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Sam
mman
nfattning
Årligen sk
kadas cirka 3000 perso
oner svårt i trafiken i SSverige och cirka
300 perso
oner dör (Trrafiksäkerhetsbarometern, 2011). Risken att dödas
d
och skada
as skiljer sigg dock åt mellan faktorrer såsom fäärdsätt, ålde
er och
kön.
ng och uppsskattning av
v risker är sv
vårt, och innnehåller ettt stort
Bedömnin
mått av ossäkerhet. Deetta projekt är tänkt attt bidra till ökkad förståelse för
risker i trrafiken samtt att ge ett bättre
b
beslu
utsunderlag för olika ak
ktörer
som jobba
ar med väg‐ och järnväg
gstransporte
er.
undersöker var, när, hur och vilka ssom omkom
mmer i
Antalet sttudier som u
trafiken är omfattaande. Dennaa statistik har underr lång tid varit
g tack varee polisens krav på sig
s att rappportera oly
yckor.
tillförlitlig
Däremot är risken att skadas lindrigt respektive svårt inte
e lika
välstuderat.
ed detta proojekt är attt ta fram så
å kallade riiskmått för olika
Syftet me
färdsätt, åldersinterv
å
vall och kön för både lindrigt occh svårt ska
akade
samt dödade i trafikeen. I denna studie stud
deras risk i betydelsen antal
p person kilometer, dvs. sannollikheten attt råka ut fö
ör en
skadade per
olycka nä
är man rör sig en viss sträcka. Må
åttet innebäär att det går att
jämföra riskerna
r
meellan färdsäätt, åldersin
ntervall ochh kön. Efte
er att
riskmått tagits fram appliceras detta måttt på fem exxempelresorr i ett
mmeras riskken från resans
r
”hela resan perspekktiv”. I dettta steg sum
r
samtliga reselement.
måtten togs fram för är:
De färdsättt som riskm








ång
Gå
Cy
ykel
Biil
Motorcykel
Moped
uss
Bu
Tå
åg

medlen gångg och cykel har riskmått även tagiits fram spe
ecifikt
För färdm
för singelo
olyckor.
a
kombin
nera datak
källor som beskriver antal oly
yckor,
Genom att
genomsniittliga reslän
ngder samt totalt
t
antal personer soom reser ino
om ett
geografisk
kt område vvar det möjlligt att ta frram så kallaade riskmått som
differentie
erades på fä
färdsätt, skaadekonsekve
ens, åldersinntervall och
h kön.
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Riskmåtte
en är tänktaa att använd
das i ett ”he
ela resan peerspektiv” för
f att
möjliggöra beräknin
ngar på vilk
ken totalrisk som olikka reskedjo
or ger
mellan tv
vå målpunkkter. För samtliga
s
stu
uderade färrdsätt utom
m tåg
hämtadess: 1) antalet lindrigt skaadade, svårt skadade occh omkomna
a från
olycksstattistikdatabaasen STRADA, 2) antale
et exponeradde individerr från
Statistiska
a centralbyrråns befolkningsdata och
o 3) medeelreslängden per
färdsätt frrån den natiionella resvaaneundersökningen RE S 2005‐2006.
B och olyccksstatistikeen från STR
RADA
Befolkningsstatistike n från SCB
differentie
erades på ålder och kön och gäller
g
för 9 län i Sv
verige.
Medelresllängden fråån RES 2005‐2006 är även den ddifferentiera
ad på
ålder och kön men gääller för helaa Sveriges be
efolkning.
e med tåg användes andra
a
Vid framttagandet avv riskmått för resande
källor, då samma källlor inte till fullo
f
täcker in tågfärd. T
Trafikanalyss (och
S
tar årrligen fram uppgifter om
o resandellängd samt antal
tidigare SIKA)
allvarligt skadade occh omkomn
na. Heltäckande uppgiifter om lin
ndrigt
unnits tillgäängliga för tågfärd. Fööljande upp
pgifter
skadade har inte fu
e med
avseende tågfärd anvvänds till fraamtagandet av riskmåttt för resande
p
i form av
v sträcka pe
er person ooch år, 2) antal
tåg: 1) persontrafik
allvarligt skadade ressenärer per år och 3) an
ntal omkom
mna resenäre
er per
nte möjliga att
a differenttiera på kön
n eller
år. Riskmåtten för tåggfärd var in
mmer
ålder, då endast ett fåtal männiiskor skadass allvarligt eller omkom
ågfärd samllades in fö
ör en
under färrd med tååg. Uppgifteerna för tå
tidsperiod
d om 10 år.
mått beräkn
nats som redovisas
r
i rapporten. Flest
Totalt har 146 riskm
ör att skadas lindrigt (554 st) respe
ektive
beräknade riskmått ffinns det fö
ör risken att dödas (388 st). Riskm
måtten
svårt (54 st) och någgot färre fö
ka kombinaationer av grafer.
g
presenterras dels i taabellform occh dels i olik
Riskmåtte
en exemplifi
fieras även med
m fem exempelresorr i ett ”hela resan
perspektiv”. I ett viidare persp
pektiv är målet
m
med de framräk
knade
nvändarvänliga att brukkaren själv kan
k ta
riskmåtten att de skaa vara så an
fram risken för hela resan. För att underlätta detta haar ett tillhörrande
verktyg i Excel tagitts fram där användaren själv mattar in ålder, kön,
modellen därefter
samt reslängd för rrespektive reselementt, varpå m
h
resan differentierrat på
genererarr ett sammaanslaget risskmått för hela
skadekonsekvens.
nerella anallyser av hurr riskmåtten
n skiljer sigg mellan färrdsätt,
Några gen
skadekonsekvens, åld
dersintervalll och kön ärr att:
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ör samtliga ffärdsätt och
h åldersindelningar är rrisken som väntat
v
Fö
störst att råkaa ut för en liindrig skada
a, därefter een svår skad
da och
gst risk att d
dödas.
läg
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Viilket färdsättt som har störst olyccksrisk per personkilom
meter
va
arierar berooende på vilken
v
skade
ekonsekvenns som stud
deras.
En
nligt dennaa studie har mopedister störstt olycksrisk
k per
pe
ersonkilomeeter att skada sig lindrrigt (för de riskmått so
om är
fra
amräknade,, att skadas lindrigt med MC för 115‐25 åring
gar är
inte inkluderaad) medan kvinnliga cy
yklister melllan 65‐84 år
å har
kada sig allvarligt resspektive ma
anliga
störst olyckssrisk att sk
yklister melllan 65‐84 årr har störst olycksrisk
o
at
att omkomm
ma.
cy
Fö
ör de gåend
de är det un
ngefär lika stor risk att skadas lind
drigt i
allla åldrar förrutom kvinn
nor 65‐84 årr där risken är cirka 4 gånger
hö
ögre. Dennaa tendens gääller även fö
ör risken attt bli svårt sk
kadad
förutom att d et här gällerr för båda kö
önen.
ör gående u
utgörs ungeefär 90 % av de lindrriga skadorn
na av
Fö
sin
ngelolyckorr. Strax överr 90 % för kvinnor
k
och knappt 90 % för
män.
n tendens för cykel är att risken
r
för de allvarligare
En
ko
onsekvenserrna, att skad
das svårt elller omkom
mma, är högrre för
män medan de mindre allvarliga konsekvens
k
serna, att sk
kadas
ndrigt, är höögre för kviinnorna. De
enna tendenns kan även
n anas
lin
för färdmedleen gång, mop
ped och MC..
gt på cykel är
ä högst i dee låga respe
ektive
Riisken att skaadas lindrig
de
e höga ålderrsintervallen
n.
Riisken att sskadas lind
drigt när man åker bil är hö
ögst i
åldersintervaallet 15‐24 år. Risksk
killnaden m
mellan män
n och
vinnor är doock marginell för de lind
driga skadorrna. Risken att
a bli
kv
sv
vårt skadad när man färrdas i bil är däremot beetydligt större för
män mellan 1
15‐24 år.
ker bil
Viid en jämförrelse mellan risken att skadas svårtt när man åk
re
espektive attt åka tåg en kilometer fö
ör kvinnor i 15‐24 år bllir det
öv
ver 90 gångger så stor risk att fä
ärdas med bbil. Motsvarrande
jäm
mförelse fö r män i sam
mma åldersiintervall är över 140 gånger
så
å stor risk attt färdas med bil.
Riisken per killometer att omkomma i en singeloolycka när man
m är
gå
år och är meellan 65‐84 år ligger i samma
s
storrleksordning
g som
attt omkommaa i en bilolyccka när man
n är mellan 115‐24 år.
Frrån exempellresorna fraamkom blan
nd annat attt vid en kortt resa
på
å 1 mil för m
män och kvinnor mellan
n 25‐64 år äär det säkra
are att
ta bilen i jäm
mförelse med
d att ta tåge
et. Är det dääremot en längre
esa på exemp
pelvis 5 mill är det säkrare att ta tååget. Anledn
ningen
re
tilll detta är d
den höga rissken att gå och cykla ti
till och från tåget
uttgör en störrre del av ressan vid korta
are avstånd..
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1 Inlednin
ng
1.1 Ba
akgrund
d
Årligen sk
kadas cirka 3000 perso
oner svårt i trafiken i SSverige och cirka
300 perso
oner dör (Trrafiksäkerheetsbaromete
ern, 2011). I Sverige finns väl
dokumentterad statisttik för hur många
m
som skadas och omkommerr med
olika färd
dsätt. Känt äär också hurr fördelninge
en mellan liindriga och svåra
skador ser ut och hurr skadorna varierar
v
bero
oende på åldder och kön
n.
afikanalys rrapport Väg
gtrafikskado
or 2010 som
m samman
nfattar
Enligt Tra
Sveriges officiella
o
staatistik för olyckor i vägttransportsysstemet, var 75 %
av alla so
om omkom under 201
10 män. Högst risk i aantal dödade per
invånare har grupp
perna 18‐24
4 år och personer
p
7 5 år och äldre.
n visar ocksså att oskyd
ddade trafik
kanter löperr betydligt högre
h
Statistiken
risk i trafiiken än skyd
ddade trafik
kanter.
unna göra jäämförelser mellan
m
olika
a grupper occh färdsätt är
ä det
För att ku
dock nödv
vändigt att rrelatera olyccksstatistike
en till hur sttor exponerringen
är. Europeisk data frrån ETSC (European Transport Saffety Council) från
ar t.ex. att d et är 200 gåånger farliga
are att köraa moped elle
er MC
1999 visa
än att åka
a buss i förhåållande till den
d sträcka man färdass. Att gå är ciirka 9
gånger farrligare än attt åka bil sam
mma sträcka
a. (ETSC, 19999)
m så kalladee riskmått fö
ör olika tran
nsportmedell och färdsä
ätt ger
Att ta fram
en möjligh
het att jämfföra var risk
kerna är störst. Riskmåttt används i flera
andra sam
mmanhang fför värdering av huruvid
da en situattion är accep
ptabel
eller ej och
o
för inb
bördes jäm
mförelse mellan olika alternativ. Inom
samhällsp
planering aanvänds exempelvis riskmåttet
r
iindividrisk, som
anger san
nnolikheten
n att en määnniska om
mkommer, ggivet expon
nering
dygnet runt samt att m
man ej förflyttar sig elle
er agerar i hhändelse av fara.

1.2 Syfte
Projektet är uppdelaat i två etap
pper där syftet med ettapp ett är att ta
mått som beeskriver risk
ken att skaddas lindrigt, svårt
fram så kallade riskm
respektive
e omkommaa för olika transportme
t
edel per kiloometer. Risk
kmått
tas fram för följande llandbaserad
de färdsätt:
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Riskmåtte
en differenttieras på kö
ön och ålde
ersintervall. För färdm
medlen
gång och cykel
c
har risskmått även
n tagits fram
m specifikt föör singelolycckor.
k
jämfööra risken att skadas eller omkkomma vid olika
För att kunna
färdmedelsval eller ffärdsätt, närr man färda
as mellan ppunkten A och
o B,
krävs det att risken frrån alla reseelement sum
mmeras. En hhuvudresa består
b
era reselem
ment där t.exx. en bussre
esa kan staarta med attt man
ofta av fle
cyklar någ
gon kilometter till hållpllatsen och av
vslutas medd en promen
nad på
några hun
ndra meter. I projektetts andra etapp är syftett att tillämp
pa och
exemplifie
era riskmåttten. Detta görs genom att
a jämföra risken att sk
kadas
respektive
e omkomm
ma under fem
m olika exe
empelresor i ett ”hela resan
perspektiv”. Denna a ndra del av projektet gör
g riskmåtttet reellt, dv
vs. det
n viss
anger hurr troligt de t är att maan råkar ut för en olyccka med en
konsekvens längs sin färd från dö
örr till dörr.

1.3 Må
ål
Bedömnin
ng och uppsskattning av
v risker är sv
vårt, och innnehåller ettt stort
mått av osäkerhet. Föörhoppning
gen är att de
etta projektt ska bidra till
t att
öka förståelsen för risker i traafiken och bidra till aatt ge ett bättre
b
beslutsun
nderlag förr olika ak
ktörer som
m jobbar med väg‐ och
järnvägstrransporter.
a riskmåtteen ska bli an
nvändarvänlliga så att annvändaren kan
k ta
Målet är att
fram riskm
mått per kiloometer för olika
o
resor. Användaren
A
n får själv mata
m
in
ålder, kön, samt reeslängd förr respektive
e reselemeent och därefter
genererarr modellen eett samlat riskmått
r
för hela resan differentierrat på
skadekonsekvens.

1.4 Om
mfattnin
ng och avgränsn
a
ningar
Riskmåtte
en som tas fram är baaserad på svensk
s
dataa, och är så
åledes
endast ap
pplicerbara i Sverige. Det
D är troligt att det inoom Sverige finns
regionala skillnader i riskmåtten
n, t.ex. beroe
ende på klim
mat. Någon sådan
s
ering har d
dock inte varit
v
möjlig
g att göra i denna studie.
differentie
Riskmåtte
en gäller allla olyckor inom vägtrransportsysstemet i Sv
verige,
oavsett olycksplats.
d till att omffatta landba
aserade färddsätt. Båt och flyg
Studien ärr avgränsad
ingår således inte.
erentiera risskmåtten på
å, t.ex.
Det finns många tänkkbara faktorrer att diffe
u
året, när på dyg
gnet, väderle
eksförhållannden, geogra
afiska
tidpunkt under
skillnaderr egenskapeer hos trafik
kanten, sam
mt trafikanteens beteend
de och
motivation att använd
da skyddsuttrustning. I denna studiie har valet gjorts
entiera utifrrån kön och
h ålder. Främ
msta anlednningen till denna
d
att differe
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differentie
ering är attt underlagsd
datan som behövts,
b
bådde med tanke på
antal olycckor, befolkn
ningsdata och medelreslängd, finnns tillgänglig
g med
denna upp
pdelning.

1.5 Dispositio
on och lä
äsanvisning
Rapporten
n består avv totalt åttaa kapitel. Efter
E
detta inledande första
f
kapitel fölljer tre kapiitel som allaa har till syftte att ge läsaaren en bakg
grund
till projek
ktet och förrståelse för hur riskmå
åtten tagits fram och vilken
v
data som ligger till grrund för risk
kmåtten.
urstudie” beeskriver förrst allmäntt om riskerr och
Kapitel 2 ”Litteratu
riskhantering i sam
mhället förr att däreffter fokuseera på risk
ker i
mmanfattnin
ng av
transportsystemet. SSista delen av kapitel 2 är en sam
f
tidigarre genomfö
örda studier i ämnet. Syftet me
ed att
resultat från
presenterra dessa ressultat är attt senare i analysskede
a
et kunna jäm
mföra
resultaten
n från detta projekt med
d tidigare re
esultat.
databaser” förklarar uttförligt vilkaa databaserr data
Kapitel 3 ”Använda d
f
och hurr dessa dataabaser är up
ppbyggda. K
Kapitlet är viktigt
v
hämtats från
för att förrstå vilka sttyrkor och brister
b
som
m finns i dattamaterialett, som
ligger till grund
g
för frramtagandett av riskmåttten.
4 ”Metod”, b
beskrivs förrst vilka urv
val som gjorrts och hur dessa
I kapitel 4,
har gjortss. Därefter b
beskrivs hurr riskmåtten
n räknats frram, metode
en för
exempelre
esorna, sam
mt hur det enkla berä
äkningsverkktyg i Excell som
tagits fram
m fungerar. Slutligen diiskuteras osäkerheter kkring riskmå
åttens
validitet.
ortens huvu
udkapitel. I första dele
en av
Kapitel 5, ”Resultat””, är rappo
p
de riskmåttt som tagits fram, förrst i form av
a en
kapitlet presenteras
sammanfa
attande taabell och därefter i grafer uppdelade
e på
skadekonsekvens, åld
pitel 5
der, färdsättt och kön. I andra deelen av kap
applicerass de framtaggna riskmåtten på olika exempelressor.
n” samt kapiitel 7 ”Slutsa
atser” syftarr till att anallysera
Kapitel 6 ”Diskussion
at som fram
mkommit och
h dra slutsa
atser utifrånn dessa. Härr görs
de resulta
en återko
oppling till tidigare geenomförda studier
s
i äm
mnet. Rapp
porten
avslutas med
m en referrenslista i kaapitel 8.
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2 Littteratu
urstud
die
2.1 Rissker och
h riskha
antering
g
I följande avsnitt behandlas utvalda aspekter
a
krring riskerr och
riskhantering på en ööversiktlig nivå.
n
Begrep
ppet riskhanntering avse
er den
eras, värderras och slutligen
process i vilken riskker identifieeras, analyse
as eller redu ceras samt även
ä
kontro
olleras och öövervakas.
acceptera

2.1.1 Hu
ur definieerar man risk?
Ordet risk
k har flera betydelser,, såsom hott, fara ellerr sannolikhe
et (se
exempel på
p denna an
nvändning i avsnitt 2.2)). Ytterligaree en definitiion är
som mått på en samm
manvägning
g av sannolik
kheten och kkonsekvenssen av
ändelse, vilkket har övereensstämmellse med det riskmått so
om tas
en viss hä
fram i före
eliggande raapport.

2.1.2 Människor
M
rs uppfattning av riisk
Dagens sa
amhälle inn
nebär komp
plexa och sårbara systtem och dä
ärmed
utsätts medborgarna
m
a för risker av skilda
a slag. Bilkkörning, rök
kning,
kemikalie
ehantering ooch fallskärrmshoppnin
ng är samtl
tliga exempel på
aktiviteter som pågåår i samhäället, trots vetskap om
m att männ
niskor
ar att
skadas till följd av dessa. Betteendevetenskaplig forrskning visa
ors uppfattn
ning av riskeer och hot ärr komplex. V
Vissa risker tycks
människo
bortses frrån, medan andra ger upphov
u
till starka
s
reakttioner. Hur risker
r
uppfattas beror på en mängd olika fakto
orer, exemppelvis grade
en av
mt huruvidaa exponering
gen är
(upplevd)) kontroll, p ersonlig erffarenhet sam
frivillig elller ej. Sällssynta men katastrofala
k
händelser,, med stort antal
offer, upp
plevs ofta soom mer risk
kfyllda än de olyckor soom inträffarr ofta,
men som enbart har eett fåtal offeer per olycka
a.

2.1.3 Hu
ur värderras risker?
Risker ka
an kategoriiskt placeraas i tre facck då de aav individerr och
samhällett kan anses vara oacceeptabla, acceptabla undder förutsätttning
att alla rim
mliga åtgärd
der vidtas, eller
e
små. Att
A köra bil ffår anses va
ara en
acceptabe
el risk und
der förutsättning att trafikreglerr följs sam
mt att
chauffören innehar kkörkort. Dääremot anse
es det vara oacceptabe
elt att
a
erkad och en
e promilleg
gräns är sattt för att re
eglera
köra bil alkoholpåve
detta. Fig
gur 1 beskriiver princip
pen för riskvärdering. ((Davidsson et al,
1997)
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Område me
ed
oaccptabla
a risker

Område dä
är risker
kan tolerer as om
alla rim liga
a åtgärder
är vidtagna
a

Ris
sk tolereras ej

Ris
sk tolereras en
ndast om riskre
eduktion
ej praktiskt
p
geno
omförbart eller om
kos
stnader är heltt oproportionerliga

To
olerabel risk om
m kostnader fö
ör
riskreduktion öve
erstiger nyttan
n

Område dä
är risker
kan anses små

Figur 1.

Nö
ödvändigt visa att risker
bib
behålls på denna låga nivå

Princip för u
uppbyggnad av riskvärde
eringskriterieer (Davidsson
n et al,
1997)

För att av
vgöra om en
n risk är accceptabel elle
er inte anväänds metode
er och
principer för riskvärrdering. Ett sätt att värdera riskerr är att anv
vända
ör hur ofta oolyckor skerr samt
probabilisstiska kriterrier, dvs. gräänsvärden fö
även för hur
h många som omkom
mmer (ofta vid ett och samma tillfälle).
Ett annat sätt att värrdera riskerr är determiinistisk riskkvärdering, vilket
den anges fö
ör en viss definierad olyycka, t.ex. ”w
worst
innebär att gränsvärd
case”.
männa natio
onella kriterrier kring riiskvärdering
g. Det
I Sverige saknas allm
k praxis och
h en skrift som ofta hä
änvisas till är ”Värdering av
finns dock
risk” (Dav
vidsson et aal, 1997), utgiven
u
av nuvarande
n
en för
Myndighete
samhällssskydd och beredskap. I denna skrift föresslås att fölljande
probabilisstiska kriterrier användss:




ndividrisker som överrstiger 10‐5 per år annses vara höga,
In
oa
acceptabla ooch ej tolerabla.
In
ndividrisker som är i inttervallet me
ellan 10‐5 peer år och 10
0‐7 per
årr anses varaa sådana attt alla rimliga
a åtgärder sska vidtas, för
f att
rissken ska tollereras.
In
ndividrisker som underrstiger 10‐7 per år ans es vara låga och
tolereras därm
med.

kså nödvän digt att skillja på två grrupper av p ersoner närr man
Det är ock
diskuterar kriterier fför risktolerrans för män
nniskors livv och hälsa. Dessa
dje man” occh dels personer
är dels personer ur allmänheteen, s.k. ”tred
knytning tiill, och ny
ytta av, de
en analyseerade riskk
källan.
med ank
Oskyddad
de trafikantter är exem
mpelvis att betrakta
b
soom ”tredje man”.
Denna ind
delning gru ndar sig i fördelningsp
f
principen, vi
vilken innebär att
enskilda grupper in
nte skall vaara utsatta för opropoortionerligt stora
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risker frrån en ve rksamhet i förhållan
nde till dee fördelar som
verksamh
heten innebäär för dem.
a risken frrån ett analyysobjekt intte bör
För ”tredjje man” inn ebär detta att
utgöra en
n betydandee del av deen totala rissken som ppersoner i denna
d
grupp utssätts för efttersom ”tredje man” har mycket liten, eller ingen
nytta av att
a utsättas fför risken.

