigt som han har en låg förväntning

_ över att A skulle svänga ut

.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: -

Fordonsskador:

Höger bakskärrn samt glas till höger bak- Höger framskärm, höger sida av motor-
ljus och körriktningsvisare skadade. huv samt höger strålkastare skadade.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Korsningen hastighetsbegränsas till 70 km/h. En sådan åtgärd skulle troligtvis inte ha
förhindrat denna olycka, utan kan snarare ses mot bakgrund av den höga trañkrytm
som vid undersökningstillfället kunde noteras på riksvägen.

- En utredning av huruvida anslutning från den västra länsvägen är nödvändig då alter-
nativa vägval finns.
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Vägtrafikolycka 21 Karlstad
Korsväg korsande kurs.





Vägtrafikolycka 21K

.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning mellan en riksväg och en länsväg. Riksvägen går
i nord-sydlig riktning. Länsvägcn går i östlig riktning.

En personbil (A) kör in i korsningen från söder och ämnar passera igenom korsningen
mot norr. En moped (B) kör in i korsningen från öster och ämnar passera 1genom kors- .
ningen mot söder.

Fordon B kör på fordon Azs högra framskärm.

Olyckan inträffade'i dagsljus. Olyckan rubriceras som svår personskada och klassificeras
som "Korsande kurs K6" enligt den officiella olycksstatistiken.

 

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade i en 3-vägskorsning (korsningstyp C) på en riksväg inom tätbebyggt
område med följande karakteristika.

Trafiksituationen

Årsmedeldygnstrañken (ÅDT) för riksvägen är 7200 söder om och 5300 fordon/dygn
norr om korsningen. Länsvägens ÅDT är 1800 fordon/dygn.



Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A kör på en tvåfältig riksväg med Fordon B kör på en länsväg som ansluter
goda plan- och profilförhållanden. Pro- vinkelrät mot riksvägen. Omgivande
filen är något konkav och vägen går i en terräng består av grönområde. Vägen
svag vänsterkurva Omgivande terräng lutar svagt nedåt, in mot korsningen.
består av grönområden. Kantstensrefug Parallellt och norr om vägen går en GC-
finns. Parallellt med vägen finns GC-väg väg.
på båda sidor.

Siktförhållanden

Fri sikt råder såväl fram mot korsningen som i korsningen.

Vâgmiljö på kollisionsplatsen

Vägkorsningen är en 3-vägskorsning belägen på landsbygd försedd med kantstensre-
fuger. Skyltad hastighet på vägarna är 70 kni/h. Anslutande länsväg har mittrer g. En
GC-överfart är markerad över länsvägen i anslutning till korsningen.

Länsvägen är klassad som huvudväg och är försedd med mittrefug.

Trafikanordningar

Vägvisningen i korsningen sker med tabellvägvisare för riksvägen och Vägvisare för
länsvägen. Skyltad hastighet för båda vägarna är 70 kni/h. Väjningsplikt är dubbelslcyltad
och markerad på länsvägen. Vägmärken och målning äri gott skick.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade på eftermiddagen (vecka 21) i dagsljus och i uppehållsväder.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt.
Väglag: Torrt.

Bromsspår saknades vid inspektionstill- Bromsspår saknades vid inspektionstill-
fallet_ fallet

Sammanfattning

Riksvägen har god standard med något hög trañkrytm genom korsningen. Sammantaget
måste korsningen anses vara lätt överskång och skall normalt inte bereda trafikanterna
på i korsningen ingående vägar några problem.



.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil, 2 dörrar
Fabrikat och typ, Opel Kadett
Årsmodell, 1978
Senaste kontrollbesiktning, 910423

Moped, 3 hjulig
Fabrikat och typ, NMV Shopper

Saxonette
Årsmodell, uppgft saknas
Senaste kontrollbes, fordonet berörs ej av

havet på ärlig kon-
trollbesiktning.

Skadebeskrivning

Höger framskärm skadad. Intryckt t o m
främre delen av hjulhuset. Motorhuv,
höger sida ca 10 cm samt strålkastaren
höger fram skadade. Höger dörr skadad
mitt på.

Vänster framdel skadad.

Hjulsystem

Däck och fälgar: 1 st hjulbult saknas,
vänster fram.

Däckslitage
och lufttryck:

Samtliga däck av radialtyp, med dimen-
sion 155 R 13. Sommarmönstrade. Slit-
banans mönsterdjup:

Hjulupphängning: Glapp i bakre axel-
navet

Däckslitage
och lufttryck:

Samtliga däck av diagonaltyp, med
dimension 4.00 - 8. Slitbanans mönster-
djup:

Framdäck, vänster 5,0 mm Framdäck, vänster 3,0 mm
Framdäck, höger 5,0 mm Framdäck, höger 3,0 mm
Bakdäck, vänster 6,0 mm Bakdäck 1,0 mm
Bakdäck, höger 6,0 mm

Ringtryck normala värden.

Drivs ystem

Slutväxel: Oljeläckage. -

Bromssystem

Färdbroms: Bak något svag (handmanöv-
rerad).



Kommunikation

Strålkastare: Höger fram deforrneracL
Fungerade dock.

Köniktningsvisare: Höger fram defor-
merad Funktion gick ej att fastställa.

Skadorna på ovan nämnda glas och
lyktor härrör från kollisionen.

Backspeglar: Yttre, felaktigt inställda
(trög justering).

Körriktningsvisare: Ur funktion vid kon-
trolltillfället (Av polisrapport och uttalan-
den från förare A framgår dock att blin-
kers fungerat i omedelbart samband med
olyckan.)

Provkörning

Fordonet provkört utan anmärkning. Fordonet har ej kunnat köras för egen
maskin. Med yttre påverkan har dock en
begränsad provkörning ägt rum där
bromsverkan konstaterats vara tillfreds-
ställande.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av särskilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordon Azs färdbroms eller styrinrättning respektive fordon B:s färd-
broms eller möjligheter till sikt genom framrutan kan ha medverkat till olyckans upp-
komst eller förlopp.

Något som talar för att fordonen vid olyckstillfället varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess upp-
komst har inte konstaterats vid undersökningen.

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 40 år och har innehaft kör-
kort i 21 år. Hon kör i underkänt av
1000 mil per år, huvudsakligen till och
ifrån arbetet Hon anser sig själv vara en
norrnalvan bilförare. Vid olyckstillfället
körde hon en Opel Kadett som hon inne-
haft i 8 år. Dessförinnan hade hon en
Volkswagen. A anser sig ha mycket stor
vana vid fordonet.

Förare A passerar platsen där olyckan
inträffade omkring 3 gånger per år. Hon
har tidigare råkat ut för en olycka Denna
inträffade för drygt 20 år sedan.

Intervjun med förare B genomfördes per
telefon. Efter olyckan vistades förare B
på sjukhus. Vid kontakt med hans dotter
fick haverigruppen beskedet att den tek-
niska undersökningen av mopeden ñck
genomföras. Kontakt togs med mannen
då han kommit hem från sjukhuset. Han
avböjde dock från vidare medverkan i
undersökningen, eftersom han ansåg att
det blivit för mycket undersökningar och
förhör efter olyckan. Dessutom menade
han att han inte kunde bidra med någon-
ting av värde eftersom han inte komihåg
någonting av olyckan.

 



I slutskedet av fältfasen beslutades att ett
nytt försök till kontakt skulle tas där vi
föreslog en telefonintervju. Mannen
kunde i detta läge tänka sig att delta en
kort stund.

Förare B är 70 år. Han har inte körkort
för bil. Vid olyckstillfället framförde B
en 3-hjulig moped, s k shopper. Han
säger sig inte köra så särskilt mycket,
men räknar med att det blir 2-3 turer i
veckan. Han anser sig själv vara en
mycket van mopedforare.

Den 3-hjuliga mopeden har han ägt i ca 1
år. Han har även en tvåhjulig moped,
som han har haft en längre tid.

Förare B passerar mycket sällan platsen
där olyckan inträffade. Han har aldrig
tidigare råkat ut för någon olycka.

Uppgifter om resan

Olyckan inträffade vid 16.30-tiden och
förare A uppger att hon startat resan en
halvtimme tidigare från en ort, omkring 2
mil från olycksplatsen. Hon hade tidigare
under dagen varit på kurs tillsammans
med tre av sina arbetskamrater. Vid tid-
punkten för olyckan var de på påväg
hem. A uppger sig inte ha haft någon
speciell brådska. Medelhastigheten
tidigare under resan har varit under 90
km/h och topphastigheten 100 km/h.

Förare B uppger att han startat resan från
hemmet omkring kl 14. Han var vid
olyckstillfället ute på en nöjestur på några
mil. Tidigare under dagen hade han läst
tidningen, ätit mat och ägnat sig åt hus-
hållssysslor. Eftersom det var en ren
nöjestur uppger sig mannen inte ha haft
någon brådska.

Uppmärksamhetsnivâ

Förare A hade natten fore olyckstillfället
sovit mellan 23.30 och 07.45 och hon
uppger att hon under den senaste veckan
haft normal sömn.

Hon hade varit på kurs med anledning av
förändringar i hennes arbetsuppgifter.
Kursen hade varit jobbig och hon nämner
att hon har svårt att se hur hon ska kunna
omsätta allt nytt de lärt sig under dagen.

Förare A använder medicin, Cyklabil.
Kontakter med medicinsk expertis visar
att detta preparat inte inverkar negativt på
uppmärksamhetsnivån. Hon är nykterist.

Förare B hade natten fore olyckan sovit
mellan 22.00 och 06.00. Han uppger sig
ha haft god sömn även veckan innan
olyckan.

Förare B använder ingen form av farmaka
och han uppger sig ha druckit en mindre
mängd alkohol två dagar innan olyckan.

Han uppger sig inte ha några speciella
problem som kan han distraherat honom
under körningen. Mannen kommer inte
ihåg om något kan ha distraherat honom
under körningen, men han nämner att han
brukar känna sig pressad av



Hon uppger sig inte ha några speciella
problem som kan han distraherat henne
under körningen. A anser inte att någon-
ting, vare sig i eller utanför bilen, har dis-
traherat henne under körningen. Under
tidsperioden strax innan olyckan säger
hon sig inte ha funderat över någonting
särskilt, möjligen satt hon och lyssnade
på sina passagerare som diskuterade
innehållet i dagens kurs. Hon anser inte
att platsen där olyckan inträffade utgör
någon särskilt utsatt trañkmiljö. Hon
närmade sig olycksplatsen med en hastig-
het av ca 60 km/h.

bakomvarande. fordon då han skall köra
ut i korsningar. Däremot vet han inte om
så var fallet vid olyckstillfället

Övrigt

Det var 4 personer i bilen. A är säker på
att hon och framsätespassageraren
använde säkerhetsbälte, medan hon är
mera osäker på de som satt bak.

Förare B använde inte hjälm eftersom det
inte är lag på det i denna typ av fordon.
Midjebälte var inte monterat i fordonet.

Trafikanternas beskrivning

Trcyiksituationföre olyckan

Förare A, som kör på en riksväg, närmar
sig korsningen söderifrån med en hastig-
het av 60 km/h. Framför sig när hon pas-
serat under viadukten ser hon flera bilar
som svänger ut från länsvägen.

Någon meningsfull information om hur
förare B tolkade trafiksituationen har inte
kunnat erhållasDetta innebär att inne-
hållet under övriga rubriker i detta avsnitt
blir en blandning av innehållet i polisrap-
porten samt vad mannen tror ha hänt res-
pektive utsagor från förare A.

Förare B kör på en länsväg. Ett stycke
framför sig har han några bilar som saktar
in och svänger vänster i den 3-vägskors-
ning som är belägen framför dem. Aven
förare B har för avsikt att svänga vänster i
korsningen.

Fortsatt utveckling

När förare A, som avser att passera rakt
fram igenom korsningen, kommit en gott
stycke längre fram ser hon hur fordon B
kör in mot korsningen. Det har bildats en
lucka mellan B och det sista av de fordon
som åker ut innan honom. Hon ser hur
vänster körriktningsvisare tänds på for-
don B. Förare A nämnder under intervjun
att B i detta läge hade en hög hastighet
med tanke på den rådande trafiksitua-
tionen.

När B kommer närmare korsningen
tänder han vänster köniktningsvisare. Det
fortsatta förloppet är oklart.



Båda fordonen är nu så gott som inne i
korsningen.

Olycksförlopp

Förare A inser snabbt att en kollision På frågan om vad B anser vara den vikti-
kommer att inträffa, varvid hon bromsar gaste anledningen till att olyckan inträf-
kraftigt och styr över mot vänstra sidan fade svarar han att det måste vara att han
av sitt körfält. De båda är emellertid för kört ut utan att se sig för.
nära varandra och olyckan är oundviklig.
Fordon B kör med vänster framdel in i För att undvika att liknande olyckor in-
fordon A:s högra framflygel. A fortsätter träffari framtiden föreslår förare B att det
sedan färden upp på refugen norr om i korsningen anläggs en särskild fil för
korsningen. Hon uppger att förare B vänstersvängande trafik
kastats ur sitt fordon i samband med
kollisionen.

Förare A anser att den viktigaste anled-
ningen till att olyckan inträffade var att
förare B inte stannat, trots skyldighet att
lämna företräde. Hon anser sig inte direkt
ha haft några handlingsalternativ eftersom
det hela hände så snabbt. Eventuellt,
menar hon, att hon skulle ha kunnat
svänga mer åt vänster, men bedömer inte
detta som rimligt eftersom hon då tvin-
gats köra in i den stolpe som sitteri
refu gen.

På frågan om vad hon anser att man kan
göra för att en olycka av denna typ inte
skall upprepas föreslår hon att trafikanter
på länsvägen erhåller stoppplikt Detta
förslag baserar hon på tanken att skyl-
dighet att lämna företräde kan upplevas
mera godtyckligt än stöpplikt

5. Analys av händelseförloppet.

Utgângspunkrerför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trafrkmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trañkant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trañkanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av enmodell för beskrivning av samspelet mellan en
trañkant och övriga komponenter i trañksystemet, specith hur t ex en fordonsförare kan
ta upp och hantera information från omgivande trafikanter, väg- vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva reSpektive objektiva- dvs faktiska - fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt II- Analysmetod



Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av trafiksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trafrkmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig" information.

För förare A krävs information om att B inte kommer att lämna henne företräde. När det
gäller förare B, som inte har något minne av olyckan, är det svårt att uttala sig om vilken
information som krävs. Men det torde dock vara klart att det rör sig om en eller eventuellt
en kombination av följande faktorer. (1) Att fordon A är på väg in i korsningen, (2) den
hastighet med vilken fordon A närmar sig korsningen samt (3) vilka regler som gäller i
korsningen.

Informationsbortfall

Sikthinder

Ej aktuellt Förefaller ej aktuellt

Perceptuella begränsningar*

Förare A uppger att hon tyckte att den
kurs hon och hennes arbetskamrater varit
på var jobbig. Hon oroade sig över om
hon tillgodogjort sig innehållet i kursen.
Dessutom satt hennes arbetskamrater och
diskuterade just dessa frågor innan kolli-
sionen samtidigt som det svängde ut ett
antal fordon från höger i korsningen.
Detta kan ha inneburit att hon hade en
lägre uppmärksamhetsnivå än normalt
vilket i sin tur kan ha medfört att hon
upptäckte fordon B inte saktade in så sent
som hon gjorde (med ledning av hennes
berättelse).

I detta sammanhang kan man föra ett
resonemang om det kan vara så att förare
B inte har observerat fordon A, kanske
till följd av att han känt sig stressad av
eventuella bakomvarande fordon.

Ytterligare en faktor som kan ha inverkat
är svårigheten att bedöma tidluckor till
korsande trafik Det kan vara så att förare
B har bedömt avståndet till fordon A som
tillräckligt långt för att han skall hinna
korsa vägen. Aldre förare har, enligt
studier på området, svårare att bedöma
tidluckor till korsande trafik än yngre
förare (se Englund rn fl, 1978 5.122,
referat till Bottom & AShWOI'th, 1973).

Kunskapsbegrânsningar

Förare A har tidigare observerat ett antal
fordon som kört ut från höger i kors-
ningen. Fordon B kör in mot korsningen
ett stycke efter den sista bilen har lämnat
korsningen. Samtidigt har förare B skyl-
dighet att lämna korsande trafik företräde.
Kombinationen mellan att fordon B kom-
mer in sent i korsningen samt att denne
har skyldighet att lämna henne företräde
torde ha resulterat i att förare A upplevde
sannolikheten för att ett fordon skulle
inkräkta på hennes fält för fri körning
som mycket liten.

Det kan även tänkas att förare B inte var
helt införstådd med innebörden av de tra-
fikregler som gäller på olycksplatsen, dvs
vikten av lämna företrädesskyldigheten.

Slutligen bör det tilläggas att innehållet
under rubrikerna i avsnittet "informa-
tionsbortf " endast utgör tänkbara för-
klaringar eftersom förare B inte har något
minne av olyckan.



Strukturering och tolkning

Förare A kör i nordlig riktning in mot tre- Mot bakgrund av att föraren inte kommer
vägskorsningen där hon ser ett antal bilar ihåg någonting av vad som inträffade i
som svänger ut och korsar den väg hon samband med olyckan har denna och
färdas på. Efter den sista bilen bildas en nästa rubrik lämnats i analysarbetet.
lucka, innan fordon B kommer in mot
korsningen. Detta, tillsammans med att
trañken från höger har skyldighet att läm-
na henne företräde, innebär att hon inte
upplever att hennes fält för fri körning
begränsas av från höger kommande
trafik.

Beslut och åtgärder

Hon beslutar sig för att passera genom
korsningen och upptäcker då fordon B
som befinner sig mycket nära. Hon
bromsar och försöker väja undan, men de
båda fordonen är för nära varandra varvid
kollisionen inte kan undvikas.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

-- B:s ouppmärksamhet, svårigheter att bedöma avstånd till andra fordon.

.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador:

-- Förare B transporterades till sjukhus där
han vårdades 2 veckor för sår i huvudet
samt bröstskador.

Fordonsskador:

Höger framskärm skadad. Intryckt t o m Vänster framdel skadad.
främre delen av hjulhuset. Motorhuv,
höger sida ca 10 cm samt strålkastaren
höger fram skadade. Höger dörr skadad
mitt på.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- En undersökning av konsekvenser av stopp/lämna företräde-skyltning, med avseende
på uppfattning av och efterlevnad i förhållande till olycksfrekvens- eventuth med
särskild inriktning mot äldre bilförare. I undersökningen skulle för- och nackdelar
med olika skyltningar vägas mot varandra (dvs att trafikanter kör utan att iaktta väj-
ningsplikten respektive stopplikten).

- Förare B:s skador kunde ha lindrats om midjebälte varit monterat och använts.
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VÄGTRAFIKOLYCKA 115/1 s

1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en signalreglerad trevägskorsning. En personbil (fordon A)
färdades norrut på en huvudled med två körfält i vardera riktningen. Hastig-
heten var begränsad till 70 km/h. Strax söder om den från väster anslutande
vägen pågick bärgning. Bärgningsbilen körde in på körbanan och föraren av
fordon A svängde till vänster och körde i samband därmed på en refug. Bilen
fick sladd och voltade ned i diket till höger i färdriktningen.
Olyckan inträffade i dagsljus och torrt väglag. Olyckan rubricerades som egen-
domsskada och klassificerades som singelolycka enligt den officiella olycks-
statistiken.

   

 

  

 



2. TRAFIKSITUATION OCH VÄGMILJÖ

Olyckan inträffade i ett trevägsskäl, med den genomgående vägen i nord-sydlig
riktning. I öster löpte en bergvägg.

Trafiksituation

Måttlig trafik rådde i korsningen så att köerna avvecklades i varje signal-
omlopp. Hastigheten 70 km/h överskreds som regel vid färd rakt igenom kors-
ningen enligt väghållarens uppgift.
Relativt stor andel var tung trafik.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A

Fordon A färdades norrut på en fyr-
fältig huvudled med mittskiljeremsa.
Hastighetsbegränsningen 70 km/h råd-
de. Ca 70 m söder Om korsningen vid-
gades körbanan till tre körfält genom
att en vänstersvängsficka tillkom.
Vägen gick i en svag högerkurva med
ett backkrön strax söder om korsning-
en. Till höger löpte en bergsbeskär-
ning längs korsningen.

Fordon B

Fordon B var i färd med att lämna
huvudledens vägren för vidare färd
norrut.

Vägrenen var 1,5 m bred och det rådde
stoppförbud.

Siktförhållanden

Fordon A låg i vänster körfält och
hade relativt begränsad sikt genom
korsningen på grund av vägens geome-
tri med kurva och lutning. Med fordon
i höger körfält begränsades sikten
ännu mer.

Förare B hade begränsad sikt bakåt på
grund av vägens geometri.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Platsen var en trevägskorsning med signalreglering. I nord-sydlig riktning gick
en fyrfältig huvudled och i korsningen anslöt en väg våsterifrån. Vänstersväng-
ande från huvudleden reglerades separat med eget körfält och körfältsskiljande
refug med signalstolpe, placerad några meter bortom stopplinjen. I mittskilje-
remsan fanns avbärarräcken och mellan dem belysningsstolpar. I korsningen var
mittremsan försedd med kantsten.

Vägmarkeringarna var slitna. Stopplinjerna var nästan borta.
Grusansamling vid ovannämnda refug dolde delvis körfältsmarkeringarna. Kör-
fältsvägvisning satt på gångviadukten strax söder om korsningen. Vid viadukten
löpte också ett avbärarräcke i vägrenskanten, vilket delvis var demolerat på
grund av tidigare påkörning.



Trafikanordningar

Belysningsstolpar mellan avbärarräcken i mittremsan.
Vågvisning i portal (gångviadukt).
Övrig skyltning på huvudleden:
- huvudled
- stoppförbud
- 70 km/h.
Inga räcken mot den i öster löpande bergvåggen. Istället fanns ett ca 3 m djupt
dike med en bredd av ca 5 m från körbanekanten till berget. Inga andra fasta
föremål som t ex belysningsstolpar fanns på vägrenen eller i diket.
Trafiksignalen var försedd med dubblerade lyktor på höga stolpar och var tra-
fikstyrd. Trafiksignalen var vid olyckstillfället i funktion.

Ljus- och väderleksförhållanden

Vårförmiddag i Mellansverige med soldis och sydostlig vind.
Ingen nederbörd.
Temperaturen är +9°C.

Förhållanden på körbanan

Vågbeläggningen var ljus asfalt. Väglaget var torrt. Vägmarkeringarna var slit-
na. Vid den påkörda refugen fanns en grusansamling som delvis dolde Vägmarke-
ringen. Ingen spårbildning i körbanan.
Sladdspår uppmättes till 44 m. Gummirester och slagmärke fanns på den påkörda
refugens södra kantstensspets.

Sammanfattning

Olyckskorsningen hade trafikteknisk normal standard. Men det faktum att den ge-
nomgående huvudleden dels passerar ett backkrön strax söder om korsningen, dels
går i en högerkurva norrut i kombination med höga hastigheter, gjorde att sikt-
sträckorna ofta inte var tillräckliga.
Vägmarkeringarna var slitna och en grusansamling dolde en körfältsskiljande
målningslinje några meter före den påkörda refugen, som hade normal ej avfasad
kantsten. Denna körfältsskiljande refug med signalstolpar finns normalt inte i
modern utformning av korsningar. Det är troligt att projektören har valt denna
utformning för att tydligt kanalisera trafiken under rådande begränsade sikt-
förhållanden.
Gummirester och slagmärke på refugens södra kantsten tyder på att den blivit
påkörd.



3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett nonmalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A

Fordonsslag: Personbil kombi.
Fabrikat och typ: Toyota Camry
Touring.
Årsmodell: 1990.
Senaste kontrollbesiktning: Med hän-
syn till bilens årsmodell har den ej
genomgått kontrollbesiktning.

Däckutrustning

Fabrikat
och typ: Good Year Ultra Grip.
Dimension: 175/70 R 14.
Ringtryck: vä framhjul lufttomt

hö " 2,0 bar

vä bakhjul lufttomt
hö 1,9 bar

Mönsterdjup: vä framhjul 5,2 mm
hö " 7,2-8,l "
vä bakhjul 7,8-8,l "
hö " 7,4-8,0 "

Vänster framhjuls luftevakuering har
sannolikt inträffat under olycksför-
loppets senare del då däcket har
krängts ur sitt ursprungliga läge.
Vänster bakhjuls luftevakuering har
inträffat då fälgen deformerades mot
refugen.

Skadebeskrivning

Fordonsskador: Taket var intryckt.
Karosseriskador på såväl höger som
vänster sida. Vindruta samt samtliga
rutor bakom B-stolparna var skadade.

Sammanfattning

Med hänsyn till olyckans förlopp har det lufttomma bakhjulet försvårat förarens
möjligheter att kontrollera fordonet vid den uppkomna sladden. Fordonet har
inte provkörts.



4. TRAFIKANTER

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A

Förare A var 37 år och hade haft kör-
kort i 19 år.
A körde ungefär 1000 mil/år mest fri-
tidsresor. Han ansåg sig vara mycket
van som bilförare. A körde vid
olyckstillfället en Toyota Camry
Touring som han ägt i ett års tid.
Tidigare körde han en Saab 900. A
ansåg sig ha normal vana vid det
aktuella fordonet. Han passerade
platsen för olyckan nuförtiden nästan
aldrig. Men tidigare minst två gånger
per dag i flera års tid. Han sade att
han mycket väl kände till denna
plats. Han hade för 17 år sedan varit
inblandad i en olycka.

Uppgifter om resan

Förare A hade startat sin resa från
bostaden kl 9.00. Olyckan inträffade
kl 9.20. Han var på väg för att lämna
av hustrun vid hennes arbetsplats.
Därefter skulle han vara på ett möte
kl 9.30. Detta möte hade blivit tidi-
garelagt med 30 min. A uppskattade
sin medelhastighet under resan till
60 km/h och topphastigheten till
ungefär 80 km/h.



Uppmärksamhetsnivån

Förare A

Förare A hade natten före olyckan
sovit mellan 22.00 och 6.15 och upp-
gav att den gångna veckans sömn varit
7 timmar/natt. Den aktuella dagen
hade han försovit sig. Han ansåg inte
att detta skulle ha påverkat honom på
annat sätt än att han kände sig mer
utvilad. A var frisk och åt inte nå-
gon medicin. Senaste alkoholintaget
var två dagar tidigare. Han ansåg
inte att han hade några problem av
den storleksordningen att de kunde ha
distraherat honom under körning.
Stämningen i bilen var avspänd. Strax
innan olyckan uppgav han att han
tänkte på det framflyttade mötet han
skulle till. Förare A ansåg inte att
platsen där olyckan inträffade var
mer krävande än den omgivande tra-
fikmiljön. Han uppgav att han inte
hade distraherats av något vare sig i
eller utanför fordonet.

Övrigt

Förare Ahade en passagerare i bilen.
Han använde bilbälte. Passageraren
uppgav att hon inte haft bilbältet på
sig.

Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

A körde i riktning norrut med en has-
tighet mellan 65-80 km/h. Han hade
inget fordon framför sig, men A note-
rade att det fanns medtrafikanter i
det högra körfältet. Dessa höll en
något lägre hastighet än vad A själv
gjorde.

Fortsatt utveckling

Förare A avsåg att fortsätta norrut.



Olycksförloppet

Förare A

När A avsåg att passera de fordon som
fanns i det högra körfältet svängde
de över i hans körfält. I det ögon-
blicket blev han varse att det på
vägrenen till höger pågick bärgning.
A upplevde att han måste göra en
vänstersväng för att ge plats åt for-
donen i det högra körfältet. A upp-
täckte att han höll på att köra in i
en refug, för att undvika detta styr-
de A åt höger för att klara däcken
från refugkanten. Denna manöver
lyckades inte, utan vänstra bakhjulet
slog i refugkanten med full kraft. A
uppgav att han inte hunnit bromsa,
samt att bilen efter kollisionen med
refugen blivit omöjlig att styra.
Fordonet gjorde en kraftig gir och
voltade ned i ett dike intill en
bergvägg. Fordonet blev liggande på
taket med fronten i sydlig riktning.



5 . ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex enfordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kanstanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlOpp m m liksom övriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats "nödvändig information".

För förare A krävs information om att bärgning pågår på vägrenen och de avser
att köra ut på huvudleden. Dessutom krävs information om att vänstra körfältet
tar slut i en refug.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A

Förare A har delvis begränsad sikt
beroende av vägens geometri med svag
kurva åt höger och lutning, vilket
har medfört att förare A inte sett
bärgningsarbetet.

Perceptuella begränsningar

Förare A uppger att han försovit sig
men att detta faktum enbart påverkat
honom så att han kände sig mer ut-
vilad. Han säger också att han fått
besked om att ett möte som han skulle
på påmorgonen hade blivit tidigare-
lagt med 30 minuter. Dessa faktorer
har enligt honom ej påverkat honom
negativt, men det är troligt ändå att
anta att detta har varit en distrak-
tion för honom. Han ser inte refugen
på grund av uppmärksamhetsbrist.



Kunskapsbegränsningar

Förare A

Ej aktuellt.

Strukturering och tolkning

Förare A kör längs huvudleden i det
vänstra körfältet med en hastighet av
ca 65-80 km/h. Han har ett fält för
frikörning framför sig men medtra-
fikanter finns i det högra körfältet.
De fordon som finns i det högra av de
två körfälten till höger om förare A,
upplever A att de gör intrång i hans
fält för fri körning. Han uppmärk-
sammar strax därpå att det fält för
fri körning framför honom nu be-
gränsas av en refug.

Beslut och åtgärder

I och med att förare A upptäcker re-
fugen rakt framför honom gör han en
undammanöver åt höger. Detta för att
räta upp fordonet och undvika att
köra upp på refugen och därmed skada
fordonets vänstra framhjul. Istället
sammanstöter det vänstra bakhjulet i
refugens kant och bilen blir manöver-
odugligt. Därefter sladdar fordonet
över körbanan till höger sida. Förare
A säger att han inte hann bromsa för
att få ner farten.
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6. FAKTORER SOM KAN HA.MEDVERKAI TILL OLYCKANS UPPKOMST

- Förare A var väl förtrogen med vägen ochatt detta bidrog till att uppmärk-
samheten var låg.

- Viss begränsning av sikten på grund av den högerkurva som vägen gör.

- Den tidspress A förmodas ha haft.

- Punkteringen på fordon Azs vänstra bakhjul.

- Fordon i det högra körfältet väjde överraskande in i det vänstra körfältet.

- Förekomsten av refugen i slutet av det vänstra körfältet.

7. KONSEKVENSER.AV OLYCKAN

Fordon A

Förare A: skrubbsår höger fotled.
Passageraren personskador: blåmärke i
pannan, ont i vänstra sidan av
thorax.
Fordon A. Taket intryckt. Karosseri-
skador på såväl höger somvänster
sida.
Vindruta samt samtliga rutor bakom
B-stolparna skadade.

8. HYPOTESER, UPPSLAG M M

Signallyktor i linspänning.

Avfasad kantsten i refugen.

- Behov av kraftig förvarning vid bärgningsarbeten.

Bredare vägren mer än 2,5 meter.

Hur ofta förekommer sekundärolyckor till bärgningsarbete?



Vägtrafikolycka 2 Stockholm
Korsväg avsväng motriktade kurser.





VÄGTRAFIKOLYCKA 115/2 s

1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en signalreglerad trevägskorsning med genomgående öst-
västlig trafik. Vid olyckstillfället var emellertid trafiksignalerna Ur funk-
tion till följd av ett kabelbrott.

En personbil A körde in i korsningen österifrån och avsåg att fortsätta väster-
ut. Personbilen B kom från väster ochhade påbörjat en vänstersväng. En tredje
personbil C, som kom från norr, hade stannat vid korsningen i avvaktan på att
kunna företaga en vänstersväng.

Olyckan inträffade i dagsljus och rubriceras som egendomsolycka. Enligt den
officiella olycksstatistiken klassificeras den som korsväg - avsväng".

    

' ' B
wv

  

_TYY j'j '711. 1 'T' -W Ikñv .1. W IW
._ ,\. .( ,E -,1- 1 . i -\\ ,_45 L _'7' .L X ' :lvl ,

yli inqå>j{)l.:'ru;x:4.1-1 ms r».1**': *Jill-I* '

 

 

 

   

 

   

. .JJ 'j,; k ' 'IF-*21' 1.." 3 <7. :_ J, "1 Å *Rx-.1 vi' 1.7.:-
5.. d rr* \ *arab f.VSri: :51323;. V'd bppåüñ'áb* *yaáørugx-M vur

u' 7 .i ' *vf* ' '7- .'*zçç .. 0.3.;'2533-'41ç3 . _ I ,ça y 5 h. . *ådhrnvxk .. _(Ivth. .m Tri.

ä \ - - i " is. Qi* 'k '-' *J , .'U .) .. "I .« | _.1.6-0' 1 . .4.4. :lb

N

9 \ ..==. Q .____a

\

 



2. TRAFIKSITUATION OCH VÃGMILJÖ

Olyckan inträffade i en signalreglerad trevägskorsning där den genomgående
vägen är huvudled. Signalerna var ur funktion.

Trafiksituation

Trafiken var måttlig i korsningen men i och med att signalerna var släckta bil-
dades snabbt köer i framförallt den anslutande vägens vänstersvängande båda
körfält, där trafikanterna måste lämna företräde dels för den österifrån kom-
mande trafiken dels för den västerifrån vänstersvängande trafiken och slutligen
dels för den västerifrån genomgående trafiken. Trots att signalen var släckt
körde man snabbt på den genomgående vägen och framkomligheten var begränsad
även i de båda vänstersvängande körfälten på huvudleden på grund av svårighet
att hitta en tillräcklig lucka i den korsande trafiken.

Det var övervägande personbilstrafik vid olyckstillfället.

Vägmiljö vidfärd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon B

Fordon A färdades västerut på en Fordon B färdades österut på hu-
huvudled med två körfält i varje vudleden och avsåg att svänga till
riktning och mittskiljeremsa med vänster i korsningen. Skyldighet
avbärarräcken. Hastighetsbegräns- att lämna mötande trafik företrä-
ningen var 70 km/h. Vägen gick i de, det vill säga högerregeln
en svag vänsterkurva och i måttlig gällde.
nedförslutning. Eftersom trafik-
signalens strömförsörjning var
bruten visades inte gul blink,
vilket annars är normalt då tra-
fiksignaler är ur funktion.

Fordon C

Fordon C stod stilla vid stopp-
linjen på den anslutande vägen.

Siktförhållanden

Fordon A Fordon B

Huvudleden löpte i öppen terräng Sikten var delvis begränsad på
men en svag vänsterkurva i kombi- grund av mitträcket.
nation med mitträcke begränsade
till en del sikten mot den fram-
förliggande korsningens motriktade
vänstersvängsficka.

Fordon C

Sikten var god.



Vägmiljö på kollisionsplatsen

Platsen var en stor signalreglerad trevägskorsning med separatreglerad tvåfäl-
tig vänstersväng i den genomgående fyrfältiga öst-västliga huvudleden. Från
norr anslöt en trefältig tillfart varav två körfält avsåg vänstersväng österut.
Signalanläggningen var ur funktion på grund av avbrott i strömförsörjningen och
var därför helt släckt. Väjningsplikt rådde på den anslutande vägen. .

