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i Södermanlands län. '

Del-2

Olycksanalys

av Ulf Brüde och Jörgen Larsson -
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack _' ' i , _ ' '

'581 01 LINKÖPING

REFERAT_

De anvisningar som statens vägverk (Vvyanvänder vid

utformning av vägkorsningar skall revideras år 1980.

'Statens väg- oCh trafikinstitut (VTI) har därför er-

hållit i uppdrag att med början är 1976 genomföra dels

olycks- dels trafikStudier. -Den övergripande målsätt-

ningen blir därvid att ge beslutsunderlag till den'

kommande revideringen..

Ett av olycksstudieprojekten under år 1976 gäller stu-

dier av plankorsningarna på huvudvägnätet i Söderman-

lands län. I en första etapp har korsningarnas ut-

formning och trafikförhållanden beskrivits. Den här

föreliggande etappen omfattar den egentliga olycks-

analysen. Syftet med olycksanalysen har främst varit

att söka få kunskap om huruvida en detaljerad beskriv-

ning av vägkörsningars utformning kan ge underlag för

att urskilja vägkorsningar med sämre eller bättre tra-

fiksäkerhet än genomsnittet. Undersökningen kan be-

traktas som en förstudie och skall därmed även ge svar

på hur mer omfattande studier bör genomföras.

I första hand har undersökningen inriktats på de väg-

korsningar som är belägna utanför tätort. För dessa

har samtliga polisrapporterade olyckor under 4-års-

perioden 1972-75 studerats. Uppgifter om vägkorsning-

ars utformning och trafikförhållanden har erhållits
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dels från vägdatabanken på_Vägverket dels från en sär-

skild inventering och omfattar antal statliga och öv-

riga anSlutningar, Vägnummer, belagd bredd, hastighets?

gräns;_trafikflöde (årSmedeldygnstrafik), företrädes-
.greglering, belysning, kanalisering, målning, antal köré

fält, Vägren, beläggning) Vägräcken, sidoanläggning' _

.samt bueshållplatsg'_Med hjälp av elyckSutskrifter från

Vägverkets trafikolycksregister har uppgifter erhållits

angående olyckstyp,ikonflikttyp,'skadeföljd, tid, Väg-

lag och ljusförhållanden- ' '
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Studies of the level junctions in
the main road network of the county'
of Södermanland ' '

Part 2 _

AccidentVanalysis

by Ulf Brüde and Jörgen Larsson'"t __ .
National Swedish Road and Traffic-Research Institute
'Fack' -
5-581 01 LINKÖPING _SWEDENA

ABSTRACT

The regulations applied by the National Swedish Road

Administration (VV) for the design of junctions are

to be revised in 1980. 'The National Swedish Road and

Traffic Research Institute (VTI) has therefore been

commissioned to carry out accident as well as traffic

studies, starting in 1976. The overlapping objective

of these studies will be to provide the basic data.

for decisions to be made in the future revision.

One of the accident research projects for 1976 deals

with studies of the level junctions in the main road

.network of the county of Södermanland. The first

stage Of the project comprises a description of the

design and traffic conditions of the junctions. The

present report covers the actual accident analysis.

The aim of the accident analysis has been above all

to try to obtain knowledge as to whether a detailed

description of the design of the junctions could pro-

vide the basic data by means of which it would be

possible to distinguish junctions in which-traffic

safety is below, or above, average. The investigation

can be regarded as a pilot study and should therefore

also furnish information as to how more extensive

studies in the future ought to be conducted.
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Primarily the investigation has been concentrated on

the junctions that are situated outside built-up areas.

All police reported accidents having occurred in these

junctions in the 4-year period 1972-75 have been

studied, Data on the design and traffic conditionS'

of the junCtions have been obtained from the road data

.bank at the Road Administration and also from a special

inventory undertaken. Thesedata include the number

of public road connections and other connections, road

-number, width_of.surfacing, speed limit, traffic flow

E(ADT), regulations concerning obligation to give way,

lighting, channelisation, painting, number of traffic

lanes, shoulder, surfaCing, road barriers, Side in-

stallations and bus stops. Data on type of accident,

-type of conflict, injury consequence, date and hour,

State of the road and lighting conditions have been

procured by means-of transcriptions of accidents based

on the traffic accident register kept at the Road

Administration.
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VägkorSningar inom huvudvägnätet
i Södermanlands län

Del 2

Olycksanalys

'av Ulf Brüde och Jörgen Larsson
_ Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack ' i '
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Statens Vägverk (VV) är väghållare för större delen av

Adet vägnät, som finns på landsbygden. De nuvarande an-

gvisningarna för utformning av vägkorsningar på lands-

bygd skall revideras år 1980. Statens väg- och trafik-

;institut (VTI) har därför erhållit i uppdrag att med

början år 1976 utföra dels olycksstudie- och dels

trafikstudieprojekt. Den övergripande målsättningen

för dessa projekt är att ge beslutsunderlag till den

kommande revideringen.

