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I 
FORORD 

I foreliggande rapport redovisas kostnaden for en polisrapporterad 

viltolycka. Vidare redogors for en undersokning av bortfallet i rap

porteringen av viltolyckor. 

Rapporten ingar sam en delrapport 1nom VIOL-projektet. 

Delar av bortfallsundersokningen har administrerats av Ulla Wallin, 

Statistiska Forskningsgruppen. 

Fran VIOL-projektet riktas ett start tack till forsakringsbolaget 

Volvia,som genom att stalla material over viltolyckor till forfogande 

mOjliggjort genomforandet av denna undersokning. 
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1. INLEDNING 

Foreliggande rapport behandlar samhallets kostnader for klovviltolyckor.
 

I VIOL-rapport nr 1 "Samhallets kostnader for klovviltolyckor" (74-03-15)
 

gjordes ett forsok att uppskatta samhallets kostnader for olyckor med
 

alg och radjur. Till grund for denna kalkyl lag Bengt Mattssons "Vagtrafik


olyckornas samhallsekonomiska kostnader" (Statens trafiksakerhetsrad,
 

rapport 116, 1968). Kalkylen gay till resultat att (uttryckt i 1972 ars
 

priser) en genomsnittlig polisrapporterad algolycka kostar samhallet mel


lan 5 och 6 tusen kronor. Detta motsvarar ca 7-8 tusen l 1976 ars priser.
 

Motsvarande kostnad per polisrapporterad radjursolycka var ca 1 tusen
 

kronor i 1972 ars prlser.
 

Kalkylen beaktade aven kostnader for skador pa det pakorda djuret.
 

Sedan VIOL-rapport 1 har flera utredningar utforts som behandlar de
 

problem som foreligger i samband med trafikekonomiska kalkyler.
 

I Vagplan 70 (sou 1969:57) redovisades den metodik bakom olycksvarderingen
 

som vagverket tillampat i sina trafikekonomiska kalkyler. I utredningen
 

raknades med att en polisrapporterad vagtrafikolycka har en olyckskostnad
 

pa 35 tusen kronor (1973 ars priser). Enligt betankandet Vagplanering
 

(SOU 1975:85-86) presenterat av kommitten forlangsiktig vagplanering och
 

i fortsattningen kallat KLV, uppgar den direkt kvantifierbara delen av
 

olyckskostnaden till 51 tusen kronor (1973 ars priser) dvs en upprakning
 

i forhallande till Vagplan 70 med ca 45 %. Det ar harvid framst kostnaden
 

per personskadefall som ar hogre.
 

Det har saledes sedan VIOL-rapport nr 1skrevs framkommit nya fakta om
 

olyckskostnaderna. Vidare har en fordjupad diskussion forts om problemet
 

med hur humanvarde skall beaktas i den trafikekonomiska kalkylen.
 

Ett allvarligt problem i samband med registreringen av trafikolyckor ar
 

att ett stort antal olyckor aldrig kommer med i den officiella trafik


olycksstatistiken. Detta beror pa att den statistik som finns bygger pa
 

av polisen kanda trafikolyckor vilka av polisen rapporterats vidare till
 

vaghallaren och Statistiska Centralbyran. Till Statistiska Centralbyran
 

rapporteras endast olyckor med personskada. Av vaghallarna har hittills
 



2. DEFINITIONER 

I detta avsnitt definieras 

satta framstallningen. 

Polisrapporterad olycka 

olyckskostnad 

humanvarde 

olycksvarde 

svart skadefall 

lindrigt skadefall 

bortfall 

j. 

ett antal begrepp vilka anvands 1 den fort

en av polisen kand trafikolycka pa statens 

vagnat som kommit med i Statens vagverks 

statist~k over intraffade trafikolyckor 

pa statens vagnat. 

uttrycker i ekonomiska termer vardet av de 

materiella valfardsforlusterna ex. sjukhus

kostnader, produktionsbortfall. 

uttrycker vardet av de icke-materiella upp
offrint3rnR ex. manskligt liv~ svedR och 

vark osv. 

olyckskostnad + humanvarde 

ar sadant skadefall som anses vara 1 behov 

av sluten sjukhusvard. 

ar sadant skadefall for vilket oppen sjukvard 

bedoms vara tillracklig. 

i rapporteringen av olyckor anger hur stor 

andel av det totala antalet intraffade olyc

kor pa statens vagnat som ~ kommit med i 

Statens vagverks statistik. 
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3. OLYCKSKOSTNADER OCR RUMANVARDE 

Olyekskostnader 

I detta avsnitt redogors for de olyekskostnader som anges i betankandet 

Vagplanering (KLV). Enligt betankandet uppgar olyekskostnaden till 

51 000 kronor per polisrapporterad trafikolyeka. Pa det vagnat dar sta

ten ar vaghallare anges olyekskostnaden till ett nagot hogre belopp, 

64 000 kronor. Det skiljer har aven mellan olyekor inom tattbebyggt 

49 000 kronor oeh ieke tattbebyggt omrade68 000 kronor. Alla kostnader 

ges har i 1973 ars prisniva. Den hogre siffran for olyekor utanfor tatt 

bebyggt omrade beror huvudsakligen pa en hogre kostnad per dodsfall till 

foljd av en storre andel man, arbetsfora oeh unga bland de trafikdodade. 

En annan orsak ar en hogre andel dodsfall oeh svart skadade. 

KLV anger olyekskostnaden for ett polisrapporterat dodsfall utanfor tatt 

bebyggt omrade till 472 000 kronor. Bortfallet i rapporteringen av an

talet dodsfall anges till ea 6 %. Bortfallet beror huvudsakligen pa att 

ett dodsfall registreras som ett dodsfall endast om dodsfallet intraffar 

inom trettio dagar fran olyekstillfallet. 

