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Förord

Genom beslut den 29 april 1964 bemyn
digade Kungl. Maj:t chefen för kommuni
kationsdepartementet att tillkalla sakkun
niga för utredning rörande den översikt
liga vägplaneringen och därmed samman
hängande spörsmål. De sakkunniga antog 
namnet Vägplaneutredningen. På uppdrag 
av utredningen har en teknisk expertgrupp 
sett över gällande geometriska och bygg- 
nadstekniska normer m m. Denna expert
grupp uppdrog åt överingenjör Stig Ed
holm, som ingick i gruppen, och l:e forsk
ningsingenjör Per-Olov Roosmark, vid Sta
tens väginstitut att utarbeta ett avsnitt an
gående trafiksäkerhet. Arbetet har bedri
vits i samråd med expertgruppen. Då detta 
avsnitt blev relativt omfattande föreslog 
Vägplaneutredningen att i Vägplan 1970 
endast skulle ingå ett sammandrag och att 
väginstitutet skulle låta utge det fullstän
diga materialet som ett meddelande i väg- 
institutets publikationsserie.

Vid utarbetandet av avsnittet om frik
tion har institutets maskintekniska avdel
ning medverkat med material och syn
punkter.

Stockholm i oktober 1969

Nils G. Bruzelius



Sammanfattning och slutsatser

Allmänna synpunkter

Avsikten med denna rapport är att belysa 
hur trafiksäkerheten beror av vägens ut
formning, trafikregleringar m m. Det är 
företrädesvis förhållanden på landsbygds- 
vägar, som redovisats. Rapporten, som till 
stor del omfattar sammanställningar av ut
ländska och svenska undersökningar, gör 
givetvis inte anspråk på att vara uttöm
mande. Härför är frågan om väggeome- 
trins betydelse för trafiksäkerheten alltför 
vittomfattande.

En vägledande princip vid urvalet av 
redovisade undersökningar har varit att 
omnämna endast enstaka undersökningar 
i händelse många undersökningar givit 
samstämmiga resultat. Då resultaten varit 
motstridiga har detta sökt belysas. Ytter
ligare har det eftersträvats att redovisa en
dast sådana undesökningar, som synes 
uppfylla vissa kvalitativa anspråk i avse
ende på tillämpad metod, undersökningar
nas uppläggning, materialens storlek, redo
visning etc.

Av rapporten framgår, att en förbättrad 
vägstandard och införandet av trafikregle- 
ringar av olika slag i allmänhet kan ge en 
avsevärd förhöjd trafiksäkerhet. I flera 
fall har dock undersökningsresultaten va
rit motsägelsefulla. Orsakerna härtill kan 
givetvis vara många. Jämförelser mellan 
olika länder kan av flera skäl vara svåra 
att göra på grund av olikheter i fråga om

trafiksammansättning, trafikflödets stor
lek, fordonsbestånd, trafiklagstiftning 
m m. Härtill kommer att för olika fråge
ställningar relevanta faktorer inte beak
tats på likartat sätt. Även undersöknings
materialens kvalitet kan vara mycket skif
tande. Kvantitativa jämförelser försvåras 
av bl a olikheter i fråga om olycksmate- 
rialens fullständighetsgrad.

De avvikande resultat, som ibland er
hållits vid olika undersökningar, innebär 
inte att empiriska studier grundade på upp
gifter om inträffade olyckor är en ofram
komlig metod för att belysa hur trafik
säkerheten beror av olika vägutformning- 
ar. Snarare pekar dessa resultat på att 
större uppmärksamhet bör ägnas metod
problemen och det empiriska dataunder
lagets kvalitet.

Av detta meddelande har framgått, att 
kunskap i stor utsträckning redan finns om 
hur lämplig vägutformning kan reducera 
antalet olyckor. Svar på frågan hur vä
gar, gator och trafikplatser skall utformas 
och vilka trafikreglerande åtgärder, som 
skall införas kan ofta inte lämnas enbart 
på grundval av information om hur olyc
korna påverkas av väg- och trafikmiljön. 
Först när hänsyn även tagits till t ex res- 
hastighetens beroende av vägarnas geo
metriska utformning m m är det möjligt 
att genom lönsamhetskalkyler bedöma vil
ka väg- och trafiktekniska åtgärder, som 
bör sättas in för att uppnå en viss efter



strävad trafiksäkerhet.
Självfallet bör inte en högre vägstandard 

och trafikregleringar vara de enda typer 
av åtgärder, som insätts för att uppnå en 
förbättrad trafiksäkerhet. En ekonomiskt 
grundad avvägning måste givetvis ske med 
hänsyn till andra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder såsom förbättringar ifråga om 
fordonet, förarutbildning, upplysning, pro
paganda, trafiklagstiftning och trafiköver
vakning.

Såsom allmän princip kan ur trafiksä
kerhetssynpunkt fastslås, att ju högre tra
fikvolym en väg har desto högre bör sä
kerhetsstandarden på denna vara. Detta 
följer av, att en åtgärd, som ökar säker
heten åstadkommer en större absolut 
minskning i olycksantalet och olyckskost- 
nadema på högt trafikerade än på lågt 
trafikerade leder. På det mindre trafike
rade vägnätet kan en fortgående standard
höjning med hänsyn till säkerheten i vissa 
fall kompletteras med hastighetsbegräns
ningar och eventuellt andra trafikregle- 
rande åtgärder. Ett dylikt synsätt innebär, 
att man med givna resurser uppnår största 
möjliga reduktion av totala antalet olyc
kor, men kan samtidigt medföra ett accep
terande av olika olycksnivåer på skilda 
delar av vägnätet.

Framtida forskning

För att rätt bedöma vilka åtgärder av väg- 
teknisk eller annan natur, som bör insät
tas för att minska det mänskliga lidandet 
och de stora samhällsekonomiska förluster 
trafikolyckorna innebär, krävs en inten
sifierad forskning. De resurser, som totalt 
läggs ned på trafiksäkerhetsforskning ut
gör endast en blygsam del av olyckornas 
sammanlagda kostnader.

Det är nödvändigt, att forskningen i vä
sentligt större utsträckning än hittills in
riktas på en integrerad behandling av oli
ka frågeställningar varvid skilda veten
skapliga discipliner kommer till använd
ning. Det är angeläget, att även andra me
toder prövas än de som hittills oftast till- 
lämpats. Det bör vara en strävan, att un

dersökningar alltmer genomförs i form 
av statistiskt kontrollerade försök, vilket 
innebär kontroll över noggrannheten i ut
talanden om olika åtgärders trafiksäker- 
hetsmässiga effekt.

Forskningen bör även inriktas på fram
tagande av metoder, som gör det möjligt, 
att utifrån studier av trafikantbeteendet ut
tala sig om det förväntade olycksutfallet i 
t ex en vägkorsning eller på en vägsträc- 
ka. Härigenom behöver man inte invänta, 
att olyckor inträffar för att lämpliga tra
fiksäkerhetshöjande åtgärder skall kunna 
vidtagas.

Avsaknaden av all den kunskap om 
sambanden mellan olika åtgärder och 
olyckorna, som egentligen krävs för en 
optimal lösning av en eftersträvad trafik- 
säkerhetsförbättring får helt naturligt inte 
utgöra ett hinder för en bred satsning på 
olika typer av trafiksäkerhetshöjande åt
gärder.

Huvudresultat

Årligen dödas 1 200-1 300 personer i tra
fikolyckor i vårt land. Medan det totala 
antalet trafikolyckor är större i tätorter 
är antalet dödsolyckor omkring två gånger 
större i ej tättbebyggda områden. Det to
tala antalet trafikolyckor per år uppskat
tas till 300 000-400 000.

Den dominerande olyckstypen på lands
bygden är singelolyckor, som enligt en 
särskild undersökning grovt beräknats till 
60 % av samtliga personskadeolyckor på 
landsbygden. Enligt den officiella statisti
ken utgör mötesolyekorna 18 % och om- 
körningsolyckorna 7 % av personskade- 
olyckorna. I tättbebyggda områden upp
går andelen korsningsolyckor, olyckor mel
lan motorfordon och cykel eller moped 
och mellan motorfordon och fotgängare 
till vardera omkring en fjärdedel av per- 
sonskadeolyckoma. Olyckspåföljden är i 
allmänhet väsentligt svårare för de s k  
oskyddade trafikanterna (fotgängare, mo- 
pedister, cyklister) än för andra trafikant
kategorier. Antalet dödade oskyddade tra
fikanter utgör omkring två tredjedelar av



i tätorter samtliga trafikdödade personer. 
Motsvarande siffra utanför tätorter ligg sr 
mellan 40 % och 50 %. I båda bebyggel
seslagen inträffar cirka en tredjedel av 
personskadeolyckorna i mörker.

Motorväg är den i särklass trafiksäk- 
raste vägtypen. Antalet motorfordonsolyc- 
kor per miljon fordonskilometer är i ge
nomsnitt ungefär hälften på denna vägtyp 
jämfört med tvåfältiga vägar. För att näs
tan helt eliminera mötesolyckor p i  dessa 
vägar bör, enligt amerikanska erfarenheter, 
mittremsan vara omkring 30 m bred. Re
dan vid en bredd av omkring 12 m är ris
ken för frontalkollisioner relativt liten. 
Om mittremsan på vägar med stor trafik 
inte kan göras så bred, bör övervägas att 
uppsätta lämplig typ av räcke för att des
sa olyckor skall förhindras. Planskilda 
korsningar har visat sig vara en av de 
mest väsentliga enskilda faktorerna för att 
reducera antalet olyckor.

Fyrfältsvägar, som är försedda med 
mittremsa har, enligt amerikanska erfa
renheter, lägre olycksfrekvens än motsva
rande vägar utan mittremsa. Stor olycks- 
reduktion erhålls om vägarna förutom mitt
remsa även har kontrollerade av- och på- 
farter. Härmed avses, att endast större 
korsningar är tillåtna. Sålunda förekom
mer inte korsningar med enskilda vägar 
eller infarter till fastigheter.

Många undersökningar visar, att olycks- 
frekvensen mätt i antal olyckor per mil
jon fordonskilometer sjunker med ökad 
körbanebredd. Den största skillnaden har 
enligt en svensk undersökning noterats 
mellan vägar med 6 och 7 m körbana. 
Antalet olyckor per km på vägar med 7 m 
bred körbana är icke oväsentligt lägre om 
körbanan är försedd med breda 2 m) 
än om den är försedd med smala (<  2 m) 
vägrenar med hänsyn tagen till årsmedel- 
dygnstrafikens storlek. På 7 m breda vä
gar är olyckstalen i stort sett desamma då 
vägarna är försedda med 2 m eller 3 m 
breda vägrenar.

Singelolyckomas andel av totala antalet 
olyckor är större i branta lutningar, i kur
vor och i vägskäl än på raksträckor och

stiger då väglaget försämras. Många 
singelolyckor resulterar i kollisioner med 
fasta föremål intill körbanan. För att redu
cera antalet singelolyckor bör man tillse 
att vägbanans tillstånd med hänsyn till 
friktion, optisk ledning m m alltid är god 
och att området intill körbanan utforim s 
så att skadepåföljden vid en eventuell 
olycka blir så lindrig som möjligt. Ett om
råde intill körbanan upp till 15 m bör 
hållas fritt från fasta föremål.

De få undersökningar, som behandlat 
siktens betydelse visar, att ett starkt sam
band råder mellan olycksfrekvens och sikt- 
längd. Av institutets undersökning fram
går, att skillnaderna i olycksavseende mel
lan olika tvärsektioner främst hänför sig 
till vägavsnitt med dålig sikt. Resultaten 
visar, att sikter mindre än 400 m i gör
ligaste mån bör undvikas, speciellt på vä
gar med smal tvärsektion. På vägavsnitt 
med sammanhängande dåliga siktförhål- 
1 anden bör övervägas att införa lokala has
tighetsbegränsningar.

Olycksfrekvensen ökar med minskad 
kurvradie och är särskilt hög där kom
binationer av horisontal- och vertikalkur
vor förekommer. Ju lägre det genomsnitt
liga antalet horisontalkurvor är per km 
desto fler kurvolyckor inträffar, särskilt 
vid små kurvradier. Detta antyder, att för
vara ingsmärke bör uppsättas före enstaka 
kurvor.

40 % av dödsolyckorna i tättbebyggda 
och 20 % i icke tättbebyggda områden 
inträffar i korsningar. Till följd av den 
höga olyckskoncentrationen i korsningar, 
kan standardförbättringar i dessa, totalt 
sett, ge stora olycksreduktioner. Man bör 
sträva efter att utjämna skillnaden i säker
hetsstandard mellan korsningar och kors- 
ningsfria sträckor.

Vägar med god standard mellan kors
ningar medför, att fordonen framförs i 
höga hastigheter. Härigenom uppstår stora 
relativa hastighetsskillnader mellan av- och 
påsvängande fordon, vilket ökar olycks
frekvensen. Man bör sålunda utforma 
korsningar, som har stor trafik så att den 
av- och påsvängande trafiken separeras



från den genomgående trafiken speciellt 
om andelen tvåhjulingar och tunga fordon 
är stor. Det kan ibland även vara motive
rat att begränsa hastigheten och markera 
omkörningsförbud.

Undersökningar har visat, att en större 
vägkorsning ur säkerhetssynpunkt är att 
föredra framför flera mindre. Man bör 
sträva efter att låta mindre vägar anslu
tas till en större, som i sin tur ansluts till 
huvudvägen i en korsning av hög stan
dard. På starkt trafikerade vägar bör där
för tätt liggande anslutningar av småvä- 
gar i görligaste mån undvikas. Undersök
ningar har också visat, att två förskjutna 
trevägskorsningar är att föredraga fram
för en fyrvägskorsning.

Antalet trafikolyckor per km ökar i 
stort sett proportionellt mot trafikens stor
lek. Detta innebär, att antalet olyckor per 
miljon fordonskilometer är ungefär kon
stant med avseende på trafikens storlek. 
I främst amerikanska undersökningar har 
man funnit, att olycksfrekvensen ökar med 
ökad årsmedeldygnstrafik.

Andelen lastbilar i trafiken har visat sig 
påverka olycksfrekvensen så att ju större 
andelen lastbilar är desto fler olyckor in
träffar. Orsaken härtill torde främst vara 
de i allmänhet stora relativa hastighetsskill- 
naderna mellan dessa fordon och person
bilar.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör frik- 
tionskoefficienten vara hög, variationen i 
friktionsvärdet bör vara liten längs vägsn 
och över hela körbanans bredd och för
sämras så lite som möjligt när beläggning
en blir våt och när hastigheten ökar till 
höga värden. Risken för sladdningsolycka 
är väsentligt högre vid fuktig än vid torr 
vägbana särskilt i kurvor, på backkrön 
och i vägkorsningar. Skillnaden i friktions- 
koefficient på torr och våt vägbana vid 
låg resp hög hastighet är mindre för skrov
liga än släta beläggningar. Skrovliga be
läggningar är i allmänhet inte så slitstarka 
som släta beläggningar och ger dessutom 
upphov till buller i fordonet och därige
nom sämre åkkomfort.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör man ef

tersträva att få ljusa och diffust reflekte
rande beläggningar oberoende av om vä
gen har stationär belysning eller ej. Den 
typ av beläggning, som skall väljas bör bli 
en kompromiss mellan i första hand kra
vet på friktions- och reflexionsegenskaper 
och slitstyrka.

Beläggningen bör vara så jämn, att vat
tensamlingar inte kan bildas, som kan ge 
upphov till s k vattenplaning vid tempera
turer över 0° och vid lägre temperaturer 
isbelagda ytor.

Den mobila belysningen är i de allra 
flesta fall otillräcklig. En bils strålkastare 
ger en siktsträcka som är 100-200 m vid 
helljus och 20-50 m vid halvljus. I prak
tiken är fordonshastigheterna ofta så höga, 
att stoppsträckan är längre än siktsträckan 
särskilt vid halvljus. Detta är en av orsa
kerna till den höga olycksfrekvensen un
der mörker. För att bl a minska den 
diskrepans, som med dagens mobila be
lysning råder mellan stoppsträcka och sikt
sträcka bör övervägas att, i likhet med 
vad som gjorts på en del amerikanska vä
gar, införa lägre hastighetsgränser under 
mörker.

Undersökningar har visat, att installa
tion av en stationär belysning reducerar 
antalet mörkerolyckor med omkring 30 % 
och totalantalet olyckor med cirka 10 %. 
Reduktionen av de svåra olyckorna är sä- 
skilt markant.

Genom god optisk ledning skall for- 
donsföraren kontinuerligt kunna erhålla 
information om vägens fortsättning, och 
var konflikter med andra trafikanter kan 
uppstå så att han i varje ögonblick på ett 
trafiksäkert sätt kan anpassa sitt trafik
beteende efter förhållandena. Så långt det 
är möjligt bör vägen inpassas i terrängen 
så att dessa villkor uppfylls. Vägkorsningar 
och kurvor bör placeras där sikten är god 
t ex där vertikalprofilen är konkav men 
däremot ej på eller invid backkrön. Av- 
fartsramper på motorvägar bör ej placeras 
i kurvor i tangentens riktning så att de 
därigenom kan förväxlas med huvudvägen.

Hastighetsbegränsningar har ofta visat 
god effekt på säkerheten. Effektens styrka



är givetvis beroende av efterlevnadsgra- 
den. God efterlevnad förutsätter dels att 
hastighetsgränserna är väl anpassade till 
väg- och trafikmiljön, dels att tillräcklig 
grad av övervakning kan insättas.

Genom separering av bilister, cyklister 
och gående från varandra i tid och rum 
samt genom differentiering skilja t ex lo
kal- och fj ärrtrafik åt undviks konflikter 
mellan trafikantgrupper med olika egen
skaper. Såväl svenska som utländska un
dersökningar har visat, att man kan er
hålla avsevärda olycksreduktioner genom 
dessa åtgärder, som ofta även ökar res- 
hastigheten.



1 Inledning

Årligen dödas 1 200-1 300 personer till 
följd av trafikolyckor i vårt land. Totalt 
inträffade, enligt en undersökning av Sta
tens väginstitut, omkring 300 000 trafik
olyckor år 1964 [1]. De direkta och indi
rekta förlusterna har, enligt olika under
sökningar, beräknats uppgå till omkring
1,5 miljarder kronor per år. Trafikolyc
korna är sålunda av mycket stor bety
delse ur samhällsekonomisk men även ur 
humanitär synpunkt. Bilismens starka ut
veckling har medfört en stegring i olycks- 
talen, även om ökningen ej skett i samma 
takt som trafikens tillväxt.

För att höja trafiksäkerheten pågår oli
ka aktiviteter. Om- och nybyggnader av 
vägar och gator sker med beaktande av 
krav på trafiksäkerhet. Genom att separe
ra genomfartstrafik från lokaltrafik och 
gång- och cykeltrafik från biltrafik kan 
många trafikolyckor undvikas. Införan
de av trafiksignaler samt andra trafik- 
reglerande åtgärder såsom hastighetsbe
gränsning och enkelriktningar, är jämväl 
naturliga och i hög grad trafiksäkerhets- 
främjande åtgärder. Stor betydelse måste 
också tillmätas andra typer av åtgärder 
såsom fordonstekniska förbättringar, obli
gatorisk bilbesiktning, förarutbildning, 
upplysning, propaganda, trafiklagstiftning 
samt trafikövervakning.

Det är naturligt, att trafiksäkerhetsfrå
gorna blir föremål för stor uppmärksam
het och det framstår som synnerligen an
geläget att ytterligare underlag åstadkom
mes för bedömning av behovet och utfallet 
av olika investeringar i trafiksäkerhets-

syfte. Det är därför nödvändigt med en 
brett upplagd forskning om såväl orsa
kerna till olyckornas uppkomst som effek
ten av olika åtgärder.

De allra flesta olyckor äger sin grund 
i bristande anpassning mellan människan- 
trafikanten och trafikmiljön. En viktig 
uppgift för trafiksäkerhetsforskningen är 
att söka beskriva och förklara denna miss
anpassning.

Olyckornas orsaker brukar traditionellt 
hänföras till människan, fordonet och 
väg- och trafikmiljön. Ibland är en olyc
kas orsaker att finna i enbart en av 
nämnda faktorer, men mestadels är fle
ra faktorer samverkande. Man strävar 
efter att klarlägga samvariationerna mel
lan olyckorna och olika förklarande va
riabler, som kan hänföras till dessa fak
torer. En sådan forskning kännetecknas 
av stor komplexitet. Hittills har forsk
ningen i såväl vårt land som andra länder 
närmast varit inriktad på någon speciell 
olyckskomponent. Det är först under se
nare år som forskningen börjat inriktas 
mot en mer integrerad behandling av pro
blemet.

Genom studier av sambanden mellan 
olyckor och t ex vägars geometriska ut
formning erhålls information om hur vä
gar kan utformas, anpassade efter den 
population av bilar och bilförare, som 
för närvarande färdas på vägarna. En ra
tionell lösning av trafiksäkerhetsproble
met förutsätter emellertid även kunskap 
om sambanden mellan olyckor och övriga 
olycksförklarande faktorer.



Figur 1. Blockschema övervägens servicefunktioner (restid, trafiksäkerhet, komfort och bärighet) 
och de åtgärder, som kan vidtagas för att uppnå en bestämd servicenivå.