2.1.4 Riisker i sam
mhället
Som antyttts ovan börr omfattning
gen av de rissker som stuuderas även
n vara
rimlig i fö
örhållande ttill andra rissker som vi människor utsätter osss för i
samhällett.
apport tas eett probabiliistiskt riskm
mått fram occh därmed är
ä det
I denna ra
andra likn
nande måttt som är intressanta vid en jämföörelse. I Tab
bell 1
följer en sammansttällning av risknivåer avseende individuell risk.
erna gäller een svensk medelperson
m
n. (Räddninngsverket, 2004a;
Risknivåe
Räddningsverket, 200
04b; Arbetsmiljöverket, 2007)
Tabell 1.

Årlig genomssnittlig risk att omkomm
ma på grund av olika orsaker i
Sverige

Dödsorsak
k
Träffas av blixten
b
och oomkomma
Omkomma
a på grund avv brand
Omkomma
a i arbetsolyc ka*
Omkomma
a i trafiken
Omkomma
a i hem‐ och ffritidsolycksfa
fall
Alla dödsorsaker samm
mantaget för
2
år gamlla
personer 20‐40
Alla dödsorsaker samm
mantaget för
6 år gamla
personer 60
*avser

Årliig individrisk
k
1*10
0‐7 per år (1//10 000 000 per
p år,
0,00
0001 % per åår)
1,4**10‐5 per år (11/71 500 perr år,
0,00
014 % per år))
1,3**10‐5 per år (11/77 000 perr år,
0,00
013 % per år))
5*10
0‐5 per år (1//20 400 per år,
0,00
05 % per år)
2,2**10‐4 per år (11/4 550 per år,
å
0,02
22 % per år)
1*10
0‐3 per år (1//1 000 per år,,
0,1 % per år)
1*10
0‐2 per år (1//100 per år,
1 % per år)

de peersoner som arb
rbetar heltid

I denna studie sttuderas rissk i betyd
delsen anttal olyckorr per
ometer medd en viss konsekven
ns, vilket sskiljer sig från
personkilo
ovanståen
nde siffror.
en i Tabell 1 anges som negativa tio
opotenser (eexempelvis 1*10‐
Riskmåtte
5), vilket är
ä ett sätt attt presentera mycket sm
må tal. Dettaa system anv
vänds
ofta för riskmått. De t går att tolka de nega
ativa tiopoteenserna som
m hur
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ofta en hä
ändelse intrräffar. Exempelvis inneb
bär 1*10‐6 pper år det sa
amma
6
som en gå
ång per 10 år, eller än
nnu tydligarre; en gång pper en miljo
on år.
Eller att om
o en miljoon människo
or utsätts fö
ör den aktueella risken under
u
ett år så förväntas een påverkas (omkomma eller skaddas, beroende på
aktuellt riiskmått).

2.1.5 Hu
ur definieerar man risker i trransportssystemet??
Olyckspro
oblemet i ttrafiken bru
ukar beskrrivas med hjälp av de
d tre
dimension
nerna expon
nering, risk
k och konsek
kvens. Motssvarigheten inom
riskhanteringsteori äär (i samma ordningsföljd) exponeering, sannolikhet
onsekvens. Begreppet ”risk” används fööljaktligen inom
samt ko
trafiksäke
erhet ofta soom synonym
mt med san
nnolikheten, vilket skiljer sig
från vanligt förkomm
mande definition inom (tteknisk) riskkhantering.
der mellan olika
o
transpportslag närr man
Det finns mycket stoora skillnad
utifrån de tre dimensionerna. Exempelviis är
studerar olyckor u
ande ofta fförknippat med väldig
gt stor riskk (i bemärk
kelsen
mopedåka
sannolikh
het för olyckka) medan olyckor
o
med
d motorcykllister och gå
ående
leder till stora kons ekvenser (ii bemärkelssen allvarligga konsekve
enser,
d
FFör person
nbilförare‐ och passaagerare ärr det
såsom dödsfall).
exponerin
ngen som doominerar, dvs.
d en ansenlig tid elleer sträcka medför
m
att händellsen inträffaar förhålland
devis ofta.
delsen anttal olyckorr per
I denna studie sttuderas rissk i betyd
ometer, dvvs. sannolik
kheten att råka ut för en olycka
o
personkilo
(konsekve
ens) när m
man rör sig en viss sträcka. A
Användninge
en av
begreppett risk i be skrivningen
n av risk‐ex
xponering‐kkonsekvens ovan
använder samma defi
finition av risk.
beskriva risker i trafik
ken är medd den så ka
allade
Ett annatt sätt att b
standardiseringsansaatsen. Det in
nnebär att man
m normeraar trafikmän
ngden
unna jämför a platser med
m helt olik
ka trafikmänngder. Problemet
för att ku
med den ansatsen ärr att trafikm
mängden bå
åde påverkaar risken ind
direkt
a man harr olika utfo
ormning vid
d olika traffikmängder) och
(genom att
direkt gen
nom att det t.ex. är myccket större risk
r för en ccyklist att rå
åka ut
för en oly
ycka på en plats med få cyklister än på en pplats med många
m
cyklister. (Hydén, 200
08)
afiken.
Kostnads‐‐nyttoansatssen är ett trredje sätt att beskriva risker i tra
Det innebär att man fförsöker jäm
mföra nyttan
n med trafike
ken (ofta i form av
uträttat trafikarbete)) med kosttnaderna i form
f
av olyyckor. Problemet
med denn
na ansats ärr svårigheteen att beskriiva nyttan m
med trafiken
n. Det
är inte sjä
älvklart nytttigare att ta sig två mil än två killometer om
m man
t.ex. kan göra
g
sina inkköp på båda distanserna
a. (Hydén, 22008)
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2.2 Rissker i trransporrtsystem
met
I samhälle
et finns idagg en mängd risker som vi människoor utsätts fö
ör. Att
färdas som trafikantt är en av alla
a dessa risker. Av allla dödsolycckor i
8 % orsakad
de av vägtraffikolyckor. T
Tillsammanss med
Sverige ärr ungefär 18
fallolyckor är detta den enskilt största dödsorsakeen. Sett till alla
trafikslag,, där förutom
m vägtrafik även luftfarrt, bantrafik och sjöfart ingår,
sker nästa
an alla olyckkor inom vägtrafiken. 99 % av alla ddödade och svårt
skadade i Sverige i traafiken, sked
dde inom väg
gtrafiken. (H
Hydén, 2008
8)

2.2.1 Va
ad påverkkar riskerrna i transsportsysteemet?
Denna stu
udie handlarr både om risken
r
för attt en olyckaa ska ske occh hur
stor konssekvensernaa blir av olyckorna
o
med
m
tanke på individ
dernas
skadegrad
d. För både samhället och
o individen är det av stort intressse att
veta vad som påverkkar riskernaa och konse
ekvenserna,, så att man
n kan
h vidta åtgärrder. Det fin
nns dock my
ycket som ppåverkar riskerna
agera och
och konse
ekvenserna,, vilket gör ämnet
ä
komp
plext. Följannde statistik
k över
2005 års olyckor i SSverige med
d svåra elle
er dödliga sskador som
m följd
säger något om vad s om påverkaar riskerna i trafiken:







ntalet dödad
de män var tre gånger så stort som
m antalet dö
ödade
An
kv
vinnor.
Flest olyckor med dödade och skada
ade personerr inträffade i juni
occh minst i jan
nuari.
De
en absolutaa majoriteteen av de so
om dödadess eller skad
dades
sv
vårt gjorde d
det på vägaar med hasttighetsbegräänsningen 90,
9 70
elller 50 km/h
h.
Nä
ästan 2/3 avv de som sk
kadades svårrt och dödaddes gjorde det
d på
sträckor mellaan korsning
gar.
Mer än 70 % av de dödade och svårt skadadde färdadess i ett
motorfordon..
ära hälften av de skad
dade i moto
orfordonsolyyckor skada
ades i
Nä
sin
ngelolyckorr. (Hydén, 20
008)

a (1997) skkiljer på fak
ktorer som påverkar
p
olyycksriskern
na och
Elvik et al
faktorer som
s
påverkaar konsekveenserna. I nå
ågra fall är dde samma medan
m
i andra fall
f skiljer d
de sig åt. Elvik
E
et al delar
d
upp rriskfaktorerr som
påverkar antalet olycckor per personkilomete
er i följandee grupper:
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Fä
Vä
ägsystemet (t.ex. olika vägtype
er, korsninngsutformningar,
tu
unnlar och reegleringsforrmer)
Fy
ysiska miljööfaktorer (t..ex. tidpunk
kt under daagen, veckan
n och
årret och vädeerlek)
Trrafikanternaa (t.ex. kön, ålder,
å
använ
ndning av allkohol, trötth
het)
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Under sen
nare år har det även kommit olika
a former avv fordonstek
kniska
åtgärder som minskkar riskern
na, t.ex. ko
ollisionsvarnningssystem
m och
Ä
mjuka faktorer sååsom lagstifftning,
elektronissk stabilitettskontroll. Även
övervakniing och information samt utbildning kan påverka
olycksrisk
kerna. (Hydéén, 2008)
upper
Faktorer som påverkkar skadegrraden kan delas in i fföljande gru
a 1997):
(Elvik et al,





ordonets vikkt och det sk
kydd den gerr trafikanterrna
Fo
Ko
ollisionshasttighet
Trrafikanternaa (särskilt ållder)
An
nvändning av skyddsu
utrustning i och utanfför fordon samt
på
å/runt persooner (t.ex. bilbälte,
b
hjälm, bilbarnsttol, sidobarrriärer
vid vägarna)

de faktorer påverkar
p
äv
ven räddninngsinsatsern
na och
Förutom ovanståend
degraden av
v en olycka. Här är t.exx. korta tiderr från
rehabiliteringen skad
olycka till behandlingg på sjukhuss viktigt. (Hy
ydén, 2008)
Hastigheten anges ooftast som den enskilt viktigastee faktorn tiill att
trafikolyckor sker. SSänkt hastig
ghet påverk
kar trafiksääkerheten på
p två
sätt:



o
Viid en sänkniing av hastigheten minskar risken för att en olycka
sk
ka inträffa eeftersom förarens möjllighet att föörhindra oly
yckan
ök
kar.
Viid en sänkn
ning av haastigheten blir
b skadefööljden lindrrigare.
Sttörst blir förrändringen för
f de svårarre olyckornaa. (Hydén, 2008)
2

m
En norsk studie av Ellvik och Vaaa (2004) vissade att dett finns ett mycket
atistiskt sam
mband melllan hastigh
het och traafiksäkerhett. När
starkt sta
hastighete
en går ner så minskaar också antalet olyckoor eller ska
adade
trafikante
er i 95 % av fallen. Om hastigheten
h
går upp ökaar antalet olyckor
eller skad
dade trafikan
nter i 71 % av
a fallen.
2) är hastig
gheten på fo
ordonet denn mest betyd
dande
Enligt Passanen (1992
faktorn fö
ör både anttalet olycko
or och hur svåra konssekvenserna
a från
olyckorna
a blir. Om en
n bil kör på en fotgänga
are i 50 km//h är det un
ngefär
40 % risk
k att fotgänggaren omkom
mmer, meda
an om bilenn har en hasttighet
på 30 km
m/h minskarr risken till att drygt 5 % av fotgäängarna som
m blir
påkörda omkommer.
o
. I en studie av Ashton (1982, illusttrerad i Passanen,
1992) kan
n sambandeet mellan saannolikheten
n att dödas (D) i en kolllision
med en viiss fordonsh
hastighet Vc (m/s) uttryckas med fööljande ekva
ation:
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D

1.027
1  37e 0.017VC

2

 0.027

där
olikheten attt dödas (om
m en olycka inträffar)
D = sanno
VC = kollissionshastigh
heten (m/s)
en illustreraas i Figur 2.
Ekvatione

Figur 2.

Sambandet mellan fordo
onshastighet och risk för att en gåend
de ska
förolyckas viid kollision med
m personbill (Pasanen, 19
992)

I en mode
ell framtageen av Nilsso
on (1982) kan
k antalet lindrigt ska
adade,
antalet svårt
s
skad
dade och antalet omkomna
o
uppskattas när
fordonsha
astigheten öökar eller minskar.
m
(Várrhelyi, 19966) Modellen visar
att:
2
(
A1/A2 = (V1/V2)
3
S1/S2 = (V
V1/V2)
F1/F2 = (V
V1/V2)4

där
2 är antalet sskadade före och efter en
e hastighettsändring,
A1 och A2
V1 och V2
2 är fordonsh
hastighet,
S1 och S2 är antalet ssvårt skadad
de före och efter
e
en hasttighetsändriing,
Várhelyi, 1996).
F1 och F2 är antalet oomkomna (V
h
ökar från 50
5 till 70 km
m/h och A1 är 3, S1 är 3 and
T.ex. om hastigheten
F1 är 3 ko
ommer A2 b
bli 5,9 lindrig
gt skadade, S2 blir 8,2 ssvårt skadad
de och
F2 blir 11,5 omkomnaa.
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I kollision
ner mellan personbilaar finns likn
nande sambband om fo
ordon
sidokollid
derar i 70 kkm/h överlever hälften av personfö
förarna i det från
sidan påk
körda fordo net medan 90 % överrlever om hhastigheten är 50
km/h. Allv
varlighetsgrraden är därmed värre med ökad hhastighet. Risken
R
att bli inv
volverad i een olycka för
f fordonsttrafikanter är däremott som
minst om
m man hålleer medelhasstighet. Föra
are som köör snabbare
e eller
långsamm
mare än med
delhastighetten löper en större risk att råka ut för
f en
olycka. (Elvik & Vaa, 2
2004)

2.2.2 Tiidigare geenomförd
da studier i ämnet
Som tidig
gare nämntts är syftett med proje
ektet att taa fram risk
kmått.
Riskmåtte
en tas fram för olika transportmed
del och diffeerentieras utifrån
u
skadegrad
d, kön och ålder. Flera studier har
h tidigare gjorts som
m kan
användas för att jäämföra ressultaten frå
ån projekteet med tid
digare
na resultat.. I detta avsnitt samm
manfattas een del av dessa
framkomn
studier.
k sammansttällning av den
d som görrs i detta prrojekt, gjord
des år
En snarlik
1997 av Thulin vilkken redovisas i rapporten Expoonering, risk
k och
skadekonssekvens för olika trafik
kantgrupperr under dyggnet. Syftett med
rapporten
n var att beeskriva olika trafikantg
gruppers exxponerings‐, risk‐
och skad
desituation. Datan är differentie
erad på ålldersgrupp, kön,
färdsätt, olyckstyp
o
ooch tidpunkt på dygnett. Likt dennna utrednin
ng har
exponerin
ngsdatan häämtats från den natione
ella resvaneeundersökniingen.
Olycksdattan baseras på den officciella statisttiken, dvs. ppolisrapporterade
vägtrafiko
olyckor med
d personskaada. Här finns en stor sskillnad mo
ot den
studie som genomföörs i detta projekt,
p
vilk
ket förklaraas i avsnitt 3.2. I
e
på ppolisrapporterade
Thulins sttudie baseraades olycksstatistiken enbart
uppgifter vilket med
dför att t.ex.. de flesta singelolycko
s
or för oskyd
ddade
er inte komm
mer med i riskuppgifterna.
trafikante
s
I Thulins studie visass olika typer av risker, där man bl and annat skiljer
de per miljo
on personkillometer och
h antal
på antal skadade inkllusive dödad
dade eller döödade per miljon
m
personkilometer.. Några slutssatser
svårt skad
från undersökningen är:
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ga gång‐ ochh cykeltrafik
kanter
Riisknivån är n
något lägre för kvinnlig
jäm
mfört med m
manliga. Skillnaden är mest markaant när det gäller
gå
ående. Äldree kvinnliga fotgängare har dock hhögre riskn
nivåer
jäm
mfört med ääldre män.
Se
ett till perso nbilsförarnaa har åldersgruppen 188‐24 år störsst risk
attt inblandas i olycka och
h högst risk att skadas.
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Färdsätt
Flera stud
dier har ge nomförts om hur riskerna påverkkas beroend
de på
trafikslag och färdsättt. Statliga Trafikanalys
T
(tidigare S IKA) ger va
arje år
rapport
om
den
n
officiellla
olyckssstatistiken
ut
en
för
portsystemeet. Den officciella statistiken baseraas helt och hållet
vägtransp
på polisrapporteradee olyckor. Uppgifterna
a om omkoomna hållerr hög
V gäller skkadade finn
ns dock storr osäkerhet eftersom po
olisen
kvalitet. Vad
inte har heltäckande
h
rapporterin
ng för dessa
a olyckor (lläs mer om detta
under ka
apitel 3.3). Fokus i rapporten är därförr på omko
omna.
(Trafikana
alys, 2011)
h
Enligt statistiken är rrisken att dödas per rest kilometerr betydligt högre
ddade trafikkanter än för skyddade (baserat ppå ett genom
msnitt
för oskyd
för period
den 2003‐20
010). Gåend
de och cyklisster har unggefär samma risk
att dödas i trafiken, m
mätt som antal dödade per
p miljard ppersonkilom
meter.
k är dock un
ngefär sex gånger
g
så sttor som bili sternas risk
k. Sett
Deras risk
till dödsrrisken är d
det mer än 30 gångerr så farligt att färdas med
motorcyk
kel eller mop
ped jämförtt med bil. I begreppet
b
bbil ingår i de
et här
fallet båd
de personb
bil, lastbil och buss.. Figur 3 visar risk
k per
trafikantg
grupp och åålder. Av fig
guren kan man
m utläsa aatt personerr som
färdas i biil i gruppen 65 år och äldre
ä
samt i gruppen
g
188‐24 år, löper mer
än dubbe
elt så stor rrisk att om
mkomma som
m genomsnnittet. Allra mest
sticker do
ock äldre footgängare och
o cyklisterr ut samt M
MC/mopedfö
örare.
(Trafikana
alys, 2011)
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Figur 3.

Antal dödad
de i vägtrafike
en per miljard
d personkilom
meter, beräkn
nat per
upp och ålder. Genomsnitt för åren 200 3‐2010. Unde
erlaget
trafikantgru
för MC/mop ed är för litett i resvaneundersökningen
n 2005‐2006 för att
dela upp på åålder. (Trafik
kanalys, 2011))

Enligt en studie genoomförd av ET
TSC (Europe
ean Transpoort Safety Concil)
v
riiskerna kraftigt beroen
nde på trafikkantslag. Studien
år 1999, varierade
gäller EU och inte Svverige speciffikt. Tabell 2 visar riskeen att dö pe
er 100
p
meter beroen
nde på färdssätt:
miljoner personkilom
Tabell 2.

Antal dödadee per 100 miljoner personk
kilometrar. (EETSC, 1999)

Färdsätt
Motorcyke
el/moped
Gång
Cykel
Bil
Färja
Flyg (allmänna kommu
unikationer)
Buss
Tåg

16
7,5
6,3
0,8
0,33
0,08
0,08
0,04

mått som anv
vänds i dennna studie, det vill
Omräknatt till den forrm av riskm
säga antall olyckor pe r personkilo
ometer ange
ett som negaativa tiopote
enser,
ser riskerna ut enligt Figur 4.
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Figur 4.

Risken att dö
ödas per perssonkilometer enligt ETSC (1
1999).

Som Tabe
ell 2 visar ärr tåg säkrast sett till an
ntalet färdkiilometrar, fö
öljt av
buss och flyg. Inom
m vägtransp
portsektorn är risken allra störsst för
klister och m
mopedister. Enligt
E
denna
a statistik ärr risken att dö 20
motorcyk
gånger stö
örre som m
motorcyklist/
/mopedist än
ä som bilistt och 200 gånger
större jäm
mfört med ssom busspassagerare. Att
A åka bil äär cirka 9 gånger
säkrare än
ä att gå, seett till riskeen att dö. (ETSC,
(
19999) En jämfö
örelse
mellan ov
vanstående europeisk data och svensk daata visar sa
amma
mönster i Sverige. En
nligt den sv
venska datan som gälleer för åren 1995‐
1
1999 död
das flest p er personk
kilometrar på
p färdmeddlen moped
d och
motorcyk
kel. Därefterr följer cykel, fotgängare och persoonbil. Minst antal
dödade per personkiilometrar haar buss och tåg. (Gunnnar Carlsson
n NTF,
d av LTH i H ydén 2008).
bearbetad
kant färdas man ofta in
nte bara med ett färdsäätt under en
n resa.
Som trafik
Framför allt
a personerr som färdaas med tåg och
o buss, böörjar och avsslutar
ofta resan
n som fotgäängare eller cyklist. Se
ett till helaa resan påv
verkas
därför äve
en riskerna.. ETSC studien drar slu
utsatsen att i vissa fall är
ä det
säkrare att
a köra bil än att åka buss eller tåg.
t
Detta eeftersom bilresan
innebär attt den höga risken som fotgängare och cyklisteer utsätter sig
s för
undviks. (ETSC,
(
1999
9)
die utförd av Berntmaan et al (2
2010)
Enligt en nyligen sllutförd stud
framkom att skaderissken för bussspassagerarre är låg jäm
mfört med de
e som
S till ett ””hela resan perspektiv” innebär dääremot busssresor
åker bil. Sett
högre risk
k att skadas än för motssvarande billresa. Studieen var uppd
delad i
transport till och från
n bussen, på och avstign
ning av buss en samt i bu
ussen.
ntalet olycko
or var störrst på väge
en till
Resultatett visade occkså att an
hållplatse
en vilket oftaa görs till fo
ots eller med
d cykel. Det totala riskm
måttet
för hela resan där buss var det
d huvudsa
akliga transsportmedlett blev
er miljoner personkilom
meter
knappt 0,,2 svårt skaadade eller dödade pe
respektive
e drygt 0,8
8 lindrigt skadade perr miljoner ppersonkilom
meter.
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Studien baseras p
på STRADA
A utdrag, enkäter bland ska
adade,
resvaneun
ndersökninggar samt utbuds‐ och
o
resanddestatistik över
busstrafik
ken i Skåne.
ker mellan olika färrdsätt.
Figur 5 illustrerar skillnaderrna i risk
onen visar ttre dimensio
oner, risk, exponering
e
och konsek
kvens,
Illustratio
och är basserad på olyycks‐ och ressvanedata frrån 2006. (H
Hydén, 2008
8)

Figur 5.

