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SAMMANFATTNING

Syftet med projektet har varit att ta fram ett beslutsunderlag som Vägverket kan använda för

att ange riktlinjer vid val av företrädesreglering.

I första hand har frågeställningen inriktats på trafiksäkerhetseffekten av stopp- kontra

väjningsplikt i korsningar på landsbygdens huvudvägnät.

Redovisningen baserar sig på en genomgång av redan genomförda studier. Särskilt intresse har

ägnats de metodproblem som föreligger vid olycksanalyser.

Flertalet studier pekar på bättre trafiksäkerhet vid stopplikt jämfört med enbart väjningsplikt.
Det är svårt att erhålla säkra och generella skattningar. Genomsnittligt kan man dock räkna
med att antalet skadade ökar med ca 10-20 % då man i landsbygdskorsningar ersätter stopplikt
med väjningsplikt.

Skillnader i restids-, fordons- och miljökostnader mellan korsningar med stopp- respektive
väjningsplikt bedöms som små för landsbygdskorsningar men kan eventuth behöva utredas
ytterligare.

Slutsatsen av studien är att landsbygdskorsningar på huvudvägnätet så långt möjligt bör ha
stopplikt.
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1. BAKGRUND OCH SYFTE

Syftet med projektet är att ge underlag för val av företrädesreglering i korsningar. I första hand
skall frågeställningen inriktas på:

- Stopp- eller väjningsplikt
- Landsbygd, huvudvägnätet (det nationella och regionala vägnätet)
- Effekt på trafiksäkerhet

Beslutsunderlaget skall formuleras utifrån en genomgång av redan genomförda studier. VTI

bevakar fortlöpande utvecklingen inom området och dessutom har en kompletterande
litteratursökning gjorts.

2. FÖREKOMST OCH ANVISNINGAR

Korsningar tillhörande huvudvägnät skall normalt ha minst väjningsplikt. För huvudvägnätet på
landsbygd har korsningarna tidigare vanligtvis varit hårdare reglerade och även haft stopplikt
(VTI Rapport 310). I tätorternas huvudnät gäller däremot vanligen enbart väjningsplikt (VTI

Meddelande 685), dock med undantag för en del korsningar som p. g.a. mycket trafik, många
olyckor eller annat särskilt skäl har stopplikt. Högerregeln, ibland kallat oreglerat, gäller

vanligtvis på det statliga vägnätets sekundära och tertiära vägar samt i tätorternas lokalnät.

Stoppliktens innebörd har ändrats över åren (VTI Meddelande 640). Sedan juli 1979 måste
varje enskilt fordon på anslutande väg göra stopp innan fortsatt färd in på den överordnade
vägen. Tidigare hade det utvecklats en praxis, enligt vilken två till tre fordon som gjort stopp

samtidigt kunde köra, förutsatt att sikt och trañkförhållande så tillät.

Under senare år har det blivit allt vanligare att på landsbygdens huvudvägnät ersätta stopplikt
med enbart väjningsplikt. En anledning torde vara att innebörden av stopplikt blivit hårdare och

att man därför ändrat till väjningsplikt för att få en smidigare trafik. Från vissa håll inom

åkerinäringen har det varit önskemål om att ta bort stopplikten i syfte att öka framkomligheten.

Under 1980-talet medverkade dåvarande TSV aktivt till att "normalt förespråka väjningsplikt
framför stopplikt". I vissa sammanhang proklamerades sålunda att "där väjning inte visat sig

fungera (dälig sikt som ej kan undanröjas eller hög olyckskvot) kan stopp användas -' men
normalt bör väjning vara tillräckligt". Denna strategi härrör från en sk kommentar i TSVs
mycket kortfattade föreskrifter om stopp vid vägkorsning (TSVFS 1986:38):

 

"Föreskrift om stopplikt i vägkorsning kan användas där högerregeln visat sig fungera

otillfredsställande och där väjningsplikt inte bedöms vara tillräckligt. Detta kan exempelvis
varafallet när siktförhällandena är dåliga i korsningen.