KLV anger kostnaden per polisrapporterat svart respektive lindrigt person

skadefall till 107 000 respektive 50 000 kronor. Per faktiskt intraffat 

fall anges kostnaderna till 50 000 kronor respektive 8 500 kronor. 

Utover invaliditetsfallen behandlas i sluten Yard drygt vart fjarde fall 

med overgaende skada. Uppskattningsvis tages var tredje trafikskadad in 

pa sjukhus. 

Bortfallet 1 rapporteringen av antalet svart skadade anges i KLV till 53 %. 

Endast vart fjarde lindrigt skadefall tyeks registreras i den offieiella 

statistiken. Vidare ar drygt var femte (22 %) av de som rapporteras som 

lindrigt skadade i sjalva verket svart skadade, dvs tas In pa sjukhus. Av 

kostnaden per polisrapporterat lindrigt fall faller nastan halften av kost

naden pa denna kategori. 

Kostnaden per polisrapporterat lindrigt fall kan saledes beraknas enligt: 

Kostnad per polisrapporterat lindrigt fall = 0.22 x kostnaden per polis

rapporterat svart fall + 0.78 x 4 x kostnaden per faktiskt lindrigt fall. 
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Har ar 0.22 den andel av dem som klassificerats som lindrigt skadade 

som i sjalva verket ar svart skadade. 

Medelkostnaden for en genomsnittlig egendomsskadeolycka uppskattades 1 

KLV till 2 500 kronor, varav 1/10 ar kostnad for administrativa 

utredningar. Endast var attonde egendomsskadeolycka registreras i den 

officiella statistiken. Bortfallet i dessa olyckor uppskattas saledes 

till 87.5 %. Detta ger en kostnad per polisrapporterad egendomsskade

olycka pa 20'000 kronor. Dessa siffror for egendomsskadeolyckor galler 

totalt for hela vagnatet; for icke-tattbebyggt omrade ar siffrorna nagot 

hogre, 30 000 kronor respektive 24 000 kronor. 

Nedan sammanfattas olyckskostnaderna uttryckta i 1976 ars prisniva, detta 

motsvarar en uppskrivning av vardena for 1973 med ca 25 %. 

Olyckskostnad/polisrapporterat skadefall 

Icke-tattbebyggt omrade 

1 tkr 

Dodad 

Svart skadad 

594 

134 

Lindrigt skadad 

Egendomsskada 

63 

30 

Olyckskostnaden for olyckor pa det statliga vagnatet inom icke-tattbebyggt 

omrade anges av KLV till 68 000 kronor i 1973 ars priser. Detta motsvarar 

85 000 kronor i 1976 ars priser. 

Humanvardering 

Den i foregaende avsnitt diskuterade olyckskostnaden inbegriper ej det 

s k humanvardet. I KLV diskuteras aven humanvardet och de problem som 

foreligger nar det galler att kvantifiera de icke-materiella uppoffring

arna i samband med trafikolyckor. Forekomsten av ett humanvarde i samband 

med vagtrafikolyckor, liksom i samband med olyckor overhuvudtaget, ar 

odiskutabelt. Daremot rader otvivelaktigt olika uppfattningar om hur detta 

humanvarde" skall faststallas och beaktas i planeringssammanhang. 
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En uppfattning gor gallande att humanvardet till foljd av att det inne

fattar lidande vid skada och forlust av manniskoliv ar ovarderbart dvs 

tillmats i realiteten ett oandligt Yarde. Att sa ej ar fallet i prak

tiken framgar dock av det faktum att vid planering och beslutsfattande 

beaktas aven andra aspekter an de humanitara. 

En annan mojlighet ar att p g a de svarigheter som uppkommer vid varde

ringen helt enkelt avsta fran humanvardet. Detta innebar emellertid det

samma som att satta de icke materiella uppoffringarna till noll, vilket 

tarde vara en felaktiv bedomning. 

I KLV diskuteras aven vissa indirekta metoder for att bestamma human

vardet. KLV tager dock ej stallning for nagon speciell metod. 

Inom vagverket anvandes f n en metod dar man uttrycker humanvardet i 

monetara termer, se "Angelagenhetsbedomning av vagproj ekt" I Statens vag

verk DA 121. Dessa humanvarden har framtagits med indirekta metoder. Med 

utgangspunkt fran de generella hastighetsgranser som kommunikationsdepar

tementet har angivit erhalles vid rekommenderade tids- och fordonskostna

der indirekt en vardering av omkring 125 000 kronor per polisrapporterad 

trafikolycka. Av vad som framkom ovan uppgar olyckskostnaden till omkring 

85 000 kronor per polisrapporterad trafikolycka. Om man nu, for att taga 

hansyn till de humanitara aspekterna, gor ett palagg pa omkring 50 %av 

de kvantifierbara kostnaderna sa far olycksvardet (= olyckskostnad + 

+ humanvarde) en storleksordning som overensstammer med den som fram

raknades med utgangspunkt fran de generella hastighetsbegransningarna. 

Mot bakgrund av detta rekommenderas en olycksvardering av 125 000 kronor 

per polisrapporterad trafikolycka l 1976 ars prlser. 

Med utgangspunkt fran ovanstaende resonemang har humanvardet kvantifie

rats och har erhallit foljande varden i 1976 ars prlser. 

Humanvarde/polisrapporterat skadefall l 

Icke-tattbebyggt omrade 

tkr 

Dodad 1000 

Svart skadad 

Lindrigt skadad 

Egendomsskada 

31 

8 

a 
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4. METOD FOR BERAKNING AV KOSTNAD FOR EN POLISRAPPORTERAD VILTOLYC~~ 

I detta avsnitt harleds uttrycket for vad en polisrapporterad "handelse"
 

kostar, dvs den kostnad en polisrapporterad handelse far bara.
 