Antalet död
dade för olika färdsätt i de tre diimensionerna
a risk
(skadekvot),, exponering
g och konsek
kvens. Olyckss‐ och resvan
nedata
från 2006. (Urban Björk
ketun, VTI, fr
rån Hydén, 2
2008). Expon
nering:
miljoner
p
personkm
Skadekvot: antal
död
dade+antal svårt
skadade+anttal lindrigt skadade
s
per miljon persoonkm. Konsekvens:
antal dödad
de/(antal dö
ödade+antal svårt skadaade+antal liindrigt
skadade).

n uppdelnin
ng i ålder occh kön av ba
akomliggan de data i Fiigur 5
Utifrån en
har följande resultat fframkommiit:
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nga och äldrre bilföraree löper de högsta riskerrna. Gruppe
en 18‐
Un
24
4‐åringar haar upp till 5 gånger högrre risk att ddödas jämförr med
åldersgruppe n 45‐54 år, vilken är de
en grupp soom har den lägsta
l
rissken.
Kv
vinnor har högre risk att dödas som
s
bilförarre än män i alla
åldersgruppe r utom i gru
uppen 18‐24
4 år.
yklister och fotgängare över 75 år löper höga risker och svåra
Cy
ko
onsekvenserr enligt statiistiken.
Ba
arn upp till 17 år har högre risker än vuxna i trafiken. (H
Hydén,
20
008)
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Fotgängarre och cyklisster
Enligt sju
ukvårdsrapp
porteringen i STRADA är singelolyyckor det sttörsta
problemet för cyklistter och fotg
gängare i trafiken. Av ggåendes sam
mtliga
olyckor ärr 70‐80 % ssingelolycko
or. För cyklissterna utgörr singelolyck
korna
cirka 2/3 av samtligaa olyckor. (H
Hydén, 2008))
nomförd av
v VTI (Öberrg, 2011), har fotgän
ngares
I en ny studie gen
ker kartlagtts. Syftet meed studien var
v att kartllägga orsak
ker till
olycksrisk
varför fottgängare skaadas och om
m möjligt ge
e förslag påå åtgärder för
f att
minska sk
kadorna. Un
nderlag för studien
s
är sjjukhusrappoorterad data
a från
STRADA för
f perioden
n 2003‐07‐0
01 till 2010‐0
06‐30. En sllutsats som dras i
studien är
ä att kvinn
nliga fotgängare skadass i ungefär dubbelt så
å stor
omfattnin
ng som män
nnen, vilket inte kan fö
örklaras av eexponeringssdata,
se Figur 6.
6 (Öberg, 20
011)

Figur 6.

Antal skadad
de fotgängare
e i olika åldrar
r. (Öberg, 201
11)

I de lägre
e åldrarna sskadas någo
ot fler pojka
ar än flickoor men vid högre
åldrar dominerar kviinnorna staarkt. Förutom gående inngår i begreppet
åkare,
fotgängare även inlinesåkarre, rullstolsburna, sskateboardå
sparkcyke
elåkare och sparkstöttiingåkare. I studien
s
red ovisas ocksså hur
allvarlighetsgraden sser ut för manliga
m
resp
pektive kvinnnliga fotgän
ngare.
ycket svåra skadorna (ISS
(
>15) är det något sstörre andel män
För de my
än kvinno
or men i dee två andraa klasserna (ISS <9 sam
mt ISS 9‐15
5) har
kvinnorna
a en klart stöörre andel. (Öberg, 2011)
ä
genom
mfört en an
nnan studie med fokuss på fotgän
ngares
VTI har även
trafiksäke
erhetsprobleem. (Larsson, 2010) Da
ata till projeektet har hämtats
från polisrapporterad
de olyckor i STRADA fö
ör åren 20033‐2007 sam
mt från
utenvårdsre
egister (PAR
R) för åren 1998‐
1
Socialstyrrelsens riksttäckande slu
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2007. Und
der åren 200
03‐2007 dödades i snitt 57 fotgänggare per år. Drygt
en tredjed
del av dessaa, cirka 20 personer pe
er år, ingår i gruppen 75 år
eller äldre
e. När det gääller svårt skadade
s
är det
d åldersgrrupperna 0‐17 år,
25‐44 år samt
s
45‐64 år, som är stora, cirka 20
2 % varderra. Om hänsy
yn tas
till befolk
kningsstorleek uppdelat på åldersk
kategori, dett vill säga ”antal
”
skadade eller
e
dödadee per 100 000
0 invånarre”, är riskeen för svår skada
s
eller dödssfall överläggset störst i den äldstta åldersgruuppen (≥ 75 år).
Därefter är
ä det ålderssgrupperna 18‐24 år och 65‐74 år ssom visar re
elativt
höga skad
demått. (Larrsson, 2010))
de också attt 60 % av
v de omkom
mna var män.
m
I
Samma studie visad
d
fler kv
vinnor, 55 %, som om
mkom.
åldersgruppen ≥ 75 år är det dock
7 % män occh 53 % kviinnor.
Bland de svårt skadaade är fördeelningen 47
g, fler
Från och med 60‐årrs ålder är det, med något enstakka undantag
s
skadas svårt. I åldeersgruppen 65‐74
6
kvinnor än män i varjje årsklass som
nnor och i grruppen ≥ 75
5 år, var anddelen kvinn
nor 70
år var dett 61 % kvin
%. (Larsso
on, 2010)
ns studie l äggs extra fokus på singelolyckkor med gå
ående
I Larsson
eftersom denna typ
p av olyck
ka bidrar till
t många skadefall bland
d för resultaaten för denn
na del liggerr Socialstyre
elsens
fotgängare. Till grund
slutenvårdsregister (PAR) för åren 1998‐2007. Totaalt ingår nästan
n
s
i studien. Den
D
vanliga
aste typen av olycka
a var
20 000 skadefall
”halkning/snavning/ snubbling i samma pla
an utan inveerkan av is/
/snö”,
vilken sva
arade för näästan hälfteen av skade
efallen. Myckket generaliserat
kan man säga att aantalet skad
defall per 100 000 invvånare ökarr med
den äldsta åldersklasse
å
en ≥ 75 år, hhar ett väse
entligt
åldern. Frramför allt d
högre ska
ademått än öövriga åldrar.
På uppdrag av VTI h
har Niska och
o Thulin (2009)
(
genoomfört en studie
s
e att detaljb
beskriva oly
ycks‐ och skadesituationnen för cyklister.
med syfte
Underlag för studien
n är sjukhu
usrapportera
ad data fråån STRADA samt
ngsdata
eller
resdata
r
från
dden
offiiciella
exponerin
resvaneun
ndersökninggen RES 2005‐2006. Da
atan från ST
TRADA gäller för
åren 200
03‐2006. Maaterialet om
mfattar kna
appt 18 0000 skadefall med
cyklister. Studien drrar slutsatseen att det generellt
g
finnns ett sam
mband
s
ållder och allvarlighettsgrad blannd de ska
adade
mellan stigande
cyklistern
na. Åldersgrruppen 75 år eller äld
dre står fö r 16,8 % av
a de
mycket sv
våra skadefaallen (ISS >15) men förr en betydliigt mindre andel,
a
5,4 % av det
d totala an
ntalet skadeefall. Den yn
ngsta ålderssgruppen 7‐14 år,
respektive
e den äldstaa, 75‐84 år, är de grupp
per som harr högst skad
derisk.
Skaderisk
ken är vääsentligt högre än för övrigaa åldersgru
upper.
Skaderisk
ken för åldeersgruppen 75‐84 år är
ä nästan ttre gånger högre
h
jämfört med
m åldersgrruppen 15‐2
24 år. Om man enbart tiittar på risken att
skadas sv
vårt eller m
mycket svårtt, är risken cirka 20 ggånger högrre för
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åldersgruppen 75‐84
4 år, jämförtt med för grruppen 15‐224 år. (Nisk
ka och
Thulin, 20
009)
klister på kn
nappt 18 0000, var 54 % män
Av det tottala antalet skadade cyk
och 46 % kvinnor. A
Andelen my
ycket svårt skadade
s
mään (ISS >15), var
däremot betydligt h
högre än an
ndelen mycket svårt sskadade kviinnor,
tt till svårt skadade
s
(IS
SS 9‐15) förrdelade desssa sig
67 % mott 33 %. Sett
jämnt mellan kvinnoor och män. En tänkbarr förklaring till resultatten är
att flickorr och äldre kvinnliga cyklister harr en högre hhjälmanvändning
än pojkarr och män i motsvarande åldersg
grupper. (N
Niska och Thulin,
2009)
Den dominerande oolyckstypen bland cyklister är sinngelolyckan. Den
olyckstypen ligger b
bakom cirkaa 72 % av skadefallenn med cyklister.
h Thulin, 20
009)
(Niska och
Kön och ålder
å
Enligt Trrafikanalys rapport om
m den offiiciella olyckksstatistiken
n för
vägtransp
portsystemeet var 75 % av de omk
komna i väggtrafiken år 2009
män. Män
nnen står doock endast för
f cirka 58 % av alla rresta kilome
etrar i
vägtrafikm
miljö. Detta betyder allttså att män är
ä överrepreesenterade bland
de trafikd
dödade även
n när hänsy
yn tas till fä
ärdlängd. Ävven sett till svårt
skadade dominerar
d
m
männen. (Trafikanalys, 2011)
2
das i
Figur 7 visar riskken för män respekttive kvinnoor att död
miljö baseraat på den officiella sttatistiken frrån 2010. Enligt
E
vägtrafikm
figuren är
ä männen
ns risk 2,2
2 gånger högre
h
än kkvinnornas risk.
(Trafikana
alys, 2011)

Figur 7.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

Risker för män respek
ktive kvinnor
r. Antalet döödade per miljard
m
personkilom
meter år 2010
0. Uppgifter om
o färdlängdeer är hämtad
de från
RES 2005‐20
006. (Trafikan
nalys, 2011)
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Trafikana
alys rapportt från 2011 differentierar även olyc
ycksrisken utifrån
u
ålder. Hög
gst risk i an
ntal dödadee per invåna
are har gruupperna 18‐24 år
och 75 år och äldre. LLägst risk haar gruppen 0‐14 år. Om
m man tar hä
änsyn
ängderna öökar skillnaaderna mellan åldersggrupperna. Unga
till färdlä
vuxna (18
8‐24 år) sam
mt äldre (75 år och över) har högre risk än övriiga att
dödas i trrafiken. Figu
r
att dödas
d
i vägttrafikolycko
or per
ur 8 visar risken
miljard personkilom
meter, per kön
k
och åldersgrupp. SStatistiken är
ä ett
genomsniitt för åren 2
2001‐2010.

Figur 8.

Antal dödad
de i vägtrafike
en per miljard personkilom
meter, per kö
ön och
åldersgrupp
p. Genomsnittt för åren 2001‐2010.. Uppgiftern
na om
färdlängder är hämtade från
f
RES 2005
5‐2006. (Trafik
kanalys, 2011
1)

Enligt Bjjörnskau (1
1994 via Elvik & Vaa,
V
2004) är risken
n för
fordonsfö
örare att råkka ut för en olycka en fu
unktion av åålder som ger
g en
u‐formad kurva med högre risk för både barn och äldree. Mellan 30
0‐ och
65‐årsåldern är riskken relativtt konstant, se Figur 99. Jämförelse av
o män visaar att unga kvinnor löp
per mindre rrisk än unga
a män
kvinnor och
att bli in
nblandade i olyckor men
m
från 30‐årsåldernn och uppå
åt har
kvinnor högre
h
risk attt råka ut fö
ör olyckor. (Björnskau,
(
1994 via Ellvik &
Vaa, 2004
4)
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Figur 9.
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Relativ risk att bli involv
verad i en oly
ycka uppdelaat på ålder occh kön
1
via Elvik
k & Vaa, 2004
4)
hos föraren. (Björnskau, 1994
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3 An
nvända
a databaser
För att be
eräkna riskken att skad
das lindrigt, svårt ellerr att omkom
mma i
trafiken användes
a
ettt flertal databaser. Som
m beskrivett i kapitel 2.1
2 är
risken ettt mått på h
hur sannolikt något ärr att det innträffar under en
bestämd tid
t eller strääcka. I denn
na studie mä
äts risken attt skadas lin
ndrigt,
svårt ellerr omkommaa per kilomeeter och färd
dmedelsval.

3.1 Va
al av dattabaser
För att beräkna r iskmått beehövs data om antall olyckor, antal
och
de
indivvider
saamt
medelreslängdd/person
exponerad
transportelement. Dåå valet gjortt att differen
ntiera riskm
måttet på kön och
hövdes samttlig data varra uppdelad
d på kön ochh ålder. I Sv
verige
ålder, beh
är datan för vägtraffik respektiive tågtrafik separeradd, vilket gö
ör att
ektive
riskmåttet beräknatts fram utifrån olika data för ddessa respe
kategorier. I Figur 10
0 visas en sammanstäl
s
lning av anvvända datak
källor
ppdelade påå väg‐ respektive tågtransporter. I kkapitel 3.2 till
t 3.5
vilka är up
beskrivs respektive
r
kkälla.

Figur 10.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

Illustration ö
över använda
a datakällor.
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3.1.1 Vä
ägtranspo
orter
Data om antal persooner som skadas
s
lindrrigt, svårt eeller omkom
mmer
n begränsad
d tid och ett
e begränssat geografi
fiskt områd
de för
under en
respektive
e färdsätt i nom vägsysstemet häm
mtades från olycksdatab
basen
STRADA.
ponerade iindivider hämtades
h
från
f
SCBs befolkningssdata.
Antal exp
Medelresllängden p
per person
n och reselement hämtades från
resvaneun
ndersökninggen RES 200
05‐2006. Inn
nan det besstämdes att datan
skulle häm
mtas från R
RES 2005‐20
006 studera
ades även aandra källorr, t.ex.
den skånsska resvaneu
undersöknin
ngen Resvan
nor Syd 20007. Valet fölll dock
till slut på RES 2
2005‐2006 eftersom definitionenn av resa bäst
y
överenssttämmer meed STRADA, i Resvanorr Syd 20077 var den yngsta
åldersgruppen 15 år samt att MC
M och mope
ed var samm
manslagen. I den
r
ersökningen
n ingår t.ex
x. enbart reesor som ha
ar ett
skånska resvaneunde
ärende, dvs.
d
ej om m
man tar en
n promenad
d för nöjes skull. I STR
RADA
kommer även olyckssfall vid deenna typ av
v förflyttninngar med, varvid
v
ng Syd inte ansågs
a
lämpllig att använnda.
Resvaneundersöknin

3.1.2 Tå
ågtranspo
orter
Data om antal skadaade och död
da inom tåg
gtrafiken, häämtades hos den
m
n Trafikanaly
ys (tidigare SIKA). För tågtrafiken finns
statliga myndigheten
ingen datta gällande lindrigt skaadade att få
å tillgång tilll. Data om antal
resta perssonkilometrrar hämtadees från Trafik
kanalys/SJ.

3.2 ST
TRADA
Nedan fö
öljer en b
beskrivning av hur den svensska skade‐ och
olycksdatabasen STR
RADA är uppbyggd. Databasen harr använts i detta
projekt fö
ör att ta frram antalett skadade och
o omkom
mna persone
er för
respektive
e färdsätt.

3.2.1 Ba
akgrund
STRADA är
ä en förkorrtning av Sw
wedish Trafffic Accident Data Acquisition
och är en
e databas med skador och oly
yckor som sker inom hela
vägtransp
portsystemeet. Huvudmannaskapett för STRAD
DA ligger sedan
s
2009 hoss Transporttstyrelsen. Syftet
S
med STRADA äär att genom
m att
skapa en samlad dattabas över olyckor
o
som
m rapporterras av både polis
bra informaationsunderlag tas fram
m, vilket bidrrar till
och sjukvård kan ett b
nskap om trrafikskadadee. (STRADA, 2011)
större kun
STRADA byggs upp genom attt både poliis och sjukkvård registtrerar
Polisens reg
gistrering uttgår från olyyckan med fokus
olyckor och skador. P
ukvården utgår
u
från den
d
skadadee personen, dvs.
på orsak, medan sju
skadegrad
d och diagnoos.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

32((95)

3.2.2 Re
egistrerin
ng och inrrapportering
STRADA är
ä ett GIS‐baaserat systeem, vilket innebär att ettt kartverktyg till
stor del nyttjas
n
såvääl vid regisstrering som
m vid analyys av olyckssdata.
Olyckspla
atsen positiooneras på en karta. Dettta sker gennom att den
n som
registrera
ar med hjälp
f
den vääg eller gatta där
p av kartbilden letar fram
olyckan in
nträffat. (Väggverket, 200
07)
r
av informattion om olycckan sker m
med hjälp av deras
Polisens registrering
trafikmålssanteckninggar. (STRA
ADA‐utbildniing, 2011)) För sjukhus‐
registrerin
ngen gäller ett så kallaat informerat samtycktte från patienten
om denne
e vill vara m
med i STRADA
A. Merparte
en av alla vääljer att vara
a med.
(STRADA‐‐utbildning, 2011) Som
m underlag för sjukhussens registrrering
finns en så
s kallad trrafikskadejournal. Om möjligt
m
fyllss denna i av
v den
skadade personen
p
occh komplettteras sedan med sjukvvårdens upp
pgifter
om skadediagnos. (Väägverket, 20
007) Det är troligt att ddet finns ettt visst
bortfall, då
d vårdpers onal kan glömma bort att ge patieenten blank
ketten
att fylla i. När sjukhu
usen rapporterar olycka
an finns en rapport för varje
n rapport pe
er olycka (ddär flera personer
person medan polise n lämnar en
DA‐utbildnin
ng, 2011)
kan ha varit inblandaade). (STRAD
kor hanteraas delvis ann
norlunda frå
ån övriga ollyckor. För dessa
Dödsolyck
olyckor inhämtas iinformation
n från flerra olika kä
källor, t.ex. från
kets djup
pstudier och
o
obduk
ktionsprotokkoll. (STR
RADA‐
Trafikverk
utbildning
g, 2011)
002/2003 är det obligatoriskt för polisen
n att
Sedan årrsskiftet 20
registrera
a och därm
med är reg
gistreringen rikstäckannde sedan dess.
Gällande sjukvården
ns rapporterring sker denna
d
via eett antal an
nsluta
hus och är in
nte rikstäckaande. I apriil 2011 regisstrerade 94 % av
akutsjukh
landets akutmottagn
a
ningar i ST
TRADA. 18 landsting hhar heltäck
kande
inrapporttering, 1 lan
ndsting har delvis regiistrering occh 2 landstiing är
utan reg
gistrering. R
Registrering
gen är frivillig med en ekono
omisk
ersättning
g från Transsportstyrelseen. (STRADA
A‐utbildningg, 2011)
gtransportsyystemet kom
mmer
Vissa typer av olyckkor som intträffar i väg
ofta inte polisen ti ll kännedom. Det är framför aallt olyckor med
de trafikanteer (fotgängaare, cykliste
er, mopedisster). (Vägverket,
oskyddad
2007) Genom att äv en sjukhus registrerar olyckor i SSTRADA minskar
n om det forttfarande finn
ns vissa typper av olycko
or där
detta mörrkertal även
det är van
nligt att olyyckan aldrig
g registrerass. Om en peerson t.ex. endast
e
söker upp
p en vårdceentral efterr att ha hallkat på gånngbanan kom
mmer
denna oly
ycka aldrig aatt bli registrrerad i STRA
ADA.
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Generellt kan sägas aatt polisens rapporterin
ng är mer kkorrekt avse
eende
geografisk
k position, d
dess omstän
ndigheter och förlopp m
medan sjukhusens
rapporterr är mer kor rekta avseende skador.
u
är att rapporttera vägtraffikolyckor m
med personskada
Polisens uppdrag
vilket enligt definitioon är en hän
ndelse som inträffat i trrafik på väg
g, vari
git minst ettt fordon i rörelse och som medfö
fört personsskada.
det deltag
Denna av
vgränsning innebär t.eex. att alla
a fotgängaree som ska
adas i
singelolycckor faller b
bort eftersom
m de inte är ett fordonn. Sjukvårde
en ska
rapporterra in skadad
de inom vägtrafikmiljö vilket
v
definiieras som person
som sökt akutvård tiill följd av händelse
h
so
om inträffatt på väg och
h som
p
a.
medfört personskada
äg, vilket är en vid defin
nition
Båda definitionerna iinnefattar begreppet vä
v
något aav följande:
som kan vara
äg, gata, torgg och annan
n led eller pllats som allm
mänt används för
1. Vä
tra
afik med mootorfordon
2. Le
ed som är an
nordnad för cykeltrafik
3. Gå
ång‐ och rid bana invid en
e väg enligt 1 eller 2.
(STRADA‐‐utbildning, 2011)
n skiljer sig åt
å mellan sju
ukhusen ochh polisen. Po
olisen
Inrapportteringstiden
strävar effter att dödssolyckor skaa vara inrap
pporterade iinom 5 daga
ar och
övriga oly
yckor inom 7 dagar, vilket
v
dock inte alltid uuppnås. Ino
om 30
dagar har dock po lisen rappo
orterat in cirka 95 % av olyck
korna.
Sjukhusen
n har av fleera olika orsaker läng
gre inrappo rteringstide
er. En
orsak är att vissa paatienter staannar på sju
ukhuset undder lång tid
d. Om
m 45 dagar utgår en eextra ersätttning.
sjukhusett rapporteraar in inom
Statistik visar
v
att d et tar cirkaa 100 daga
ar för sjukhhusen att nå
n en
inrapportteringsnivå p
på 95 %. (ST
TRADA‐utbildning, 201 1)
matchning mellan
m
Efter att olyckorna har rapporterats in görs en m
o sjukvård
dens olycko
or för att se vilka olyckoor som är sa
amma
polisens och
och där rapporterna
r
a därmed sk
ka länkas ih
hop. Det finnns alltså 3 olika
kombinattionsmöjligh
heter för vem
m som rapporterar in oolyckorna; enbart
e
sjukhusett rapporteraar in olyckan
n, enbart po
olisen rappoorterar in oly
yckan
eller både
e sjukhusett och poliseen rapporte
erar in sam
mma olycka.. Som
exempel från
f
Skåne kkan nämnas att år 2005
5 registreradde akutsjukh
husen
ungefär 8300 person
ner i STRADA
A. Av dessa hade poliseen kännedom om
endast cirrka 33 %. U
Under samm
ma period registrerade
r
e polisen un
ngefär
4000 ska
adade persooner av vilk
ka akutsjuk
khusen hadee kännedom
m om
drygt 66 %.
% (Vägverkket, 2007)
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Efter matchningen mellan pollisens och sjukvårdenn inrapporttering
avidentifieras datan, då bland an
nnat person
nnummer taas bort, Figu
ur 11.
(STRADA‐‐utbildning, 2011)

Figur 11.