Föreligger det behov av att reglera flera korsningar på väg med genomgående trafik bör

vägen förklaras som huvudled i stället för att flera korsningar regleras var för sig.
Bedömning av behovet av stopplikt görs då i varje korsning för sig. Raktframgäende trafik
bör -i allmänhet prioriteras vid reglering i enstaka korsning även om den huvudsakliga

trafikströmmen är svängande. "
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Historiskt (VTI Rapport 236) har användningen av stopplikt påverkats av om

hastighetsgränsen är hög (90 eller 110 km/h), dåliga siktförhållanden och många olyckor.

Hänsyn har också tagits till tunga trafikens problem vintertid att komma igång efter att ha

stannat i motlut.

Företrädesregleringen av korsningar skiljer sig åt i de nordiska länderna (VTI Meddelande

655). .

För Danmark gäller att gm (icke signalreglerade korsningar) på landsbygd har endera väjnings-
eller stopplikt. I Norge är högerregeln förhållandevis vanlig och förekommer även längs

huvudvägnätets tättbebyggda och "bymässiga" stråk.

Användningen av stopplikt i de nordiska länderna har påverkats av (VTI Rapport 236):

- Siktförhållandena (inte bara dålig sikt utan även öppet landskap med vid sikt)

- Olycksbelastning
- Primärvägen huvudled, livligt trafikerad eller hög hastighetsgräns

3. STUDIER SOM BELYSER EFFEKT PÃ TRAFIKSÄKERHETEN

- Trafikksikkerhetshåndboken, Tøl (1989)

Denna uppslagsbok innehåller systematiska upplysningar om olika trafiksäkerhetsåtgärder och

baserar sig på en omfattande litteraturgenomgång.

Högerregeln fungerar inte alltid som det är tänkt. Korsningar av detta slag fungerar i praktiken

"delvis" som om de var väjningsreglerade. Sådan oklarhet kan förorsaka olyckor.

Att ersätta högerregeln med väjningsplikt eller stopplikt synes ha olycksreducerande effekt för

i första hand 4-vägskorsningar.

Den enda undersökningen som refereras då det gäller effekt på trafiksäkerhet av att införa

stopplikt i landsbygdskorsningar är VTI Rapport 236, se nedan.

- VTI Rapport 236, EMMA-Rapport 4 Trañksäkerhetseffekten av stopplikt (1982)

Projektet ingick i en samnordisk undersökning. Studien genomfördes som en icke-

experimentell före-efter-studie baserad på personskadeolyckor i 124 korsningar som ändrats
från väjningsplikt till stopplikt.

Antalet olyckor har minskat med drygt 40 %. Olyckor av typ korsande kurs där något fordon

kommit från den förändrade sekundärvägen har minskat med 65 %. Bland övriga olyckstyper

har dessutom cykel/mopedolyckor minskat.

Vid uppdelningar efter ett antal olika bakgrundsvariabler har man erhållit mer eller mindre
stora olycksminskningar. Det är noterbart att olycksminskningen har varit starkare i korsningar
med medelgod eller god sikt än i korsningar med dålig sikt. Vid uppdelning efter
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sekundärvägens funktion har störst reduktion erhållits för kategorin "landsväg utan

tätbebyggelse". För övrigt har man dock dragit slutsatsen att effekten är densamma i tätort som

på landsbygd.

Trots användning av kontrolhnaterial vet man inte hurstor olycksminskningen skulle ha varit
om korsningarna hade varit oförändrade. Detta p.g.a. regressionseffekten. Storleken och

omfånget av detta problem började uppmärksammas ungefär vid den tidpunkt då den här
studien genomfördes.

Sedan en mycket grov bedömning gjorts för att skatta regressionseffektens storlek drogs
slutsatsen att undersökningen tyder på att stopplikt har en icke oväsentlig olycksreducerande
effekt.

- EMMA Rapport 7 Effektkatalog Trafikksikkerhetseffekter av mindre veg og
trafikktekniske tiltak i de nordiske land (1982)

Projektet ingick i samma samnordiska undersökning som ovannämnda projekt.

Vad gäller effekt av stoppliktsreglering refereras endast till VTI Rapport 236 (se ovan). Några
andra före-efter-studier var inte kända.