Trafikanordningar

Belysningsstolpar fanns mellan avbärarräckena i mittremsorna på båda vägarna.
Signallyktorna var dubblerade på höga stolpar i alla tillfarter vilket tydde på
att väghållaren ville försäkra sig om god synbarhet i signalanläggningen.
Vägmarkeringarna var slitnaoch stopplinjerna nästan helt borta. Tre vägmärken
"väjningsplikt" på den anslutande vägen syntes tydligt.

Ljus- och väderleksförhållanden

Vårförmiddag i mellansverige med soldis i söder. Ingen nederbörd och temperatur
+10 grader C.

Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen var ljus asfalt och väglaget var torrt. Vägmarkeringarna var
slitna. Inga bromsspår var synliga. Däremot fanns korta sladdspår efter kolli-
sionspunkten. Glassplitter, kylvatten och oljefläckar fanns vid kollisions-
punkten samt vid fordon B:s slutpunkt.

Sammanfattning

Korsningens storlek förutsätter signalreglering för att erbjuda rimlig trafik-
säkerhet och framkomlighet. När signalerna är ur funktion ställs trafikanternas
samspel på prov. Trafiken från den anslutande vägen, som avser att svänga till
vänster, har mycket svårt att passera korsningen eftersom den måste lämna före-
träde åt tre trafikströmmar. Den vänstersvängande trafiken på huvudleden har
svårt att hitta tillräckliga luckor i den mötande/korsande trafiken som ankom-
mer i två körfält och håller relativt hög hastighet. Vidare bör den vänster-
svängande trafiken från den anslutande vägen uppträda så att den ej blockerar
övrig trafik i korsningen.



3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A Fordon B

Fordonsslag: Personbil Fordonsslag: Personbil
Fabrikat och typ: Saab 900 Turbo Fabrikat och typ: Audi 100 AVA
Årsmodell: 1984 Årsmodell: 1988
Senaste kontrollbesiktning:90-06-06 Senaste kontrollbesiktning: 91-01-24
Vägmätarställning: 143532 km Vägmätarställning: 54940 km

Fordon C

Fordonsslag: Personbil
Fabrikat och typ: Nissan ZOOSX
Årsmodell: 1989
Senaste kontrollbesiktning: På
grUnd av fordonets årsmodell har
den ej genomgått kontrollbesikt-
ning.
Vägmätarställning: Ej kontrolle-
rad.

Stomme

Fordon B

Vänster framhjulsupphångning för-
skjuten bakåt på grund av kolli-
sionsskada.

Däckutrustning

Fordon A Fordon B

Fabrikat Firestone, Firehawk Fabrikat Continental, Contact

och typ: 660 på samtliga hjul och typ: på samtliga hjul
Dimension: 195/60R15 på samtliga Dimension: 185/70R14 samtliga

hjul hjul
Ringtryck: 2,2 kp/cm2 i samtliga Ringtryck: 1,9 kp/cm2 i samtliga

hjul hjul
Mönsterdjup: vä fram 5,1-6,0 mm Mönsterdjup: vä fram 2,1-3,1 mm

vä bak 5,4-6,5 vä bak 4,6-4,4
ho fram 5,7-6,1 " hö fram 1,1-1,8
hö bak 5,6-6,2 hö bak 3,2-3,6



Fordon C

Michelin, M+SlOO på
samtliga hjul
l95/60R15 på samtliga
hjul
vä sida 2,1 kp/cm2
hö " 2,0 "
vä fram 8,6 mm

Vä bak 7,9 "

hö fram 9,0 "

hö bak 8,0 "

Fabrikat

och typ:

Dimension:

Ringtryck:

Mönsterdjup:

Fordon A

Vid provkörning utfördes kontroll
av retardationsförmågan hos for-
donet. Resultatet gav hjullåsning
av samtliga hjul vid inbromsning
på grusunderlag.

Fordon C

Begränsad kontroll. Endast hög och
lågtrycksprov har utförts utan an-
märkning. Pedalvägsreserven cirka
75 procent av pedalvägen.

Drivsystem

Fordon B

Kylare kollisionsskadad.

Bromssystem

Fordon B

Begränsad kontroll. Endast hög och
lågtrycksprov utfört utan anmärk-
ning. Pedalvägsreserven konstate-
rades vara 50 procent av pedal-
vägen.

Styrsystem

Fordon B

Kontroll av fullt styrutslag från
ett ändläge till det andra har
inte kunnat utföras på grund av
kollisionsskadorna. En begränsad
kontroll i övrigt har utförts utan
att någon anmärkning har konsta-
terats mot systemet.



Fordon A

Fordonet hade kollisionsskador på
vänster sidas yttre hjulhus samt
höger sidas dörrar och B-stolpe.

Fordon C

Fronten var intryckt.

Karosseri

Fordon B

Kollisionsskador fanns i frontens

vänstra del samt vänster främre

stänkskärm.

Kommunikation

Fordon A

Vid kontrollen befanns ljusreg-
laget vara i position för tänt
hel/halvljus.

Fordon A

Har utförts utan anmärkning.

Fordon C

Har ej utförts då det saknar be-
tydelse.

Fordon B

På grund av kollisionsskador var
samtliga belysningsanordningar
framtill, förutom vänster parke-
ringslykta och körriktningsvisare,
ur funktion.

Provkörning

Fordon B

Har inte utförts på grund av de
omfattande kollisionsskadorna.

Sammanfattning

Fordon A

Med hänsyn till olyckans händelse-
förlopp var det av särskilt in-
tresse att kontrollera fordonets
belysningsanordningar.

Fordon C

Med hänsyn till olyckans händelse-
förlopp var detta fordons kondi-
tion av mindre intresse.

Fordon B

Med hänsyn till olyckans händel-
seförlopp var det av särskilt in-
tresse att kontrollera fordonets
färdbromssystem.



4. TRAFIKANTER

Bakgrund

Tidigare erfarenheter

Förare A

Förare A var 28 år och hade kör-
kort för bil sedan 10 år. Han
innehade också körkort för motor-
cykel sedan 5 år tillbaka.
A körde cirka 2500 mil/år fördelat
på arbets- och tjänsteresor.
A kände sig säker som bilförare
och var van vid det fordon som han
körde. Den aktuella dagen körde A
en Saab 900 som han ägt i 3 år.
Tidigare hade han en Honda Accord.
Motorcykel körde han nästan inte
alls. Förare A passerade dagligen
platsen där olyckan inträffade. A
uppgav att han tidigare aldrig
hade varit inblandad i någon
olycka.

Förare C

Förare C var 45 år och har haft
AB-körkort i 25 år. Han körde ca
4000 mil/år fördelat lika på ar-
bets- och fritidsresor. C ansåg
sig vara säker som bilförare. C
körde den här dagen en Nissan 200
SX som han haft i ett och ett
halvt år.
Tidigare körde C en Ford Scorpio.
Den aktuella platsen passerade C
någon gång i veckan. Han hade ti-
digare råkat ut för en olycka för
ca 20 år sedan.

Förare B

Förare B var 37 år och hade kör-
kort för bil sedan 20 år. Det kör-
kortet var utfärdat i ett annat
nordiskt land. Svenskt B-körkort
hade B sedan tio år tillbaka.
B körde uppskattningsvis 1000-1500
mil/år - huvudsakligen arbets-
resor.
B uppgav att han kände sig säker
som bilförare. Den aktuella dagen
körde B en Audi 100 combi som han
haft i ungefär 4 år. Vidare uppgav
B att han kände sig van vid detta
fordon. Förare B passerade den
aktuella platsen dagligen när han
ska till arbetet. B hade inte
tidigare varit inblandad i någon
olycka.

Uppgifter om resan

Förare A

Förare A startade sin resa från
sitt hem kl.10.00. Han var på väg
till arbetet som han skulle börja
kl.11.00.
A kunde inte uppge någon medel-
eller topphastighet för sin resa
före olyckan, men uppgav att han
höll fartbegränsningarna. Vid
kollisionstillfället hade hastig-
heten varit ca 50-55 km/h uppgav
förare A.

Förare B

Förare B uppgav att olyckan in-
träffade 10.30 och att han påbör-
jade resan strax efter kl 10.00.
Han var på väg till arbetet och
hade inte bråttom vid den aktu-
ella tidpunkten.
B uppgav att hans medelhastighet
tidigare under resan varit 50-60
km/h. Topphastigheten trodde B
hade varit runt 70 km/h.



Förare C

Förare C startade resan fem mi-
nuter innanolyckan, som han upp-
gav inträffade kl. 10.30. Han hade
varit på ett kundbesök och skulle
åka till kontoret i en närbelägen
kommun. C sade att han inte hade
speciellt bråttom. C hade bara åkt
en kort sträcka och uppgav att
medel- och topphastigheten var ca
50 km/h tidigare under resan.

Uppmärksamhetsnivå
Förare A

Förare A hade natten före olyckan
sovit mellan kl. 01.00-08.00 och
uppgav att han under den gångna
veckan fått bra med sömn. Han hade
innan resan startade varit uppe i
2 timmar och ägnat sig åt vanliga
morgonsysslor. Förare A är frisk
och äter inte någon typ av farma-
ka. Han dricker inte alkohol. A
uppgav att han inte för tillfället
hade några problem.som distraherat
honom under körningen. Han kunde
inte heller påminna sig att han
tänkt på något särskilt under
tidsperioden före olyckan. Han
ansåg inte att platsen där olyckan
inträffade var mer krävande än ti-
digare trafikmiljö. Den aktuella
dagen var emellertid trafikljusen
"urkopplade" vilket gjorde platsen
mer krävande. Han uppgav den egna
hastigheten till 50-55 km/h. Det
fanns ingenting i eller utanför
fordonet som distraherat honom
framhöll A.

Förare B

Förare B hade natten före olyckan
sovit mellan kl. 23.00-07.00.
Under den närmast föregående
veckan hade nattsömnen varit 7-8
timmar/natt. Tidigare på förmid-
dagen hade B varit och besiktigat
sin bil. Han använde för till-
fället inte någon typ av farmaka
och uppgav senaste alkoholintag
till två dagar före olyckan. B
ansåg att han för tillfället inte
hade några problem av den stor-
leksordningen att de kan ha på-
verkat hans uppmärksamhet under
körningen. Tidsperioden omedelbart
innan olyckan hade han inte tänkt
på något särskilt. Han ansåg inte
att platsen där olyckan inträffade
i vanliga fall är mer krävande än
den omgivande trafikmiljön. Vid
den aktuella tidpunkten var tra-
fikljusen ur funktion vilket gjor-
de trafikmiljön mer krävande än
vad den normalt brukade vara. Han
uppgav att det inte funnits något
som distraherat honom vare sig i
eller utanför fordonet. B hade
bilradion påslagen. I bilen fanns
även telefon, men inget samtal
pågick.



Förare C

Förare C hade natten före olyckan
sovit mellan kl. 24.00-07.00. Den
senaste veckan uppgav C att han

sovit ungefär lika mycket. Han an-
såg sig frisk och äter inte någon
typ av farmaka. Alkohol hade han
druckit två dagar före olyckan.
C framhöll att han vid tiden för
olyckan inte hade något problem av
den storleksordningen att det kun-
de antas ha påverkat hans körning.
Han kunde inte uppge att det var
något särskilt som han tänkt på
omedelbart före olyckan. Han hade
bilradion påslagen under färden.
Förare C sade dock att inget i
eller utanför fordonet hade di-
straherat honom. Han är väl för-
trogen med platsen där olyckan
inträffade och ansåg den inte vara
speciellt krävande i vanliga fall.
Just den aktuella dagen var tra-
fikljusen ur funktion varför han
tyckte att korsningen var krång-
lig. Hans fordon var stillastående
på den anslutande vägen.

Övrigt

Förare A Förare B

Förare A hade ingen passagerare i Förare B var ensam i bilen och han
bilen. Han använde bilbälte. använde sig av bilbälte.

Förare C

Förare C hade ingen passagerare i
bilen. Han använde bilbälte.
Förare C hade inte möjlighet att
vänta på att bli intervjuad i di-
rekt anslutning till olyckstill-
fället, varför denna intervju
gjordes senare på eftermiddagen.
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Trafikanternas beskrivning

Trafiksituation före olyckan

Förare A

Förare A körde in mot korsningen
österifrån. Han hade inget sikt-
hinder i Vägen, och hade en lång
svag vänsterkurva och nedförsbacke
framför sig. Han nänmade sig kors-
ningen med en hastighet av ca
50-55 km/h och noterade att det
fanns fler bilar i den aktuella
korsningen samt att signalerna var
ur funktion.

Förare C

Förare C närmade sig korsningen
från norr. Han hade inget som
skymde sikten och körde fram till
korsningen och stannade. Vid detta
tillfälle tänkte förare C inte på
om det fanns fler trafikanter i
närheten.

Fortsatt

Förare A

Förare A avsåg att passera rakt
fram i korsningen. Han trodde att
bilarna som fanns i korsningen
skulle lämna företräde så att han
kunde passera.

Förare C

Förare C hade för avsikt att före-
taga en vänstersväng in på huvud-
leden. Det var trafik i båda rikt-
ningarna varför C stannade och av-
vaktade lämpligt tillfälle att
köra ut i korsningen.

Förare B

Förare B körde in mot korsningen
västerifrån. Han upplevde inget
sikthinder åt något håll. B väx-
lade ner när han närmade sig kors-
ningen och uppskattade sin hastig-
het till ungefär 30-40 km/h. Han
såg att det fanns fler bilar i och
omkring den aktuella platsen.

utveckling

Förare B

Förare B avsåg att svänga av vägen
i nordlig riktning till ett an-
gränsande industriområde där han
hade sin arbetsplats. Han uppmärk-
sammade i detta läge en bil på
backkrönet i östlig riktning. B
tyckte dock att detta fordon (A)
var så långt borta att han skulle
hinna passera korsningen före A.
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Olycksförlopp

Förare A

När förare A kom in i korsningen
svängde förare B in i hans körfält
i avsikt att passera i nordlig
riktning. A försökte att styra
undan åt höger men det hjälpte
inte, utan förare B körde in i
fordon Azs Vänstra sida. Av kraf-
ten som uppstod vid kollisionen
kastades Azs fordon mot fordon C.
Fordon A:s högra framdel tryckte
till Czs vänstra framdel. Fordon A
fortsatte ytterligare några meter
och blev stående uppe på den refug
som fanns till höger i körbanan.
Bilen har nu sin front i nordlig
riktning. Förare A hade inte brom-
sat utan försökt väja för att und-
vika en kollision. Förare A upp-
skattade förare B:s hastighet i
korsningen till 40 km/h. Själv
höll han 50-55 km/h vid kolli-
sionstillfället.

Förare C

Förare C stod vid olyckstillfället
stilla och väntade på att svänga
upp på huvudleden åt öster. Han
såg att en kollision höll på att
inträffa rakt framför honom. Föra-
re A svängde åt höger för att und-
vika att fordon B skulle köra på
fordon A. Fordon C fick nu fordon
A in i sin vänstra framdel och
kastades av kraften mot en till
höger stående bil vilken förare C
inte sett tidigare. Denna bil fick
dock inga skador. Förare C upp-
skattade att förare A höll ungefär
70 km/h och att B körde sakta. C
ansåg att förare A varit ouppmärk-
sam på situationen i korsningen.
Han framhöll också att förare B
aldrig skulle ha påbörjat sin färd
ut i korsningen utan borde ha
stannat och släppt förbi fordon A.

Förare B

Förare B upptäckte, när han påbör-
jat sin vänstersväng, att det for-
don som A färdades i var mitt i
korsningen. Han hade från början
bedömt att det fordonet var så
långt borta att han skulle hinna
passera. Förare B bromsade men
kunde inte undvika en kollision
med A. B körde med sin högra front
in i Azs vänstra sida ungefär i
höjd med mittstolpen. Förare B
hade en ingångshastighet i kors-
ningen som han uppskattade till 40
km/h. Förare Azs hastighet upp-
skattade B till ca 70 km/h. B
framhöll att han missbedömt mötan-
de fordons hastighet och att han
borde ha stannat.
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5 . ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Ana-
lysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö, fordon m m tillhanda-
håller all den information som krävs för att en trafikant ska veta hur han ska
bete sig för att undvika eller lösa en konflikt så kommer trafikanten att bete
sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan
en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, speciellt hur t ex en
fordonsförare kan ta upp och hantera information från omgivande trafikanter,
väg - vägmiljö och fordon samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin
körning. I det senare skedet av förlopp kompletteras denna modell av ytterliga-
re en där beskrivningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objek-
tiva - d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon a andra sidan. En närmare redogörelse för
bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt II - Analysmetod.

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av trafik-
situation, händelseförlopp m,m liksom övriga insamlade data preciseras vilken
information som är kritisk i detta fall. Det vill säga den information som
skulle krävas för ett säkert samspel mellan förare, fordon och trafikmiljö. I
den förstnämnda modellen har denna betecknats "nödvändig information".

För förare A krävs information om att fordon B skulle svänga till vänster i
korsningen, samt att B inte hade för avsikt att stanna innan vänstersvängen
kunde genomföras.

För förare B krävs information om fordon Azs hastighet och avstånd till kors-
ningen samt att han skall passera rakt.

För förare C krävs ingen ytterligare information om A och B än att de befinner
sig på huvudleden.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A Förare B

Kurva i kombination med mitträcke Inte aktuellt.
begränsar till en del sikten rakt
fram.

Förare C

Inte aktuellt.
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Perceptuella begränsningar

Förare A

Förare A fick information om att
förare B skulle svänga vänster i
korsningen och korsa Azs fält för
fri körning. Förare A borde uti-
från sina erfarenheter av den ak-
tuella olycksplatsen inse de pro-
blem som uppstår i samband med
störning i signalsystemet i kors-
ningen.

Förare C

Inte aktuellt.

Förare B

Förare B skulle utifrån sina er-
farenheter om vilka hastigheter
trafiken normalt håller på huvud-
leden bedöma vilken hastighet A
höll. Därmed skulle han kunnat
göra en korrekt bedömning av den
tidsmarginal som stod till hans
förfogande.

Kunskapsbegränsningar

Förare A

Förare A hade inte någon ytter-
ligare information till sitt för-
fogande som skulle kunna göra det
möjligt för honom att i tid för-
utsäga att en olycka skulle in-
träffa, samt att han skulle kunna

vidta åtgärder för att undvika
den. Däremot är det rimligt att
begära att viss försiktighet iak-
tas vid passerandet av korsningen,
enär trafiksignalerna var ur funk-
tion.

Förare C

Inte aktuellt.

Förare B

Uppenbarligen missbedömde förare B
trafiksituationen och den tids-
marginal som han hade till förfo-
gande för att genomföra en väns-
tersväng.
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Strukturering och tolkning

Förare A

Förare A kör i riktning västerut.
Han har för avsikt att köra rakt
fram och passera korsningen. Unge-
fär hundra meter före korsningen
ses inget hinder att genomföra
manövern. A färdas på en huvudled
och antar att de fordon som finns
i korsningens omedelbara närhet
skall lämna honom företräde. Av
den anledningen håller A oföränd-
rad hastighet 50-55 km/h in i
korsningen. Detta trots att han
märkt att trafiksignalerna var ur
funktion. Plötsligt kommer fordon
B som finns i mötande trafikens
vänstersvängande körfält in och
krymper förare Azs fält för fri
körning. Han upplever att det inte
längre är möjligt att passera rakt
genom korsningen.

Förare B

Förare B kommer österifrån. Han
färdas på en huvudled och har för
avsikt att svänga till vänster och
fortsätta sin färd norrut. Han
placerar sig i det högra av två
vänstersvängande körfält och note-
rar att det finns en lucka i tra-
fikströmmen tillräcklig för honom
att fullfölja svängen över vägen.
B upplever sig inte ha någon mö-
tande eller korsande trafik som
stör hans fält för fri körning.
Fordon A befinner sig nu mitt i
korsningen och B:s fält för fri
körning begränsas så kraftigt att
en kollision är oundviklig.

Beslut och åtgärder

Förare A

Förare A inser nu att hans fält
för fri körning snabbt krympt var-
för han beslutar sig för att väja
åt höger för att undvika en kolli-
sion med B. Han lyckas inte med
undanmanövern varför fordon B kör
in i Azs vänstra dörr. Den kraft
som uppstod vid kollisionen och
den förmodade kraftiga krängning
som fordonet gjorde i samband med
väjningen, ledde till att Azs for-
don kastas mot fordon C som står
stilla i den norrifrån kommande
anslutningsvägen. Fordon A stannar
med fronten åt norr på den högra
refugen som skiljer anslutnings-
vägens körbanor åt.

Förare C

Förare C har ingen möjlighet att
göra någonting för att undvika att
fordon A skall kollidera med ho-
nom. Fordon Azs högra sida baktill
tar i Czs vänstra front. Av kraf-
ten som uppstår stöts fordon C åt
höger.

Förare B

Förare B inser att hans fält för
fri körning krympt varför han be-
slutar sig för att bromsa. Han
lyckas inte stanna utan kör in i
fordon Azs vänstra dörr. Fordon A
fortsätter utav kraften åt höger
och stöter i fordon Czs vänstra
front.



Inga personskador

Karosseriet intryckt vid höger
bakhjul. Omfattande deformationer
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6. FAKTORER SOM KAN HA.MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST

Trafiksignalerna var vid olyckstillfället ur funktion vilket innebär att tra-
fikrytmen störs. Detta medför en mycket riskabel trafikmiljö.

Förare A:s förmodade höga hastighet och felbedömning av förare B:s trafik-
uppträdande.

Förarna Azs och B:s förmodade begränsade siktförhållanden.

Förare B:s felbedömning av fordon Azs hastighet och avstånd till korsningen.

Förare A har utgått ifrån att förare B skall tillämpa högerregeln.

7. KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Förare A Förare B

Inga personskador

Fordon A Fordon B

Omfattande kollisionsskador på
fordonets främre del.

av karosseriet på vänster sida
från främre stänkskärmens bakre
del till och med bakre dörren.

Förare C

Inga personskador

Fordon C

Betydande karosseriskador fram-
till.

8. HYPOTESER, UPPSLAG m - ÅTGÄRDER

Åtgärder som medför att tiden som signalen är ur funktion minimeras t ex med
reservkraft.

Högt placerade varsellyktor för att synas ovanför sikthinder t ex mitträcke.

Det kan icke uteslutas att förare B har förväxlat fordon A med ett annat for-

don som har befunnit sig längre bort från korsningen.

Förare A färdas dagligen på huvudleden och upplever den som säker. Azs kör-
sätt tyder på att han tillgodosett sig information om att trafiksignalerna
var ur funktion. Oaktat detta uppträder han som om signalanläggningen var i
drift, vilket kan innebära att hans riskmedvetande avtrubbats.
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Forgängarolycka.





VÃGTRAFIKOLYCKA 116/3 S

1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en gatukorsning med mycket intensiv trafik. I mitten av

den öst-västgående gatan fanns två körfält reserverade för bussar i linje-

trafik. En buss (fordon B) körde i det reserverade körfältet i östlig riktning

mot korsningen. Samtidigt gick en person (A) ut i övergångsstället för att

korsa den öst-västgående gatan i sydlig riktning. Med stor sannolikhet obser-

verade inte personen den annalkande bussen utan påkördes vid korsandet av

kollektivkörfältet.

Olyckan inträffade i dagsljus och i torrt väglag. Den påkörda personen omkom en

kort tid efter olyckan.
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2. TRAFIKSITUATION OCH VÃGMILJÖ

Olyckan inträffade på ett övergångsställe i en signalreglerad fyrvägskorsning i
tättbebyggt område när en fotgängare påkördes av en busspå korsande kurs.

Trafiksituation

Mycket tät trafik rådde på olycksplatsen där den ena gatan hade en trafik-
belastning på ca 25 000 f/åmvd och den andra ca 20 000 f/åmvd. Korsningen var
dagtid normalt alltid överbelastad dvs köerna i varje tillfart kunde inte av-
vecklas i varje signalomlopp. Respekten för trafiksignalerna var dokumenterat
dålig. Långa omloppstider medförde långa väntetider.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fotgängaren (A) Bussen (B)

Inga uppgifter. B färdades österut på enfyrfältig
huvudgata i sk stenstadsmiljö. B
befann sig i ett separat mittkör-
fält för kollektivtrafik. Gatan
hade en relativt stark utförslut-
ning och rak sträckning. Det till
höger liggande körfältet trafike-
rades av övrig trafik som löpte
antingen långsamt eller stod helt
stilla pga kraftig köbildning. I
motsatt riktning hade gatan samma
körfältsindelning vilket således
innebar att kollektivfälten i ga-
tans mitt oftast låg tomma medan
de högra körfälten var mycket tät-
trafikerade.

Siktförhållanden

Längs övergångsstället låg ett Se ovan samt att mötande trafik
flertal refuger med stolpar och också kunde skymma sikten till
vägmärken på som i vissa lägen vänster över övergångsstället.
kunde utgöra sikthinder.

För båda gällde att signalerna syntes tydligt.



Vägmiljö på kollisionsplatsen

Platsen var en starkt trafikerad signalreglerad fyrvägskorsning. De mittre kol-
lektivkörfälten reglerades separat i trafiksignalen och avskildes också fysiskt
med refuger från varandra. I st körriktning avskildes inte kollektivkörfältet
med refug från det högra körfältet, utan endast med en målad linje. I motsatt
körriktning var kollektivkörfältet däremot avskilt med en bred refug som dess*
utom var busshållplats. På denna var en extra signalstolpe monterad med endast
fotgängarlyktor på. Dessa visade alltid samma signalbild som de Övriga fotgäng-
arlyktorna oavsett vilken signalbild som visades i kollektivlyktor och övriga
fordonslyktor, vilket innebär att sk slussning av fotgängare inte tillämpades.
Denna ansågs av väghållaren vara riskabel eftersom den ställer extra höga krav
på uppmärksamhet på vilken del av körbanan som respektive fotgängarlykta regle-
rar. I olyckskorsningen reglerades emellertid signalerna på ett sätt som (i ett
annat avseende kan medföra risker för feluppfattningar). Efter att fotgängar-
signalerna blivit röda och erforderlig säkerhetstid utmätts visades grönt för
all trafik västerut över korsningen samt för kollektivtrafiken österut. Dock
visades rött sken för övrig trafik österut. Eftersom kollektivfälten oftast
ligger tomma kan det av en ouppmärksam fotgängare tyckas som om hela den västra
tillfartens trafik har rött ljus då alla bilar där står stilla. I detta läge
går många fotgängare ut på övergångsstället trots den röda gubben. Om det som i
detta fall inte finns någon körfältsskiljande refug blir denna reglering extra
riskabel eftersom utformning inte ger fotgängaren någon indikation på att en ny
konfliktpunkt finns vid passage av kollektivfältet.

Trafikanordningar

Tidsstyrda samordnade trafiksignaler var i funktion.

Ljus- och våderleksförhållanden

Våreftermiddag i Mellansverige med sol i sydväst. Ingen nederbörd. Temperatur
+13°C.

Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen var ljus asfalt och väglaget torrt. Bromsspår uppmättes till
9,7 m. En blodpöl fanns ca 3,5 m öster om övergångsstället.

Sammanfattning

Dagtid var korsningen konstant överbelastad utom i kollektivkörfälten. Detta
medförde långa omloppstider med påfrestande väntetider för inte minst fotgäng-
are. Ofta förekommande rödkörning fanns dokumenterat hos väghållaren vad be-
träffar den allmänna trafiken. Detta gällde således inte kollektivtrafiken vars
körfält inte var överbelastade.
Den speciella signalregleringen i kombination med den inkonsekventa refugplace-
ringen ställde extra stora krav på fotgängarnas uppmärksamhet. Statistiken vi-
sade att korsningen var mycket olycksbelastad och föremål för väghållarens
ständiga bekymmer i detta avseende.



3. FORDON

Fordonet har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endst fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Bussen (B)

Fordonsslag: Linjebuss för
stadstrafik
Fabrikat och typ: Scania CR 111
M59
Årsmodell: 1978
Senaste kontrollbesiktning: 901004
Vägmätarställning: 00018108 km.

Däckutrustning

Har ej kontrollerats.

Bromssystem

Matartryck 8 bar. Vid ankomsten till olycksplatsen arbetade motorn på tomgång.
Vid kontroll av täthet och laddning kunde dock inget anmärkningsvärt noteras.

Karosseri

Vänstra strålkastarens sarg var skadad.

Provkörning

Har skett kortare sträcka i mycket tät trafik. Därför utfördes inget retarda-
tionsprov.

Sammanfattning

Med hänsyn till olyckans händelseförlopp är förarens siktmöjligheter och färd-
bromssystemet av särskilt intresse. Inget har framkommit som tyder på nedsatt
sikt eller onormal färdbromsfunktion.



4 . TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenhet

Övrigt

Gångtrafikant A Förare B

Gångtrafikanten A avled dagen Förare B har inte intervjuats.
efter olyckan p 9 a de skador hon Han var dock positiv till en
ådrog sig i samband med olyckan. intervju, men först efter polis-

förhöret, vilket ej har utförts
vid redovisningen av olyckan.



5. ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av enmodell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafibmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats nödvändig information".

För förare B krävs information om att gångtrafikanten A har för avsikt att
korsa förare B:s körbana. För gångtrafikanten A krävs information om att förare
B har "grönt ljus" i sin körsignal och därmed har för avsikt att fortsätta
genom korsningen.

Informationsbortfall

Sikthinder

Sikten för förare B kan ha begränsats av en ev mötande buss som stannar vid
busshållplatsen. På en av signalstolparna finns en påbuds- och en förbudsskylt
med tilläggstavla som till en del skymde sikten mot ankommande bussar.

Kunskapsbegränsningar

En trolig orsak kan ha varit att gångtrafikanten A inte visste att bussar har
separat signalreglering. Detta framgår ej heller av någon extra signal för
gångtrafikanter. Signalen för bilar visade stopp vilket kanha medverkat till
att gångtrafikanten trodde att all trafik skall stanna.
Gångtrafikanten var bosatt på annan ort. Detta kan ha medverkat till att hon
inte känt till förhållandet på platsen.



6. FAKTORER SOM KAN HA MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST

- tGångtrafikanten A kan ha blivit skymd för föraren B bakom en buss om denne
stannat vid hållplatsen.

- Gångtrafikanten A kan ha misstolkat situationen och varit i den tron att då
biltrafiken stannat och stod still gällde detta all trafik även busstra-
fiken. Detta trots att gångsignalen med stor sannolikhet visat rött ljus.

7 . KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Trafikant A Förare B

Gångtrafikanten A avled följande Förare A blev chockad av händelsen
dag till följd av skadorna hon och sjukskrevs en längre tid. For-
ådrog sig vid olyckan. donet fick mindre skador på karos-

sen vid vänster strålkastare.

8. HYPGI'ESER, UPPSLAG M M

- Den separata signalregleringen för bussar tas bort så att samma signalbild
visas i hela tillfarten.

- Kompletterande förstärkning av signalbilden för gående, vilken aktiveras av
annalkande buss.





Vägtrafikolycka 4 Stockholm
Undersökningen ej fullföljd.





Vägtrafikolycka 5 Stockholm
Korsväg korsande kurser.





VÃGTRAFIKOLYCKA 116/5 s

1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade på en lokalgata i ett äldre villaområde.

Förare A färdas västerut på lokalgatan. Förare B ämnar från en Villafastighet
köra ut på lokalgatan och svänga österut.

Fordonen kolliderar och skadorna är så omfattande att båda fordonen måste bär-

gas från platsen.

Olyckan inträffade i dagsljus och rubriceras som egendomsskada. Enligt den
officiella olycksstatistiken klassificeras den som "korsväg-avsväng".

 



2. TRAFIKSITUATION OCH VÃGMILJÖ

Olyckan inträffar på en lokalgata, när en bil kör ut från en tomt och kolli-
derar med en passerande bil.

Trafiksituation

Mycket låg trafik råder på lokalgatan, men en viss smittrafik förekommer på
morgnarna. Eftersom gatan kantas av villabebyggelse finns oftast inga fordon
parkerade på körbanan. Trots gatans ringa längd, ca 200 m, är hastigheten,
enligt de boende, på trafiken ofta 50 km/h eller högre. Man har sedan länge
önskat nedsättning av tillåten hastighet till 30 km/h.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A

Fordon A färdas västerut på en lokal-
gata av 6,3 m bredd. På båda sidor
finns 1,5 m breda gångbanor som i
bakkant avgränsas av en häck, ca 1,10
m hög. Vid utfarterna från villatom-
terna är kantstenen 10 cm hög och av-
fasad. Inga parkerade fordon finns på
körbanan. Hastighetsbegränsningen är
50 km/h.

Fordon B

Fordon B kör ut från tomten genom en
ca 3 m bred Öppning i den längs gång-
banan löpande häcken för vidare färd
österut. Skyldighet att lämna före-
träde åt fordon på vägen råder.

Siktförhållanden

Vägen är rak och inga siktskymmande
föremål finns på körbanan. De längs
gångbanans bakkant löpande häckarna
skymmer eventuella aktiviteter på
villatomterna, som t ex lekande barn,

djur mm.

Med fronten i linje med kantstenen
har fordon B:s förare en ungefärlig
siktsträcka på 10 m. Sikten åt väns-
ter skyms dels av häcken, dels av en
soptunna. Föremål högre än 1,10-1,20
m syns dock längs hela gatan, dvs
taklinjen på en personbil syns men
inte strålkastarna.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Se rubriken "Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten".

Trafikanordningar

Utöver belysningsstolpar i gångbanans bakkant finns inga särskilda trafikan-
ordningar.

Ljus- och väderleksförhållanden

Vårmorgon i Mellansverige med sol i sydost. Ingen nederbörd. Temperatur ca
+2°C.



Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen är ljus asfalt och väglaget är torrt. Viss ansamling av sand
vid kantstenen. Bromsspår från fordon A uppmätta till 7,6 m. Ca 2 dm långa
sladdspår finns från fordon B:s framhjul. Glassplitter och andra fordonsdetal-
jer finns inom ett ca 10 m långt område väster om kollisionspunkten.

Sammanfattning

Platsen för olyckan erbjuder goda siktförhållanden för den som färdas på lokal-
gatans körbana och gångbanor. Genom gatans lokalisering förekommer smittrafik
som erfarenhetsmässigt håller, i förhållande till annan trafik, högre hastig-
het. Då tillåten maxhastighet är 50 km/h, är marginalerna små att hinna upp-
märksamma eventuella aktiviteter på de angränsande villatomterna, som t ex
lekande barn mm. Vid utfart från villatomterna råder mycket begränsade siktför-
hållanden pga de 1,10 m höga häckarna.



3. FORDON

Fordon A

Fordonen har kontrollerats enligt
särskilt redovisat schema. I texten
nedan redovisas endast fynd av brist-
fälligheter eller annat som har be-
dömts avvika från ett normalt för-
hållande eller på annat sätt kunnat
ge upphov/bidragit till olyckans upp-
komst.