De åtgärder, som kan vidtagas för att 
höja säkerheten måste även studeras med 
avseende på åtgärdernas effekt på restid, 
komfort m m. Först därefter är det möj
ligt att via ekonomiska värderingar erhål
la kännedom om vilka åtgärder, som är 
lämpligast att vidtaga för att uppnå en 
viss eftersträvad trafiksäkerhetsförbättring. 
Se figur 1 [2]. För ekonomiska värde
ringar erfordras kunskap om hur olyckor, 
restid m m skall värderas. Detta är en 
fråga av delvis politisk natur.

Allt eftersom trafikanternas beteende 
blir bättre klarlagt och undersökningar ge
nomförs, som utvisar hur t ex vägutform- 
ning och trafikreglering i olika detaljer 
påverkar olyckor, restid m m bör det 
vara möjligt att i normer för geometrisk 
utformning på ett bättre sätt än hittills 
beakta säkerheten.

I den fortsatta framställningen redovi
sas i avsnitt 2 några principiella aspekter 
på sambandet säkerhet-restid. I avsnitt 
3 omnämnes olika metoder vid trafiksä- 
kerhetsundersökningar och i avsnitt 4

framlägges synpunkter på erforderligt da
taunderlag för sådana undersökningar. 1 
avsnitt 5 behandlas olyckornas kostnader 
och i avsnitt 6 redovisas olycksutveckling- 
en under senare år. I de därpå följande 
avsnitten behandlas olika väg- och tra
fikfaktorers inverkan på olyckorna. Härvid 
redovisas utdrag ur såväl svenska som 
utländska undersökningar. Redovisningen 
grundar sig delvis på litteratursamman
ställningar som gjorts vid Chalmers tek
niska högskola [3] och Statens väginstitut
[4].

Rapporten behandlar främst undersök
ningar rörande förhållanden utanför tät
ort. Forskning om städers trafiksäkerhets
problem bedrivs sedan länge inom insti
tutionen för stadsbyggnad vid Chalmers 
tekniska högskola. Statens planverk har 
i samarbete med Statens Vägverk utfärdat 
rekommendationer grundade på vid insti
tutionen utarbetade »Riktlinjer för stads
planering med hänsyn till trafiksäkerhet»
[5]. Se även Vägplan 1970, bilaga 2: 
Trafikplanering i tätorter.



2 Säkerhet — hastighet

Vid projektering av en väg bestäms vägens 
sektion av trafikens storlek. Varje projek
terad väg åsätts en dimensionerande has
tighet, som bestäms av vägens avsedda 
funktion. Mot en dimensionerande has
tighet svarar minimivärden för horison
tal- och vertikalradier samt stopp- och 
omkörningssikter. En vägs geometriska 
standard uttrycks för närvarande genom 
vägsektion och dimensionerande hastighet. 
Skäl talar för att standarden hellre böi 
uttryckas i termer, som mer direkt berör 
vägens funktion med hänsyn till trafikan
ten, främst hastighet och säkerhet.

Vanligen medför en höjning av en vägs 
standard en höjning av fordonens hastighet 
och säkerhet. Antag, att sambandet mellan 
trafikanternas genomsnittliga hastighet 
(V) och säkerhet (S) på ett vägavsnitt vid 
en viss trafikvolym följer linjen BC i

Hastighet V

Figur 2. Hypotetiska samband mellan hastighet 
coch säkerhet på vägavsnitt med olika standard.

figur 2, dvs ökad hastighet ger minskad 
säkerhet. Detta samband kan användas 
för att exemplifiera hur t ex en förbätt
ring i en vägs standard kan utnyttjas. An
tag, att ifrågavarande väg, representerad 
av linjen BC, byggs om till högre stan
dard. Sambandet antages då följa linjen 
DE i figur 2.

Om förarna på vägen i det ursprung
liga skicket i genomsnitt valde att köra 
med hastigheten VA, blev den genom
snittliga säkerhetsnivån SA. Efter ombygg
nad kan olika alternativ tänkas beträf
fande förarnas val av hastighet resp sä
kerhet. Antages, att förarna håller oför
ändrad säkerhetsnivå utnyttjas vägförbätt- 
ringen enbart för att höja hastigheten, 
punkten F. Utnyttjas vägförbättringen en
bart för att höja säkerheten, blir motsva
rande punkt G. Det vanliga resultatet av 
en standardförbättring är att den tages ut i 
form av såväl ökad reshastighet som ökad 
säkerhet, t ex punkten I. Det kan emel
lertid tänkas, att förarna ökar reshastig- 
heten så mycket att säkerheten minskar, 
punkten H. Om säkerhetsnivån vid fri 
fart blir för låg till följd av att fordonen 
håller för höga hastigheter, kan nivån 
höjas om fordonshastigheterna nedbring
as genom att t ex hastighetsbegränsning 
införes. Exemplet visar bl a, att en för
bättring av en vägs geometriska utform
ning inte nödvändigtvis behöver betyda 
höjd säkerhet.



Vägfaktorns betydelse för säkerheten kan 
studeras enligt olika metoder.

Det är möjligt, att på grundval av in
formation om redan inträffade olyckor 
utföra empiriska studier. Mot denna me
tod, som är den hittills vanligaste kan 
invändas, att olyckor först måste inträffa 
för att lämpliga trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder skall kunna insättas. Givetvis 
måste den information, som olyckorna kan 
ge utnyttjas. I utlandet, mestadels i USA, 
England och Tyskland, har åtskilliga på 
olycksinformation grundade undersök
ningar genomförts, som belyser vägmiljöns 
betydelse för säkerheten. Även i Sverige 
har under senare år sådana undersökning
ar gjorts.

Det är självklart, att information om 
olyckor inte är en förutsättning för tra- 
fiksäkerhetsstudier. Även genom studier 
av trafikantbeteendet kan information er
hållas om åtgärder, som kan insättas för 
att höja säkerheten. Denna metod har sina 
givna fördelar men är samtidigt förenad 
med svår problematik av bl a mätteknisk 
art.

Vid väginstitutet har vissa inledande stu
dier utförts rörande en metod, som avser 
empiriska studier av sådana konfliktsi
tuationer, som kan betecknas som olycks- 
tillbud (»near accidents») [6]. Medan olyc
korna inträffar som sällsynta händelser i 
statistisk mening, förutsättes, att olycks-

genererande konfliktsituationer inträffar 
med sådan frekvens, att ett studium av 
trafikantbeteendet under rimlig tidsrymd 
kan ge underlag för bedömning av tra
fiksäkerhetsnivån i det observerade områ
det. Metoden är ännu ej tillräckligt ut
vecklad för att kunna användas praktiskt.

Trafiksäkerhetsproblemet kan även stu
deras med hjälp av andra än ovan nämnda 
metoder, t ex genom fullskaleexperiment 
där en verklig trafikmiljö studeras under 
kontrollerade betingelser, vanligen på ett 
för allmän trafik avspärrat område.

Genom simulatorexperiment där försöks
personer utsätts för en simulerad, synte
tisk miljö, kan värdefull information er
hållas om bilförares förmåga att bemäst
ra olika trafikmiljöer utan de risker, som 
föreligger vid fullskaleexperiment.

Genom laboratoriemässiga försök kan 
olika för ett fordons trafiksäkerhet bety
delsefulla komponenter studeras med av
seende på funktion, livslängd m m.

Vid institutet utvecklas en systemteknisk 
modell för beskrivning av trafikprocessen 
vid olika väg- och trafikförhållanden på 
landsbygden genom simulering i dator. 
Genom simuleringsmodellens utformning 
torde det bli möjligt att uppskatta så
dana trafikvariabler, som är mycket svå
ra att erhålla genom fältstudier, men som 
erfordras vid en mer ingående analys av 
trafiksäkerhetsläget utifrån olycksmaterial.



För vägmyndigheten är det önskvärt, att 
olycksstatistiken ges en sådan utform
ning, att den i största möjliga utsträck
ning kan ge vägledning vid val av trafik
säkerhetshöjande åtgärder i avseende på 
vägens geometriska utformning och tra
fikregleringar. En sådan statistik ställer 
krav på såväl den typ av information 
statistiken skall omfatta som dataunder
lagets kvalitet.

Figur 3. Antal försäkringsskador vid motor- 
trafik, antal polisundersökta motortrafikolyc
kor och antal registrerade motorfordon, åren 
1954—1965. Index 1954=100. Sverige.

Den officiella trafikolycksstatistiken 
grundar sig på polisrapporterade olyckor. 
Dessa utgör endast en mindre del av 
det totala antalet olyckor, vilka även om
fattar olyckor som anmäls enbart till för
säkringsbolag eller överhuvudtaget ej blir 
föremål för någon anmälan. Av figur 3 
framgår den stora skillnaden i ökningstak
ten mellan polisrapporterade motorfor- 
donsolyckor [7] och anmälda trafikförsäk- 
ringsskador [8]. Skillnaden har starkt ac
centuerats från slutet av 1950-talet.

F r o m  1966 omfattar den officiella 
olycksstatistiken uppgifter om endast per- 
sonskadeolyckor. Till vägmyndigheten 
rapporteras även egendomsskadeolyckor, 
dock enligt ett väsentligt enklare formulär 
än för personskadeolyckoma. För väg
myndigheten är det nödvändigt med så 
fullständiga data som möjligt även om 
egendomsskadeolyckoma. Informationsbe
hovet för trafiksäkerhetsundersökningar 
inriktade på att finna lämplig geometrisk 
utformning av vägarna är i princip obe
roende av olyckornas skadepåföljd. En 
eventuell inskränkning av uppgiftsplikten 
till endast personskadeolyckor har disku
terats. Med hänsyn till statistiska krav på 
tillräckligt stora olycksmaterial, skulle det
ta innebära att undersökningsperioderna 
måste bli så långa, att stor risk föreligger 
att olika väg- och trafikfaktorer har för
ändrats under en sådan period.

I en vid väginstitutet genomförd inter
vjuundersökning har man sökt belysa i vad



mån de polisrapporterade olyckorna är 
representativa för den totala olyckspo- 
pulationen [1]. Undersökningen grundar 
sig på intervjuer med personer i omkring 
3 000 slumpmässigt utvalda hushåll. De 
intervjuade tillfrågades om i vilken ut
sträckning de varit delaktiga i trafikolyc
kor år 1964.

Det totala antalet trafikolyckor 1964 
skattades till närmare 300 000 exklusive 
parkeringsolyckor. Enligt den officiella 
statistiken inträffade omkring 60 000 polis
anmälda olyckor samma år. De försäk- 
ringsanmälda olyckorna skattades till 
180 000 och olyckor, som ej anmälts till 
vare sig polis eller försäkringsbolag till 
närmare 200 000.

Anmärkningsvärt är, att antalet person- 
skadeolyckor i intervjuundersökningen var 
signifikant högre än enligt den officiella 
statistiken. Med 90 % sannolikhet hade 
omkring en tredjedel av samtliga person- 
skadeolyckor ej polisanmälts, vilket visar, 
att den officiella statistiken över person- 
skadeolyckor var, och förmodligen även 
är behäftad med ett stort bortfall.

Antalet singelolyckor var signifikant 
större än enligt den officiella statistiken. 
Enligt denna uppgick antalet singelolyckor 
på landsbygden till omkring 30 % medan 
motsvarande siffra i intervjuundersök
ningen var närmare 60 % av personskade- 
olyckorna på landsbygden.

Uppgifter om de polisrapporterade olyc
korna uppvisar sålunda enligt institutets 
undersökning allvarliga brister. Det före
ligger därför behov av att följa den totala 
olyckspopulationens utveckling och att stu
dera eventuella förändringar i de polisrap
porterade olyckornas representativitet. Det 
bör närmare undersökas om annat olycks
material, t ex försäkringsanmälda olyckor, 
bättre uppfyller de kvalitativa anspråk, 
som kan resas och på vad sätt ett dylikt 
material kan insamlas.

En statistik, som enbart grundar sig på 
uppgifter om trafikolyckor ger inte till
räcklig information för vägmyndigheten 
med hänsyn till dess trafiksäkerhetsvår- 
dande funktion. Härför krävs även upp

gifter om bl a trafikens storlek, vägars 
geometriska utformning och trafikregle
ringar.

Behovet av trafikinformation är mycket 
stort. Vad man helst vill äga kunskap om 
är frekvensen av mot olyckorna svaran
de trafiksituationer i olika miljöer. H är
igenom ges möjlighet att beräkna risken 
för t ex omkörningsolycka genom att 
relatera antalet omkörningsolyckor till 
frekvensen omkörningar på en viss väg 
under en viss tidsperiod. Dylik informa
tion kan företrädesvis erhållas genom si- 
muleringsmodeller över trafikprocessen 
och teoretiska trafikmodeller.

I praktiken är det inte alltid möjligt att 
finna uppgifter om frekvensen av alla de 
interaktioner, som bedöms vara av bety
delse. Det är därför nödvändigt att ut
forma en starkt förenklad, men ändå ef
fektiv mätning och beräkning av risk- 
massor. Exempel på mätbara trafikpara
metrar, som är av intresse är antal i oli
ka riktningar passerande fordon per tids
enhet, fordonshastighet och fordonssam- 
mansättning. Önskvärt är att trafikmät
ningar utförs så att trafikarbetet kan för
delas på olika hastighetsklasser, trafi
kantkategorier m m för skilda vägmiljöer. 
Uppläggningen av hittills gjorda trafik
räkningar i Sverige har inte tillåtit nå
gon uppskattning av precisionen i mät
resultaten. För närvarande pågår inom 
vägverket utredning om ny plan för tra
fikräkningar i vilken bl a denna brist skall 
elimineras.

Tillgång till noggrann vägbeskrivning är 
ofta en förutsättning för trafiksäkerhets- 
studier. En sådan beskrivning bör omfat
ta uppgifter om bl a tvärsektion, kors
ningars och trafikplatsers utformning, 
horisontal- och vertikalkurvor, siktförhål- 
landen, bebyggelseart och trafikreglering
ar. Tidigare har vägverket framställt väg- 
liggare i vilka utförliga data om vägen 
angivits. En nackdel har varit att uppgif
terna inte funnits i en för databehandling 
mera lättillgänglig form, exempelvis på 
databand. För närvarande pågår inom 
vägverket uppläggning av ett nytt vägre-



gister. Samtliga uppgifter som insamlas 
kommer att lagras på magnetband, så att 
önskade data lätt kan framtagas.

För att på tillfredsställande sätt kunna 
bedöma angelägenhetsgraden av olika 
tänkbara åtgärder beträffande fordonet 
för att höja trafiksäkerheten är tillgång 
till fordonsdata kombinerade med vägda- 
ta och trafikdata nödvändig. Exempel på 
fordonsdata av intresse är fordonets typ, 
årsmodell, mätarställning, belastningstill- 
stånd samt data angående däckens utrust
ning.

Exempel på övrig viktig information är 
uppgifter om väglaget. Det har visat sig, 
att väglagsfaktorn är av väsentlig bety
delse för att förklara olyckorna.

Ovan lämnade redovisning av informa
tionsbehovet gör givetvis inte anspråk på 
att vara uttömmande utan får närmast 
betraktas som en förteckning över väsent
lig, grundläggande datainformation främst 
för undersökningar avsedda att belysa 
olika väg- och trafikfaktorers betydelse 
för säkerheten.



För prioritering av olika trafiksäkerhets
höjande åtgärder krävs många gånger, att 
trafikolyckor, restid m m värderas. Det 
har tidigare påpekats, att denna värdering 
är av ekonomisk-politisk art. Vid olycks- 
värdering bör man skilja mellan trafik
olyckornas kostnader och vad samhället 
är berett att därutöver satsa på trafiksäker
hetshöjande åtgärder för att förhindra 
dödsfall och invaliditet till följd av olyc
kor.

I detta avsnitt skall endast i korthet be
röras två nyligen genomförda svenska un
dersökningar om olyckornas samhällseko
nomiska kostnader.

I den förut nämnda intervjuundersök
ningen har olyckornas kostnader för år 
1964 beräknats [1]. En sammanställning 
av olika kostnadsposter redovisas i tabell 
1. Kostnaderna för dödsfall och invalid
fall har beräknats enligt en metod, som 
utarbetats av Feldt i en undersökning från 
1958 [9]. Feldt har i sin modell arbetat 
med olika alternativ. Här redovisas ett 
maximi- och minimialternativ, vilka i ta
bell 1 har angivits som alternativ 1 resp 2.

I tabellen redovisas dels de totala kost
naderna dels kostnaderna per skadefall. 
För att uppgifterna skall kunna utnyttjas 
för praktiskt bruk har även de totala kost
naderna relaterats till antalet polisrappor
terade olyckor. De totala samhällsekono
miska olyckskostnaderna för år 1964 har 
skattats enligt alternativ 1 till 1 876-2 006

och enligt alternativ 2 till 1 444-1 576 
miljoner kronor.

Kostnaderna enligt alternativ 1 var nå
got större på landsbygden än i städerna. 
I grova tal uppgick de förra till 1 150 
och de senare till 850 miljoner kronor. 
Skillnaden hänför sig främst till skillnader 
i antalet dödade personer.

Singelolyckorna på landsbygden be
tingade en total materialkostnad av 104 ±  
38 miljoner kronor. Kostnaden per bil- 
singelolycka var 1 300 ±  300 kronor, me
dan kostnaden per bil-bilolycka var 3 500 
±  700 kronor. En jämförelse mellan kost
naderna per bil-biloycka för olyckor på 
landsbygden och i städer, visar att de för
ra är signifikant högre än de senare.

Figur 4 visar anmälningsgraden som 
funktion av reparationskostnaderna. Des
sa är i figuren avsatta i log-skala. Andelen 
till försäkringsbolag anmälda olyckor ökar

Figur 4, Andelen till polis resp försäkrings
bolag anmälda olyckor som funktion av repa
rationskostnader (logaritmisk skala). Sverige 
1964.



Tabell 1. Totala trafikolyckskostnader år 1964 i miljoner kronor samt kostnader per skade- 
fall eller olycka fördelade på skadepåföljd och olika kostnadsposter enligt undersökning 
utförd vid statens väginstitut. (Alternativ 1 och 2 se texten.) Sverige.

1 Kostnader per olycka.

kontinuerligt med ökade kostnader. Vid 
över 1 000 kronor är anmälningsgraden 
praktiskt taget 100 %. Frekvensen polis
anmälda olyckor är i stort sett oförändrad 
för olyckskostnader upp till 500 kronor. 
Därefter ökar anmälningsgraden för att 
bli stabil vid omkring 50 % för olycks

kostnader av 2 000 kronor och mera. Det 
måste betraktas som anmärkningsvärt, att 
andelen polisanmälda olyckor är så låg 
för, ur kostnadssynpunkt relativt svåra 
olyckor.

Tabell 2 visar, att olyckskostnaden per 
km väg år 1964 var ungefär sju gånger

Totala kost
naden (mkr)

Kostnader (kr) 
per skadefall 
enl. intervju

Kostnader (kr) 
per skadefall 
enl. SCB

Dödsfall Alt. 1 
Alt. 2

734
396

590 000 
318 000

590 000 
318 000

Svåra personskador 
Invalidfall

Sjukskrivna >  90 dagar 
Direkta prod.förluster 
Sjukhusvård 
Hemsjukvård 
Skadereglering 
Polisutredning m. m. 
Egendomsskador

Alt. 1 
Alt. 2

374
280

21— 37 
14— 17 

3— 4 
1 
2

3— 4

157 000 
117 000

Summa svåra personskador
Summa 

Alt. 1 
Alt. 2

44— 65 
418—439 
324—345

26 000
120 000 
94 000

Lindriga personskador 
Sjukskrivna < 90 dagar 

Direkta prod.förluster 
Sjukhusvård 
Hemsjukvård 
Skadereglering 
Polisutredning m. m. 
Egendomsskador

34— 54 
21— 26 
4— 5 

5 
10 

21— 25
Summa

Personskador men ej sjukskrivn. 
Läkarkostnad 
Skadereglering 
Polisutredning m. m. 
Egendomsskador

95—125

2— 3 
5 
8

20—23

6 000

Summa
Summa lindriga personskador 
Summa personskador exkl. Alt. 1 
dödsfall Alt. 2

35— 39 
130—164 
548—603 
454—509

2 200 
4 200 6 000 

23 000 
19 000

Egendomsskadeolyckor 
Skadereglering 
Polisutredning m. m. 
Egendomsskador

89
55

450—525

Totala kostnader
Summa 594—669 

Alt. 1 1 876—2 006 
Alt. 2 1 444—1 576

1 7001 13 000—15 000



Tabell 2. Olyckskostnader per km väg och 
per miljon fordonskilometer för riksvägar 
och läns vägar på landsbygden år 1964 en
ligt undersökning utförd vid väginstitutet. 
Sverige.

Olyckskostnad per

Vägtyp Antal km km
miljon for- 
donskm

Riksvägar 12 059 39 000 55 000
Länsvägar 84 294 5 800 64 000

högre på riksvägsnätet än på länsvägnätet. 
Förklaringen härtill är givetvis den vä
sentligt större trafiken på riksvägnätet, 
vilket olyckskostnaderna per miljon for
donskilometer visar. Dessa kostnader var 
i stort sett desamma för riksvägar och 
länsvägar.