- VTI Meddelande 640, Ändring från stopplikt till väjningsplikt i korsningar på statliga
huvudvägnätet (1990)

Undersökningen utgör en uppföljning av 275 korsningar på det svenska statliga huvudvägnätet
i vilka man ändrat från stopp- till väjningsplikt under åren 1984-87. Syftet har varit att studera

hur detta har påverkat antal polisrapporterade olyckor, skadeföljd (antal skadade och dödade
per olycka) och konflikttypsfördelning.

Merparten av de studerade korsningarna är belägna i landsbygdsmiljö med tillåten hastighet 70
km/h eller högre.

Ökningen i totala antalet skadade inklusive dödade personer skattas till ca 20 % för såväl 3-
vägs- som 4-vägskorsningar. Resultaten innehåller stor osäkerhet. Dock har försök gjorts att

eliminera regressionseffekten, dvs. den ökning som beror på att man selektivt ändrat från

stopplikt till väjningsplikt i korsningar med slumpmässigt litet antal olyckor före åtgärd. Ett
s.k. prediktionsindex har använts som kontrollmaterial.

Den angivna ökningen innebär, att om man skulle ändra från stopplikt till väjningsplikt i
samtliga korsningar på det statliga huvudvägnätet, så skulle årliga antalet skadade öka med i
storleksordningen 200 personer (130 lindrigt skadade, 60 svårt skadade och 10 dödade). Den
årliga olyckskostnadsökningen skulle därmed grovt motsvara kostnaden för de personer som
varje år skadas eller dödas i landets samtliga järnvägskorsningar.
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VTI Meddelande 695, Ändring från stopp- till Väjningsplikt, Effekt på antal
personskadeolyckor (1992)

Detta projekt utgör en fortsättning på den undersökning som redovisats i VTI Meddelande 640

(se ovan). Samma korsningar har studerats men analysen har endast omfattat
personskadeolyckor med motorfordon från både primär- och sekundärvägen samtidigt
inblandade.

200 av korsningarna är 3-vägs och 57 är 4-vägs. Genomsnittliga antalet inkommande fordon

per dygn är knappa 5000 och genomsnittliga andelen sekundärvägstrafik 5-10 %.

En Empirical Bayes metod har använts för att skatta effekten. Åtgärdseffekten av att ändra från
stopp- till Väjningsplikt skattas som ca 30 % ökning för den aktuella olyckstypen. Utan
eliminering av regressionseffekten hade man istället skattat ökningen som ca 100 % för
nämnda olyckor. Den erhållna åtgärdseffekten är inte signifikant skild från noll. Det
approximativt 90 %-iga konñdensintervallet för åtgärdseffekten sträcker sig från -12 % till
+67%.

Om man trots osäkerheten skulle sätta tilon till det erhållna resultatet skulle det, sett över alla
olyckstyper i aktuella korsningar, innebära en drygt 10 %-ig olycksökning av antalet
personskadeolyckor. Storleksordningen förefaller helt rimlig vid jämförelse med effekten av

andra korsningsåtgärder. Även om olycksökningen i varje enskild korsning absolut sett skulle
betraktas som liten, skulle ändock konsekvenserna i olyckskostnad bli stor om åtgärden

genomfördes i samtliga korsningar på det statliga vägnätet i Sverige.

Den slutsats som dras är att man tills vidare skall vara restriktiv med att ändra från stopp- till
väjningsplikt.

- VTI Meddelande 685, Trafiksäkerhet i tätortskorsningar (1992)

Studien avser korsningar i tätorter. Väjningsplikt är betydligt vanligare än stopplikt. För
motorfordonsolyckor i 4-vägskorsningar och 50 km/h finns en klar indikation på högre

skadeföljd (antal skadade inklusive dödade per polisrapporterad olycka) för korsningarna med
enbart väjningsplikt. För olyckor med fotgängare och cyklister blir olycksmaterialet mycket
litet vid uppdelning efter olika företrädesreglering.

För korsningar med svängande huvudled har det i flera fall inträffat fler olyckor än predikterat.

- VTI Meddelande 655, Nordiskt samarbete avseende trafiksäkerhet i korsningar (1993)

Rapporten har utarbetats av forskare och vägregelansvariga i de nordiska länderna.