Fordon B

Fordonen har kontrollerats enligt
särskilt redovisat schema. I texten
nedan redovisas endast bristfällig--
heter eller annat som har bedömts
avvika från ett normalt förhållande
eller på annat sätt kunnat ge upp-
hov/bidragit till olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordonsslag: Personbil
Fabrikat och typ: Volvo 245
Årsmodell: 1990
Senaste kontrollbesiktning: På grund
av fordonets årsmodell har den ej
genomgått kontrollbesiktning.
Vägmätarställning: 17490 km

Stomme

Länkarm höger fram krökt.

Fordonsslag: Personbil
Fabrikat och typ: Volvo 745
Årsmodell: 1991
Senaste kontrollbesiktning: På grund
av fordonets årsmodell har den ej
genomgått kontrollbesiktning.
Vägmätarställning: 4601 km

Främre sidobalkarna krökta.

Däckutrustning

Fabrikat och typ: Michelin MX på
samtliga hjul
Dimension: 185R14 på samtliga hjul
Ringtryck: 1,9 Kp/cm2 i vänster fram-
hjul 1,8 Kp/cm2 i höger framhjul 2,6
Kp/cm2 i vänster bakhjul 2,5 Kp/cm2 i
höger bakhjul
Mönsterdjup: 7,8-7,9 mm vänster fram
6,8-7,4 mm höger fram 8,0-7,8 mm

vänster bak och 7,8-8,2 mm höger bak.

Fabrikat och typ: Gislaved Speed
190.65 T
Dimension: 185/65R15
Ringtryck: 2,0 Kp/cm2 i framhjulen
2,1 Kp/cm2 i bakhjulen
Mönsterdjup: Ej uppmätt, däcken i det
närmaste fabriksnya.

Bromssystem

Skivbromsar på samtliga hjul. Begrän-
sad kontroll har utförts. Hög- och
lågtrycksprov samt kontroll av an-
sättning och lossning har gjorts utan
anmärkning. Pedalvägsreserven uppmät-
tes till 75 % av pedalvägen.

Skivbromsar på samtliga hjul. Begrän-
sad kontroll har utförts. Hög- och
lågtrycksprov samt kontroll av an-
sättning och lossning har utförts
utan anmärkning. Pedalvägsreserven
uppmättes till 75 % av pedalvägen.



Karosseri

Fordon A Fordon B

Stänkskärm höger fram skadad. Strål- Kylarmaskering och stötfångare sak-
kastare, körriktningsvisare och par- nas. Motorhuv och höger främre stänk-
keringslykta höger fram skadade. skärm demolerade. *

Kommunikation

Ljusomkopplaren i position "0", d v 3 Funktionen har ej undersökts på grund
vid start av motorn tändes halvljus av kortslutning. Vänster strålkastar-
och parkeringsljus. glas saknas, höger strålkastare och

körriktningsvisare med parkeringsljus
bortslitna.

Provkörning

Har inte utförts på grund av kolli- Har inte utförts på grund av kolli-
sionsskadorna. sionsskadorna.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet är Med hänsyn till olyckans händelseför-
det av särskilt intresse att kontrol- lopp är det av särskilt intresse att
lera fordonets belysning och färd- kontrollera fordonets bromssystem.
bromssystem. Vid kontroll var dessa Vid kontroll var dessa utan anmärk-
utan anmärkning. ning.



4. TRAFIKANT

Bakgrund
Tidigare erfarenheter

Förare A

Förare A är en 37-årig man. Han har
haft körkort med behörighet A i 21
år, AB i 19 år och ABCE i 17 år. Han
kör 2000-3000 mil per år, mestadels i
tjänsten. Vid olyckstillfället körde
han en Volvo 245 av årsmodell 1990,
vilken han har haft i ett år. Förare
A har som fritidsintresse att köra
dragracing, vilket bidrar till att
han känner sig som en säker bilför-
are. Förare A har aldrig tidigare
råkat ut för en trafikolycka.

Förare B

Förare B är en 54-årig man. Han har
haft körkort i 36 år med behörighet
AB. Han arbetar som säljare och kör
ca 4500 mil per år. Vid olyckstill-
fället körde förare B en Volvo 745 av
årsmodell 1991. Bilen var en leasing-
bil som han har haft i tre veckor.
Han körde tidigare en Volvo 245. Han
ansåg sig känna sin nya bil väl och
uppfattar sig som en säker bilförare.
Förare B har tidigare varit ute för
tre trafikolyckor, den senaste var
för fem år sedan.

Uppgifter om resan

Förare A hade startat resan hemifrån,
till sonens närliggande skola, kl
08.05. Han hade nyss stigit upp ur
sängen innan avfärden. Olyckan in-
träffade på väg hem från skolan. Han
hade ej bråttom.men skulle hem för
att klä de övriga barnen för att se-
dan köra dem till dagis. Han uppger
att han vid kollisionen höll påatt
accelerera och bedömde att hastig-
heten var 25-30 km/h.

Förare B hade just startat för att
köra ut från tomten och vidare svänga
vänster för att senare komma till
arbetet. Han hade ej bråttom utan såg
fram emot en "lugn och fin dag". Han
uppgav att han vid olyckstillfället
höll en mycket låg hastighet.

Uppmärksamhetsnivå

Förare A hade natten före liksom
veckan tidigare sovit gott. Han hade
strax innanavfärden till skolan sti-
git ur sängen. Han använder ingen typ
av farmaka och förtärde alkohol se-
nast tre dagar före olyckan. Han upp-
gav att han inte har personliga prob-
lem som kan ha påverkat hans uppmärk-
samhet. Han sade sig inte heller ha
distraherats av något vare sig utan-
för eller i bilen, men sade att han

är morgontrött. Han satt och funde-
rade på kommande sysslor i hemmet.
Förare A ansåg att trafiksituationen
på gatan var krävande. Det är trångt,
mycket barn samt många häckar, som
skymmer sikten.

Förare B hade natten före liksom ti-
digare under veckan sovit gott. Han
hade tidigare under morgonen ätit
frukost. Förare B använder ingen typ
av farmaka och förtärde alkohol se-
nast för ca 2 veckor sedan. Han upp-
gav att han inte har personliga prob-
lem som kan ha påverkat uppmärksam-
heten. Han kunde inte erinra sig att
han funderat på något vid olyckstill-
fället. Han var inte distraherad av
något i eller utanför bilen. Förare B
ansåg inte att trafiksituationen var
krävande.



Övrigt

Förare A

Förare A färdades ensam i bilen. Han
använde bilbälte. Enligt förare A
låste ej bältet vid kollisionen. Bi-
len var utrustad med radio, vilken ej
var på vid olyckstillfället.

Förare B

Förare B färdades ensam i bilen. Han

använde bilbälte vid kollisionen.

Bilen var utrustad med radio samt

handsfree telefon. Ingen av dessa var
påslagna vid olyckstillfället.

Trafikanternas beskrivning
Trafiksituationen före olyckan

Förare A körde i riktning västerut.
Han såg inga andra fordon på vägen
och uppfattade inte några hinder på
vägen.

Förare B hade bilen parkerad på tom-
ten, med bilens front mot gatan. Han
uppgav att sikten åt vänster var nå-
got skymd av en häck samt grannens
soptunna. Beroende på årstiden var
häcken vid detta tillfälle utan blad
och då ett mindre sikthinder. Förare
B uppgav att han inte hade sett några
andra fordon på vägen.

Fortsatt utveckling

Förare A sade att han kört 25-30 km/h
vid kollisionen. Han sa att den låga
hastigheten berodde på morgontrötthet
och att han därför körde sakta. Dess-

utom var han medveten om alla barn i

trakten. Förare A avsåg att följa
vägen väster ut, förbi förare st,
tillsynes, parkerade fordon.

Förare B rullade sakta framåt efter
att "reflexmässigt" kontrollerat att
gatan var fri från övriga trafikan-
ter. Förare B sade att det brukar
vara fritt att köra ut. Han lät for-
donets framhjul rullaner för trotto-
arkanten och uppfattade då ett acce-
lerarande motorljud. Förare B upp-
täckte därefter fordon A nära vägens
högra kant.

Olycksförlopp

Förare A blev överraskad när fordon B
helt plötsligt rullade ut i gatan.
Han bromsade och försökte styra undan
åt vänster, men det var försent. Fö-
rare A körde in i fordon B:s front.
Förare A ansåg att orsaken till
olyckan var att förare B var okon-
centrerad. Förare A påpekade även att
förare B kan ha haft skymd sikt åt
vänster av häcken. Förare A ansåg att
olyckan eventuellt kunde ha undvikits
om förare B inte haft skymd sikt av
häcken.

Förare B upptäckte inte fordon A för-
rän han redan rullat ut en bit i ga-
tan. Det som gjorde att han upptäckte
fordon A var ljudet från en accelere-
rande motor. Han sade sig inte ha
någon möjlighet att undvika olyckan.
Fordon A körde in i fordon B. Förare
B ansåg att olyckan troligen berodde
på att han hade skymd sikt åt vänster
i kombination med att förare A höll
nära vägens högerkant. Förare B hade
inga ideer om hur olyckan skulle ha
kunnat undvikas.



5. ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET

I det följande redovisas en analys avhändelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur hanska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 8 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avnsitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m.m liksom övöriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats nödvändig information".

För förare A krävs information om att förare B tänkte köra ut på vägen.

För förare B krävs information om att fordon A fanns på vägen och närmade sig
för att passera förare B:s tomtutfart.

Informationsbortfall
Sikthindrens inverkan

Förare A Förare B

Även om förare A inte säger sig ha Förare B hade skymd sikt åt vänster
några sikthinder hade han lättare av häcken och soptunnan, varför han
kunnat observerat förare B om inte inte utan svårighet kunde upptäcka
häcken och soptunnan funnits. Det fordon A. Det kvarstår att förklara
kvarstår att förklara varför han hade varför han tog för givet att sikt-
så hög hastighet. hindret inte kunde dölja ett fordon.

Perceptuella begränsningar

Förare Azs morgontrötthet kan ha bi- Ej aktuellt.
dragit till att han inte upptäckte
fordon B i tid.



Kunskapsbegränsningar

Förare A

Trots att förare A sade att han var
medveten om alla barn i området hål-
ler han en relativt hög hastighet.
Detta tyder på en låg förväntan att
det ska komma någon. Dessutom har han
en förväntan att om det kommer någon
ska de lämna honom företräde.

Förare B

Förare B kör dagligen ut sin bil från
tomten. Det kommer sällan trafik på
vägen och han har därför en låg förs
väntan att det ska förekomma hindran-
de trafik.

Trafikantens strukturering och tolkning

Förare A färdas väster ut på väg hem.
Han har en låg förväntan att det
skall förekomma trafik från utfarter-
na och i den mån det förekommer, för-
väntar han att de ska lämna honom
företräde. Förare A upplever därför
ingen begränsning i sitt fält för
fri körning. Helt plötsligt ser han
fordon B köra ut på gatan.

Beslut och

Förare A bromsar och styr undan åt
vänster, men det är ej tillräckligt
för att undvika kollisionen. Broms-
spåren efter fordon A uppmättes till
7.6 meter.

Förare B är på väg ut ifrån sin tomt
för att svänga vänster. Genom en re-
flexmässig kontroll uppfattar han att
gatan är fri från övriga trafikanter.
Förare B kör sakta nedför trottoaren
med framhjulen.

åtgärd

Förare B hör fordon Azs motorljud och
observerar bilen nästan i kollisions-
ögonblicket. Förare B har inga möj-
ligheter att undvika olyckan då kol-
lisionen sker i samma ögonblick som
han upptäcker fordon A.



10

6. FAKTORER SOM KAN HA.MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST

Förare Azs höga hastighet bidrar till att förare B har sämre möjlighet att
upptäcka fordon A, men också till att förare A har svårare att hinna vidta
en åtgärd för att undvika kollisionen.

Förare A:s morgontrötthet innebar en sämre koncentration och han hade därmed
svårare att upptäcka fordon B.

Förare A och förare B hade låg förväntan på att andra trafikanter kunde
förekomma. De var båda vana vid trafikmiljön. Deras fält för fri körning
brukar ej begränsas. De förutsatte därför det även denna gång.

Fordon Azs färg var densamma som häcken utmed tomtgränsen. Detta kan ha för-
svårat för förare B att upptäcka fordon A.

7. KONSEKVENSER.AV OLYCKAN

Fordon A Fordon B

Inga personskador. Chassi och karos- Inga personskador. Skadad framvagn,
seri framför A-stolarna skadat. Kyla- strålkastare, körriktningsvisare,
re samt viss kringutrustning i motor- stänkskärm och stötfångare.
utrymmet skadat.

8. HYPOTESER, UPPSLAG MM - ÅTGÄRDER

Siktröjning är en nödvändig åtgärd. Häckarna är 1,10 m höga. Detta är ett
generellt problem i området.

Förare B har svårt att upptäcka fordon A bl a på grund av skymd sikt. Ett
sätt att öka upptäckbarheten av fordon är att placera varselljusen i fordo-
nens taklinje.

Med rådande trafikmiljö är en lägre hastighetsbegränsning att föredra, even-
tuellt i kombination med någon form av fysiska hastighetsdämpande åtgärder.

Förarna passerar här dagligen och de har "lärt sig" att deras fält för fri
körning sällan begränsas. I vilken utsträckning olyckor av denna typ beror
på att man har "vant sig" vid vad man kan förvänta sig i olika trafiksitua-
tioner och på att man låter en sannolikhet gå mot noll, d v 3 sällan blir
lika med aldrig vet man ej.
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1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade på engenomfartsled som tillika är huvudled och i nära an-
slutning till en trevägskorsning. '

Förare A färdas på genomfartsleden norr ut och stannar efter ett övergångs-
ställe som är signalreglerat. Han upptäcker omedelbart att han har kört för
långt fram varför han påbörjar en backningsmanöver. Samtidigt beträder en fot-
gängare övergångsstället när trafiksignalen visar "grön gubbe".

Förare A kolliderar med fotgängaren som faller omkull och blir liggande på kör-
banan ca 7-8 m före övergångsstället.

Fotgängaren skadas i sådan omfattning att det bedöms lämpligt att vederbörande
transporteras till sjukhus med ambulans.

Olyckan inträffade i dagsljus och rubriceras som personskadeolycka. Enligt den
officiella olycksstatistiken klassificeras den som gående olycka.

  

  



2. TRAFIKSITUATION OCH VÄGMILJÖ

Olyckan inträffade på ett övergångsställe i en signalreglerad trevägskorsning i
tättbebyggt område.

Trafiksituation

Mycket tät trafik rådde på olycksplatsen som har en trafikbelastning på ca
40 OOOf/åmd. Fotgängare passerar i varje signalomlopp. Andelen tunga fordon är
mycket stor. Angöringsbehovet är vanligen stort i denna stadsmiljö. Respekten
för trafiksignalerna är dokumenterat dålig, både vad gäller fordonsförare och
fotgängare enligt en undersökning av väghållaren.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon (A) Fotgängare (B)

Fordon A färdades norrut på en sex- B passerade huvudleden i flera
fältig huvudled i s k stenstadsmiljö. etapper då gatan har en bred mitt-
Längs kantstenen fanns flera parke- remsa som rymmer en busstenminal.
rade fordon men ca 25 m söder om Allmänt sett är det en svåröver-
olycksplatsen utbildas ett fritt skådlig miljö för fotgängare, trots
tredje körfält norrut pga ett stopp- trafiksignalerna.
förbud. A passerade primärsignalen i
tillfarten i detta högra körfält.
Hastighetsbegränsning är 50 km/h.

Siktförhållanden

Inga sikthinder. Inga sikthinder.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Platsen är en stor signalreglerad trevägskorsning. Vid olycksplatsen regleras
fordonstrafiken med separat vänstersvängande körfält och pil i signalen. Tra-
fiken rakt fram har två körfält inklusive kantstenskörfältet. Stoppförbud rå-
der. Fotgängare måste alltså passera tre körfält för att nå motsatt gångbana.
Tidsstyrda samordnade trafiksignaler ger förhållandevis långa väntetider för
fotgängare. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.

Trafikanordningar

Trafiksignaler var i funktion u.a. Vägmarkeringarna var slitna och stopplinjer-
na var inte målade.

Ljus- och väderleksförhållanden

Vid middagstid en vardag i Sverige med sol i söder. Ingen nederbörd. Temp.
+5 °C.



Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen är ljus asfalt och väglaget var torrt. Bromsspår uppmättes till
ca 4,5 m. En blodfläck fanns i höger körfält ca 7,5 m söder om övergångs-

, stället. Enstaka glassplitter fanns upp till 10 m söder om detsamma.

Sammanfattning

Tät trafik i kombination med stort angöringsbehov i denna typ av stenstadsmiljö
gör olycksplatsen svåröverskådlig för alla trafikantkategorier. Dokumenterat
ofta förekommande rödljuskörning i denna typ av korsningar ställer extra stora
krav på fotgängarnas uppmärksamhet. Långa omloppstider i tidsstyrda signalsam-
ordningssystem ger påfrestande väntetider för inte minst fotgängare. Stoppför-
budet har sannolikt införts för att öka kapaciteten och säkerheten, men stress-
ar självklart angöringstrafiken.



3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordonsslag: Personbil
Fabrikat och typ: VW Passat Variant CL
Årsmodell: 1991
Senaste kontrollbesiktning: På grund av fordonets årsmodell har den ej genom-
gått kontrollbesiktning.
Vägmätarställning: 1388 km

Däckutrustning

Fabrikat och typ: Dunlop, SP 65 på samtliga däck
Dimension: 185/65R14
Ringtryck: 2,7 Kp/cm2 i framdäcken 2,4 Kp/cm2 i bakdäcken
Mönsterdjup: Varierade mellan 7,5-8,0 mm på samtliga däck

Bromssystem

Uppmätt retardation var 84 procent.

Karosseri

Bakrutan blev skadad i samband med kollisionen. Samtliga rutor bakom B-stolpen
var starkt mörktonade.

Kommunikation

Glas till backljuset blev skadat vid kollisionen.

Provkörning

Har skett i gatutrafik ca 2 km, utan anmärkning.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet är det av särskilt intresse att kontrollera
siktmöjligheter bakåt och färdbromsen. Vid kontroll visade sig färdbromsen vara
utan anmärkning medan sikten genom den mycket mörktonade rutan var dålig.



4. TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenhet

Förare (A)

Förare A var en 19-årig man. Han har
haft körkort i 1.5 år. Totalt har han
kört ca 200 mil, varav 100 mil för

två dagar sedan. Alla resor har varit
fritidsresor. Vid olyckan körde han
ett tjänstefordon av märket VW Passat
Variant CL årsmodell -91. Detta var
andra dagen på arbetet som yrkes-
chaufför och det var första turen han
körde själv. Han har ingen egen bil.
Förare A har tidigare råkat ut för en
trafikolycka. Olyckan skedde vid
vänstersväng. Förare A uppfattar sig
som en säker bilförare. Han passerar
sällan platsen där olyckan inträf-
fade.

Fotgängare (B)

Fotgängare B var en 42-årig kvinna.
Hon passerar sällan platsen där
olyckan inträffade. Hon har haft kör-
kort med behörighet B i 24 år och är
van att köra bil.

Uppgifter om resan

Förare A startade resan ca 10.10. Han
var på väg norrut för att leverera
ett paket. Förare A upplevde ej att
han hade bråttom. Han har tidigare
under resan haft en medelhastighet på
ca 50 km/h.

Fotgängare B var på väg att passera
övergångsstället österut, för att ta
tåget till arbetet.

Uppmärksamhetsnivå

Förare A hade natten före sovit gott,
ca 8 timmar. Dagarna innan olyckan
inträffade hade sömnen varit sämre.
Tidigare under dagen hade han varit
med som passagerare i en annan
tjänstebil. Förare A hade personliga
problem i form av "tjejbyte". Han
sade att han inte tänkte på detta vid
olyckstillfället. Han använde ingen
typ av farmaka och drack alkohol
senast för 3 dagar sedan. Förare A
kände inte platsen väl och han anser
den krävande då det är mycket trafik
och många körfält. Bilen var utrustad
med kommunikationsradio, den användes
ej vid olyckan. Förare A sade sig
inte ha distraherats av något vare
sig i eller utanför fordonet. Vid
olyckan backade han. Bromsspåren var
4,5 m vilket tyder på en hastighet av
ca 20 km/h. Han hade svårt att bedöma
hastigheten.

Se under rubriken övrigt.



Övrigt

Förare A

Förare A var ensam i bilen. Han an-

vände bilbältet.

Fotgängare B

Fotgängare B blev skadad vid olyckan.
Hon vistades på sjukhus i 9 dagar för
skallskada. Två veckor efter kollii
sionen bedömdes det att hon återhäm-
tar sig om tidigast tre månader. Vid
ett telefonsamtal sade hon att hon
inte minns något ifrån olyckan.

Trafikanternas beskrivning
Trafiksituationen före olyckan

Förare A letade efter en adress, där

han skulle leverera ett paket. Han
stod stilla med sitt fordon i det
högra kantstenskörfältet. Strax fram-
för sig fanns en stoppförbudsskylt
och bortom den några fordon. Han
visste att det bakom fordonet fanns
ett övergångsställe och en trefältig
väg. Ett körfält för vänstersväng-
ande, ett för vänstersväng eller rakt
fram och ett för de som ska rakt
fram. Detta stämmer ej med faktiska
förhållanden. Se planritningen. Föra-
re A observerade några fordon i kör-
fältet för dem som ska rakt fram,

dessa fanns dock en bit bort.

Fotgängare B avsåg att passera över-
gångsstället i östlig riktning. En
lastbil stod och väntade på grön
signal vid övergångsstället.

Fortsatt utveckling

Förare A avsåg att backa så att han
stod med övergångsstället framför
sig. Detta för att lättare kunna
svänga vänster som sedan var hans
mål. Han väntade på att trafiken i
norrgående riktning skulle få rött
för att kunna genomföra backningen.

Fotgängaren avsåg att passera över-
gångsstället i östlig riktning. När
fotgängarsignalen visade grönt kont-
rollerade hon att trafiken söderifrån
stod still innan hon gick ut i gata.
Hon såg dock aldrig norrut, varifrån
fordon A kom.

Olycksförlopp

Trafiken norrut fick rött. Förare A
vände sig om och tittade bakåt samti-
digt som han backade. Han hörde hur
en lastbil till vänster om honom tu-
tade och strax efter smällde det till
i bilens bakparti. Han bromsade,

bromsspåren uppmättes till ca 4.5 m.
Förare A ansåg att orsaken till
olyckan var en kombination av att han
hade solen i ögonen och att bilens
bakruta var mörktonad. Han hade inte
något förslag till hur olyckan skulle
ha kunnat undvikas.

Fotgängare B gick ut i gatan, där-
efter har hon inget minne av det
fortsatta händelseförloppet.



5 . ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avnsitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp mnm liksom övriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats nödvändig information".

För förare A krävs information om var fotgängare B finns och att hon har för
avsikt att passera vid "grön gubbe".

För fotgängare B krävs information om var fordon A finns och att han tänker
backa över övergångsstället.

Informationsbortfall
Sikthinder

Förare (A) Fotgängare (B)

Förare A vänder sig om och ser bakåt. Ej aktuellt.
Han ser inte fotgängaren då han blän-
das av solen och glaset på bilrutan
är mörktonat. Det återstår att för-
klara varför förare A kör som om det
ej fanns hinder i vägen, trots att
han egentligen inte kan avgöra detta.



Perceptuella begränsningar

Förare A

Förare A har endast haft körkort 1.5
år och under denna tid inte kört mer
än 200 mil. Han säger att han upple-
ver trafiksituationen krävande. Hans
ringa bilförarerfarenhet i kombina-
tion med den krävande trafiksitua-
tionen kan medföra att situationen är
svår att överblicka. Stoppförbudet
vid angöringsplatsen kan dessutom ha
stressat förare A. Situationen för-
svåras ytterligare av att förare A
sällan passerar platsen. På grund av
den stress och distraktion som denna
situation skapar förbiser förare A
risken att det kan finnas fotgängare
på övergångsstället som han inte kan
upptäcka. Detta kan sannolikt bero på
att A vänder sig åt höger vid back-
ningen.

Förare A säger sig själv vara splitt-
rad pga "tjejbyte". Även om han anser
att det ej bidragit till olyckan kan
det ha varit en faktor som gjort ho-
nom mindre koncentrerad.

Fotgängare B

Fotgängaren har hela sin uppmärksam-
het riktad åt höger därför upptäcker
hon aldrig fordon A. Det återstår att
förklara varför hon var så övertygad
om att inget hot förelåg norrifrån.

Kunskapsbegränsningar

Förare A inser inte att röd signal
för trafiken i norrgående riktning
även innebär att gångtrafikanter som
ska passera övergångsstället har
"grön gubbe". En förare med mer erfa-
renhet hade kanske insett att denna
backningsmanöver medför flera olycks-
risker och därför avstått från att
genomföra den.

Fotgängare B kontrollerar att trafi-
ken från höger lämnar henne företräde
att passera. Hon förutsätter att for-
don inte kommer från norr.

Trafikantens strukturering och tolkning

Förare A avser att backa för att pla-
cera sig söder om övergångsstället
och därifrån enklare kunna ta sig mot
nästa mål. Han väntar tills trafiken
har rött då den begränsar hans fält
för fri körning. Han vänder sig om
för att backa.

Beslut

Förare A påbörjar backning, då hör
han hur lastbilen till vänster signa-
lerar. Sekunden efter dunsar det till
bak på bilen. Han bromsar men olyckan
har redan skett.

Fotgängare B kontrollerar att last-
bilen och övrig trafik till höger
står stilla, så att det är fritt att
passera övergångsstället.

och åtgärd

Fotgängare B går ut i gatan. Därefter
minns hon inget.



6. FAKTORER SOM KAN HA.MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST

- Solens läge.

- Bilens mörktonade rutor.

- Förarens ringa erfarenhet.

- Svåröverskådlig korsning.

- Föraren vände sig förmodligen åt höger vid backningen, vilket försvårade
hans möjlighet att upptäcka fotgängaren från vänster.

7. KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Fordon (A) Fotgängare (B)

Personskada: ingen. Personskada: Fotgängare B vistades 9
Fordonets bakruta och backljusglas dagar på sjukhus för skallskada. Två
skadat. Dessutom finns en mindre veckor efter kollisionen bedömdes det
intryckning i bakluckan, vid den att hon inte återhämtar sig förrän om
troliga islagsplatsen. tidigast tre månader.

8. HYPOTESER, UPPSLAG MM - ÅTGÄRDER

- Ska förare tillåtas köra yrkesmässigt (expressbud) när man bara har kört 200
mil?

- Effekten av alltför mörka rutor borde undersökas för att resultera i en

rekommendation.

- Backningsförbud över övergångsställen.





Vägtrafikolycka 7 Stockholm
Korsväg avsväng motriktade kurser.
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1 . OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en trevägskorsning i ett industriområde.

En personbil (A) färdas på den genomgående gatan och avser att passera kors-
ningen österut. En annan personbil (B) närmar sig korsningen Österifrån och
förbereder en vänstersväng.

Fordonen kolliderar i korsningen varvid skadorna blir så omfattande att båda
fordonen måste bärgas från platsen.

Olyckan inträffade i dagsljus och rubriceras som egendomsskada. Enligt den
officiella olycksstatistiken klassificeras den som "korsväg-avsväng".

 

 



2. TRAFIKSITUATION OCH VÅGHILJÖ

Olyckan inträffade i en tre-vägskorsning i ett industriområde.

Trafiksituation

Måttlig trafik rådde på den genomgående öst-västliga vägen, särskilt i västlig
riktning då eftermiddagsrusningen var tilltagande. En hel del in- och utsväng-
ande trafik från den anslutande vägen förekom. Situationen karakteriserades av
ett relativt stort inslag av tung trafik, men endast få fotgängare.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A

Fordon A färdades österut på en
2-fältig genomfartsled. Kantsten av-
gränsar körbanan men en något "sling-
rande geometri" bidrar till en lite
otydlig linjeföring. Mittlinje 3+3 m
är målad. Hastighetsbegränsning till
50 km/h råder. Omgivningen är tättbe-
byggt industrimmråde i norr och ett
mindre skogsparti i söder. Vägens
bredd är ca 9,5 m.

Fordon B

Fordon B färdades på samma väg men i
västlig riktning och avsåg att svänga
vänster i korsningen. Omgivningen är
tättbebyggt industriområde på båda
sidor. Vägen går i en svag
vänsterkurva och har en bredd på ca
7,5 m.

Siktförhållanden

Sikten är god fram.mot korsningen. En
mycket bred gångbana längs södra si-
dan medger god sikt också mot den
från höger anslutande vägen.

Sikten försvårades av den i väster
ganska lågt stående solen. Den tidi-
gare nämnda något "slingrande" linje-
föringen från motsatt håll kan också
ha medverkat till svårigheten att
upptäcka mötande fordon.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Platsen är en tre-vägskorsning med två-fältiga vägar där högerregeln gäller.
Obevakade övergångsställen finns i samtliga tillfarter. Tät industribebyggelse
finns i norr och i sydost. I det sydvästra hörnet ligger en kiosk på en mycket
bred gångbana. Terrängen är här ganska öppen med ett mindre skogsparti i bak-
grunden. Solen får därför fritt spelrum över korsningen.

Trafikanordningar

Kantstenar omgärdar körbanorna. I övrigt finns inga refuger. Övergångsställenas
målningsmassa var ganska sliten. Mittlinje i den genomgående vägen är målad
3+3 m. Skyltningen består av P-förbudsmärken och övergångsställenas skyltar.
Gatubelysningen är ordnad med i norra gångbanans bakkant, placerade stolpar.



Ljus- och väderleksförhâllanden

Våreftermiddag i mellersta Sverige med sol i väster. Ingen nederbörd förekom
och temperaturen var +6°C.

Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen är ljus asfalt och väglaget var torrt. Ca 1,5 m långa bromsspår
uppmättes från fordon A. Fordon B har vid kollisionen vridits ca 180 grader.
Vätskepöl och glassplitter fanns vid kollisionspunkten och vid fordon B:s slut-
punkt.

Sammanfattning

Korsningen ger ett rörigt intryck, med sin något slingriga linjeförning kombi-
nerat med alla svängningsrörelser och ganska täta trafik. När solen står lågt i
väster finns bländningsrisk för trafikanter på väg västerut på den genomgående
vägen. Eftersom högerregeln gäller är den anslutande vägen inte underordnad den
genomgående vilket bidrar till det röriga intrycket. Angöringen till kiosken i
sydvästra hörnet medför siktskymmande fordonsuppställning nära övergångsstället
på den genomgående vägen.



3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A

Fordonsslag: Lätt lastbil med skåp-
kaross.
Fabrikat och typ: Toyota Liteace.
Årsmodell: 1981.
Senaste kontrollbesiktning: Har ej
kunnat fastställas då fordonet inte
är registrerat i Sverige.
Vägmätarställning: 95 080 km.

Stomme

Sidobalk vänster krökt, kollisions-
skada.

Fordon B

Fordonsslag: Personbil.
Fabrikat och typ: Volkswagen Golf.
Årsmodell: 1975.
Senaste kontrollbesiktning:
1990-02-03.
Vägmätarställning: 156 390 km.

Sidobalkar höger och vänster fram
krökta, kollisionsskada.

Däckutrustning

Fabrikat och typ: Höger framdäck
Avon, Turbosteel. Övriga däck
Bridgetone, RD 603.
Dimension: Höger framdäck 175 R 14.
Övriga däck har dimensionen 165 R
14C.

Ringtryck: Höger framdäck 2,3 kp/cmz,
vänster framdäck 2,0 kp/cmz, höger
bakdäck 2,2 kp/cm2 och vänster bak-
däck 3,0 kp/cm2.
Mönsterdjup: Vänster framdäck 3,3-4,6
mm, höger framdäck 5,6-7,2 mm, väns-

ter bakdäck 4,2-5,2 mm och höger bak-
däck 3,4-4,3 mm.

Fabrikat och typ: Gislaved, Speed 216
på samtliga däck.
Dimension: 155 SR 13 på samtliga
däck.
Ringtryck: 2,0 kp/cm2 i samtliga
däck.
Mönsterdjup: vänster framdäck 6,1-6,2
mm, höger framdäck 2,2-4,6 mm, väns-

ter bakdäck 4,2-5,4 mm och höger bak-

däck 3,6-5,0 mm.

Drivsystem

Kylaren skadad, kollisionsskada.

Bromssystem

Pedalvägsreserv uppmättes till 30
procent av pedalvägen, vilket inte är
anmärkningsvärt.

Pedalvägsreserv uppmätt till 50
procent av pedalvägen, vilket inte är
anmärkningsvärt.



Styrsystem

Fordon A Fordon B

Har ej kunnat kontrolleras genom att
utföra fulla rattutslag från ett änd-
läge till det andra på grund av
kollisionsskador i karossen. Ingen
indikation om brister i styrinrätt-
ningen har dock kunnat upptäckas.

Karosseri

Kollisionsskador i form av intryck- Motorhuv, höger och vänster stänk-
ningar och förskjutningar i karossens skärm fram, stötfångare och kylar-
vänstra främre del. maskering kollisionsskadade.

Kommunikation

Belysningskopplaren var i läge för Hel- och halvljus ur funktion, möjlig
tänt parkeringsljus vid kontrollen. kollisionsskada. Belysningsreglaget

. stod i läge för tänt hel- och halv-
ljus.

Provkörning

Har ej kunnat utföras på grund av Har ej kunnat utföras på grund av
kollisionsskadorna. kollisionsskadorna.

Sammanfattning

Med hänsyn till olyckans händelseför- Med hänsyn till olyckans händelseför-
lopp var fordonets färdbromssystem lopp var förarensmöjlighet att upp-
och främre belysningsanordningar av täcka det mötande fordonet av sär-
särskilt intresse. Det kan konstate- skilt intresse.
ras att fordonet endast hade belys-
ningsomkopplaren i läge parkering.



4. TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenhet

Förare A

Förare A var 22 år gammal. Han är
uppvuxen i sydamerika och kom till
Sverige när han var 18 år. Han har
haft körkort med behörighet B i 4 år.
Vid olyckan körde förare B en lätt-
lastbil av märket Toyota. Det är ej
hans egen bil och han anser sig ha
liten vana vid fordonet. Fordonet är
norskregistrerat. Han har svårt att
uppge hur långt han kör per år. Han
passerar platsen där kollisionen in-
träffade ofta och anser sig vara
ganska säker som bilförare. Förare A
har varit ute för en olycka tidigare.

Förare B

Förare B var 77 år gammal. Han har
haft körkort med behörighet AB i 54
år. Förare B är pensionär och kör ca
1000 mil/år. Han känner sig säker som
bilförare. Vid olyckan körde han en
VW Golf som han har haft sedan 1975.
Förare B kör sällan denna väg. Han
har aldrig tidigare råkat ut för nå-
gon olycka.

Uppgifter om resan

Förare A kan ej uppge vilken tid på
dagen som olyckan inträffade. Förare
A var på väg att hämta varor vid ett
närliggande lager. Han upplevde ej
att han hade bråttom och uppskattade
sin hastighet till 40-50 km/h.

Förare B kom ifrån en närbelägen bil-
försäljare, då han funderade på att
byta bil. Han uppger att han var på
väg hem och var glad att klockan var
före 15.00, så att köerna ej var så
påtagliga. Förare B upplevde inte att
han hade bråttom och uppskattade sin
hastighet till 10-15 km/h.