Uppbyggnad
d av STRADA. (Vägverket, 2007)
2

3.2.3 De
efinition aav lindrig
gt skadad,, svårt skaadad, död
dad
För denna
a studie är d
det av intresse att veta hur svårt sskadad en person
blev i olycckan vilket ffås genom utdraget
u
ur STRADA. I SSTRADA anv
vänds
två olika klassificeri ngar av oly
yckans allva
arlighetsgraad. Polisen anger
ä och olycckans svåriighetsgrad enligt
hur svårtt skadad e n person är
följande definitioner
d
(STRADA, 2010):
2
Personer
Olyckor

Lin
ndrigt skadad
d
Lin
ndrig olycka

Svårt sk
kadad
Svår oly
ycka

D
Dödad
D
Dödsolycka

en kan det i många faall vara svå
årt att på pplats vid oly
yckan
För polise
bedöma hur
h svårt skkadade drab
bbade perso
oner är. Till sin hjälp har
h de
följande definition
d
avv svårt skadaad:
”Såsom svvårt skadadd räknas en
n person som erhållit brott, krossskada,
sönderslittning, allva rlig skärsk
kada, hjärnsskakning eeller inre skada.
s
Dessutom räknas som
m svår person
nskada anna
an skada som
m väntas meedföra
g på sjukhuss” (STRADA‐‐utbildning, 2011).
inläggning
en diagnostiiserar hur alllvarligt ska
adad en persson är. Först görs
Sjukvårde
en mediccinsk klassiificering av allvarlighe
etsgraden fö
för varje en
nskild
skada me
ed hjälp av den intern
nationellt an
nvända ”Abbbreviated Injury
I
Scale” (A
AIS). Det ärr en sexgrradig skala som beskkriver skadornas
allvarlighetsgrad utiffrån risken att avlida. Därefter väägs dessa vä
ärden
e ISS‐värd
de (Injury Severity
S
Sco
ore). ISS‐väärdet (0‐75)), kan
ihop till ett
sägas vara ett progn ostiskt indeex för sanno
olikheten föör överlevna
ad vid
s
se T
Tabell 3. (V
Vägverket 2007)
2
En peerson kan avlida
a
multipla skador,
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även av skador meed lågt ISS
S‐värde. ISS
S‐värdet 1000 användss när
sjukvårde
en registreraar en olyckaa där person
nen är död vid ankomsst och
inga skador har regis trerats. (STR
RADA använ
ndarhandleddning, 2010
0)
Tabell 3.

Indelningen aav ISS‐värden
na i STRADA efter allvarligh
hetsgrad.

ISS‐värde
e
0
1‐3
4‐8
9‐15
16‐

Oskadad
Diagnostiseerad lindrigt skadad
s
Diagnostiseerad måttligt skadad
Diagnostiseerad allvarligtt skadad
Diagnostiseerad mycket allvarligt
a
skaddad

unna göra jjämförelserr mellan polisens skaddebedömning och
För att ku
sjukvårde
ens diagnoseer används en översättn
ningstabell i STRADA, Tabell
T
4.
Tabell 4.

Översättninggstabell från polisens be
edömning tilll sjukvården
ns ISS‐
diagnostiseriing i STRADA..

ISS‐värd
de sjukvårdeen
0
1‐8
9‐
Avliden

Skadegrrad
(polisen
n)
Oskadad
d
Lindrigtt skadad
Svårt sk
kadad
Dödad

Svårigh
hetsgrad
(polisen
n)
Ej perso nskadeolycka
Lindrig oolycka
Svår olyccka
Dödsolyycka

2
har sju
ukvården reegistrerat sk
kador enligtt AIS 1990. Sedan
S
Fram till 2007
den 1 januari 2007 rregistreras skadorna
s
do
ock enligt enn ny version
n, AIS
båda versioner finns sttora skillnadder, vilket får
f till
2005. Mellan dessa b
ört en
följd att även ISS‐vär det påverkaas. Transporrtstyrelsen hhar genomfö
m
syfte att uppskatta och beskriva fö
förändringarrna i
studie med
skadestatistiken förr de olika trafikantk
kategoriernaas ISS‐värd
den i
STRADA som en fölljd av överrgången frå
ån AIS 19990 till AIS 2005.
n av studien
n är att versiionsbytet frå
ån AIS 19900 till AIS 200
05 har
Slutsatsen
stor påve
erkan på staatistiken. Andelen
A
skadade med dde mest lin
ndriga
skadorna,, ISS 1‐3, haar ökat med
d 7 % meda
an andelen sskadade därefter
minskar mer
m och meer ju allvarlligare skado
or man jämfför. Redukttionen
för ISS 9 och
o högre ärr ‐26 % och för ISS 16 och
o högre såå mycket som
m 30‐
50 %. Dett finns dockk stora skilllnader mella
an olika traafikantkateg
gorier.
(Fredlund
d, 2009)

3.2.4 An
nvändnin
ng av STRA
ADA
Data kan hämtas frrån STRADA
A antingen genom utttagswebben eller
h
genom att beställa u ttag från Trransportstyrrelsen. För att kunna hämta
data från uttagswebb
ben krävs attt man har re
egistrerat siig som använ
ndare
och skriviit på ett sekrretessavtal.
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Sedan 20
003 baserass den officieella statistiken om väggtrafikskador på
delar av den
d informaation som finns i STRAD
DA. På grunnd av att intte alla
akutsjukh
hus är aanslutna baseras
b
sta
atistiken eenbart på
å de
polisrapporterade oolyckorna. Som tidig
gare nämnnts är polisens
amför
rapporterring långt ifrrån heltäckaande för flera typer av olyckor, fra
allt singellolyckor me d oskyddad
de trafikante
er, vilket görr att det finns ett
stort borttfall i den offficiella statisstiken. (Vägverket, 20077)

3.3 Be
efolknin
ngsdata
Förvaltnin
ngsmyndigh
heten Statisttiska centralbyrån, SCB,, har som up
ppgift
att ta fra
am statistik för bland annat forsk
kning. En ddel av statisstiken
består av att samman
nställa befolkningsdata
a vilken pressenteras på SCBs
kdatabasen. (SCB, 2011))
hemsida i den så kallaade statistik
ningsdata bygger
b
på två delar, dels
Sammanställningen av befolkn
Den första delen
befolkningsstatistik ooch dels assylsökande personer. D
p SCBs regiistersystem RTB, Regisstret över tootalbefolkniingen,
baseras på
som i sin tur bygger på adminisstrativa regiister. Skatteeverket leve
ererar
o på SCB la
agras uppgiifterna efterr vissa
uppgifter från folkbo kföringen och
a delen bas eras på reg
gistret
kontrollerr och rättniingar i RTB. Den andra
över asy
ylsökande ssom byggeer på adm
ministrativa uppgifter från
Migration
nsverket.
Sammanlag
gt hämtarr SCB uuppgifter över
totalbefolkningen i SSverige fem gånger i veckan
v
från folkbokföriingen.
(SCB, 2008)
materialet fö
för uppgifteerna är rapporter om
m antal födslar,
Utgångsm
dödsfall,
flytttningar,
civilståndsändrinngar
och
arskapsändrringar som skattekonto
s
oren lämnat till Skatteverket.
medborga
Främst avser
a
uppgiifterna i to
otalbefolkningstabellernna därmed
d den
folkbokförda befolkn
ningen. Antalet uppgifter om asylsöökande lämn
nas av
nsverket en gång per årr. Då levererras även upppgifter om grund
g
Migration
för bosätttning på perrsonnivå. (SC
CB, 2008)
databasen att
a differenttiera på ett stort
Befolkningsantal gårr i statistikd
antal attriibut där blan
nd annat årttal, län, ålder och kön inngår. (SCB, 2008)
2

3.4 Re
esvaneu
undersök
kning
För att beräkna
b
risskmått kräv
vdes föruto
om informaation om an
ntalet
skadade och antaleet individerr i samhället även information
n om
f
åld
der och kön.. Då det krä
ävs en
genomsniittliga färdläängder per färdsätt,
lika finförrdelad inforrmation från
n samtliga datakällor
d
vvid framtagandet
av riskmå
ått studerad
des både RE
ES 2005‐2006 och Ressvanor Syd 2007.
Valet föll på att anväända RES 2005‐2006
2
som
s
beskrivvs mera utfförligt
nedan.
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3.4.1 Ba
akgrund
RES 2005
5‐2006 är e n nationell resvaneund
dersökning som handla
ar om
vardagliga
a förflyttnin
ngar och läängre resor som Sveriiges befolkn
ning i
åldern 6‐8
84 år genom
mfört. En sttor beställarrgrupp, däriibland Vägv
verket
och Banv
verket, stårr bakom undersöknin
u
ngen som ssamordnade
es av
dåvarande SIKA (Statens institut
i
för kommunnikationsan
nalys).
mlingen gen
nomfördes av
a Statistiska centralbyrrån (SCB). (SIKA,
(
Datainsam
2007)

3.4.2 Metod
M
Resvaneundersöknin
ngen genom
mfördes geno
om telefoniintervjuer. Totalt
T
valdes slu
umpvis 41 00
00 personerr ut i åldrarn
na 6‐84 år. V
Varje individ
d blev
slumpmässsigt tilldellad en mättdag mellan
n 1 oktobeer 2005 occh 30
septembe
er 2006. Dett är sedan kring
k
denna mätdag fråggorna i inte
ervjun
kretsat. Förutom
F
fr ågor om själva
s
resorrna fanns ääven frågor om
individen och hushålllet, t.ex. åldeer och kön.
dagar
innan
fick
Några
mätdagen,
urvalsperssonen
bok. I
undersökningsmateriial utskickaat med postten, däriblaand en dagb
n skulle urvaalspersonerrna anteckna alla förflyyttningar so
om de
dagboken
gjorde under sin mättdag. För den
n typ av aktiviteter som
m sker mer sällan,
s
väga resor, angavs en längre tidssperiod som
m svarsperssonen
t.ex. långv
skulle sva
ara för. I u
utskicket fanns också informationn om vad som
s
i
undersökningen men
nas med att göra
g
förflytttningar och instruktioner för
s
fylla i dagboken. För barn occh ungdomarr i åldern 6‐‐17 år
hur man skulle
var utskiccket adresseerat till målssman.
de upp persoonen dagen efter mätda
agen. Om peersonen inte
e gick
SCB ringd
att nå den
nna dag, gjoordes nya fö
örsök i upp till
t sex dagaar. Totalt sv
varade
27 000 personer,
p
vvilket inneb
bär att sv
varsfrekvenssen blev 68 %.
Undersök
kningen påågick under ett års tid och resultaten från
undersökningen avseer därför perrioden 2005
5‐10‐01 till 22006‐09‐30.
05‐2006 kaartläggs alla förflyttning
gar, oavsettt längd, som
m den
I RES 200
intervjuad
de gör uttanför det egna arb
betsstället och den egna
bostaden/
/tomten un
nder mätdag
gen. Det inn
nebär därm
med även attt t.ex.
förflyttnin
ngar utanfför trafikm
miljö såsom
m skogsprromenader och
fjällvandrringar ingårr. Olyckor i denna stud
die bedömss i dessa miljöer
m
dock som
m försumbarra. De begreepp som används för aatt beskriva olika
resor är i undersökniingen enligtt hierarkisk ordning: huuvudresa, de
elresa
element. I d
denna studie är det en
ndast den m
mest finförd
delade
samt rese
indelningen reselem
ment som medelresläng
m
gderna baseeras på. (SIKA,
(
2007)
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3.5 Tå
ågresor
Förutsättn
ningarna förr insamling av statistik
k gällande tåågresor änd
drades
år 2000, då det un
nder detta år tillkom tågoperatöörer samt att
a SJ
e som statliggt verk.
upphörde

3.5.1 Sttatistik fö r skadadee samt om
mkomna u
under tågfärd
Statens in
nstitut för kkommunikattionsanalys (SIKA) var fram till de
en 31
mars 201
10 ansvarig myndighet för statistik
k inom omrrådena banttrafik,
kollektivtrafik, komm
munikationssmönster, lu
uftfart, post,, tele, sjöfarrt och
A har sedan
n den 1 aprill 2010 överrtagits
vägtrafik. Verksamheeten vid SIKA
nalys.
av den nya myndigheeten Trafikan
dovisning aav olycksh
händelser vid järnväägstrafiken som
Den red
Trafikana
alys redovissar (Olycksh
händelser viid järnvägsd
sdrift 1991‐2
2009)
togs fram
m av SIKA, i samarbete med SJ och
h Banverket.. Statistik sa
amlas
under ben
nämningen Bantrafiksk
kador och om
mfattar olycckshändelse
er och
självmord
dshändelser vid järn
nvägar, sp
pårvägar ooch tunnellbana.
Statistiken
n finns tilllgänglig i serier förr egen beearbetning, samt
kommentteras kortfatttat i kortaree publikationer.
mersiell ban
ntrafik ingåår i redovissningen av bantrafiksk
kador.
All komm
Trafik såssom museitrrafik och traafik inne på industriom
mråden ingårr inte.
Inga uppg
gifter redoviisas på detalljerad nivå, med anlednning av sekre
etess.
dast omkom
mna samt alllvarligt ska
adade.
De utfall som redovvisas är end
or gällande liindrigt skad
dade har gåttt att få tillgåång till.
Inga källo

3.5.2 Re
eslängderr
Trafikana
alys tar fram
m statistik so
om beskriver utvecklinggen för järnv
vägar,
spårvägarr och tun nelbana. Uppgifterna
U
åskådliggöör bland annat
reslängd hos komm
mersiell passsagerartrafiik. Tidigaree tog SIKA fram
nde uppgift er. Inga upp
pgifter redov
visas på detaaljerad nivå
å, med
motsvaran
anledning
g av sekretesss.
mna uppgiftter till dennna undersökning
Det finns en skyldigghet att läm
agen om den offficiella sta
atistiken ((SFS 2001:99),
enligt la
statistikfö
örordningen
n (SFS 200
01:997) och
h SIKAs fööreskrift SIIKAFS
2001:1.
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4 Me
etod
4.1 Urrval för v
vägtrafiik
Vid framttagandet avv riskmåtteet har ett antal urvall gjorts av olika
parametra
ar, t.ex. traffikantkatego
orier, geografisk omfatttning samt ålder
på individ
derna. Vilka urval som gjorts
g
tar sin
n grund i deen data som finns
att tillgå i de olika daatakällorna. Utmaningen
n har varit aatt hitta data
a som
om möjligt mellan de olika
överenssttämmer i såå stor utsträckning so
datakällorrna.

4.1.1 Sk
kadegrad
Då STRAD
DA gör det m
möjligt att diifferentiera skadorna uutifrån skade
egrad,
har en diffferentieringg gjorts melllan lindrigtt skadade, svvårt skadad
de och
omkomna
a. Såsom beeskrivits un
nder 3.3.3 Definition
D
avv lindrigt sk
kadad,
svårt skad
dad, dödad, använder polisen
p
en klassificering
k
g och sjukvå
ården
en annan
n. Polisens kklassificerin
ng är knuten till självaa olyckan medan
m
sjukvårde
ens är perrsonanknuteen. Eftersom detta pprojekt stu
uderar
individrisker, har sju
ukvårdens skadegrad använts meed utgångsp
punkt
från angiv
vet ISS‐värd e enligt följaande skala:



ISS 1‐8: Lindrrigt skadad
gt skadad
ISS 9 och högrre: Allvarlig

v fallen har inte sjukvåården angiv
vit någon skkadegrad. Då
D har
I vissa av
polisens klassificerin
k
ng av olyckaan använts istället. Närr urvalet gjordes
togs de pe
ersoner bortt som angav
vs som oskad
dda.

4.1.2 Ollyckstyp
I projekte
et har ingeen differentiiering gjortts mellan oolika olycksttyper,
såsom t.e
ex. singelollyckor eller mötesoly
yckor, utan alla ingårr. Ett
undantag är dock fför gående och cyklister, där ävven ett spe
ecifikt
t
fram fför singeloly
yckor. Anled
dningen till ddetta är att det
d är
riskmått tagits
allmänt känt
k
att för ggående och cyklister sttår singelolyyckor för en
n stor
del av olyckorna.

4.1.3 Ge
eografi occh tid
En första bedömningg var att und
dersökninge
en behövde avgränsas till
t en
ex. Skåne, efftersom det inte skulle gå
g att plocka
ka ut data för hela
region, t.e
Sverige frrån STRADA
A. Det visad
de sig dock att underlagget blev förr litet,
framför alllt för dödad
de och svårtt skadade. En
E avvägningg behövde därför
d
göras för att hitta tilllräckligt måånga län som
m registreraat tillräckligt lång
m
att 9 län
l valdes uut som alla
a haft
tid. Denna avvägnin g slutade med
fulltäckan
nde registreering sedan minst 2007‐01‐01. Daata från STR
RADA
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hämtadess för perio den 2007‐0
01‐01 till och med 22010‐12‐31 från
följande 9 län:










Bllekinge län
Ha
allands län
Jämtlands län
n
Ka
almar län
Krronobergs lään
Sk
kåne län
Vä
ärmlands län
n
Vä
ästernorrlan
nds län
Vä
ästmanlandss län

En fördell med valett av dessa län är att de har enn god geografisk
spridning
g, se Figur 1
12. Uttagen gjordes
g
den
n 27 april 20011 samt den 19
maj 2011. Enligt stattistik från ST
TRADA ligge
er inrapportteringsgrad
den på
å
cirka 95 % vid den häär tiden på året.
å antal expoonerade ind
divider i förrhållande tilll den olyck
ksbild
För att få
som STRA
ADA gav, häämtades anttal invånare i samma ovvanstående 9 län
fördelat på
p olika ålde rskategorier, från SCBs befolkningssstatistik.
d vid valet av studiieperiod va
ar att
Det som också lågg till grund
bytet i ST
TRADA fråån AIS 1990
1
till AIS 2005
5 för
versionsb
skadeklasssificering gjordes mellan 2006
2
ochh 2007. Från
litteratursstudien fraamkom attt versionsb
bytet hade en betyd
dande
statistisk påverkan av vilka skador som
m klassadees som lin
ndriga
e svåra.
respektive
t
ement, häm
mtades
Gällande medelreslä ngd per peerson och transportele
m gäller för hela Sverig
ge. En bedö
ömning gjo rdes att de
et var
data som
viktigare att få så sttort statistisskt underlag
g som möjlligt för hur långt
er i genomssnitt per fäärdsätt, ålde
ersintervall och kön än
ä att
man rese
genomsniittslängden baseras på enbart perrsoner från de 9 länen. Med
detta ha
ar vi antaagit att medelreslän
m
ngden för olika färrdsätt,
åldersinte
ervall
och
h
kön
är
snarlik
hela
la
andet.
över
Resvaneundersöknin
ngar görs intte varje år occh det var ddärför inte möjligt
m
att ha da
ata som övverensstämm
mer i tid med
m
övrigaa två datak
källor.
Medelresllängden/perrson och transportelem
ment gäller för tidsperioden
2005‐10‐0
01 till 2006‐‐09‐30.
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Figur 12.