Transportvärdet för person- och last- 
bilstrafiken uppgick år 1964 till 14,7 mil
jarder kronor [10]. Beräknat på detta be
lopp utgjorde olyckskostnaderna omkring 
1 2 %.  Det totala trafikarbetet för år 1964 
har uppskattats till 26,6 miljarder bilkilo
meter [11], vilket ger en olyckskostnad av 
omkring 0,65 kronor per mil. Den totala 
olyckskostnaden kan grovt beräknas upp
gå till 1 000 kronor per bil och år.

En mycket utförlig studie av olyckornas 
samhällsekonomiska kostnader har nyligen 
utförts vid nationalekonomiska institutio
nen vid Göteborgs universitet [12]. En 
sammanställning av olyckskostnaderna 
framgår av tabell 3.

Enligt denna undersökning beräknades 
olyckskostnaderna för år 1965 till 1 337 
miljoner kronor. Motsvarande siffra för 
år 1964 var 1 213. Som synes överensstäm
mer denna siffra bäst med väginstitutets 
minimialternativ.

Det har redan påpekats, att man bör 
skilja mellan trafikolyckornas kostnader 
och vad samhället är berett att därutöver 
satsa på trafiksäkerhet för att förhindra 
dödsfall och invaliditet till följd av olyc
kor. Hastighetsbegränsningar är exempel 
på trafiksäkerhetshöjande åtgärd, som kan 
innebära, att trafikolyckorna värderas hög
re än sina kostnader. En hastighetsbe-

Tabell 3. Olyckornas samhällsekonomiska 
kostnader år 1965 i miljoner kronor enligt 
en undersökning, som utförts vid national
ekonomiska institutionen, Göteborgs uni
versitet. Sverige.

gränsnings effekt kan vara, att trafikkost
naderna på grund av förlängda restider 
blir större än kostnadsminskningen till 
följd av minskat antal olyckor. Den vär- 
deringsproblematik, som här antytts kom
mer inte närmare att behandlas i detta 
sammanhang.

1 . Produktionsbortfall: 1965
a) trafikdöda 289
b) trafikinvalidiserade 103
c) övriga trafikskadade 27
Summa produktionsbortfall 419

2. Sjukvårdskostnader 38
3. Fordonsskador 780
4. Administrativa kostnader 100

Totalt 1 337



Tidigare har nämnts, att uppgifter om 
polisrapporterade olyckor är behäftade 
med vissa kvalitativa brister. De svåraste 
personskadeolyckorna torde vara väl re
presenterade bland de polisrapporterade 
olyckorna. I den nedan lämnade olycks- 
redovisningen medtages därför endast des
sa olyckor.

I tabell 4 och figur 5 och 6 redovisas 
för tättbebyggda1 och ej tättbebyggda om
råden antalet olyckor och skadade perso
ner efter skadepåföljd för tioårsperioden 
1958-1967 [7]. Det senaste år för vilket 
definitiva siffror föreligger är 1967.

Antalet dödsolyckor visar i både tättbe
byggda och ej tättbebyggda områden en

kontinuerlig och relativt jämn ökning från 
1958 till 1964. Den genomsnittliga ökning
en uppgick till 5-6 % per år. Dödsolyckor
na har minskat i antal efter 1964 i tätt
bebyggda och efter 1965 i ej tättbebyggda 
områden. Nedgången är särskilt markant 
från 1966 till 1967. Orsaken härtill torde 
i stor utsträckning ha varit den intensiva 
upplysning och propaganda, som bedrevs 
och de hastighetsrestriktioner, som inför
des i samband med högertrafikomlägg
ningen.

Det framgår, att antalet svåra person- 
skadeolyckor och svårt skadade perso-

1 I princip område hastighetsbegränsat till 
50 km/h.

Tabell 4. Antal polisrapporterade olyckor och personskador efter skadepåföljd inom tätt
bebyggda resp ej tättbebyggda områden åren 1958—1967. Sverige.

Antal olyckor med 

dödlig utgång

Antal skadade personer

svår personskada* Dödade Svårt skadade
År Tättb. Ej tättb. Tättb. Ej tättb. Tättb. Ej tättb. Tättb. Ej tättb.

1958 269 607 1 289 1 386 283 658 1 353 1 751
1959 300 639 1 336 1 326 309 691 1 416 1 721
1960 342 628 1 237 1 277 346 690 1 305 1 678
1961 343 677 1 273 1 275 351 732 1 381 1 650
1962 358 664 1 263 1 191 367 756 1 357 1 585
1963 408 718 1 310 1 245 413 804 1 389 1 679
1964 423 779 1 404 1 335 435 873 1 514 1 856
1965 402 802 1 302 1 215 422 891 1 442 1 716
1966 379 789 398 915
1967 320 648 333 744

* Definitionen av svår personskada ändrad år 1966.



Figur 5. Antal dödsolyckor och svåra person-
skadeolyckor inom tättbebyggda (----) resp ej
tättbebyggda (------- ) områden. Sverige.

ner visar vid jämförelse med antalet döds
olyckor och dödade personer en delvis 
olikartad utveckling. I tättbebyggda om
råden har siffrorna, både vad gäller olyc
kor och skadade personer, hållit sig rela
tivt konstanta. Antalet svårt skadade per
soner per olycka är större för olyckor i 
ej tättbebyggda än tättbebyggda områden, 
vilket torde sammanhänga med dels att 
olyckor i förstnämnda områden i allmän
het inträffar i högre hastigheter, dels olik
heter i det genomsnittliga antalet passage
rare per bil.

I tabell 5 redovisas antalet dödade per
soner efter ålder åren 1963-1967 [7, 13]. 
Dessutom särredovisas de mest frekventa 
trafikantkategorierna. Den officiella sta
tistiken medger ej samtidig uppdelning ef
ter ålder och bebyggelseslag.

Totala antalet dödade personer har ökat 
från år 1963 till år 1964 för att därefter

Figur 6. Antal dödade och svårt skadade per
soner inom tättbebyggda ( ) resp ej tätt
bebyggda (--------) områden i Sverige.
Anm. Definitionen av svår personskada ändrad 
år 1966.

i stort sett vara konstant till år 1967, då 
en stark nedgång kan konstateras. Ök
ningen hänförde sig h^lt till gruppen bil
förare. Åren 1964 och 1965 var antalet 
dödade personer i stort sett detsamma för 
olika trafikantkategorier. Från år 1965 
till 1966 ökade antalet dödade bilförare 
medan förhållandet var det motsatta för 
övriga trafikantkategorier. Alla trafikant
kategorier visade en stark nedgång i antalet 
dödade från år 1966 till 1967.

Andelen dödade bilförare har ökat myc
ket starkt under jämförelseperioden eller 
från 40 % år 1963 till 56 % år 1967. 
Under tioårsperioden 1958-1967 har den
na trafikantkategoris andel av samtliga dö
dade personer i det närmaste dubblerats. 
Bland dödade bilförare kan ingen förskjut
ning mellan olika åldrar konstateras.

Närmare två tredjedelar av samtliga dö-



Tabell 5. Antal dödade personer fördelade på ålder, vissa trafikantkategorier samt landsbygd 
och städer åren 1963—1967. Sverige.

Trafikant
kategori År

Ålder

<  7 7—17 18—24 25—54 55—64
65 och 
över

Sum
ma2

Därav

Lands
bygd3

Stä
der3

Samtliga
trafikanter 1963 57 142 206 326 200 286 1 217 803 404

1964 52 160 209 374 200 313 1 308 902 406
1965 43 152 220 405 194 299 1 313 908 405
1966 59 133 220 402 179 320 1 313 954 359
1967 35 106 212 315 168 241 1 077 745 332

Därav
Bilförare1 1963 7 46 149 190 51 50 493 387 106

1964 14 58 175 229 75 59 610 500 110
1965 8 39 180 262 66 52 607 480 127
1966 14 49 189 286 79 57 674
1967 7 42 185 225 70 71 600

Förare av
tvåhjuling1 1963 6 51 35 69 82 101 344 199 145

1964 3 63 22 75 70 98 331 211 120
1965 5 57 22 67 71 111 333 220 113
1966 7 47 18 54 63 114 303
1967 7 46 17 34 57 84 245

Fotgängare 1963 28 39 15 65 60 129 336 185 151
1964 28 31 10 63 48 145 325 156 169
1965 22 48 15 67 49 126 327 175 152
1966 30 31 9 54 32 141 297
1967 14 13 6 47 34 81 195

1 Inklusive passagerare.
2 Inklusive okänd ålder.
3 Uppgift om antal dödade efter trafikantkategori kan för åren 1966 och 1967 ej erhållas för 

landsbygd och städer. Med landsbygd avses område utanför stadsgräns.

dade förare av och passagerare på två
hjulingar dödas i olyckor på landsbygden. 
Anmärkningsvärt är att antalet dödade 
fotgängare är ungefär detsamma på lands
bygden och i städerna. I städer utgör dock 
de oskyddade trafikantgrupperna omkring 
två tredjedelar av i städerna samtliga tra- 
fikdödade personer. Motsvarande siffra för

landsbygden är 40-50 %. Andelen åld
ringar är mycket hög bland både dödade 
fotgängare och förare av tvåhjuling. Om
kring 40 % av de förra och cirka 30 % 
av de senare är personer i ålder 65 år och 
äldre.

I tabell 6 har samtliga personskadeolyc- 
kor inom ej tättbebyggda resp tättbebygg-

Tabell 6. Antal personskadeolyckor procentuellt fördelade efter olyckstyp år 1966. Sverige.

Olyckstyp

Motorfordon—-motorfordon Mo
Upp-

Antal Om- hin- 
olyckor Singel körn. nande

torf— 
Korsn. cykel, 

Möte olyck. moped

Mo- 
torf.— 
fotg. Övr.

Ej tättb. omr. 
Tättb. omr.

7 034 34,7 7,0 3,3 
9 176 9,1 1,9 2,2

17,7 12,8 
4,2 23,8

l l ,2 
25,6

6,2
24,1

7.1
9.2



Tabell 7. Antal personskadeolyckor i ej tättbebyggda områden år 1966 efter olyckstyp,
procentuellt fördelade på väglag- och ljusförhållanden. Sverige.

Olyckstyp

Sum
ma
olyck. Singel

Om
kör
ning

Upp
hin
nande Möte

Mo-
torf.— Mo- 

Korsn. cykel, torf.— 
olyck. moped fotg. Övrigt

Antal olyckor 7 034 2 443 494 232 1246 896 791 435 497

Väglag 
Vägbana våt 
Vägbana torr 
Is eller snö 
Kan ej anges

18,5
49,4
31,0
1,1

21,2
50.0
27.0 

1,8

17.6 
45,0
36.6 
0,8

19,8
43.1
36.2 
0,9

15,0
29.8
54.8 
0,4

19,9
57,0
22,6
0,5

17.3
69.4
12.4 
0,9

14,5
49,4
34,3

1,8

16.5
58.6 
24,1
0,8

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ljusförhåll. 
Dagsljus 
Mörker 
Kan ej anges

63,6
33,4
3,0

54,3
42,0
3,7

70,3
26,7

3,0

65,1
32,3
2,6

67,6
29,5
2,9

76.7
20.8 
2,5

75.2
23.3 

1,5

49.2
49.2 

1,6

62.4
33.4 
4,2

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

da områden fördelats procentuellt på olika 
olyckstyper [7].

Inom ej tättbebyggda områden är singel - 
olyckorna den största olycksgruppen med 
35 %. Enligt vägin sti tutets intervjuunder
sökning [1] är denna siffra, som redan 
nämnts, alltför låg. Andelen singelolyckor 
med personskada skattades till närmare 
60 % av landsbygdens samtliga person

skadeolyckor.
Omkörningsolyckorna utgör en relativt 

liten grupp (7 %) av personskadeolyckorna 
i ej tättbebyggda områden. Dessa olyc
kors skadepåföljd är i allmänhet inte svå
rare än för andra olyckor mellan m otor
fordon.

I tättbebyggda områden utgör korsnings- 
olyckor, cykel- och mopedolyckor samt

Tabell 8. Antal personskadeolyckor i tättbebyggda områden år 1966 efter olyckstyp, pro
centuellt fördelade på väglag- och ljusförhållanden. Sverige.

Olyckstyp

Antal olyckor

Väglag 
Vägbana våt 
Vägbana torr 
Is eller snö 
Kan ej anges

Sum
ma
olycko 
9 176

24.0
55.1 
18,7
2,2

r Singel 
838

25.9 
47,1
23.9 

3,1

Om
kör
ning
172

23.3 
54,1
20.3 

2,3

Upp
hin
nande
204

28.9
52.9 
16,2
2,0

Möte
383

21.9
21.9 
54,8

1,4

Korsn.
olyck.
2 180

25.6 
53,8
19.6 

1,0

Mo- 
torf.— 

, cykel, 
moped
2 346

22,9
65,7
9,3
2,1

Mo- 
torf.— 
fotg.
2 209

24.8
50.9 
21,1

3,2

Övrigt
844

18,6
64,2
14,4
2,8

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ljusförhåll.
Dagsljus 66,4 41,5 70,3 68,1 62,7 70,3 75,7 58,9 74,8
Mörker 31,4 54,9 28,5 29,4 33,9 27,5 22,3 38,9 23,7
Kan ej anges

Summa
2,2

100,0
3,6

100,0
1,2

100,0
2,5

100,0
3,4

100,0
2,2

100,0
2,0

100,0
2,2

100,0
1,5

100,0



Tabell 9. Dödsolyckor i relation till trafikarbete, registrerade motorfordon och medelfolk
mängd åren 1958—1967. Sverige.

fotgängarolyckor vardera omkring en fjär
dedel av samtliga personskadeolyckor. F o t
gängarolyckor och cykel- mopedolyckor 
visar den i särklass svåraste skadepåfölj- 
den. Av dessa leder 28 % resp 18 % till 
dödsolyckor.

I tabell 7 och 8 har antalet personskade
olyckor av olika olyckstyper fördelats pro
centuellt på väglags- och ljusförhållanden 
för ej tättbebyggda resp tättbebyggda 
områden [7].

Omkring en tredjedel av personskade- 
olyekorna i ej tättbebyggda områden in
träffar då vägbanan är is- eller snöbelagd. 
Den i särsklass största andelen olyckor 
på is- eller snöbelagd vägbana utgörs av 
mötesolyckor (55 %).

En tredjedel av alla olyckor i ej tättbe
byggda områden är mörkerolyckor. Av fot- 
gängarolyckorna inträffar inte mindre än 
hälften i mörker. Även singelolyckoma 
utgörs av relativt sett stor andel mörker
olyckor (42 %).

Av tabell 8 framgår, att andelen mötes
olyckor på is- eller snöbelagd vägbana är 
väsentligt större än för andra olyckstyper 
även i tättbebyggda områden. Cirka 55 % 
av mötesolyckorna inträffar på sådan väg
bana. Motsvarande procenttal för samtliga 
olyckor är ca 19.

Även i tättbebyggda områden har om
kring en tredjedel av olyckorna inträffat 
i mörker. Relativt stor andel fotgängar
olyckor och singelolyckor är mörkerolyc- 
kor (39 % resp 55 %).

För att grovt belysa trafiksäkerhetslä- 
gets förändringar bör antalet trafikolyc
kor relateras till något uttryck för trafi
kens storlek. Genom biltrafikens ökning 
kan förväntas att även antalet biltrafik
olyckor ökar. Antal trafikolyckor per regi
strerat fordon ger emellertid ingen rättvi
sande bild av trafiksäkerhetsläget, då hän
syn ej tages till förändringar i det genom
snittliga antalet körda mil per fordon 
och år. Ett bättre trafiksäkerhetsmått er
hålls om olyckorna relateras till antalet 
f ordonskilomet er.

Vägverket har på grundval av i ver
kets regi utförda trafikräkningar beräk
nat trafikarbetets storlek på landsbygdens 
vägar för åren 1958 och 1963 [14]. Be
räkningarna måste betraktas som relativt 
grova men ger dock en bild av storleks
ordningen. I tabell 9 har dödsolyckorna 
relaterats till trafikarbetets storlek för des
sa år. Dessutom redovisas antalet döds
olyckor på 100 registrerade motorfordon 
[15] och på 1 000 av medelfolkmäng
den [16].

Antalet dödsolyckor per miljon fordons- 
kilometer har minskat något från 1958 till 
1963. Även antalet dödsolyckor per 100 re
gistrerade motorfordon uppvisar nedgång 
mellan åren 1958 och 1967. Nedgången var 
som väntat särskilt stor från 1966 till 1967. 
Trafiksäkerheten uttryckt på detta sätt sy
nes alltså ha förbättrats något under se
nare år.

Antal dödsolyckor per

1 miljon fordonskm 
År (landsbygden

100 registr. motor
fordon (hela riket)

1 000 av medelfolk
mängden (hela riket)

1958 0,053 0,069 0,12
1959 — 0,069 0,13
1960 — 0,067 0,13
1961 — 0,066 0,14
1962 — 0,062 0,14
1963 0,045 0,064 0,15
1964 — 0,065 0,16
1965 — 0,062 0,16
1966 — 0,059 0,15
1967 — 0,047 0,12



7 Vägfaktorns betydelse för olyckornas uppkomst

I detta avsnitt kommer att redovisas resul
ta t från såväl svenska som utländska un
dersökningar, som belyser vägfaktorns roll 
för trafikolyckorna.

Väginstitutet har sedan förra vägplanen 
genomfört flera undersökningar om sam
banden mellan olyckor, vägens utform 
ning och trafikens storlek. På olika data
band har uppgifter inhämtats om vägens 
geometriska utformning, olyckorna efter 
bl a skadepåföljd och olyckstyp, olycks
platsernas belägenhet samt trafikens stor
lek. Härigenom ges möjligheter till studier 
av olyckor i avseende på valfria kombina
tioner av vägparametrar. I en första om 
gång har studerats olyckor, som inträffat 
1962 och 1963 inom ej tättbebyggda om rå
den på europavägar och några av de stör
re övriga riksvägarna. Totalt omfattar un
dersökningen omkring 300 mil väg och 
cirka 6 000 olyckor [2].

I det följande kommer olika vägfaktö
rer att var för sig tagas upp till behand
ling. För att studera effekten ur olycks- 
synpunkt av en speciell vägfaktor krävs att 
övriga vägf aktörer samtidigt beaktas. En 
jämförelse mellan olycksfrekvenser för 
t  ex olika körbanebredder måste sålunda 
göras med hänsyn tagen till trafikens stor
lek, vägrensbredd, beläggning på körbana 
och vägren, siktförhållanden, lutning m m. 
Många gånger kan olikheter i resultaten 
från skilda undersökningar förklaras av 
brister i detta avseende.

I den fortsatta framställningen kommer 
ofta uttrycken olyckstäthet och olycksfre
kvens att användas. Med olyckstäthet av
ses antalet olyckor per km väg och per år. 
Olycksfrekvens definieras som antal olyc
kor per miljon fordonskilometer där inget 
annat anges.

7.1 Vägtyp

7.1.1 Motorväg

Enligt den officiella preliminära statistiken 
inträffade 6 614 personskadeolyckor inom 
ej tättbebyggda områden år 1968. Av des
sa var 232 eller drygt 3 % olyckor på m o
torväg. På dessa vägar utgjorde singelolyc
kor 63 % och mötesolyckor 2 %. Motsva
rande siffror för övriga vägar var 31 % 
resp 20 %.

Undersökningar i olika länder har enty
digt visat, att motorvägar ur trafiksäker
hetssynpunkt är avsevärt överlägsna andra 
vägtyper.

I en undersökning omfattande 37 000 
olyckor har Moskowitz beräknat olycks
frekvensen för olika vägtyper i USA [17]. 
Tabell 10 visar att skillnaden i olycksfre
kvens mellan motorvägar och andra vä
gar främst hänför sig till korsningsolyckor 
och mötesolyckor. Per miljon fordonskilo
meter var antalet olyckor fyra gånger 
mindre på motorvägar än på fyrfältiga vä
gar utan mittremsa och mindre än hälften 
av antalet olyckor på tvåfältsvägar. I stort



Tabell 10. Antal olyckor per miljon fordonskilometer för olika vägtyper, USA.

2-fält 3-fält

4-fält utan 
mittremsa.
Ej kontrolle
rad av- och 
påfart

4-fält med 
mittremsa.
Ej kontrolle
rad av- och 
påfart

4-fält med 
mittremsa. 
Kontrollerad 
av- och på
fart Motorväg

Årsmedeldygnstrafik 2 191 14 239 15 997 16 130 12 224 19 449
Summa olyckor 1,48 1,60 2,54 1,81 1,05 0,62
Singelolyckor 0,52 0,80 0,24 0,25 0,27 0,17
Olyckor mellan korsningar 

Frontalolyckor 0,26 0,18 0,12 0,04 0,04 0,03
Övriga 0,27 0,54 0,62 0,48 0,37 0,39

Olyckor i korsningar 0,42 0,57 1,57 1,05 0,38 0,03
Summa ej korsn.olyckor 1,06 1,03 0,98 0,76 0,67 0,59

sett likartade resultat har erhållits i en 
annan amerikansk undersökning av Vick
[18]. Planskilda korsningar har visat sig 
vara en av de mest betydelsefulla enskilda 
faktorerna för att reducera antalet olyckor.