Uppmärksamhetsnivån

Förare A säger sig ha sovit gott fö-
regående natt liksom tidigare under
veckan. Han hade inga personliga pro-
blem som kan ha försämrat hans upp-
märksamhet. Förare A använder ingen
typ av farmaka ej heller alkohol. Han
ansåg inte att han var distraherad av
något vare sig utanför eller i fordo-
net, inte heller att trafiksituatio-

nen där olyckan inträffade var speci-
ellt krävande. Fordon A var inte ut-
rustat med radio eller telefon.

Förare B säger sig ha sovit gott fö-
regående natt liksom tidigare under
veckan. Han hade inga personliga pro-
blem som kan ha försämrat hans upp-
märksamhet. Han använder hjärtmedicin
av märket Lanacrist samt en blodför-
tunnande medicin. Han använde alkohol
senast för flera månader sedan. Föra-
re B ansåg inte att platsen för
olyckan var speciellt krävande men
framhåller att området är under omr
byggnation. Fordon B var utrustat med
radio, den var ej på vid olyckan.
Förare B hade svårt att återge omgiv-
ningen. Han sade att han satt och
funderade på det eventuella bilbytet
strax före olyckan men han sade också
att han var helt koncentrerad på sin
kommande vänstersväng.



Övrigt

Förare A

Förare A hade en passagerare. Båda
använde bilbälte. Förare A har något
svårt med svenskan. Detta i kombina-
tion med att intervjun utfördes tre
dagar efter olyckan har försvårat
arbetet.

Förare B

Förare B var ensam i fordonet och han

använde bilbälte.

Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

Förare A var på väg österut. Hans
hastighet var 40-50 km/h. Framför sig
hade han ett fordon. Förare A såg
fordon B och ytterligare ett fordon
bakom B. Dessutom såg han en buss
bakom sig. Han skattade förare B:s
hastighet till ca 30 km/h.

Förare B var på väg västerut. Han
tror han körde 10-15 km/h. Förare B
observerade inte några vägmärken för-
utom ett parkeringsförbudsmärke på
höger sida i östlig riktning. Förare
B hade en lastbil framför sig samt en
personbil bakom sig. Han såg inte
några mötande fordon. Förare B sade
sig inte ha några stora sikthinder.
Lastbilen längre fram skymde eventu-
ellt hans sikt.

Fortsatt utveckling

Förare A hade för avsikt att fort-
sätta vägen österut. Han observerade
fordon B, som saktade farten och

blinkade vänster. Då förare B enligt
reglerna skall lämna förare A före-
träde och han dessutom markerade det-
ta genom att sakta farten så räknade
förare A med att få företräde, varför
han fortsatte sin väg framåt med
oförändrad hastighet.

Förare B hade för avsikt att svänga
vänster söderut. Han kunde inte er-
inra sig om han stannade före väns-
tersvängen. I vilket fall saktade han
farten och blinkade vänster. Förare B
har överhuvudtaget inte sett fordon A.

Olycksförloppet

Förare A fortsatte framåt när förare
B helt plötsligt genomförde vänster-
svängen. Han ansåg att orsaken till
olyckan var att "vi alla gör lite fel
ibland". Han påpekade att mannens
ålder och syn kunde ha varit en bi-
dragande orsak till att olyckan in-
träffade. Han ansåg att enda sättet
att undvika denna typ av olyckor
skulle vara om alla trafikanter kör
ordentligare.

Förare B påbörjade vänstersvängen.
Han upptäckte inte fordon A förrän
någon meter innan kollisionen. Han
ansåg att orsaken till olyckan even-
tuellt kunde vara att hans sikt var
skymd av lastbilen framför honom.
Enda sättet att undvika olyckan hade
varit att han stått stilla. Men som
situationen var ansåg han att det
inte fanns någon möjlighet att und-
vika olyckan.



5 . ANALYS AV HÅNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avnsitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m.m liksom övöriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats "nödvändig information".

För förare A krävs information om att förare B inte kommer att stanna och lämna

honom företräde.

För förare B krävs information om var fordon A finns.

Ej aktuellt.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A Förare B

Eventuellt skymmer den framförvarande
lastbilen förare B:s sikt så att han
inte upptäcker fordon A. Det kvarstår
att förklara varför han ändå kör som
om inte lastbilen kunde skymma sik-
ten.



Perceptuella begränsningar

Förare A

Ej aktuellt.

Förare B

Att utföra en vänstersväng på en tra-
fikerad väg är en avancerad manöver.
Mycket tyder på att äldre människor
har problem i dessa komplexa situa-
tioner, bl a kan avstånd och hastig-
heter vara svåra att uppskatta.
Olycksstatistiken visar att äldre
förare är överrepresenterade just i
samband med vänstersvängar. Detta
problem har belysts speciellt i NKT-
rapport "Äldre bilförares olyckor".
Här antas att förare B distraheras av
den komplicerade manöver han skall
genomföra. Den information han måste
hantera i samband med detta, gör att
han inte uppmärksammar fordon A. For-
don A använde troligen ej varselljus.
Detta kan ha medverkat till att föra-
re B har haft svårt att upptäcka for-
don A.

Kunskapsbegränsningar

Förare A förväntar sig att förare B
enligt gällande regler ska lämna ho-
nom företräde och tolkar felaktigt
förare B:s hastighetssänkning som ett
tecken på detta.
Återstående information: Någon infor-
mation återstår ej som skulle ha
gjort det möjligt för förare A att
undvika olyckan.

Ej aktuellt.

Trafikantens strukturering och tolkning

Förare A avser att passera korsningen
österut. Han ser fordon B sakta in
och blinka vänster. Förare A är där-
för säker på att förare B enligt
gällande regler tänker lämna honom
företräde.

Förare B närmar sig korsningen öster
ifrån. Han har för avsikt att svänga
vänster och saktar därför in och
blinkar vänster. Förare B upplever
inte att det finns något som hindrar
honom från att genomföra vänster-

sväng.

Beslut och åtgärder

Förare A ser helt plötsligt hur for-
don B genomför vänstersvängen. Han
bromsar men hinner inte undvika kol-
lisionen. Bromsspåren uppmättes till
1,5 m.

Förare B beslutar sig för att genom-
föra vänstersvängen. Han upptäcker
fordon A endast någon meter före kol-
lisionen. Några åtgärder för att und-
vika olyckan fanns ej.
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6. FAKTORER SOM KAN HA.MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST?

- Vägens linjeföring medverkar till att korsningen är svår att överblicka.

- Solens läge kan ha bidragit till att förare B har svårt att se fordon A.

- Fordon A har troligen inte kört med varselljus på.

- Förare B:s ålder kan ha bidragit till att korsningen är svår att överblicka.

7. KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Fordon A Fordon B

Personskador: Inga. Personskador: Inga.
Betydande karosseri- och chassiskador Betydande karosseri- och chassiskador
i fordonets vänstra främre del. Ska- i fordonets framparti. Skadorna är
dorna är så omfattande att fordonet så omfattande att fordonet skrotas.
skrotades.

8. HYPOTESER, UPPSLAG M M

- En strukturering av trafikströmmarna, t ex anordnande av angöringsplats, på
den genomgående vägen, för gatukökets kunder, samt införande av väjnings-
plikt på den anslutande vägen.

- Krav på att automatiskt halvljus skall tändas vid färd.

- Fortsatt forskning om orsakerna till äldres besvär i samband med vänster-
sväng.



Vägtrañkolycka 8 Stockholm
Omkörningsolycka.





VÅGTRAFIKOLYCKA 116/8 s

1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade på en huvudgata mellan två korsningar med tre körfält i for-
donens färdriktning och två i motgående riktning. En buss (fordon A) körde i
det vänstra körfältet. En lätt lastbil, Van, (fordon B) körde om och svängde in

framför fordon A med för liten marginal så att fordon st vänstra sida skrapade
emot fordon Azs högra framflygel. Olyckan hade föregåtts av irritation mellan
de båda förarna.
Olyckan inträffade i dagsljus och torrt väglag och rubriceradas som egendoms-
skada enligt den officiella statistiken.

 

  

 



2. Trafiksituation och Vägmiljö

Olyckan inträffade på en huvudgata på sträcka, i stenstadsmiljö med tät morgon-
rusning.

Trafiksituation

Mycket tät trafik i morgonrusningen. Trafiken flöt trögt och ryckigt dels på
grund av överbelastningen av gatunätet rent allmänt, dels på grund av trafik-
signalerna i korsningen före olycksplatsen var släckta. Reparation och modi-
fiering pågick av signalerna. Av denna anledning var tillflödet av trafiken
inte under sedvanlig kontroll på denna gatusträcka, där signalerna normalt reg-
leras med tidstyrd samordning. Skillnaden i trafiktryck var dock marginell på
grund av detta. Snabba och tvära manövrer för att byta körfält är mycket van-
liga, och så kallad "vävning" är ordinarie körsätt vid denna trafiksituation.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon B

Fordon A färdades söderut på en Fordon B färdades på sammagata,
huvudgata i stenstadsmiljö med tre men i det mittersta av de tre kör-
körfält i färdriktningen. Körbanan fälten, och befann sig därför till
begränsades av körfältsmarkeringar höger om A strax före korsningen.
och kantstenar. A färdades i väns-
ter körfält och hade därför kant-
sten längs körfältets vänstra sida
och målad linje till höger, med
indelning 3+3m. A hade just passe-
rat en stor korsning med, för
tillfället släckta signaler och
var på väg mot ytterligare en sig-
nalreglerad korsning där signaler-
na var i drift.
Gatan var rak och lutade något
utför.

Siktförhållanden

Sikten begränsades endast av eventuella andra fordon i färdriktningen.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Huvudgata i stenstadsmiljö med tre körfält i färdriktningen. Körbanan begrän-
sades av körfältsmarkeringar och kantsten. Gatan var rak och lutade något ut-
för.

Trafikanordningar

Inga speciella trafikanordningar fanns på eller i närheten av olycksplatsen.



Ljus- och väderleksförhållanden

Vårmorgon i mellersta Sverige. Mulet och mycket lätt snöfall. Temperatur
+2 grader C.

Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen var ljus asfalt och väglaget var praktiskt taget torrt. Vägmar-
keringarna var i ganska god kondition. Bromsspår från fordon A uppmättes till
cirka en meter. Något glassplitter samt kylvatten fanns vid fordon Azs
slutpunkt, nedanför höger front.

Sammanfattning

Olycksplatsen låg på en av stadens hårdast trafikerade gator. I rusningstid var
båda körriktningarna överbelastade så trafiken rörde sig mycket långsamt fram-
åt. Snabba och tvära manövrer i samband med körfältsbyte var ofta förekommande
och marginalerna var små mellan fordonen. Så kallad vävning är det ordinarie
körsättet. Trafiksituationen var krävande både vad det gäller observans och
tålamod. Den tidigare nämnda trafiksignalen som var ur funktion påverkade
endast i ringa grad situationen.



3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annant sätt kunnat ge upphov/bidragit
till olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A Fordon B

Fordonsslag: Buss Fordonsslag: Lätt lastbil
Fabrikat och typ: Volvo, B 10 M 55 Fabrikat och typ: Chevrolet Coach
led Årsmodell: 1989
Årsmodell: 1989 Senaste kontrollbesiktning: På
Senaste kontrollbesiktning: grund av fordonets årsmodell har
1991-02-21 den inte genomgått kontrollbe-
Vägmätarställning: 315458 km siktning.

Vägmätarstållning: Okänt

Däckutrustning

Fabrikat och typ: 1:a och 3:e
axeln Pirelli, LS 97 City. 2:a
axeln har tvillingmonterad hjul,
regummerade däck utfört av SL
Dimension: 315/70 R 22,5 samtliga
däck
Ringtryck: Normalt
Mönsterdjup:
Vä framhjul 13,4-16,0 mm
Hö " 12,4 "
2:a axelns:

båda vä hjul 13,7-14,3 "

Hö yttre " 7,7-11,2

Inre " 9,4-12,3 "

3:e axelns:

vänstra 9,5-10,4

Högra " 9,4-11,0

Drivsystem

Kylarläckageskadan har sannolikt
uppkommit vid olyckstillfället.



Färdbromssystem

Fordon A

Retardationen uppmättes till 6,5
m/sZ vid tjänstevikt.

Karosseri

Högra främre stötfångarhörn och
intilliggande karosseri skrap-
skadat.

Komunikation

Högra främre körriktningsvisarna
skadade.

Instrumentering

Enligt färdskrivarens skakmarke-
ring framgick att kollisions-
hastigheten var ca 10 km/h.

Övrigt

Av skadornas karaktär, på körrikt-
ningsvisaren och lackskadorna,

framgår att fordon B körts med
högre hastighet än fordon A vid
kollisionstillfället.

Provkörning

Har utförts på parkeringsplats.

Sammanfattning

Fordon B

Med hänsyn till olyckans händelse-
förlopp samt att fordonet ej fanns
tillgängligt för kontroll på
olycksplatsen har detta fordon ej
granskats.

Har ej utförts.



4. TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenheter

Förare A

Förare A var 38 år och hade haft
körkort i 19 år. Han körde
5000-6000 mil/år i arbetet och
ungefär 1000-1500 mil/år privat.
A ansåg sig säker och lugn som
bilförare, men tillade att han i

sin ungdom var mer hetsig till
humöret. Vid olyckstillfället
körde A en Volvo buss i linje-
trafik och han var van vid for-
donet, just denna buss hade före-

taget haft i cirka fyra år. Tidi-
gare årsmodeller av bussarna hade
varit av samma bilmärke. Privat
körde A en Volvo 745:a som han
hade haft i en och en halv månad,
dessförinnan ägde A en Opel. A
passerade platsen där olyckan in-
träffade någon gång i veckan. För
ungefär 1-2 år sedan råkade han
ut för en nästan identisk likadan
olycka på ungefär samma ställe.
Innan den var han inblandad i en
mindre olycka 13 år tidigare.

Förare B

Förare B var 42 år och hade haft
körkort i många år. B kunde inte
ange exakt hur många år det rörde
sig om, utan trodde att det var
cirka 15 år. B körde mellan
4000-5000 mil/år huvudsakligen
resor i tjänsten. Förare B sade
sig ha fantasi nog att han ej
skulle råka ut för de värsta
"dårarna" i trafiken. B körde vid
olyckstillfället en firmabil typ
Chewrolet Wan som han kört i unge-
fär ett år. Privat körde B en
Chewrolet Pickup som han haft i
två dagar, innan dess hade han
kört de allra flesta bilmärken. B
passerade den aktuella platsen
cirka fyra-fem gånger per dag.
Förare B hade tidigare varit in-
blandad i fem-sex stycken olyckor
den senaste för cirka fem.månader
sedan. De skulle enligt B alla
vara av sammanstötning-halkolycks-
typ utan personskador.

Uppgifter om resan

Förare A startade resan från bo-
staden kl.5.30 och skulle börja
sitt arbetspass kl.6.40. A uppgav
att olyckan inträffade cirka
kl.8.00. Förare A var på väg för
att hämta upp passagerare vid en
bussterminal. Han låg bra till i
tidtabellen och hade ingen bråd-
ska. Medel och topphastigheten
tidigare under resan uppskattade
han till cirka 60 km/h.

Förare B startade sin resa
kl.7.30, han var på väg till ar-
betet. B kunde inte minnas hur
mycket klockan var vid olycks-
tillfället men trodde att det var
någon gång på förmiddagen. Förare
B var på väg för att diskutera
dagens arbete med en överordnad,
men hade vid den aktuella tid-
punkten ingen brådska. Han upp-
skattade sin medel- och topp-
hastighet till 20-30 km/h tidigare
under resan, detta beroende av den

överbelastade trafiksituation som
var aktuell vid området i och
omkring olycksplatsen.



Uppmärksamhetsnivå

Förare A

Förare A hade natten före olyckan
sovit mellan 22.15 och 5.00 och
han uppgav att han veckan som gått
sovit ungefär lika mycket. A hade
tidigare på morgonen haft normala
morgonrutiner. Han använde inte
någon typ av farmaka och ansåg sig
vara frisk. Senaste alkoholintag
var fem dagar tidigare och bestod
då av vin till maten.
A ansåg inte att han har några
problem av den storleksordningen
att de kunde ha distraherat honom
under körningen. A ville inte kal-
la det han funderade på, för pro-
blem utan snarare glädjeämne. All-
deles innan olyckan uppgav A att
han inte tänkt på något särskilt.
A ansåg att platsen där olyckan
inträffade var lika stökig som
tidigare trafikmiljöer han passe-
rat under morgonen, samt påpekade
att ett Vägarbete i korsningen
bidrog till att just denna plats
blev mer rörig än vad där annars
brukar vara. Han sa att inget di-
straherat honom i fordet, den kom-
munikationsradio som normalt är
igång var vid detta tillfälle ur
funktion. Men att förare B:s be-
teende strax före olyckan och den
ordväxling som detta ledde till
möjligen bidrog till viss oupp-
märksamhet från Azs sida.

Förare A hade inga passagerare i
bussen.
Han använde inte säkerhetsbälte på
grund av att det inte fanns några
som fungerar ur bussförarsynpunkt.

Förare B

Förare B hade natten innan olyckan
sovit mellan 22.00 och 6.00 och
uppgav att han veckan dessförinnan
sovit likadant.
B hade tidigare på morgonen varit
på företagets förråd och hämtat
material till dagens arbeten.
B använde vid tillfället inte nå-
gon typ av farmaka och sade sig
vara kärnfrisk. Senaste alkohol-
intag uppgav B vara två veckor
tidigare. Han ansåg sig inte ha
något problem av den storleksord-
ningen att de kunde ha distraherat
honom under körningen. Omedelbart
före olyckan var B dock rejält arg
på föraren i fordon A. Förare B
ansåg inte att den aktuella plat-
sen var speciellt mer krävande än
andra trafikmiljöer i området, han
ansåg att det allmänt var för
trångt på gatorna och rörigt i
största allmänhet.
B hade bilradion påslagen men den
hade inte stört honom. Telefon
fanns i bilen men inget samtal
pågick vid den aktuella tid-
punkten.

Övrigt

Förare B var ensam i fordonet.
Han använde bilbälte. Förare B
intervjuades per telefon 8 dagar
efter olyckan. Han var då märkbart
berusad och inte särskilt samar-
betsvillig trots tidigare kontakt
för att avtala en passande tid. B
hade vid olyckstillfället ej
möjlighet att kvarstanna på
olycksplatsen.



Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

Förare A

Förare A körde i riktning väster-
ut. Cirka 1000 meter före kolli-
sionsplatsen planerade A att göra

ett körfältsbyte med sitt långa
fordon. A upptäckte en större
lucka i det högra körfältet och
markerade med blinkers sin avsikt
att utföra körfältsbyte. Det var
tät trafik på platsen men förare A
uppfattade fordon B bakom sig i
det körfält som A hade för avsikt
att byta till. Förare A uppgav att
B istället för att släppa in A i
körfältet ökade hastigheten och
hängde sig på signalhornet, innan
B släppte in A framför sig.

Fortsatt

Förare A fortsatte cirka 1000 me-
ter västerut och kom fram till en
korsning. A utför en vänstersväng
och fortsätter i sydlig riktning
cirka 50 meter. Det var vid detta
tillfälle rött i trafiksignalen
och trafiken stod stilla. A hade
nu fordon B på sin högra sida.
Förare B kom in i bussen och en
ordväxling dem emellen utbröt och
enligt A skall B ha hotat honom
med stryk.

Förare B

Förare B färdades i riktning
västerut. Cirka 1000 meter före
kollisionsplatsen befann sig B
strax bakom fordon A i det högra
körfält. A gjorde ett körfältsbyte
och B blev mycket arg på förare
A:s sätt att hantera sitt fordon.
B kände sig trängd av Azs stora
fordon och upplevde att han skulle
bli "manglad" av detta.

utveckling

Förare B färdades bakom A cirka
1000 meter i västlig riktning.
Strax före en fyrvägskorsning
gjorde B ett körfältsbyte till
höger i färdriktning. Han hade för
avsikt att svänga till vänster i
den aktuella korsningen och fort-
sätta i sydlig riktning. B kunde
inte uppskatta hur långt han fär-
dats i denna riktning innan det
blev stopp i trafiken. Han visste
dock att fordon A befann sig på
hans vänstra sida. B fick nu möj-
lighet att mer direkt tala om för
A att Azs sätt att framföra sitt
fordon både var trafikfarligt och
nonchalant. Förare B sade att han
var vid detta tillfälle mycket arg
på A.



Olycksförlopp

Förare A

Förare A hade sitt fordon i det

vänstra.körfältet och började sak-
ta åka framåt när trafiksignalen
slog om till grönt. A hade flera
fordon framför sig och i det högra
körfältet var det också tättmed
fordon. I det högra körfältet
fanns B nästan jämnsides med A.
Förare A uppskattade att hastig-
heten var cirka 10 km/h vid kolli-
sionsögonblicket. A uppgav att
förare B helt utan förvarning
brytit sig in i hans körfält och
fullständigt blockerat detta.
Förare A försökte att bromsa och
väja åt vänster men misslyckades
med detta på grund av kantstenen.
Fordon A körde med höger front in
i B:s vänstra sida ungefär i mit-
ten av fordonet. Förare A kunde
inte tolka förare B:s körbeteende
utan A ansåg att B gjorde en onor-
mal manöver.

Förare B

Förare B befann sig i det mit-
tersta körfältet och hade fordon A
på den vänstra sidan. Efter en
ordväxling med förare A så började
fordonen framför B att åka. B sa
att det gick mycket sakta på grund
av den överbelastade trafik-
situationen på platsen. B bestämde
sig för att byta till det vänstra
körfältet för att längre fram ta
av till vänster och fortsätta sin
färd till arbetet.
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5 . ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m.m liksom övriga insamlade data
preciseras vilken informationsom är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats "nödvändig infonmation".

Förare A måste ha infonmation om att B skall göra intrång i Azs körfält.
Förare B behövde information om att bussföraren inte kan stanna.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A Förare B

Förare A kan inte se B:s blinkers Inte aktuellt.

på grund av "död" vinkel.

Perceptuella begränsningar

Inte aktuellt. Förare B har sannolikt tappat för-
mågan att göra en korrekt bedöm-
ning rörande tillräcklig tidsmar-
ginal samt förare Azs reaktions-
hastighet på grund av dåligt humör.

Kunskapsbegrånsningar

Förare A missbedömde helt st be- Förare B hade inte insett att den
teende. information han gav förare A om

vilka avsikter han hade var svår-
tolkade. Det vill säga att A kunde
inte förutse att B skulle svänga
in framför A.
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Strukturering och tolkning

Förare A

Förare A körde i riktning söderut.
Det blev stopp i trafiken på grund
av rött ljus i trafiksignalen. En
ordväxling med förare B om en ti-
digare situation blev hotfull.
Trafiksignalen slog om till grönt
och A börjar sakta åka då plöts-
ligt B krymper hans fält för fri
körning.

Förare B

Förare B körde i riktning söderut.
Han_har kört ikapp förare A för
att när trafiken stannar till på
grund av rött i trafiksignalen
kliva ur sin bil och säga ett san-
ningens ord till A. Ljuset växlar
om till grönt och B börjar åka
framåt och byter körfält till
vänster och på det viset krymper
han Azs fält för frikörning.

Beslut och åtgärder

Förare A blev överraskad över B:s
plötsliga körfältsbyte och för-
sökte att svänga till vänster och
bromsa sitt fordon. Detta lyckades
inte utan en kollision inträffade.

Förare B beslöt sig för att byta
körfält trots att han då gav A små
marginaler. Detta i avsikt att
tvinga A att bromsa. B kom för
snävt in i det vänstra körfältet
och en kollision blev oundviklig.
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6. FAKTORER SOM KAN HA.MEDVERKAI TILL OLYCKANS UPPKOMST

- Dåligt humör från B:s sida. Han har haft svårt att smälta en tidigare tra-
fiksituation, och har behov av att ge igen. B har inte tänkt sig att kolli-
dera utan bara få A att bromsa.

- Dåligt samspel mellan A och B i den tidigare incidenten.

- Rörig trafiksituation på grund av mycket trafik, Vägarbete och trångt med
utrymme för tyngre trafik gör att det ställer stora krav på trafikanternas
inlevelseförmåga och hänsynsfullhet i trafiken. Saxningu för att få trafik-
rytmen att flyta fint är nödvändigt och i det närmaste en oskriven regel i
stadstrafiken.

7. KONSEKVENSER.ÅV OLYCKAN

Förare A Förare B

Inga personskador. Inga personskador.

Fordon A Fordon B

Mindre karosseriskador, skadad Ej aktuellt.
körriktningsvisare samt skadad
kylare.

8. HYPOTESER, UPPSLAG MM - ÅTGÄRDER

- Undersökning med taxi och busschafförer om den här typen av konflikter bero-
ende av dåligt samspel mellan privatbilist och kollektivtrafik är vanlig.

- Ändra bestämmelser om kollektivtrafiken om att upplåta kollektivkörfältet för
framkörning av bussar i linjetrafik. Komplettering med anvisning i vilka
punkter kollektivkörfältet får lämnas.
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VÄGTRAFIKOLYCKA 117/9 s

1 . OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en korsning där en av gatorna var huvudled med fem körfält
i nordlig riktning varav två vänstersvängande samt tre körfält i sydlig rikt-
ning. En pesonbil (fordon A) körde huvudleden norrut i avsikt att passera kors-
ningen och fortsätta huvudleden norrut. En annan personbil (fordon B) körde in

på huvudleden från öster i avsikt att fortsätta huvudleden söderut.
Fordonen kolliderade i korsningen. Föraren av fordon A uppgav att han kört mot
rött ljus.
Olyckan inträffade i dagsljus och i torrt väglag och rubriceras som egendoms-
skada och klassificeras som korsväg-avsväng enligt den officiella statistiken.

       



2. TRAFIKSITUATION OCH VÄGMILJÖ

Olyckan inträffade i en stor signalreglerad fyrvägskorsning när två bilar på
korsande kurs kolliderar.

Trafiksituation

Mycket tät trafik rådde i korsningen med långa köer i tillfarterna och i varje
signalomlopp.Den hårda belastningen gav långa omloppstider, cirka tre och en
halv minuter vilket medför långa väntetider. Den ledde också till höga hastig-
heter framförallt i den genomgående huvudleden som var hastighetsbegränsad till
70 km/h. Då denna dessutom var europaväg förekommer stort inslag av tung

trafik.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon B

Fordon A färdades norrut på en Fordon B stod och väntade vid rött
åttafältig huvudled. Den gick i ljus i den östra tillfarten som
uppförsbacke till cirka 200 meter var en in- och utfart från en
före korsningen. Vägen var försedd parkanläggning. Vägen var cirka
med smal mittremsa av betongele- sex meter bred och gick i en svag
ment och gick i en vänsterkurva högerkurva strax före korsningen.
fram mot korsningen. Det vänstra Hastigheten var begränsad till 50
körfältet var avsett för vänster- km/h.
svängande trafik och försett med
körfältspilar långt före korsning-
en. De två till höger liggande
körfälten var avsedda för rakt-
framgående trafik. A färdades i
det vänstra av dessa. Längst till
höger, fanns ett kollektivkörfält
markerat.

Siktförhållanden

Sikten mot korsningen begränsades Sikten var god.
av uppförsbackens krön och kurv-
linje. En ytterligare synbarhet-
begränsad faktor var det i lyk-
torna infallande solljuset, vilket
trots att skärmar är monterade
nedsatte signalernas synbarhet.
Nedsmutsade lyktglas i de stolp-
monterade signalerna medförde att
synbarheten var nedsatt också i
dessa. Primärsignalerna skyms ofta
av höga fordon.



Vägmiljö på kollisionsplatsen

Fordon A

I korsningen utvidgades A:s till-
farter till två vänstersvängskör-
fält som avskiljdes med en refug
mot tre raktframgående körfält.
Det längst till höger liggande
körfältet medgav också högersväng.
Korsningen var stor och svår att
överblicka men signallyktorna som
är konsekvent monterade med pri-
märlyktor på stolpar och sekundär
dito på portaler i frånfarterna
gav tydlig information om vilken
signalbild som visades.

Fordon B

Fordon B:s tillfart begränsades av
kantsten till höger där primär-
signalen stod och mittrefug till
vänster där sekundärsignalen stod.
Framme vid stopplinjen ökade vä-
gens bredd till cirka 8 meter vil-
ket bidrog till spontan filkör-
ning. Korsningen var stor och svår
att överblicka men signalerna gav
tydlig information.

Trafikanordningar

Fordon A

Vägvisning gavs på långt avstånd
till korsningen i Azs tillfart.
Bakgrundsskärmar var monterade på
sekundärsignalerna i portalen.
Styrningen av anläggningen skedde
via tvådektektorsystem utan
LHOVRA-funktioner se punkt 8. Den
gröna ljusöppningen i sekundär-
signalen i Azs körfält var släckt,
alla andra fungerade. En viss
variation i säkerhetstiderna kunde

uppmätas vilket är anmärknings-
värt. Säkerhetstiden understeg
aldrig fyra och en halv sekunder.
Stopplinjerna var helt utslitna.

Ljus- och väderleksförhållanden

Vårförmiddag i mellersta Sverige med växlande molnighet och sol i sydost. Ingen
nederbörd förekom och temperaturen var cirka + 3 grader C.

Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen var ljus asfalt och väglaget torrt. Bromsspår efter fordon A
uppmättes till 20 meter. Vid kollisionen hade båda fordonen vridits cirka 45
grader åt vänster och stannat med cirka en meters avstånd till varandra.



Sammanfattning

Platsen för olyckan var en mycket hårt belastad signalkorsning där ena vägen
var huvudled tillika europaväg. Extremt långa omloppstider gav långa väntetider
och köbildning i flera tillfarter. Den breda vägbanan i huvudleden har ovanligt
många körfält. (Trafiken har dokumenterat höga hastigheter). Eftersom sikt-
sträckan mot korsningen söderifrån var begränsad av topografin medförde detta
sammantaget att korsningen dök upp plötsligt trots hög klass på signalanlägg-
ningens fysiska utförande. LHOVRA-funktioner fanns inte inprogrammerade vilket
innebar en sämre standard än vad som finns att tillgå på marknaden vad gäller
olycksförebyggande funktioner.



3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller'på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A Fordon B

Fordonsslag: Personbil Fordonsslag: Personbil
Fabrikat och typ: Volvo 245 Fabrikat och typ: Fiat Croma I.E
Årsmodell: 1980 Årsmodell: 1989
Senaste kontrollbesiktning: Senaste kontollbesiktning: På
1991-03-21 grund av fordonets årsmodell har
Vägmätarställning: 371689 km den ej genomgått

kontrollbesiktning.
Vägmätarställning: 30559 km

Stomme

Höger och vänster ramnosar var Sidobalk vänster var krökt efter
krökta efter kollisionen. kollisionen.

Däckutrustning

Fabrikat och typ: Semperit Hi-Life Fabrikat och typ: Michelin MXV på
(94R) på framhjulen, vänster bak- samtliga hjul.
hjul Kléber C1 och höger bakhjul Dimension: 170/70 R14 på samtliga
Good Yer G10, av C -typ vilket är hjul.
lastbilsdäck. Ringtryck: Vä framhju 1,6 kp/cm2
Dimension: 185R14 på samtliga Hö " 1,5 "
hjul. Vä bak " 1,6 "
Ringtryck: Vä framhjul 2,3 kp/cm2 Hö " 1,6 "

Hö " 2,2 " Mönsterdjup: Vä fram " 4,4-6,4 mm
Vä bak 2,5 " Hö 4,4-4,8 "
Hö " 2,3 " Vä bak 6,6-6,9 "

Mönsterdjup:Vä fram " 4,4- 4,8 mm Hö " 5,9-6,3 "
Hö 3,5- 4,3 "
Vä bak " 1,3- 2,7 "

Hö " 10,0-10,5 "

Drivsystem

Kylaren kollisionsskadad.



Bromssystem

Fordon A Fordon B

Pedalvägsreserv var 75 procent av Pedalvägsreserv var 70 procent av
pedalvägen. pedalvägen.

Karosseri

Kylarmaskring, motorhuv, höger och Vindruta, vänster fram- och bak-
vänster främre stänkskärmar var dörr samt B-stolpe och sidobalk
kollisionsskadade. var intryckta.

Kommunikation

Samtliga belysningsanordningar i Vindrutetorkarna hade stannat i
bilens framparti var kollisions- läge "rakt upp" troligen en följd
skadade. av kollisionen. I övrigt fanns

ingen nedsmutsning på vindrutan
som motiverade rengöring av den-
samma.

Provkörning

På grund av de omfattande kolli- På grund av de omfattande kolli-
sionsskadorna har inte provkörning sionsskadorna har inte provkörning
kunnat utföras. kunnat utföras.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet
är det av särskilt intresse att

undersöka fordonetsfärdbroms och

siktmöjligheter. Men inget har
framkommit som tyder på problem på
dessa funktioner.



4. TRAFIKBNTER

Bakgrund
Tidigare erfarenheter

Förare A

Förare A var 47 år och hade haft
körkort i 29 år. A är taxichaufför
och kör ungefär 25000 mil/år hu-
vudsakligen tjänste- och arbets-
resor. A sade sig ha viss säkerhet
som bilförare men poängterade att
ju mer han kör desto försiktigare
har han blivit. Vid olyckstill-
fället körde A en Volvo, som han

ägt i 10 års tid. A uppgav att han
tidigare varit inblandad i ett par
stycken olyckor av allvarligare
karaktär (med flygplan) för 20 år
sedan. För ett år sedan råkade han
ut för en smärre incident.
Den aktuella platsen passerar A
dagligen, ibland upp till 20 gång-
er på en dag.

Förare B

Förare B var 37 år och hade haft
körkort i 19 år. Hon körde ca 1800
mil/år mestadels arbetsresor. B
kände sig säker som bilförare men
tillade att hon blivit mer vaksam
och körde lugnare än tidigare.
Förare B körde vid olyckstillfäl-
let en Fiat som hon haft i 10 må-
nader.
Hon har aldrig tidigare varit in-
blandad i någon form av olycka.
Den aktuella platsen passerade B
mera sällan.

Uppgifter om resan

Förare A startade sin resa cirka
kl 9.30 och uppgav att olyckan
inträffade kl. 10.00. A var på väg
till ett planeringsmöte som han
skulle arrangera, men det var
ingen speciell brådska till detta
möte. A hade svårt att precisera
sin hastighet i kollisionsögon-
blicket men trodde att den var
cirka 30-40 km/h. Tidigare under
resan har topphastigheten varit 70
km/h eventuellt mer. A poängterade
att han kör lagligt.

Förare B startade sin resa vid 7-
tiden för att åka till en födel-
sedagsuppvaktning. B och hennes
passagerare lämnade kalaset vid
9.30 tiden för att åka till sina
respektive arbetsplatser. Förare B
uppgav att hon inte hade bråttom
vid olyckstillfället. B uppskat-
tade topphastigen tidigare under
resan till cirka 70 km/h och me-
delhastigheten cirka 60 km/h. Vid
olyckstillfället var hastigheten
låg ca 10 km/h.