Antag att handelsen kan vara endera av typ A eller B.
 

Lat = antal polisrapporterade handelser av typ B
 

= antal intraffade handelser av typ B 

0AB = antalet polisrapporterade handelser av typ A SOID klassi 

ficerats SOID typ B 

+0AB =	 antalet intraffade handelser av typ A SOID klassificerats 

SOID typ B 

d =	 den andel av de SOID typ B polisrapporterade handelser SOID l 

verkligheten ar av typ A 

C =	 kostnad for handelse av typ A
A
 

C = kostnad for handelse av typ B

B
 

b = bortfallet l rapporteringen av handelser av typ A
A
 

b = bortfallet l rapporteringen av handelser av typ B
B 

b = bortfallet l rapporteringen av handelser av typ A som klassi-
AB 

ficerats SOID typ B 

Foljande samband galler: 

+ 
=	 ° =° AB x (l-bAB ) 

samt 0AB = d x 0BAB 

Den totala kostnaden for de handelser SOID klassificerats SOID typ B ar da 
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dvs lika med summan av kostnaderna for handelser av typ A som klassifiee

rats som typ B oeh kostnaderna for handelser sam ar av typ B. 

Saledes blir kostnaden per polisrapporterad handelse av typ B 

(2 ) = ~= 

K. skall beraknas for "handelserna" dodad person (D), svart skadad per

son (8S), lindrigt skadad person (1S) oeh egendomsskadeolyeka (E) (i vilt 

olyekor) . 

C kan beraknas genom en tillampning av formel (2) "baklanges" utgaende 

fran de varden pa K sam anges i K1V oeh DA 121. Genomgaende har harvid 

antagits att b = b
A

, dvs att bortfallet i handelser av typ A som klas
AB 

sifieeras som varande av typ B ar detsamma som for handelser av typ A sam 

klassifieeras sam varande av typ A. 

Vardena pa C redovisas i nedanstaende tabell bade vad galler olyekskost

naden oeh olyeksvardet (1976 ars prisniva och i tusentals kronor). 

Tabell 1.	 Kostnad for dodad person (D), svart skadad person (S8), 

lindrigt skadad person (1S) samt egendomsskadeolyeka (E). 

Faktiskt fall. Tusentals kronor. 

b	 C olyekskostnad C olyeksvarde 

D 0.06 558 1498 

8S 0.53 63 78 

1S 0.75 11 11 

E 0.87 3.9 3.9 

De angivna C -vardena ar beraknade ur relationen 

C = K x (1-b ) 

ar de varden pa kostnad per polisrapporterad "handelse" som an

ges i K1V. Dessa varden sammanfattas i nedanstaende tabell (1976 ars 

priser oeh i tusentals kronor). 
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Tabel12.	 Kostnad for dodad person (D), svart skadad person (SS), 

lindrigt skadad person (LS) samt egendomsskadeolycka (E). 

Polisrapporterat fall. Tusentals kronor. 

K.	 olyckskostnad K olycksvarde 

D 594 1594 

ss 134 165 

LS 63 71 

E 30 30 

I KLV angivna varden 63 och 71 ar de varden sam erhalles am hansyn 

tages till att en viss andel (d = 0.22) lindrigt skadade egentligen 

ar svart skadade. Om hansyn ej tages till detta erhalles att den kostnad 

sam kan ansattas polisrapporterat lindrigt skadade pa grund av bart fall 

i rapporteringen ar 43 000 kronor respektive 44 500 kronor. Detta foljer 

ur formel 2. Exempelvis for olyckskostnaden galler 

63 = 0.22 x 134 + 0.78x y
 

dvs y = 43
 

Viltolyckor kan antagas ha andra varden pa b an vad som i genomsnitt 

galler for samtliga olyckor. Varden pa b speciellt for viltolyckor har 

framtagits l denna undersokning med hjalp av olycksmaterial fran forsak

ringsbolaget Volvia. Harvid har bortfallen bestiimts for olika djurslag 

och hastighetsgranser. For fixt djurslag och fix hastighetsgrans har den 

genomsnittliga olyckskostnaden och det genomsnittliga olycksvardet be

raknats (med hjalp av viltolycksmaterial fran aren 1972-76, se Appendix 2). 

Den genomsnittliga kostnaden ges av 

0D	 x ~ + 0SS x + 0LS x + 0E x ~KSS KLS 

°Tot 

dar 

=	 antal dodade personer som kommit till vagverkets kannedom 

(polisrapporterat) 

= kostnad	 for ett polisrapporterat dodsfall 

0Tot= totala antalet polisrapporterade viltolyckor 



5. RESULTAT AV BORTFALLSSTUDIEN. KOSTNAD FOR EN POLISRAPPORTERAD VILTOLYCKA 

I detta avsnitt redovisas forst resultatet av bortfallstudien. Bortfallet 

l rapporteringen av viltolyckor (dvs den andel av samtliga intraffade 

viltolyckor pa statens vagnat som aldrig kommer till vagverkets kannedom) 

har studerats med hjalp av viltolycksmaterial fran forsakringsbolaget 

Volvia. Detta omfattar enbart olyckor med Volvobilar. Kopior av forsak

ringsrapporter rorande viltolyckor har erhallits fran Volvia. Ett om

fattande arbete har harefter lagts ned pa att identifiera de olyckor 

som intraffat pa statens vagnat. Dessa olyckor har eftersokts i Statens 

vagverks register. Harigenom har information erhallits om storleken av 

ovannamnda bortfall. For synpunkter pa det undersokta forsakringsmateria

let, se kapitel 7. Appendix innehaller grundmaterialet. 

