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De transportøkonomiske enhedspriser er benyttet

Forskning om emnet internationalt
 Dårlig vedligeholdelse af vejen forøger risikoen for et cyklist uheld med 10
procent (Dozza og Werneke, 2014). Naturalistisk studie fra Sverige.
 Smalle cykelstier eller –baner er blevet identificerede i et stort antal af uheld
for ældre cyklister (BoeleVos m.fl., 2017). Dybdeanalyse af cyklistuheld med
ældre cyklister i Holland.
 Udgifter på vejvedligeholdelse giver en signifikant fald i dræbte og
tilskadekomne i trafikuheld (Albalate m.fl., 2013). Baseret på data fra Spanien
i perioden 1996-2010.
 SafetyCube projektet har identificerede flere infrastruktur relateret risiko
faktorer for trafikuheld fx rabatter, antal vejbaner, autoværn m.fl. (Filtness A.
& Papadimitriou E. (Eds), 2016)

Data der anvendes i projektet
Trafikuheldsdata fra politiet
• Uhelds- og personoplysninger
• Information om infrastruktur

Trafikuheldsdata fra traumecentrer
• Uhelds- og personoplysninger
• Detaljeret information om skadesgrad og traumatype
• Langt flere cyklistuheld

Belægningsdata
• Registreret i vejman.dk eller via RoSy
• Kommuneveje primært

Data der anvendes i projektet
72 kommuner har indtil
videre givet adgang
23 bruger RoSy (Grøn)
49 bruger vejman.dk (blå)

Uheldsanalyser i projektet
Formål: At undersøge om der er en sammenhæng mellem alvorlighedsgraden af
trafikuheld og vejens tilstand samt omgivelserne.
1. Fokus på trafikuheld og vejens tilstand (skadespoint)

Data fra Aarhus
Belægningsdata
 9.214 observationer fordelt på 1.567 vejsektioner.
Værdier

Studiets inddeling

Værdier kommunens inddeling

0,0

God vej belægning / ny vej

0,0-2,0

God vej belægning / ny vej

0,1-2,0

Acceptable vejbelægning

2,1-4,0

Acceptable vejbelægning

2,1-4,0

Ringe vejbelægning

4,1-9,0

Ringe vejbelægning

4,1-

Meget ringe vejbelægning

9,1-

Meget ringe vejbelægning

Data

Sammenkædning af de to datasæt
Sammenfletning af data (fiktivt eksempel)
 Data
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Vej nr.
356

Del

Kmt
0

Uheld ID
201

År
5

Måned
2014 Dec.

Type
Eneuheld

Nogle uheld kunne ikke kædes til et vejstykke

Manglende information om vej tilstand på det sted hvor uheldet er sket

Uheldet er ikke sket på en kommunevej

Forkert stedfæstelse i uheldsdata

Sammenkædning af de to datasæt
Vejens skadespoint i Århus kommune, 2010-2015
Alvorligste personskade
Antal trafikuheld
Max
Middel

Spredning

Dræbte

43

5,15

1,26

1,11

Alvorlig

487

6,41

1,23

1,09

Lettere

267

7,62

1,19

1,15

Materielskade

3105

7,87

1,16

1,10

Samlet

3902

7,87

1,17

1,10

Analyse metode
Latent Class Analyse – Gruppering af sammenlignelige uheld
?
G3

G1
G2

9 grupper blev identificeret

Resultater: 3 interessante uheldsgrupper
Landevej med god belægning
• Skades point=0, tørt føre, dagslys, spredt bebyggelse
• 13% af dødsulykkerne, mødeuheld

Landevej med dårlig belægning
• Skadespoint ≥ 4, tørt føre, dagslys, spredt bebyggelse
• 19% af dødsulykkerne, mødeuheld

Landevej med dårlig belægning
• Skadespoint ≥ 4, vådt føre, mørke, spredt bebyggelse
• 15% af dødsulykkerne, eneuheld, sprituheld

Resultater

Konklusion
 Tre interessante uheldsgrupper blev identificerede, to af grupperne havde de
samme uhelds karakteristika, bortset fra belægningens tilstand.
 Gruppen med den dårligste belægning indeholdt også den største andel af
dødsulykker, alvorlige kvæstelser, lette kvæstelser samt materielskade uheld.
 For disse uheld fandtes ingen traditionelle karakteristika, som kunne forklare en
større andel af dødsulykker, f.eks. spirituskørsel og ÅDT.
 Resultaterne indikerer at der er sammenhæng, mellem alvorlighedsgraden af et
trafikuheld og belægningstilstanden.