Uppmärksamhetsnivå

Förare A

Förare A hade natten före olyckan
sovit mellan kl. 1.30 - 9.00. De
två senaste nätterna har A sovit
7-8 timmar/natt. Han hade tidigare
på morgonen inte hunnit med mer än
att äta frukost. Förare A uppgav
att han var frisk och inte åt nå-
gon typ av farmaka samt är hel-
nykterist. A ansåg att han för
tillfället inte hade några problem
av den storleksordningen att de
kunde ha påverkat hans körning.
Tidsperioden omedelbart före
olyckan lyssnade han på ett trev-
ligt program på bilradion. Detta
program kunde A redogöra om vad
det handlade om, men ansåg sig
inte ha blivit distraherad av det-
tav Rörande distraktion utanför
fordonet uppgav A att det starka
vårljuset hade haft betydelse. A
påtog sig hela skulden till olyck-
an och sade att hjärnan inte rea-
gerat på vad ögat sett. A ansåg
att platsen där olyckan inträffade
"är sjuk", han ville ha denna
plats ombyggd helst till en plan-
skild korsning. A var yrkesförare
och hade vid flera tillfällen ta-
git upp denna korsnings utformning
med sina kolleger, men att de inte
fått stöd av de som beslutar i
denna fråga.

Förare A hade inte någon passage-
rare i fordonet. Han använde bil-
bälte.

Förare B

Förare B hade natten före olyckan
sovit 6-7 timmar. B uppgav att hon
veckan dessförinnan haft normal
sömn. Tidigare på morgonen hade B
varit på en födelsedagsuppvakt-
ning. B sa sig vara frisk och äter
inte någon typ av farmaka. Senast
hon konsumerade alkohol var två
dagar före olyckan och då i form
av vin till maten.
B ansåg sig för tillfället inte ha
några problem av den storleksord-
ningen att de skulle påverkat hen-
nes uppmärksamhet under körningen.
Omedelbart innan olyckan skojade B
med sin passagerare om dennes sätt
att visa vägen genom en trafikled
i nära anslutning till olycksplat-
sen. Denna vägvisning hade miss-
lyckats så de fick vända om och
vänta på den plats där olyckan
inträffade. Hon ansåg inte att
platsen där olyckan inträffade var
mer krävande för trafikanterna än
den omgivande trafikmiljön. B upp-
gav att hon inte distraherats av
något vare sig i eller utanför
fordonet. I fordonet fanns bil-
radio men den var ej påslagen.

Övrigt

Förare B hade en passagerare i
fordonet. Båda använde bilbälten.



Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

Förare A

Förare A körde i riktning norrut.
Han körde på en huvudled och när-
made sig en stor ljusreglerad fyr-
vägskorsning. A var placerad i det
vänstra körfältet av tre och hade
inga andra fordon framför sig. A
sade att det var ovanligt lite
trafik vid den aktuella tidpunk-
ten.

Fortsatt

Förare A hade för avsikt att fort-
sätta rakt fram i korsningen på
huvudleden i nordlig riktning. A
lyssnade på ett trevligt radiopro-
gram i bilradion. Vidare uppgav A
att som glasögonbärare irriterades
hans ögon av det starka vårljuset
vilket också gjorde att trafik-
ljusen syntes dåligt. Han märkte
att fordon i de högra körfälten
stod stilla och att trafikljusen
visade rött.

Förare B

Förare B hade kört fel i en tidi-
gare trafikmiljö och hade fått
vända om och köra norrut. B kom
fram till en ljusreglerad fyrvägs-
korsning där det gick att utföra
en högersväng för att sedan komma
ut på huvudleden igen. Trafiksig-
nalen visade rött för B som stod
till vänster i tillfarten och vän-
tade på att göra en vänstersväng i
korsningen. B noterade att hon
hade ett fordon bredvid sig till
höger samt att det fanns trafik på
huvudleden.

utveckling

Förare B hade för avsikt att pas-
sera huvudleden genom att göra en
vänstersväng och fortsätta sin
resa i sydlig riktning. Hon fick
grönt i ljussignalen och såg att
fordonen som skulle norrut hade
stannat i det högra och det mit-
tersta körfälten.

Olycksförlopp

Förare A körde in i korsningen med
en hastighet som han hade svårt
att precisera, men uppskattade
till 30-70 km/h. A hade sett att
det var rött ljus i trafiksigna-
len, men att hjärnan inte tog in
informationen. A upptäckte B i
korsningen och försökte bromsa och
svänga åt höger för att träffa B:s
fordon i bakpartiet. Detta lycka-
des inte utan han körde in i B:s
vänstra sida.

Förare B körde ut i korsningen för
att utföra en vänstersväng. Hon
hade vid olyckstillfället en has-
tighet omkring 10 km/h. B hade
uppmärksamheten riktad på mötande
trafik som skulle svänga norrut i
korsningen. När hon vred på huvu-
det till vänster såg hon att for-
don A kommer mot henne. B uppgav
att hon ej hade möjlighet att göra
något för att undvika att bli på-
körd av A. B uppskattade Azs has-
tighet till 50-70 km/h vid kolli-
sionsögonblicket. B var säker på
att A måste ha kört mot rött ljus
i korsningen.
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5 . ANALYS AV HÅNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats "nödvändig information".

Förare A behövde information om att signalen är röd och att B finns i kors-
ningen.
Förare B behövde information om att A kör ut i korsningen trots rött ljus i
signalen.

Informationsbortfall
Sikthinder

Förare A 'Förare B

Förare A har på grund av vägens FörareB:s sikt till vänster in
utformning med svag vänsterkurva mot det körfält där A färdades
och uppförsbacke nedsatt sikt fram hindrades av trafik i det högra
mot korsningen. Stark vårsol i körfältet. Detta kan ha medfört
kombination med nedsmutsade lykt- att B såg A allt för sent.
glas i signalanläggningen nedsatte
ytterligare signalens synbarhet.
Detta kan ha bidragit till att A
såg allt för sent att det var
rött.
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Perceptuella begränsningar

Förare A

Det finns anledning att tro att
Azs uppmärksamhet varit nedsatt.
Han lyssnade på ett radioprogram
och lyssnade intensivt. Haveri-
gruppens medlemmar tror att A
aldrig sett rödljuset.

Förare B

Har haft uppmärksamheten inriktad
på mötande trafik, vilket kan ha
minskat uppmärksamheten att se A.

Kunskapsbegränsningar

Uppenbarligen missbedömde A tra-
fiksituationen. A säger sig ha
sett att det var rött ljus i kors-
ningen men kommer sig inte för att
stanna förrän hanupptäcker att B
finns strax framför honom. Om det-
ta är sant måste A allvarligt ha
misstolkat situationen.

B antas ha mycket låg förväntan på
att någon ska komma från vänster.

Strukturering och tolkning

Förare A kör in mot korsningen med
en hastighet som avsevärt översti-
ger 70 km/h. Han har inte haft
något fordon framför sig som hind-
rar hans fält för frikörning fram
mot korsningen. I denna situation
upptäcker han B som kraftigt in-
kräktar på hans fält för fri kör-
ning samt att det är rött ljus i
signalen och att trafiken står
stilla bredvid honom.

Förare B kör ut i korsningen när
signalen slår om till grönt och
förbereder en vänstersväng. B har
inget som hindrar hennes fält för
fri körning. När B kommer ut i
korsningen och passerar de stil-
lastående fordonen i de högra kör-
fälten på huvudleden, dyker plöts-
ligt A upp i det tomma vänster-
fältet och krymper B:s fält för
fri körning.

Beslut och åtgärder

I och med att A upptäcker B i
korsningen inser han att en kolli-
sion är oundviklig. A bromsar och
uppger att han försöker styra un-

dan sitt fordon åt höger för att
träffa st fordon så långt bak som
möjligt. Registrerat hjulläge ty-
der dock på att någon undanmanöver
ej påbörjats.

Förare B upptäcker A i ett sent
skede och har ingen möjlighet att
undvika en kollision.



12

6. FAKTORER SOM KAN HA MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST

- Azs bristande uppmärksamhet på grund av intensivt radiolyssnande.

- Kraftigt solljus in i signalerna och smutsiga lyktglas kan ha varit en bidra-
gande orsak.

- Den begränsade sikten in mot korsningen kan rimligen bidragit till senare
upptäckt av signalen.

7. KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Förare A Förare B

Inga personskador. Förs i ambulans till sjukhus på
grund av nack-ryggont. B får lämna
sjukhuset samma dag efter det att

Fordon A röntgen frikänt de skador A ådra-
git sig i samband med kollisionen.

Fordonets framparti var intryckt.

Fordon B

Fordonets vänstra fram- och bak-

dörr, B-stolpe, sidobalk samt
vindruta var skadade.

8. HYPOTESER, UPPSLAG MM - ÅTGÄRDER

- LHOVRA-teknik

- Förvarning av trafiksignal med försignal.

- I en korsning med denna trafikmängd som den här måste det ses över om det går
att bygga om den till planskildhet.



Vägtrafikolycka 10 Stockholm
Korsväg avsväng.





VÃGTRAFIKOLYCKA 117/10 s

1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en till ytan stor cirkulationsplats med tät trafik. En
personbil (fordon A) körde in i cirkulationsplatsen från söder med avsikt att

fortsätta färden norrut. En annan personbil (fordon B) kom från norr och avsåg

att köra igenom c-platsen och fortsätta österut.
Enligt de båda förarna skymdes deras sikt av en lastbil i körfältet till väns-
ter om fordon A. Fordon A körde in i cirkulationsplatsen och kolliderade med
fordon B i den sydöstra delen av cirkulationsplatsen.
Olyckan inträffade i dagsljus och i torrt väglag och rubricerades som egendoms-
skada och klassificerades som korsväg-avsväng enligt den officiella olycks-
statistiken.

  



2. TRAFIKSITUATION OCH VÄGMILJÖ

Olyckan inträffade i en stor cirkulationsplats i tättbebyggt område när ett
fordon på väg in i rondellen kolliderade med ett annat som var på väg ut ur
densamma.

Trafiksituation

Måttlig trafik rådde vid tidig eftermiddagstid. Trots detta ställde fordon sig
i dubbla led i väntan på lämpliga luckor att ta sig in i cirkulationsplatsen.
Genom sin storlek inbjöd platsen till höga hastigheter framför allt vid körning
ut ur denna.
Övervägande personbilstrafik förekom och mycket få fotgängare och cyklister
trafikerade platsen vid denna tidpunkt.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon 8

A färdades norrut på en fyrfältig B färdades söderifrån på en fyr-
genomfartsled med mittskiljeremsa fältig matarled med mittskilje-
och hastighetsbegränsning till 50 remsa. Hastighetsbegränsning var
km/h. Ett hundratals meter före 50 km/h. Han befann sig i vänster
cirkulationsplatsen adderades ett körfält när han nalkades cirkula-
tredje körfält i tillfarten, så tionsplatsen där väjningsplikt
att indelningen blev: de två rådde för fordon på väg in.
vänstra körfälten hade raktfram-
pilar och det högra hade högerpil.
A placerade sig i det mittersta
körfältet.

Siktförhållanden

Sikten var god. Sikten var god.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Den ytstora c-platsen hade två körfält markerats i den cirkulära körbanan. I
tillfarterna varierade antalet körfält mellan två och tre. I Azs körbana var
bredden cirka nio meter, vilket gav en otydlig linjeföring som medförde svår-
ighet att tolka åt vilket håll fordon där var på väg. Väjningslinjen var marke-
rad på ett sådant ställe att fordon placerade där inte gav möjlighet för föra-
ren att överblicka in i cirkulationsplatsen. Därför stod som regel fordon upp-
ställda längre in i c-platsen i en väntposition som bestämdes av körspåren
efter tidigare trafikerade fordon. Körspårens linjeföring antydde att den yttre
kantstenen i B:s körbana låg för långt till höger för att ha den styrande
effekt som den borde ha. Detta konstaterades leda till variation i var fordon i
Azs tillfart placerade sig för bästa möjliga infartsposition.



Trafikanordningar

Dubbla vägmärken Lämna företräde" i B:s tillfart samt Övergångsställe och
"Cirkulationsplats". Zebramarkeringarna var utslitna och Väjningslinjerna
slitna. Ledlinje fanns målade endast mellan de två raktframgående körfälten i
Azs tillfart.
Cykelöverfart var markerad i B:s frånfart.

Ljus- och väderleksförhållanden

Våreftermiddag i mellersta Sverige. Växlande molnighet rådde med solen högt i
sydväst.
Temperaturen var cirka +10 grader C.

Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen var ljus asfalt och väglaget torrt. Något glassplitter fanns
vid kollisionspunkten. Inga bromsspår synliga.

Sammanfattning

Olycksplatsen som var en till ytan stor cirkulationsplats ställde stora krav på
trafikanterna, dels på grund av stora trafikmängder dels på grund av dess geo-
metri. Den cirkulära körbanas bredd var på vissa ställen så stor att de två
markerade körfälten fick sådan bredd att linjeföringen blev svårtolkad.
Väjningslinjerna var markerade på ett sådant sätt att de inte medgav möjlighet
att överblicka c-platsen i Azs tillfart, vilket ledde till spontant varierade
positioner på väntande fordon där. Flera körfält i tillfarterna kunde medföra
att väntande fordon skymde varandra beroende på storlek och placering.



3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande ellerpå annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A Fordon B

Fordonsslag: Personbil, 2 dörrar Fordonsslag: Personbil, 2 dörrar
Fabrikat och typ: Ford Fiesta 1,4i Fabrikat och typ: Opel Calibra 16V
CLX Årsmodell: 1991
Årsmodell: 1989 Senaste kontrollbesiktning: Med
Senaste kontrollbesiktning: Med hänsyn till bilens årsmodell har
hänsyn till bilens årsmodell har den ej genomgått kontrollbesikt-
den ej genomgått kontrollbesikt- ning.
ning. Vägmätarställning: 10080 km
Vägmätarställning: 51553 km

Hjulsystem

Fabrikat och typ: Semperit Hi-Life Fabrikat och typ: Pirelli P600
lika runt om lika runt om
Dimension: 155/70 R13 lika runt om Dimension: 205/55 R15
Mönsterdjup: 5,0-6,5 mm Mönsterdjup: 7,0 mm
Lufttryck: Normala värden Lufttryck: Normala värden

Karosseri

Vänster framskärm och framstöt- Höger bakflygel bakom bakhjulet
fångarens vänstra del var intryckt och bakstötfångarens högra del var
(kollisionsskada). repskadat, (kollisionsskada).

Kommunikation

Vänster strålkastare och körrikt-
ningsvisare var kollisionsskadat.

Skadebeskrivning

Vänster framskärm och stötfång- Repor på höger bakflygel och bak-
arens var intryckt. stötfångarens högradel, bakom
Vänster strålkastare och körrikt- höger bakhjul var skadat.
ningsvisare var skadad.



Sammanfattning

Fordon A

Med hänsyn till olyckans förlopp
var fordonets driv- och broms-
system av särskilt intresse. Dessa
var utan anmärkning.

Fordon B

Med hänsyn till olyckans förlopp
var fordonets kommunikationssystem
av särskilt intresse. Detta var
utan anmärkning.



4. TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenheter

Förare A

Förare A var 23 år och tog B-kör-
kort för fem år sedan. Hon hade
tidigare kört bil i liten omfatt-
ning i glesbygdstrafik. De sista
tre månaderna hade hon kört 20
mil/dag, mest stads- och lands-
vägskörning. A ansåg sig var säker
som bilförare men med en svaghet i
stadskörning. Vid olyckstillfället
körde hon en firmabil av märket
Ford som hon hade haft till sitt
förfogande i tre månader. Tidigare
körde hon en Saab 900.
A passerade någon gång i veckan
platsen där olyckan inträffade.
Hon hade för tre månader sedan
varit inblandad i en liknande
olycka i en cirkulationsplats samt
en avåkning i samband med halka
för fem år sedan.

Förare B

Förare B var 26 år och hade haft
AB-körkort i nio år. Han körde
2000-3000 mil/år varav övervägande
delen i tjänsten. B kände sig så-
ker som bilförare men ville vara
försiktig med att påstå sig vara
en god förare. B hade i det mili-
tära kört lastbil och buss.
Han hade även flygcertifikat.
B körde vid olyckstillfället en
Opel som han hade lånat och kört
med cirka en halvtimme. B ägde en
Peugot 405 som han hade haft i två
ar.
Platsen där olyckan inträffade
passerade B dagligen.
B hade tidigare råkat ut för två
lättare sammanstötningar i cirku-
lationsplatser.

Uppgifter om resan

Förare A uppgav att olyckan in-
träffade kl. 13.05 och att hon
startade resan fem minuter tidi-
gare. Hon hade ätit lunch och var
på väg till sitt arbete. A uppgav
att hon vid tillfället inte hade
speciellt bråttom. Hon uppskattade
sin medel- och topphastighet till
50 km/h.

Förare B startade resan kl. 12.30
och han gjorde en provtur med det
aktuella fordonet. B hade ingen
brådska och inte heller något
fastställt mål för resan. Senare
under eftermiddagen skulle B vara
på arbetet. Han uppskattade sin
medelhastighet lite över 50 km/h
och topphastigheten cirka 70 km/h.



Uppmärksamhetsnivå

Förare A

Förare A hade natten före olyckan
sovit i sju timmar. Den senaste
veckan hade hon sovit mycket mer
än vad hon normalt brukade göra. A

hade innan hon startade sin resa
sysslat med normala arbetsrutiner
och varit på en lunchrestaurang i
närheten. Hon var frisk och an-
vände inte någon typ av farmaka. A
uppgav att hon konsumerat alkohol
fyra dagar innan olyckan i form av
vin och öl till maten. Vidare upp-
gav A att hon för tillfället inte
hade några problem av den stor-
leksordningen att de kunde ha di-
straherat henne under körningen.
Alldeles innan olyckan inträffade
tyckte hon sig känna igen en be-
kant i en annan bil som hon mötte.
A ansåg att platsen där olyckan
inträffade var mer krävande än den
omgivande trafikmiljön. Skälet
till det var enligt henne att
platsen var en cirkulationsplats.
A sade att hon inte distraherats
av något vare sig i eller utanför
fordonet.
Fordonet var utrustat med bilradio
och telefon men ingetdera var
påslaget.

Förare A hade ingen passagerare i

fordonet. Hon använde bilbälte.

Förare B

Förare B hade natten före olyckan
sovit gott i ungefär sju timmar
och uppgav att det är hans normala
sömnbehov. Den senaste veckan hade
sömnen varit normal. Tidigare un-
der dagen hade B arbetat med ordi-
narie arbetsuppgifter utan stress.
B var frisk och åt inte någon typ
av fanmaka och var nykterist.
Förare B uppgav att han för till-
fället inte hade några problem av
den storleksordningen att de kun-
nat påverka hans körning. Vidare
sade B att han hade haft en högre
körmedventenhet än normalt på
grund av att han körde en ny bil
som han lånat. Omedelbart innan
olyckan hade B inte tänkt på något
särskilt. I bilen fanns bilradio
men den var inte på. B ansåg att
den aktuella platsens trafikmiljö
var något mer krävande än tidigare
miljöer. Orsaken till detta skulle
vara att platsen var en komplice-
rad trafikplats med många tillbud
i låga farter enligt B.
Det hade inte funnits något vare
sig i eller utanför fordonet som
distraherat B. Vid olyckstillfäl-
let uppskattade B sin hastighet
till 30 km/h.

Övrigt

Förare B var ensam i fordonet och

han använde bilbälte.

Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

Förare A körde med låg hastighet
in mot cirkulationsplatsen söder
ifrån för vidare färd norrut. Hen-
nes sikt till vänster skymdes av
en lastbil. A såg att det fanns
andra trafikanter i och omkring
c-platsen. A uppgav att hon var
extra försiktig när hon skulle
igenom en trafikmiljö som denna,
hon poängterade att hon tyckte det
var svårt att färdas i rondeller.

Förare B körde cirka 30 km/h i
cirkulationsplatsen norrifrån och
skulle vidare österut. B befann

sig i cirkulationen och såg bland
annat en lastbil och att det fanns

fler fordon bakom denna. B räknade

med att dessa fordon skulle lämna

honom företräde.



Fortsatt utveckling

Förare A

Förare A hade för avsikt att ta
sig igenom cirkulationen ett halvt
varv och fortsätta i östlig rikt-
ning. Hon uppgav att hon var med-
veten om sin svaghet att köra i
denna speciella trafikmiljö och
var därför mer vaksam när hon när-
made sig c-platsen. Cirkulations-
platsen hade i sin närhet över-
gångsställen som korsade de an-
slutande tillfarternas körfält.
Gångtrafikanter och cyklister pas-
serade utan ljusreglering platsen
vilket ytterligare bidrog till att
göra platsen rörig.

Förare B

Förare B hade för avsikt att från
en nordlig tillfart göra en väns-
tersväng och fortsätta österut.

Olycksförlopp

Förare A kom körande fram till
cirkulationsplatsen och hade sitt
fordon placerat i det mittersta
körfältet. På vänstra sidan hade A
en lastbil vilken till stor del
skymde hennes sikt till vänster.
Fordonen stod stilla och avvaktade
lämpligt tillfälle att köra in i
cirkulationen. Med låg fart börja-
de trafiken röra sig framåt och
förare A hade lastbilen till väns-
ter om sig. Förare A sade att far-
ten var låg, exakt på km/h kunde
hon inte uppge. Plötsligt upptäck-
te A att lastbilen bromsat för att
släppa fram ett fordon B som fanns
inne i cirkulationen. Förare A
försökte att bromsa men fordonen
kolliderade med varandra. A sade
att fordon B markerade och redan
var på väg i östlig riktning och
att hon trodde att förare B skulle
stanna och låta henne passera för-
bi. Hon visste inte om båda fordo-
nen befann sig inne i cirkulatio-
nen samtidigt eller om hon inte
kommit in i den än när olyckan
inträffade.

Förare B befann sig i cirkula-
tionen och hade sitt fordon pla-
cerat i det högra körfältet. B
hade kommit från den norra till-
farten och skulle köra ut på den
östra frånfarten. Förare B såg en
lastbil i den södra tillfarten och

att det fanns fordon bakom den. B

räknade att trafiken som skulle in

i cirkulationen skulle lämna honom
företräde. Lastbilen stannade för

att B skulle kunna köra förbi men
ett fordon A kommer för långt in i
cirkulationen och sammanstöter med

B:s fordon.

Förare B:s hypotes om olyckan var
att förare A skulle ha avvaktat

sin inkörning i rondellen då tra-
fiken i denna skymdes av last-
bilen.



5. ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m.m liksom övriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats nödvändig information".

För förare A krävs information om att förare B befinner sig i rondellen.

För förare B krävs information om att förare A inte har för avsikt att stanna.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A Förare B

Förare A hade begränsad sikt av en Lastbilen skymde till stor del
lastbil i det vänstra körfältet. sikten, men B uppfattade att det
Sikten till vänster var av största fanns fordon bakom lastbilen.

vikt för infart i rondellen. Last-
bilen hade utgjort Sikthinder både
under färden mot och in i cirkula-
tionsplatsen.

Perceptuella begränsningar

Inte aktuellt. Inte aktuellt.

Kunskapsbegränsningar

Förare A behärskade inte till ful- Förare B borde med hjälp av tidi-
lo reglerna för körning i cirkula- gare erfarenheter ha insett svå-
tionsplats. righeten att bli upptäckt av fö-

rare A.
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Strukturering och tolkning

Förare A Förare B

Förare A avsåg att passera rakt Förare B ser bland annat en last-
genom rondellen. Hon har sikthin- bil på väg in i rondellen. Last-
der till vänster på grund av en bilen stannar och avser att lämna

lastbil och avser att passera ge- företräde för B. Plötsligt kommer
nom cirkulationen i skydd av den- fordon A fram bakom lastbilen och
na. Utav denna anledning så an- krymper B:s fält för fri körning.
vänder hon sig av lastbilens fält
för frikörning. A förlitar sig på
lastbilens skydd och brister där-
för i observans på dess framfart
och sedan plötsliga stopp.

Beslut och åtgärder

Förare A beslutar sig för att pas- Förare B beslutar sig för attpas-
sera in i rondellen. När fordon B sera lastbilen och de andra fordo-
dyker upp befinner hon sig så nära nen för att fortsätta i östlig
detta fordon att hon inte hinner riktning.
att bromsa varför hon kör in i

sidan på fordon B.
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6. FAKTORER SOM KAN HA.MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKDMST

- Cirkulationsplatsens storlek och otydliga linjeföring.

- Azs osäkerhet i cirkulationskörning.

- B:s brist på fantasi om förväntade fordonsrörelser bakom lastbilen.

7. KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Förare A Förare B

Inga personskador. Inga personskador.

Fordon A Fordon B

Vänster framskärm och stötfångare Repor på höger bakflygel och bak-
var intryckt. Vänster strålkastare stötfångarens högra del, bakom
och körriktningsvisare var skadat. höger bakhjul.

8. HYPOTESER, UPPSLAG MM - ÅTGÄRDER

- Tydligare linjeföring vad gäller linjemarkeringar och kantstenar.

- Översyn och uppdatering av förändrade trafikförhållanden.





Vägtrafikolycka 11 Stockholm
Korsväg korsande kurser.





VÄGTRAFIKOLYCKA 117/11 s

1 . OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en fyrvägskorsning där en av gatorna hade genomfarts-
trafik. Genomfartsgatan åtskiljdes av en bred mittskiljeremsa. En personbil
(fordon A) körde söderut på genomfartsgatan i avsikt att fortsätta förbi kors-
ningen. En annan personbil (fordon B) körde österut på den korsande mindre
gatan i avsikt att korsa genomfartsgatan. Fordonen kolliderade i korsningen.
Korsningen var inte reglerad med ljussignaler eller vägmärken.
Olyckan inträffade i dagsljus och i torrt väglag. Olyckan rubricerades som
egendomsskada och klassificerades som korsväg ej avsväng enligt den officiella
olycksstatistiken.

\\ä

   



2. TRAFIKSITUATION OCH VÄGMILJÖ

Olyckan inträffade i en fyrvägskorsning i stenstadsmiljö när en bil körde ut i
korsningen från en mindre lokalgata samtidigt som en annan bil körde över kors-
ningen på en stor genomfartsgata.

Trafiksituation

Tät trafik rådde på genomfartsgatan som dessutom var en matargata till en tra-
fiksanerad stadsdel. Mycket stort angöringsbehov fanns vid båda gatorna då det
i hörnet låg en Systembolagsbutik. Endast ett fåtal fordon trafikerade lokal-
gatan. Många fotgängare trafikerade platsen.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon B

Fordon A färdades söderut på en Fordon B färdades österut på en
genomfartsgata som bestod av två cirka fem meter bred lokalgata som
cirka nio meter breda enkelriktade var enkelriktad. På båda sidor
körbanor med en bred parkremsa fanns smala gångbanor och längs
emellan sig. Fordon stod uppställ- den norra stod ett antal fordon
da längs kantstenarna både till uppställda. Flera våningar höga
höger och vänster. A hade just hus medförde att gatan gjorde ett
passerat en signalreglerad kors- trångt intryck.
ning och färdades i en svag ner-
försbacke mot olycksplatsen.

Siktförhållanden

Sikten begränsades för båda förarna av dels den omgivande bebyggelsen som med-
förde små sikttrianglar dels av den livliga angöringstrafiken på framförallt
genomfartsgatan.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Korsningen hade i denna punkt två obevakade övergångsställen över genomfarts-
gatan. Fordon B hade för avsikt att passera korsningen för vidare färd österut
och fordon A skulle också passera rakt över korsningen i riktning söderut.
Många fotgängare fanns på platsen, speciellt gick de längs genomfartsgatan.
Högerregeln gällde, vilket alltså innebar att trafiken på genomfartsgatan skul-
le lämna trafiken på den lilla lokalgatan företräde.

Trafikanordningar

Förutom vägmärkena "Övergångsställe" och Förbjuden infart" fanns inga speciel-
la trafikanordningar.

Ljus- och väderleksförhållanden

Våreftermiddag i mellersta Sverige. Mulet väder med en temperatur på cirka +10
grader C.



Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen var ljus asfalt och väglaget torrt. Zebramålningen var i god
kondition. Glassplitter fanns vid kollisionspunkten och bromsspår efter fordon
A uppmättes till 11.2 meter. v '

Sammanfattning

Olycksplatsen var en starkt trafikerad korsning som med sin stora angöringstra-
fik medförde en allmänt rörig miljö. Den täta bebyggelsen kring framförallt
lokalgatan medförde korta siktsträckor och bidrog till att upptäckbarheten av
denna försvårades. Detta medförde att högerregeln ställde stora krav på upp-
märksamheten hos trafikanter på genomfartsgatan särskilt som denna var fylld av
uppställda fordon på båda sidor. Lokalgatans utförande manade till försiktighet
vid utfart på genomfartsgatan främst genom sin ringa bredd och ringa trafik.



3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov till/bidragit
till olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A Fordon B

Fordonsslag: Personbil 4 dörrar. Fordonsslag: Personbil 4 dörrar
Fabrikat och typ: Volvo 940 GL Fabrikat och typ: Fiat Croma I.E
Årsmodell: 1991 Årsmodell: 1988
Senaste kontrollbesiktning: Med Senaste kontrollbesiktning: 900718
hänsyn till bilens årsmodell har Vägmätarställning: 31727 km
den ej genomgått kontrollbesikt-
ning.
Vägmätarställning: 22565 km

Däckutrustning

Fabrikat och typ: Gislaved Speed Fabrikat och typ: Good year Eagle
190.65 samtliga däck. NCT 70 samtliga däck.
Dimension: 185/65 R 15 samtliga Dimension: 175/70 R 14 samtliga
däck. däck.
Mönsterdjup: 7,0 mm Mönsterdjup: Höger fram 2,0 mm
Lufttryck: 2,0 kPa övriga däck 4,0-5,0 mm.

Lufttryck: 1,9 kPa samtliga däck.

Styrsystem

Vänster styrstag var krökt,
(kollisionsskada).

Karosseri

Motorhuv, kylargaller, front-
spoiler och stötfångare var
skadade (kollisionsskada).

Kommunikation

Vänster strålkastare och dimlykta
var skadat, (kollisionsskada).

Provkörning

Ej körbar på grund kollisions-
skadornas omfattning.



Skadebeskrivning

Fordon A Fordon B

Bilens frontparti omfattande, Vänster sida, mellan hjulaxlarna

motorhuv, kylargaller, spoiler, intryckt, i höjd med b-stolpen
stötfångare och vänster strål- 10-15 cm var skadat. Vänstra
kastare och dimlykta var skadade. dörrparet var ej öppningsbara.

Vänster styrstag var krökt.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka var det av speciellt intresse
att undersöka fordon Azs kommunikationssystem och fordon B:s driv- och broms-
system. Det har dock inte framkommit, vare sig på dessa system eller övriga
komponenter på fordonen, några fel eller brister av sådan art att de kan ha
medverkat till olyckans uppkomst och förlopp.



4. TRAFIKANTER

Bakgrund

Tidigare erfarenheter

Förare A

Förare A var 22 år och hade inne-
haft B- körkort i fyra år. Han
körde cirka 2000 mil/år mest
tjänsteresor. Fordonet som A körde
var lånat av Azs pappa och av mär-
ket Volvo och denna bil hade A
haft tillgång till i ungefär fyra
månader. A hade innan denna bil
kört bland annat Toyota och Volvo.
A svarade på frågan om han känner
sig säker som bilförare -Oh ja
mycket bra.-
Förare A passerade platsen där
olyckan inträffade många gånger i
veckan och han hade inte tidigare
råkat ut för någon olycka.

Förare B

Förare B var 59 år och hade haft
AB-körkort i 41 år. Han körde cir-
ka 1000 mil/år huvudsakligen
tjänsteresor. B kände sig säker
som bilförare. Vid olyckstill-
fället färdades B i en Fiat som
han hade haft i två och ett halvt
år. Dessförinnan hade han också
haft en Fiat.
Förare B passerade platsen där
olyckan inträffade mera sällan och
han uppgav att han aldrig tidigare
varit inblandad i någon olycka.

Uppgifter om resan

Förare A startade sin resa tio
minuter innan olyckan inträffade.
Han körde ofta den här vägen och
visste att det från det stället
där han startade till olycksplat-
sen tog det cirka tio minuter att
köra den här tiden på dygnet. A
var på väg hem för att äta middag
för att senare på kvällen ge sig
iväg till sitt arbete. Han hade
ingen brådska vid det aktuella
tillfället.
A uppgav att medelhastigheten ti-
digare under resan varit 40 km/h
och topphastigheten uppskattade
han till 50 km/h.

Förare B startade sin resa från
arbetet kl. 14.30 och olyckan in-
träffade kl. 15.00. B hade en del
arbetsuppgifter med sig hem som
han skulle fortsätta med i bosta-
den. Vid olyckstillfället uppgav B
att han inte hade särskilt
bråttom. Han uppskattade medel-
hastigheten tidigare under resan
till 40 km/h och topphastigheten
till 60 km/h.



Uppmärksamhetsnivå

Förare A

Förare A hade natten innan olyckan
sovit i åtta timmar och den senas-
te veckan hade han sovit mellan
sex och tolv timmar/natt. A hade
tidigare på dagen varit några tim-
mar på arbetet. Han hade därefter
träffat en kamrat. Strax före
olyckan hade A varit och hämtat
den aktuella bilen och skulle se-
dan hem för att äta. Förare A upp-
gav att han var frisk och att han
inte åt någon typ av farmaka. Han
hade 4 dagar före olyckan intagit
alkohol i form av starköl.
A ansåg sig inte ha några problem
av storleksordningen att de skulle
ha kunnat påverka hans körning.
Han sade att han tidsperioden
strax före olyckan känt sig av-
spänd. A hade inte distraherats av
någonting vare sig i eller utanför
fordonet. I fordonet var bilradion
på men han kunde inte påminna sig
vad programmet handlade om.
A ansåg inte att olycksplatsen var
mer krävande för trafikanterna än
omgivande trafikmiljö.

Förare A hade inte någon passage-
rare i fordonet. Han använde bil-
bälte.

Förare B

Förare B hade natten innan olyckan
sovit mellan kl. 22.00-7.00.
Den senaste veckan hade han upp-

skattningsvis sovit sex timmar/
natt. Tidigare på dagen hade B
varit på arbetet och utfört sina
ordinarie arbetsuppgifter och han
var nu på väg hem för att där
fortsätta med en del extra arbets-
uppgifter.
Han uppgav att han var frisk och
att han inte åt någon typ av far-
maka. Alkohol konsumerade han tre
dagar innan olyckan och i form av
15 cl starksprit.
Förare B uppgav att han för till-
fället inte hade några problem av
den storleksordningen att de kunde
ha distraherat honom under kör-
ningen. Tidsperioden närmast före
olyckan tänkte han inte på något
särskilt alls.
Förare B ansåg inte att platsen
där olyckan inträffade var mer
krävande än tidigare trafikmil-
jöer. Han sade sig inte ha blivit
distraherad av något vare sig i
eller utanför fordonet. Bilradion
var avstängd och i biltelefonen
pågick inget samtal.

Övrigt

Förare B var ensam i sitt fordon
och han använde sig inte av bil-
bälte vilket han uppgav att han
sällan gjorde när han körde i
stadstrafik.



Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

Förare A

Förare A kom från en ljusreglerad
korsning cirka 150 meter från
olycksplatsen. A hade stått still
och väntat på att få grönt för att
kunna passera över den korsningen
och sedan fortsätta söderut. A
passerade den i riktning rakt fram
och var på väg motolyckskorsning-
en. A ansåg att trafiken vid den
aktuella tidpunktenflöt fint. I
olyckskorsningen såg A en lastbil,
vilken till viss del skymde Azs
sikt till höger.

Fortsatt

Förare A skulle köra rakt fram på
genomfartsgatan som han färdades
på. Ungefär 25 meter innan kors-
ningen såg A fordon B som kom gli-
dande ut i korsningen där olyckan
inträffade. A var övertygad om att
B:s avsikt var att stanna och
släppa fram honom.
Förare A uppskattade hastigheten
till 40-50 km/h vid olyckstill-
fället.

Förare B

Förare B kom västerifrån på en
smal och enkelriktad lokalgata och
skulle köra rakt fram Över en
större genomfartsgata och därefter
svänga tillvänster och fortsätta
färden norrut. Gatan kantades på
båda sidor av höga huskroppar och
en bil fanns parkerad till vänster
strax innan korsningen. Den här
platsen var livligt trafikerad,
möjligen beroende av att system-
bolaget hade en av sina butiker i
gaveln på den högra byggnaden.

utveckling

Förare B avsåg att köra rakt fram
och korsa en större genomfartsgata
som var enkelriktad i sydlig rikt-
ning och fortsätta ytterligare ca
25 meter och därefter svänga väns-
ter i nordlig riktning. Han upp-
skattade hastigheten till cirka 10
km/h när han kom ut i korsningen
där kollisionen inträffade. B upp-
gav att han inte hade stannat helt
innan han körde ut i korsningen
och att han dessutom varit oupp-
märksam på trafiksituationen. Han
hänvisade till mänskliga faktorn
och att han skulle ha tagit det
ännu mer försiktigt när han skulle
över korsningen.

Olycksförlopp

Förare A höll en hastighet runt
40-50 km/h när han närmade sig den
aktuella korsningen. A passerade
ett övergångsställe som låg all-
deles innan korsningen och han såg
att B fanns på tvärgatan till hö-
ger. A uppfattade situationen så
att förare B skulle stanna och
lämna A företräde. Men istället
för att stanna fortsatte B ut i
korsningen. A såg att B inte hade
sett Azs fordon. Förare A uppgav
att B tog sats ut i korsningen. I
det här ögonblicket insåg A att en
kollision var oundviklig och han
försökte bromsa men detta miss-
lyckades och A körde med sin front
in 1 fordon B:s vänstra sida.

Förare B körde med 10 km/h ut i
korsningen och hann ungefär köra
ut till mitten av den korsande
genomfartsgatan, när hanupptäckte
fordon A som kom från vänster. B
försökte inte att bromsa eller på
något annat sätt att undvika att
kollidera med fordon A. B kunde
inte uppskatta förare Azs hastig-
het men han trodde inte att den
kunde ha varit särskilt hög. När B
uppfattade att en kollision var
oundviklig så sade han att han
kastade sig över på passagerar-
sidan för att undvika att bli ska-
dad när fordon A körde in i hans
vänstra sida.



5 . ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt
II - Analysmetod. u
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats nödvändig information".

För förare A krävs information om att B närmar sig korsningen och att han inte
hade för avsikt att stanna.

För förare B krävs information om att A närmar sig korsningen och att han inte
hade för avsikt att stanna.

Informationsbortfall

Sikthinder

Sikthinder till följd av husens form och placering samt ett större fordon i
omedelbar närhet till korsningen.

Perceptuella begränsningar

Förare A Förare B

Inte aktuellt. Med anledning av sin långa erfa-
renhet och beskrivning av trafik-
situationen tyder B:s beteende på
att hans uppmärksamhetsnivå varit
låg.

Kunskapsbegränsningar

Förare A kände inte till att Trots sin långa erfarehet borde B
högerregeln skulle tillämpas på ha uppmärksammat att högerregeln
olycksplatsen, troligen på grund var svår att tillämpa i denna typ
av att han färdades på en stor av korsning.
genomfartsgata.
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Strukturering och tolkning

Förare A Förare B

A tycks bedöma att förare B inte Förare B har troligen sin uppmärk-
kommer att inkräkta på hans fält samhet inriktad på något annat än
för frikörning, eftersom A färdas bilkörning. Han uppfattar därför
på den större gatan. inte att hans fält för frikörning

har upphört.

Beslut och åtgärder

Förare A försöker att bromsa för Förare B beslutar sig för att
att undvika en kollision med for- kasta sig åt sidan". Några andra
don B. åtgärder vidtar han inte för att

undvika en kollision med fordon A.
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6. FAKTORER SOM KAN HA.MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST

- Det störande inslag som lastbilen utgjorde för båda trafikanterna.

- Azs bristande hastighetsanpassning till rådande omständigheter.

- B:s minimala uppmärksamhetsnivå åt vänster.

7. KONSEKVENSER.ÅV OLYCKAN

Förare A Förare B

Inga personskador. Inga personskador.

Fordon A Fordon B

Bilens frontparti omfattande, Vänster sida, mellan hjulaxlarna
motorhuv, kylargaller, spoiler, var intryckt, i höjd med b-stolpen
stötfångare, vänster strålkastare 10-15 om var skadat. Vänstra
och dimlykta var skadade. dörrparet var ej öppningsbara.

Vänster styrstag var krökt.

8. HYPOTESER, UPPSLAG MM - ÅTGÄRDER

- Införande av väjningsplikt på lokalgatan.

- Undersöka möjligheten att ändra enkelriktningen på lokalgatan.

- Införa provisoriskt körkort för nyblivna bilförare under en period av tre
till fem år.





Vägtrañkolycka 12 Stockholm
Omkörningsolycka.





VÄGTRAFIKOLYCKA 120/12 s

1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade på en större genomfartsled som var motorväg. Vägen hade på
olycksplatsen tre körfält i vardera riktningen separerade med en mittskilje-
remsa bestående av avbärarbalkar. Trafiken var mycket tät vid tidpunkten för
olyckan och kunde betecknas som kökörning.
En lastbil (A), med färdriktning österut, gjorde ett körfältsbyte från höger

körfält till det mittre. Samtidigt hade en personbil (C) påbörjat en omkörning
till höger om lastbilen. När personbilen kom jämnsides med lastbilens (A) fram-
parti hade personbilen sannolikt sammanstött med kantstenen på höger sida. Var-
vid personbilen ändrade färdriktning och for med höger framparti mot mittrem-
sans avbärarbalk. Därefter hade personbilen ånyo ändrat färdriktningen och blev
stående på tvären i det mittre körfältet. Omedelbart därefter kom lastbil (B) i
det mittre körfältet och körde på personbilens högra sida.
Personbilen erhöll omfattande skador och bärgades från platsen. Föraren skada-
des allvarligt och fördes till sjukhus. Lastbilen A erhöll inte några synbara
skador medan lastbilen B uppvisade smärre skador på höger framparti.
Olyckan inträffade i dagsljus och regn och rubriceras som personskadeolycka.
Enligt den officiella olycksstatistiken klassificeras den som "omkörnings-
olycka".
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2. TRAFIKSITUATION OCH VÃGMILJÖ

Olyckan inträffade på en stadsmotorväg i förortsmiljö.

Trafiksituation

Relativt tät trafik rådde på vägen. Fordon framfördes i samtliga tre körfält.
Det högra körfältet som var avsett enbart för högersvängande trafik ledde bland
annat in till ett partihandelsområde. Andelen tunga fordon var stor. Höga
hastigheter och korta avstånd mellan fordonen rådde. Årsdygnstrafiken 1989 var
29000 f/åmd.
Såväl den södra som norra avfarten från denna motorväg var uppdelad på två kör-
fält vardera. Vilka sammangick i tre körfält 500 meter före kollisionsplatsen.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A

Fordonen hade tidigare färdats på
en annan motorväg med hastighets-
begränsning till 70 km/h. Denna
motorväg gick i nord-sydligrikt-
ning. Fordon A hade kommit söder-
ifrån och fordon B norrifrån.
Denna motorväg hade två avfarter
en norrifrån och en söderifrån. De
två söderifrån kommande körfälten
gick i en högerkurva i nedförslut-
ning, varvid ett körfält upphörde
och ett anslöt till vänster kör-
fält på den öst-västliga motor-
vägen.
De två norrifrån kommande körfäl-
ten gick i nedförslutning in på
denna motorväg. Det vänstra av
dessa körfält blev mittenkörfält.
Det högra övergick till att bli
tillåtet enbart för högersvängande
trafik.

Fordon C

Fordon C hade före kollisionsplat-
sen befunnit sig i det högra kör-
fältet.

Fordon B

Som fordon A.

Siktförhållanden

Sikten var god framåt för den norrifrån kommande trafiken. Där avfarterna sam-
manstrålar var sikten begränsad för den söderifrån kommande trafiken. Därefter
blev sikten god fram till kollisionsplatsen.



Vägmiljö på kollisionsplatsen

Stadsmotorväg med sex körfält, mittskiljeremsa med avbärarräcken på båda sidor,
vägrenar. (Typsektion 3K 10,5 + 2V 2,0 + 2V 1,0 + M 5,0)
Hastighetsbegränsning var 70 km/h. Terrängen intill vägen varöppen med långt
indragen bebyggelse. Höger körfält var enbart avsett för högersvängande trafik.

Trafikanordningar

Hastighetsbegränsningen var 70 km/h.
Kantlinjer och körfältsmarkeringar var något slitna. Vägvisning och körfälts-
pilar var placerade för nära avfarten till partihandelsområdet.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade i blåsigt och regnigt väder. Temperatur + 5 grader C.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt med måttlig spårbildning.
Väglag: Våt körbana.
Tio meter långa skrapmärken från fordon Czs högra hjulpar synliga på kansten
utanför vägren cirka 60 meter före kollisionsplatsen. Avbärarbalken i mitt-
skiljeremsan var intryckt cirka en halv meter 28 meter före kollisionspunkten.
Bromsspår saknades.

Sammanfattning

Vägens goda standard och höga trafikintensitet samt avsaknaden av tidig infor-
mation i form av körfältsvägvisning och körfältspilar gjorde att vägsträckan
vid olycksplatsen var något svåröverskådlig.



3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan

redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A Fordon B

Fordonsslag: Tung lastbil med Fordonsslag: Tung lastbil med an-
täckt flak ordning för utbytbara karosserier.
Fabrikat och typ: DAF, FAS 95 400W Fordonet var försett med skåp-
26 container med kylaggregat.
Årsmodell: 1991 Fabrikat och typ: Volvo, F12 6X2
Senaste kontrollbesiktning: På Årsmodell: 1989
grund av fordonets årsmodell har Senaste kontrollbesiktning:
den inte genomgått kontrollbe- 1991-04-16
siktnig. Vågmätarställning: 392138 km
Vågmätarställning: 43334 km

Fordon C

Fordonsslag: Personbil
Fabrikat och typ: Mercedes-Benz
240 D
Årsmodell: 1982
Senaste kontrollbesiktning:
1991-02-04
Vågmätarställning: 235386 km

Stomme

Fordon C

Höger och vänster sidobalk, höger
takbalk och höger B-stolpe var
krökta. Vänster B-stolpe var av-
klippt vid taket. Samtliga skador
var en följd av olyckan.

Hjulsystem

Fordon C

Höger sidas fälghorn hade slip-
märken i hela omkretsen. Mellan
höger framhjuls däck och fälg
fanns jord och gräsrester som or-
sakade luftläckage. Samtliga fynd
har uppstått vid olyckan.



Däckutrustning

Fordon A

Fabrikat och typ: Good Year på
samtliga hjul
1:a och 3:e axeln G 291
2:a G 167
Dimension: 1:a axeln 315/80 R 22,5

Övr.hjul 295/80 R 22,5
Ringtryck: Normalt
Mönsterdjup:
Vä framhjul 8,0-10,1 mm
Hö " 10,3-11,1 "
2:a axelns

vä sida yttre hjul 8,8- 9,7

inre " 8,6- 9,2

hö sida yttre " 8,9- 9,2
inre " 8,4- 9,2

3:e axelns

vä sida båda " 10,2-1
hö sida båda 9,0 13

Fordon C

Fabrikat och typ: Michelin, MX på
framhjulen Canac, Steelbelted på
bakhjulen
Dimension: 175 R 14 på samtliga
hjul
Ringtryck: vä fram 2,3 kp/cm2

hö " 0,7 "
vä bak 2,3
hö 2,2 "

Mönsterdjup: vä fram 3,9-4,l mm
hö " 3,0-4,5 "
Vä bak 3,1-4,3 "

hö " 3,4-4,5 "

Fordon C

3:ans växelläge var ilagd. Detta
växelläge kan ha lagts i under
räddningsarbetet. Kardanaxeln var
krÖkt, kylaren skadad och elsy-
stemet var kortslutet. Samtliga
skador har sannolikt uppkommit vid
olyckan.

Fordon B

Fabrikat och typ: Dunlop, SP 331
på framhjulen
2:a axelns hjul regummerade av
Transportregummeringar i Hofors AB
3:e axeln Michelin,

hö sida XZA

vä " Bridgestone, R 164
Dimension:
1:a och 2:a axeln 315/80 R 22,5
3:e " 385/65 R 22,5
Ringtryck: Normalt
Mönsterdjup:
1:a axelns
vä sidas hjul 8,5-9,3 mm
hö " 10,4-11,0 "
2:a axelns

vä yttre 8,3-10,0
inre " 4,8- 7,3

hö sida yttre hjul 5,1- 8,2 "
inre " 6,3- 7,4 "

3:e axelns hjul av singeltyp
vä sida hjul 4,6- 6,3

hö sida " 7,8-10,1 "

Drivsystem



Fordon A

Lufttryck: 6 bar

Fordon C

Pedalvägsreserv cirka 75 procent.

Fordon C

Har ej kunnat kontrollerats full-
ständigt genom att utföra fulla
rattutslag från ett ändläge till
det andra. Inga indikationer om
brister i styrinrättningen har
dock kunnat upptäckas.

Fordon C

Samtliga karosseridelar förutom
bagageluckan var kollisions-
skadade.

Fordon A

Se bifogad skiss över högra back-
speglarnas synfält.

Fordon C

Samtliga strålkastare var felrik-
tade och saknade glas. Strålkas-
tarrengörarnas armar var avbrutna.
Båda körriktningsvisarna fram och
glaset för högra bakre saknades.
Samtliga skador var kollisionsska-
dor. Belysningsomkopplaren stod i
läge för tänt stadsljus". Signal-
horn var monterat av "starktons-

typ". På grund av kortslutningar
har inga elektriska funktioner
kunnat kontrollerats.

Bromssystem

Fordon B

Manometrarna visar 7,3 bars tryck
för bakhjulskretsen och 7,2 bar

för framhjulskretsen. På grund av
trafiksituationen utfördes be-
gränsad retardationskontroll. Där-
vid uppmättes retardationen till
mer än 5,5m/2 vid tjänstevikt.

Styrsystem

Fordon B

Tryckoljeläckage vid servopumpen.
Sannolikt kollisionsskada.

Karosseri

Fordon B

Frontens vänstra nedre del samt

stötfångarens vänstra del var
kollisionsskadade.

Kommunikation

Fordon B

Samtliga strålkastare, körrikt-
ningsvisare och parkeringsljus på
vänster sida framtill saknade
glas. Dessutom var strålkastarna
felriktade. De redovisade skadorna
är kollisionsskador.



Fordon A

Har ej utförts.

Provkörning

Fordon B

Har skett på gator med genomfarts-
trafik varför fullständigt
retardationsprov inte har kunnat

'Fordon C utföras.

Har inte kunnat utföras på grund
av kollisionskadorna.

Sammanfattning

Fordon A

Med hänsyn till olyckans händelse-
förlopp var fordonets backspegel-
utrustning på höger sida av sär-
skilt intresse. Dessa var utan an-
märkning vad avsåg utförande med
hänsyn till de formella kraven.

Fordon C

Med hänsyn till olyckans händelse-
förlopp var fordonets belysnings-
anordningar och signalhorn av sär-
skilt intresse. Deras funktion har
ej kunnat kontrollerats på grund
av omfattande elfel.

Fordon B

Med hänsyn till olyckans händelse-
förlopp var fordonets färdbroms-
system av särskilt intresse. Inget
anmärkningsvärt har kunnat note-
rats.



4. TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenheter

Förare A

Förare A var 23 år och hade inne-
haft BE-körkort i fyra år samt
även CE, DE sedan lite mindre än 1
år. Hon körde ungefär 50 mil/dag
sedan ett halvår tillbaka i tjäns-
ten. Dessutom uppskattade A att
fritidsresandet blev cirka 2000
mil/år. A var yrkesförare och an-
såg sig vara ganska säker som bil-
förare. Vid olyckstillfället körde
A en firmabil som var ny. Detta
fordon hade A kört 400-500 mil.
Vidare uppgav A att hon var van
vid detta fordon. Privat körde A
en Mazda. Förare A passerade plat-
sen där olyckan inträffade mera
sällan och uppgav att hela hennes
uppmärksamhet varit riktad på tra-
fiken eftersom hon var ovan vid
stadskörning. A hade aldrig tidi-
gare varit inblandad i någon
olycka.

Förare C

Förare C var 49 år och hade haft
AB BE CE DE körkort i 17 år. Vid

olyckstillfället körde C sin pri-
vata Mercedes.

Förare B

Förare B var 34 år och hade haft
ABCDE-körkort i 14 år. Han körde
cirka 10.000 mil/år övervägande
delen var tjänsteresor. B kände
sig säker som bilförare och körde
vid olyckstillfället en lastbil
som ägdes av ett åkeri. Detta for-
don hade företaget haft i cirka
fem år och B var van vid denna typ
av fordon. Åkeriet hade flera bi-
lar av samma märke som den aktu-
ella bilen och B brukade variera
mellan de olika fordonen.
B var väl förtrogen med den aktu-
ella platsen för han passerade där
ett par gånger i veckan. Privat
körde B en Jeep. Vidare uppgav B
att han för länge sedan varit in-
blandad i en olycka när han körde
moped i sin ungdom och blev påkörd
av en buss.



Uppgifter om resan

Förare A

Förare A startade sin resa kl.7.45
och uppgav att olyckan inträffade
cirka 10.20. Hon var på väg för
att lossa gods i en partihandel. A
hade ingen brådska vid det aktuel-
la tillfället. Vidare uppgav A att
hon var ovan vid denna typ av kör-
ning och hade därför all sin upp-
märksamhet riktad på den omgivande
trafiken. A uppskattade hastig-
heten till 50 km/h och att tidi-
gare medelhastighet varit 60 km/h.
Topphastigheten hade varit 70-75
km/h.

Förare C

Förare C var på väg för att hämta
en SWE-buss som han skulle köra
extra.

Han uppskattade sin hastighet till
ej mer än 70 km/h.

Förare B

Förare B började sin resa kl.6.00
från en stad flera mil norr om
olycksplatsen. Han sade att
olyckan inträffade kl.l0.00. Tidi-
gare på morgonen hade han varit
och lossat och lastat gods på någ-
ra platser under färden. B hade
gott om tid och var på väg till
ett ställe längre fram för att
lasta varor. Han uppskattade has-
tigheten till 50 km/h. Tidigare
topphastighet 70 km/ och medel-
hastighet cirka 50 km/h.
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Uppmärksamhetsnivå

Förare A

Förare A hade natten innan olyckan
sovit mellan 24.00-6.00 och uppgav
att den gångna veckans sömn varit
likadan. A började arbeta kl.7.45,
tidigare på förmiddagen hade hon
varit på ett par andra ställen och
lämnat gods. A var boende i ett
annat landskap och var bara till-
fälligt här för att avlämna varor.
A var frisk och åt inte någon typ
av farmaka. Senaste alkoholkonsum-
tion uppgav A vara evigheter se-
dan. Hon ansåg sig inte ha några
problem av den storleksordningen
att det skulle ha distraherat hen-
ne under resan. A hade inte heller
tänkt på något särskilt mer än
trafiken strax innan olyckan. A
sade att hon inte distraherats av
något vare sig i eller utanför
fordonet. I fordonet fanns även
Azs 3-åriga dotter som hade sin
"lekhörna" bakom förar- och pas-
sagerarplatsen, en bandspelare
spelade barnsånger. A ansåg inte
att platsen där olyckan inträffade
var mer krävande för trafikanterna
än den omgivande trafikmiljön.

Förare C

Förare C hade natten innan olyckan
befunnit sig på arbetsplatsen.
Natten hade varit lugn varför han
hade kunnat sova. C hade därefter
åkt till sin bostad för att byta
kläder.

Förare B

Förare B hade natten före olyckan
sovit i åtta timmar och uppgav att
sömnen den senaste veckan varit

normal. Han hade utfört vanliga
arbetsuppgifter tidigare på dagen.
Vidare uppgav B att han ansåg att
platsen där olyckan inträffade var
mer krävande än omgivande trafik-
miljö därför att det var en tre-
filig starkt trafikerad genom-
fartsled. B sade sig inte ha några
problem av den storleksordningen
att det skulle ha inverkat på kör-
ningen. Inte heller kunde han på-
minna sig om att det var något
särskilt han tänkt på strax innan
olyckan, utan B tyckte att det
flytit fint". B tänkte på att

vädret var dåligt och att vägbanan
var blöt. B hade inte distraherats
av något vare sig i eller utanför
fordonet. I bilen fanns en kommu-
nikationsradio som var påslagen. B
uppgav att han var frisk och åt
inte någon typ av farmaka. Alko-
holkonsumtion var fyra dagar innan
olyckan och bestod av öl.
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Övrigt

Förare A Förare B

Förare A hade sitt 3-åriga barn i Förare B hade ingen passagerare
bilen, ingen av dem använde bil- och använde inte bilbälte, därför
bälte på grund av att det inte att det hindrade i arbetsutövning-
fanns några. en och inte var lagstiftat.

Förare C

Förare C var ensam i bilen. Han
hade sannolikt inte använt bil-
bälte.
Med anledning av att förare C ska-
dades svårt i samband med olyckan
och senare avled har ingen inter-
vju kunnat göras med honom. Det
material som använts och redovisas
är hämtat från polisförhöret som
hölls en dryg månad efter olyckan.
Förare C hade tiden före förhöret
varit nedsövd och respiratorbunden
i en månad. Vi har ändå valt att
redovisa förare Czs uppgifter uti-
från vad som framkommit i polis-
rapporten.
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Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

Förare A

Förare A kom körande från en
motorväg ned mot en annan tre-
fältig motorväg i östlig riktning.
A höll en uppskattad hastighet
runt 50 km/h. A planerade att för-
flytta sig över körfälten från det
vänstra till det högra. Hon gav
tecken för körfältsändring och
placerade sig i det mittersta kör-
fältet. A ansåg sig ha god sikt
bakåt i det högra körfältet och
placerade sitt stora fordon nära
den högra körfältsmarkeringen och
hade blinkerserna påslagna. Hon
hade uppsikt bakåt i det egna kör-
fältet på en lastbil fordon B som
fanns strax bakom A. A avsåg att
längre fram göra en högersväng.
Tät förmiddagstrafik var det vid
den aktuella tidpunkten.

Förare C

Förare C kom från en motorväg och
svängde av på entrefältig motor-
väg i östlig riktning. C hade sitt
fordon placerat i det högra kör-
fältet. Det var vid den aktuella
tidpunkten regnväder, men C minns
inte om vägbanan var våt eller
torr.

Förare C höll en hastighet ej
högre än 70 km/h.

Förare B

Förare B kom från en motorväg och
svängde av på en trefältig motor-
väg i ostlig riktning. Han körde
med en hastighet av 50 km/h. Det
var tät trafik och alldeles fram-
för sig i det mittersta av de tre
körfälten hade B fordon A. Det var
vid den aktuella tidpunkten regn-
väder och B uppgav att han kon-
centrat sig på fordonet närmast
sig det vill säga A.
B skulle färdas ett par kilometer
på den aktuella vägen och skulle
därefter göra en vänstersväng.
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Fortsatt utveckling

Förare A

Förare A avsåg att göra en höger-
sväng vid nästa avfart. A place-
rade fordonet nära körfältslinjen
åt höger samt markerade sin avsikt
med blinkersignal. Hon hade sin
uppmärksamhet riktad på trafiken
både bakom och framför sig speci-
ellt på fordon B som befann sig
strax bakom henne. A kontrollerade
i backspeglarna för att se att
högra körfältet var fritt. Vid
detta tillfälle såg hon inte någon
annan trafikant där.

Förare C

Förare C hade sitt fordon i det
högra körfältet eftersom han hade
för avsikt att göra en högersväng
vid nästa avfart.

Förare B

Förare B hade för avsikt att fort-
sätta i ostlig riktning. Han hade
sitt fordon placerat i det mit-
tersta körfältet.
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Olycksförlopp

Förare A

Förare A skulle just påbörja kör-
fältsbyte till höger när det small
till som A uppfattade det vid hen-
nes högra sida nedanför backspeg-
larna. Fordon C kom med "ställ" ut
framför Azs front och for tvärs
över körbana mot ett avbärarräcke.
A trodde att hon kolliderat med C
någonstans på fordon Czs vänstra
flygel. Förloppet gick snabbt och
A hann inte göra något för att
undvika en kollision med C.

Förare C

Förare C uppfattade en långtradare
till vänster om sig i det mitters-
ta körfältet. De båda fordonen A
och C låg jämnsides då förare C
märkte att fordon A sakta började
svänga in mot det högra körfältet.
Förare C uppfattade att fordon A
körde in i Czs vänstra framdörr,
varpå Czs fordon tog i den högra
sträckstenskanten och blev stå-
ende. Förare C uppgav att han för-
sökte ta sig ut genom bilens tak-
lucka, då han på nytt blev påkörd
av fordon B. Detta gjorde att Czs
fordon snurrade flera varv och
blev stående någonstans mitt på
vägen.

Förare B

Förare B såg plötsligt fordon C
komma ut framför A. C for tvärs
över det vänstra körfältet och
slog i avbärarräcket med som B
uppfattade högra fronten. Därefter
fortsatte fordon C tvärs över kör-
banan igen och och hamnade mitt
framför B. B hade ingen möjlighet
att undvika en kollision med C
utan körde in i mittsidan på C.
Fordonen fortsatte ytterligare en
bit framåt innan B lyckades stanna
sitt tunga fordon. B uppgav att
han inte hade en chans att undvika
kollisionen och att han inte hade
någon hypotes om olyckan.
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5. ANALYS AV HÃNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats nödvändig information".

Förare A behövde information om att fordon C fanns i det högra körfältet.'
Förare B behövde information om att fordon C skulle komma ut framför fordon A
Förare C behövde informatiom i tidigt skede om fordon Azs avsikt att förflytta
sig till det högra körfältet.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A Förare B

Inte aktuellt. Inte aktuellt.

Förare C

Inte aktuellt.

Perceptuella begränsningar

Förare A Förare 8

Det finns anledning att anta att Inte aktuellt.
närvaron av den treåriga dottern i
fordon A krävde Azs uppmärksamhet
som inkräktade på nödvändig kon-
centration på trafiksituationen.

Förare C

Inte aktuellt.
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Kunskapsbegränsningar

Förare A Förare B

Inte aktuellt. Inte aktuellt.

Förare C

Inte aktuellt.

Strukturering och tolkning

Förare A Förare B

Förare A avsåg att göra en höger- Förare B avsåg att fortsätta rakt
sväng 200 meter längre bort. Hon fram. Plötsligt blockerar fordon C
var ovan vid platsen och den in- hans fält för frikörning.
tensiva trafikrytmen, dessutom
skulle hon hålla uppsikt på den
treåriga dottern. A kontrollerade
trafiken på höger sida och ansåg
att hon hade fritt fält för fri-
körning.

Förare C

Förare C avsåg att svänga åt höger
vid nästa avfart. C känner sig
trängd av fordon A som också har
för avsikt att svänga av vid samma
avfart. Förare C uppfattar det som
att hans fält för frikörning kom-
mer att krympas.

Beslut och åtgärder

Förare A Förare B

Förare A hinner inte besluta sig Förare B försöker att bromsa för
för någonting när hon uppmärksam- att undvika att köra på fordon C.
mar fordon C.

Förare C

Förare C signalerar med stark-
hornet och vanliga signalhornet.
Dessutom öppnade han takluckan och
försökte fånga förare Azs uppmärk-
samhet genom att vinka åt henne.



17

6. FAKTORER SOM KAN HA.MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST

Sannolikt har förare C ej hållit gällande hastighetsbestämmelse 70 km/h.

Förare A har haft bristande uppmärksamhet på omgivande trafik på grund av
den 3-åriga dottern. Det är skäl att misstänka en ofrivillig sidoförflytt-
ning åt höger.

Förare C trängs och sammanstöter med sträckstenskanten.

Bristande vägvisning kan ha medfört att förare A har haft svårt att upptäcka
avfarten mot partihallarna.

Förare Azs bristande erfarenhet dels med fordonet och den intensiva trafi-

ken.

Det kan inte uteslutas att A inte har utnyttjat befintlig backspegelutrust-
ning.

7. KONSEKVENSER.ÅV OLYCKAN

Förare A

Inga personskador.

Fordon A

Inga skador.

Förare C

Intervju ej utförd. Förhörd av
polis och avlider kort därefter.

Fordon C

Fordonet lämnat för skrotning.

8. HYPOTESER, UPPSLAG m - ÅTGÄRDER

Vägvisningen bör kompletteras med körfältsvägvisning. Höger körfält bör
kompletteras med fler körfältspilar.

Kantstenen på höger sida bör borttagas.

Krav på bilbälten och dess användning bör införas även vid tung trafik.





Vägtrañkolycka 13 Stockholm
Kollision mellan tåg och bil.





VÄGTRAFIKOLYCKA 120/13 s

1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en plankorsning med enkelspår och helbomsanläggning. Föra-
re A kom ifrån en mindre väg som var relativt smal och kurvig. När han befann
sig på spårområdet upptäckte han att bommarna på andra sidan spåret var fällda
samt att ett tåg närmade sig på hansvänstra sida. Han backar fordonet men
hann inte utföra manövern tillräckligt långt, varför tåget kolliderade med bi-
lens framparti. Fordonet blev stående mellan spårområdet och bomanläggningen.
Skadorna var så omfattande att bilen måste bärgas från platsen. Olyckan inträf-
fade i dagsljus och rubriceras som egendomsskadeolycka. Enligt den oficiella
statistiken klassificeras den som "övrig".

    
Kollisionspunkt ..

I{ur\;

i Vägsfgnal \

 

 



2. TRAFIKSITUATION ocn VÅGMILJÖ

Olyckan inträffade i en plankorsning på en huvudgata i förortsmiljö.

Trafiksituation

Fordonstrafiken var gles och utgjordes i huvudsak av personbilar. Årsdygnstra-
fiken 1991 var 2.800 f/åmd på huvudgatan och 15.400 f/åmd på genomfartsgatan.
Antal tågrörelser/dygn var 90 st.
Plankorsningen var belägen tio meter från en genomfartsväg med intensiv trafik.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A TÅG

Fordon A färdades på en bred bo- Tåget har färdats västerut med en
stadsgata med farthinder och en hastighet av 110 km/h.
hastighetsbegränsing till 30 km/h.
400 meter före kollisionspunkten
smalnade gatan av till fem.meter
och hastigheten höjdes till 50
km/h. De sista 250 metrarna slut-
tade kraftigt ned mot plankors-
ningen. Dessutom fanns på den
sträckan tre kraftiga horisontal-
kurvor.

Siktförhållanden

Sikten mot plankorsningen begrän- Sikten mot plankorsningen är 240
sades av tre kraftiga horisontal- meter. (Tågets bromssträcka vid
kurvor tätt efter varandra. Dess- hastigheten 110 km/h är 330-370
utom fanns en cirka en meter hög meter).
häck på höger sida i färdriktning-
en. Efter sista kurvan var sikt-
sträckan 45 meter fram till plan-
korsningen.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Olyckan inträffade i en plankorsning med helbomsanläggning och enkelspår i öst-
västlig riktning. Spåret löpte parallellt med en genomfartsväg med stor trafik.
Vägen som fordon A färdades på var sex meter bred och anslutet efter plankors-
ningen till genomfartsvägen i ett trevägskäl med väjningsplikt. Avståndet från
närmaste bom till genomfartsvägen var tio meter.



Trafikanordningar

Fordon A TÅG

Hastighetsbegränsningen var 50 Vägsignal var utan anmärkning.
km/h. Varningsmärke för järnvägs- Tillåten hastighet 110 km/h.
korsning med bommar samt avstånds-
märken fanns. Sista avståndsmärket
satt 45 meter från
kollisionspunkten. I sista
horisontalkurvan fanns en
markeringspil(7.l.l). Det fanns
kryssmärke med ljud och ljussignal
i funktion på både högeroch väns-
ter sida. I höger ljussignal var
den ena lampan troligen ur funk-
tion. Inre motvikt på den högra
bommen var av.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade i dagsljus med mulet och blåsigt väder. Temperatur +5 grader C.

Förhållanden på körbanan

Fordon A TÅG

Beläggningstyp: Asfalt Uppgifter saknar bedydelse.
Väglag: Våt vägbana
Bromspår: Saknas

Sammanfattning

Plankorsningen låg parallellt och mycket nära en stor genomfartsväg med stark
trafik. Problem uppstår alltid när korsande väg ansluter till parallellöpande
huvudväg med järnvägen. Det fanns risk för att ett långt fordon eller ett for-
don i fordonskö blev stående, helt eller delvis, över plankorsningen på grund
av att trafiken på den parallellgående vägen var så intensiv att det var svårt
för fordonen att komma ut från den anslutande vägen. Ett litet avstånd mellan
väg och järnväg kan även innebära att trafikmiljön var så komplicerad att pas-
sage av plankorsningen skedde under mindre koncentrerade former.



3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A TÅG

Fordonsslag: Personbil Fordonsslag: Pendeltåg
Fabrikat och typ: Fiat, Croma Fabrikat och typ: ASEA X10 och X1
Turbo i.e Tillverkningsår: 1986
Årsmodell: 1989 Leveransdatum: 1986-08-29
Senaste kontrollbesiktning: På Fordonsbredd: 3150 mm
grund av fordonets årsmodell har Avstånd mellan hjul och karossens
den inte genomgått kontrollbe- största bredd: 822 mm.
siktning. Tågsättet har kontrollerats av
Vägmåtarställning: 14232 km. SJ:s personal varifrån uppgifterna

hämtats.

Stomme

Främre sidobalkarna krökta, kolli- Uppgifter saknar betydelse.
sionsskada.

Däckutrustning

Fabrikat och typ: Pirelli, P 600
samtliga däck
Dimension: 205/60 R 14 samtliga
däck
Ringtryck: Vä bakdäck 2,2 kp/cm2

övriga " 2,1 "
Mönsterdjup: 5,5-7,2 mm samtliga
däck

Drivsystem

Kylaren kollisionsskadad. Uppgifter saknar betydelse.

Bromssystem

Pedalvägsreserven var cirka 80 Bromssträckans längd var 330-370 m
procent. vid nödbromsning från hastigheten

110 km/h.