Vad gäller effekt av stopp- kontra Väjningsplikt så omnämns inga ytterligare resultat utöver

vad som ovan redovisats.
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- Danska studien...

I Danmark pågår en studie, med I experimentell uppläggning, avseende ändring från

väjningsplikt till stopplikt. Studien omfattar 54 korsningar belägna i landsbygdsbetonad miljö.
Slumpen har fått avgöra vilka 27 korsningar som skall åtgärdas respektive vilka 27 korsningar
som skall utgöra kontrollgrupp.

Enligt muntliga besked har man sett positiva tendenser , dvs. en viss olycksminskning, i hittills
föreliggande resultat. Samtidigt har man dock haft vissa problem då det gäller

kontrollkorsningarna, vilket har försvårat och försenat utvärderingen.

-Vägverket Effektkatalog Förbättringsåtgärder (1989)

Det konstateras att högerregeln är en "svag" regel. Olycksreduktionen av att införa
väjningsplikt anges som 0-5 %. Effekten av att istället införa stopplikt anses vara större, 5-20
% olycksreduktion.

- NTR Rapport 53, Äldre bilförares olyckor i korsningar (1990)

Rapporten redovisar en nordisk undersökning i vilken man detaljanalyserat personskadeolyckor
i korsningar med äldre förare inblandade. Syftet har varit att ge större insikt om

omständigheter kring och tänkbara orsaker till äldre bilförares inblandning i olyckor. Särskild
vikt har lagts vid samspelet mellan den fysiska miljön och den äldre trañkanten.

Rapporten utmynnar i ett antal förslag till ändringar med syfte att ge mera tid för föraren att

gestalta körsituationen ikorsningen och därmed förbättra trafiksäkerheten. Ett av förslagen är
"ett mera omfattande bruk av STOPP-märke i korsningar".

- NCHRP Report 320 (1989)

Syftet med projektet var att bestämma effekten på antal olyckor vid ändring från stopplikt till
väjningsplikt samt att utveckla riktlinjer för ändring från stopp till väjning.

En enkät genomfördes för att utreda nuvarande praxis och inställning hos trafikingenjörer i

hela USA. Det framkom att ett fåtal ändringar från stopp till väjning genomförts de senaste

åren. Skälet har varit säkerhetsmässiga överväganden.

En litteraturgenomgång fokuserades på väjningspliktens historia, tidigare studier avseende
väjningsplikt samt regler och riktlinjer för väjningsplikt. Tidigare studier avseende ändring från

stopp till väjnin g visade blandade resultat men det fanns fler tecken på ökning av antal olyckor.

Projektet omfattade också egna olycksanalyser, dels före-efter-studier och dels med-utan-

studier. Korsningarna var lokaliserade i sex städer. Aven kostnadsanalyser genomfördes.

Såväl före-efter-studiema som med-utan-studierna visar på en sannolik ökning i antal olyckor
vid ändring från stopplikt till väjningsplikt, särskilt vid större flöden. I flera korsningar har man
återinfört stopplikt. Med hänsyn till fordonskostnader och fördröjningar anser man dock att
väjningsplikt är mera kostnadseffektivt än stopplikt.
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Korsningar med god sikt, små flöden och få olyckor utgör potentiella kandidater för ändring

från stopp till väjning. Samtidigt varnas dock för ändring till väjning p. g.a. risken för ökat antal

olyckor. Det framhålls också att besparingar i fördröjningar, bränsle och andra
fordonskostnader, vid väjning jämfört med stopp, för en viss given resa är obetydliga och

omärkbara för bilisten. Beslut om ändring till väjning, grundat enbart på kostnadseffektivitet,
kan därför vara olämpligt.

Rent metodmässigt är studien intressant. Före-efter-studien visade en olycksökning ca 2,5

gånger efter ändring till väjning. Författarna tonar dock ned resultatet något eftersom de
misstänker att regressionseffekten kan ha påverkat resultatet. (Tyvärr föreligger några

oklarheter i redovisningen som gör det svårt att bedöma regressionseffektens inverkan på
resultaten.) Resultaten har senare diskuterats av Hauer (se nedan). Även kapitel 4 i
föreliggande VTI Rapport anknyter till denna debatt.