Uheldsanalyser i projektet
Formål: At undersøge om der er en sammenhæng mellem alvorlighedsgraden af
trafikuheld og vejens tilstand samt omgivelserne.
1. Fokus på trafikuheld og vejens skadespoint
2. Fokus på cyklistuheld rapporterede til skadestuen og forskellige trafikantog vej faktorer

Data
Tilskadekomne cyklister som har henvendt sig til akutmodtagelsen i Århus i
perioden 2010-2015.
 4205 cyklister opsøgte akutmodtagelsen
•

Info som: køn, alder, skadesgrad, uheldssituation, føre m.fl.

 3331 cyklister kunne kædes til et besigtiget vejstykke
•

Info som: rabatopspring, rabatfald, slaghuller, krakeleringer,
afskalninger, rivninger, tværfald, skader på riste m.fl.

 ÅDT for antallet af cyklister på vejstrækningerne hvor
uheldene er sket
Kategorier benyttet i analyse
Årsdøgnstrafik
Antal cyklister

1
0-500

2
3
4
5
501-1500 1501-3000 3001-5000 >5001

Semi-kvalitativ analyse
Identifikationen af uheldsfaktorer


Køretøjsfaktor (KF) – en defekt ved køretøjet (fx punktering)



Vejfaktor (VF) – vejens tilstand eller omgivelser (fx glat føre, huller)



Trafikantfaktor (TF) – Cyklistens egen adfærd (fx distraktion, alkohol)



Modpart (MP) – modpartens adfærd (fx drejer ind foran patienten)



Ukendt faktor (UF) – mangelfulde oplysninger (fx faldet på cyklen)



Blank (B) – Ingen beskrivelse af uheldet

Semi-kvalitativ analyse
Gennemgang af kommentarfelter: 340 observationer (B) og 664
observationer (UF)
Fuld på cykel, ville undvige
hul i vejen og vælter,
hudafskrabninger

Væltet på cykel, skred i
sving, hudafskrabning på
knæ og mave

Cyklen foran ham bremser
pludseligt op og han rammer
ind i den og vælter.

Ville undvige en "vejarbejde
jernplade", der lå på cykelsti.

Bildør åbner og cyklist
rammer da hun kører forbi.

Cyklistuheld og identificerede uheldsfaktorer

2488 uheldsfaktorer identificeret for 2327 cyklister som er kommet til skade i
et uheld, i perioden 2010-2015 (Aarhus)

Analyse metode
Latent Class Analyse – Gruppering af sammenlignelige cyklister
?
G3

G1
G2

8 grupper blev identificeret

Foreløbige resultater
Grupper hvor vejen og dens tilstand kan have en betydning:
Vej karakteristika:
• Ingen cykelsti
• Dårlig vejtilstand
• Rabat opspring
• Rabat langs
kørebane
• Tørt eller vådt
føre

Person karakteristika:
• Begge køn
• 18-34 år

Data karakteristika:
• 4% af alle cyklister

Uheldsfaktorer: 25% trafikant og 20% vej

Foreløbige resultater
Grupper hvor vejen og dens tilstand kan have en betydning:
Vej karakteristika:
• Genstand på vej
• Dårlig vejtilstand
• 20% cykelsti
• Ujævn vej
• Problemer med
vejdesignet
• Tørt føre

Data karakteristika:
Person karakteristika:
• 15% af alle cyklister
• Begge køn
• Børn og unge (0-15 år)
• Cyklister over 55 år
• Hjelm bruger (45%)

Uheldsfaktorer: 6% trafikant og 100% vej

Foreløbige resultater
Grupper hvor vejen og dens tilstand kan have en betydning:
Vej karakteristika:
• Genstand på vej
• Ujævn vej
• Problemer med
vejdesignet
• Glat og vådt føre
• Tusmørke eller
mørke

Person karakteristika:
• Kvinder

Data karakteristika:
• 12% af alle cyklister

Uheldsfaktorer: 1% trafikant og 68% vej

Hvad koster et cyklistuheld?
Personrelaterede
uheldsomkostninger,
2017 priser
Personrelaterede
omkostninger

Alvorligt
tilskadekommen

Dræbt

29.492.829

Lettere
tilskadekommen
58.638

2.087.133

Note: Uheldsomkostninger er fremskrevet med prisudvikling, samt for velfærdsdelen desuden med
udvikling i BNP.