Skilda körbanor med mittremsa med
för, att få mötesolyckor inträffar. Denna 
olyckstyps beroende av mittremsans bredd 
behandlas närmare under avsnitt 7.2.3. 
Av- och påfartsramper behandlas under 
avsnitt 7.5.

I väginstitutets undersökning har fyr
fältsvägar med olika bredd på mittrem
san jämförts med tvåfältsvägar med olika 
tvärsektion [2]. Fyrfältsvägarna utgörs 
praktiskt taget helt av motorvägar. Jäm
förelsen, som omfattar olyckor mellan 
korsningar visar, att skillnaderna i olycks- 
frekvenserna mellan tvåfältsvägar och mo
torvägar är betydande. Se avsnitt 7.2.3.

7.1.2 Övriga fyrfältsvägar och 
trefältsvägar

I många undersökningar grupperas vägar
na endast efter antalet körfält. Jämförel
ser mellan olycksfrekvenser på olika väg
typer kan vara vilseledande dels på grund 
av att trafikvolymen ofta är olika på 
olika vägtyper, dels på grund av att vä
gar av samma typ kan variera avsevärt 
ifråga om standard. Då dylika faktorer ej 
tillräckligt beaktats i tillgängliga under
sökningar, saknas resultat som kan ge en
tydiga svar på frågan om betydelsen av

antalet körfält.
Både Moskowitz och Vick har jämfört 

två- och trefältsvägar och fyrfältsvägar 
med och utan mittremsa. Båda undersök
ningarna visar, att fyrfältsvägar utan mitt
remsa är särskilt starkt olycksbelastade. 
Skillnaden i olycksfrekvens mellan dessa 
vägar och tvåfältsvägar hänför sig främst 
till korsningsolyckor, vilket framgår av 
tabell 10.

Fyrfältsvägar, som är försedda med 
mittremsa har enligt samma undersökning 
lägre olycksfrekvens an motsvarande vägar 
utan mittremsa. Största olycksreduktionen 
erhålls om vägarna förutom mittremsa har 
kontrollerade av- och påfarter. Härigenom 
reduceras framför allt antalet korsnings
olyckor mycket starkt. Även jämfört med 
tvåfältsvägar är olycksfrekvensen lägre på 
dessa vägar. Med kontrollerade av- och 
påfarter avses, att endast större vägkors
ningar med särskilda anordningar för den 
svängande trafiken är tillåtna. Kontrolle
rade av- och påfarter omfattar både kors
ningar i plan och planskilda korsningar.

Enligt undersökningar, som utförts vid 
Bureau of Public Roads är olycksfrekven- 
sen på vägar med fullständig kontroll av 
av- och påfarter endast mellan en tredje
del och hälften av frekvensen på andra 
vägar. Det påpekas, att denna olycksre- 
duktion även var beroende av förekomst 
av t ex planskilda korsningar och mittrem
sa. Se även avsnitt 7.6.

I flera undersökningar har jämförelser 
gjorts mellan olycksfrekvensen på tvåfäl-



Figur 7. Olyckor (ej korsningsolyckor) per miljon 
fordonskilometer på tvåfältiga vägar som funk
tion av tvärsektionens bredd. Sverige.

Figur 8. Olyckor (ej korsningsolyckor) per kilo
meter och år som funktion av årsmedeldygns- 
trafikens storlek på vägar med olika tvärsektion. 
Sverige.

tiga och trefältiga vägar. Resultaten har ej 
varit entydiga. En del undersökningar har 
dock visat, att olycksfrekvensen är högre 
på trefältsvägar, särskilt vid större trafik
volymer (8 000-10 000 fordon per årsme- 
deldygn). Då olyckorna på dessa vägar 
i allmänhet har svår skadepåföljd måste 
denna vägtyp anses vara olämplig ur tra 
fiksäkerhetssynpunkt .

I en äldre undersökning av Raff visa
des, att antalet olyckor per miljon fordons
kilometer ökade med minskad kurvradie 
väsentligt mera på fyrfältsvägar med mitt
remsa än på tvåfältsvägar [19]. Förkla
ringen härtill synes vara de högre hastig
heter fordon i allmänhet håller på fyrfälts- 
vägarna.

7.2 Tv är sektion

Med tvärsektion avses här körbanans och 
vägrenens bredd och beläggning samt mitt
remsans utformning. I de följande avsnit
ten kommer körbane- och vägrensbredden 
och mittremsans utformning att behandlas. 
Beläggningen, som har stor betydelse för 
säkerheten kommer att behandlas i avsnitt 
7.7.

7.2.1 Körbanebredd

För att studera körbanebreddens betydelse- 
för olycksfrekvensen fordras kännedom 
om även andra parametrar. Hänsyn måste 
tagas till bl a trafikens storlek, vägkors
ningar, vägren, beläggningstyp och siktför- 
hållanden. Detta har sällan gjorts i u t
ländska undersökningar.

I väginstitutets undersökning har visats, 
hur olycksfrekvensen mätt i antalet icke 
korsningsolyckor per miljon fordonskilo
meter minskar med ökad tvärsektion dvs. 
summan av körbane- och vägrensbredd 
[2]. Se figur 7. Den största skillnaden no
teras mellan å ena sidan tvärsektioner 
mindre än 7 m och å den andra sidan. 
7 m och bredare tvärsektioner.

I figur 8 redovisas från samma under
sökning antalet icke korsningsolyckor per 
km och år som funktion av årsmedeldygns- 
trafiken för de vanligaste förekommande 
tvärsektionerna. Genomgående kan kon
stateras, att skillnader i olyckstätheten mel
lan olika tvärsektioner ökar med större 
årsmedeldygnstrafik. Skillnaderna i antalet 
olyckor per km mellan de smalaste och 
bredaste tvärsektionerna är högst betydan-



Figur 9. Olyckor (ej korsningsolyckor) per 
miljon fordonskilometer på vägar med olika 
körbanebredd. Sverige.

de. Olyckstätheten avtar med ökad kör
banebredd men påverkas också av vägrens - 
bredd och antalet körfält. Det bör dock 
observeras, att skillnader i olyckstäthet 
inte endast är att hänföra till skillnader i 
tvärsektion. Faktorer som inte kontrolle
rats och som är korrelerade med tvärsek- 
tionens t ex siktförhållanden kan även 
bidraga till att förklara skillnader i täthets
talen. Se avsnitt 7.4.3.

Figur 8 ger belägg för att antalet olyckor 
under ett år på en vägsträcka är ungefär 
proportionell mot det uträttade trafikarbe
tet under året. Uttrycks olycksfrekvensen 
i olyckor per miljon fordonskilometer kan 
man därför tillåta sig en summering av an
talet olyckor på vägar med samma stan
dard men med olika trafikflöden. Detta 
har gjorts i figur 9, där man sökt renodla 
körbanebreddens effekt på olycksfrekven
sen. Jämförelse har gjorts mellan vägar 
med olika körbanebredd men med i övrigt 
likartad tvärsektion. Figuren visar, att bre
dare körbana har en relativt stor positiv 
effekt på säkerheten både vad gäller vägar 
med 1 m vägren och vägar utan vägren. 
För sistnämnda vägar kan särskilt stora 
skillnader noteras mellan å ena sidan kör- 
banebredder <  6,5 m och å andra sidan 
körbanebredder 7,0-8,5 m. Däremot är 
skillnaderna inom dessa två grupper rela
tivt små.

I de allra flesta utländska undersök
ningar, som behandlat körbanebreddens 
betydelse för olyckornas uppkomst, har 
man funnit att en breddning av körbanan 
medfört reduktion i olycksfrekvenserna. 
Däremot har reduktionsgraden varierat nå
got från undersökning till undersökning.

Resultaten av några utländska under
sökningar angående körbanebredden finns 
sammanställda i figur 10. Ett genomgåen
de drag är att olycksfrekvensen sjunker 
med ökad körbanebredd. Raff har i en 
undersökning av raksträckor på tvåfältiga 
landsvägar i USA funnit att olycksfrekven
sen vid årsmedeldygnstrafik på 5 000- 
10 000 fordon minskade med ökad kör
banebredd endast på mycket smala vägar
[19].

Då vare sig andra vägfaktorer eller tra
fikens storlek redovisas är det svårt att jäm
föra de olika undersökningsresultaten och 
att utläsa körbanebreddens effekt på olyc
korna. Jämförbarheten försvåras även av 
olikheter i fråga om olyckornas rapporte- 
ringsfrekvens och trafikens sammansätt
ning.

Bitzl studerade även skillnaden mellan

1 Evans, USA'[21].
2 Bitzl, Tyskland [22].
3 Garwood, Storbritannien [23].
4 Roosmark, Fräki, Sverige [2].

1 Punkten avser vägbredd 5,5 m—8,5 m.
Figur 10. Olyckor per miljon fordonskilo
meter på tvåfältiga vägar som funktion av 
körbanebredden enligt olika undersökningar.



Figur 11. Olyckor med avseende på linjeföring och vägrensbredd på tvåfältiga vägar med 6,1 m 
bred körbana. Indextalet =  kvoten mellan andelen olyckor och andelen fordon. USA.

andelen lastbilsolyckor och andelen last
bilar i trafiken. Denna skillnad avtar då 
körbanebredden ökar, vilket visar att 
smala körbanor lätt medför att lastbilar 
inblandas i olyckor [20].

7.2.2 Vägrensbredd

Vägrensbreddens betydelse har blivit före
mål för många undersökningar. Utländska 
undersökningar om vägrenarnas betydelse 
för trafiksäkerheten har ofta lett till, som 
det verkar, motsägande resultat. En orsak 
till detta torde vara, att i många under
sökningar inte övriga väsentliga fakto
rer beaktats. Dessa, som ofta är korrelera
de med vägrenens förekomst ocb utform 
ning, är vägtyp, körbanebredd, trafikvo
lym, kurvors och lutningars förekomst och 
utformning, siktförhållanden samt kors

ningar.
I en del studier har man funnit, att 

olycksfrekvensen avtar med ökad vägrens
bredd. I andra undersökningar har detta 
helt eller delvis kunnat konstateras endast
1 horisontalkurvor eller endast vid högre 
årsmedeldygnstrafik eller för grusvägrenar, 
medan förhållandet varit det omvända för 
belagda vägrenar [19, 24]. Andra resul
tat åter visar, att olycksfrekvensen to m  
ökar med bredare vägren. Som exempel 
härpå kan nämnas en undersökning av 
Blensly och Head, som fann detta för 
vägar med årsmedeldygnstrafik mellan
2 000-3 000 fordon [25].

I en amerikansk undersökning av Bil
lion och Stohner fann man, att tvåfältiga 
vägar med breda vägrenar ( >  2,4 m) hade 
lägre frekvens icke korsningsolyckor än 
motsvarande vägar med smalare vägrenar,



Figur 12. Olyckor (ej korsningsolyckor) per kilometer och år resp miljon fordonskilometer som 
funktion av årsmedeldygnstrafiken på vägar med 6 m körbana utan resp med vägren. Sverige.

framför allt i kurvor med horisontal ra
die <  350 m och lutningar (>  5 %)  [26]. 
Se figur 11. Det visade sig, att linjeför- 
ingen hade större effekt på olycksfrekven
sen än vägrensbredden.

En amerikansk före- och efterstudie på 
en 24 km lång vägsträcka med 6,1 m bred 
vägbana, visade att olycksfrekvensen mins
kade signifikant med 33% när vägrenar
na, som varierade mellan 0,3 och 1,2 m, 
ändrades till en enhetlig bredd på 1,8 m 
[27]. Troligen torde en del av minskning
en bero på att vägen gavs en mer enhetlig 
standard.

I väginstitutets undersökning har väg- 
rensbreddens betydelse för olika typer av 
icke korsningsolyckor studerats [2]. Här
vid har hänsyn tagits till både körbane- 
bredd, årsmedeldygnstrafikens storlek och 
skilda olyckstyper.

Figurerna 12-15 visar dels olyckstäthe- 
ten och dels olycksfrekvensen som funktion 
av årsmedeldygnstrafiken på vägar med 
6 m och 7 m körbana med och utan väg
ren. För 6 m vägar redovisas endast sum
ma olyckor medan för 7 m vägar olyc

korna även differentierats på singelolyc
kor och olyckor i vilka minst två m otor
fordon varit delaktiga.

Av figur 12 framgår att 6 m vägar med
1 m vägren uppvisar ett lägre totalt olycks- 
utfall än motsvarande vägar utan vägren 
från en årsmedeldygnstrafik av omkring
2 000 fordon per dygn. Skillnaderna ökar 
med ökad årsmedeldygnstrafik.

Vägar med 7 m körbana och mer än
3 000 fordon i genomsnitt per dygn har 
lägre olycksutfall, då vägarna är försedda 
med minst 2 m breda vägrenar än då vä
garna har smalare vägrenar. Den bredare 
tvärsektionens företräde ökar ju större års
medeldygnstrafiken är. Se figur 13.

Inga betydande skillnader i olyckstalen 
kan noteras mellan vägar med 2 m och 
3 m breda vägrenar. I denna undersökning 
har inte heller några nämnvärda differen
ser kunnat påvisas mellan 7 m vägar med 
smala vägrenar och utan vägrenar. Antalet 
olyckor per kmi är i stort sett proportio
nellt mot årsmedeldygnstrafiken både på 
vägar med smala och breda vägrenar.

En jämförelse mellan figurerna 14 och



15, visar att antalet singelolyckor per mil
jon fordonskilometer minskar med ökad 
årsmedeldygnstrafik medan förhållandet är 
det motsatta för flerfordonsolyckor.

I figur 16 redovisas summa olyckor per 
miljon fordonskilometer för 6 m och 7 m 
vägar utan vägren och med vägren av oli
ka bredd.

7.2.3 Mittremsa

Genom att skilja trafiken i de båda kör- 
riktningarna åt med mittremsa minskar 
risken för frontalolycka. Dessa olyckor 
ger i allmänhet upphov till mycket svår 
skadepåföljd. Frekvensen frontalolyckor är 
beroende av hur mittremsan är utformad.

Figur 14. Singelolyckor (ej korsningsolyckor) per kilometer och år resp miljon fordonskilometer 
som funktion av årsmedeldygnstrafiken på vägar med 7 m körbana utan resp med vägren. 
Sverige.

Figur 13. Olyckor (ej korsningsolyckor) per kilometer och år resp miljon fordonskilometer som 
funktion av årsmedeldygnstrafiken på vägar med 7 m körbana utan resp med vägren. Sverige.



Figur 15. Olyckor (ej korsningsolyckor) med minst 2 motorfordon inblandade per kilometer och 
år resp miljon fordonskilometer som funktion av årsmedeldygnstrafiken på vägar med 7 m 
körbana utan resp med vägren. Sverige.

Man kan skilja mellan följande typer av 
mittremsor:
a) Mittremsor utan hinder
b) Forcerbara mittremsor med hinder 
e) Icke forcerbara mittremsor

Med forcerbara hinder avses sådana hin
der, som är ämnade att avskräcka bilister
na från avsiktlig inkörning på eller korsan
de av mittremsan.

Hurd har i en amerikansk undersökning 
studerat frekvensen personskadeolyckor 
för varierande bredder på forcerbara m itt
remsor [28]. Han fann ingen korrelation 
mellan samtliga olyckor och mittremsans 
bredd. Däremot erhölls ett starkt samband 
mellan andelen frontalolyckor och rems
bredden. Se figur 17.

Figur 16. Olyckor (ej korsningsolyckor) per 
miljon fordonskilometer på vägar med 6 m och 
7 m körbana med och utan vägren. Sverige.

För att frontalolyckor helt skall und
vikas bör remsbredden ökas till ca 30 m. 
Redan vid en bredd av omkring 12 m var 
risken för front alolycka relativt liten. Även 
andra undersökningar har kommit fram 
till liknande resultat.

Moskowitz har jämfört forcerbara mitt
remsor med hinder och icke forcerbara 
mittremsor [29]. Han fann ingen korre
lation mellan frekvensen olyckor och mitt
remsans bredd för någon av de båda ty
perna av mittremsa. Detta framgår av fi
gur 18.

I väginstitutets undersökning har fyr-

Figur 17. Procentuell andel frontalolyckor som 
funktion av mittskiljeremsans bredd. USA.



Figur 18. Olyckor per miljon fordons-miles 
som funktion av mittskiljeremsans bredd. USA.

fältsvägar med mittremsa jämförts med 
tvåfältsvägar av varierande tvärsektion. 
Se figur 8. Olycksmaterialets storlek har 
inte tillåtit en samtidig uppdelning av olyc
korna på både mittremsans bredd och års- 
medeldygnstrafikens storlek. Endast sum
ma olyckor per miljon fordonskilometer 
för olika bredder på mittremsan har där
för kunnat redovisas. För att så långt möj
ligt renodla betydelsen av remsbredden 
har i figur 19 jämförelse gjorts mellan 
vägar med varierande remsbredd men lika 
körbanebredd (7 m). Som jämförelse redo
visas även vissa tvåfältsvägar.

Figuren visar hur olycksfrekvensen av
tar med ökad bredd på mittremsan. Fyr- 
fältsvägar med smalare mittremsa än 3 m 
hade i stort sett dubbelt så hög olycks- 
frekvens som motsvarande vägar med 
remsbredden 7 m. Det bör påpekas, att 
hänsyn ej tagits till om mittrems an är 
upphöjd eller i plan.

I en amerikansk studie av Priest be
handlas sambandet mellan trafikens stor
lek, mittremsans bredd och olycksfrekven
sen i korsningar i plan [30]. Undersök
ningen gav bl a följande slutsatser:
a) Olycksfrekvensen är mer beroende av 
trafikens storlek på den anslutande vägen 
än på huvudvägen.

Figur 19. Olyckor (ej korsningsolyckor) per 
miljon fordonskilometer på vägar med enkel 
7 m körbana samt med dubbel 7 m körbana 
efter mittskiljeremsans bredd. Sverige.

b) Olycksfrekvensen ökar med ökad pro
dukt mellan de båda trafikströmmarna.
c) Olycksfrekvensen är omvänt proportio
nell mot mittremsans bredd för konstan
ta värden på produkten mellan trafikström
marna.

Förklaringen till resultat c) torde bl a 
vara att en smal mittremsa ej medger ett 
svängande fordon att först stanna i om
rådet mellan körbanorna.

Av ovan relaterade undersökningar kan 
konstateras, att inget motsatsförhållande 
råder i kravet på breda mittremsor för att 
förhindra olyckor i korsningar och frontal- 
olyckor mellan korsningar.

I de fall inte mittremsan kan göras till
räckligt bred (minst 12 m) för att för
hindra att fordon kommer över i motsatt 
körfält, bör övervägas införandet av nå
gon lämplig typ av räcke. Ett räcke för
hindrar inte olyckor utan ändrar endast 
olyckornas karaktär. Det främsta syftet är 
att förhindra frontalolyckor.

Huruvida ett mitträcke skall uppsättas 
bestäms förutom av remsbredden av tra
fikens storlek. På vägar med låg trafik 
är effekten av räcke ur trafiksäkerhetssyn
punkt obetydlig och är ofta icke ekono
miskt motiverad. Olika länder har olika 
normer för när räcken skall uppsättas. In
förandet av räcke bör alltid vägas mot



Figur 20. Andel fordon som vid avkörning av 
väg överskrider vägkanten med det på ab- 
scissan angivna värdet. USA.

den förhöjda olycksrisk, som blir följ
den av en halvering av mittremsans bredd.

Vissa självklara krav kan ställas på ett 
räckes egenskaper. Fordonet måste hind
ras från att köra igenom räcket och bör 
ges en tolerabel retardation och förhind
ras att kastas tillbaka på körbanan och där
igenom orsaka risker för den övriga tra
fiken .

Man kan skilja mellan två huvudtyper 
av räcken, nämligen balkräcke och kabel
räcke. Många olika konstruktioner av des
sa har blivit föremål för undersökningar. 
Dessa synes dock inte ha givit entydiga 
svar på frågan om lämpligaste utform
ning.

Undersökningar rörande breda mittrem- 
sor (> 1 5  m) visar dels att man bör und
vika att placera potentiellt farliga föremål 
på mittremsorna, dels att övergången mel
lan mittremsa och körbana ges en ur 
trafiksäkerhetssynpunkt lämplig utform
ning. Billion och Parsons har i en un
dersökning funnit, att kantstensförsedda, 
upphöjda mittremsor hade omkring 2,5 
gånger högre olycksfrekvens än vägar med 
icke kantstensförsedda, släta mittremsor 
[31].

Vid bedömning av lämplig remsbredd 
måste hänsyn även tagas till bländnings- 
risken. Denna avtar med ökad remsbredd. 
För i det närmaste bländfri körning krävs

en mycket bred mittremsa (minst 30 m). 
En god stationär belysning på motorvä
gar är givetvis önskvärd ur trafiksäkerhets
synpunkt.

Undersökningar av effekten av infö
randet av olika typer av betongbarriärer 
har ej visat någon nämnvärd reduktion av 
olycksfrekvenserna. Dessa typer av bar
riärer innebär i sig själva en olycksrisk. 
En låg barriär kan lätt forceras medan en 
ej tillräckligt hög barriär ofta medför att 
fordon välter vid påkörning.