- Preprint TRB Annual Meeting Washington (1991)

Rapporten behandlar samma undersökning som ovan. Redovisningen begränsar sig dock i
första hand till före-efter-studien avseende olyckor i de korsningar, belägna i bostadsområden,

som ändrats från stopplikt till väjningsplikt.

- ITE-Journal, Should Stop Yield? Matters of Method in safety Research (1991)

I den intressanta och mycket läsvärda artikeln av Ezra Hauer diskuteras metoder, före-efter-

studier och med-utan-studier, för att utvärdera effekt på säkerheten vid ändring från stopp till
väjning. Artikeln anknyter starkt till innehållet i NCHRP Report 320, se ovan.

Hauer varnar kraftigt för att använda små kontrollmaterial vid före-efter-studier. Sådana
kontrollmaterial kan ställa till mera skada än nytta.

Hauer påpekar det faktum och problem att med-utan-studier och före-efter-studier ofta leder

till olika resultat. Medan före-efter-studier ofta pekar på stora effekter så är det vanligt att
med-utan-studier visar på små eller tom. motsatta effekter. Enligt Hauers personliga åsikt är
det lättare att hantera metodproblemen i före-efter-studier.

Hauer påpekar betydelsen av att sammanväga resultat från flera platser. Om data i NCHRP

Report 320 utnyttjas för en sammanvägd före-efter-studie erhålls skattningen att ändring från

stopp till väjning ökar totala antalet olyckor med en faktor 2,6 (=106/4l). Hauer skriver att

"Anyone wishing to foresee what the effect of such a conversion in some other North
American city might be can now reasonably expect that accidents will increase 2.6-fold. "

Hauer diskuterar och kritiserar hur resultat av enskilda signifikanstest ofta tolkas. Den
språkliga innebörden och skillnaden mellan "significant" och "important" betonas. Hauer
framhäver följande: "In short, rather than testing significance, each study should report the
estimated effect on safety and the standard deviation of this estimate. This enables the reader
to assess what the effect is likely to be and how accurately it is known. It also facilitates the
joint use of resultsfrom different studies. "

Hauer ifrågasätter också Report 320s påståenden att väjning är lika säkert som stopp i
korsningar med små flöden.
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I artikeln behandlas inte (vilket är förvånande) problemet med eventuella regressionseffekter i

samband med före-efter-studier.

Avslutningsvis summerar Hauer sin artikel med olika svårigheter man ställs inför som forskare

och betonar vikten av att forskningen inte utsätts för påtryckningar att stödja vissa på förhand
förekommande intressen.

-Should STOP YIELD? Matters of Method: Safety. Ezra Hauer, University of Toronto

Artikeln har i stort sett samma innehåll som ovan nämnda artikel i ITE Journal. Det finns dock

ett tillägg i denna version som behandlar eventuell regressionseffekt. Enligt Hauer finns det inte
skäl att misstänka att ändring från stopp till väjning (i den aktuella undersökningen) skett i
korsningar med slumpmässigt få olyckor under föreperioden. I stället pekar Hauers
beräkningar på det motsatta. (Som nämnts ovan föreligger vissa oklarheter i redovisningen av
data i NCHRP Report 320.)

4. METODSYNPUNKTER

Allmänt;

Det är i första hand två metoder som används för att studera trañksäkerhetseffekten av stopp-

kontra väjningsplikt, före-efter-studier och med-utan-studier.

Först citeras några rader (VTI Rapport 366 A) från ett inlägg i Third European Workshop on
Recent Developments in Road Safety Research, April 26-27 1990, VTI Linköping.

"Something about research methods

There are several methodological dijficulties in this type of study. Every junction is more or

less unique. Experimental studies can seldom, ifever, be performed.

Cross-section studies ( "all factors except one constant"), such as multiple regression analysis
or other methods, normally underestimate the countermeasure effects. In practise, all other

factors can not be considered. For example, a yield sign is often replaced by stop sign when
many accidents have occured due to bad sight or something else. Even if stop signs would be
safer than yield signs, cross-section studies would not necessarily show this.