Bortfallet i rapporteringen av antalet dodade personer har pa grund av 

for litet olycksmaterial ej gatt att uppskatta. Det ar dock rimligt att 

antaga att bortfallet ar lika stort som det bortfall som i genomsnitt 

foreligger for dodade i trafikolyckor, dvs 6 %. Detta bortfall beror 

huvudsakligen pa att i den officiella statistiken klassificeras en per

son som dodad i en trafikolycka endast om personen avlider inom trettio 

dagar efter olyckan. 

Det har ej varit mojligt att var for Slg uppskatta bortfallet i rapporte

ringen av antalet svart skadade respektive lindrigt skadade personer. 

Bortfallet synes dock vara ungefar lika stort for bada kategorierna, 

27 % ( ! 16%, 95-igt konfidensintervall). Detta bortf'all ar betydligt 

mindre an bortf'allen angivna i KLV. 

Tabell 3 nedan sammanfattar bortfallsskattningarna (i %) for egendoms

skadeolyckor. 95 %-iga konfidensintervall. 
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Tabell 3. Skattning av bortfallet i rapporteringen av egendomsskade

olyckor med klovvilt. Siffrorna anger den andel (i %) av 

samtliga egendomsskadeolyckor som ej aterfunnits i Statens 

vagverks register. 95 %-iga konfidensintervall. Uppdelning 

pa djurslag och hastighetsgrans 

70 

Hastighetsgrans 

90 110 *Totalt Antal olyckor 

Alg 

Radjur 

Totalt 

Antal 
olyckor 

69 

83 

74 

± 12 

± 14 

± 9 

87 

52 ± 10 

50 ± 14 

51 ± 8 

156 

70 

45 

60 

± 16 

± 22 

± 13 

53 

62 ± 6 

61 ± 9 

62 ± 5 

366* 

239 

127 

366 

* Har ingar aven olyckor vid okand hastighetsgrans, totalt 70 stycken. 

For bade alg och radjur ar bortfallet signifikant storre for olyckor som 

intraffat pa vagar med hastighetsgrans 70 km/h jamfort med olyckor pa 

vagar med hastighetsgransen 90 km/h. For radjur har olyckorna pa 70

vagar signifikant storre bortfall an olyckorna pa 110-vagar. Ingen 

skillnad ~ bortfall kan markas mellan alg- och radjursolyckor. 

Det kan har kommenteras att egendomsskador vid viltolyckor faller in 

under vagnskadedelen pa forsakringen. Sjalvrisken pa Volviaforsakringen 

uppgar till ca 900 kronor. Olyckor som ger skador pa fordonet till en 

reparationskostnad understigande 900 kronor, ingar saledes ej i under

sokningen. Det ar troligt att en overvagande andel av dessa olyckor ar 

olyckor med radjur. Pa grund av skadans ringa omfattning ar det vidare 

aven troligt att dessa olyckor mer sallan kommer till polisens kannedom. 

Bortfallet i rapporteringen ar darfor om man betraktar samtliga in

traffade viltolyckor med storsta sannolikhet storst for radJursolyckorDa. 

Aterga till formel 3. K kan har beraknas utgaende fran formel 2. Fel

klassificerin~ (d ~ 0) forekommer endast for kategorin svart skadade. 

Vissa av dessa har klassificerats som lindrigt skadade. Vi antar att 

samma andel, d = 0.22, galler for viltolyckor som for olyckor i all 

manhet. 
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Vidare antages att bSS,LS = dvs bortfallet i svart skadade sombSS 
klassificeras som lindrigt skadade ar lika stort som bortfallet i 

svart skadade. 

Med insatta varden far formel 3 foljande utseende for olyckskostnad 

respektive olycksvarde (tusentals kronor) 

aSS x 63 + 0LS x (0.22 x 63 + 0.78 x 11) 
( 4) 01yckskostnad: + + 

1 - b
SS 

+ 0E x l.:.2.-}1-b
E 

° x 78 + 0LS x (0.22 x 78 + 0.78 x 11)
{OD x 1594 + -..:::.S;;;.S = +01ycksvarde:
 

1 - b
 
SS 

+ 0E x l.:..2.-}
1-b

E 

Har har utnyttjats att b = b ' SS LS 

Med utnyttjande av de varden som i Volviaundersokningen erhallits for 

bortfallet i rapporteringen kan nu olyckskostnad och olycksvarde be

raknas. Varden pa 0D' aSS, 0LS' 0E ar tagna fran viltolycksstatistiken 

fran aren 1972-76, se Appendix 2. Tabell 4 anger dessa kostnader upp

delade pa djurslag och hastighetsgrans. Storleken pa osakerheten i de 

angivna kostnaderna framgar av de angivna approximativa 95 %-iga konfi

densintervallen. For narmare detaljer om hur dessa konfidensintervall 

framtagits hanvisas till Appendix 3. 
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Tabell 4. Olyckskostnad oCh olycksvarcte for en ~ollsrayporteraa viltolycka, 

uppdela~ ~~ djurslag och hastighe~sgrans. Approxina~ivt 95 %-iga 

..··d '.. r.11usentals kronor. 1976 ars prisniva.konLl ensgranser. 

Alg 

Olyckskostnad Olycksvarde 

undre grans skattning Gvre grans undre grans skattning Gvre grans 

70 11 15 20 12 16 21 

90 16 18 20 23 26 29 

110 28 34 41 46 52 60 

Tot 17 19 21 24 26 29 

Radjur 

Olyckskostnad Olycksvarde 

undre grans skattning Gvre grans undre grans skattning Gvre grans 

70 13 23 50 13 23 50 

90 6.7 8.4 11 7.2 8.9 11 

110 6. 1 8.2 11 7.3 9.5 12 

Tot 8.7 11 13 9.2 11 13 
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6. SAMHALLETS KOSTNADER FOR SAMTLIGA VILTOLYCKOR 

Med hjalp av de i kapitel 5 framtagna kostnaderna for en polisrapporterad 

alg- respektive radjursolycka kan samhallets totala kostnader for viltolyckorl 

under ett ar (1978) ber8.knas, 1976 ars priser. Dessa kostnader kan darefter 

sattas i relation till den sammanlagda kostnaden for trafikolyckorna pa 

statens vagnat (1978). Pa detta satt kan viltolycksproblemet sattas in i 

sitt ratta sammanhang sett ur trafiks8.kerhetssynpunkt. Detta underforstar 

ett accepterande av de kvantifieringar av framforallt humanvardet som 

implicit ligger inbakat i ber8.kningarna. Det kan ater papekas att i de 

framtagna olycksvardena ingar ej det pakorda djurets kottvarde. 