Representerrade län vid uttag av data fr
rån STRADA

4.1.4 Trrafikantgrrupper
I undersö
ökningen haar trafikanteerna delats in
i i grupperr utifrån färrdsätt.
Endast landbaserad
l
de transpo
ortslag har valts. U
Uppdelning
gen i
nedanståe
ende trafikkantgrupperr baserar sig
s på denn indelning som
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STRADA respektivee RES 200
05‐2006 använder ssig av gälllande
trafikantg
grupper. De färdsätt/traafikantgrupp
per som unddersöks är:







ång
Gå
Cy
ykel
Biil
Bu
uss
Moped
MC

Ingen skilllnad har gjoorts mellan förare och passagerare
p
e utan alla in
ngår i
trafikantg
grupperna.
DA har uttdrag gjortts som baserar sigg på begreppet
I STRAD
”Trafikele
ementtyp”. M
Med trafikeelement avsses de enheeter som in
ngår i
olyckan. Ovan
O
nämnaa trafikantg
grupper som
m används i undersökn
ningen
motsvarass i STRADA av följande trafikelementtyper:







ång = Fotgän
ngare
Gå
Cy
ykel = Cykel
Biil = Personb il
Bu
uss = Buss
Moped = Mop
ped klass 1 + moped klass 2 + mopeed okänd kla
ass
MC = Lätt m otorcykel + tung moto
orcykel + m
motorcykel okänd
o
viktklass

05‐2006 haar svarsperssonerna fåttt väja mellaan ett antal olika
I RES 200
färdsätt fö
ör att beskrriva sina förrflyttningar. Aktuella fäärdsätt för denna
d
undersökning kategooriseras enlig
gt följande i RES 2005‐22006:







ång = Gick tiill fots
Gå
Cy
ykel = Cykel
Biil = Personb il‐förare och
h personbil‐‐passageraree
Bu
uss = Buss
Moped = Mop
ped
MC = MC

Varken i STRADA
S
elleer RES 2005
5‐2006 ges någon
n
exakt definition av
a vad
som ingårr i respektivve kategori och hur grä
änsdragninggen ser ut mellan
m
de olika. I RES 2005‐‐2006 fylls uppgifterna
a om färdmeedelsval i av den
som ringe
er upp respoondenten viilket medförr att bedömnningen om val
v av
transportmedel sker av få person
ner och ökarr därmed tilllförlitlighetten.
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Gång
Gränsen mellan vad
d som är gåående eller inte är intte helt självklar.
or, spark, sskateboard eller
Personer som t.ex. åker inlinees, rullskido
n fordonsfförare (ennligt lag om
rullstol, är per definition
definitioner SFS 2001:2
259) men ska enligt trrafikförordn
ningen
vägtrafikd
(1 kap 4§)) följa reglerrna för gåen
nde.
yckor i STRADA med
En genomgång aav registrrerade oly
menttypen ffotgängare visar att här
h inte baara ryms det
d vi
trafikelem
normalt tänker
t
på soom gång, deet vill säga fotgängare
f
som tar sig
g fram
genom attt gå. I STRA
ADA klassifficeras även
n t.ex. persooner som använt
inlines, skateboard, sparkcykell, rullstol och
o
spark, som fotgän
ngare.
h valet gj orts att desssa trafikan
ntgrupper i analysen in
ngår i
Därmed har
gruppen gång.
g
En ann
nan anledniing till varfö
ör dessa gruupper valts att ta
med är attt det i visssa ålderskattegorier är ett
e vanligt ssätt att färd
das på
som iblan
nd ersätter een förflyttnin
ng till fots.
Cykel
Vad som ingår i beggreppet att transporterra sig med cykel antass vara
nsmässigt en
nkelt när de fyllt i resedagboken tilll RES 2005‐2
2006.
definition
mgång av cy
ykelolyckorn
na i STRAD
DA visar att det i
En översiiktlig genom
nästan alla fall rör sig om ren
na cykelolyckor. Det fi
finns dock något
exempel på
p att cykelln varit en sparkcykel.
s
Man kan occkså tänka sig
s att
det ibland
d är en svårr gränsdragn
ning där en cyklist hopppar av cyke
eln för
att leda cykeln öveer gatan. Totalt
T
sett rör det ssig dock om
o
få
oner som ärr oklara.
observatio
Bil
Med begreppet bil meenas i det häär fallet perssonbil. STRA
ADA gör en tydlig
p olika typeer av bilar sååsom lastbilar eftersom
m dessa är en
n egen
skillnad på
trafikelem
mentstyp. ST
TRADA utgåår från ford
donsregistreets klassificcering
av fordon
n, där person
nbil tillhör fordonklass
f
personbil, hhär ingår så
åledes
taxiresor och färdtjän
nst. I definittionen av personbil ingåår även minibuss.
05‐2006 inggår resor som gjorts av
a förare occh passagerrare i
I RES 200
kategorin bil. Dock ingår inte taxiresor elller färdtjännstresor i denna
d
v
medföör att det är en liten skilllnad mellann RES 2005‐‐2006
kategori vilket
och STRADA.
Buss
Ett mindrre frågeteckeen i STRADA
A finns gälla
ande var gräänsen går mellan
m
att trafika
anten är bu
ussresenär eller
e
fotgäng
gare. I princcip kan sägas att
när fotgän
ngaren gåttt ombord på bussen blir denne bbussresenär,, men
just i fase
en att gå påå/av buss kan
k oklarhetter uppstårr. Här blir det
d en
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bedömnin
ngsfråga förr den drabb
bade eller sjukhusperssonalen att välja
korrekt fä
ärdsätt.
A finns möjliigheten att skilja på bu
usschaufför och bussressenär.
I STRADA
Ett val ha
ar därför gjjorts att ta bort skadade busschaaufförer efte
ersom
denna stu
udie är intrresserade av
v risken attt just resa m
med ett spe
ecifikt
färdsätt. Där ingår inte yrkesttrafik. I RE
ES 2005‐20006 finns endast
e
mentet ”busss” med utan
n uppdelning
g på om det är uppgifter från
trafikelem
resenären
n eller ch
hauffören. De
D chauffö
örer som representerras i
resvaneun
ndersökninggen bedömss dock påverrka resultateet marginelllt.
Moped
I trafikanttgruppen m
moped ingår moped klasss 1 och 2. I RES 2005‐‐2006
finns inge
en ytterligarre definition av moped som
s
färdsättt.
MC
En översik
kt av olyckoorna i STRAD
DA som angetts ske medd färdmedle
et MC,
visar att förutom van
nliga lätta och
o tunga motorcyklar
m
r ingår även
n t.ex.
motorcykel samt enndurocykel och
fyrhjulad motorcykkel, minim
motorcrossscykel i kattegorin.

4.1.5 Ållder och kkön
En avgrän
nsning i åldeer har gjorts till person
ner mellan 6 och 84 år. Valet
baserar siig på att dett är detta åld
dersintervalll som finns med i RES 2005‐
2
2006. I ST
TRADA finnss möjlighet att välja åld
der, så därföör finns för denna
d
parameter en total överensstäämmelse mellan
m
RES 2005‐2006
6 och
STRADA.
ersökningen
n är det in
ntressant attt ha med så många olika
För unde
ålderskate
egorier som
m möjligt, sam
mtidigt som
m det måste finnas tillrä
äckligt
med unde
erlag både i fform av resllängder och olycksdata..
a kategorisserats. Fölljande
För att avgränsa urvalet haar åldrarna
ervall gäller :
åldersinte





n)
6‐‐14 år (barn
15
5‐24 år (unggdom och yn
ngre vuxna)
25
5‐64 år (vuxxna)
65
5‐84 år (äldrre vuxna)

å
vall är en av
vvägning mellan
m
att innte ha för många
m
Valet av åldersinterv
intervall eftersom deet innebär att det blir färre antall observatio
oner i
a
varje intervall men s amtidigt intte ha för få eftersom deet då finns alltför
m gruppernaa. Valet av ålder
å
för grränsdragningarna
stora skilllnader inom
mellan in
ntervallen b
baseras delss på tidigarre studiers gränsdragn
ningar
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(Trafikana
alys, 2011 ssamt Berntm
man et al, 20
010) och dells på författtarnas
egna bedö
ömningar aav vilka åldeersintervall som ansåggs intressanta att
studera.
vinnor i studdien.
En uppdelning har gjoorts mellan män och kv

4.1.6 Ge
enomsnitttlig reslän
ngd
Den geno
omsnittliga rreslängden per färdsättt uppdelad i åldersintervall
och kön är
ä hämtad frrån RES 200
05‐2006. Sta
atistikuppgiifterna bestä
älldes
från Traffikanalys viilka är ansvariga för databasen. Tabell 5 är
ä en
sammansttällning av eerhållen datta som visarr genomsnitttlig resläng
gd per
åldersinte
ervall och kön. Vid
d framtaga
andet av riskmåttet var
genomsniittsreslängd en även upp
pdelad på färdmedelsvaal.
Tabell 5.

Den samman
nlagda mede
elreslängd i km/dag för män och kv
vinnor
uppdelad påå de fyra åld
dersintervallen. Medelresllängden inklu
uderar
färdmedlen ggång, cykel, biil, buss, moped, MC och tågg.

Ålderssintervall
6‐14
6
15
5‐24
25
5‐64
65
5‐84

Män
M
km/dag
22
2
35
3
48
4
26
2

K
Kvinnor
k
km/dag
25
37
37
19

4.2 Urrval av jä
ärnvägsstrafik
Det som sätter sin
n prägel på
p urval av data inoom tågfärd
d och
e
omkom
mmer.
järnvägstrrafik är att eendast ett fååtal skadas eller
ebär bland annat att en
n längre tidsperiod beddömdes vara
a mer
Detta inne
rättvisand
de. En period
d om 10 år valdes
v
för fö
öljande dataa:




ersontrafik i form av strräcka per pe
erson och årr.
Pe
An
ntal allvarliggt skadade resenärer
r
pe
er år.
An
ntal omkom
mna resenäreer per år.

99 till år 200
08, då statisttik från sena
are år
Perioden sträckte sigg från år 199
omplett vid d
denna studiie.
ej varit ko
o
under tågfäärd innebär också
Att endast ett fåtal skkadas eller omkommer
f olika könn eller åldrar.
att det intte varit relevvant att hålla isär data för
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4.3 Be
eräkningg av risk
kmått
Riskmåtte
en beräknass för olika konsekvense
k
er (lindrigt sskadad, allv
varligt
skadad samt
s
omko mmen) sam
mt differen
ntierat på kön samt olika
ålderskate
egorier. Berräkningarnaa följer nedan
nstående arrbetsgång:
a fram antaal lindrigt reespektive alllvarligt skaadade samt antal
1. Ta
om
mkomna. Daata används för 9 län.
2. Ta
a fram total rest sträckaa för respekttive ålderskkategori sam
mt kön
för respektivee färdsätt baaserat på medelreslänggden från da
ata för
ela landet (R
RES 2005‐2006) och be
efolkningssttatistik i de 9 län
he
so
om ingick i d
data över skaadade/omkomna.
3. Ta
a fram risskmåtten genom
g
att beräkna antal (ska
adade
re
espektive om
mkomna) i fö
örhållande till
t rest sträccka.
gar redovvisas även
n med ek
kvationer. Antal lin
ndrigt
Beräkning
skadade/a
allvarligt skkadade elleer omkomn
na (P) fås genom fölljande
uträkning
g:
/4

å

Data avse
eende antal ffås för 9 län
n och detta anses
a
repressentativt för hela
Sverige.
b
reest sträcka (L)
( med resp
pektive färddsätt under ett år
Därefter beräknas
genom fölljande ekvattion:
36
65

∗B

Där
kning i de 9 länen underr år 2007 (frrån SCB)
B = Befolk
Ltot = Restt sträcka
LRES0506 = Rest
R sträckaa (km), medeltal per perrson och dyggn från RES0506.
Gäller hela Sverige.
b
risskmåtten (R
R) i form av sannolikhet
s
ten att bli lin
ndrigt
Därefter beräknas
respektive
e allvarligt sskadad (de olika konsekvenserna),, samt omko
omma
i förhållan
nde till färdaad sträcka, se
s nedan.
å

För att risskmåttet skka vara tillfö
örlitligt kräv
vs att både aantalet interrvjuer
från RES 2005‐2006
2
och antalet skadade i respektive
r
oolyckskonsek
kvens
som måttten bygger p
ärmed
på är tillräcckligt stort. En del riskkmått är dä
inte framräknade påå grund av otillräckligtt underlag. T
Till exempe
el har
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riskmått för
f åldersgrruppen 6‐14
4 år inte räknats ut förr färdmedle
en MC
och mope
ed. Generelllt bygger sttatistiken fö
ör MC och moped från
n RES
2005‐200
06 på få obseervationer.
v som innnebär tillrä
äckligt
De kriteriier som vallts i denna studie för vad
stort und
derlag för sttatistik från
n RES 2005‐2006 och från STRAD
DA är
sammansttällt i Tabelll 6 och 7. Om
O något av
v kriteriernaa från RES 2005‐
2
2006 ellerr STRADA rresulterar i ”Används ej” innebär ddet att riskm
måttet
inte beräk
knas för deen kategorin
n. Om iställe
et någon avv RES 2005‐‐2006
eller STRA
ADA resulteerar i ”osäk
kert” beräkn
nas riskmått
ttet för kate
egorin
men mark
keras gult i resultattabellen (Tabelll 13). Till s ist, om både RES
2005‐200
06 och STRA
ADA resulterrar i ”osäke
ert” beräknaas inte riskm
måttet
och klassa
as som ”Anvvänds ej”.
a totala risker med fleer kategorier i ett
För att möjliggöra beeräkningar av
an perspektiiv” fanns dett ett par risk
kmått som bberäknades på ett
”hela resa
annat sättt. Genom attt studera fö
örhållandet mellan linddrigt skadad
de och
svårt skad
dade för gåångtrafikanter, cyklisterr och bilisteer, där tillgå
ången
på underlag var god ffrån både RES 2005‐2006 och STRA
RADA för sam
mtliga
kategorier, framkom ett samban
nd. För gåen
nde var förhhållandet 0,,057 i
dade och liindrigt skaadade, 0,070 för
genomsniitt mellan svårt skad
cyklister och 0,063 för bilisterr. Förhållandet tolkas därmed som
m att
gör ungefärr 6‐7 % av rrisken att sk
kadas
risken förr att skadass lindrigt utg
allvarligt för dessa ffärdsätt. Detta samband användess därefter fö
ör att
m risken attt skadas sv
vårt för pojk
kar 6‐14 år samt vuxna
a män
räkna fram
25‐64 år som
s
åker bu
uss. Sambandet som anv
vändes var:
dad = Lindriigt skadad * 0,06
Svårt skad
attabellen m
markeras dessa
d
riskm
mått med (***) sam
mt är
I resulta
rödmarke
erade och bör använd
das med extra
e
stor försiktighett. Vid
beräkning
garna av risskmått för ”hela resan
n” (exempelrresor) har dessa
riskmått använts
a
för att kunna använda fler färdsätt vidd studie av risken
r
att skadass svårt.
Tabell 6.

Kriterier för huruvida ett riskmått beräknas där staatistiken är hämtad
från RES 200 5‐2006.

Antal obsservationer i RES 2005‐2
2006
< 10
10 ‐ 30
> 30
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Tabell 7.

Kriterier för huruvida ett riskmått beräknas där staatistiken är hämtad
från STRADA
A.

Antal ska
adade eller d
dödade hämttat från STRA
ADA
0 st Döda
a
> 0 st Död
da
0 st Svårtt eller lindrigtt skadade
1 ‐ 9 st Sv
vårt eller lind
drigt skadade
> 9 st Svå
årt eller lindriigt skadade

A
Används ej
A
Används
A
Används ej
O
Osäkert
A
Används

4.4 Ex
xempelrresor
För att ex
xemplifiera hur riskmååtten kan an
nvändas ochh hur den totala
risken kan
n variera beeroende på val av färdsätt och vall av resläng
gd har
risken attt skadas lin
ndrigt respeektive svårtt beräknats för fem sty
ycken
exempelre
esor. Valett av dessa exempelresor utgåår ifrån 1)
1 en
resvaneun
ndersökningg från Borläänge (Socialdata, 2002)) där bland annat
frekvense
en av olika äärendetyperr studerats och
o 2) med resultat från
n RES
2005‐200
06 om medellreslängd fö
ör reselemen
nt efter desss ärende.
ngen i Borlänge skicka
ades ut unnder oktobe
er till
Resvaneundersöknin
novemberr månad 2001 till totalt 116
67 personeer och fick en
svarsfrekv
vens på 67
7 %. I undersökningen
n användess ”aktivitet”” som
begrepp för
f ärende ooch definierras som ”utrrättande vidd ett mål uttanför
bostaden”” (Socialdaata, 2002). I Tabell 8 visas resultatet från
aktivitetsm
mönstren i Borlänge. De fyra vanligaste akttivitetsmönstren,
dvs. hem‐‐arbete‐hem
m, hem‐utbildning‐hem, hem‐inköpp‐hem och hem‐
fritid‐hem
m, valdes som
m underlag till
t exempelresorna.
Tabell 8.

Aktivitetsmö
önster efter pe
erson och dag
g för Borlängee (Socialdata, 2002)

Aktivitetsmönster
H‐A‐H
H‐U‐H
H‐I‐H
H‐F‐H
H‐U‐H‐F‐H
H‐I‐H‐F‐H
H‐A‐H‐F‐H
H‐A‐H‐I–H
H‐F‐H‐F‐H
H‐T‐H
H‐I‐I‐H
H‐A‐I‐H
Övriga aktiivitetsmönsteer
Tabellförk
klaring:
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%
13
12
9
8
3
3
2
2
1
1
1
1
44

Kum. %
13
25
34
42
45
48
50
52
53
54
55
56
100
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H=Hemme
et
A=Arbete
U=Utbildniing
T=Nyttjand
de av tjänsterr
I=Inköp
F=Fritid

Från RES 2005‐2006
6 hämtadess uppgifter om genomssnittslängde
en för
h färdmedelsval, Tabell 9 (SIKA, 2007). De
e fyra
olika aktiiviteter och
vanligast förekomm
mande akttivitetsmönstren (Soccialdata, 2002)
2
2
kombinerrades med medelreslängden för aktiviteternna (SIKA, 2007).
Dock stud
deras endasst enkel väg
g. För arbetsresorna vaaldes två sty
ycken
typer, en
n kort och en lång, Tabell
T
10. Risken att skadas lin
ndrigt
respektive
e svårt förr både män
n och kvinn
nor beräknaades för de
e fem
exempelre
esorna. På ggrund av bristande und
derlag i riskeen att omko
omma
för ett flertal färrdsätt stud
derades inte denna skadegrad
d vid
esorna.
exempelre
Tabell 9.

Medelreslänggd för resselement effter delresaans
konfidensinteervall angett i kilometer (S
SIKA, 2007)

Färdsätt

Personbil, förare
Personbil, passagerare
Buss
Tåg
Cykel
Gick till fotts

Arbets‐,
tjänste‐ och
o
skolresor
19 ± 1
16 ± 2
14 ± 1
47 ± 6
3±0
1±0

ärende

Ser
rvice och
ink
köp

Fritid

10 ± 1
16 ± 1
7±1
53 ± 22
2±0
0±0

22 ± 2
25 ± 2
25 ± 2
93 ± 20
3±0
1±0

med

Tabell 10. Sammanställlning av valda
a exempelreso
or.

Exempel‐
resa
A)
B)
C)
D)
E)

Aktivittet/
ärendee
Utbildn
ningsresa
Inköpsrresa
Kort arrbetsresa
Lång arrbetsresa
Lång frritidsresa

Utgår från
medelreslängd
för:
Cykel
Personbil förrare
Personbil förrare
Tåg
Tåg

Resläängd
totallt

Ålde
ers‐
inte
ervall

3 km
m
10 km
m
19 km
m
47 km
m
93 km
m

15‐2
24 år
25‐6
64 år
25‐6
64 år
25‐6
64 år
15‐2
25 år
25‐6
64 år
65‐8
84 år

v
exemp
pelresa skatttades reslän
ngden
Från den totala resläängden för varje
f
alternativ. Några
N
genere
ella antagannden som an
nvänts
för olika färdmedelsa
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i exempelresorna fö r gångavståånd till olik
ka färdsätt samt cykell‐ och
bussavstå
ånd till tåg beskrivs i Tabell 11. Den totala reslängden hölls
konstant inom exemp
pelresan såå att den tottala risken ssom räknas fram
örbara. I Taabell 12 besskrivs
för olika färdsättsko mbinationer blir jämfö
färdmedelsalternativven för varje exempelressa.
Tabell 11. Antagna gån
ngavstånd tilll olika färdsätt samt an
ntagna cykel‐ och
bussavstånd till tåg.

Gång till bu
uss
Gång till biil
Gång till MC
M
Gång till cy
ykel
Gång till moped
m
Cykel till tå
åg
Buss till tåg
g

Antagna gen
nerella sträcckor
0,3 km
0,1 km
0,1 km
0 km
0 km
1,5 km
6 km

Tabell 12. Kombination
nen av färdsä
ätt för varje exempelresa.
e
Huvudfärdm
medlet
för varje resaa är markeratt i fetstil.

Exempelre
esa
Exxempelresorrnas reselem
ment
A‐E
A) Utbildn
ningsresa tottalt 3km
A1)
Cyykel 3 km
A2)
Gåång 3 km
A3)
M
Moped 3 km
Gåång 0,1 km
A4)
Biil 2,7 km
Gåång 0,2 km
Gåång 0,3 km
A5)
Bu
uss 2,4 km
Gåång 0,3 km
B) Inköpsresa totalt 1
10 km
Gåång 0,1 km
B1)
Biil 9,7 km
Gåång 0,2 km
Gåång 0,3 km
B2)
Bu
uss 9,4 km
Gåång 0,3 km
B3)
Cyykel 10 km
B4)
Gåång 10 km
Cyykel 1 km
Gåång 0,1 km
B5)
Tååg 8,5 km
Gåång 0,4 km
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C) Kort arbetsresa tottalt 19 km
Gåång 0,1 km
C1)
Biil 18,7 km
Gåång 0,2 km
Cyykel 1,5 km
C2)
Tååg 17 km
Gåång 0,5 km
C3)
Cyykel 19 km
Gåång 0,1 km
C4)
M
MC 18,7 km
Gåång 0,2 km
Gåång 0,3 km
C5)
Bu
uss 18,4 km
Gåång 0,3 km
D) Lång arrbetsresa tottalt 47 km
Gåång 0,3 km
Bu
uss 6 km
D1)
Tååg 32,4 km
Bu
uss 6 km
Gåång 0,3 km
Gåång 0,1 km
D2)
Biil 46,7
Gåång 0,2 km
Gåång 0,3 km
D3)
Bu
uss 46,4 km
Gåång 0,3 km
E) Lång friitidsresa tottalt 93 km
Gåång 0,3 km
Bu
uss 6 km
E1)
Tååg 80,4 km
Bu
uss 6 km
Gåång 0,3 km
Gåång 0,3 km
E2)
Bu
uss 87,7 km
Biil (taxi) 5 km
Gåång 0,1 km
E3)
Biil 92,4 km
Gåång 0,5 km

unna beräkn
na ett riskm
mått att skad
das lindrigt för resor dä
är tåg
För att ku
ingår i resan, valdees att anta att denna risk undeer en tågresa är
försumbar och sattes till noll.
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4.5 An
nalysstö
öd i Exce
el
För att un
nderlätta föör framtida användare av de framttagna riskm
måtten
har ett en
nkelt beräkkningsverkty
yg tagits fra
am. Verktygget består av
a ett
excelark med
m celler som först ska
s fyllas i med uppgiifter om kön
n och
ålder. Därefter ska ttyp av tran
nsportslag (ett
(
eller fl era) anges samt
m respektiive transporrtslag anges, se Figur 133. Resultat i form
sträcka med
av riskm
mått för de olika kon
nsekvensern
na (lindrigtt skadade, svårt
skadade samt
s
omkom
mna) för sp
pecificerad resa redoviisas i cellerr som
beräknas automatiskt
kt.
u
nde data sak
knas (riskm
mått per kil ometer för vissa
I de fall underliggan
kombinattioner av åld
der, kön och transportslag) anges deetta i verkty
yget.
umentet mööjliggör enk
kla
Exceldoku
analys av ett riskmåttt för en viss
ingående riskmått, vilka ej är
ä
g eller vidaareutvecklin
ng
revidering
detta verk
ktyg.

och snab
bba jämförellser. För dju
upare
resa kräv
vs studier aav underligg
gande
synliga i verktygett. Vid even
ntuell
av riskm
måtten krävvs reviderin
ng av

ndet av verk
ktyget har varit
v
att utveeckla ett red
dskap
Syftet med framtagan
s enkelhett ger ett snaabbt stöd tilll användareen av riskmåtten.
som i all sin
Verktygett kan i framttiden utveck
klas till ett mycket
m
bättrre verktyg.