Non-experimental before-and-after studies normally overestimate the ejjfects - if the

regression-to-the mean is not eliminated.

It is desirable to have a method that can be used for individual road objects, such as
junctions, and which corrects for both randomly large and randomly small accident numbers.
VTI has proposed a method which, relating to the before-period, takes into account both the
observed number of accidents (x) and the predicted number of accidents (pred). This method

constitues a variant ofa method (Empirical Bayes Method) presented in foreign studies.

VTI NOTAT 20-93



On the average, the adjusted expected ("true") number ofaccidents can be calculated as

m = pred + a - pred/(J +a-pred) ' (x-pred)

m is somewhere between the values "x" and "pred". The value of "a" in this expression
depends on the precision of the prediction models. The better the precision, the smaller "a"

becomes. Empirically, "a" can be estimated in different ways, for example by using cross-

validation.

Non-experimental before-and-after studies with elimination of the regression effect might be

the most efficient method to estimate countermeasure effects. Also cross-section studies are

useful for this purpose. The two types ofstudies complement each other very well. "

:ngg-gxpgrimçntçlla 2 fg"rg-gftgr-smgigr;

Eventuella regressionseffekter?

Vid studier avseende ändring från väjningsplikt till stopplikt är risken självklart synnerligen stor
för att man skall erhålla olycksminskningar p. g.a. regressionseffekt. Även vid ändring från

stopp till väjning är det en uppenbar risk för att man skall råka ut för regressionseffekt - "från

andra hållet" - p.gå. att man tenderat att välja ut korsningar med slumpmässigt låga
olycksantal i vilka det då senare kan förväntas en olycksökning. Detta är också vad som kunnat

påvisas i VTIs undersökningar de senaste åren.

Kontroll-üämfärelsematerial ?

Små olycksmaterial är inte det enda problemet när det gäller kontrollmaterial. Även här kan

regressionseffekten medföra problem. Medan regressionseffekten tenderar att gå åt ett håll
för åtgärdade korsningar tenderar den att gå åt motsatt håll för de resterande icke åtgärdade
korsningarna. Om de senare korsningarna utnyttjas som kontrollrnaterial kan det således leda

till ännu större och mera felaktiga skattningar av åtgärdseffekten.

Att å andra sidan inte alls beakta sådana förhållandevis stora ändringar i trafikens storlek och
antalet olyckor, som gällt för Sverige under mitten och slutet av 1980-talet, kan ju inte heller
vara tillfredsställande. I de senaste VTI-studierna har valts att utnyttja s.k. prediktionsindex

som kontrollmaterial. Prediktionsindexet visar ungefärligen hur antalet olyckor generellt
varierar över åren med trañkens storlek.

En annan fördel med den analysansats som valts i VTI-studierna är att de korsningar som

studeras sinsemellan tillåts ha olika långa före- och efterperioder.

M - n- i r'

Att bara jämföra genomsnittliga olyckskvoten, antal olyckor per miljon inkommande fordon,
för grupper med olika utformning, för att därmed försöka skatta åtgärdseffekten har vi sedan

många år tillbaka varnat för (P.I.A.R.C 1978).
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Olyckskvoten varierar med trañkens storlek och sammansättning. Framför allt ökar
olyckskvoten med Ökad andel inkommande trafik från sekundärväg. Flera studier pekar också
på att olyckskvoten, för given andel sekundärvägstrafik, ökar med ökat totalt antal
inkommande fordon. Se figur nedan. Det här får ibland som följd att t.o.m signalreglerade
korsningar, p.g.a. deras stora trañkflöden och framför allt stora andel sekundärvägstrafik, i
genomsnitt har högre olyckskvot än icke signalreglerade korsningar. _

Acc. rate

A

Non-signalized

Junmons Signalized
junctions

//i High proportion ot secondary road traffic
/áø-ø
/ .

//4 Low proportion of secondary road traffic

/_

\ Total number of
/ entering vehicles

\

  

Figure Relationships between accident rate and traffic flows for junctions with/without

traffic signals. The average values are marked with a dot.