Inga jfumforelser gores i denna rapport mellan olycksvarde och den totala 

algpopulationens kottvarde. Overhuvudtaget synes en totalbedomning av 

klovviltbestandets fordelar och nackdelar vara en komplicerad uppgift som 

gar langt utanfor ffialsattningen for foreliggande rapport. 

Nedan gores en ber8.kning av samhallets kostnader for viltolyckorna under 

1978 samt hur stor andel dessa utgor av den totala samhallskostnaden for 

trafikolyckorna pa statens vagnat under 1978. 

Ar 1978 intraffade pa statens vagnat ca 4000 &lg- och 400oradjursolyckor. 

En genomsnittlig polisrapporterad algolycka kostar 26 000 k~ (± 3 000 

En genomsnittlig polisrapporterad radjursolycka kostar 11 000 kr. 

(± 2 000 

Saledes kostar samtliga algolyckor 

" " "radjursolyckor 

ca 

ca 

104 miljoner kr. 

44 miljoner kr. 

k

. k: 

Sammanlagt ca 150 miljoner kr. 

Under 1978 intraffade ca 27 300 polisrapporterade olyckor pa statens vagnat. 

En polisrapporterad olycka antages kosta 130 000 kronor. Den sammanlagda 

kostnaden under 1978 blir saledes ca 3,5 miljarder kronor 

Av ovanstaende foljer att viltolyckorna svarar for ca 4 %av samhallets 

totala kostnader for trafikolyckorna pa statens vagnat. Denna andel bor 

jamforas med antalet viltolyckors andel av samtliga olyckor pa statens vag

nat ar 1978, 30 %. Viltolyckorna utgor saledes inte ett ur trafiksakerhets

synpunkt sa allvarligt problem som deras andel av samtliga olyckor mojligen 

kan ge sken avo 
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7. BESKRIVNING AV OCR KOl.fMENTARER TILL BORTFALLSSTUDIEN 

Allmant 

For att kunna uppskatta bortfallet i rapporteringen av viltolyckor behovs 

information om samtliga intraffade olyckor med yilt. Utgaende fran denna 

information kan man sedan avgora hur manga av dessa olyckor som rapporte

rats till vagverket. Det skulle dock naturligtvis vara en alltfor stor 

arbetsuppgift att insamla samtliga intraffade viltolyckor (under en viss 

tidsperiod). Vidare ar det i princip omojligt att garantera att samtliga 

olyckor som intraffar verkligen kommer till var kannedom. 

En mer arbetsbesparande metod ar normalt ett utfora en stickprovsundersok

ning, dvs slumpmassigt valja ut ett mindre antel enheter och endast under

soka dessa. Ett urval bland samtliga viltolyckor minskar emellertid inte 

markbart den totala arbetsinsats som kravs. 

Det ar darfor i stallet battre att pa nagot satt begransa den population 

som skall undersokas och i denna begransade population gora ett urval, 

mojligen ett totalurval. Harvid underforstas att den utvalda delpopula

tionen ar representativ for hela olycksmaterialet atminstone vad galler 

den faktor (i detta fall bortfall i rapporteringen) sam skall studeras. 

Det kan i manga fall vara svart att avgora huruvida detta ar fallet och 

man ar ibland tvungen att acceptera vissa antaganden. Materialet kan dock 

undersokas med avseende pa vissa variabler, speciellt sadana som finns 

registrerade i den officiella statistiken. Pa detta satt kan man fa en 

viss uppfattning om materialet ar representativt for den population av 

olyckor som man egentligen ar ute efter att undersoka. 

En mojlighet ar att utnyttja det olycksmaterial som finns hos fors8.krings

bolagen. Detta ar troligen ocksa den enda mojlighet som star till buds om 

man viII forsoka fa in olyckor pa ett kontrollerat satt och utan en allt

for omfattande administration. Ett problem ar dock att skadorna regleras 

ute pa de olike lokalkontoren och i vissa fall, bl a for de svaraste sk~

dorna, aven pa huvudkantoret. Detta medfor en stor arbetsinsats for att 

samla in materialet. 

Vi har emellertid i foreliggande undersokning haft mojlighet att utnyttja 

det olycksmaterial som centralt insamlas av forsAkrin,Q:sbola!?et Volvia. i 

Goteborg. Detta har betydligt forenklat insamlandet. Det undersokta mate

rialet omfattar olyckor mellan klovvilt och motorfordon 
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av market Volvo. Fordonen skall omfattas av Volvos vagnskadegaranti eller 

PV-garanti. Det kan namnas att en olycka med yilt enbart paverkar vagn

skadedelen av en vanlig fordonsforsakring, savida ej personskada foreligg

er i vilket fall aven trafikforsakringen berors. Manga bilagare avstar 

emellertid fran att losa vagnskadeforsakring. Detta galler kanske speciellt 

for dem vars fordon ej betingar ett alltfor hogt Yarde. Detta ar ett problem 

som i allmanhet minskar mojligheterna att fa tag pa olyckor med hjalp av for

sakringsbolagen men som inte galler Volvos vagnskadegaranti. 