Omkostninger for tilskadekomne cyklister, hvor vejen havde en
betydning for at uheldet skete, 2010-2015 (Århus)
Dræbt
Tilskadekomne cyklister
Samlede
personrelaterede
omkostninger

0

0

Alvorligt
Lettere
tilskadekommen tilskadekommen
155
453

323.505.643

Der var 147 cyklister som var uskadte eller hvor skaden var ukendt i grupperne

26.563.213

Konklusion
 Værdifuld info i uheldsdata fra akutmodtagelsen hvor en langt større andel af
cyklistuheldene findes.
 Vejen har en større betydning for cyklistuheld end hidtil påvist, VF 31%. Ting
som belægningsskader og design kan altså være et problem.
 Usikre trafikanter er i højere grad involverede i cyklistuheld steder hvor
belægningen er dårlig.
 Kvindelige cyklister er i højere grad i uheld på veje med dårlig belægning, ved
vejarbejde og i glat føre end mænd.

Uheldsanalyser i projektet
Formål: At undersøge om der er en sammenhæng mellem alvorlighedsgraden af
trafikuheld og vejens tilstand samt omgivelserne.
1. Fokus på trafikuheld og vejens tilstand (skadespoint)
2. Fokus på cyklistuheld rapporterede til skadestuen i Århus og forskellige
trafikant- og vej faktorer
3. Fokus på trafikuheld og forskellige vejkarakteristika

Uheld med motorkøretøjer og vejens stand
Den indledende uheldsanalyse inkluderer 44 kommuner:
I denne analyse ses udelukkende på uheld sket på kommuneveje
udenfor byen, hvor mindst et motorkøretøj har været involveret i
perioden 2011-2015.
33.142 motorfører

3.780 personskadeuheld

18.012 uheld

14.232 materielskade uheld

Analyse metode
Modellere førerens skadesgrad i uheld, givet at uheldet er sket, som en funktion
af forskellige karakteristika ved vejen, føreren og uheldet.
Skadesgraden er diskret og naturligt ordnet
1. Kun materielskade
2. Let personskade
3. Alvorlig personskade
4. Dræbt
Benytter en generalised ordered logit model eftersom antagelsen om
proportinal odds er opfyldt for en del af variablene men ikke alle. Brant test er
benyttet til at teste hvilke variable der opfylder denne betingelsen.

Resultater
Pseudo-elasticiteter for førerens personskade
Variabel
Førerens køn
Førerens alder

Kategori
Materielskade
Mand
1,2%
16-24 år
0,9%
25-34 år
0,8%
35-44 år
1,0%
45-54 år
0,7%
55-64 år
0,4%
≥ 65 år
Førerens adfærd Alkohol
-0,1%
Selebrug
1,2%
Antal
En
-2,4%
motorkøretøjer
To eller flere
Vej med midterrabat
0,7%
Vej type
Vej i øvrige
Randbebyggelse Foretningsgade
0,6%
Industri område
0,6%
Tæt bebyggelse
2,1%
Spredt bebyggelse
-

Let
Alvorlig
Dræbt
-8,2%
-2,5%
7,1%
-3,4%
-4,3%
-4,8%
-3,1%
-4,0%
-4,5%
-3,5%
-4,5%
-5,0%
-2,6%
3,3%
-3,7%
-1,3%
-1,7%
-1,9%
1,1%
0,0%
1,7%
-4,4%
-5,6%
-6,3%
-7,8%
25,4%
12,6%
-1,0%
-3,6% -14,0%
-1,6%
-3,0%
-5,6%
-2,1%
-2,6%
-2,9%
-2,4%
-13,2% -29,2%
-

Resultater
Pseudo-elasticiteter for førerens personskade
Variabel
Førerens
køn
Lys
forhold
Førerens alder