Ett av olycksstudieprojekten under år 1976 omfattar

studier av plankorsningarna på huvudvägnätet i Söder-

manlands län. I en första etapp inom projektet har

korsningarnas utformning och trafikförhållanden beskri-

vits. Den följande etappen har gällt den egentliga

olycksanalysen, vilket arbete redovisas här. Syftet

med olycksanalysen har främst varit att söka få kun-

skap om huruvida en detaljerad beskrivning av vägkors-

ningars utformning kan ge underlag för att urskilja

vägkorsningar med sämre eller bättre trafiksäkerhet än

genomsnittet. Undersökningen kan betraktas som en för-

studie och skall därmed även ge svar på hur mer om-

fattande studier bör genomföras.

Undersökningen har i första hand inriktats på de väg-

Akorsningar, som är belägna utanför tätort (105 st).
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För dessa har samtliga polisrapporterade olyckor under

»4-årsperioden 1972-75 studerats (136.olyckor). Under-

sökningen baserar sig Således_på ett litet olycksmate-

'.rial.och kan närmast betraktas som en förstudie. Upp-

gifter om vägkorsningarnas utformning och trafikför-

hållanden har hämtats dels från vägdatabanken (VDB) på

vägverket och dels från en särskild inventering, som

Vägverket låtit genomföra med hjälp av konsult. I

undersökningen har även utnyttjats vissa preliminära

reSultat från ett annat olycksstudieprojekt - "Sta-

tistik och riskmått" - Som drivs parallellt med det

här aktuella projektet.

AV de 105 vägkorsningarna utanför tätort utgör 3-vägs-

korsningar ca 73% medan andelen 4-vägskorsningar endast

är ca 7%, Nästan 20% är korsningar av typen 3.11). I

absolut antal olyckor räknat har de flesta olyckorna

inträffat i 3-vägskorsningar. Relativt antalet väg-

korsningar har det dock inträffat fler olyckor i främst

4-vägskorsningar men även i korsningar av typen 3.1.

Detta kan bero på att trafiken och/eller olycksrisken

är större i de två sistnämnda typerna av vägkorsningar.

Under åren 1972-75 har ingen polisrapporterad olycka

inträffat i 46% av korsningarna, en olycka i 26% och

två eller flera olyckor i 28%.

De vanligast förekommande olyckstyperna är avsväng,

korsande kurser och single, vilka vardera svarar för

ca 30, 25 respektive 20% av olyckorna.

Drygt 25% av olyckorna har inträffat i samband med

2)vänstersväng från primärväg Även vänstersväng från

l) - tre anslutande statliga vägar och dessutom en
övrig anslutning -

2) Med primärväg avses det par av anslutande vägar,
som har samma vägnummer. Om flera sådana par före-
kommer sker prioritering enligt följande:
1) störst trafikflöde (för en anslutande väg).
2) vägkategori (eurOpaväg, övrig riksväg, genom-

gående länsväg och övrig länsväg)

  

Andra anslutande vägar benämns sekundärvägar.
-...\.-..4\\ y.. n.. <
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sekundärväg är en vanligt förekOmmande konflikttyp och

förekommer vid näStan 20% av olyckorna. .OlyckOr i sam-

lband med högersväng är mycket sällsynta._ Något mindre '

än 10% av olyckorna har inträffat mellan icke sVängan-

de fordon båda på primärvägt. Singleolyckornas andel

är ca 15%, av vilka hälften skett då ett fordon haft

_för avsikt att köra rakt fram och lika många då ett

fordon ämnat svänga.

Skadeföljden (antal skadade eller dödade personer per

.polisrapporterad olycka) är hög för olyckor då ett på

'primärvägen vänstersvängande fordon konflikterar med

ett från motsatt håll på primärvägen kommande fordon

'liksom för olyckor då icke svängande fordon på primär-

Väg kommer i konflikt, Naturligtvis är skadeföljden

hög för olyckor, i vilka oskyddade trafikanter är in-

blandade. Även vid olyckor i samband med VänsterSVäng

från sekundärVäg är skadeföljden hög i de fall konflikt
sker med fordon som kommer från vänster på primärvägen,

Olyckor i vilka ett på primärvägen vänstersvängande

fordon kommer i konflikt med ett bakomvarande fordon

Ahar låg skadeföljd. -Singleolyckorna har oftast låg

skadeföljd. För djurolyckorna gäller att skadeföljden

är extremt låg.