7.3 Vägens omgivning

Enligt väginstitutets tidigare relaterade in
tervjuundersökning svarar singelolyckorna 
för omkring 60 % av samtliga olyckor 
på landsvägarna. Singelolyckorna utgör 
omkring en tredjedel av samtliga döds
olyckor på landsbygden. Enligt Moskowitz 
uppgår singelolyckorna till ungefär hälf
ten av samtliga olyckor, som inträffar 
mellan korsningar. Dessa olyckors svår- 
hetsgrad är bl a beroende av hur området 
intill körbanan är utformat. Många svåra 
olyckor förorsakas av kollision med fasta 
föremål intill körbanan, såsom träd och 
lyktstolpar.

Eftersom det relativt ofta inträffar, att 
fordon kör av vägen, bör området intill 
körbanan utformas så att skadepåföljden 
av en eventuell olycka blir så lindrig som 
möjligt. Se även kapitel 8.

Flera undersökningar har visat, att röj
ning av ett område intill körbanan med
fört en reduktion av antalet olyckor och 
deras svårhetsgrad. Vid General Motors 
Proving Ground och vid Cornell Univer
sity har studerats hur långt från vägkanten 
fordon stannar vid avkörning av väg [32]. 
Resultaten, som framgår av figur 20, ger 
en uppfattning om hur stort område intill 
vägen som bör vara fritt från fasta före
mål.

Om inte ett tillräckligt stort avstånd från 
vägkanten kan göras fritt från fasta före
mål eller om terrängförhållandena är så
dana, att de kan innebära en trafikrisk bör 
övervägas att uppsätta vägräcke.



Tabell 11. Olycksfrekvens på 2- och 3- 
fältiga vägar i relation till horisontalradien. 
England.

Horisontalradie i m
Olyckor per miljon 
fordonskilometer

<170 8,0
170—290 2,4
290—440 2,2
440—880 1,9

>880 1,6

I en undersökning utförd vid General 
Motors har försök gjorts att bestämma 
hur vägslänter och diken bör vara utfor
made för att minimera en eventuell olyc
kas svårhetsgrad i de fall ett fordon kör 
av vägen [33].

7.4 Linj ef öring

7.4.1 Horisontalkurvor

I väginstitutets undersökning har uppgifter 
rörande horisontalkurvor ej stått att in
hämta. Däremot omfattar undersökningen 
en beskrivning av siktförhållandena längs 
vägen. Se avsnitt 7.4.3.

I ett flertal utländska undersökningar 
har starka samband mellan olycksfrekvens 
och horisontalkurvor påvisats. Tabell 11 
visar resultatet från en engelsk undersök
ning, som utförts av Smeed [34]. Olycks
frekvensen visar en sjunkande tendens 
med ökad kurvradie.

Bitzl fann, att olycksfrekvensen var om
kring åtta gånger större i kurvor med 
radie mindre än 125 m än i kurvor med 
en radie mellan 1 000 och 2 000 m [22]. 
Resultatet avser tvåfältiga vägar med kör- 
banebredd mellan 5,5 och 8,5 m.

Evans har i en äldre undersökning visat, 
att kurvor med olika radie genomgående 
har högre olycksfrekvens på mindre än 
på mer trafikerade vägar [21 ].

Bitzl har i en annan undersökning dess
utom studerat lutningens inverkan [35]. 
Det bör observeras, att denna undersök
ning omfattar motorvägar. Av tabell 12 
kan utläsas en väsentlig skillnad i olycks- 
frekvenstalen för å ena sidan kurvor med

Figur 21. Olyckor per miljon fordonskilometer 
vid olika horisontalradier (R) och antal kurvor 
per kilometer på tvåfältiga vägar. USA.

stor radie och liten lutning och å andra 
sidan kurvor med relativt liten radie och 
stor lutning. I kurvor med radie mindre 
än 1 000 m och lutning över 6 % var 
olycksfrekvensen omkring åtta gånger hög
re än i kurvor med radie över 4 000 m 
och lutning mindre än 2 %. Se även av
snitt 7.4.2.

Inte enbart kurvornas utformning, utan 
även deras frekvens, är av väsentlig bety
delse för trafiksäkerheten, vilket flera un
dersökningar visat. Bland andra har Raff 
konstaterat, att olycksfrekvensen ökar med 
ökat medelavstånd mellan kurvorna och 
minskad kurvradie [19]. Detta framgår av 
figur 21.

Några före- och efterstudier, som genom
förts, visar att förutom av kurvradie och 
kurvtäthet påverkas olycksfrekvensen av 
siktlängd och skevning i kurvan. Sålunda 
framgår av en engelsk undersökning, som 
utförts av Tanner, att i 11 fall där kurvor 
rätades minskade personskadeolyckorna 
med 80 %, i 6 fall där skevningen ökades 
minskade olyckorna med 60 % och i 5 fall 
där siktlängden ökades erhölls en reduktion 
av personskadeolyckorna med 65 % [36].

I en amerikansk undersökning visades 
att varningsmärke före kurva hade starkt 
trafiksäkerhetshöjande effekt [37]. Efter 
införandet av vamingsmärken nedgick 
olyckstalen till ungefär hälften.

7.4.2 Vertikalkurvor

Vertikalkurvornas samband med olycks-



Tabell 12. Olycksfrekvens på motorvägar i relation till horisontalradie och lutning. 
Tyskland.

Horisontalradie i m
Olyckor per miljon fordonskilometer för varierande lutningsgrad 
0—1,99 % 2—3,99 % 4—5,99 % 6—8,99 %

400—1 000 0,73 1,06 1,92 2,33
1 001—2 000 0,50 0,70 1,85 2,00
2 001—3 000 0,40 0,20 1,50 1,70
3 001—4 000 0,42 0,25 1,30 1,55

>4 000 0,28 0,20 1,05 1,32

frekvensen har endast i relativt liten u t
sträckning varit föremål för studier.

Bitzl fann, att olycksfrekvensen var hög
re i lutningar över 4 % än i lutningar 
mindre än 4 %. Inom de båda grupperna 
kunde inga nämnvärda skillnader noteras. 
Bitzl anser, att resultatet förklaras av de 
stora hastighetsskillnader, som förekom
mer mellan personbilar och lastbilar i lut
ningar över 4 %, vilket leder till ökat an
tal omkörningsolyckor.

I en undersökning av Billion och Stoh- 
ner, som tidigare refererats i avsnitt 7.2.2, 
kom man fram till att på vägar med 6,1 m 
bred körbana och varierande vägrensbredd 
antalet olyckor i kurvor med radie mindre 
än 350 m var 4,4 gånger större än medel
talet olyckor för samtliga undersökta vä
gar [26]. Då både sådana kurvor och lut
ning över 5 % förekom samtidigt var 
motsvarande siffra 6,6. Kombinationen av 
kurva och lutning visade särskilt höga 
olyckstal för vägavsnitt med vägren, vars 
bredd var mindre än 1,5 m. Olyckstalen 
var 19 gånger större än medeltalet för 
samtliga vägar.

I institutets undersökning fann man, att 
olycksfrekvensen på vägar med vägren var 
större i lutningar mer än 3 % än i mindre 
lutningar.

Vissa undersökningar, som samtidigt be
handlar horisontalkurvor och lutning har 
redovisats i föregående avsnitt.

7.4.3 Siktlängd

Undersökningar om siktens betydelse för 
olyckornas uppkomst är av flera skäl svåra 
att genomföra, bl a på grund av svårig

heter att erhålla information om siktläng- 
derna. Den utländska litteraturen omfattar 
sällan dylika studier. Det står dock klart, 
att sikten är av mycket stor betydelse för 
trafiksäkerheten.

Sikten har behandlats i väginstitutets un
dersökning [2]. I figur 22 har olyckor per 
miljon fordonskilometer satts som funk
tion av sikten på olycksplatsen för olika 
tvärsektioner. De jämförda vägarna om 
fattar endast körbanebeläggningen asfalt. 
Olyckorna utgörs endast av motorfordons- 
olyckor mellan korsningar. En långt gång
en strukturering har sålunda genomförts.

Figuren visar med stor tydlighet, att de 
tidigare redovisade skillnaderna i olycks- 
utfallet för olika tvärsektioner främst hän
för sig till vägavsnitt med dålig sikt. För 
vägar med körbanebredd mindre eller lika 
med 6,5 m utan vägren är antalet olyckor

S I K T
Figur 22. Motorfordonsolyckor (ej korsnings- 
olyckor) per miljon fordonskilometer på vägar 
med olika tvärsektion som funktion av sikt- 
längden. Sverige.



Figur 23. Olyckor (ej korsningsolyckor) per km 
och år på vägar med <6,5 m körbana utan 
vägren som funktion av årsmedeldygnstrafiken 
för olika siktlängsklasser. Sverige.

per miljon fordonskilometer ungefär tre 
gånger högre på vägavsnitt där sikten är 
omkring 100 m än där sikten är 600-700 
m. Kurvorna för både 6 m och 7 m kör
bana utan vägren avviker signifikant från 
en horisontell rät linje. Så är ej fallet med 
7 m vägar med vägren. Vägrenen syns 
alltså kompensera för den sämre sikten. 
Oiycksfrekvenserna för 6 m och 7 m vägar

Figur 24. Olyckor (ej korsningsolyckor) per 
km och år på vägar med 7 m körbana utan 
vägren som funktion av årsmedeldygnstrafi
ken för olika siktlängdsklasser. Sverige.

Tabell 13. Olycksfrekvens vid olika sikt- 
längder på tvåfältiga vägar. USA.

Siktlängd i m
Väglängd i 
kilometer

Olyckor per 
miljon for
donskilo
meter

<240 70 1,49
240—450 145 1,18
450—750 140 0,93

>750 450 0,68

utan vägren är statistiskt skilda från va
randra för sikter som är kortare än 400 m. 
Vid större siktlängder förekommer endast 
relativt små skillnader i frekvens t alen.

I figur 23 och 24 har olyckor per km 
satts som funktion av årsmedeldygnstrafi
ken. Kurvorna har differentierats med av
seende på två siktklasser. För lägre trafik
flöden kan inga skillnader noteras mellan 
de jämförda siktklasserna. För högre års- 
medeldygnssiffror är differenserna där
emot betydande. Detta gäller både 6 m 
och 7 m vägar utan vägren. För 7 m vägar 
med vägren ligger skillnaderna mellan de 
jämförda siktklasserna inom slumpgränser
na.

Young studerade 800 km tvåfältig lands
väg i Kalifornien och fann att olycks- 
frekvensen avtog då siktlängden ökade 
[38]. Resultaten framgår av tabell 13.

Mullins och Keese fann i en undersök
ning, som omfattade omkring 10 000 olyc
kor på freeways i Texas, att dålig sikt 
medförde hög olycksbelastning, särskilt 
i backkrön och sänkor samt avfarts- och 
tillf artsramper [39]. Dålig sikt, som till
fälligtvis förekommer i samband med i öv
rigt god linj ef öring gav upphov till höga 
olycksfrekvenser.

För att möjliggöra säker omkörning mås
te krav på vissa minimi sikter vara uppfyll
da. För vägars dimensionering med hän
syn till sikten användes normen »fullgod 
omkörningssikt», som motsvarar den sikt, 
som erfordras för att trafiksäker omkör
ning av ett fordon med 15 km/h lägre has
tighet än den dimensionerande hastigheten, 
skall kunna äga rum. Omkörningen skall 
vara accelererad och det mötande fordo-



fullgoda omkörningssikter, medan man i 
England genomgående anser kortare om
körningssikter vara fullgoda.

7.5 Av- och påfartsramper

Olika undersökningar har visat, att om
kring 20 % av olyckor på motorväg inträf
fat i samband med infart på eller avfart 
från motorväg. En relativt stor spridning 
i detta procenttal har konstaterats. Efter
som olycksfrekvensen i sig själv är liten 
på motorväg jämfört med andra vägar, är 
av- och påfartsolyckor relativt sällsynta.

De undersökningar, som har belyst 
rampolyckor har i flera fall redovisat olik
artade resultat. Mullins och Keese har 
kommit fram till att olycksfrekvensen var 
närmare sex gånger högre på påfartsram
per än på avfartsramper [39]. Av olyckor 
på påfartsramper var 90 % av typ på- 
körning bakifrån. I en annan amerikansk 
undersökning fann man tvärtom att av- 
f artsolyckorna var flera än påfartsolyckor - 
na [41]. Orsaken till de olikartade resul
taten torde till stor del bero på att övriga

Figur 25. Samband mellan dimensionerande hastighet och fullgod omkörningssikt enligt svenska 
normer och anvisningar. För jämförelse har inlagts de sträckor som omkörande och mötande 
fordon tillryggalägger under en omkörning.

net, som antages bli synligt då omkörning
en påbörjas, skall hinna fram till det om
körande fordonet först då omkörningen av
slutats. Det mötande fordonet antages hålla 
en hastighet lika med den dimensionerande 
hastigheten.

Med utgångspunkt från i Sverige använ
da normer har jämförelse gjorts med vid 
vägs institutet framtaget empiriskt material. 
Jämförelsen framgår av figur 25 [40]. För 
dimensionerande hastigheter lägre än 80 
km/h kommer summan av fordonens ob
serverade medelomkörningssträcka under 
ovan antagna förutsättningar och den av 
mötande fordon körda sträckan under 
den observerade medelomkömingstiden att 
överskrida den sträcka, som enligt anvis
ningen är tillräcklig för trafiksäker omkör
ning. För dimensionerande hastigheter 
över 80 km/h är förhållandet det motsatta.

En jämförelse med utländska normer för 
fullgod omkörningssikt, som framgår av fi
gur 26, visar att det empiriskt framtagna 
sambandet väl överensstämmer med det 
som tillämpas i Tyskland. De amerikanska 
normerna kräver däremot avsevärt längre



Figur 26. Samband mellan fullgod omkörnings
sikt och dimensionerande hastighet enligt ameri
kanska, tyska, engelska och svenska normer 
samt enligt empiriskt grundade svenska resultat.

väsentliga faktorer ej beaktats. Stora svå
righeter föreligger att bestämma t ex tra 
fikvolymens inverkan. Dessutom finns ett 
stort antal faktorer i rampernas utform 
ning som är av betydelse.

En gemensam slutsats i många under
sökningar är, att man bör sträva efter en 
sådan geometrisk utformning, att avfart 
resp påfart kan ske i så likartad hastighet 
med den på huvudvägen som möjligt. Det 
finns däremot skilda uppfattningar om 
detta fullgörs bäst genom parallellfält el
ler avsmalnande fält.

I en undersökning av Fukotome och 
Moskowitz har olika typer av påfarts
ramper studerats [42]. De utformningar, 
som studerades var triangulärt anslutnings- 
fält med en successiv utspetsning av dels 
50:1 dels 30:1 samt parallellt anslutnings- 
fält. Undersökningen resulterade i en re
kommendation av triangulär anslutning 
med utspetsning 50:1.

Smith har i en undersökning om fattan
de 416 ramper på freeways i Texas stude
rat sambandet mellan olyckor och ett 20- 
tal skilda faktorer [43]. Han fann god kor

relation endast med två av dessa, nämligen
1. rampens placering med hänsyn till 

vertikalprofilen,
2. typ av accelerations- och retarda- 

tionsfält.
Man kan tycka, att avståndet mellan 

ramper skulle vara av betydelse för olyc
korna. I två amerikanska undersökningar 
har man påvisat att olycksfrekvensen var 
relativt oberoende av detta avstånd. I and
ra undersökningar har man dock kommit 
till motsägande resultat.

Fischer har i en undersökning funnit 
ett samband mellan retardationsfältets 
längd och antalet olyckor [44]. E ttretarda- 
tionsfält av parallelltyp med en längd av 
360 m används av nästan alla förare. N är 
längden minskar till 240 m använder en 
del förare det inte och olycksfrekvensen 
ökar.

7.6 Plankorsning utan trafikljus

Många faktorer påverkar säkerheten i 
korsningar. Exempel härpå är huvudvä
gens standard, anslutningsvinkeln, trafi
kens storlek på huvudvägen och de anslu
tande vägarna, vägkorsningens kanalise- 
ring, siktförhållanden och hastighetsbe
gränsning.

Av samtliga polisrapporterade olyckor 
(inklusive egendomsskadeolyckor) i tä tt
bebyggda områden i Sverige inträffar om
kring 50 % i väg- eller gatukorsning. 
Motsvarande siffra för ej tättbebyggda om
råden är cirka 20 %. Omkring två femte
delar av dödsolyckorna i tätort och en 
femtedel av dödsolyckorna i ej tätort in
träffar i väg- eller gatukorsning. Statisti
ken visar klart, att förbättrad utformning 
av korsningar och även andra åtgärder så
som lämplig trafikreglering kan förväntas 
ge stora trafiksäkerhets vins ter.

Enligt en undersökning, som utförts vid 
väginstitutet angående olyckor i trevägs- 
korsningar på europavägar är ett litet an
tal korsningar bärare av relativt många 
olyckor [45]. Se tabell 14. Hälften av olyc
korna inträffade i totalt endast en tiondel 
av vägkorsningarna. Tabellen illustrerar



Tabell 14. Tre vägskorsningar på landsbygden fördelade efter antalet i dem inträffade 
olyckor. Sverige 1957—1959.

Antal olyckor per 
vägkorsning under 3 år

Vägkorsningar Summa olyckor

Antal
Ackum.antal
i % Antal

Ackum.antal
i %

12 2 0,2 24 3,4
11 4 0,7 44 9,6
10 1 0,9 10 11,0
9 1 1,0 9 12,3
8 3 1,4 24 15,7
7 1 1,5 7 16,7
6 3 1,9 18 19,2
5 8 2,9 40 24,9
4 20 5,3 80 36,2
3 29 8,9 87 48,4
2 82 19,1 164 71,6
1 203 44,3 201 100,0
0 448 100,0 — —

Summa 805 — 708 —

fördelen med att i undersökningar rörande 
trafikolyckors väg- och trafikberoende hän
syn tas till samtliga olyckor, som inträf
fat under viss tidsperiod och ej endast till 
olyckor i s k black spots.

Av samtliga olyckor inträffade 89 % 
i samband med påbörjad eller tillämnad 
högersväng, varav 64 % vid avfart från 
och 25 % vid infart på primärvägen. En
bart vänstersvängsolyckor förekom endast 
i 6 %. Den mest frekventa olyckstypen ut
gjordes av den, i vilken ett fordon befann 
sig i konflikt med ett framförvarande for
don, som påbörjat högersväng in på se
kundärvägen (33 %). Det bör observeras 
att resultaten härrör från vänstertrafikför
hållanden.

I tabell 15 har de i korsningsolyekorna

delaktiga fordonen fördelats procentuellt 
efter varje fordons manöver i samband 
med olyckan.

Den vanligaste olycksmanövern för last
bilar var högersväng från primärvägen. 
Drygt 42 % av de i olyckorna delaktiga 
lastbilarna tillhörde denna manövertyp. 
Dessa förekom relativt sett mer än dub
belt så ofta som personbilar i högersväng 
från primärvägen. Bland de från sekun
därvägen in på primärvägen högersväng
ande fordonen utgjorde tvåhjulingarna den 
relativt största gruppen, 31 % eller om
kring tre gånger större än motsvarande 
andel för personbilar och lastbilar.

I den mån trafiksammansättningen i av
seende på fordonsslag kan antagas vara 
densamma för olika manövertyper, utvisar

Tabell 15. I trevägskorsningar konflikterande fordon procentuellt fördelade efter fordons
slag och manövertyp. Sverige.

Fordonsslag

Manövertyp i trevägskorsning

Summa1 1 t 1 *1 i 2 1 r 1

Personbil 29,6 23,7 3,0 2,3 10,3 19,5 10,2 1,4 100,0
Lastbil 13,5 16,3 1,9 3,8 8,7 42,3 10,6 2,9 100,0
2-hjuling 17,8 18,8 — 1,0 5,0 26,7 30,7 100,0

Summa 26,6 22,3 2,6 2,3 9,6 22,7 12,4 1,5 100,0

1 Tillämnad infart.
2 Tillämnad högersväng.



Tabell 16. Olyckor i samband med högersväng från primärvägen och högersväng från sekun
därvägen i relation till trafikens storlek i motsvarande trafikströmmar som funktion av 
A-sikt (se text). Kvoten betecknas med Rx resp R 2.

resultaten en avsevärt större olycksrisk för 
från primärvägen högersvängande lastbi
lar och från sekundärvägen högersvängan
de tvåhjulingar än för övriga fordon i 
motsvarande manövrer.

Omkörningsolyckor förekom i 27 % av 
samtliga olyckor i trevägskorsningar. An
delen omkörningsolyckor var markant 
större i trevägskorsningar än på vägarna 
i övrigt. Dessa olyckor var särskilt fre- 
kventa i gruppen fordon i konflikt med 
framförvarande fordon, som påbörjat hö
gersväng från primärvägen. Av dessa olyc
kor har totalt 66 % inträffat i samband 
med omkörning.

I tabell 16 har olycksfrekvensen satts 
som funktion av vad här benämnes A- 
sikt. Härmed avses den sträcka från en 
punkt på primärvägen från vilket avstån
det till korsningen, med sekundärvägen 
belägen till höger, motsvarar den fria sikt- 
längden. Olyckor i högersväng från pri
märvägen har satts i relation till trafikens 
storlek i motsvarande trafikström (Rx). På 
likartat sätt har olyckor i högersväng från 
sekundärvägen relaterats till trafikens stor
lek i motsvarande trafikström (R2).