Figur 13.
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5 Re
esultatt
5.1 Risskmått
Resultatett av dennaa studie består
b
främ
mst av fram
mtagna risk
kmått.
Riskmåtte
en redovisass i Tabell 13
3.
en redovisass som negattiva tiopoten
nser. Tolkniingen av desssa är
Riskmåtte
att ju högre (negatiivt) tal i exxponenten (exempelviss ‐9), desto
o mer
k är händel sen. Ett risskmått om 10‐5 per kiilometer inn
nebär
osannolik
följaktlige
en att olyckoor förväntass inträffa ofttare än om rriskmåttet är
ä 10‐9
per kilometer.
u
på fööljande sätt (kolumner från
f
vänsterr till höger)::
Tabellen utläses
älj färdsätt i vänstra kollumnen.
1. Vä
2. Om
m endast siingelolyckorr för gång eller
e
cykel sska studerass, välj
”g
gång, singeloolyckor” resp
pektive ”cyk
kel, singelolyyckor”.
3. Vä
älj kön i kolu
umn ”Kön”.
4. Vä
älj ålderskattegori i kolu
umn ”ålder”.
5. Av
vläs riskmåttt i enheten
n sannolikhe
et per kilom
meter för lin
ndrigt
sk
kadade, svårrt skadade reespektive dö
ödsfall.
6. Om
m cellerna m
med riskmåttten är gula eller röda bbehöver ställning
tas till huruvvida riskmååttet kan användas
a
elller ej. Färgerna
etecknar osääkerhet och om hög tillförlitlighet äär nödvändiig bör
be
färgade uppgiifter exkluderas.
m riskmått ska anges för
f en resa bestående
b
aav en viss stträcka
7. Om
med ett färdssätt och en eller flera sträckor
s
meed andra färrdsätt
meter)
krrävs att deelsträckan för respekttive färdsäätt (i kilom
multipliceras med riskm
mått angive
et i tabellenn. Detta ge
er ett
a
ris kmåtten fö
ör de
risskmått perr färdsätt. Därefter adderas
ingående färd
dmedlen. Se även ekvatiion nedan.
∗

∗

∗

kmått, totaltt (sannolikh
het för lindrigt skadad, allvarligt sk
kadad
Rtot = Risk
eller dödssfall per en ssträcka).
mått för aktu
uellt färdsättt (från tabell).
R = Riskm
d sträcka (kkilometer) med
m aktuellt färdsätt.
L = Färdad
a att en sum
mmering av riskmått fö
ör lindrigt skkadade, allv
varligt
Observera
skadade och
o dödsfall ej är tänkt att
a ske.
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Tabell 13. Riskmått avsseende lindrrigt och allva
arligt skadad
de samt omk
komna,
redovisat förr olika färdssätt, åldersin
ntervall samtt kön. LS=Liindrigt
skadade, SS=
=Svårt skadad
de, D=Dödsfalll, M=Man och
h K=Kvinna. Måttet
anger sannollikhet för resp
pektive utfall (LS, SS eller D
D) per km. Risskmått
h i röda celler
r är mycket ossäkra. Orsake
en kan
i gula celler äär osäkra och
vara att endaast ett fåtal observationer
o
funnits att tiillgå. Tomma celler
indikerar attt bristerna i in
ngående unde
erlag varit allttför stora.
*Observera att ”gång singgel” samt ”cykeel singel” är en
n delmängd uttav ”gång” resp
pektive
”cykel”.
**Riskmåtteen för tågfärd äär ej differentieerade på kön eller ålder.
***Riskmåttten är framräknnat genom ett förhållande
f
me
ellan SS och LS.
S.

Färdsätt
Gång

Kön
K

M

Gång
K
singelolycckor*

M

Cykel

K

M

Cykel
K
singelolycckor*

M

Ålder
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84

Risk
k
LS/pk
km
2,2E‐06
1,9E‐06
2,8E‐06
9,3E‐06
3,0E‐06
2,5E‐06
1,7E‐06
3,4E‐06
1,3E‐06
1,2E‐06
2,5E‐06
8,6E‐06
2,0E‐06
1,5E‐06
1,3E‐06
2,9E‐06
1,4E‐05
7,3E‐06
6,0E‐06
1,1E‐05
1,0E‐05
6,9E‐06
4,8E‐06
6,2E‐06
1,0E‐05
4,1E‐06
3,8E‐06
8,5E‐06
7,7E‐06
4,7E‐06
3,4E‐06
4,3E‐06

Rissk
SS/p
pkm
5,3E
E‐08
5,1E
E‐08
6,7E
E‐08
8,4E
E‐07
9,3E
E‐08
1,1E
E‐07
7,8E
E‐08
4,6E
E‐07
5,9E
E‐09
7,3E
E‐09
3,8E
E‐08
6,5E
E‐07
1,4E
E‐08
1,7E
E‐08
4,1E
E‐08
3,7E
E‐07
1,6E
E‐07
1,1E
E‐07
2,4E
E‐07
2,0E
E‐06
1,9E
E‐07
1,9E
E‐07
2,8E
E‐07
1,3E
E‐06
5,5E
E‐08
6,1E
E‐08
1,2E
E‐07
1,4E
E‐06
1,2E
E‐07
7,2E
E‐08
1,8E
E‐07
9,0E
E‐07

Riisk
D/p
pkm
7,3E
E‐09
5,5E
E‐09
4,1E
E‐08
7,2E
E‐09
1,7E
E‐08
2,6E
E‐08
6,9E
E‐08

6,9E
E‐10
9,4E
E‐09
3,4E
E‐09
2,7E
E‐09
3,1E
E‐08
1,1E
E‐08
1,0E
E‐08
1,9E
E‐08
7,4E
E‐08

2,4E
E‐08
1,4E
E‐07

3,4E
E‐09
2,5E
E‐08

1,0E
E‐08
6,4E
E‐08
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Färdsätt
Bil

Kön
K

M

Buss

K

M

MC

K

M

Moped

K

M

Tåg**

K

M
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Ålder
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84
6‐14
15‐24
25‐64
65‐84

Risk
k
LS/pk
km
1,2E‐07
7,3E‐07
2,5E‐07
1,9E‐07
1,2E‐07
7,6E‐07
1,9E‐07
1,6E‐07
3,2E‐08
5,1E‐08
5,7E‐08
1,5E‐07
4,8E‐08
3,2E‐08
6,4E‐08
8,2E‐08

Rissk
SS/p
pkm
4,2E
E‐09
3,2E
E‐08
1,0E
E‐08
2,1E
E‐08
3,4E
E‐09
5,0E
E‐08
1,2E
E‐08
1,9E
E‐08
2,1E
E‐09
4,7E
E‐10
2,3E
E‐09
1,2E
E‐08
2,9E‐009***
6,3E
E‐10
3,8E‐009***
1,2E
E‐08

Riisk
D/p
pkm
9,4E
E‐10
3,5E
E‐09
1,8E
E‐09
6,0E
E‐09
5,3E
E‐10
1,0E
E‐08
3,4E
E‐09
8,8E
E‐09

9,8E
E‐10
2,5E
E‐09

2,9E‐06

3,3E
E‐07

4,6E
E‐08

2,5E‐06

4,5E
E‐07

7,8E
E‐08

2,0E‐05
2,0E‐05

7,1E
E‐07

1,4E
E‐08

1,6E‐05
7,3E‐06

1,0E
E‐06
7,8E
E‐07

5,5E
E‐08
8,3E
E‐08

3,4E
E‐10
3,4E
E‐10
3,4E
E‐10
3,4E
E‐10
3,4E
E‐10
3,4E
E‐10
3,4E
E‐10
3,4E
E‐10

4,4E
E‐11
4,4E
E‐11
4,4E
E‐11
4,4E
E‐11
4,4E
E‐11
4,4E
E‐11
4,4E
E‐11
4,4E
E‐11
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5.2 An
nalys av riskmå
ått
Analysen av riskmåttten görs geenom att jäm
mföra riskm
måtten utifrrån 1)
vall och 4) kkön.
skadekonsekvens 2) ffärdsätt, 3) åldersinterv
na 14 till 16 jämförs risken att skad
das lindrigt,, svårt respe
ektive
I Figurern
att dödass för de ol ika färdmedlen uppde
elat på åldeer och kön
n. Tåg
exkludera
as för riskeen att skadaas lindrigt då riskmåttt saknas. För de
kategorier där det sa knas stapel kan det anttingen bero på att riskm
måttet
eräknat (vilkket anges i tabelltexten
n) eller att rrisken är så
å låg i
inte är be
jämförelse
e med de ö vriga riskerrs kategorie
er att stapelln blir för lå
åg för
att synas.
na 17 till 28 jämförs risken att skad
das lindrigt,, svårt respe
ektive
I Figurern
att dödas för de olikka transportslagen inom
m varje ålddersintervall. Tåg
as för risken
n att skadas lindrigt då riskmått
r
sakknas.
exkludera
na 29 till 33
3 jämförs riisken att skadas för fem
m av färdm
medlen
I Figurern
(gång, cyk
kel, bil, busss och tåg). Figur
F
för rissken att skaadas med moped
m
samt MC saknas
s
på grrund av att det endast finns
f
myckeet begränsatt antal
riskmått beräknadee. Att dett saknas framräknad
f
de riskmåttt för
vis män i 1
15‐24 år so
om färdas med MC beeror inte på
p att
exempelv
underlage
et i form avv antalet oly
yckor har va
arit för lågtt utan att an
ntalet
observatio
oner från RE
ES 2005‐2006 var för lå
ågt. Risken bbedöms varra hög
i denna kategori
k
enliigt tidigare studier (Tra
afikanalys, 22011 samt ETSC,
1999) men kan inte vverifieras i denna
d
studie
e.
Samtliga figurer 14 till 33 samt resultatttabell 13 hhar använtts vid
analysen.

5.2.1 An
nalys melllan skadeekonsekvens
För samtlliga färdsättt och åldersindelningarr är risken ssom väntat störst
att råka ut
u för en lind
drig skada, därefter
d
en svår skada och lägst risk att
dödas. Risken för attt skadas sv
vårt utgör ungefär
u
6‐77 % av riske
en att
ndrigt för ggång, cykel och bil. Me
ed detta inte
te sagt att risken
r
skadas lin
mellan fä
ärdmedlen äär lika storr utan endast förhållaandet mella
an att
skadas sv
vårt och attt skadas lindrigt. Likaså skiljer deenna kvot mellan
m
åldersinte
ervallen. Om
mfattningen på underlagsstatistike n för gång, cykel
och bil är i allmänhett god vilket ger
g samband
det en stor ttillförlitlighe
et.
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På grund av att det ärr vanligast förekomman
f
nde med linndriga skado
or och
s
skadoor och sist dödsolyckor
d
medför dett att möjligheten
därefter svåra
att beräk
kna tillförlittliga (enligtt de kriterie
er som stäälldes upp under
u
avsnitt 4.3
3) riskmått för antal om
mkomna är begränsad. Av naturliga skäl
är det flest riskmått framräknad
de för risken att skadaas lindrigt medan
m
delningskattegorierna som
s
ska besskriva riske
en att
ett stort antal av ind
e har varit m
möjlig att beeräkna.
dödas inte
ndens att rissken för de allvarligaree konsekven
nserna
För cykel finns en ten
ma är högre för män m
medan de mindre
m
att skadas svårt elleer omkomm
nserna i forrm av att skadas lindrrigt är högrre för
allvarliga konsekven
a. Denna ten
ndens kan även
ä
anas för
f färdmeddlen gång, moped
m
kvinnorna
och MC. För
F cykel teenderar kvinnor i alla åldersintervvall att ha högre
h
risk att sk
kada sig lin drigt i jämfförelse med männen. D
Däremot ten
nderar
risken att dödas när m
man cyklar att
a ligga hög
gre för män ään för kvinn
nor.

Figur 14.
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Risken att b
bli lindrigt ska
adad för resp
pektive ålderssintervall upp
pdelad
på kön. Tåg äär ej represen
nterad.
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Figur 15.

Risken att blli svårt skada
ad för respekttive åldersinttervall uppde
elad på
kön.

Figur 16.

Risken att dö
ödas för respe
ektive åldersiintervall uppd
delad på kön..
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5.2.2 An
nalys melllan färdsätt
Vilket färdsätt som h
har störst olycksrisk
o
pe
er personkiilometer varrierar
kvens som studeras.
s
Ennligt denna studie
s
beroende på vilken s kadekonsek
edister störrst olycksrisk per personkilometeer att skad
da sig
har mope
lindrigt (fför de riskm
mått som är framräknad
de enligt kriiterierna i avsnitt
4.3) meda
an cyklister mellan 65‐84 år har sttörst olycksrrisk att skad
da sig
svårt. Risk
ken att död
das är störstt för manlig
ga cyklister mellan 65‐8
84 år,
följt av ma
anliga mopeedister och MC‐förare
M
i 25‐64 års ållder.
aste färdmeedlet för att
a undvika att skadass allvarligt eller
Det säkra
omkomma är enligt denna stud
die att åka med buss eeller tåg. An
ntalet
a i bussolyyckor under studieperrioden var för flertalet av
omkomna
åldersinte
ervallen nolll vilket meedfört att riskmått intee har beräk
knats.
Eftersom medelreslän
ngden per kilometer
k
va
ar betydandde, mellan 1‐‐8 km
ntervall och kön, kan noll omkomnaa ändå säga något
beroende på åldersin
åga risk.
om dess lå
c
jäm
mfört med gå
ående
Generellt är risken peer kilometerr högre för cyklister
meter
oavsett ålldersintervaall och kön. Risken att skadas lindrrigt per kilom
när man färdas i bil är låg i jäm
mförelse me
ed att färdaas som osky
yddad
mförelse mellan att gå
å respektivee att åka bil
b en
trafikant. Vid en jäm
s
kilometerr för kvinnorr mellan 25‐‐64 år så är det mer än 11 gånger större
risk att sk
kadas lindrrigt när man
n går. Motsv
varande siff
ffra för män
n är 9
gånger. Om jämförelssen i stället görs för risk
ken att skaddas svårt närr man
e kilometerr för kvinnoor i 15‐24 år
å blir
åker bil respektive aatt åka tåg en
det enligtt dessa fram
mräknade riiskmått över 90 gångerr så stor rissk att
färdas me
ed bil. Motsvvarande jäm
mförelse för män i samm
ma åldersintervall
är över 14
40 gånger såå stor risk attt färdas me
ed bil.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991
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Figur 17.

Risken att sk
kadas lindrigtt för kvinnor och män i åld
dersintervalle
et 6‐14
år för de sju färdmedlen. Riskmått saknas för MC occh Moped.

Figur 18.

Risken att sk
kadas lindrig
gt för kvinnor
r och män i ålldersintervalllet 15‐
24 år för de ssju färdmedle
en. Riskmått saknas
s
för MCC.
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Figur 19.

Risken att sk
kadas lindrig
gt för kvinnor
r och män i ålldersintervalllet 25‐
64 år för de ssju färdmedle
en.

Figur 20.

Risken att sk
kadas lindrig
gt för kvinnor
r och män i ålldersintervalllet 65‐
84 år för de ssju färdmedle
en. Riskmått saknas
s
för MCC och moped.
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Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

62((95)

Figur 21.

Risken att sk
kadas svårt fö
ör kvinnor och
h män i ålderrsintervallet 6‐14
6
år
för de sju färrdmedlen. Risskmått saknas
s för MC och m
moped.

Figur 22.

Risken att sk
kadas svårt fö
ör kvinnor oc
ch män i åldeersintervallet 15‐24
år för de sju färdmedlen. Riskmått saknas för MC.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
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Figur 23.

Risken att sk
kadas svårt fö
ör kvinnor oc
ch män i åldeersintervallet 25‐64
år för de sju färdmedlen. Riskmått saknas för kvinn
nor och moped
d.

Figur 24.

Risken att sk
kadas svårt fö
ör kvinnor oc
ch män i åldeersintervallet 65‐84
år för de sju färdmedlen. Riskmått saknas för MC occh moped.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
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Figur 25.

Risken att o
omkomma förr kvinnor och
h män i ålderssintervallet 6‐14
6
år
för de sju fäärdmedlen. Riskmått saknas för kvinnoor‐gång, män‐cykel,
buss, MC och
h moped.

Figur 26.

Risken att om
mkomma för kvinnor och män i åldersiintervallet 15
5‐24 år
för de sju färrdmedlen. Risskmått saknas
s för män‐cyk
kel, buss och MC.
M

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991
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Figur 27.

Risken att om
mkomma för kvinnor och män i åldersiintervallet 25
5‐64 år
för de sju ffärdmedlen. Riskmått
R
sak
knas för kvin
nnor‐buss, kv
vinnor‐
moped.

Figur 28.

Risken att om
mkomma för kvinnor och män i åldersiintervallet 65
5‐84 år
för de sju ffärdmedlen. Riskmått sak
knas för kvin
nnor‐buss, MC
M och
moped.
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5.2.1 An
nalys melllan ålderrsintervalll
För gåend
de är det un
ngefär lika stor
s
risk attt skadas linddrigt i alla åldrar
å
förutom kvinnor
k
65‐‐84 år där risken är betydligt höggre, se Figu
ur 14.
Denna ten
ndens gällerr även för rissken att bli svårt skada d förutom att
a det
är båda kö
önen som haar en betydlligt större risk att skadaa sig svårt.
drigt på cyk
kel är högst i de låga reespektive de
e höga
Risken attt skadas lind
åldersinte
ervallen. Attt bli svårt skadad när man
m färdas med cykel följer
samma mönster
m
soom för dee gående dvs.
d
att ddet är främ
mst i
åldersinte
ervallet 65‐8
84 år som risken ökarr i jämförelsse med de andra
a
åldersinte
ervallen. Tootalt visar dessa
d
riskm
mått på att det är cirk
ka 18
gånger så
å stor risk aatt skadas svårt
s
för en
n kvinna soom cyklar och
o är
mellan 65‐84
6
år i jämförelsee med en kvinna som
m är 15‐24 år.
Motsvaran
nde siffra föör männen är
ä 7 gånger så
s stor risk.
ndrigt när man
m åker bill är högst i åldersinterrvallet
Risken att skadas lin
vinnor är doock margine
ell för
15‐24 år. Riskskillna den mellan män och kv
ga skadorna.. Risken att bli svårt sk
kadad när m
man färdas i bil är
de lindrig
absolut störst
s
för män mellaan 15‐24 år. Även kkvinnor i detta
åldersinte
ervall har en
n högre risk
k per kilome
eter. Riskenn att skadas svårt
för män mellan
m
15‐25
5 år är enlig
gt denna studie mer än 4 gånger så
å hög i
jämförelse
e med män m
mellan 25‐6
64 år.
das lindrigt ungefär i sa
amma
För bussresenärer liggger riskmåttten att skad
storleksorrdning för m
män och kv
vinnor i de tre yngre ååldersinterv
vallen.
Kvinnor över
ö
65 år h
har en avseett högre risk att skadaa sig lindrig
gt vid
bussfärd än
ä för män. Risken att skada
s
sig sv
vårt visar påå samma ten
ndens
som för liindrigt skad
dade förutom
m att även äldre
ä
män m
mellan 65‐8
84 har
ett ungefä
är lika högt rriskmått som
m kvinnorna
a i samma ålldersinterva
all.
en för MC och mopeed är enda
ast tillförlitlliga för en
nstaka
Riskmåtte
åldersinte
ervall varpåå jämförelseeanalyser utteblir. Likasså riskmåtte
en för
tåg uteblir då de intee är differenttierade på åldersinterv
å
vall eller kön
n utan
endast på skadekonseekvens.

n: Riskmått förr hela resan
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Figur 29.

Risken att sskadas lindrig
gt respektive
e svårt per kiilometer med
d gång
som färdsättt.

Figur 30.

Risken att sskadas lindrig
gt respektive svårt per kiilometer med
d cykel
som färdsättt.
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Figur 31.

Risken att skadas lindrrigt respektiive svårt sam
mt att döda
as per
med bil som färrdsätt.
kilometer m

Figur 32.

Risken att sskadas lindrig
gt respektive
e svårt per ki
kilometer med
d buss
som färdsättt.
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Figur 33.

Risken att sskadas svårt respektive attt dödas per kilometer med tåg
som färdsättt.

5.2.2 An
nalys efteer kön
Generellt visar resulttaten för gån
ng på att män har högree skaderisk i unga
derisk på äld
dre dar. Riskken för en kvinna
k
år medan kvinnor harr högre skad
5‐84 år att sskadas lindrrigt när hon är ute och går är nästa
an tre
mellan 65
gånger så
å stor i jäm
mförelse med
d en man i samma ålddersintervalll. För
cykel harr kvinnornaa högre skaaderisk att skadas linndrigt meda
an att
skadas sv
vårt eller om
mkomma är
ä högre risk för männnen. För kv
vinnor
mellan 65
5‐84 år som cyklar är deet nästan du
ubbelt så stoor risk att rå
åka ut
för en lind
drig olycka som för mäännen i sam
mma ålder. R
Risken att sk
kadas
lindrigt elller svårt vid
d bilfärd är ganska lika mellan kvinnnor och mä
än för
åldersinte
ervallen 6‐1
14 år respek
ktive 25‐64 år. Däremott är risken högre
h
för män mellan
m
15‐2
24 år och nåågot lägre för
f män me llan 65‐84 år att
skadas lin
ndrigt eller ssvårt vid bilfärd. Risken
n att omkom
mma vid bilfä
ärd är
avsevärt mycket
m
höggre för män än för kvin
nnor i 15‐2 4 års interv
vallet.
Likaså äldre vuxna män har betydligt
b
hö
ögre risk attt omkomm
ma än
kvinnor i samma inteervall.
ma per kilom
meter är enligt denna studie högrre för
Risken attt omkomm
männen i jämförelse med kvinnorna bland 93 % av risskmåtten dä
är det
beräkna ett värde. Endast risken aatt omkomm
ma för
har varit möjligt att b
ågot högre föör tjejer än killar.
barn mellan 6‐14 år ssom färdas i bil blev nå
Dock bör tilläggas attt antalet död
dsolyckor to
otalt för dett
tta åldersintervall
et medför attt validiteten
n är låg.
är få vilke

n: Riskmått förr hela resan
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5.2.3 An
nalys av ssingelolycckor för gång och ccykel
Ett av de färdsätt
f
som
m har utmärrkt sig ha höga riskmåttt per kilometer är
de oskyddade trafikkanterna. Deetta gäller för samtligga åldersintervall
mst för ålderrsintervallett 65‐84 år. Då detta ärr en åldersg
grupp
men främ
som utgörr en stor an
ndel av antallet lindrigt och
o svårt skkadade totallt sett
studerade
es vilken olyyckstyp som
m var vanliga
ast i denna grupp. I sam
mtliga
åldersinte
ervall och föör båda köneen utgjorde singelolyckkorna majoriiteten
av olyckorrna som led
dde till lindriiga och svårra skador.
Singelolycckor vid gån
ng
En tende
ens är attt ju högrre ålder desto
d
störrre andel utgör
singelolycckorna av deet totala antalet olycko
or. Sett till skkadegraden
n ökar
dessutom
m denna tend
dens ju svåraare skadegraden är, Figgur 34‐36.
killnader m ellan könen
n så utgörs mer än 90 % av de lin
ndriga
Sett till sk
gångtrafik
kskadorna av singelollyckor för kvinnor m
mellan 65‐8
84 år.
Motsvaran
nde siffra fö
för männen är knappt 90 %. Av dde svårt ska
adade
utgörs knappt 80 % av olyckorn
na för män och
o kvinnorr mellan 65‐‐84 år
av singelo
olyckor. Ris ken per kilo
ometer att omkomma i en singelo
olycka
när man går
g och är m
mellan 65‐84
4 års ålder i samma storrleksordning
g som
att omko
omma i en
n bilolycka när man är mellann 15‐24 årr. Av
dödsolyck
korna, med ggång som fäärdsätt, utgö
örs en femteedel av olyck
korna
av singelolyckor förr kvinnor mellan
m
65‐8
84 år och drygt 40 % för
männen.