Volvogarantin ingar som ett detaljerbjudande vid bilens inkop och torde dar

for	 omfatta samtliga Volvobilar som ar hogst 5 ar gamla.Forsakringen har 

emellertid en sjalvrisk pa 900 kronor. Olyckor dar skadornas omfattning ej 

uppgar till detta belopp ingar saledes ej i det undersokta materialet. Dessa 

olyckor ar troligen aven mer sallan polisrapporterade. Beaktas aven dessa 

olyckor skulle saledes bortfallet i olycksrapporteringen bli annu storre 

an vad som framkommit i denna undersekning. A andra sidan kostar dessa 

olyckor mycket mindre an de knappt fyra tusen kronor som ar ansatt en ge

nomsnittlig polisrapporterad egendomsskadeolycka. Det ar saledes troligt 

att	 dessa olyckors interna bortfall i undersokningeu inte paverkar de eko

nomiska kalkylerna l tidigare kapitel. 

Det	 ar, som tidigare papekats, tva olika typer av bortfall l rapportering

en av viltolyckor som ar av intresse, namligen 

AI	 de olyckor som aldrig kommer till polisens kannedom 

BI	 de olyckor polisen far kannedom om, men inte rapporterar vidare till
 

vagverket och som darfor ej kommer med i den ordinarie statistiken.
 

Denna undersokning har inrikta~s pa att kBrtlagga det totala bortfallet 

dvs	 den sammanlagda effekten av bortfallen A och B. Det totala bortfallet 

anger hur stor andel av samtliga intraffade viltolyckor som inte kommer 

till vagverkets kannedom. Nagon saker uppgift om hur manga viltolyckor som 

intraffar utanfor det statliga vagnatet-pa kommunala eller enskilda vagar 

finns inte. Det torde dock inte vara mer an ett fatal procent av samtliga 

viltolyckor i landet. 

Fran Volvia har erhallits kopior av fersakringsrapporter rorande vilt 

olyckor. Olyckorna har intraffat huvudsakligen under perioden juni tom 

oktober 1978. Ett omfattande och gediget arbete har gjorts av personal 

pa Stat ens vagverk med att seka identifiera de olyckor sam intraffat pa 
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statens vagnat. Dessa olyckor har darefter eftersokts i statens vagverks 

register. Harigenom har information erhallits om bortfallens storlek, se 

kapitel 5. 

detta avsnitt studeras fordelningen for "hos vagverket f1lllna" olyckor 

over nagra variabler som finns registrerade i den officiella statistiken 

over viltolyckor. Detta gar det mojligt att uttala sig om forsakringsmate

rialets representativitet. 

Olyckornas lansfordelning 

Lansfordelningen overensstammer tiimligen val med lansfordelningen i 

vagverkets statistik. 8torsta absoluta avvikelse, vilken aven ar signi

fikant, uppvisar Varmlands lan (8) som ar overrepresenterad l forsiik

ringsmaterialet bade vad galler alg- och radjursolyckor. 

Olyckornas manadsfordelning
 

Olycksmaterialet omfattar olyckor fran tidsperioden j1llli-oktober. Olyc


kornas fordelning over dessa manader overensstammer val med motsvarande
 

olycksfordelning i vagverkets statistik. Detta galler saval algolyckor
 

som radjursolyckor.
 

Olyckornas fordelning pa hastighetsgrans
 

Olyckornas fordelning pa hastighetsgrans overensstammer for alg val
 

med vagverkets statistik. For radjursolyckor ar olyckor pa 110-vagar
 

nagot overrepresenterade medan olyckor pa 70-vagar ar nagot 1lllderrepre


senterade i forhallande till vagverkets statistik.
 

Olyckornas fordelning pa djurslag
 

Radjursolyckorna ar i olycksmaterialet nagot 1lllderrepresenterade l for


hallande till vagverkets statistik.
 

Olyckornas svarhetsgrad
 

Olyckorna har en nagot hogre svarhetsgrad (andel dods- och personskade


olyckor) an olyckorna l vagverkets statistik.
 

8ammanfattningsviskan sagas att det undersokta forsakringsmaterialet tam

ligen val representerar viltolyckorna pa statens vagnat. 
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B.ag,ol om_b.S2.rlf.!!11els_v~riation_o!.e!. !¥l.SF~ !.a!..i~b.!..e.!:. ~n_d.J.U£s!a~ .£c~ ~a~tig~els=. 

g,r~n~ 

Ur det undersokta forsakringsmaterialet kan forutom information om hur
 

bortfallet varierar over hastighetsgrans och djurslag aven viss informa


tion erhallas om hur bortfallet i rapporteringen varierar over vissa
 

andra variableI'. Dessa ytterligare resultat skall endast tolkas som ten


denser da det underliggande materialet i de flesta fall ej ar tillrack


ligt omfattande for att mojliggora nagra mer langtgaende slutsatser. Det
 

hal' ju inte teller varit undersokningens malsattning att undersoka dessa
 

ovriga samband.
 

Folj ande tva resultat kan dock namnas:
 

- Bortfallet ~ rapporteringen av viltolYckor var~erar mellan lan
 

- Bortfallet ~ rapporteringen av viltolyckor synes ej variera me11an
 

manader 

Ett forsok har aven gjorts att soka uppskatta hur stor del av det totala
 

borti'allet som beror av bort.i'allet A respekti ve bort fallet B (se 7 All


mant). Med hjalp av uppgii't pa forsakringsrapporten - det finns en spe


ciell ruta pa forsakringsblanketten for denna uppgift - om huruvida
 

olyckan rapporterats till polisen,dvs kommit till polisens kannedom,
 

hal' det varit majligt att uppskatta bortfallet B och darigenom indirekt
 

bortfallet A. Det bor dock hal' observeras att uppgiften om huruvida
 

olyckan polisanmalts mestadels hal' uppgivits av den i olyckan inblandade
 

forsakringstagaren. Nagon kontroll av huruvida den givna uppgiften ar
 

korrekt hal' inte ut fort s . Det ar dock troligt att ett antal av de olyckor
 

som uppgivits ha rapporterats till polisen i sjalva verket aldrig kommit
 

till polisens kannedom. Hur manga olJ' ~kor detta omfattar ar dock okant.
 