Kategori
Materielskade
Mand
1,2%Dagslys
16-24
år veje
0,9%
Oplyste
-0,3%
25-34
0,8%
Mørkeår
-0,2%
35-44
1,0%
Trafikvolumen
<1000 år
-0,2%
45-54 år
0,7%1000-9999
55-64
år
0,4%
10.000-24.999
0,6%
≥
65 år
0,2%≥25.000
Førerens
adfærd Alkohol
-0,1%
Vej tilstand
Forkert rabatfald
-0,8%
Selebrug
1,2%
Forkert
tværfald
0,2%
Antal
En
-2,4%
Mange afskalninger
0,1%
motorkøretøjer
To
ellerrivninger
flere
Mange
1,2%Vej
med midterrabat
0,7%
Vej
type
Ugedag
Hverdag
3,0%
Vej
i øvrige
Weekend
Randbebyggelse Nordjylland
Foretningsgade
0,6%
Region
-2,6%
Industri
område
0,6%
Midtjylland
-3,0%
Tæt
bebyggelse
2,1%
Syddanmak
-0,5%
Spredt
bebyggelse
Sjælland
0,3%Hovedstaden
-

Let
Alvorlig
Dræbt
-8,2%-2,5%7,1%-3,4%
-4,3%
-4,8%
-1,7%
3,5%
1,9%
-3,1%
-4,0%
-4,5%
1,6%
0,0%
3,5%
-3,5%
-4,5%
-5,0%
0.8%
0,9%
0,6%
-2,6%3,3%-3,7%-1,3%
-1,7%
-1,9%
-2,3%
-2,9%
-3,3%
-0,7%0,4%-1,0%1,1%
0,0%
1,7%
2,8%
3,5%
4,0%
-4,4%
-5,6%
-6,3%
-0,9%
-1,1%
-1,3%
-7,8%
25,4%
12,6%
5,0%
-0,9%
-0,4%
-4,4%-5,5%-6,2%-1,0%
-3,6% -14,0%
-8,1%
-13,2%
-57,5%
-1,6%
-3,0%
-5,6%
18,0%
4,5%
2,7%
-2,1%
-2,6%
-2,9%
16,5%
8,7%
7,8%
-2,4%
-13,2%
8,6%
-3,2% -29,2%
-6,0%
-1,2%-1,5%-1,7%-

Konklusion
 Flere vejkarakteristika blev fundet signifikante i analysen og har dermed en
betydning for førerens tilskadekomst betinget af at uheldet er sket.
 Hvis uheldet er sket på en vej med midterrabat er der en mindre
sandsynlighed for at føreren får en personskade dette er også gældende hvis
der er registrerede mange rivninger og mangelfuld længde.
 Ved et rabatfald langs kørebanen eller mod kørebanen blev identificerede en
større sandsynlighed for at føreren får en personskade.
 Flere analyser skal laves for at undersøge om der er en samfundsøkonomiskgevinst ved forbedringer af rabatterne på de danske veje.

Konkluderende bemærkninger
 De forskellige studier viser en sammenhæng mellem trafikuheld og vejens
tilstand samt omgivelserne.
 Data fra akutmodtagelsen indeholder langt mere information om solo uheld
på cykel og analyserne identificerede en vejfaktor i hele 31% af uheldene.
 Analysen identificerede flere vejkarakteristika der har en betydning for
uheldets alvorlighedsgrad.
 Både analyserne for cyklist uheld og uheld med motorkøretøjer
identificerede rabatfald mod og langs kørebanen som en afgørende faktor
hvilket indikere at rabatter har en langt større betydning for trafiksikkerhed
end hidtil antaget.

Det næste skridt
1. Et studie som undersøger om oplyste veje har en effekt på antallet af uheld.
Uheldsdata kædes i dette studie sammen med satellit billeder.

Det næste skridt
1. Et studie som undersøger om oplyste veje har en effekt på antallet af uheld.
Uheldsdata kædes i dette studie sammen med satellit billeder.
2. Et studie som undersøger om autoværn, vejbredde, sporkøring samt
slaghuller har en effekt på antallet af uheld. Her forventes det at data fra alle
72 kommuner benyttes.
3. Samfundsøkonomi skal kædes på resultaterne, for at bidrage til en eventuel
prioritering af vejvedligeholdsopgaver
4. Endelig notat skrives som opsummerer hovedkonklussioner af de forskellige
studier.
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