Undersökningen visar, att den vanliga olyckstypsindel-

ningen (single, avSväng, upphinnande 0 s v) är alltför

grov då.det gäller olyckor som inträffat i vägkors-

ningar. Dessa olyckor bör indelas på ett finare sätt

efter konflikttyp (vänstersväng från primärväg - kon-

flikt med från motsatt håll på primärvägen kommande

fordon 0 s v).

Under perioden l972e75 var antalet olyckor lägst år

1974, d v 5 det år då trafikens storlek minskade på

grund av energikrisen. Förhållandevis många olyckor

'VTI MEDDELANDE 36
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relativt trafikarbetet inträffade under perioden okto-

ber-mars.' Antalet olyckor under fredagar ooh söndagar

var större än vad som kunde förväntas. Mellan klockan

12 -,24 inträffade det största antalet olyckor relativt

trafikarbetets fördelning;

Medan det kan antas att ca 25%_av trafikarbetet ut-

rättas under mörket gäller det här, att ca 35% av _

olyckorna har skett i mörker. Ca 15% av olyckorna har

inträffat vid snö eller is, vilket innebär en över-'

representation i förhållande till trafikarbetet vid

detta väglag, som kan uppskattas till mellan 5 och 10%

av totala trafikarbetet.

I en särskild studie har det visat sig att såväl an-

talet olyckor som olyckstypsfördelningen i stort är

densamma inom varje 100 m-intervall från själVa kors-

ningen och till 500 m från korsningen. Andelen djur-

olyckor är dock signifikant lägre strax intill (0-200 m)

korsningarna. Sedan djurolyckorna exkluderats gäller

att andelen mötesolyckor är signifikant större inom

samma intervall.

För 3-vägskorsningar gäller att olycksfrekvenser stör-I

re än 1 (för hela 4eårsperioden) blir vanliga först

för vägkorsningar med höga trafikflöden på primär-

och sekundärväg. Dessa korsningar har i regel högre

standard vad beträffar kanalisering och belysning men

omfattningen av dessa åtgärders införande varierar.

I 3-vägskorsningar utan kanalisering eller kanalisering

enbart i sekundärväg har upp emot ca 50% av olyckorna

skett i samband med vänstersväng från primärväg, medan

" motsvarande andel vid kanalisering i primärväg endast

är 0-20%. I korsningar utan belysning eller med enbart

vägmärkesbelysning har ca 45-50% av olyckorna inträffat

under mörker medan motsvarande andel för korsningar med

vägbelysning är ca 30%.
.- \l"'- ah-
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För korsningar med vägbelysning gäller att andelen

olyckor av konflikttypen Vänstersväng från primärväg

är signifikant lägre vid primärvägSkanalisering än i

övriga fall. Vidare gäller att korsningar med primär-

vägskanalisering och vägbelysning har signifikant läg-

re andel olyckor som skett_i samband med Vänstersväng.'

"från primärväg eller under mörker än vägkorsningar

som saknar både primärvägskanalisering och vägbelys-å

ning.

' Enligt ett räkneexempel som gjorts på grundval av ovan-

'nämnda resultat skulle man genom att införa vägbelys-

ning kunna reducera antalet mörkerolyckor med 45-50%,

vilket motsvarar en total olycksreduktion med 20-25%.

Genom att införa kanalisering i primärväg skulle an-

talet olyckor i samband med Vänstersväng från primär?

väg kunna reduceras med 55-lOO%, vilket motsvarar en

total olycksreduktion med 20-55%. Både primärvägs-

kanalisering och vägbelysning jämfört med ingendera

av dessa åtgärder skulle kunna medföra en reduktion

av.antalet olyckor i samband med Vänstersväng från

primärväg eller under mörker med ca 80%. Detta mot-

svarar en total olycksreduktion med ca 55%.

Preliminära resultat angående prediktion med hjälp av

trafikflöden av antal olyckor har tillämpats på 3-vägs-

korsningarna. För samtliga av dessa vägkorsningar

faller de observerade olycksutfallen inom konfidens-

gränserna och i 93% är den absoluta avvikelsen mellan

observerat och predikterat antal olyckor högst 1,5

(gäller 4-årsperioden). I några fall har olycksvärdena

varit på gränsen till signifikant avvikande. Dessa

korsningar plus de korsningar med största absoluta

avvikelserna har granskats särskilt.. Av resultaten

att döma torde det främst vara avsaknad av refug på

primärväg, som kan bidra till att ett större antal
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olyckor än förväntat inträffarlv Dessutom finns det

enstaka indikationer på att följande kan leda till
ogynnsamma olycksutfall: avsaknad av belysning, för

,hög'hastighetsgräns, aysaknad-av vägren, förekomst av

sidoanläggning samt att primärväg och hUVudled ej

sammanfaller.

Vid jämförelse mellan korsningar av typen 3.l och

3-vägskorsningar finner man att'det i regel har in-.