Den erhallna skattningen av bortfallet B ar saledes en overskattning.
 

Det verkliga bortfallet ar mindre. Likaledes ar skattningen av bortfallet
 

A en underskattning. Det verkliga bortfallet ar storre.
 

Foljande resultat framkom om bortfallen A och B:
 

- Bortfallet A uppskattas till ca 30 %dvs tre av tio viltolyckor kommer 

aldrig till polisens kannedom 

- Bortfallet B uppskattas till dr;;rgt 40 % dvs mer an t'yra av tio vilt 

olyckor som polisen i'ar kannedom om kommer inte med i Stat ens vagverks 

statistik over viltolyckor 
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I VIOL-rapport nr 16 "Utvidgad information om klovviltolyckorna" forfattad 

av Soren Holm redovisas et~ forsok till uppskattning av bortfallet B. Har

vid utnyttjades material som framkommit i samband med den s.k. VIOL-enkaten. 

Bortfallet B uppskattadestill 25-35 %. 

Mot bakgrund av resultaten i VIOL-rapport 16 samt de resultat som framkommit 

i foreliggande undersokning - hansyn taget till den troliga overskattningen 

av bortfallet B - forefaller det rimligt att antaga att ca vax tredje intraffa' 

viltolycka pa statens vagnat aldrig kommer till polis ens kannedom samt att 

ca var tredje till polisen rapporterad viltolycka pa statens vagnat inte kom

mer med i Statens vagverks statistik over viltolyckor. 
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8. S~~FATTNING AV UNDERSOKNINGENS RESULTAT 

Bortfallet i rapporteringen av viltolyckor ar mindre an bortfallet l rappor

teringen av olyckor i allmanhet. I viltolyckorna rapporteras drygt tre av 

fyra personskadefall. For olyckor i allmanhet rapporteras inte ens halften 

av personskadefallen. Bortfallet i rapporteringen av egendomsskadeolyckor 

ar for viltolyckor drygt 60 %jamfort med 85-90 %for olyckor i allmanhet. 

Om hansyn tages till bortfallet i rapporteringen och viltolyckornas svar

hetsgrad foljer att en genomsnittlig polisrapporterad algolycka kostar 

26 000 kronor (± 3 000 kronor). Harav utgors drygt 70 %av kostnader for 

huvudsakligen sjukhusvard och produktionsbortfall (s k olyckskostnad). Res

ten utgors av humanvardet. 

En genomsnittlig polisrapporterad radjursolycka kostar 11 000 kronor 

(± 2 000 kronor) varav huvuddelen utgors av olyckskostnader. 

En uppdelning pa hastighetsgrans visar att for alg ar kostnaden narmare 

tre ganger sa star vid 110 km/h jamfort med vid 70 km/h. Denna skillnad 

aterspeglar huvudsakligen skillnaden i skadefoljd mellan polisrapporterade 

algolyckor pa 70 respektive 110-vagar. 

For polisrapporterade radjurs91yckor ar kostnaden i det narmaste oberoende 

av vagens hastighetsgrans, aven am olyckor pa 70-vagar pa grund av stort 

bart fall i rapporteringen synes ha en nagot hogre kostnad per polisrappor

terad olycka an vad som ar fallet for ovriga hastighetsgranser. 

Samhallets totala kostnader for viltolyckorna (undantaget det pakorda dju

rets kottvarde) uppgick ar 1978 till ca 150 miljoner kronor vilket utgor 

ca 4 %av samhallets totala kostnader for samtliga trafikolyckor pa sta

tens vagnat. Detta kan jamforas med viltolyckornas andel av samtliga olyck

or pa statens vagnat ar 1978, 30 %. Viltolyckorna utgor saledes ej ett ur 

trafiksakerhets~ynpunkt sa allvarligt problem som,deras andel av samtliga 

olyckor mojligen kan ge sken avo 
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Appendix 1 

Grundmaterial for bortfallsstudien 

Antalet dodade personer (D), svart skadade personer (88), lindrigt skadade personer 

(L8) och egendomsskadeolyckor (E) i olycksmaterialet fran forsakeringsbolatet Volvia. 

Enbart olyckor pa statens vagnat. Uppdelning pa djurslag och hastighetsgrans. I ko

lumnen "Ej funna" anges antalet fall som ej kunnat aterfinnas i 8tatens vagverks re

gister medan kolumnen "Funna" anger antalet fall som har aterfunnits. 
ALG 

70 90 110 Totalt x) 

Ej funna Funna Ej funna Funna Ej funna 

0 

Funna Ej funna Funna 

0 1D 0 0 0 0 0 

S8 0 0 1 1 0 2 1 3 

18 0 0 3 11 2 5 6 17 

E 40 18 54 50 23 10 148 91 

RADJUR 

70 90 110 Totalt x) 

Ej funna Funna Ej funna Funna Ej funna 

0 

0 

0 

9 

Funna Ej funna Funna 

0 0 

0 

} 21 

78 49 

D 

S8 

18 

E 

0 

0 

0 

24 

0 

}1 

5 

0 

0 

1 

26 

0 

0 

0 

26 

0 

} 1 

II 

x) Har ingar aven olyckor vid okand hastighetsgrans samt olyckor vid hastighetsgrans 

50 km/h 
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Appendix 2 

Vi1to1ycksstatistik 1972-76 

Samt1iga vi1to1yckor pa statens vagnat 1972-76. Uppde1ning pa hastighetsgrans och 

djurs1ag. I tabe11en anges anta1 dodade personer (OD)' anta1 svart skadade personer 