Det framgår, att R x ökar relativt starkt 
med ökad siktlängd. Signifikanstest visar, 
att linjen skiljer sig från en horisontell 
linje. Förklaringen till ökningen av R x 
torde ligga i en i stort sett motsvarande 
ökning av omkörningsolyckorna. När sikt- 
längden bedömts tillräckligt stor har om 
körning påbörjats oaktat den framförlig
gande korsningen.

Empiriska studier vid väginstitutet har 
visat att omkörningsfrekvensen är i stort 
sett densamma i och intill korsningar som 
utanför korsningar [40]. Detta resultat i

likhet med resultat från andra undersök
ningar visar betydelsen av att korsningar 
utformas så att genomgående och sväng
ande trafik separeras.

I en nyligen genomförd engelsk under
sökning av Colgate och Tanner har man 
funnit, att en korsningsutformning, där av
vikelseriktningen vid högersväng från pri
märvägen är mindre än 90° är en säk
rare utformning än den där avvikelserikt
ningen är lika med 90° [46]. Förstnämn
da korsningstyp har även den största po
sitiva effekten på olyckor i samband med 
högersväng från sekundärvägen. Det bör 
observeras, att resultaten grundar sig på 
vänstertrafikförhållanden. Även i andra 
undersökningar har man kommit fram till 
likartade resultat.

Jämförelser mellan olycksfrekvensen i 
3- resp 4-vägskäl försvåras av problemet 
att adekvat kunna bestämma riskmassor
na. I flertalet undersökningar, där sådana 
jämförelser gjorts har man som riskmassa 
använt sig av totala antalet ingående for
don under viss tidsenhet. En dylik risk
massa kan leda till missvisande resultat.

Tanner konstruerade en matematisk mo
dell för bestämning av olycksfrekvens för 
trevägskorsningar [47]. Med hjälp av den
na modell visade han, att en vänsterför- 
skjuten fyrvägskorsning (sekundärvägen 
till vänster ligger efter den till höger) är 
säkrare än en högerförskjuten i vänster
trafik och ratten i flesta fall placerad på 
höger sida. Före- och efterstudier i 19 
korsningar i England har visat att Tanners 
resultat i detta fall är riktigt.

Modellen hävdar även att man kan er
hålla avsevärda olycksreduktioner genom 
att kombinera flera sekundärvägar till en

A-sikt i m

200 200—300 300—400 400—500 500—600 600

Ri 0,07 0,11 0,13 0,11 0,15 0,16
r 2 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07



gemensam utfart. Någon empirisk verifi
kation av detta resultat finns emellertid 
inte.

The Bureau of Public Roads har jäm
fört olycksfrekvensen på vägar och gator 
med olika andel kontrollerade vägkors
ningar [48]. Man har skilt mellan vägar 
och gator, där samtliga korsningar är kon
trollerade och där korsningarna delvis är 
kontrollerade. Förstnämnda fall innebär, 
att den genomgående trafiken ges före
träde och att korsande trafik samt trafik 
till och från enskilda vägar är förbjuden. 
I sistnämnda fall tillåts i viss utsträckning 
korsande trafik samt trafik till och från 
enskilda vägar. Resultaten framgår av fi
gur 27.

Antalet olyckor per 100 miljoner for
donskilometer är högre i städer än på 
landsbygden. Olyckor i sistnämnda områ
den visade däremot svårare skadepåföljd. 
Landsbygdsvägar med fullständigt kontrol
lerade avfarter hade endast en tredjedel 
av antalet dödade per 100 miljoner for

donskilometer på vägar, som helt saknar 
kontrollerade avfarter. Även vägar med en 
viss begränsning av utsläpp visar väsentligt 
lägre frekvens olyckor och dödade än vä
gar utan sådan begränsning alls. För leder 
i stadsområden kan däremot ingen mot
svarande skillnad i olycksfrekvensema no
teras.

7.7 Beläggningens egenskaper

Figur 28 visar i princip hur en vägbelägg- 
ning bör väljas med hänsyn till kostnader 
och de egenskaper beläggningen bör ha 
för att uppfylla givna krav på vägens ser
vicefunktioner (säkerhet, restid m m). Det
ta förutsätter kännedom om hur olika be- 
läggningsegenskaper inverkar på t ex sä
kerhet och restid. Med sådan kunskap till 
grund är det i princip möjligt att med 
hjälp av ekonomiska kalkyler bedöma vil
ken beläggningstyp, som i det enskilda 
fallet är den mest lämpliga.

De egenskaper hos beläggningen, som

Figär 27. Totala antalet olyckor resp antalet dödade per 100 miljoner fordonskilometer vid olika 
typer av reglering av anslutningar inom tätort resp landsbygd. USA.
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Figur 28. Principschema över hur vägbeläggningen med hänsyn till kostnader och egenskaper kan väljas utifrån krav på vägens servicefunktioner,
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Figur 29. Principiellt samband mellan friktions- 
koefficient och slip.

har betydelse ur säkerhetssynpunkt, är 
främst friktionsegenskaper, optiska egen
skaper och jämnhet samt kontinuitet med 
hänsyn till dessa egenskaper.

I ett inledande avsnitt kommer några 
faktorer, som påverkar friktionen att be
handlas. Vidare kommer stoppsträckans 
längd att diskuteras och redovisning av 
sladdningsolyckor att lämnas. Även kra
vet på jämnhet kommer att beröras. Av
slutningsvis redovisas i korthet olika be- 
läggningstypers friktionsegenskaper. Be
läggningens ljusreflexionsegenskaper be
handlas i kapitel 12.

7.7.1 Friktion mellan hjul och körbana

Under likartade förhållanden i avseende 
på förarbeteende, fordon och väg ökar 
risken för trafikolycka med minskad frik
tion mellan hjul och vägbana. Otillräck
lig friktion kan t ex medföra, att stopp
sträckan blir längre än den som krävs

för att undvika kollisionsolycka. Singel - 
olyckor förorsakas ofta av att fordon hål
ler för hög hastighet i t ex horisontalkurva 
med hänsyn till rådande friktion.

Vid bromsning av ett luftgummihjul 
minskar hjulets rotationshastighet varvid 
en friktionskraft bildas mellan hjul och 
körbana. Denna ändring i hjulets rota
tionshastighet benämnes slip (5) och de
finieras

OJf
COf

100 %

där COf =  vinkelhastighet för fritt rullande 
hjul
cob =  vinkelhastighet för bromsat hjul.

Sambandet mellan slip (S) och friktions- 
koefficient1 (ft) har i princip utseendet en
ligt figur 29. Friktionskoefficienten ökar 
med ökat slip, når ett maximum vanligen 
vid ett slip av 10-20 % (optimalt slip) och 
minskar sedan till ett lägre värde vid låst 
hjul, 100 % slip. Oftast anges friktions- 
koefficientens maximalvärde eller värdet 
vid låst hjul.

Friktionen är beroende av bl a belägg- 
ningstyp, väglagsförhållanden, fordonshas- 
tighet och däckens utformning och kondi
tion.

Tabell 17 visar storleksordningen av 
friktionskoefficienten på några olika be- 
läggningstyper.

För en viss beläggning är friktionen i 
allmänhet lägre på våt än på torr vägba
na och faller med stigande hastighet. Frik
tionen vid låst hjul faller snabbare med

1 Friktionskoefficienten =  kvoten mellan 
friktionskraften och normalkraften mellan 
hjul och vägbana.

Tabell 17. Ungefärliga maximala värden på friktionskoefficienter för rullande, bromsat 
hjul (friktionsbromsvagn) på några beläggningar vid hastigheter lägre än 80 km/h. Sverige.

Underlag Friktionsvärde Referenser

Våt asfalt och cementbetong 0,6—0,9 [52]
Våt smågatsten 0,5—0,6 [49]
Tillkörd snö, osandad 0,1—0,2
Tillkörd snö, sandad 0,2—0,5 [53]
Is, osandad 0,1—0,2
Is, sandad 0,1—0,3



1. Geometri 1. Bromspedalens 1. Bromsreaktionstid
2. Jämnhet placering a. Bedömningstid
j5. Beläggningens 2. Bromspedalväg b. Rörelsetid

friktionsegenskaper 3, Erforderlig pedal- 2. Förmåga att bedöma
kraft erforderlig broms-

4. Bromssystemets sträcka
förlusttid 3» Förmåga att an-

5. Bromskraftfördel- sätta rätt broms-
ning kraft

6. Däckens friktions- 
egenskaper

____________ X____ X_______________________  X_X__

Bromsningsverkningsgrad Bromsreaktionssträcka

Stoppsträcka vid 
viss utgångshastighet

W  " —  -------------------------------
— > Bromssträcka

 ►____________________

Figur 30. Egenskaper hos väg, fordon och förare som är avgörande för stoppsträckans längd 
vid viss utgångshastighet.

hastigheten än friktionen vid optimalt slip 
[49]. Är beläggningen täckt med ett vat
tenskikt kan friktionen vid högre hastig
heter bli mycket låg [50, 51].

Friktionen mätes vanligen enligt någon 
av nedanstående tre metoder.
1. Genom bromsprov med vanlig bil
2. Med portabla s k pendelinstrument
3. Med friktionsmätvagnar

Enligt första metoden mätes retarda- 
tionens storlek eller bromssträckans längd. 
Metoden har vissa svagheter och användes 
i allt mindre utsträckning. Det portabla 
pendelinstrumentet består av en pendel, 
som på pendelns ände har en gummiplatta 
som passerar över vägbanan med ett fixe
rat anliggningstryck. Friktionen anges med 
utgångspunkt från pendelns energiförlust 
när den släppes från en bestämd höjd. 
Mätning med friktionsmätvagnar sker of
tast med luftgummihjul under normala 
driftsförhållanden. Med dessa vagnar kan

vanligen kontrollerade prov göras och frik
tionen bestämmas t ex vid olika slip och 
hastighet [49, 54].

Friktionsvärden erhållna enligt de olika 
metoderna är i allmänhet icke direkt jäm
förbara bl a beroende på att mätningar
na utföres under olika betingelser.

7.7.2 Stoppsträcka

Stoppsträckan är den sträcka ett fordon 
tillryggalägger från det ögonblick föraren 
iakttagit en anledning att stoppa till dess 
fordonet stannat. Stoppsträckan är sålunda 
summan av bromsreaktionssträckan och 
bromssträckan vars längd förutom egen
skaper hos förare och fordon även beror 
av egenskaper hos vägen. Blockschema i 
figur 30 illustrerar detta beroende.

I huvudsak är det tre egenskaper hos 
vägen, som påverkar stoppsträckans längd,



Tabell 18. För vägplanering praktiskt användbara bromssträckor vid olika horisontal och 
vertikalradier (Rh resp R v). Våt ej skevad vägbana. Stoppsträckan erhålles genom att addera 
bromssträckan och bromsreaktionssträckan som beräknats för en bromsreaktionstid av 
2 sekunder. Inom streckat område är fordonet manöverodugligt.

V km/h Rvm
Bromssträckor vid Rh m Bromsreak

tionssträcka
m100 200 500 > 1 500

30 > 200 13 17

50
200 
500 

>2 000

43
40
39

42
38
37

38
36
36

28

70
200 
500 

2 000 
^ 3  000

130
114
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96
85
79
78

90
79
74
73

39

90

200 
500 

2 000 
3 000 

>5 000
■■1

232
183
164
162
160

188
148
132
131
130

182
144
129
127
125

47

120

200 
500 

2 000 
3 000 

>5 000

616
341
281
275
270

522
305
252
247
241

67

nämligen vägens friktion, geometri och 
jämnhet. I de flesta fall torde friktionen 
mellan hjul och vägbana vara den egen
skap, som dominerar. Friktionen kan helt 
utnyttjas endast under ideala förhållan
den dvs om fordonets bromsningsverk- 
ningsgrad1 är 100 % och föraren ansätter 
maximal bromskraft under hela retarda- 
tionsförloppet. I verkligheten är dessa vill
kor sällan uppfyllda, vilket framgår av 
utförda undersökningar, som utförts av in
stitutionen för fordonsteknik vid Kungl. 
Tekniska Högskolan i samarbete med sta
tens väginstitut [55, 56].

I kurvor utnyttjas en viss del av frik
tionen för att uppta sidkrafter. En mind
re del blir då tillgänglig för bromsning. 
Detta beror på att sidkraft och bromskraft 
adderas geometriskt till en resulterande 
kraft, som högst kan uppgå till friktions- 
kraften mellan det rullande hjulet och 
vägbanan. Däckets sidkraftskar akter istik a 
och därmed fordonets manöveregenskaper 
börjar dock försämras redan när ca 75 %

av tillgänglig friktionskraft utnyttjas. Detta 
tillsammans med det faktum att en bilföra
re inte kan förväntas ansätta optimal 
bromskraft har medfört att väginstitutet 
rekommenderat en fördubbling av de 
bromssträckor som erhålles utan hänsyn 
till de sistnämnda faktorerna såsom för 
vägplanering praktiskt användbara broms
sträckor [57]. Härigenom erhålls rimlig 
säkerhet för att möjligheten att kontrol
lera fordonets rörelse inte skall gå förlo
rad. De sålunda rekommenderade broms- 
sträckoma redovisas i tabell 18. Tabellen 
gäller våt asfaltvägbana vid olika horison
tal- och vertikalradier på ej skevad väg
bana. I tabell 18 finns dessutom broms
reaktionssträckan för en bromsreaktions
tid av två sekunder införd. Stoppsträckan 
erhålls, som tidigare nämnts, genom att 
addera bromsreaktionssträcka och broms- 
sträcka.

1 Bromsningsverkningsgraden definieras 
som realiserbar retardation utan hjullåsning 
i procent av optimal retardation.



Tabell 19. Sladdningsolyckor med personskada på torra, våta, snö- eller isbelagda vägar. 
Storbritannien.

7.7.3 Friktionens betydelse för olyckor
nas uppkomst

Sladdningsolyckornas orsaker kan oftast 
hänföras till fordonsförarens beteende, for
donets egenskaper, tillgänglig friktion mel
lan hjul och vägbana och vägens geometri. 
Med sladdning menas en okontrollerbar 
rörelse hos fordonet.

Den svenska olycksstatistiken ger ingen 
information om antalet sladdningsolyckor, 
vilket främst beror på svårigheter att i 
praktiken avgöra, när sladd varit enda el
ler bidragande orsak till olycka. Statistiken 
ger däremot besked om antalet olyckor ef
ter väglagsförhållanden. Se tabell 7 och 8.

I ej tättbebyggda områden inträffar om- 
Tcring hälften av samtliga personskade- 
olyckor på våt och is- eller snöbelagd väg
bana dvs vägbana med mer eller mindre 
låg friktion. Av mö tesolyckorna inträffar 
i både tättbebyggda och icke tättbebyggda

områden inte mindre än 55 % på is- eller 
snöbelagd vägbana. Motsvarande siffror 
för samtliga olyckor inom resp område 
var 19 % och 31 %.

Väglagets betydelse för olyckornas upp
komst har studerats vid bl a Road Re
search Laboratory [58]. Tabell 19 visar 
antalet sladdningsolyckor med personska
da och totalantalet olyckor med person
skada under olika väglagsförhållanden i 
Storbritannien 1958.

Av 234 200 olyckor var 38 000 sladd
ningsolyckor och hälften av dessa inträffa
de på våt vägbana. I allmänhet brukar 
Storbritanniens vägar vara våta under ca 
20 % av året, vilket innebär att risken för 
sladdningsolycka var flera gånger så stor 
vid våt som vid torr vägbana.

Antalet sladdningsolyckor per miljon 
fordonskilometer var 1,7 gånger större på 
landsbygdsvägar än på vägar i bebyggda 
områden, där fordonshastigheten var maxi-

Tabell 20. Sladdningsolyckor med dödade och allvarligt skadade personer på några olika 
typer av olycksplats. Storbritannien.

Olyckor på våt vägbana

Andel sladdningsolyc- 
Antal sladdnings- kor i % av totala an- 

Typ av olycksplats olyckor talet olyckor

Kurva 1 030 40
Skymd kurva 220 40
Backkrön* 760 33
Cirkulationsplats 50 30
Y-korsning 150 26
T-korsning 810 26
»Andra» trevägskorsningar 60 22
Rak väg 1 220 20
Fyrvägskorsningar 400 17

Samtliga vägar 3 990 24

* Denna rubrik inkluderar olyckor i kurvor när dessa har varit belägna på backkrön.

Väglag
Antal sladdnings- 
olyckor Totalantalet olyckor

Antal sladdningsolyc- 
olyckor i % av total
antalet olyckor

Torr beläggning 12 730 153 740 8
Våt beläggning 19 200 71 970 27
Is eller snö 6 190 8 490 73

Alla väglag 38 120 234 200 16



Figur 31. Andel halkolyckor på våt väg
bana med olika friktion. Storbritannien.

merad till 30-40 mph. Resultaten tyder 
på att sladdningsolyckor är mer frekventa 
på vägar med höga hastigheter än på vä
gar med låga hastigheter.

Tabell 20 visar, att särskild uppmärk
samhet måste ägnas åt att minska riskerna 
för sladdningsolycka i kurvor och cirkula- 
tionsplatser samt på backkrön. Siffrorna 
gäller dödsolyckor och olyckor med all
varliga personskador i Storbritannien.

I en annan engelsk undersökning har 
visats, att när friktionskoefficienten var 
0,48! (våt vägbana) förekom sladd i 50 % 
av olyckorna. Se figur 31 [59]. På torr 
vägbana med friktionskoefficient 0,75 var 
motsvarande andel 14%.  Om friktionen 
på våt vägbana kunde ökas till samma vär
de som vid torr vägbana skulle enligt eng
elska förhållanden antalet olyckor på våt 
vägbana minska med ca 30 % och totala 
antalet olyckor med omkring 10 %.

I en fransk undersökning har sladdnings
olyckor studerats i tre departement, mot
svarande våra län [60]. Avsikten med 
undersökningen var att studera risken för 
sladdningsolycka på våt vägbana med av
seende på friktionen och att uppställa nor
mer för vad som kan anses vara tillfreds
ställande friktion. Inom ett väldefinierat 
vägnät uppmättes friktionen dels på platser 
där sladdningsolyckor inträffat och dels 
på ett antal slumpmässigt valda platser. 
Resultaten, som redovisas i figur 32 visar,

1. att friktionskoefficientens medelvär
de på de undersökta olycksplatserna var 
aågot lägre (/x=  0,65) än medelvärdet på 
de slumpvis utvalda platserna, vilka repre

Figur 32. Procent olyckor och relativa sanno
likheten för att en olycka skall inträffa som 
funktion av friktionskoefficienten. Frankrike.

senterar hela det betraktade vägnätet =  
0,70),

2. att på platser med friktionskoefficien
ten större än 0,75 inträffade inga sladd- 
ningsolyckor,

3. att risken för en sladdningsolycka 
var ca 2, 4 och 6 gånger större på platser 
med friktionskoefficienten 0,65, 0,60 resp 
0,50 än på vägar med friktionskoefficien
ten 0,70. Följande värdering av belägg
ningar ur friktionssynpunkt har föreslagits.

Värdering av be
läggningen ur frik- 

Friktionskoefficient* tionssynpunkt

>0,75 Mycket bra
0,65 < <0,75 Bra
0,55 < <0,65 Acceptabel

<0,55 Dålig
* Mätt med »Leroux-mätare», som är ett 

pendelinstrument av fransk konstruktion.

7.7.4 Beläggningens jämnhet

En vägbeläggning bör fylla sådana krav 
på jämnhet, att fordonets väghållning och 
åkkomforten blir tillfredsställande samt att 
fordonets svängningar inte blir så stora att

1 Mätt med »skid-resistance-mätare», som 
är ett portabelt pendelinstrument av engelsk 
konstruktion avsett för rutinundersökningar.



Figur 33. Exempel på hur friktionen för släta 
och skrovliga beläggningar varierar med has
tigheten. Sverige.

belysningen från fordonets strålkastare för
sämras eller bländar mötande trafik. Be
läggningen bör vara så jämn, att vatten
samlingar inte kan bildas, då sådana kan 
ge upphov till s k vattenplaning och vid 
lägre temperaturer till isbelagda ytor.

7.7.5 Beläggningars friktionsegenskaper

Av föregående avsnitt har framgått, att 
olycksfrekvensen ökar när friktionen för
sämras. U r säkerhetssynpunkt bör man 
därför eftersträva hög friktion. Variatio
nen i friktionsvärdet bör bara liten längs 
vägen och över hela körbanans bredd. Be
läggningen bör även ha sådana egenskaper 
att friktionen minskar så litet som möj
ligt när beläggningen blir våt och när has- 
tgiheten ökar till höga värden.

Eftersom sladdningsolyckorna på våt 
vägbana ofta koncentreras till vissa plat
ser, som vid torrt väglag icke har denna 
höga olycksbelastning, synes en åtgärd för 
att minska antalet olyckor vara att förse 
dessa platser med beläggning med högre 
friktion. Speciell uppmärksamhet bör 
ägnas beläggningen på platser och sträc
kor, där förslitningsgraden är särskilt hög 
t ex invid och i korsningar och i kurvor.