För att en cross-section study skall vara meningsfylld måste så långt möjligt "allt Övrigt"
vara konstant. Detta gäller inte minst trafikflödena. "Tyvärr" (eller som tur är) är det ofta

så att olika utformning och reglering förekommer vid olika trañkstorlek.

Just i fallet med stopplikt och väjningsplikt finns det sannolikt ofta någon skillnad som i sin tur
utgör orsaken till att den ena eller andra företrädesreglerin gen valts.

Några andra aspekter;

Experimentella studier?

Experimentella studier är som sagt sällan möjliga att genomföra. Men naturligtvis bÖr man

pröva möjligheten. Just frågan om stopp eller väjning kan utgöra ett av de möjliga
undantagen.

Jag menar inte att man skall föreslå nya experimentella studier med ändring från stopp till
väjning. Det skulle inte kunna betraktas som etiskt, eftersom man snarare kan förvänta sig en
ökning än en minskning av antalet olyckor. Men däremot skulle det vara intressant att
experimentth ändra från väjning till stopp. En sådan studie har ju faktiskt påbörjats i Danmark

(se ovan). I undersökningen ingår 54 korsningar som tidigare haft väjningsplikt. Slumpen har
fått avgöra i vilka 27 korsningar som man ändrat till stopplikt respektive vilka 27 korsningar

som skall utgöra kontrollgrupp.
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Vilka olyckor skall studeras?

Påverkas t.ex avsvångsolyckor eller upphinnandeolyckor på primärvägen av om det år

stopp eller våjning? I VTIs studier, avseende det statliga vägnätet, har störst intresse ägnats
åt att analysera korsandekursolyckor (de olycksinblandade fordonen har kommit från olika
vägar). För tätortskorsningar kan det också finnas skäl att ta med olyckor mellan bilar och
fotgängare eller cyklister.

Rimlig storlek på effekten?

När det gäller att ändra från stopplikt till väjningsplikt, eller det motsatta, bör man å priori

ungefärligen kunna förutsäga inom vilket intervall säkerhetseffekten ligger. Det är föga

sannolikt att trafiksäkerheten skulle kunna förbättras. Eller...? Eftersom införande av
trañksignaler i högtrañkerade korsningar som mest brukar kunna reducera totala antalet

olyckor med 50 % borde det omvända, liksom ändring från stopp till väjning, som mest kunna
dubblera antalet. Men eftersom skillnaden mellan stopp och väjning ju inte alls är jämförbar
med skillnaden mellan signalreglerade korsningar och ej signalreglerade korsningar torde

maximala olycksökningen, vid ändring stopp till väjning, sannolikt vara betydligt lägre.

Är det då rimligt att tro att, som noterats i den amerikanska undersökningen (se ovan) ,

ändring från stopp till våjning skulle kunna Öka antalet olyckor 2-3 gånger? Jag tror inte
att effekten kan vara så stor. Om så vore fallet, skulle ändring från väjning till stopp i
tätortskorsningar, kanske vara den mest kostnadseffektiva åtgärden som kunde genomföras i
Sverige.

Hur kan resultaten generaliseras?

Även om man för vissa utvalda och studerade korsningar lyckades att helt korrekt skatta

effekten av att tex. ändra företrädesregleringen så återstår dock frågan i vilken omfattning

som resultaten kan generaliseras. Att man i det ena eller andra fallet valt viss

företrädesreglering har ofta ett samband med sikt, geometri, bebyggelseslag, anslutande vägens
status i förhållande till prirnärvägen, trafikens storlek o.s.v. Finns det dessutom anledning att
tro att effekten av olika företrädesreglering skiljer sig mellan tex USA och Sverige?

Avslutningsvis finns anledning att instämma i Ezra Hauers påstående att "research into
safety is objectively difficult". Det är svårt att utifrån någon eller några enskilda studier ñnna
de sanna och slutgiltiga resultaten. Det gäller att tålmodigt jämka samman resultaten från olika

studier för att succesivt förbättra kunskapsläget. Något som i sin tur kräver mycket
"researchminded" uppdragsgivare.

5. KORT OM ÖVRIGA EFFEKTER

Effekter på framkomlighet, fordonskostnader och miljö sammanfattas i Vägverkets
Effektkatalog (se ovan).