Figur 34.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

Risken att sskadas lindriigt vid gång samt risken att denna lin
ndriga
skada är till följd av en sin
ngelolycka.
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Figur 35.

Risken att sk
kadas svårt vid
v gång samt risken att deenna svåra sk
kada är
till följd av een singelolyck
ka.

Figur 36.

Risken att om
mkomma vid gång samt ris
sken att denn
na dödsolycka
a är till
följd av en ssingelolycka. Vilka riskmå
ått som saknaas kan utläsa
as från
tabell 13.

Singelolycckor med cyykel
Precis som
m för gångoolyckorna utgörs majorriteten av cyykelolyckorrna av
singelolycckor. Av dee lindriga skadorna för cykel utggör singelolyckor
mellan 56
6 – 76 % oavvsett kön elller åldersinttervall, Figuur 37. Lägst andel
singelolycckor finns i gruppen kvinnor 15‐24 år. Seett till de svåra

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

72((95)

skadorna utgör singeelolyckorna mellan 33‐7
72 % av olyyckorna, Figu
ur 38.
Dvs. det är större sspridning på hur stor andel som
m singelolyck
korna
utgör. Läg
gst andel siingelolyckorr har grupp
pen kvinnorr mellan 6‐14 år
medan sttörst andel har gruppeen män och
h kvinnor m
mellan 65‐8
84 år.
Andelen singelolyckkor av totaalt antal cykelolyckor
c
r minskar med
den, dvs. förr dödsolyck
korna utgör singelolyckkorna mella
an 18‐
skadegrad
44 % för de
d riskmått som är berääknade, Figu
ur 39.

Figur 37.

Risken att sskadas lindriigt på cykel samt risken att denna lin
ndriga
skada är till följd av en sin
ngelolycka.

Figur 38.

Risken att sk
kadas svårt på
p cykel samt risken att deenna svåra sk
kada är
till följd av een singelolyck
ka.

n: Riskmått förr hela resan
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Figur 39.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

Risken att dö
ödas på cykell samt risken att denna död
dsolycka är till följd
av en singel olycka. Vilka riskmått som
m saknas kan
n utläsas från tabell
13.
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5.3 Ex
xempelrresor
För att ex
xemplifiera ooch visa på hur framtag
gna riskmåttt kan använ
ndas i
ett ”hela resan persp
pektiv” har fem exempelresor arb etats fram. Inom
xempelresa är den totala resslängden kkonstant medan
m
varje ex
kedjan/fä
ärdsättet vaarierar. Exxempelresorrna A) tilll E) varierar i
totallängd
d där den kkortaste är på
p 3 km och den längssta är 93 km
m. Då
exempelre
esorna är ju
ust exempell och inte på något vis heltäckand
de har
endast ettt åldersinteervall varit till
t underlag
g för exemppelresa A) till
t D)
medan ex
xempelresa E
E) representterar 3 åldersintervall.
na 40 till 46 visas risken
n att skadas lindrigt resspektive svå
årt för
I Figurern
de 5 exe
empelresorn
na. Riskmåttt för omko
omna saknaas för ett flertal
f
färdsätt/å
åldersintervvall/kön vilk
ket gjorde att
a denna sskadegrad valdes
v
bort från exempelressorna. I figurerna över exempelressorna illustrreras i
m
den övre grafen totaalrisken att skadas lindrigt respekttive svårt medan
nzoomning” av den öv
vre grafen ooch visar endast
e
den nedre är en ”in
risken att skadas svårrt.
mförelse avv exempelreesorna fram
mkom bland annat att för
f en
Vid en jäm
kort resa på 1 mil (25
5‐64 år) är det
d säkrare att ta bilen i jämförelse
e med
et. Däremot när resläng
gden för huv
vudreselem
mentet ökar till
t 47
att ta tåge
km är dett säkrare attt ta tåget. En
n förklaring till detta ärr den höga risken
r
att gå och
h cykla till occh från tåget, vilken utg
gör en störree del av resa
an vid
kortare av
vstånd.
pelresor är det
d generelllt så att sam
mma resalterrnativ
För studerade exemp
som har störst
s
risk, n
näst störst risk,
r
osv. me
ed avseendee på svåra sk
kador
även har det
d med avsseende på lindriga skad
dor. Ett undaantag till de
etta är
dock för exempelressa C). Där är
ä risken attt skadas linndrigt störrre för
f en resa där MC är huvudresellement och tvärt om för att
cykel än för
skadas svårt, Figur 42
2.
mpelresa E) framgår attt för ungdom
mar och unnga vuxna (1
15‐24
För exem
år) står resalternaativet med bil som huvudrese lement förr det
de mest riskkfyllda alterrnativet, me
edan för älddre vuxna (6
65‐84
uteslutand
år) är dett fortfarand
de bil som huvudresele
h
ement som är mest risskfyllt
men det är
ä tätt följt avv buss och tåg.
t

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991
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5.3.1 Exxempelre sa A) Utb
bildningsrresa 3 km
För exemp
pelresa A), ssom jämför 5 alternativ
va resor för en ungdom
m eller
ung vuxen (15‐24 årr) på en to
otal sträcka på 3 km, fframkom attt det
f
äär med gång
g‐buss‐gång
g. Det resaltternativ som
m gav
säkraste färdsättet
högst risk
kmått var attt färdas med
d moped.

Figur 40.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

Den totala rrisken att sk
kadas lindrigtt respektive svårt för mä
än och
kvinnor meellan 15‐24 år som färd
das 3 kilom
meter med 5 olika
färdmedelsk
kombinatione
er. Den nedre
e grafen är ettt utsnitt av risken
att skadas svvårt och har en
e annan skala
a än den övree grafen.
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5.3.2 Exxempelre sa B) Korrt inköpsrresa 10 km
m
För exemp
pelresa B), ssom jämför 5 alternativa resor för vvuxna (25‐6
64 år)
på en tota
al sträcka påå 10 km, fram
mkom att äv
ven här är deet säkraste
färdsättett med gång‐b
buss‐gång. Det
D resaltern
nativ som gaav högst
riskmått var
v att cyklaa.

Figur 41.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

Den totala rrisken att sk
kadas lindrigtt respektive svårt för mä
än och
kvinnor meellan 25‐64 år
å som färdas 10 kilom
meter med 5 olika
färdmedelsk
kombinatione
er. Den nedre
e grafen är ettt utsnitt av risken
att skadas svvårt och har en
e annan skala
a än den övree grafen.
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5.3.3 Exxempelre sa C) Korrt arbetsre
esa 19 km
m
För exemp
pelresa C), ssom jämför 5 alternativa resor för vvuxna (25‐6
64 år)
på en tota
al sträcka påå 19 km, fram
mkom att äv
ven här är deet säkraste
färdsättett med gång‐b
buss‐gång. Det
D resaltern
nativ som gaav högst
riskmått att
a skadas lin
ndrigt var att
a cykla med
dan att skaddas svårt varr det
när huvud
dreselementtet var med MC . Observ
vera att det eenligt denna
a
reslängd och
o färdmed
delskombinaation ger en
n lägre total rrisk att färd
das
med bil i jämförelse m
med tåg som
m huvudrese
element.

Figur 42.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

Den totala rrisken att sk
kadas lindrigtt respektive svårt för mä
än och
kvinnor meellan 25‐64 år
å som färdas 19 kilom
meter med 5 olika
färdmedelsk
kombinatione
er. Den nedre
e grafen är ettt utsnitt av risken
att skadas svvårt och har en
e annan skala
a än den övree grafen.
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5.3.4 Exxempelre sa D) Lån
ng arbetsrresa 47 km
m
För exemp
pelresa D), ssom jämför 3 alternativ
va resor för vvuxna (25‐6
64 år)
på en tota
al sträcka påå 47 km, fram
mkom att de
et säkraste ffärdsättet ha
ar
övergått från
f
gång‐bu
uss‐gång till gång‐buss‐tåg‐buss‐gåång. Det
resalterna
ativ som gavv högst riskm
mått var att färdas i bil.

Figur 43.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

Den totala rrisken att sk
kadas lindrigtt respektive svårt för mä
än och
kvinnor meellan 25‐64 år
å som färdas 47 kilom
meter med 3 olika
färdmedelsk
kombinatione
er. Den nedre
e grafen är ettt utsnitt av risken
att skadas svvårt och har en
e annan skala
a än den övree grafen.
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5.3.5 Exxempelre sa E) Lån
ng fritidsresa 93 km
m
För exemp
pelresa E) ( 15‐24 år), jäämförs 3 alternativa ressor för en
ungdom eller
e
ung vuxxen på en to
otal sträcka på
p 93 km, frramkom att det
säkraste färdsättet
f
ärr med att ta tåget som huvudreselem
ment medan
n
resalterna
ativet att färrdas i bil gav
v högst totallt riskmått.

Figur 44.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

Den totala riisken att skad
das lindrigt re
espektive svårrt för män och
h
kvinnor melllan 15‐24 år som
s
färdas 93
3 kilometer m
med 3 olika
färdmedelsk
utsnitt av risk
kombinatione
er. Den nedre grafen är ett u
ken
att skadas svvårt och har en
e annan skala
a än den övree grafen.
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För exempelresa E) ((25‐64 år), jämförs 3 alternativa reesor för en vuxen
v
på en tota
al sträcka påå 93 km, fram
mkom att de
et säkraste ffärdsättet ärr med
att ta tåge
et som huvu
udreselemen
nt medan re
esalternativvet att färdas i bil
gav högst totalt riskm
mått.

Figur 45.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

Den totala rrisken att sk
kadas lindrigtt respektive svårt för mä
än och
kvinnor meellan 25‐64 år
å som färdas 93 kilom
meter med 3 olika
färdmedelsk
kombinatione
er. Den nedre
e grafen är ettt utsnitt av risken
att skadas svvårt och har en
e annan skala
a än den övree grafen.
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För exemp
pelresa E) (6
65‐84 år), jäämförs 3 alternativa ressor för äldre
e
vuxna på en total strääcka på 93 km,
k framkom
m att det säkkraste färdsä
ättet
edan resalteernativet attt
är med attt ta tåget so m huvudresselement me
färdas i biil gav högst totalt riskm
mått.

Figur 46.

n: Riskmått förr hela resan
Rapportnamn
Rapportnr: 22
27991

Den totala riisken att skad
das lindrigt re
espektive svårrt för män och
h
kvinnor melllan 65‐84 år som
s
färdas 93
3 kilometer m
med 3 olika
kombinatione
er. Den nedre grafen är ett u
ken
färdmedelsk
utsnitt av risk
att skadas svvårt och har en
e annan skala
a än den övree grafen.

82((95)

6 Diiskussiion
Varje traffikolycka in
nnebär lidande för de drabbade individerna
a och
dessutom
m kostar de ssamhället stora belopp
p pengar. Geenom att stu
udera
var risken
n är störst ooch vilka so
om exponera
as mest för dessa riske
er kan
resurser sättas
s
in därr de mest beehövs. Tidiga
are har fokuus främst leg
gat på
de svåra olyckorna
o
ooch att minsska dessa. I och med attt STRADA byggts
b
upp, där både
b
polis o ch sjukvård
d rapportera
ar olyckor occh antal ska
adade,
har större
e andel lind
drigt skadad
de kommit med i statiistiken. Poliis och
sjukvård rapporterar
r
r delvis olikaa sorts olyckor. Singeloolyckor med
d gång
och cykeltrafikanter polisanmäls exempelvis sällan meen dessa olyckor
har komm
mit in i stati stiken tack vare sjukvå
årdsregistre ringen. En grupp
g
som det därmed
d
blivvit mer fokus på är äldrre vuxna (655‐84 år) som
m har
betydligt högre riskk än andra ålderskate
egorier att skada sig svårt
e att omkom
mma när dee är ute och går eller cyyklar i jämfö
örelse
respektive
med övrig
ga åldersinteervall. Geno
om att sätta in rätt resuurser på rättt plats
kan samh
hället sparaa stora sum
mmor pengar. Det är dock viktig
gt att
komma ihåg att fyssisk aktivittet, som att gå och ccykla, också
å har
mjande egen
nskaper. Sam
mtidigt som
m risken attt råka ut för
f en
hälsofräm
trafikolycka är stor m
med dessa transportsla
t
ag minskar rrisken för en
e rad
ukdomar näär man rör på sig. Det har inte bbeaktats i denna
d
livsstilssju
studie me
en det inneb
bär att resultaten inte ska
s avläsas som att ma
an ska
undvika att
a gå och cyykla utan snaarare att större insatserr bör göras för
f att
t.ex. fler använder
a
cyykelhjälm samt bättre uttformning ooch underhå
åll där
fotgängare och cyklisster vistas.
en är baseraade på bl.a. genomsnittl
g
liga reslängdder men må
åtten i
Riskmåtte
sig säger inget om exxponeringen
n. Kombinationen av hhögt riskmåttt och
al personkillometrar inn
nebär stor exponering och ger dä
ärmed
stort anta
ett stort antal
a
olyckoor. Vissa gru
upper som har en högg skaderisk anses
därmed allvarligare
a
ur en sam
mhällsekonomisk synvvinkel än andra
a
grupper p.g.a.
p
att mån
nga exponerras under fler personkiilometrar i denna
d
grupp. Ettt högt riskm
mått är intte lika allva
arligt om deet knappt färdas
f
några kilo
ometrar inom
m denna kattegori.
Resultaten
n är även täänkta att ku
unna använd
das som plaaneringsund
derlag,
till exemp
pel i ett tid
digt skede vid framtid
da utbyggnaadsområden
n. Ett
möjligt an
nvändningsoområde är att
a som planerare ställaa sig frågan –vilka
–
ålderskate
egorier förvväntas röra sig
s till och frrån områdett, hur komm
mer de
att resa hit respektivve härifrån och
o hur kan man som pllanerare utfforma
krare hållbaar reskedja. Vid anlägga
ande av ett bostadsomrråde i
för en säk
utkanten av staden, ssom riktar siig till en äldre befolkninng, kan plan
nerare
h upptäcka vilka
v
elemennt som bidrrar till
undersöka möjliga reeskedjor och
de människo
or som man vänder sig ttill.
en ökad riisk för just d
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6.1 Ossäkerheter krin
ng riskm
måttens vvalidite
et
Framtagandet av riskkmått bygger, som besskrivits tidiggare, på sta
atistik
f
olikaa datakällorr. Som med
d all statisttik finns en
n viss
från ett flertal
osäkerhett i materialeet vilket inn
nebär att de
et är farlig aatt ta riskm
måtten
för sannin
ngar. När staatistik från flera olika källor
k
dessuutom kombin
neras,
uppstår än
ä fler osäkeerhetsfaktorrer. En del av dessa ossäkerhetsfak
ktorer
kommentteras nedan.
kerhet finnss kring daata från ST
TRADA. Därr finns ett stort
Viss osäk
mörkertall bland fram
mför allt lindrigt skad
dade och i synnerhet bland
gående occh cyklister.. Detta bero
or på att end
dast akutsjuukhus registtrerar
olyckor och
o personeer som skad
dar sig lindrigt, t.ex. näär en fotgängare
halkar occh stukar fo
foten, väljerr många offta att uppssöka vårdce
entral
istället fö
ör akutsjukkhus. Vid lindrigare olyckor m ed motorfo
ordon
inblandad
de tillkallass i större utsträckning polis, villket innebä
är att
olyckan blir registrerrad. Detta in
nnebär att eftersom möörkertalet ärr stort
yddade trafikanter, är ddet sannolikt att
för vissa grupper, såå som osky
upper har een högre rissk än vad som
s
är fram
mräknat i denna
d
dessa gru
studie.
b
STRADA och RES 22005‐2006, är att
En annan osäkerhet ssom gäller både
m rapportera
ats av enskkilda individer. I
uppgifter baseras påå data som
r
oolyckorna av sjukhuspe
ersonal och poliser, trots det
STRADA registreras
är den datta som fylltss i ibland ottillräcklig elller direkt feelaktig. Kvaliiteten
bedöms ändå
ä
att varaa högre än om
o enskilda
a individer ssjälva hade matat
in uppgiftterna. Uppggifter i RES 2005‐2006 bygger på vvad den ensskilde
individen svarat om sitt resmön
nster. Här ärr det upp tiill individen
n själv
ma ihåg så attt alla förflytttningar kom
m med. Det är troligt attt t.ex.
att komm
små korta
a promenad
der kan glöm
mmas bort. Såsom kom
mmenterats under
u
4.1.4 Traffikantgrupp er, är det dessutom
d
även
ä
rimligtt att individ
derna
ibland harr svårt att avvgöra vilken
n trafikantgrrupp de tillhhör.
alys och SIK
KA anger att den redo
ovisade stattistiken gälllande
Trafikana
bantrafik och bantraffikskador haar god tillförrlitlighet, doock kan visssa fel i
meringar ha
ar av
rapporterringen föreekomma. Beräkningar och estim
Trafikana
alys och/elleer SIKA genomförts för att kompennsera för luckor i
historisktt material. V
Viss osäkerh
het förekom
mmer även i uppgifter, delvis
d
för att de
e som lämn
nar uppgifteer (ett femttiotal) anväänder varierrande
metoder för
f framställlande av gru
unddata.
ycksdatan ba
aseras på ärr avgränsad
d till 9
Det geogrrafiska områåde som oly
län. Länen
n valdes ut genom att akutsjukhussen i dessa län var ansslutna
till STRAD
DA mellan årr 2007‐01‐0
01 till 2010‐12‐31. I stuudien har an
ntagits
att de olycckor som skkett i län X också rapporrteras till akkutsjukhus i län X.
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Vidare an
ntas att peersoner som
m är med om en olyycka i län X är
folkbokförda i län X
X. Detta anttagande inn
nebär att riiskmåttet ger en
ga persone
er som är folkbokförrda i
högre rissk om dett är mång
omkringliiggande län som är med
d om olyckor i länet X. Å andra sida
an blir
det en läg
gre risk om ffolkbokförd
da från länett X är med oom en olycka i ett
län som inte är reprresenterat i studien. De
e olyckor soom sker närr man
transporterar sig tilll fots, med moped eller med cykeel, bedöms i stor
folk som borr inom länett, medan felkkällan antass vara
utsträckning ske av fo
ng till att maan åker busss eller
något störrre för olyckkor som sker i anslutnin
bil då de
essa färdsättt går i störrre utsträck
kning över länsgränserna. I
studien antogs dockk att antalett personer som reser in i något av de
representterade läneen och skaadas, ungefär kan m
motsvara an
ntalet
personer som reser ut från i något
n
av de
e representterade länen
n och
skadas.
ntalet skadaade i de 9 län
nen och anttalet folkbokkförda i sam
mma 9
Utifrån an
län beräknades antal et skadade per person, färdsätt, ål dersinterva
all och
d, dvs.
kön fram.. Dessa upp gifter baserras på data från sammaa tidsperiod
mellan 20
007‐01‐01 tiill 2010‐12‐31. För att därefter
d
berääkna ett risk
kmått
som anger risken att skadas elleer omkomma per sträckka som en person
nde uppgifter om genom
msnittlig resslängd
förflyttar sig krävdess motsvaran
n. Dessa upppgifter häm
mtades
indelad per färdsätt, åldersintervall och kön
6, dvs. för en annan tidsperiod.
t
I studien är
ä det
från RES 2005‐2006
a
att d
den genomsnittliga resllängden perr färdsätt so
om en
därmed antaget
person ha
ade när den nationella resvaneund
dersökninge n utfördes 2005‐
2
2006 är samma
s
som för åren 20
007 till 2010. Vidare ärr RES 2005‐‐2006
baserad på
p resmönsster från respondenter från hela Sverige och
h inte
enbart frå
ån de 9 länen
n.
Riskmått saknas förr några kaategorier vilket berorr på att antalet
oner i unde rlaget var fö
ör få för att räkna ut ett
tt mått. I och
h med
observatio
att det ärr flera datakkällor som kopplades
k
ih
hop kan ettt icke framrräknat
riskmått ha
h flera förkklaringar. Från
F
olyckssstatistiken i STRADA va
ar det
exempelv
vis god tillgåång på dataa för MC‐oly
yckor i ålderrsgruppen 15‐24
1
år. Antalet observatiooner ifrån RES 2005‐2006 på hur låångt denna grupp
g
g
mot lågt viilket främst ger
reser i genomsnitt
med MC var därem
indikation
ner på att deen totala exxponeringen inom dennna kategori är
ä låg.
Tyvärr ha
ar vi därmeed inte kun
nnat beräkn
na risken attt varken sk
kadas
lindrigt, sv
vårt eller attt omkommaa med MC fö
ör män i åldeersintervallet 15‐
24 år. De
enna grupp har i fleraa tidigare studier
s
utm
märkt sig so
om en
kategori med
m myckett höga riskm
mått.
14 år) att sk
kadas respe
ektive omkoomma som gång‐
Risken för barn (6‐1
v denna sttudie visar. I och
och cykeltrafikanter är troligtviss lägre än vad
a
olycckor i STRA
ADA baserass på alla ollyckor som skett
med att antalet
utomhus i den allmäänna miljön
n medför det att även oolyckor som
m inte
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varit unde
er en resa kkommer meed t.ex. när barn
b
vistas ute på villa
agator
och spelarr boll etc. Deet är föga trroligt att RES
S 2005‐20066 inkluderar lek i
gaturumm
met. Medelreeslängden är
ä därmed troligtvis rejjält undersk
kattad
medan an
ntalet olyckoor förmodligen är ovan
nligt väl säkkerställt efte
ersom
denna åld
dersgrupp ärr minst benäägen att förfflytta sig öveer länsgränsserna.
Denna åldersgrupp antas dessu
utom, i stö
örre utsträcckning än övriga
ö
ervall, bo och
h vistas därr de är folkbo
okförda.
åldersinte
mått som h
har beräkn
nats är ettt resultat av olyckorr och
De riskm
genomsniittliga reslän
ngder från antingen he
ela landet ((RES 2005‐2
2006)
eller olyccksstatistik från 9 län spridda över hela lanndet. I riskm
måttet
finns inge
en differentiiering på nä
är eller var resan sker. Endast vem
m som
gör resan i form av ååldersinterv
vall och kön.. Med detta vill vi poän
ngtera
att risken för att göraa t.ex. en bilrresa på 20 km
k under ruusningstrafik
k, inte
gtvis har sam
mma risk so
om en lugn söndagsefter
s
rmiddag.
nödvändig