De vanligaste beläggningarna i dag är 
bituminösa beläggningar av olika typer. 
Dessa består av stenmaterial, som hålles 
samman med bindemedel. Bindemedlet 
förslits successivt, vilket innebär, att be
läggningens friktionsegenskaper mer och

mer bestäms av stenmaterialets egenskaper 
och beläggningsmetoden. Stenmaterialet 
karakteriseras ur friktionssynpunkt främst 
av stenstorlek, stenytans råhet, polerbarhet 
och vittringshastighet.

Utförda mätningar av friktionen på be
läggningar visar ofta stora variationer. Av 
resultaten kan dock bl a följande slutsat
ser dragas:

1. Friktionen faller till följd av trafi
kens inverkan. Detta beror vanligen på 
att stenmaterialet poleras, att skrovlighe
ten hos ytan försvinner och att ytan får 
överskott på bindemedel.

2. Friktionen vid låg hastighet är högre 
på våta, släta beläggningar än på våta, 
skrovliga beläggningar [61].

3. Friktionen på våta, släta beläggning
ar faller relativt starkt med hastigheten. 
På skrovliga beläggningar däremot är 
motsvarande ändring i allmänhet relativt 
obetydlig. Friktionen kan till och med sti
ga vid högre hastigheter beroende på 
hystereseffekter i ringgummit [51, 61]. Se 
figur 33.

4. Friktionen vid höga hastigheter kan 
vara mycket låg om beläggningen är täckt 
med ett vattenskikt. Som exempel kan 
nämnas, att på slät beläggning täckt med 
ett vattenskikt av 2 mm var, vid hastighe
ten 100 km /h, friktionen endast 0,1 mot 
0,4 för fuktig vägbana. På skrovlig be
läggning var motsvarande siffror 0,3 resp 
0,5. Dessa låga värden på friktionen be
ror på s k vattenplaning [50, 51].

Enär man eftersträvar en beläggning 
med goda friktionsegenskaper, även när 
vägbanan är våt och vid höga hastigheter, 
är i allmänhet en skrovlig beläggning den 
lämpligaste.



8 Vägfaktorns betydelse för uppkomsten av speciella
olyckstyper

I undersökningar om sambanden mellan 
trafikolyckor och vägars geometriska ut
formning brukar ofta den beroende varia
beln uttryckas i summa olyckor. Detta är, 
som tidigare framhållits, ett alltför grovt 
mått då de studerade sambanden kan varie
ra i avseende på olika olyckstyper. Svaga 
eller obefintliga samband mellan samtliga 
olyckor och vägens utformning kan dölja 
starka samband mellan någon viss olycks
typ och vägmiljön. I en av institutets 
rapporter har redovisats hur singelolyckor 
och flerfordonsolyckor uppvisar ett olik
artat variationsmönster. Se avsnitt 7.2.

För mer avancerade analyser om olyc
kornas orsaker krävs, vilket ävenledes 
framhållits i det föregående, väsentligt 
bättre information om trafikens storlek, 
sammansättning m m. Det föreligger be
hov av data som svarar mot olika olycks- 
typers s k riskmassor. Avsaknaden av så
dan information torde ofta vara en bi
dragande orsak till att skilda olyckstypers 
beroende av väg- och trafikmiljön sällan 
blivit föremål för särskilda studier.

Enligt den officiella statistiken utgör 
singelolyckorna inom ej tättbebyggda om
råden omkring 35 % av samtliga person- 
skadeolyckor. Se tabell 6. I väginstitutets 
tidigare omnämnda intervjuundersökning 
skattades motsvarande andel till omkring 
60 % [1]. Detta innebär, att denna olycks
typ bör ägnas speciell uppmärksamhet i 
trafiksäkerhetsarbetet.

Antalet undersökningar, som särskilt 
behandlar singelolyckor är relativt få. Då 
det råder vissa skillnader i olycksklassi- 
ficering och rapporteringssystem mellan 
olika länder är resultaten ej helt jämför
bara.

Singelolyckoma har i motsats till fler- 
fordonsolyckorna den högsta olycksfre
kvensen vid små trafikmängder. Se t ex 
figur 14 och 15. Andelen singelolyckor 
är större på motorvägar än på övriga vä
gar. Singelolyckornas andel av samtliga 
olyckor är större i branta lutningar och 
i kurvor och mindre i korsningar än på 
raksträckor [62]. Antalet singelolyckor sti
ger då väglaget försämras. Enligt den 
svenska officiella statistiken är andelen 
singelolyckor högst under månaderna ok
tober och november. Singelolyckoma tycks 
vara mer beroende av väglaget än övriga 
typer av olyckor.

Ett vanligt förlopp i samband med 
singelolycka är att fordon kolliderar med 
något fast föremål (träd, lyktstolpe, hus
vägg, bropelare e d). Samtliga refererade 
undersökningar, som behandlar detta pro
blem, visar, att dessa olyckor utgör en stor 
del av det totala antalet olyckor och att de 
ofta leder till allvarliga olyckspåföljder 
[33, 63]. Inte obetydliga trafiks äkerhets- 
vinster kan erhållas om vägens omgivning 
utformas så att konsekvensen av en avkör- 
ning blir så lindrig som möjligt. Se avsnitt 
7.3.



Omkörningsolyckor är en olyckstyp. 
som ofta är föremål för diskussion. En 
av motiveringarna för omläggning till hö
gertrafik var att risken för olycka i sam
band med omkörning skulle minska. Av 
tabell 6 framgår att omkörningsolyckorna 
utgör en relativt liten del av personskade- 
olyckorna inom ej tättbebyggda områden. 
Det är sannolikt att siffran är för låg på 
grund av bristfällig information i polisens 
olycksbeskrivning. Det är troligt, att en 
del av de olyckor, som registrerats som 
mötesolyckor borde klassats som omkör
ningsolyckor.

Tidigare har påpekats det relativt höga 
antalet omkörningsolyckor i vägkorsning
ar. Studier utförda vid väginstitutet visar, 
att antalet omkörningar är ungefär lika 
stor i korsningar som längs vägen i övrigt 
[40, 64]. Omkörningar i vägkorsningar är 
enligt vägtrafikförordningen förbjudna. 
Exempel på åtgärder för att nedbringa an
talet omkörningar i och i omedelbar när
het av vägkorsningar är att bygga särskilt 
fält för den svängande trafiken, att införa 
hastighetsbegränsningar, att med märken 
markera omkörningsförbud eller att spärr- 
linjemarlcera korsningsområdet. Spärrlinje- 
markeringen bör föregås av en förvar- 
ningslinje vilken bör göras så lång, att en 
omkörning, som påbörjas omedelbart före 
linjen skall kunna avslutas innan spärr
linjen börjar. Enligt institutets undersök
ning erfordras en förvarningslinje av 330 m 
på vardera sida om spärrlinjen vid hastig
heten 100 km/h och 260 m vid hastig
heten 80 km/h.

Institutets undersökning har även visat, 
att sannolikheten för flygande omkörning 
är relativt stor vid små fristräckor (<  300 
m) företrädesvis på vägar med bred tvär
sektion och att på dessa korta fristräckor 
endast en liten del av omkörningarna hin
ner avslutas före möte med annat fordon. 
Detta leder till möte med flera fordon i 
bredd. Skall sådana omkörningar kunna 
utföras utan risk förutsättes att vägrenen 
kan trafikeras [64].



9.1 Trafikens storlek

I många undersökningar har sambandet 
mellan olyckor och trafikvolym studerats. 
Antalet olyckor per km väg ökar starkt 
med ökad trafik. Se t ex figur 8. Enligt 
vissa undersökningar är antalet olyckor per 
km proportionellt mot trafikens storlek. 
Detta är liktydigt med att antalet olyckor 
per miljon fordonskilometer i stort sett är 
detsamma vid olika storlek på årsmedel
dygnstrafiken. Dessa resultat överensstäm
mer med svenska erfarenheter. I andra 
undersökningar åter har man funnit att 
olycksfrekvensen ökar med ökat trafik
flöde upp till 7 000-9 000 fordon per dygn
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Figur 34. Antal olyckor per miljon fordons
kilometer som funktion av årsmedeldygns
trafiken enligt olika författare.

för att därefter avta. Se figur 34. Orsaken 
härtill har förklarats med, att de genom
snittliga hastighetema sjunker vid tätare 
trafik och att möjligheterna till omkör- 
körning minskar. Bitzl fann tvärtom, vil
ket framgår av figur 34, en viss uppgång 
i olycksfrekvenserna vid större trafikflö
den. Bitzl förklarar detta med att lastbils- 
andelen är större på de tyska tvåfältsvä- 
garna, och att risken för olycka i samband 
med omkörning ökar med ökad trafiktät
het. Det kritiska trafikflödet i detta av
seende ligger, enligt Bitzl, vid 8 000- 
10 000 fordon genomsnitt per dygn.

I ett par amerikanska undersökningar 
har man funnit, att olycksfrekvensen på 
vägar med lika körbanebredd och lika 
vägrensbredd var högre vid minst 4 000- 
5 000 fordon i genomsnitt per dygn än vid 
mindre trafik [19, 24].

Det framgår, att resultaten är relativt 
skiftande, vilket bl a förklaras av att de 
inte är helt jämförbara på grund av olik
heter ifråga om de olyckstyper, som un
dersökts, skiljaktigheter ifråga om vägar
nas geometriska utformning, trafikens 
sammansättning och olyckornas rapporte- 
ringsgrad. Man har hittills inte på ett till
fredsställande sätt lyckats redovisa sam
bandet mellan olycksfrekvens och trafik
flöde. Sambandet med vägkarakteristika är 
så starkt, att stora svårigheter föreligger 
att isolera effekten av endast trafikflödet. 
I många utländska undersökningar har
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Figur 35. Förhållandet mellan dödsolyckors 
och trafikflödets fördelning på dygnets timmar. 
USA.

man endast skilt mellan vägar med olika 
antal körfält.

Av stor betydelse vid studier av sam
bandet mellan olycksfrekvens och trafik
flöde är att hänsyn tages till tvärsektion 
och siktförhållanden och att olyckorna 
differentieras på korsningsolyckor och 
olyckor, som inträffar mellan korsningar. 
Av institutets undersökning framgår, att 
frekvensen flerfordonsolyckor mellan kors
ningar ökar med ökad årsmedeldygnstra
fik för både 6 m och 7 m breda vägar. 
Frekvensen singelolyckor minskar där
emot med ökad årsmedeldygnstrafik. Se 
figur 14 och 15. I en engelsk undersökning 
av Smeed redovisas likartade resultat [65]. 
Skillnaden mellan svenska och främst ame
rikanska resultat kan delvis bero på att 
singelolyckorna är så underrepresenterade 
i den svenska olycksstatistiken.

Ofta brukar olyckorna relateras till års- 
medeldygnstrafikens storlek. Detta är 
många gånger ett alltför grovt mått då 
trafiken uppvisar tidsmässiga variationer 
med avseende på månad, vecka och dygn. 
Enligt en undersökning utförd vid väg-

institutet avviker olycksfrekvensernas och 
trafikens månadsvariationer från varandra 
[66]. Detta torde till stor del förklaras 
av variationer i väglaget.

Amerikanska undersökningar har visat, 
att samstämmigheten mellan olyckornas 
och trafikflödets fördelning på dygnets 
timmar är beroende av olyckornas svår- 
hetsgrad. Fördelningen av totala antalet 
olyckor och trafikens storlek visar en viss 
överensstämmelse. Förhållandet är annor
lunda för antalet dödsolyckor vilket fram
går bl a av en undersökning av Moskowitz 
och Schaefer [67]. Se figur 35. Döds
olyckorna visar jämfört med trafikens stor
lek en starkt avvikande timfördelning. An
talet dödsolyckor var flera gånger högre 
under natten, då trafiken är liten än un
der dagen, då trafiken är stor.

9.2 Trafikens sammansättning

Hur trafiksammansättningen påverkar 
olycksfrekvensen är inte tillräckligt utför
ligt utredd. Antalet trafiksituationer, som 
lätt kan leda till konflikter och olyckor 
(t ex omkörning och inbromsning) är bl a 
beroende av andelen långsamtgående for
don. Ju högre denna andel är, desto fler 
olyckor inträffar.

Enligt en amerikansk undersökning av 
Crosby, var kvoten mellan andelen i olyc
kor delaktiga lastbilar och lastbilarnas an
del i den totala trafiken ungefär två [68]. 
Motsvarande kvot för dödsolyckorna var 
omkring fyra.

Bitzl visar, att olycksfrekvensen på mo
torvägar i Tyskland ökade med andelen 
lastbilar. Även han fann, att lastbilarnas 
andel i olyckor var omkring dubbelt så 
hög som lastbilarnas andel av hela trafiken 
[22].

I en holländsk undersökning fann man, 
att olycksfrekvensen var högre på vägar, 
där cykeltrafik är tillåten än på vägar, 
där sådan trafik är förbjuden [69].



10 Fordonshastighetens betydelse för olyckornas
uppkomst

Undersökningar som behandlar samban
det mellan olyckor och hastigheter är få
taliga. Detta torde främst bero på svårig
heter att bestämma hastigheten för de i 
olyckorna delaktiga fordonen. Det är 
främst två aspekter på hastigheten, som i 
detta sammanhang är av intresse, nämli
gen hastighetsnivå och hastighetsspridning.

I en stor amerikansk undersökning ut
förd av Bureau of Public Roads har olyc
kornas samband med fordonshastigheten 
studerats på två- och fyrfältsvägar på 
landsbygden [70]. Det kunde konstateras,
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Figur 36. Olyckor per 100 miljoner fordons- 
miles som funktion av fordonens hastighetsav- 
vikelse från trafikströmmens medianhastig- 
het. USA.

att frekvensen skadade personer ökade 
kraftigt med ökad hastighet hos olycks- 
fordonet. Antalet skadade personer per 
100 i dagsljusolyckor delaktiga fordon var 
omkring dubbelt så många vid en hastig
het av ca 110 km/h som vid en hastighet 
av omkring 50 km/h hos olycksfordonet. 
I hastigheter mellan 30 och 100 km/h var 
olycksfrekvensen omkring två gånger hög
re under natten än under dagen. Skillna
den var än större vid högre hastigheter.

I samma undersökning visades, att 
olycksfrekvensen var lägst för fordon med 
hastigheter i närheten av medianhastighe- 
ten för samtliga fordon i trafikströmmen. 
Olycksrisken för de enskilda fordonen 
ökade ju mer deras hastighet över- eller 
underskred medianhastigheten. Se figur 36.

Ovanstående resultat bör användas med 
viss försiktighet då olika anmärkningar 
kan riktas mot undersökningens upplägg
ning.

Även i en undersökning utförd vid 
Road Research Laboratory har visats, att 
fordon som kör med trafikströmmens me
delhastighet har den lägsta olycksfrekven
sen och att fordon med mycket hög eller 
mycket låg hastighet har hög olycksfre
kvens [71].

Enligt dessa undersökningar bör man 
sträva efter att fordonen i en trafikström 
får enhetlig hastighet. Det bör t ex ifrå
gasättas om inte hastighetsgränserna för 
personbilar och lastbilar skall sättas så 
att skillnaden i hastighet mellan dessa två 
fordonsgrupper blir så liten som möjligt.



11 Trafikreglerande åtgärder

11.1 Allmänt

I det föregående har redovisats under
sökningar, som främst behandlar vägfak- 
torns betydelse för säkerheten. Trafiksä
kerheten kan även påverkas av trafik
regleringar av olika slag. Härmed avses 
alla åtgärder, utom byggnadstekniska så
dana, som tjänar till att reglera, varna och 
leda trafiken. Exempel härpå är hastig
hetsbegränsningar, regleringar genom för
buds- och varningsskyltar (omkörnings- 
förbud, stopplikt, väjningsplikt, enkelrikt
ning m m) samt målade körbanemarke- 
ringar.

Det finns även andra åtgärder än tra
fikregleringar, som har likartat syfte och 
vilka även är av väsentlig betydelse för 
trafiksäkerheten. Exempel på sådana åt
gärder, som oftast är av byggnadsteknisk 
natur, är trafikseparering, trafikdifferentie
ring och kanalisering. Även signalreglering 
är att hänföra till denna grupp.

Med trafikseparering menas, att trafik 
med olika egenskaper åtskiljes t ex ge
nom anläggande av särskilda gång- och 
cykelbanor. Exempel på trafikdifferentie
ring är att lokal- och genomfartstrafik 
hänvisas till separata trafikleder. Kanali
sering innebär, att konflikterande trafik
rörelser i t ex vägkorsningar åtskiljes ge
nom vägtekniska åtgärder (t ex särskilt 
fält för vänstersvängande fordon).

Många av de trafikreglerande åtgärder,

som här omnämts är i sig själva naturliga 
trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder, då de 
helt eller delvis eliminerar vissa typer av 
konflikter. Det har även visats i såväl 
svenska som utländska undersökningar, att 
dessa åtgärder inneburit reduktioner i an
talet trafikolyckor och ofta dessutom för
kortad restid.

För närmare studium av innebörden av 
separering, differentiering, kanalisering av 
trafiken m m hänvisas till Scaft 1968: Rikt
linjer för stadsplanering med hänsyn till 
trafiksäkerhet [5].

11.2 Hastighetsbegränsningars effekt på 
trafi ksäkerheten

Av vad som sagts i föregående avsnitt 
framgår, att skäl talar för att man inte en
dast bör sänka hastighetsnivån för olika 
fordonskategorier utan även söka minska 
hastighetsspridningen. Det kan här näm
nas att undersökningar utförda av väg- 
institutet visar, att medelhastigheten på 
raka landsvägar och i kurvor (7 m breda 
europavägar) de senaste tio åren ökat med 
1-2 km/h per år [72].

I princip kan hastighetsreglering bestå 
i att endast hastigheter mellan ett maximi- 
och ett minimivärde är tillåtna. En nedre 
gräns är dock tänkbar endast på vägar 
med mycket hög standard. I USA där så
dana s k  zonala hastighetsgränser före
kommer har man kunnat konstatera, att



Tabell 21. Effekten på antalet olyckor av hastighetsbegränsning till 65 km/h på vägar med 
olika grad av hastighetsbegränsning före införandet av 65 km/h. Storbritannien.

Grad av hastighetsbegränsning 
före förändringen

Antal personskadeolyckor 
Före Efter

Förväntat antal 
om hast-begr ej 
införts Skillnad i %

50 km/h
Ej hast.-begränsad 
Delvis »

259 ( 67) 284 ( 76) 
845 (225) 767 (169) 
306 ( 98) 268 ( 89)

287 ( 71) 
954 (243) 
345 (107)

-  1 (+  7) 
—20* (—30)* 
—22* (—25)*

( ) =  därav olyckor med dödade eller svårt skadade personer 
* =  skillnaden signifikant på 5 % risknivå

antalet olyckor har reducerats efter infö
randet av hastighetsreglering med både 
maximi- och minimigränser. I det följande 
kommer endast den maximala hastighets
gränsens effekt att behandlas.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan införan
det av hastighetsbegränsning bl a innebära,

1. att en mera likformig hastighetsför- 
delning erhålles, vilket bl a medför en 
sänkning av omkörningsfrekvensen,

2. att det blir lättare för trafikanterna 
att rätt uppfattta och bedöma uppkomna 
trafiksituationer,

3. att risken för svår olyckspåföljd blir 
lägre.

I vilken utsträckning trafiksäkerheten 
påverkas av en hastighetsbegränsning be
ror till stor del på bl a efterlevnadsgra- 
den. Denna i sin tur är beroende av dels 
hur hastighetsgränsen är anpassad till väg- 
och trafikmiljön och dels av graden av 
övervakning, propaganda osv.

Resultat från några större undersök
ningar, som behandlat hastighetsbegräns
ningars inverkan på säkerheten presenteras 
i det följande.

11.2.1 Lokala hastighetsbegränsningar på 
landsbygden

I en engelsk undersökning utförd av New
by har effekten av en hastighetsbegräns
ning till 65 km/h (40 mph) på 170 km 
landsväg utanför London studerats [73]. 
Newby studerade förändringar av antalet 
olyckor med personskada före resp efter 
införandet av denna hastighetsgräns på 
vägar, som tidigare haft olika grad av has
tighetsbegränsning.

Resultaten, som framgår av tabell 21, 
visar, att vägar som tidigare antingen haft 
fri fart eller endast varit delvis hastighets- 
begränsade erhöll signifikant lägre olycks- 
antal sedan hastighetsbegränsning till 65 
km /h  infördes. Medelhastigheten sjönk 
med ungefär 5 km/h på vägar, som tidi
gare haft fri fart.

Svenska förhållanden har studerats i 
väginstitutets undersökning [2]. Jämfö
relser av antal olyckor per miljon fordons
kilometer har gjorts mellan vägar med 
resp utan lokal hastighetsbegränsning utan
för tättbebyggt område. Vägar utan väg
ren med lokal hastighetsbegränsning, oftast 
70 km /h, visade signifikant lägre olycks
frekvens än vägar med fri fart.

11.2.2 Generella hastighetsbegränsningar 
på landsbygden

I ett flertal länder har försök med perio
diska generella hastighetsbegränsningar 
gjorts. Resultaten från dessa undersök
ningar är ej helt entydiga.