Skillnader i framkomlighet mellan väjningsplikt och stopplikt blir beroende på trafikens
riktningsfördelning. Det handlar dock om små skillnader.
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Fordonskostnaderna,påverkas något mera av huruvidadet är stopp- eller väjningsplikt. Men

även här är det fråga om små skillnader.

Miljömåssigt föreligger inte några nämnvärda skillnader mellan stopp- och väjningsplikt.

6. HÖGERREGELN, SVÄNGANDE HUVUDLED

Högerregeln ("oreglerat") utgör en svag regel (VTI Meddelande 655). I praktiken får 3-vägs-
korsningar med denna regel i hög grad samma körbeteende som om stopp eller väjning gällde.
För 4-vägskorsningar blir körbeteendet mera förvirrat. Vid inträffade olyckor sker dock
skadereglering strikt efter hö gerregeln.

Enligt framkomna VTI-resultat gällande tätortskorsningar (tex VTI Meddelande 203) utgör
högerregeln störst olycksproblem i 4-vägskorsningar. Liknande resultat återges i norska

trañksäkerhetshandboken (se ovan).

Svängande huvudled, dvs. att den företrädesreglerade vägen (gatan) bildar 90° vinkel, är inte

särskilt vanligt. Sådant förekommer främst i 50 km/h-områden i tätorter. Utformningen medför

emellanåt ett förvirrat trañkantbeteende. Enligt begränsade studier (VTI Meddelande 685) har

erhållits att antalet olyckor i denna typ av korsning i genomsnitt är ca 1,5- 2 gånger större än
vad som kan förväntas utifrån trafikens storlek.

7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Det föreligger stora metodologiska problem då man skall skatta effekt på trafiksäkerhet
av olika företrädesreglering. Det är svårt att erhålla säkra och generella skattningar.
Flertalet studier pekar dock på bättre trafiksäkerhet vid stopplikt än vid enbart
väjningsplikt.

För svenska förhållanden kan man räkna med att genomsnittligt ökar antalet skadade personer
med ca 10-20 % då man i landsbygdskorsningar ersätter stopplikt med väjningsplikt. Detta sett

över samtliga olyckstyper. Ökningen berör främst s.k korsandekursolyckor. I det enskilda fallet
kan ökningen bli större.

Olycksökningar enligt ovan angivet skulle inte synas speciellt i den totala statistiken. Icke desto
mindre skulle det, sett över hela statliga huvudvägnätet, handla om ett tillskott i antal dödade
och skadade som kan jämföras med vad som totalt händer i landets samtliga
järnvägskorsningar.

Skillnader i restids-, fordons- och miljökostnader mellan korsningar med stopp- respektive
väjningsplikt bedöms som små för landsbygdskorsningar men skulle eventuth behöva utredas
ytterligare.

Den slutsats som dras av studien är att man så långt möjligt, i landsbygdskorsningar
tillhörande huvudvågnåtet, bör behålla tidigare praxis och ha st0pplikt.
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Att ändra från stopplikt till väjningsplikt måste vara detsamma som att ge fel signaler till

trafikanterna i ett läge då man ålagts att minska antalet skadade och dödade i trafiken.

Oavsett sikt synes stopplikt vara bättre än väjningsplikt. Dvs inte ens goda siktförhållanden kan

tas som intäkt för att slopa stopplikt.

Fördelen med stopp är att man bättre hinner gestalta korsningen och dess trafik. Detta måste
vara viktigt, inte minst för äldre och yngre oerfarna bilförare, oavsett om man kommer från en

liten anslutande väg med lite trafik och låga hastigheter eller om man kommer från en större
väg mera likvärdig med primärvägen. Vid eventuell förekomst av cyklister eller fotgängare blir

det särskilt viktigt att hinna uppmärksamma alla trafikanter.

Frågan om nuvarande förekomst av högerregeln i det sekundära och tertiära vägnätet på
landsbygd har inte berörts närmare här. Från trafiksäkerhetssynpunkt torde högerregeln i första
hand vara ett problem i tätorternas lokalnät och då främst gälla 4-vägskorsningar.

Svängande huvudled bör helt undvikas.
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