Karosseri

Fordon A TÅG

Vid kollisionen slets motorhuv och Färgavskrap och fotsteg borta på
kylarmaskering bort. Vänster främ- pendeltågets högra sida.
re stänkskärm och stötfångare fram
var skadad.

Kommunikation

Vänster strålkastare och höger Uppgifter saknar betydelse.
strålkastarglas saknades. Såväl
höger som vänster körriktnings-
visare fram saknades. Belysnings-
funktionerna har ej kontrollerats
på grund av kortslutning i bilens
elsystem. Bilens belysningsomkopp-
lare var i läget för tänt parke-
ringsljus. Samtliga brister var
kollisionsskador.

Provkörning

Har ej kunnat utföras på grund Har ej utförts.
av kollisionsskadornas omfattning.

Sammanfattning

Med hänsyn till olyckans händelseförlopp var förarens möjligheter att upptäcka
järnvägens varningsanordningar av särskilt intresse. Inget har framkommit som
väsentligt kunnat reducera förarens siktmöjligheter.



4. TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenheter

Förare A

Förare A var 47 år och innehade
svenskt B-körkort sedan 16 år. A
hade tagit körkort i ett euro-
peiskt land vid 18 årsålder. Han
körde 1500-2000 mil/år fördelat
mellan arbets- och fritidsresor. A
kände sig säker som bilförare. Den
bil A körde vid olyckstillfället
var en Fiat som han hade haft i
tio månader och han var van vid
detta fordon. Tidigare fordonstyp
hade också varit av märket Fiat. A
hade passerat den aktuella platsen
totalt 20 gånger. Han brukade nor-
malt välja en annan färdväg förbi
den aktuella korsningen. A sade
att han aldrig tidigare hade råkat
ut för någon olycka.

Lokförare

Pendeltågsföraren var 42 år.

Uppgifter om resan

Olyckan inträffade ungefär kl.
12.20 och A hade startat sin resa
sex minuter tidigare. Han hade
varit och hälsat på en god vän som
varit sjuk och som bodde alldeles
i närheten. A var på väg hem för
att äta och hade vid detta till-
fälle ingen brådska. Utan snarare
tvärtom. Därför hade han tagit
denna väg för att det skulle ta
längre tid.

Uppgifter saknas.



Uppmärksamhetsnivå

Förare A

Förare A hade natten före olyckan
sovit i nio timmar och den gångna
veckan normalt. A var sjukskriven
och hade tidigare under dagen ätit
frukost och därefter tagit en
Skogspromenad. A var sjukskriven
för magbesvär och åt Novalucol då
och då mot detta. För övrigt ansåg
A att han var frisk. Alkohol intog
A bara vid speciella tillfällen
och bara i små mängder. A uppgav
att han inte hade några problem av
den storleksordningen att de skul-
le ha distraherat honom under kör-
ningen. Han kunde inte heller på-
minna sig om att han tänkt på nå-
got speciellt alldeles innan
olyckan inträffade. Han ansåg inte
att platsen där olyckan inträffade
var mer krävande än tidigare tra-
fikmiljö. A hade inte distraherats
av något vare sig i eller utanför
fordonet. Fordonet hade bilradio
men den var inte påslagen.

Förare A var ensam i fordonet och

han använde bilbälte.

Lokförare

Uppgifter saknas.

Övrigt

I samband med olyckan blev lok-
föraren omedelbart ersatt med en
annan lokförare. Av den anled-
ningen kunde ingen intervju ge-
nomföras med lokföraren. Det har
varit svårt att i efterhand få
kontakt med honom på telefon. Med
en skrivelse ombads han vänligen
att besvara intervjufrågorna. Det-
ta kunde han bara göra om han fick
ekonomisk ersättning. Varför vi
avstår från att intervjua honom.
Det material vi redovisar är häm-
tat ur Banverkets egen undersök-
ning av olyckan där pendeltågs-
föraren fått lämna sin redogörelse
av händelsen.



Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

Förare A

Förare A körde i nord-sydlig rikt-
ning nedför en sluttande och kur-
vig väg mot en järnvägskorsning.
Spårområdet där olyckan inträffade
var smal och enligt A var han
tvungen att svänga åt höger för
att ge plats åt ett mötande for-
don. A uppgav att han nästan stod
still när bommarna gick ned fram-
för och bakom honom.

Fortsatt

A hade för avsikt att passera över
järnvägsövergången och fortsätta
västerut. När han hade kommit upp
på Spårområdet gick bommarna ner
överraskande för A. A hade inte
tänkt på om ljus- ljudsignalen
fungerade innan han körde upp på
Spårområdet. Utan han hade haft
hela sin uppmärksamhet riktad på
den mötande bilen. A blev stående
på spårområdet och försökte att
forcera bommarna genom att backa
på dem.

Lokförare

Pendeltåget kom från väst-östlig
riktning. Sikten fram mot järn-
vägskorsningen var normal. Lok-
föraren uppgav hastigheten till
110 km/h.

utveckling

Pendeltågsföraren hade för avsikt
att passera rakt fram genom järn-
vägskorsningen. Cirka 200 m före
korsningen upptäckte han ett for-
don som stod på Spårområdet innan-
för bommarna. Det fanns även en
mansperson invid fordonet.

Olycksförlopp

Förare A såg tåget västerifrán
komma emot sig. Han hade backat så
långt det gick för bommarnas skull
och försökte sedan att vinka och
tuta för att få tågföraren upp-
märksam på situationen. Tåget
hade inte möjlighet att stanna
utan kolliderar med Azs fordon sam
fick frampartiet förstört. A hade
ingen hypotes om varför olyckan
hade inträffat eller hur han skul-
le kunna ha undvikit den.

Föraren av pendeltåget bedömde att
en kollision var oundviklig med
fordon A. Tåget stannade 300 m
bortom korsningen.



5 . ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektiveobjektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m.m liksom övriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats "nödvändig information".

För förare A krävs information om att bommarna skulle gå ner och att ett tåg
var annalkande.
För tågföraren krävs information om att vägsignalen fungerar samt att B finns
på spåret.

Informationsbortfall
Sikthinder

Förare A Lokförare

På väg fram mot plankorsningen var Siktsträckan fram till plankors-
sikten starkt begränsad åt båda ningen var för kort för att i tid
hållen. uppfatta vägsignalen.

Perceptuella begränsningar

Förare A uppfattade informationen Inte aktuellt.
om att bommarna skulle gå ned
alltför sent. Detta sannolikt be-
roende på att A haft sin huvud-
sakliga uppmärksamhet på den mö-
tande bilen.

Kunskapsbegränsningar

Inte aktuellt. Inte aktuellt.
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Strukturering och tolkning

Förare A

Förare A befinner sig på spårom-
rådet då bommarna fälls. Samtidigt
som ett tåg nalkas i hög fart
österifrån. A inser att hans fält
för frikörning inte är tillräck-
ligt för att undvika en kollision.
Han påbörjar en backning ut från
spårområdet. Backningsmanövern
avbryts då höger bakhjul tar i en
kantsten.

Lokförare

Pendeltåget närmade sig järnvägs-
korsningen med en hastighet av 110
km/h. Föraren av pendeltåget upp-
täcker ett fordon och en manlig
person på spårområdet, som ser ut
att knuffa på fordonet.

Beslut och åtgärder

Förare A beslutar sig för att
backa men manövern kan inte full-
följas tillräckligt långt, samti-
digt börjar han att vinka och
tuta åt lokföraren för att få den-
ne uppmärksam på Azs situation.
På frågan om han inte hade tänkt
gå ur bilen för att sätta sig i
säkerhet svarar han att han är
"fatalist" och att ödet avgör.

Pendeltågsföraren ger en lång sig-
nal och börjar att bromsa. Den
person som befann sig vid fordo-
net, hoppade in i bilen när tåg-
föraren signalerade.
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6. FAKTORER SOM KAN HA MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST

- Azs bristande uppmärksamhet på signalanordningens information.

- Trång passage över järnvägskorsningen vilket bidrar till långsamma förflytt-
ningar över densamma.

- Förekomst av kantsten.

- Litet avstånd till parallellöpande väg.

- För kort siktsträcka för tågföraren i förhållande till tågets bromssträcka,
vid maximal hastighet.

7. KONSEKVENSER.AV OLYCKAN

Förare A Lokförare

Inga personskador. Inga personskador.
Efter olyckan ersätts föraren
omgående.

Fordon A

Fordonets framparti med belys- TÅG
ningsanordningar, motorhuv och
kylare skadade. Färgavskrap och fotsteg borta på

lokets högra sida.

8. HYPOTESER, UPPSLAG MM - ÅTGÄRDER

Plankorsningen bör stängas för motorfordonstrafik.

Anlägga hinderdetektor på spåret.

- Ombyggnad av den anslutande vägen för att få en bättre geometri.

Vägsignalen skall kunna upptäckas på ett avstånd som överstiger tågets broms-
sträcka vid nödbroms.





Vägtrafikolycka 14 Stockholm
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1 . OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en fyrvägskorsning där en av gatorna hade genomfarts-
trafik. En personbil (fordon A) körde genomfartsgatan västerut. En annan
personbil (fordon B) körde den mindre gatan norrut i avsikt att korsa genom-
fartsgatan. Fordonen kolliderade i korsningen. Föraren av fordon B avvek från
platsen. Korsningen var inte reglerad med ljussignaler eller vägmärken. Olyckan
inträffade under dagen och i vått väglag. Olyckan rubricerades som en egendoms-
skada och klassificerades som korsväg ej avsväng enligt den officiella stati-
stiken.
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2. TRAFIKSITUATION OCH VÅGMILJÖ

Olyckan inträffade i en fyrvägskorsning inom tättbebyggt område i en förort.
Korsningen låg mitt på en 200 m lång sträcka mellan två cirkulationsplatser.

Trafiksituation

Tät trafik rådde på huvudgatan som är en genomfartsgata. Övervägande motor-
fordonstrafik. Trafiken från den korsande gatan var ringa.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon B

Fordon A körde västerut på en bred Fordon B körde på en smal villagata
huvudgata. Hastighetsbegränsningen med äldre bebyggelse. Utmed gatan
var 50 km/h. 100 m öster om kolli- fanns bilar parkerade på bådasidor.

' sionspunkten fanns en cirkulations-
plats med signalreglerade övergångs-
ställen. Före cirkulationsplatsen var
gatan huvudled.

Siktförhållanden

Sikten söderut var något begränsad på Sikten västerut var begränsad av träd
grund av en annonspelare samt bilar och buskar samt parkerade bilar.
på enparkeringsplats. Österut var sikten begränsad av en

annonspelare samt bilar på en parke-
ringsplats.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Korsningen var ett oreglerat fyrvägsskäl mellan en huvudgata och en mindre
villagata. Körbanan på huvudgatan var 14 m bred med mittlinje. Det fanns blan-
dad bebyggelse väl indragen från gatan. Den mindre villagatans södra anslutning
var förskjuten något västerut.

Trafikanordningar

Hastighetsbegränsningen var 50 km/h. Det var parkeringsförbud på båda sidor av
huvudgatan.

Mittlinjen var utan anmärkning.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade under dagtid med mulet väder. Måttlig vind och duggregn.
Lufttemp: +8°C.



Förhållanden på körbanan

Fordon A Fordon B

Beläggningstyp: Asfalt. Bromsspår saknades.
Väglag: Våt vägbana.
Bromsspår saknades.

Sammanfattning

Möjligheterna för fordon A och B att upptäcka varandra var begränsade, främst
beroende på parkerade bilar och en annonspelare. Gatan som var huvudled var här
på en sträcka av 200 m ej huvudled, varför högerregeln gällde i denna korsning
samt i ytterligare en korsning.



3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A

Fordonsslag: Personbil.
Fabrikat och typ: Audi 100 GLSE
Årsmodell: 1978.
Senaste kontrollbesiktning:
1991-01-30.
Vägmätarställning: 181 001 km.

Stomme

Främre sidobalkar var deformerade

(kollisionsskada).

Fordon B

Fordonsslag: Personbil, kombi.
Fabrikat och typ: Opel Rekord
Caravan.

Årsmodell: 1978.
Senaste kontrollbesiktning:
1991-04-18.
Vägmätarställning: 9 330 km.
Fordonet var avställt.

Högra karossidan var intryckt i höjd
med b-stolpen ca 50 cm (kollisions-

skada).

Däckutrustning

Fabrikat och typ: Vänster och höger
framdäck Rivab Regummering.
Dimension: Vänster och höger framdäck
165R14.
Mönsterdjup: Vänster och höger fram-
däck 6,0 mm.

Lufttryck: Vänster och höger framdäck
1,8 kPa.

Fabrikat och typ: Vänster och höger
bakdäck Michelin MXL.
Dimension: Vänster och höger bakdäck
185/70 P14.
Mönsterdjup: Vänster och höger bak-
däck 5,0 mm.
Lufttryck: Vänster och höger bakdäck
1,8 kPa.

Fabrikat och typ: Vänster och höger
framdäck Kelley Steelmark 2.
Dimension: Vänster och höger framdäck
18SSR14.
Mönsterdjup: Vänster och höger fram-
däck 3 mm.
Lufttryck: Vänster framdäck lufttomt
(kollisionsskada) höger framdäck 1,9
kPa.

Fabrikat och typ: Vänster och höger
bakdäck Samyang 777.
Dimension: Vänster och höger bakdäck
1853R14.
Mönsterdjup: Vänster och höger bak-
däck 5 mm.
Lufttryck: Vänster och höger bakdäck
1,9 kPa.

Hjulupphängning

Vänster hjulupphängning under bärarm
var krökt (kollisionsskada).



Drivsystem

Fordon A Fordon B

Motorn har lossnat från vänster motor-
fäste (kollisionsskada).

Bromssystem

Bromspedalen tar djupt ner mot gol-
vet, dvs en kort pedalvägsreserv.

Karosseri

Motorhuv och front var intryckt (kol-
lisionsskada).

Kommunikation

Båda strålkastarna var skadade samt
främre körriktningsvisare. Reglage
för halvljus var i läge för tänt
halvljus. Kortslutning av elsystemet
medförde att ingen funktionsprovning
har utförts.

Provkörning

Fordonet var ej körbart på grund av Fordonet var ej körbart på grund av
kollisionsskada. kollisionsskada.

Skadebeskrivning

Fronten var intryckt, motorhuv defor- Högra karossidan var intryckt i höjd
merad. Motorn hade lossnat från de med b-stolpen, ca 50 cm. Vänster bär-
vänstra motorfästena. arm var krökt och vänster fälg var

skadad. Vänster framhjul var luft-
tomt. Skadorna på bilens framvagns
vänstra del har uppkommit i olyckans
slutskede då bilen tryckts upp mot en
trottoarkant.



Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka har det varit av speciellt
intresse att utröna om fordonen var svåra att upptäcka och med tanke på det
blöta väglaget om fordonen haft bra vindrutetorkare.

Vid undersökningen har inte halv-
ljuset varit möjligt att
funktionskontrollera pga
kollisionsskadorna. Det som talar för
att halvljuset varit tänt var att
reglaget var i läge för tänt
halvljus. Vindrutetorkarbladen var ej
slitna och vid kollisionen har dom
stannat i ett mittläge som tydde på
att de har fungerat.

Halvljuset på bilen fungerade, om det
var påslaget eller ej har inte gått
att utröna. Bilens bromspedal tog
djupt ner, det tydde på en viss för-
slitning av bilens bromsbelägg, trots
detta fanns ingen anledning att anta
att bilen inte har haft en fullgod
bromsverkan, då övrig kontroll av
bromssystemet var utan anmärkning.
Vindrutetorkarna uppvisade fullgod
funktion och torkverkan.

I övrigt har det inte framkommit några fel eller brister av sådan art att det
kan ha förorsakat eller medverkat till olyckans uppkomst och förlopp.



4. TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenhet

Förare A

Förare A var en 43-årig man. Han har
haft körkort med full behörighet i 26
år. Han körde ca 1 000 mil/år. Resor-
na var både tjänsteresor och fritids-
resor. Han sade att han kände sig
säker som bilförare. Vid olyckstill-
fället körde han sin egen bil, ett
fordon av märket Audi 100. Den har
han haft i ett år och han känner inte
till några större fel på den, förutom
att något lyse och någon reflex är
defekt. Han har tidigare varit med om
en olycka, det var för 14 år sedan.
Förare A känner väl till platsen där
olyckan inträffade.

Uppgifter om resan

Förare A startade resan kl 09.30. Han
var på väg till ett arbete på en
byggarbetsplats. Hastigheten tidigare
under resan var enligt gällande has-
tighetsbegränsning, plus en marginal
på 10 km/h.

Uppmärksamhetsnivån

Förare A hade natten före, liksom

tidigare under veckan, sovit oroligt.
Det har han gjort sedan länge tillba-
ka. Tidigare under dagen hade han
packat bilen med de verktyg som skul-
le användas på byggarbetsplatsen.
Förare A hade inga personliga problem
som kan ha bidragit till sämre kon-
centration vid olyckstillfället. Det
framgick dock att han var bekymrad
över sin arbetssituation. Han sade
även att det inte fanns något vare
sig i eller utanför fordonet, som
distraherade honom. Strax före
olyckan satt han och funderade på hur
förare B tänkte köra. Förare A använ-
de Treokomp vid migrän, men körde
inte bil då. Han använde inte alko-
hol.

Förare B



Övrigt

Förare A Förare B

Förare A var ensam i bilen. Han hade Förare B smet ifrån platsen innan
bilbälte på sig. polisen kom. Han har därför ej kunnat

intervjuas.

. Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

Förare A körde västerut. Han hade ett
fordon snett till vänster framför
sig, som var på väg åt samma håll som
han själv. Han uppfattade vägen han
färdades på som en huvudled. (Vägen
var ej klassad som huvudled). Han

bedömde sin hastighet till 40-45
km/h. Han såg fordon B som stod och
väntade på att köra ut på huvudvägen.

Fortsatt utveckling

Förare A avsåg att passera på huvud-
vägen förbifordon B. Han såg att
förare B endast hade uppmärksamheten
riktad åt vänster.

Olycksförloppet

När förare A nästan var framme där B
stod och väntade, körde B ut på vä-
gen. Förare A bromsade men hann ej
undvika kollisionen. Förare A ansåg
att orsaken till olyckan var att fö-
rare B bara tittade åt vänster för
att kontrollera att vägen var fri att
passera. Förare A bedömde även att
förare B var påverkad av någon typ av
narkotika.



5 . ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av_händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon a andra sidan. En närmare redo-

görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avnsitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m m liksom övöriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna

betecknats nödvändig information".

För förare A krävs information om att förare B inte tänker lämna förare A före-

träde.

För förare B krävs information om att A närmar sig från höger.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A

Ej aktuellt.

Förare B

Sikten till höger för förare B var
skymd av enreklampelare, vilket kan
ha bidragit till att förare B inte
upptäckte fordonA.

Perceptuella begränsningar

Även om förare A säger att han ej har
personliga problem som kan bidragit
till nedsatt koncentration, är det

inte otänkbart att hans arbetssitua-
tion kan ha påverkat hans uppmärksam-
hetsnivå.

Förare Azs uppgift om att förare B
var narkotikapåverkad, stärks av att
B smet ifrån platsen, samt att de
föremål som fanns i fordon B gav
karaktär av oordnade sociala för-
hållanden. Om förare B var narkotika-
påverkad har det påverkat hans be-
teende och uppmärksamhetsnivå, vilket
kan ha bidragit till att han inte har
upptäckt fordon A. Förare Azs sikt
till vänster var mer skymd än sikten
till höger, det kan ha bidragit till
att han i första hand riktar sin upp-
märksamhet åt vänster.



Kunskapsbegränsningar

Förare A

Det är rimligt att anta att förare A
som anser sig köra på huvudled förut-
sätter att trafikanter som kommer på
avtagsvägarna ska lämna honom före-
träde. Att han anser sig köra på
huvudled är fullt förståligt då vägen
100 meter före och 100 meter efter
olycksplatsen är huvudled. Hansäger
att han hade sin uppmärksamhet riktad
mot fordon B, då han var osäker på
vad denna skulle göra för manöver.
Trots detta höll förare A en hastig-
het på 40-45 km/h, vilket innebär att
han trots allt måste ha en låg för-
väntan på att någon skulle komma i
vägen i hans fält för fri körning.

10

Förare B

Trafikantens strukturering och tolkning

Förare A kör i riktning väster ut.
Han har en bil snett framför sig till
vänster. Förare A ser fordon B, som

står och väntar på att köra ut på
huvudvägen ifrån en mindre lokalgata.
Förare A avser att passera förbi
fordon B.

Beslut och åtgärder

Plötsligt kör fordon B ut på vägen
mitt framför fordon A. Förare A brom-
sar men hinner ej undvika olyckan.
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6. FAKTORER SOM KAN HA.MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST

Förare B:s begränsade sikt åt höger och vänster.

Den tillsynes ologiska företrädesregleringen anses inte ha spelat någon
roll för olyckans uppkomst.

Förare st förmodade narkotikapåverkan.

Förare Azs möjliga distraktion beroende på hans arbetssituation.

7. KONSEKVENSER.ÅV OLYCKAN

Fordon A Fordon B

Personskada: Lindrig fotskada. Personskada: Okänt.

Fordonsskada: Fronten var intryckt Fordonsskada: Högra karossidan var
och motorhuven deformerad. Motorn intryckt, i höjd med b-stolpen, ca 50

hade lossnat från de vänstra motor- cm. Vänster bärarm var intryckt och
fästena. vänster fälg var skadad. Vänster

framhjul var lufttomt. Skadorna på
bilens framvagns vänstra del har upp-
kommit i olyckans slutkede, då bilen
tryckts upp mot en trottoarkant.

8. HYPOTESER, UPPSLAG M M

Den stora vägen mellan cirkulationsplatserna bör vara huvudled och till-
fartsgatorna bör ha väjningsplikt.

Alternativt kan villagatorna enkelriktas, så att endast avfart från den
stora vägen är tillåtet.

Ytterligare ett alternativ är att helt stänga av villagatorna från trafik
in och ut på huvudgatan.

Den troliga orsaken till den märkliga företrädesregleringen beror på att
den stora vägen, sedan länge, är huvudled i ostlig riktning fram till den
västra cirkulationsplatsen och att vägen i västlig riktning fram till den
östra cirkulationsplatsen, efter ombyggnation klassats som huvudled. Vilket
har gjort att vägavsnittet mellan cirkulationsplatserna har glömts bort.
Rent generellt bör man vid trafiktekniska förändringar (nybyggnation) ta
hänsyn till det omgivande vägnätet.

Ett ökat intresse bör troligen riktas mot andra typer av drogmissbruk än
alkohol.





Vägtrafikolycka 15 Stockholm
Korsväg motriktade kurser.
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1 . OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en fyrvägskorsning där en av gatorna var av karaktären
lokalgata. En personbil (fordon A) körde lokalgatan söderut i avsikt att fort-
sätta denna ytterligare en bit. En annan personbil (fordon B) körde den in-
tilliggande huvudgatan norrut. Fordon B körde in på anslutningen till lokal-
gatan norrut. Fordonen kolliderade i korsningen. Olyckan inträffade i dagsljus
och i torrt väglag. Olyckan rubricerades som egendomsskada och klassificerades
som korsväg-avsväng enligt den officiella statistiken.
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2. TRAFIKSITUATION OCH VÄGMILJÖ

Olyckan inträffade i en trevägskorsning på en lokalgata i ett industriområde.

Trafiksituation

Mycket trafik förekom i korsningen som utgjordes av enlokalgata och en 12
meter lång anslutning till en intensivt trafikerad genomfartsled med en sig-
nalreglerad 4-vägskorsning. Det förekom en stor andel svängande trafik in och
ut från genomfartsleden.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon B

Fordon A körde på lokalgatan söderut. Fordon B körde norrut på genomfarts-
Längs gatans östra sida fanns lägre leden. Denna har två genomgående kör-
industribebyggelse med tätt belägna fält samt ettvänstersvängande och
infarter. På östra och västra sidan ett högersvängande, som efter en 12
fanns busshållplatser. Hastighets- meter lång anslutning ledde till
begränsningen var 50 km/h. lokalgatan. Genomfartsleden var sig-

nalreglerad vid anslutningen. Has-
tighetsbegränsningen var 70 km/h.

Siktförhållanden

Sikten norrut mot lokalgatan var be- Söderut var sikten begränsad p g a en
gränsad av fordon som stod i an- vänsterkurva. Sikten söder och väster
slutningen mot genomfartsleden. ut begränsades av fordon i anslut-

ningen mot genomfartsleden.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Korsningen var en trevägskorsning mellan en lokalgata och en anslutning till en
parallellöpande större genomfartsled med intensiv trafik. Lokalgatan var norr
om korsningen 13 meter bred med refug och söder om 7 meter bred. Mycket små
trafikmängder trafikerade korsningen på lokalgatan i riktning söderut. Anslut-
ningen var 12 meter lång och 14 meter bred med en 1 meter bred refug genom hela
anslutningen. I korsningen gällde högerregeln. Hastighetsbegränsningen var 50
km/h. Trafik in och ut mot genomfartsleden sneddade i korsningen. Hastigheterna
bedömdes som höga på vägarna och i korsningen.

Trafikanordningar

Vägmärken var utan anmärkning.
Vägmarkeringar var utan anmärkning.
Trafiksignalen var i funktion.
Omloppstiden var 80 sekunder.



Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade i dagsljus. Det var halvklart väder med duggregn. Temperatur
+15°C.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: Asfalt (små gropar på kollisionsplatsen).
Väglag: Fuktigt.
Bromsspår saknades.

Sammanfattning

Den signalreglerade korsningen, som var belägen strax väster om kollisions-
punkten, skapade vid rött ljus en kö av fordon i anslutningen från lokalgatan.
Dessa fordon skymde sikten både vid infart mot lokalgatan och för fordon på
lokalgatan. Dessutom bedömdes hastigheterna vara höga.



3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A Fordon B

Fordonsslag: Personbil Fordonsslag: Personbil
Fabrikat och typ: Opel Rekord 2,0 S Fabrikat och typ: Audi 100 2,3 E
Årsmodell: 1978 Årsmodell: 1990
Senaste kontrollbesiktning: 910102 Senaste kontrollbesiktning: bilen < 2
Vägmätarställning: 42270 km år gammal, ej kontrollbesiktigad

Vägmätarställning: 39510 km

Stomme

Fronten var intryckt samt högre Fronten var intryckt, speciellt dess
främre sidbalk skadad (kollisions- vänstra del (kollisionsskada).

skada).

Hjulsystem

Däckutrustning

Fabrikat och typ: Samtliga däck Fabrikat och typ: Samtliga däck
Gislaved Speed 216 Pirelli P66 88H
Dimension: Samtliga däck 175 SR 14 Dimension: Samtliga däck 185/70 R14
Mönsterdjup: Samtliga däck 6-7 mm Mönsterdjup: vänster och höger fram
Lufttryck: Samtliga däck 2,0 kPa 3 mm, vänster och höger bak 2-2,5 mm

Lufttryck: vänster och höger fram 2,0
kPa, vänster och höger bak 2,2 kPa.

Hjulupphängning

Höger undre bärarm var deformerad, Framvagnsbryggans vänstra del var
(kollisionsskada). deformerad, (kollisionsskada).

Drivsystem

Kylaren och generator samt batteriet
var skadat, (kollisionsskada).



Styrsystem

Fordon A

Höger styrstag var krökt (kollisions-
skada).

Fordon B

Kommunikation

P g a kortslutning i elsystemet
kontrollerades belysningsfunktionerna
med anslutning av ett externt batte-
ri. Halvljusautomatik fungerade och
vindrutetorkare funktionsprovades,
fullgod torkverkan noterades.

Halvljusautomatiken var i funktion.
Vindrutetorkarna lämnade inte en god-
tagbar torkyta, gummibladen var ut-
slitna.

Provkörning

Ej körbar p g a kollisionsskada. Ej körbar p 9 a kollisionsskada.

Skadebeskrivning

Frontens högra del var intryckt ända
till höger framhjul. Höger undre bär-
arm var deformerad och höger styrstag
var krökt.

Fronten var intryckt, speciellt dess

vänstra del. Framvagnsbryggans vänst-
ra del var skadad.

Sammanfattning

Vid undersökningen har det inte kon-
staterats några fel eller brister av
sådan art att det kan ha förorsakat
eller medverkat till olyckans upp-
komst eller förlopp.

Med hänsyn till att olyckan in-
träffade i blött väglag, har speci-
ellt intresse riktats mot fordonens
belysningsanläggning och vindrute-
torkare. Därvid har konstaterats att
fordon B:s vindrutetorkare var ut-
slitna. I övrigt har det inte konsta-
terats några fel eller brister som
kan ha medverkat till olyckans upp-
komst eller förlopp.



4. TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenhet

Förare A

Förare A var en 74-årig man. Han har

haft körkort i 56 år med full be-
hörighet. Han körde ca 1000 mil/år.
Resorna var fritidsresor. Han har
tidigare arbetat som yrkeschaufför.
Han passerade platsen där olyckan
inträffade någon gång per vecka.
Förare A kände sig säker som bil-
förare. Han har tidigare varit in-
blandad i tre trafikolyckor. I samt-
liga fall har kan blivit påkörd bak-
ifrån. Han körde vid kollisionen en
Opel Rekord, som han har ägt i 6 år.
Fordonet var, enligt förare A, i gott
skick.

Förare B

Förare B var en 48-årig man. Han har
haft körkort med behörighet AB i 30
år. Han har aldrig tidigare varit med
om någon trafikolycka. Han körde ca
4000 mil/år varav ca 3000 mil/år i
tjänsten. Han kände sig säker som
bilförare. Vid kollisionen körde han
en Audi. Den var en företagsbil, som
han haft i ett år. Förare A kände
inte till något fel på fordonet.

Uppgifter om resan

Förare A startade resan ca 13.00. Han
var påväg söderut för att handla.
Förare A uppskattade sin medelhastig-
het under resan till 40-50 km/h med
en topphastighet på 50 km/h. Han sade
att han inte hade bråttom.

Förare B startade resan ca 13.00. Han
var på väg till ett möte. Förare B
uppskattade sin medelhastighet till
50 km/h med en topphastighet på 70
km/h. Han upplevde inte att han hade
bråttom.

Uppmärksamhetsnivå

Förare A hade natten före olyckan,
liksom tidigare under veckan, sovit
gott. Tidigare under dagenhade han
lagt golv. Förare A had inga person-
liga problem som kunde ha påverkat
hans koncentration. Han sade att
inget hade distraherat honom vare sig
i eller utanför fordonet. Bilen var
utrustad med radio, den var på vid
olyckan. Förare A äter hjärtmedicin
av märkena Lanacrist och Isoptin. Han
förtärde alkohol senast för en vecka
sedan. Han ansåg inte att olycks-
platsen är mer krävande än den om-
givande trafikmiljön. Han höll en
hastighet på 40-50 km/h när han
närmade sig korsningen.

Förare B hade natten före, liksom

tidigare under veckan, sovit gott.
Strax före olyckan hade B haft lunch.
Han hade inga personliga problem som
kunde ha påverkat hans koncentration.
Han sade att inget vare sig i eller
utanför fordonet hade distraherat
honom. Fordon B var utrustat med
radio och telefon. Vid olyckstill-
fället var radion avslagen och han
använde inte telefonen. Förare B
använder ingen typ av farmaka och han
förtärde alkohol senast för fyra
dagar sedan. Han ansåg inte att tra-
fiksituationen vid olycksplatsen var
mer krävande än närmast föregående,
förutsatt att sikten inte var skymd.
Han höll en hastighet på 40-50 km/h
när han närmade sig korsningen.



Förare A

Förare A hade sin fru med som passa-
gerare. Båda använde bilbälte.

Övrigt

Förare B

Förare B färdades ensam i bilen. Han

använde bilbälte.

Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

Förare A färdas söderut på en lokal-
gata. Han såg en paketbil stå och
vänta på att få grönt ljus för att
köra ut på genomfartsleden d v 8 den
stod i västlig riktning. Förare A
bedömde sin hastighet till 40-50
km/h.

Förare B har färdats norrut på en
tvåfältig genomfartsled. Den var
signalreglerad vid korsningen med
lokalgatans anslutningsväg. Han hade
fordon framför sig i båda körfälten.
På anslutningsgatan till lokalgatan
fanns två fordon på väg ut på genom-
fartsleden. De väntade på grönt ljus.

Fortsatt utveckling

Förare A hade för avsikt att passera
rakt fram. Han såg Överhuvudtaget
inte fordon B då det skymdes av
paketbilen. Förare A kunde inte
drömma om att det skulle komma någon
utfarande så där", utan körde med
oförändrad hastighet.

Förare B svängde höger, ifrån ge-
nomfartsleden. Hans avsikt var sedan
att svänga vänster ut på lokalgatan
och fortsätta den norrut. Han uppgav
sin hastighet till 20-30 km/h.

Olycksförloppet

Förare A såg inte fordon B förrän i
kollisionsögonblicket. Han hade inga
möjligheter att undvika olyckan.
Förare A ansåg att förare B höll en
mycket hög hastighet ca 30 km/h. Han
ansåg att orsaken till olyckan var
att förare B kom och körde rakt på
honom. För att undvika denna typ av
olycka krävs det att fordon B måste
stanna. Eventuellt borde stoppplikt
införas.

Förare B hade skymd sikt av bilarna
till vänster. Han kontrollerade att
hans färdväg var fri från övriga tra-
fikanter åt vänster därefter åt höger
och sedan vänster igen. Detta gjorde
han samtidigt som han körde framåt.
När han tittade vänster sista gången
upptäckte han fordon A. Han bromsade
men var för nära. Olyckan gick inte
att undvika. Förare B ansåg att orsa-
ken till olyckan var att både förare
A och han själv hade skymd sikt av de
fordon som stod och väntade på grönt
ljus för att ta sig ut på genomfarts-
leden.



5. ANALYS AV HÃNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avnsitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m.m liksom övriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats "nödvändig infonmation".

För förare A krävs information om att fordon B döljs bakom paketbilen och inte
tänker stanna och lämna honom företräde.

För förare B krävs information om att fordon A döljs bakom bilarna och tänker
passera norrut och inte tänker lämna honom företräde.

Informationsbortfall
Sikthinder

Förare A Förare B

Förare Azs sikt är skymd åt höger av Förare B:s sikt är skymd av de fordon
en paketbil som står och väntar på som väntar på grönt ljus för att köra
grönt ljus för att köra ut på genom- ut på genomfartsleden. Det återstår
fartsleden. Detta gör att han har små att förklara varför förare B kör som
möjligheter att upptäcka B. Det åter- om inget kunde döljas bakom fordonen.
står att förklara varför han kör som
om inget kunde döljas bakom paket-
bilen.

Perceptuella begränsningar

Undersökningar har visat att äldre Ej aktuellt.
förare kanha speciella svårigheter
i svåröverblickade korsningar.(Se
"Äldre bilförares olyckor i korsning-
ar", en NTR rapport nr 53). Förare A
använde hjärtmedicinerna Lanacrist
och Isoptin, enligt fass kan dessa
mediciner ge biverkningar i form av
trötthet och yrsel.