(OSS), anta1 1indrigt skadade personer (OLS)' anta1 egendomsskadeo1yckor (OE) samt 

tota1a anta1et vi1to1yckor (OTot)' 

ALG RADJUR 

70 90 110 x) Tota1t 

°D 

°ss 

°LS 

°E 

°To 

1 

29 

143 

1935 

2074 

31 

162 

738 

4305 

4947 

18 

91 

273 

890 

1136 

52 

286 

1199 

8017 

9078 

70 90 110 x) Tota1t 

0 2 1 4 

4 9 3 16 

19 44 8 75 

2162 4661 893 8469 

2177 4705 902 8541 

x) Har ingar aven vi1to1yckor vid okand hastighetsgrans samt olyckor vid hastig

hetsgransen 50 km/h 
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APPENDIX 3 

Konfidensintervall for olyckskostnad och olycksvarde 

For att fa en uppfattning om precisionen i olyckskostnad och olycksvarde 

bildas approximativa 95 %-iga konfidensintervall. 

Uttrycken for olyckskostnad och olycksvarde i kapitel 5 (formel (4) och 

(5)) ar bada av formen 

ill	 m n.
1.

1:: a.	 ----= 1:: a.
1. x. 1. n. - X.i=1 1. i=1 1. 1. 

n.
1. 

dar n. - x. ar approximativt binomialfordelad med parametrar n. och
1. 1.	 1. 

p ..
1. 

Variansen for motsvarande inverterade och 1. noll trunkerade binomialvaria

bel	 ar approximativt 

V( n. ,p.) ~ (1 - ~) (1 - _1) q. (n . p. - q.) -2 (n. p. _ q. _ 1)-1
1. 1. n. n. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.1. 1. 

Approximationen av var1.ansen for med den hjalp den trunkerade 
n. - X.1. 1. 

variabeln ar acceptabel om n.p. > 6 och n. > 20 varvid 1. det otrunke
1. 1.	 1. 

rade fallet sannolikheten att namnaren ar o ar mindre an 3 1"" • 
niPi > 6 1. alIa utom ett av fallen. 

Formel (1) kan forenklas pa flera satt. 

Om exempelvis n.p. » q. + kan (1) ersattas med1. 1. 1. 

q.
1.
 

3
(n. p. )
1. 1. 

n.
1.Variansen for uttrycket 1::a. blir W1~er v1.SS~ forutsattningar1. n.	 - x.

1.	 1.
approximativt 

m 2 2 
l: a.n. V(n.,p.)
11.1. 1. 1. 
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Tillampning av detta pa uttrycken (4) och (5) l kapitel 5 ger varian

serna till respektive 

222
(08S x 63 + 0L8 x 22.4) x 30 x V(30, 0.73) + (OE x 3.9) x 

222(4 ) (088 x 78 + 0L8 x 25.8) x 30 x V(30, 0.73) + (OE x 3.9) x 

Har ar n = antalet olyckor som bortfallsanalysen av egendomsskadeolyckorE 
bygger pa. 

Vidare ar n = 30 i samtliga fall.88+L8 

Med hjalp av uttrycket for varianser kan 95 %-iga konfidensintervall be

raknas. 

Tabell A sammanfattar olyckskostnader och olycksvarde samt 95 %-iga kon

fidensintervall. Varden pa 0D' 088' 0L8 och 0E ar tagna fran vilt 

olycksstatistiken fran aren 1972-76. 8e appendix 2. 
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Tabell A. 

Alg 

Olyckskostnad Olycksvarde 

mln skattn max mln skattn max 

70 10 15 20 11 16 21 

90 16 18 20 23 26 29 

110 27 34 41 45 52 60 

Totalt 17 19 21 24 26 29 

Radjur 

Olyckskostnad Olycksvarde 

min skattn max mln skattn max 

ox) 50x ) ox)70 23 23 50x ) 

90 6.2 8.4 11 6.7 8.9 11 

110 5.3 8.2 11 6.6 9.5 12 

Totalt 8.4 11 13 9.0 11 13 

x) Har ar villkoret np > 6 eJ uppfyllt . 



Tabell B. 

Alg 

olyckskostnad olycksvarde 

undre ovre undre Qvre 

70 1 1 24 12 24 

90 16 22 23 30 

110 28 50 46 88 

Totalt 17 23 24 30 

Radjur 

olyckskostnad olycksvarde 

undre Qvre undre Qvre 

70 13 130 13 130 

90 6.7 12 7.2 12 

110 6. 1 13 7.3 14 

Totalt 8.7 14 9.2 14 

I tabell B ar angivet de varden som erhalles som ovre och undre granser 

for olyckskostnad respektive olycksvarde om man som varden pa bortfallen 

anvander den ovre 95 %-iga konfidensgransen respektive den undre 95 %-iga 

konfidensgransen. 

Vardena fran tabell A och tabell B kombineras nu pa ett sadant satt att 

det kortaste osakerhetsintervallet erhalles. Detta sammanfattas i tabell C. 
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Tabell C. 

mln 

olyckskostnad 

skattn max 

Alg 

mln 

olycksvarde 

skattn max 

70 

90 

110 

Totalt 

11 

16 

28 

17 

15 

18 

34 

19 

20 

20 

41 

21 

12 

23 

46 

24 

16 

26 

52 

26 

21 

29 

60 

29 

70 

90 

110 

Totalt 

olyckskostnad 

mln skattn 

13 23 

6.7 8.4 

6. 1 8.2 

8.7 11 

max 

50 

11 

11 

13 

Radjur 

mln 

13 

7.2 

7.3 

9.2 

olycksvarde 

skattn 

23 

8.9 

9.5 

11 

max 

50 

11 

12 

13 

----~---_._-----~------ --