6.2 Jäm
mförelse med andra
a
risker i saamhälle
et
Vid jämfö
örelse med andra riskeer i samhälllet krävs aatt riskmåttten är
angivna i samma en
nhet. De risskmått som tagits fram
m i denna studie
s
annolikhet per kilom
meter, medan flertaleet andra anger
anger sa
sannolikh
het att omkoomma per årr. Skillnaden
n beror på aatt i aktuell studie
s
önskas ettt mått som kan använd
das för olika
a fiktiva ressor, medan andra
a
risker oftta saknar m
motsvarand
de koppling
g (såsom saannolikhete
en att
omkomma till följd aav blixtnedslag). I Tabell 14 anges exempel på
å årlig
ndividrisk) att
a omkomm
ma av olika orsaker i Sv
verige
genomsniittlig risk (in
samt mottsvarande riiskvärden frrån denna studie.
s
De vvärden som valts
att presen
nterade från
n vår studie är de som har
h högre årrlig genomsn
nittlig
risk att omkomma
o
et är framttaget genom
m att
än 1,0*10‐55. Riskvärde
multiplice
era aktuellt riskmått med
m den gen
nomsnittligaa reslängden
n/dag
och 365 dagar.
d
I tabeellen går deet att utläsa att den årlliga individrrisken
för t.ex. en
e kvinna m
mellan 65‐84
4 år att gå, är i sammaa storleksordning
som årlig
g individriskk för att om
mkomma i brand ellerr i en hem‐ eller
fritidsolyccka.
ärderingskriiterier (se avsnitt
a
2.1.3) som finnss för vissa risker
r
De riskvä
kan inte sägas
s
vara applicerbarra på aktuelllt område, då de togs fram
specifik fö
ör vissa riskker. Det är ändå
ä
av intrresse att nootera att sam
mtliga
kategorier som redovvisas i Tabeell 14 från vår studie skkulle med sa
amma
b
soom höga, oaacceptabla och ej tolererrbara. Av de
e som
kriterier betraktas
inte finns presenterad
de i Tabell 14
1 är det me
ed de kriteriierna, endasst färd
ö
kateggorier var inom
med tåg är att bettrakta som låg risk, övriga
intervallet 10‐5 per åår och 10‐7 per år som ansågs varra sådana attt alla
a tolereras.
rimliga åttgärder ska vvidtas, för attt risken ska
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Tabell 14. Årlig genomssnittlig risk att omkomm
ma på grund av olika orsaker i
Sverige samtt framtagna riskmått
r
(per
r år). (Räddn
ningsverket, 2004a;
2
Räddningsveerket, 2004b; Arbetsmiljöve
A
erket, 2007)

Dödsorsa
ak
Träffas av blixten och oomkomma
Omkomma
a på grund avv brand
Arbetsolyccka (avser peersoner som arbetar
a
heltid
d)
Hem‐ och fritidsolycksffall
orsaker samm
mantaget för personer
p
20‐40 år gamla
Alla dödso
Alla dödso
orsaker samm
mantaget för personer
p
60 år gamla
Aktuell sttudie (färdsäätt, kön, ålde
erskategori))
‐
Här beskrriv de som h
har högre rissk än 1,0•10‐5
Bil, man, 15‐24
1
år
Bil, man, 65‐84
6
år
Bil, man, 25‐64
2
år
Bil, kvinna
a, 65‐84 år
Bil, kvinna
a, 15‐24 år
Gång, man
n, 65‐84 år
Cykel, man
n, 65‐84 år
Bil, kvinna
a, 25‐64 år
Gång, kvin
nna, 65‐84 år
MC, man, 25‐64
2
år
Moped, ma
an, 15‐24 år

Årlig
drisk
individ
1,0·10‐77
1,4·10‐55
1,3·10‐55
2,2·10‐44
1,0·10‐33
1,0·10‐22
Årlig
drisk
individ
8,2·10‐55
7,4·10‐55
5,1·10‐55
3,2·10‐55
2,4·10‐55
2,3·10‐55
2,1·10‐55
1,9·10‐55
1,3·10‐55
1,3·10‐55
1,0·10‐55

ering av rissker skiljer man på tv
vå grupper av persone
er för
Vid värde
risktolera
ansen för m
människors liv och hälssa. Dels är det person
ner ur
allmänhetten s.k. ”tred
et personer med ankny
ytning
dje man” occh dels är de
till, och ny
ytta av, riskkkällan. Desssutom ska en
nskilda gruppper inte utssättas
för oprop
portionerligtt stora riskeer från en verksamhet
v
i förhålland
de till
de förde
elar som verksamh
heten inne
ebär för dem, i enligt
fördelning
gsprincipen
n. Exempel på ”tredje
e man” ärr de oskyd
ddade
trafikante
erna, i de falll de blir pååkörda av ettt fordon, m
medan exemp
pelvis
bilresenärrerna kan u
utgöra de som
s
har an
nknytning tiill, och nyttta av,
riskkällan
n (bilen). H
Hypotetiskt sett, om alla skulle gåå hade de svåra
olyckorna
a och dödsoolyckorna nästan
n
varit försumbaraa. De oskyd
ddade
trafikante
er, som eenligt denn
na studie utgör blaand de högsta
h
olycksrisk
kerna i vissaa åldersinteervall, kan därmed
d
betrraktas ha mycket
m
liten, ellerr ingen nytt
tta av att uttsättas för den
d orimligtt höga riske
en att
skadas re
espektive attt omkomma, då en sto
or del av riisken med att
a gå
härrör frå
ån andra risskkällor (t.exx. bilar). Enligt Trafikannalys (2011
1) kan
dock denna höga rissk att dödass per färdad kilometerr för gående och
t viss del u
uppvägs av att
a det finnss positiva häälsoeffekter av att
cyklister till
gå och cyk
kla, snarare än att åka t.ex. bil.
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6.3 Risskmått
Många av
v resultaten från denna studie går i linje med tidigare stu
udiers
resultat. Däremot
D
skkiljer de sig åt i hur da
ata är kateggoriserat occh var
gränsen går
g mellan eexempelvis olika
o
åldersintervall occh val av färrdsätt.
Dock går det
d ändå attt jämföra ten
ndenser.

6.3.1 Riisken att o
omkomm
ma
Resultaten
n från Thuliins studie (1
1997) och denna studiee pekar åt sa
amma
håll för de
d flesta ressultat som går
g att jämfföra. T.ex. sttämmer dett med
båda stud
dierna att rrisken för gång‐
g
och cy
ykeltrafikannter att död
das är
något lägre för kvin nor än för män. Enligt Thulins rresultat har dock
äldre kvin
nnliga fotgäängare högree risknivåerr jämfört m ed män. Attt säga
detta som
m en generelll slutsats sk
kiljer mot våra resultatt då våra resultat
visar att risken
r
att skkadas svårt är högre fö
ör äldre kvinnnliga fotgängare
än för mä
ännen med
dan risken att
a dödas är högre förr männen än
ä för
kvinnorna
a.
ulins resultaat har perso
onbilsförarn
na i åldersggruppen 18‐‐24 år
Enligt Thu
störst risk
k att inblan
ndas i en olycka
o
och högst
h
risk aatt skadas. Detta
resultat kan
k verifieraas i vår stu
udie även om åldersinttervallet i denna
d
studie är 15‐24 år isstället. I Hyd
dén (2008) framgår attt gruppen 18‐24‐
1
h
upp tilll 5 gånger högre riisk att döddas jämför med
åringar har
åldersgruppen 45‐54
4 år, vilken är
ä den grupp som har dden lägsta riisken.
nde siffra frrån denna studie
s
fast för mellan åldersinterv
vallen
Motsvaran
15‐24 år och
o 25‐64 åår ger att rissken är 3 gå
ånger störree för yngre vuxna
v
män och 2 gånger stöörre risk för yngre vuxna kvinnor.
en att
Ett intressant resultaat är skillnaaden mellan könen vadd gäller riske
d bil. Enligt Hydén (20008) har kv
vinnor
omkomma när man färdas med
k att dödas som bilföraare än män i alla ålderrsgrupper utom
u
i
högre risk
gruppen 18‐24
1
år. En
nligt resultaaten från vå
år studie haar männen högre
h
risk att om
mkomma i ssamtliga åld
dersintervall utom för bbarn mellan
n 6‐14
år. Förkla
aringen kan
n ligga i attt enligt Hyd
dén avses eendast riske
en att
omkomma som bilföörare medaan i vår stu
udie avses både förarre och
are.
passagera
h
risken att dödass per
Enligt Trrafikanalys studie fråån 2011 har
miljardkillometer berräknats för bil,
b MC/mop
ped, cykel ooch gående. I den
studien an
nvänds sam
mma datakällor som i de
enna studie varpå resulltaten
som vänta
at är snarlikka. Det som skiljer är frramför allt aatt i Trafika
analys
studie är risken är baaserad på un
nderlag från
n fler år, dett är inte upp
pdelat
amt att MC
C och moped är sammanslaget. Prrecis som i våra
på kön sa
resultat utmärker sigg äldre cyklister och fotgängare som
m den grupp
p som
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har högst risk att omkkomma. Fraamförallt är det kvinnorr mellan 65‐‐84 år
som går som
s
utmärkker sig med en
e hög risk att skada siig lindrigt. Likaså
L
framgår den
d höga riisken att om
mkomma för åldersinteervallet 15‐24 år
samt 65‐8
84 år som fäärdas i bil.
n Europeiskka sammanställningen av risker fför olika färrdsätt
Enligt den
(ETSC, 19
999) ligger rrespektive risk
r
per färd
dsätt att döddas högre än
ä det
högsta av
v våra fram
mräknade riskmått
r
ino
om färdsätttet. T.ex. ärr den
europeisk
ka genomsniittliga risken
n att omkom
mma när m
man går 7,5 * 10‐8
medan en
nligt våra b
beräkningarr baserat på svenska datauppgiftter är
risken attt omkommaa till fots stö
örst för män
n mellan 65 ‐84 år och ligger
på 6,9*10
0‐8. Snittet i Sverige lig
gger betydligt lägre änn detta risk
kmått.
Enligt ET
TSC (1999)) är den europeiska genomsnitttliga risken att
omkomma i en MC/m
mopedolyck
ka nära dubb
belt så hög som de risk
ker vi
at fram för d
dessa färdsäätt. Samma tendens vissar en jämfö
örelse
har räkna
med Traffikanalys risskberäkning
g. En möjlig
g förklaringg till detta skulle
s
kunna varra att svensska mopedisster och MC‐förare i stöörre utsträckning
är benägn
na att använ
nda hjälm vilket
v
lindra
ar skadeföljdden avsevärt. En
betydande skillnad liigger också i när studierna är utförra, dvs. från
n vilka
åtten baseraas på. I Sverrige har det sedan nollvvisionen trä
ädde i
år riskmå
kraft skett ett massivvt säkerhetsaarbete för sa
amtliga färddsätt.

6.3.2 Riisken att sskadas lin
ndrigt resspektive ssvårt
I takt med
d att statistiiken blir bäättre och me
er pålitlig föör antalet lin
ndrigt
skadade och
o svårt sskadade harr antalet studier de seenaste åren
n ökat
inom omrrådet. Dettaa är främst tack vara att
a STRADA även inklu
uderar
sjukvårdssrapporterin
ng. Framför allt är det de
d oskyddadde trafikantternas
skaderisk
ker som har sstuderats.
n genomförd
d studie av Öberg
Ö
(2011
1) kom fram
m till att kvin
nnliga
En nyligen
fotgängare skadas i ungefär dubbelt så sto
or omfattninng som mä
ännen,
vilket intte kan förkklaras av exxponeringsd
data. Till occh med ton
nåren
skadas do
ock något fleer pojkar än
n flickor. Frå
ån knappt unnder 20 års ålder
till cirka 25
2 års ålderr, är antalett skadade män
m och kvinnnor ungefä
är det
samma. Därefter
D
skkadas fler kvinnor än
n män i ffotgängaroly
yckor.
Resultatett från Öbeergs studie, stämmer relativt vääl överens med
resultaten
n från denn a studie. Frramtagna risskmått i akttuell studie visar
att i ålde
erskategorieerna 6‐14 år samt 15‐24 år, skkadas något fler
pojkar/män än flickkor/kvinnor lindrigt eller svårt soom fotgäng
gare. I
m
åldersklasssen 25‐64 år skadas fler kvinnor än männ lindrigt medan
risken attt skadas svvårt är relaativt jämnt. Precis som
m Öbergs studie
s
visade, sk
kadas betydlligt fler kvin
nnor än män i ålderskateegorin 65‐84 år.
011) gör än mer detaljeerad uppdeln
ning i skadeegrad än vad
d som
Öberg (20
görs i den
nna studie. T
Tendensen att skillnaden mellan rriskmåttet mellan
m
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män och kvinnor
k
i åld
derskategorin 65‐84 år, är större föör lindriga sk
kador
än allvarrliga avseen
nde fotgängare, stämmer dock överens mellan
m
studierna.
2010) visad
de att eftter att häänsyn tagits till
Larssons studie (2
ve åldersgru
upp, är riskeen för svår skada
s
befolkningsstorlek föör respektiv
gängare, övverlägset stö
örst i den äldsta
ä
ålderrsgruppen (75 år
bland fotg
och över). Även dettaa resultat öv
verensstämm
mer med fraamtagna risk
kmått
s
Män och kvinno
or i åldersg
gruppen 655‐84 år, harr allra
i denna studie.
störst risk
k att skadas svårt som fotgängare.
f
om gjorts i denna studie,
s
har Larsson (2010) stu
uderat
Precis so
singelolycckor bland ffotgängare och cykliste
er separat. E
En generaliiserad
slutsats från
f
hans studie, varr att antale
et skadefalll inom gru
uppen
singelolycckor fotgänggare, ökar med
m åldern. Resultatet stämmer tilll viss
del med resultaten
r
ffrån denna studie. Settt till kvinnoornas olyckor, är
riskmåttet relativt offörändrat mellan
m
6 och
h 24 års åldeer. Därefterr ökar
risken förr både lindrriga och svååra skador, precis som
m Larsson menar.
m
Samma resonemang
r
g gäller äv
ven männens svåra sskador. Settt till
männens lindriga skaador i fotgän
ngarsingelolyckor, är riisken störstt i den
derskategorrin. Mellan ålderskateg
gorierna 6‐ 14 år, 15‐2
24 år
äldsta åld
samt 25‐6
64 år, minskkar dock risk
ken.
h Thulins sstudie (200
09) handlar om cyklistters olycks‐ och
Niska och
skadesituation. I ressultaten drra de bland
d annat sluutsatsen attt det
mband melllan stigande
e ålder och allvarlighettsgrad
generellt finns ett sam
s
cykklisterna. Tiill skillnad frrån vår studdie baseras deras
bland de skadade
på STRA
ADA‐utdrag mellan åren
å
2003 och 20006 d.v.s. innan
versionsb
bytet från A IS 1990 till AIS 2005. Resultaten pekar i alla
a fall i
samma riiktning som
m resultaten
n i denna studie,
s
d.v.ss. att den yngsta
y
respektive
e den äldstta åldersgruppen, är de grupperr som har högst
skaderisk
k. För att skkadas myck
ket svårt me
ed cykel utm
märker sig äldre
vuxna öve
er 75 år enliigt Niska occh Thulins (2
2009) studiie vilket stäm
mmer
väl med våra resulttat. Vidare pekar
p
deras resultat ppå att riske
en att
ycket svårt (ISS >15) för
f cyklister är vanligarre för män än
ä för
skadas my
kvinnor medan
m
att skkada sig svåårt (ISS 9‐15
5) var jämn fördelade mellan
m
män och kvinnor. En
n möjlig förrklaring enligt Niska o ch Thulin kunde
k
h
vara att flickor ooch äldre kvinnliga cyklister har en högre
ändning än pojkar och
h män i mo
otsvarande åldersgrupper. I
hjälmanvä
denna stu
udie visar re sultaten snaarare på att äldre kvinnnor (65‐84 år) har
högre ska
aderisk att skadas svåårt i jämförelse med männen, medan
m
övriga åld
dersintervalll är det män
nnen som ha
ar högst riskk att skadas svårt.
En skillna
ad mellan stu
tudierna är att
a risken in
nte uppdeladd på att skad
da sig
svårt resp
pektive myckket svårt i denna
d
studie
e.
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I likhet med Niska occh Thulin peekar denna studie
s
på attt singelolyck
korna
utgör den
n domineran
nde delen av
v cykelolycko
orna.

6.4 Ex
xempelrresor
Från exem
mpelresornaa i denna studie
s
framk
kom bland annat att för
f en
kort resa på 1 mil (25
5‐64 år) är det
d säkrare att ta bilen i jämförelse
e med
när reslängd
den för huv
vudreselemeentet ökar till
t 47
att ta tåget. Medan n
Vår förklarin
ng till
km som i exempelressa D) var deet säkrare attt ta tåget. V
a den högaa risken att gå och cykla till och fråån tåget utg
gör en
detta är att
större del av resan vvid kortare avstånd. Dessa
D
resultaat stöds även av
999) och B erntman ett al´s (2010) studier. FFrån ETSC studie
s
ETSCs (19
dras slutssatsen att föör vissa reso
or är det säkrare att kööra bil än attt åka
buss ellerr tåg på grun
nd av att bilresan inneb
bär att den höga risken
n som
fotgängare och cyklisster utsätterr sig för ofta
a undviks. I Berntman et
e al´s
(2010) sttudie framkkom att skaaderisken fö
ör busspasssagerare va
ar låg
jämfört med
m de som ååkte bil. Settt till ett ”hela resan perrspektiv” inn
nebar
bussresorr högre risk att skadas än
ä motsvara
ande bilresa..
kel än
I Figur 42 kan skönjaas att risken att skadas lindrigt är sttörre för cyk
för en resa där MC är huvudresellement och tvärt
t
om förr att skadas svårt,
a resultat beeror på är svårt att säg
g men en förrklaring kan
n vara
Vad dessa
att när det väl sker en
n olycka därr MC är inbla
andat blir koonsekvensen ofta
blir vanligarre med svåra
a olyckor förr MC i jämfö
örelse
allvarligarre dvs. det b
med cyke
el. En förkla ring till dettta är skillna
aderna i hasstigheter so
om de
båda färdsätten i gen omsnitt färd
das i.
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7 Slu
utsatser
Riskmåtte
en (risk peer personk
kilometer) stämmer
s
vääl överens med
tidigare studier
s
inom
m områdett, men en del nya reesultat har dock
framkomm
mit. Bland
d annat är delressor med olika färrdsätt
sammank
kopplade i eexempelreso
or vilket ge
er möjlighetten att anallysera
riskerna ur ett ”hel a resan peerspektiv”. För
F att görra dessa resultat
ga för de som
m arbetar med
m trafikplanering elleer prioriteriing av
tillgänglig
trafiksäke
erhetsresursser har ettt enkelt hjjälpmedel för att beräkna
riskmåttet för hela resan tag
gits fram inom ramenn för projektet.
Hjälpmed
dlet är ett E
Excelbaseratt program där riskmåtttet beräknas då
kön, ålderr och delresoor med olikaa färdsätt matas
m
in.
Analysen av riskmåttten uppdelat på färdsätt, ålder ooch kön visa
ar att
kvinnor i ålderskateegorierna 15‐24 samt 25‐64 som kör moped har
k per person
nkilometer att
a skadas liindrigt. Det färdsätt som
m har
störst risk
näst störsst risk att sskadas lindrrigt är med
d cykel, och då främst i den
yngsta resspektive äld
dsta ålderskaategorin.
ken per perssonkilometeer att skadas svårt sam
mt dödas är cykel,
Även risk
moped occh mc de färrdsätt som sticker ut ih
hop med gåång för den äldre
ålderskate
egorin. Riskken per personkilomete
er att skadaas svårt är störst
för kvinnor 65‐84 påå cykel följtt av män i samma kateegori. I de yngre
y
24 år, på mo
oped följt avv män 25‐64
4 samt
kategorierna är det kkvinnor, 15‐2
6
rna har betydligt
15‐24 år, på moped som har sttörst risk. 6‐14‐åringar
k att skadas svårt men även för de
em är det cyykel som medför
m
lägre risk
störst risk
k.
s
trannsportslage
en, tåg
Den höga risken att ggå och cykla gör att de säkraste
pektiv” medför högre riiskmått än bil
b på
och buss, i ett ”hela rresan persp
sträckor.
s
Detta
beeror
på
att
delrresan
tilll/från
korta
hållplatse
en/terminaleen medför så
s stora risker.
a omfattannde satsnin
ng bör
En av de viktigaste sslutsatsernaa är därför att
e trafikanterr. Det prata
as allt
göras på att öka säkkerheten förr oskyddade
a öka andeelen gåendee, cyklande och kollekti
tivtrafikrese
enärer
mer om att
både ur ettt klimat‐ occh hälsopersspektiv. Sam
mtidigt visarr våra resulttat att
det är just dessa grup
pper som lö
öper störst risk
r per perrsonkilometter att
f olyckor i trafiken. En viktig del
d i satsninngarna på dessa
råka ut för
transportslag bör däärför vara att
a öka säkerheten ochh en stor del
d av
satsningarna på trafikksäkerhet bör gå till desssa grupperr.
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