Kunskapsbegränsningar

Förare A

Förare A förutsätter att de som ska
ut på den väg han färdas på ska lämna
honom företräde. Han minskar därför
inte sin fart. Korsningen är dock
högerregelsreglerad. Det har utveck-
lats ett trafikantbeteende som inne-
här att den genomgående trafiken i
t-korsningar anses ha företräde (se
Helmer och Åberg). Detta har troligen
bidragit till Azs uppfattning. Förare
A har troligen felbedömt risken för
att en trafikant doldes av sikt-
hindret. Ingen information återstår.

Förare B

Förare B kör som om högerregeln gäll-
de. Hans sikt är skymd åt vänster,
men han räknar med att fordon däri-'
från lämnar honom företräde och där-
för har han sin uppmärksamhet mest
riktad åt höger. Dessutom kan man
anta att förare B har en mycket låg
förväntan på trafik från höger, be-
roende på den lilla mängd trafik som
passerar korsningen. Ingen informa-
tion återstår.

Trafikantens strukturering och tolkning

Förare A närmar sig korsningen i en
hastighet av 40-50 km/h. Han anser
att han kör på huvudled och att öv-
riga trafikanter därför ska lämna
honom företräde. Han ser ett fordon
som står och väntar på grönt ljus
västerut, den skymmer hans sikt.

Beslut och

Plötsligt upptäcker han fordon B som
kör ut i korsningen. Förare A bromsar
men har inga möjligheter att undvika
olyckan.

Förare B kommer ifrån en genomfarts-
led. Han svänger av från den åt höger
till en anslutningsväg. Han fortsät-
ter framåt mot lokalgatan, på vilken
han tänkt köra vänster. Han kontrol-
lerar att hans fält för fri körning
ej begränsas samtidigt som han kör
framåt.

åtgärd

När han ser åt vänster andra gången,
upptäcker han fordon A. Han bromsar
men har inga möjligheter att undvika
olyckan.
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6. FAKTORER SOM KAN HA.MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST

- Sikt är begränsad på grund av de fordon som väntar på anslutningsvägen.

- Trafikplatsen är svåröverskådlig, vilket kan ha varit besvärande för den
äldre mannen.

- Den bristande överensstämmelsen mellan gällande reglering och rådande praxis
i högerregelsreglerade t-korsningar.

- Fordon B:s utslitna vindrutetorkare kan ha bidragit till en dålig sikt för
förare B.

- Förare Azs hjärtmediciner Lanacrist och Isoptin kan ha bidragit till en lägre
uppmärksamhetsnivå, då de kan ge biverkningar i form av trötthet och yrsel.

7. KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Personskador: passageraren fördes Personskador: inga
till sjukhus.

Fordonsskador: Fronten var intryckt,

Fordonsskador: Frontens högra del var speciellt dess vänstra del. Fram-
intryckt ändatill höger framhjul. vagnsbryggans vänstra del var skadad.
Höger undre bärarm var deformerad och
höger styrstag var krökt.

8. HYPOTESER, UPPSLAG MM

- Lokalgatan bör enkelriktas, söder om korsningen i nordlig riktning.
Alternativet är att förbjuda avfart från huvudgatan till lokalgatan.
Det mest radikala är att stänga korsningen helt, då alternativa infarter
finns.

- Trafiklösningen i och kring korsningen ger intryck av lappverk, det finns
anledning att se över metodiken för projektering av korsningar, så att man i
högre grad tar hänsyn till utformningen av den omgivande trafikmiljön.

- Det finns anledning att undersöka orsaken till äldre bilförares problem att
köra i komplexa korsningar.



Vägtrafikolycka 16 Stockholm
Undersökningen ej fullföljd.





Vägtrañkolycka 17 Stockholm
Korsväg korsande kurser.





VÃGTRAFIKOLYCKA 120/17 s

1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en fyrvägskorsning med intensiv trafik på båda gatorna. En
personbil (fordon A) körde i östlig riktning på den öst-västgående gatan, som
var enkelriktad för trafik i östlig riktning. En annan personbil (fordon B)
körde på den nord-sydgående gatan, som var enkelriktad för trafik i sydlig
riktning. Båda fordonen körde in i korsningen och kolliderade med varandra.
Korsningen är inte reglerad med ljussignaler eller vägmärken. Olyckan rubrice-
rades som en personskada och klassificerades som korsväg utan avsväng.

 

 



2. TRAFIKSITUATION OCH VÄQULJÖ

Olyckan inträffade i stenstadsmiljö i en fyrvägskorsning där två breda enkel-
riktade gator korsade varandra och högerregeln gällde. Två taxibilar på korsan-
de kurs kolliderade.

Trafiksituation

Måttlig trafik rådde vid middagstid. Båda gatorna hade en stor del genomfarts-
trafik men hade god kapacitet så köer uppstod sällan. Snarare blev hastigheter-
na lite högre, då gatorna används för att köra runt områden med kraftig köbild-
ning. Gatorna trafikerades i huvudsak av personbilar. Fotgängare trafikerade
övergångsställena med jämna mellanrum. Vid tillfället regnade det kraftigt.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon B

Fordon A färdades österut på enen- Fordon B färdades söderut på en lika
kelriktad rak gata med en körbane- bred och i övrigt liknande gata.
bredd på ca 12 m. Fordon var upp- Denna hade dock ingen lutning.
ställda på båda sidor. Inga marke-
ringar fanns i körbanan förutom P-
platsrutor på vissa ställen. Gatan
gick i en tydlig uppförsbacke mot
kollisionspunkten.

Siktförhållanden

På grund av gatornas bredd kunde sikten i många fall begränsas av att fordon
körde i bredd in mot korsningarna, så att de skymde varandra. Genom att den
öst-västliga gatan gick i uppförsbacke mot korsningen begränsades sikten ytter-
ligare från den i nord-sydliga gatan, från vilken man alltså hade skyldighet
att lämna företräde åt korsande trafik. Väderförhållandena med ihållande regn
försämrade också sikten något.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

I olyckskorsningen fanns övergångsställen markerade i alla till- och frånfar-
ter. Eftersom den låg i tättbebyggd stenstadsmiljö medgav korsningen relativt
korta siktsträckor. De breda gatorna inbjöd till relativt höga farter utan att
siktförhållandena egentligen medgav detta. Denna typ av korsningar går i folk-
mun under beteckningen taxikors !

Trafikanordningar

Förutom vägmärkena "Övergångsställe" och "Förbjuden infart för fordon" fanns
inga speciella trafikanordningar.

Ljus- och väderleksförhállanden

Vårmiddag i mellersta Sverige. Mulet och regn med en temperatur på ca +5°C.



Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen var asfalt och väglaget vått. Övergångsställena var tydligt
markerade i körbanan. På grund av väglaget kunde inga bromsspår uppmätas. Glas-
splitter m m fordonsdelar fanns vid Azs slutpunkt.

Sammanfattning

Olyckskorsningens båda gator hade en bredd som inbjöd till körning i dubbla led
vilket medförde att fordon kunde skymma varandra i korsningarna. Enkelriktning-
arna i kombination med den vid tillfället låga belastningen tillät relativt
höga hastigheter utan att siktförhållandena egentligen medgav detta. Den öst-
västliga gatans uppförslutning mot korsningen försämrade ytterligare sikten
liksom regnet. Gatornas funktion som "kringfarter" runt områden med stark kö-
bildning bidrog eventuellt till högre hastigheter.



3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A

Fordonsslag: Personbil kombi.
Fabrikat och typ: Volvo 745 Taxi.
Årsmodell: 1990.
Senaste kontrollbesiktning:
1990-08-21.
Vägmätarställning: 99 159 km.

Stomme

Vänster karossida, mitt för

b-stolpen, var intryckt ca 30 mm.

Fordon B

Fordonsslag: Personbil.
Fabrikat och typ: Volvo 744 GL Taxi.
Årsmodell: 1990.
Senaste kontrollbesiktning:
1990-04-27.
Vägmätarställning: 76 878 km.

Fronten var intryckt, speciellt dess
högra del, motorhuv skadad.

Däckutrustning

Fabrikat och typ: Samtliga däck var
Dunlop D60A2.
Dimension: Samtliga däck var
T 195/6OR1587H.
Mönsterdjup: Samtliga däck var
5-6 mm. .
Lufttryck: Samtliga däck var 2,1 kPa.
Höger bakfälg var skadad (kollisions-
skada). '

Fabrikat och typ: Samtliga däck var
Dunlop SP6.
Dimension: Samtliga däck var 185/65
R14.
Mönsterdjup: Samtliga däck var
4-5,5 mm.

Lufttryck: Samtliga däck var 2,0 kPa.

Drivsystem

Batteriet och kylaren var kollisions-
skadade.

Styrsystem

Övre rattstången var deformerad.
Föraren har vid kollisionen tryckt
rattstången framåt.



Karosseri

Fordon A FOrdon B

Förarens bilbälte har ej varit på vid
olyckan. Rullen var fastlåst i in-
rullat läge på grund av kollisions-
skadan.

Kommunikation

Halvljusautomatiken fungerade. Kortslutning i elsystem och skadorna
på hela främre belysningsarrange-
manget har omöjliggjort funktions-
provning.

Provkörning

Fordonet var ej körbart på grund av Fordonet var ej körbart på grund av
kollisionsskadorna. kollisionsskadorna.

Skadebeskrivning

Vänster karossida, mitt för b-stol- Fronten var kraftigt intryckt och
pen, var intryckt ca 30 cm. Instru- motorhuven skadad. Belysningsarrange-
mentpanel under ratten och rattstången manget fram var skadat.
var framtryckt 5-10 cm. Höger bakfälg
var skadad.

Sammanfattning

Med hänsyn till att olyckan inträffade i vått väglag har speciellt intresse
riktats på bilarnas vindrutetorkaranläggning. Därvid har inget fel noterats på
dess funktion och torkförmåga. I övrigt har det inte konstaterats några fel
eller brister på Övriga komponenter av sådan art att de kan ha förorsakat eller
medverkat till olyckans uppkomst och förlopp.



4. TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenhet

Förare A

Förare A var en 28-årig man. Han hade
B-körkort med taxibehörighet. Han
körde ca 4 000 mil/år, huvudsakligen
arbetsresor. Vid olyckstillfället
körde han en Volvo 745 av årsmodell
1990. Den ägdes av taxiföretaget.
Privat ägde han en bil. Förare A har
passerat platsen där olyckan inträf-
fade vid några tidigare tillfällen,
men ansåg inte att han kände platsen
väl.

Förarre B

Förare B var en 67-årig man. Han har
haft AB-körkort med taxibehörighet i
48 år. Han körde ca 3 000 mil/år, hu-
vudsakligen arbetsresor. Han kände
sig säker som bilförare. Vid olycks-
tillfället körde han en Volvo 744 av

årsmodell 1990. Den ägdes av taxi-
företaget. Alla företagets bilar var
av samma märke och typ och förare B
ansåg sig behärska dem väl. Han kände
väl till platsen där olyckan inträf-
fade. Förare B har aldrig tidigare
råkat ut för en trafikolycka.

Uppgifter om resan

Förare A startade resan ca 7 minuter
tidigare. Han var på väg för att läm-
na av en passagerare. Han upplevde
att han var lite stressad eftersom
kunden sagt att han hade lite bråt-
tom. Medelhastigheten under resan
bedömde han till omkring 50 km/h.

Förare B började sitt arbete som
taxichaufför kl 09.30 och startade då
sin första resa för dagen. Han var på
väg för att lämna av en passagerare
och sade att han ej hade bråttom.
Medelhastigheten under resan bedömde
han till ca 50 km/h.

Uppmärksamhetsnivån

Förare A sade att han sovit gott
nätterna före olyckan. Han ansåg sig
inte haft personliga problem som kan
ha bidragit till nedsatt koncentration
under körningen. Han ansåg inte heller
att något vare sig i eller utanför
fordonet kan ha distraherat honom
under körningen. Förare A använder
ingen typ av farmaka.

Övrigt

Förare A hade en passagerare i bilen.
Förare A använde bilbälte.

Förare B sade att han sovit gott natt-
en före liksom tidigare under veckan.
Han ansåg sig inte haft personliga
problem som kan ha bidragit till ned-
satt koncentration under körningen.
Han ansåg inte heller att något vare
sig i eller utanför fordonet kan ha
distraherat honom under körningen.
Förare B använde ingen typ av farmaka.
Han drack en mindre mängd alkohol
kvällen före olyckan. Han sade att han
inte upplevde trafiksituationen vid
olycksplatsen krävande, men påpekade
att "trycket" på enkelriktade gator är
större än på dubbelriktade gator.

Förare B hade en passagerare i bilen.
Varken B eller passageraren använde
bilbälte.



Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

Förare A

Förare A kom västerifrån på väg
österut. Han observerade en lastbil
som kom i det högra körfältet på väg
söderut. Vägen han färdades på var
enkelriktad och så var även den kor-
sande vägen. I korsningen gällde
högerregeln. Han såg inte fordon B
som var skymd bakom lastbilen.

Förare B

Förare B kom norrifrån på väg söderut.
Han observerade en truckbil på höger
sida om sig. Vägen han färdades på
var enkelriktad och så var även den
korsande vägen. I korsningen gällde
högerregeln. Han såg inte fordon A
som troligen skymdes av trucken.

Fortsatt utveckling

Förare A uppgav att han körde drygt
50 km/h. Han avsåg att passera rakt
igenom den enkelriktade korsningen.

Förare B uppgav att han höll en has-
tighet på 35-40 km/h. Han avsåg att
passera rakt fram genom den enkel-
riktade korsningen.

Olycksförloppet

Förare A såg lastbilen som kom i hög
hastighet på den korsande vägen. Han
ökade farten för att hinna över före
lastbilen. Fordon B dök helt plöts-
ligt upp till vänster om lastbilen.
Förare A såg honom 1 sekund före kol-
lisionen. Kollisionen var oundviklig.
Förare A ansåg att orsaken till
olyckan var att de alla var skymda av
lastbilen samt att de alla höll en
för hög hastighet. Förare A ansåg att
enda sättet att undvika denna typ av
olyckor är att alla kör saktare och
följer högerregeln bättre.

Förare B såg inga fordon på den kors-
ande vägen, utan fortsatte med 35-40
km/h rakt fram. Helt plötsligt dök
fordon B upp. Kollisionen var ound-
viklig. Förare B ansåg att orsaken
till olyckan var en kombination av
att fordon A var skymd av trucken
till vänster omB och att förare A
höll en, enligt förare B, mycket hög
hastighet. B ansåg att enda sättet
att undvika denna typ av olyckor är
att folk kör försiktigare.



5. ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m m liksom övöriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats nödvändig information".

För förare B krävs information om att förare A tänker passera igenom kors-
ningen.
För förare A krävs information om att förare B närmar sig korsningen.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A Förare B

Förare A har sikten skymd åt vänster Förare B har sikten åt höger skymd av
av en lastbil. Det återstår att för- en truck. Det återstår att förklara
klara varför han kör som om sikt- varför han kör som om sikthindret

hindret inte kunde dölja ett fordon. inte kunde döljaett fordon.

Perceptuella begränsningar

Ej aktuellt. Ej aktuellt.

Kunskapsbegränsningar

Hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Även om hastighetsbegränsningen är 50
Förare Azs hastighet på drygt 50 km/h km/h så är förare B:s hastighet på
är olaglig. Han felbedömer risken för 35-40 km/h i korsningen hög. Speci-
att det ska komma ett fordon i bredd ellt då han är medveten om att han
med lastbilen. ska lämna trafiken på den korsande

vägen företräde, enligt högerregeln.
Han felbedömer risken för att det ska

komma ett fordon på den korsande
vägen, som han måste lämna företräde.



Trafikantens strukturering och tolkning

Förare A Förare B

Förare Afärdades österut på väg för Förare B färdas söderut på väg för
att lämna av enpassagerare. På den att lämna av en passagerare. Till
korsande gatan ser han en lastbil i höger om sig har han en truck som
hög hastighet. Han ökar sin fart för skymmer sikten. Han ser inte några
att hinna före den. fordon som är hindrande i hans fält

för fri körning.

Beslut och åtgärder

Förare A ser plötsligt fordon B komma Förare B ser plötsligt fordon A komma
i hög hastighet, till vänster om i hög hastighet från höger. B har
lastbilen. A har ingen möjlighet att inga möjligheter att undvika olyckan
undvika olyckan. Kollisionen sker då kollisionen sker i nästan samma
sekunden efter att A har sett B. ögonblick som B upptäcker A.
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6. FAKTORER SOM KAN HA.MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST

- De korsande gatornas stora bredd, som inbjuder till höga hastigheter i kom-
bination med den begränsade sikt som råder i korsningen.

- Förare Azs och B:s dåliga hastighetsanpassning.

- Det fordon som skymde sikten för båda förarna.

- Det regniga och disiga vädret medgav en dålig sikt, vilket kan ha försämrat
uppmärksamheten av varandra.

7. KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Fordon A Fordon B

Personskador: Förare A fördes till Personskador: Passageraren fördes
sjukhus. till sjukhus.
Fordonsskador: Vänster karossida, Fordonsskador: Fronten var kraftigt
mitt för b-stolpen, var intryckt ca intryckt och motorhuven var skadad.
30 cm. Instrumentpanelen under ratten Belysningsarrangemanget fram var ska-
och rattstången var framtryckt 5-10 dat.
cm. Höger bakfälg var skadad.

8. HYPOTESER, UPPSLAG M M

- Minskning av körbanornas bredd genom utbyggnad av gångbanorna i korsningens
tillfarter.

- Införande av väjningsplikt i den nord-sydliga gatan, för att förstärka
högerregeln.

- Färdskrivare i taxi.

- Ökad trafikövervakning i tätort med inriktning på hastighetsövervakning
och trafikantbeteende.

- Kontroll av taxichaufförers inblandning i olyckor.

- Ökade krav på yrkesutbildning av taxichaufförer.



Vägtrafikolycka 18 Stockholm
Korsväg korsande kurser.





VÃGTRAFIKOLYCKA 122/18 s

1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en signalreglerad trevägskorsning i tätort. En lastbil (A)
färdades på den genomgående gatan och avsåg att passera korsningen norrut; En
personbil (B) närmade sig samtidigt korsningen österifrån och förberedde en

vänstersväng. Förare A körde in i korsningen mot rött ljus samtidigt som förare
B påbörjar vänstersvängen. Fordon A kolliderar med fordon B på dennes vänstra
sida framtill. Förare B erhöll sådana skador att det bedömdes lämpligt att han
fördes till sjukhus. Skadorna på fordon B var så omfattande att det måste bär-
gas från platsen. Förare A ådrog sig inga skador medan skadorna på fordon A var
ringa. Olyckan inträffade i dagsljus på eftermiddagen och rubriceras som per-
sonskadeolycka. Enligt den officella olycksstatistiken klassificeras den som
"korsväg-avsväng".

   

   

 

      



2. TRAFIKSITUATION OCH VÅGMILJÖ

Olyckan inträffade i en trevägskorsning med trafiksignaler i tättbebyggt område
nära en centrumanläggning, när en bil på den genomgående vägen kolliderade med
en annan på korsande kurs på den från höger anslutande vägen.

Trafiksituation

Ganska tät trafik rådde i korsningen på eftermiddagen. På den överordnade vägen
var trafiken mestadels genomfartstrafik. Den anslutande vägen trafikerades av
dels bussar till och från en bussterminal, dels bilburna besökaretill en cen-
trumanläggning. Cyklar och fotgängare trafikerade inte korsningen utan använde
en närbelägen tunnel under den genomgående vägen. Inslaget av tung trafik var
förutom bussarna litet. Ingen parkering förekom längs någon av vägarna.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon B

Fordon B färdades från en parke-
ringsplats vid centrumanläggningen
västerut mot utfarten i olycks-
korsningen. Parkeringsplatsen och
bussterminalen hade gemensam in-
och utfart och linjeföringen var
svåröverskådlig fram mot kors-
ningen.

Fordon A färdades norrut längs en
fyrfältig väg med smal mittremsa
och hastighetsbegränsning 50 km/h.
Vägen gick i en markant utförs-
backe och i en svag vänsterkurva.
Inga gångbanor kantade vägen som
gick i ganska öppen terräng fram
mot olycksplatsen.

Siktförhållanden

Sikten var något begränsad söderut
av envägvisningsskylt.

Sikten var god.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Fordon B:s tillfart hade två kör-
fält i korsningen men dessa var

Fordon Azs tillfart i korsningen
hade två körfält varav det vänstra
gick rakt fram och det högra gick
rakt fram och till höger. A färda-
des i det högra där han hade to-
talt tre signallyktor i synfältet,
två till vänster och en till hö-
ger. Förare A hade för avsikt att
passera rakt genom korsningen.

ganska dåligt utmärkta. Det vänst-
ra gick till vänster och det högra
åt höger. Det högra reglerades
förutom av den gemensamma primär-
lyktan till höger med cirkulärt
sken, också av en undantagssignal
med högerpil. Till vänster i till-
farten låg en refug med en sekun-
därsignallykta på. Denna hade cir-
kulär ljusöppning. På den högra
signalstolpen var vägmärket "Lämna
företräde" monterat. Förare B hade
för avsikt att svänga till vänster
i korsningen.



Trafikanordningar

Inga speciella trafikanordningar förutom de redan nämnda fanns i eller i när-
heten av olyckskorsningen. Trafiksignalerna var i funktion. Säkerhetstiden in-
klusive röd-gult var cirka en och en halv sekund.

Ljus- och väderleksförhållanden

Våreftermiddag i mellersta Sverige. Växlande sol högt i sydväst med en tempera-
tur på cirka + 20 grader C.

Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen var ljus asfalt och väglaget torrt. Vägmarkeringarna var tydli-
ga på den genomgående vägen. Glassplitter fanns vid kollisionspunkten och
bromspår efter fordon A uppmättes till 9,8 meter.

Sammanfattning

Olycksplatsen var en normalt utförd signalreglerad korsning med tydlig kanali-
sering med kantstenar och vägmarkeringar. Den kraftiga utförslutningen norrut
kan säkerligen medföra att hastigheterna överskrider 50 km/h stundtals. Tre
lyktor i Azs tillfart tyder på att väghållaren vill förvissa sig om att signal-
bilden är tydligt uppfattbar. Enligt reglementet räcker det med två lyktor. B:s
tillfart var trots dåligt utmärkta körfält tydlig och lätt att uppfatta.



3. FORDON

Fordonsbeskrivning

Fordon A Fordon B

Fordonsslag: Lätt lastbil Fordonsslag: Personbil
Fabrikat ochtyp: Ford Transit Fabrikat och typ: Nissan Micra
Årsmodell: 1989 Årsmodell: 1987
Senaste kontrollbesiktning: 910303
Vägmätarställning: 53136 km

Senaste kontrollbesiktning: 910309
Vägmätarställning: 54810 km

Däckutrustning

Fabrikat och typ: Uniroyal
reinforced samtliga däck
Dimension: 195R 14C
Ringtryck: hö och vä fram 2,8 kPa

" " bak 3,3 "
Mönsterdjup: 6,0 mm samtliga däck

Fabrikat och typ: Dunlop SP Steel
samtliga däck
Dimension: 14SSR12
Ringtryck: 1,8 kPa samtliga däck
Mönsterdjup: hö och vä fram 4,0 mm

" bak 5,0

Hjulupphängning

Vänster främre fjäderben var böjt
(kollisionsskada).

Provkörning

Provkörning utförd. Bilen var ej körbar på grund av
skadorna på framvagnen.

Skadebeskrivning

Främre stötfångaren hade repor och
på motorhuven fanns mindre islags-
märken. En stödkant för motorhuven
var intryckt mot kylaren, dock
utan att det blev läckage.

Vänster framflygel och dörr var
intryckt. Vänster fjäderben var
böjt.



Sammanfattning

Fordon A

Med hänsyn till händelseförloppet
i denna olycka är det av speciellt
intresse att undersöka fordon Azs
bromssystem och belysningsanlägg-
ning. Halvljus automatiken har
fungerat. Vid provkörning av bilen
har inget onormalt noterats vare
sig på bromssystemet eller andra
komponenter och funktioner.

Fordon B

Fordon E har undersökts med speci-
ellt intresse på gasreglage och
kopplingsfunktion . Detta för att
kontrollera driftsäkerheten efter-
som fordonet nyligen hade varit
uppställt. Skadorna på bilen har
gjort att någon provkörning inte
har kunnat utföras men motorn var
startbar och tillät ändå erforder-
lig kontroll av funktion och
kraftöverföring. Även i övrigt har
inte konstaterats några fel eller
brister av sådan art att de kan ha
förorsakat eller medverkat till
olyckans uppkomst och förlopp.



4. TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenheter

Förare A

Förare A var 64 år och hade inne-
haft körkort med samtliga behörig-
heter utom buss i 46 år. Han körde
cirka 1500 mil/år mest arbets-
resor.
A kände sig säker som bilförare.
Vid olyckstillfället körde A en
firmabil som företaget haft i två
år, och han kände sig van vid det-
ta fordon. Tidigare fordonstyper
som han hade kört var till största
delen större/mindre utrycknings-
fordon. Privat ägde A ingen bil. A
passerade platsen där olyckan in-
träffade dagligen. Vidare uppgav A
att han aldrig tidigare råkat ut
för någon olycka.

Förare B

Förare B var 77 år och hade inne-
haft AB-körkort i 55 år. Han hade
kört 1500 mil/år de senaste tio
åren, fördelat mellan arbets-
och fritidsresor. Tidigare innan B
blev pensionär hade han kört be-
tydligt mycket merper år. B upp-
gav att han inte utnyttjade bilen
varje dag. B ansåg sig säker som
bilförare och uppgav att han inte
behövde fundera på körningen utan
det "var som att gå". B passerade
platsen där olyckan inträffade
någon gång i veckan. Han hade för
ett år sedan blivit påkörd bak-
ifrån vid ett trafikljus.

Uppgifter om resan

Olyckan inträffade kl. 14.50 och A
hade startat resan 20 minuter ti-
digare. A var pensionerad och hade
tidigare under dagen sysslat med
lite av varje. Han hade vid den
aktuella tidpunkten varit och ut-
rättat en del ärenden i området. A
var på väg hem och uppgav att han
inte hade någon brådska. A upp-
skattade att hastigheten var 40-50
km/h.

B startade sin resa kl. 15.00 från
en parkeringsplats och någon minut
senare inträffade olyckan. B var
pensionär och hade tidigare på
dagen varit i centrumanläggningen
och uträttat en del ärenden. Strax
innan olyckan hade han varit på
ett tandläkarbesök. B poängterade
att han inte hade något bedöv-
ningsmedel i sig. B var på väg
från parkeringsplatsen till bo-
staden som låg alldeles i närheten
i sydlig riktning. Han hade inte
någon brådska utan skulle taen
kopp kaffe hemma och sedan fort-
sätta till ett avtalat möte. B
uppskattade hastigheten till 5
km/h.



Uppmärksamhetsnivå

Förare A

Förare A hade natten före olyckan
sovit åtta-nio timmar. Den senaste
veckan hade sömnen varit likartad.
A hade stigit upp vid fem-sex ti-
den på morgonen och sysslat med
vanliga rutiner. Han var pensio-
nerad och arbetade extra på ett
företag med bland annat telefon-
passning. A ansåg sig frisk och åt
inte någon typ av farmaka. Tre
dagar före olyckan hade A konsu-
merat alkohol i form av två grog-
gar. Han uppgav att han inte hade
några speciella problem som kunde
ha distraherat honom under kör-
ningen. Det hade inte funnits nå-
got vare sig i eller utanför for-
donet som distraherat A. I bilen
fanns en radio som var påslagen
och A slölyssnade på lokalradion.
Han ansåg inte att platsen där
olyckan inträffade var mer krä-
vande än tidigare miljöer. Azs
hypotes till varför olyckan hade
inträffat var att han varit oupp-
märksam. A uppgav medelhastigheten
tidigare under resan till ungefär
50 km/h och topphastigheten runt
70 km/h.

Förare A var ensam i fordonet och

han använde bilbälte.

Förare B

Förare B hade natten innan olyckan
sovit i sex-sju timmar. Den se-
naste veckan hade sömnen varit
ungefär lika. Tidigare på dagen
hade B uträttat en del ärenden
samt varit hos tandläkaren. B var
pensionerad sedan tio år tillbaka,
men var aktiv med bland annat den
egna båten. B skulle åka ut till
båten för att få hjälp av en grod-
man att ta upp något från botten.
B ansåg sig frisk nu. Han hade tre
månader före olyckan genomgått en

kranskärlsoperation på grund av
svår kärlkramp i hjärtat. B medi-
cinerades postoperativ med
T.Seloken Zoc, T.Moduretic och
T.Acelyt. Kvällen innan olyckan
hade B druckit vin till maten. B
uppgav att han för tillfället inte
hade några problem som kunde ha
distraherat bilkörningen. Han kun-
de inte påminna sig om att han
tänkt på något särskilt strax in-
nan olyckan. Det fanns ingenting
som distraherat B vare sig i eller
utanför fordonet. Bilradion hade B
liggande i bagageutrymmet för att
sätta den på plats när han hade
druckit kaffe. B ansåg inte att
platsen där olyckan inträffade var
mer krävande än tidigare trafik-
miljö. Dessutom uppgav han att det
var lite trafik den aktuella tid-
punkten. Medel-topphastighet tidi-
gare under resan uppskattade B
till 5 km/h.

Övrigt

Förare B var ensam i fordonet och
han använde bilbälte. B fördes i
ambulans till sjukhus efter kolli-
sionen. Han intervjuades per tele-
fon nio dagar senare.



Trafikanternas beskrivning

Trafiksituation före olyckan

Förare A

Förare A körde i syd-nordlig rikt-
ning på en tvåfältig genomfarts-
gata. A hade ett par hundra meter
före olyckskorsningen passerat en
annan korsning och där gjort en
omkörning. A kontollerade i back-
spegeln om det var möjligt att
passera in i det högra körfältet
framför den som han kört om. Det
var mycket trafik och A hade upp-
märksamheten riktad på trafiken
bakom sig. A höll en hastighet på
40-50 km/h. Han uppgav att fordon
B haft låg fart.

Fortsatt

Förare A avsåg att passera rakt
fram i korsningen. Han hade tidi-
gare gjort en omkörning och titta-
de i backspegeln för att kontrol-
lera att det högra körfältet var
fritt. A var intensivt upptagen
med detta och upptäckte inte att
det var rött i ljussignalen i den
aktuella korsningen. För sent upp-
täckte A att fordon B som fanns i
den östra tillfarten påbörjade en
vänstersväng.

Förare B

Förare B hade hämtat bilen på par-
keringsplatsen och skulle åka hem.
B kom fram till utfarten och pla-
cerade fordonet i det vänster-
svängade körfältet. Han stannade
vid trafiksignalen som visade
rött. B såg en annan bil i det
söderifrån kommande högra kör-
fältet sakta in för högersväng.
Vidare uppgav B att det i det
vänstersvängande körfältet norr-
ifån fanns en buss som väntade på
att få passera korsningen in till
parkeringsområdet.

utveckling

Förare B hade för avsikt att göra
en vänstersväng i korsningen och
fortsätta söderut. Trafikljusen
växlade om till grönt och B tit-
tade åt båda hållen och såg inte
något som skulle förhindra en
vänstersväng.

Olycksförlopp

Förare A insåg att en kollision
med fordon B var oundviklig. Han
hade strax innan ljussignalen upp-
täckt att det var rött för honom
och att B sakta rullade ut i kors-
ningen för att utföra en vänster-
sväng. A började att bromsa för
att undvika att köra på B.
Detta räckte inte utan A kolli-
derade med sin front i B:s vänstra
sida framtill vid hjulet. Orsaken
till olyckan uppgav A vara att han
varit ouppmärksam på trafiken
framåt och utav den anledningen
inte sett trafikljusen i tid.

När förare B kommit ut med ungefär
en billängd i korsningen kollide-
rar fordon A i B:s vänstra sida
vid framhjulet. B hade inte tidi-
gare sett A förrän kollisionen var
ett faktum. B hade inte kunnat
göra något för att undvika denna
kollision med A. Han uppgav att A
måste ha kört mot rött.



5. ANALYS AV HÄNDELSEFÖRIDPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats nödvändig information".

För förare A krävs information om att B befinner sig i korsningen.
För förare B krävs information om att A närmar sig korsningen och inte kommer
att stanna för rött ljus.

Informationsbortfall
Sikthinder

Förare A Förare B

Inte aktuellt. Något begränsad söderut utav en
vägvisningsskylt.

Perceptuella begränsningar

Inte aktuellt. Inte aktuellt.

Kunskapsbegränsningar

Inte aktuellt. Inte aktuellt.
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Strukturering och tolkning

Förare A

Förare A närmade sig korsningen
söderifrån. Han var van vid plat-
sen och trafiksituationen. A hade
strax innan olyckan utfört en om-
körning och var upptagen med att
skaffa sig ett fält för fri kör-
ning för att passera korsningen.
Han kontrollerade trafiken bakom
sig allt för ingående. Detta med-
förde att han försent upptäckte
att det var rött i trafiksignalen
och att hans fält för fri körning
var blockerat av B.

Förare B

Förare B påbörjade en vänstersväng
när det blev grönt ljus i trafik-
signalen. Han kontrollerade åt
båda hållen att korsningen var fri
från andra trafikanter. B har inte
något som hindrar hans fält för
frikörning. B kommer ett par meter
ut i korsningen när fordon A
drastiskt minskar B:s fält för fri
körning.

Beslut och åtgärder

När förare A upptäcker fordon B i
korsningen börjar han att bromsa.
A har då kommmit för nära fordon B
och kör in i vänstra framdelen på
8:3 fordon.

Förare B hade inte någon möjlighet
att undvika en kollision med A.
Han hade inte sett honom förrän i
kollisionsögonblicket.
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6. FAKTORER SOM KAN HA MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST

- Förare A har i samband med sin påstådda sidoförflyttning till höger ägnat
stor uppmärksamhet på bakomvarande trafik. Han har inte uppmärksammat att det
var rött i trafiksignalen.

- Det kan inte uteslutas att förare A har kört mot rött ljus.

- För förare B är sikten något begränsad åt söder.

7. KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Förare A

Inga personskador.

Fordon A

Främre stötfångare hade repor och
på motorhuven fanns mindre islags-
märken. En stödkant för motorhuven
var intryckt mot kylaren, dock
utan att det blev läckage.

Förare B

Fick föras i ambulans för översyn
av de skador han fick i samband
med kollisionen. B hade tappat del
av känseln i vänster arm och känt
sig ordentligt omskakad. Tre dagar
efter olyckan hade en besvärande
värk i vänster arm, skuldra och

ryggen infunnit sig. För detta
hade B åter behövt läkarvård och
utredning om vad som var orsaken
pågick. B var sängliggandes vid
intervjutillfället nio dagar efter
olyckan. Värken var så besvärande
att B behövde äta smärtstillande
läkemedel.

Fordon B

Vänster framflygel och dörr var
intryckt. Vänster framhjuls
fjäderben var böjt.

8. momsen, UPPSLAG m - ÅTGÄRDER

- Modifiera signalanläggningen genom att införa säkerhetsfunktionen rödkörnings
kontroll. Vilket innebär att man momentant förlänger säkerhetstiden.

- Vägmdljön inbjuder till höga farter som en konsekvens av att trafiksäkerhets-
höjande åtgärder har vidtagits exempelvis separering av trafikantgrupper.
Gångbanor och övergångsställen saknas.