I Sverige genomfördes sådana försök 
åren 1960-62 [74]. Resultaten visade, att 
antalet olyckor med svårare personskada 
minskade. Se figur 37. Olika hastighets
gränser (80, 90 och 100 km/h) prövades 
men försöken var inte upplagda så, att det 
var möjligt att studera effekten av andra 
hastighetsgränser än 90 km/h. Dessa ur 
trafiksäkerhetssynpunkt gynnsamma ten
denser har hållit i sig under de efterföljan
de perioderna med hastighetsbegränsning
ar, som i regel sammanfallit med större 
helger och semestertider.

I Storbritannien infördes år 1965 gene-
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Figur 37. Antal skadade personer per dag un
der perioder med generell hastighetsbegräns
ning till 90 km/h resp fri fart som funktion av 
trafikarbetet (måndagar—fredagar 14 maj—14 
september 1962). Konfidensområden motsva
rande 5 %-nivå. Sverige.

rell hastighetsbegränsning på samtliga vä
gar inklusive motorvägar. Gränsen valdes 
till 70 mph [75], Det kunde konstateras, 
att antalet olyckor på motorvägar minska
de både till antal och svårhetsgrad. D är
emot kunde ingen nämnvärd skillnad iakt
tagas för övriga huvudvägar. Den troliga 
orsaken till detta antogs vara, att hastig
heten på icke motorvägar påverkades obe
tydligt av hastighetsbegränsningen.

På uppdrag av statens trafiksäkerhets- 
verk har väginstitutet studerat effekten av 
de differentierade allmänna hastighetsbe
gränsningar, som första gången infördes 
den 8 rmaj 1968. Hastighetsgränsen 110 
k m /h  har satts på vägar av i allmänhet 
bättre standard än på vägar, där hastig
hetsgränsen 90 km /h  införts. Resultaten 
visar, att båda dessa hastighetsgränser har 
haft en klart reducerande inverkan på an
talet olyckor jämfört med perioder med 
fri fart. På ur vägstandardsynpunkt likvär
diga vägar har fartgränsen 90 km /h  haft 
en markant gynnsam effekt på olyckorna 
även jämfört med fartgränsen 110 km /h. 
D e positiva effekterna hänför sig till höst-, 
vår- och sommarperioder, alltså till perio
der med i allmänhet bra väglag. För vin
tem  har inga statistiskt säkerställda skill
nader i olyckstalen kunnat konstateras. Or
saken härtill torde vara att hastighetsgrän
serna under vintem i allmänhet ej påver
kar hastigheterna. Rapport beräknas ut
komma i februari 1970.

11.2.3 Hastighetsgräns och efterlevnads- 
grad

Effekten av en hastighetsbegränsning be
stämmes huvudsakligen av hur bestämmel
sen efterleves. Flera undersökningar har 
sökt belysa hur graden av efterlevnad på
verkas av bl a hastighetsgräns och över
vakning. Det har kunnat konstateras i 
en svensk undersökning [76], att ande
len fordon, som underskred en fastställd 
hastighetsgräns kunde beskrivas med hjälp 
av uttrycket

U =  89,1 +  0,110 P

Där U — procent fordon som under
skred hastighetsgränsen och P — gränsper- 
centil =  den percentil i hastighetsfördel- 
ning vid fri fart vid vilken gränsen sattes.

Materialet utgjordes av hastighetsmät- 
ningar utförda sommaren 1962 under pe
rioder med hastighetsbegränsning till 90 
och 100 km /h  samt under fri fart. Ovan 
angivna uttryck för efterlevnadsgraden är 
endast giltigt för den grad av övervakning 
som rådde under undersökningsperioderna.

Övervakningens effekt på hastighet och 
olyckor har studerats i England 1964— 
65 [77]. Undersökningen omfattade 6 vä
gar i olika delar av England där hastig
heten var begränsad till 30 mph. En in
tensiv polisövervakning sattes in under pe
rioden. Det kunde noteras,

1. att hastigheten i allmänhet reducera
des på experimentvägama, ,

2. att polisaktionen nedbringade antalet 
personskadeolyckor med 25 %,

3. att antalet förolyckade minskade in
om alla trafikantkategorier. Den största 
minskningen (mer än 50 %) erhölls för 
fordonsförare och passagerare,

4. att kostnaderna för en övervakning 
av hastighetsbegränsning i stor skala på 
huvudvägarna sannolikt inte skulle mot
svaras av reduktionen i olyckskostnaderna 
på dessa vägar. Då denna övervakning 
kan förväntas reducera antalet olyckor 
även på övriga vägar, torde totalt sett bort
fallet i olyckskostnaderna mer än väl kom
pensera kostnaderna för den ökade över
vakningen.



11.3 Körbanemarkeringar

Den visuella information fordonsförarna 
får genom kant- och mittlinjer är av vä
sentlig betydelse för säkerheten. Flera un
dersökningar har visat, att införandet av 
kantlinjer givit olycksreduktioner [32, 78, 
79]. Kantlinjer före vägkorsning har givit 
särskild god effekt. På mycket simla vägar 
har det visat sig, att införandet av kantlin- 
jemarkering medfört en viss ökning av an
talet olyckor. Detta torde delvis förklaras 
av att markeringen medförde en tendens 
hos förarna att köra närmare körbanans 
mitt [80, 81].

Kant- och mittlinjemarkeringar förbätt
rar den optiska ledningen speciellt under 
nattetid. En kantlinjemarkerad avfarts- 
ramp kan, i de fall ingen form av kant- 
linjemarkering förekommer på vägen vid 
rampens anslutning, ge fordonsföraren vil
seledande visuell information [36]. Sär
skilt under mörker och dåligt väder kan 
fordonsförare mot sin vilja ledas in på en 
sådan ramp.



12.1 Allmänt

De viktigaste egenskaper, som känneteck
nar ögats prestationsförmåga vid bilkör
ning i mörker är synskärpa och kontrast
känslighet dvs ögats förmåga att särskilja 
ytor med olika luminans (olika ljusa ytor). 
När allmänbelysningen försämras blir 
ögats prestationsförmåga i båda dessa av
seenden sämre. Vid körning i mörker bör 
trafikbelysningen fylla sådana krav, att 
ögats prestationsförmåga icke underskri
der värden, som gör bilkörning riskfylld.

Vid mobil belysning träffas vertikala 
ytor, såsom hinder på körbanan, av mera 
ljus än horisontella ytor t ex körbanan, 
som ofta bildar bakgrund till förarens syn
objekt. Detta medför, att hinder i regel 
kommer att avteckna sig ljusa mot en 
mörkare bakgrund (positiv kontrast). I 
vissa fall kan det dock inträffa att föraren 
ser ett hinder som silhuett (negativ kon
trast) mot ljuset från en mötande bils strål
kastare eller direkt mot dessa.

Vid stationär belysning däremot träffas 
de horisontella ytorna av mer ljus än de 
vertikala, vilket medför, att hinder normalt 
avtecknar sig mörka mot en ljusare bak
grund. Den mobila och stationära belys
ningen arbetar således enligt motsatta prin
ciper vad gäller att skapa kontraster. De 
strävar att utjämna varandra.

Den nuvarande mobila belysningen är 
ofta otillräcklig. Siktsträckan vid helljus är

vanligen 100-200 m och vid halvljus 
20-50 m. Jämför stoppsträckans längd i 
tabell 18. Vid tät trafik då helljus sällan 
kan användas bör hastigheten för säker 
körning hållas låg, 25-40 km/h beroende 
på väglaget [82, 83].

Kollisioner under mörker mellan bilar 
och trafikanter utan belysning (fotgängare, 
cyklister utan eller med dålig belysning 
m fl) inträffar nästan alltid i samband 
med möten mellan bilar, som kör med 
avbländat ljus [84].

Med god stationär belysning kan den 
mobila belysningens svagheter i stor ut
sträckning elimineras. Den stationära be
lysningen kräver dock ganska stora an
läggnings - och driftkostnader.

En beläggnings reflexionsegenskaper ka
rakteriseras vanligen av medelluminans- 
faktorn, som är ett uttryck för dess ljus
het och speglingsfaktorn, som anger hur 
speglande beläggningen är. Båda dessa 
faktorer är mätbara. Dessa egenskaper 
bestäms främst av stenmaterialets och 
bindemedlets egenskaper, ytans skrovlig
het, fuktighet och grad av nedsmutsning. 
En slät yta ger speciellt, när den är våt, 
speglande reflexion, som resulterar i ojämn 
luminansfördelning. En skrovlig yta där 
stenmaterialet sticker upp ovanför vatten
ytan kan däremot ge diffus, jämn re
flexion.

Det finns numera rekommendationer 
angående körbanans luminans, luminans-



likformighet och tillåten grad av speglan
de reflexion vid stationär vägbelysning. 
Exempel härpå är rekommendationer som 
utfärdats av CIE1 år 1965.

FÖr att uppnå föreskrivna minimikrav 
på luminans behöver en beläggning med 
goda reflexionsegenskaper, vilken vanli
gen är dyrbar, inte så hög belysningsstyr
ka som en beläggning med sämre re
flexionsegenskaper. Systemet vägbelägg- 
ning-belysning kan därför i viss utsträck
ning ekonomiskt optimeras.

Man har diskuterat om hinder är lätta
re att se vid enbart mobil belysning när 
beläggningen är mörk än när den är ljus. 
Vid mobil belysning torde kontrasten mel
lan vägbana och hinder på denna under 
alla förhållanden vara tillfredsställande. 
Det torde dock vara klart att man ser vä
gen bättre om beläggningen är ljus då den 
i allmänhet ger bättre kontrast till områ
det vid sidan av vägen. Härigenom för
bättras den optiska ledningen. Dessutom 
är det lättare att korrekt bedöma avstånd 
till t ex hinder och att uppskatta andra 
trafikanters hastigheter om beläggningen 
är ljus.

För dagens mobila belysning finns ännu 
icke några rekommendationer angående 
körbanans reflexionsegenskaper.

Vare sig vägen har stationär belysning 
eller ej, bör man främst ur trafiksäker
hetssynpunkt eftersträva att få ljusa och 
diffust reflekterande beläggningar. Bland- 
ningsbeläggningar med asfalt är från bör
jan mörka, men ljusnar allt eftersom as
falthinnan på stenytoma nöts bort. Ytbe- 
handlade beläggningar är däremot först 
ljusa men mörknar ofta med tiden genom 
att stenen lossnar eller sjunker ner i un
derlagret. Hur ljusa de bituminösa belägg
ningarna blir är till stor del beroende på 
ljusheten hos använt stenmaterial.

12.2 Vägbelysningens inverkan på trafik
säkerheten

I kapitel 6 har redovisats, att av samtliga 
polisrapporterade personskadeolyckor i 
Sverige omkring en tredjedel inträffar i

Tabell 22. Procentuella andelen mörker
olyckor med dödlig utgång av samtliga döds
olyckor i mörker och dagsljus. Sverige 
1963—1967.

Procentuella andelen mörker
olyckor med dödlig utgång
Tättbebyggt Ej tättbebyggt 

År område område

1963 34 36
1964 45 42
1965 38 37
1966 36 38
1967 40 42

mörker i både tättbebyggda och icke tätt
bebyggda områden [7]. Både singelolyckor 
och fotgängarolyckor uppvisar i jämfö
relse med andra olyckstyper stor andel 
mörkerolyckor. Andelen sådana olyckor 
var i tättbebyggda områden 55 % resp 
39 % och i ej tättbebyggda områden 49 % 
resp 42 %.

Mörkerolyckorna visar helt naturligt 
stark årsvariation. Under månaderna de
cember och januari utgör mörkerolyckorna 
omkring 55 % -60 % av samtliga person
skadeolyckor i både tättbebyggda och icke 
tättbebyggda områden. Fotgängarolyckor 
i mörker visar, relativt andra olyckstyper 
i tättbebyggda områden, särskilt hög andel 
mörkerolyckor under oktober-mars. Un
der november-januari uppgår dessa olyc
kor till drygt 65 % av alla personskade
olyckor. De angivna siffrorna visar, att 
trafiksäkerhetsproblemet tidvis till stor del 
är ett mörkerproblem. Självklart är, att 
olyckorna inte endast är att hänföra till 
mörkerförhållandet utan även till andra 
faktorer, som är korrelerade till mörker 
såsom väglag, trafiksammansättning och 
trafikflöde.

I tabell 22 redovisas den procentuella 
andelen dödsolyckor i mörker av samtliga 
dödsolyckor i dagsljus och mörker enligt 
den svenska olycksstatistiken [7]. Olyckor, 
som inträffat i halvdager och under okän
da ljusförhållanden har inte beaktats. An
delen mörkerolyckor med dödlig utgång 
har under senare år legat mellan 35 %

1 Internationella belysningskommissionen



Tabell 23. Antalet personskadeolyekor i mörker under olika belysningsförhållanden i rela
tion till antalet personskadeolyckor i dagsljus. Storbritannien.

Mörker. Gator med
god medelgod dålig ingen

Dagsljus belysning belysning belysning belysning

1,0 1,3 1,6 1,8 2,0

och 45 % av samtliga dödsolyckor. N å
gon tendens att mörkerolyckornas andel 
av samtliga dödsolyckor ökar kan inte 
konstateras.

Olyckor i mörker har i allmänhet svå
rare skadepåföljd än dagsljusolyckor. I ej 
tättbebyggda områden uppgick år 1966 
andelen dödsolyckor och svåra person
skadeolyckor i mörker till 39 % och i 
dagsljus till 34 %. Motsvarande siffror 
för tättbebyggda områden är 29 % och 
23 %. Man har funnit liknande resultat 
i utländska undersökningar. Som exempel 
kan nämnas en tysk undersökning av 
Hosse [85].

Det diskuteras ofta i vilken utsträck
ning risken för olycka är större under nat
ten än under dagen. Denna fråga har fle
ra författare försökt besvara. Medan man 
i allmänhet har funnit, att olycksrisken är 
större under natten än under dagen va
rierar denna skillnad mellan olika under
sökningar. I flera undersökningar har man 
funnit, att risken för dödsolycka är vä
sentligt större under natten än under da
gen. Heck och Parker har angivit förhål
landet mellan antalet dödsolyckor per mil
jon fordonskilometer under natten och un
der dagen till 2,4 : 1 för landsbygdsvägar 
och 3,5 : 1 för gator [86].

I en undersökning utförd vid Road Re
search Laboratory i England har ett antal 
vägar utan belysning eller med belysning 
av låg standard försetts med belysning 
med »grupp A»-standard1 enligt engelska 
rekommendationer [87]. I medeltal mins
kade antalet olyckor med personskada 
med ca 30 %.

Antalet fotgängarolyckor minskade en
ligt samma undersökning med 45 % och 
övriga olyckor med personskada med 
23 %. Dödsolyckor under mörker minska

de med 50 %, svåra personskadeolyckor 
med 33 % samt lindriga personskadeolyc
kor med 27 %. Reduktionerna är beräk
nade på olyckstalen i mörker. Den totala 
reduktionen blir givetvis mindre. I denna 
undersökning har hänsyn inte tagits till de 
olyckor, som eventuellt tillkom genom kol
lision med belysningsstolpar efter införan
det av stationär belysning.

I en engelsk undersökning av Christie 
visades, att antalet nattolyckor på olika 
undersökta vägar minskade starkt efter in
förandet av vägbelysning [88].

En jämförelse av antalet personskade
olyckor på gator i London med god, me
delgod och dålig belysning visade, att an
delen mörkerolyckor var lägst p i  gator 
med god belysning och ökade med sämre 
belysningsförhållanden [58]. Belysningens 
kvalitet avgjordes subjektivt. Inga föränd
ringar i väderlek och trafikförhållanden 
antages ha skett. Se tabell 23.

I en svensk undersökning har effekten 
av införandet av vägbelysning studerats 
med avseende på trafikolyckor [89]. Re
sultaten överensstämmer i stort sett med 
de ovan redovisade resultaten.

I en nyligen utkommen tysk undersök
ning har vägbelysning på motorvägar be
handlats ur bl a trafiksäkerhetssynpunkt 
[90]. Undersökningen, som är mycket pe
netrerande, omfattar ett rikhaltigt urval av 
litteraturhänvisningar.

Av det ovan sagda framgår, att förut
sättningar finns att genom en god vägbe
lysning erhålla olycksreduktioner. Detta 
har också klart visats i flera undersök
ningar. Man har dock även funnit, att 
vägbelysning inte helt kan eliminera alla

1 Motsvarar en medelbelysningsstyrka på 
10—15 lux.



de speciella risker som är förenade med 
mörkerkörning.

12.3 Kollisioner med lyktstolpar

Utländska undersökningar visar, att kolli
sioner med lyktstolpar är relativt vanliga. 
Av de kollisioner med fasta föremål, som 
inträffade under år 1953 i England ut
gjorde 30 % i tätorter och 6 % på lands
bygden av kollisioner med lyktstolpar [91]. 
På vägar i utkanten av tätorter och på 
landsbygden, där hastigheterna var höga 
påkördes ca 7 % av samtliga lyktstolpar 
under ett år enligt samma undersökning. 
Under åren 1953-55 omkom vid kollision 
med lyktstolpar 105 personer i England. 
Dessa utgjorde ca 3 % av de förare och 
passagerare i motorfordon som omkom i 
trafiken under denna tid. Det har upp
skattats att under 1963 dödades i Stor
britannien omkring 220 förare och passa
gerare i motorfordon vid kollisioner med 
belysningsstolpar [92]. Av de dödsolyc
kor, som inträffade på motorvägar i Ka
lifornien under 1961 och 1962, utgjor
de kollisioner med lyktstolpar 2,8 % [93].

En minskning av kollisionsrisken och 
olyckspåföljden kan erhållas genom att 
öka avståndet mellan vägbanan och lykt
stolparna samt att använda lyktstolpar som 
lätt deformeras vid påköming.



13 Optisk ledning

Följande avsnitt grundar sig på en rapport 
från väginstitutet, som bl a behandlar be
greppet optisk ledning [94]. Som defini
tion har valts den version, som givits av 
Pfundt [95]:

Föraren av ett fordon rättar sitt uppträ
dande vid ratten efter det optiska intrycket 
av den framförliggande vägsträckan. Han 
ser körbanan med dess olika målade mar
keringar, vägmärken, räcken och refuger 
samt det körutrymme, som begränsas av 
plantering, skogskanter, skärningar och 
bebyggelse längs vägen. Alla dessa för ögat 
synliga element tillsammans ger den op
tiska ledningen.

Den optiska ledningen i denna bemär
kelse fyller två huvudfunktioner, nämligen

1. att ge fordonsföraren kontinuerlig 
information om vägens fortsättning så att 
han i varje ögonblick, på ett trafiksäkert 
sätt, kan anpassa sitt beteende efter för
hållandena. Det är därför nödvändigt att 
utmärka kurvor, förändringar i körbane
bredd m m så att den optiska ledningen 
blir tillfredsställande,

2. att ange och framhäva punkter där 
störningar regelbundet uppträder t ex på 
grund av korsande och anslutande trafik 
så att föraren kan anpassa sitt beteende 
efter förhållandena.

Trafiken på vägarna ställer i dag stora 
krav på föraren. Möjligheterna att upp
fylla dessa är starkt beroende av de in
formationer om vägen och trafiken, som

förmedlas till föraren genom olika sinnes
intryck av vilka de optiska helt domine
rar. Det existerar emellertid en gräns för 
förarens förmåga att samtidigt inregistrera 
och anpassa sig till en mängd olika sådana 
intryck. Överskrids denna gräns, förlängs 
reaktionstiden och i en kritisk situation 
inträffar lätt en olycka. Flera utländska 
undersökningar har också visat, att det 
finns ett starkt samband mellan olycks- 
talen för en vägsträcka eller trafikplats 
och entydigheten och klarheten i vägsträc
kans eller trafikplatsens utformning [96].

Vägens optiska ledning bestäms dels av 
vägens geometri och den omgivande ter
rängen, dels av olika artificiella hjälpme
del, som räcken, refuger, skyltar, körbane- 
markeringar, gatubelysning etc. Som gene
rell regel gäller, att sådan omsorg bör äg
nas vägens linjeföring vid projekteringen 
att en god optisk ledning erhålls även utan 
dessa artificiella hjälpmedel. Brister i lin- 
j ef öringen torde aldrig helt kunna kom
penseras av skyltar och målningar.

Möjligheterna att speciellt under ogynn
samma väderleksförhållanden urskilja en 
vägs sträckning underlättas avsevärt om vä
gen kan ses som en tredimensionell rymd. 
Detta är t ex fallet om vägen passerar 
genom en skärning eller en skog. Samma 
effekt kan uppnås med planterade träd 
och buskage eller lämpligt placerade tele
fon- och belysningsstolpar.

På linjeföringen ställs en rad krav, av



vilka det viktigaste i detta sammanhang 
är att vertikal- och horisontalkurvor ut
formas och kombineras på rätt sätt. En 
god linjeföring kan ytterligare förbättras 
genom en noggrant genomtänkt utform
ning av slänter och planteringar intill väg
banan.

I mörker, regn eller dimma är målade 
kant- och mittlinjer till stor hjälp. Deras 
uppgift är således inte enbart att dela in 
vägbanan i olika kör fält utan även att 
under ogynnsamma ljusförhållanden visa 
vägens sträckning. I många länder pla
ceras utanför vägrenen stolpar, som för
setts med reflexer eller målats med reflek
terande färg, för att ytterligare förbättra 
den optiska ledningen i mörker.
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