- träffat något fler olyckor vid samma flödesklasser i

de förstnämnda korsningarna men att skillnaderna är

små;

 

.De reSultat som presenterats i denna rapport grundar

sig på ett litet olycksmaterial och är i flera fall

 

mycket osäkra. DOCk har indikationer erhållits på att

 

vissa åtgärder är verkningsfulla och kan medföra Vä-

sentliga olycksreduktioner. *Det synes därför angelä-

get att den bristfälliga information om Vägkorsningar

som f n finns i Vägdatabanken kompletteras genom att

en inventering och inmätning görs för åtminstone samt-

liga Vägkorsningar på huvudvägnätet.
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Studies of the level junctions in:
the main road network of the county
of Södermanland -

Part 2

._Accident analysis

by Ulf Brüde and Jörgen-Larsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute
Fack . > -

'8-581 01 LINKÖPING" SWEDEN

SUMMARY

The National Swedish Road Administration (VV) is the body_

responsible for the maintenance of the major part of

the road network in the Swedish countryside. The

existing regulations for the design of nonurban junc-

tions are to be revised in 1980. 'The Swedish Road

and Traffic Research Institute (VTI) has therefore

been commissioned to carry out accident as well as

traffic research projects,-starting in 1976. The over-

lapping objective of these projects is to provide data

on which to base the decisions to be made in connection

with the future revision.

One of the accident research projects for 1976 com-

prises studies of the level junctions in the main road

network of the county of Södermanland. The first stage

of the project deals with a description of the design

and traffic conditions of the junctions. A subsequent

stage covers the actual accident analysis, a work

which is described in this report. The aim of the

accident analysis has been above all to try to obtain

knowledge as to whether a detailed description of the

design of junctions could provide the basic data by

means of which it would be possible to distinguish

junctions in which traffic safety is below, or above,

average. The investigation can be regarded as a pilot

study and should therefore also furnish information
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as to how more extensive studies in the future ought

to be conducted.

Primarily the investigation has been concentrated on'

the junctions that are located outside built-up areas

(105 junctions). All poliCe_reported-accidents having

occurred in these junctions in the 4-year period

1972-75 have been studied (136 accidents), Thus the

investigation is based on a small number of accidents

 

and should rather be looked upon as a pilot_Study.

Data on the design and traffic conditions of the junc_

tions have been procured from the road data bank (VDB)

at the Road Administration and also from a special

*inventory undertaken by a consultant on behalf of the

Road Administration. The investigation has been

completed by utilizing certain preliminary results

from another accident research project - "Statistics

and accident risks" w which is being conducted paral-

lelly with this particular project.

Öf the 105 junctions situated outside built-up areas,

73% are three-way junctions, whereas the share of

four-way junctions is only 7%. Almost.20% are junc-

tions of the 3.1 typel). calculated on the absolute

number of accidents, the majority of accidents occurred

in three-way junctions. In relation to the total number

of junctions, however, more accidents have occurred in

the four-way junctions and also in the junctions of the

3.1 type. This may be attributed to heavier traffic

and/or a greater accident risk in the two last-mentioned

types of junctions. In the years between 1972-75 no

police reported accident occurred in 46% of the junc-

tions, one accident occurred in 26% and two or more

accidents in 28% of the junctions.

 

l) - three connecting public roads and one additional
connection «
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The most frequent types of accident are exits, inter-

secting courSes and single-vehicle each of which accoUnts_

for abt. 30, 25 and 20%, respectively, of the accidents.

Just over 25% of the accidents occurred in connection

;with left-hand turns from a primary roadl). Left turns

from a secondary road are also a common type of con-

flict, being the cause for almost 20% of the accidents.

'Accidents in connection with right-handturns are very

rare. Somewhat less than 10% of the accidents occurred

involving noneturning vehicles, both driving on_a'

primary road. -The share of single-vehicle accidents

is about 15%, half of which happening when the vehicle

was driving straight on and the other half when the

vehicle was about to turn.

The injury consequence (the number of injured or killed

persons per police reported accident) is grave in ac-

cidents occurring when a vehiCle turning to the left

on the primary road comes into conflict with a vehicle

coming in the opposite direction on the primary road and

likewise in accidents when non-turning vehicles on a

primary road come into conflict with each other. The

injury consequence is of course grave in accidents in-

volving unprotected road-users. Accidents occurring

in connection with left turns from secondary roads also

have grave injury consequences where the conflict occurs

with a vehicle that comes from the left on the primary

road. The injury consequence is light in accidents

where a vehicle turning to the left on a primary road

 

l) By primary road is meant a pair of connecting roads
having the same road number. If there are more than

one such pair of roads, the following order of
priority will apply:
l) highest traffic flow (for one connecting road)
2) road category (EurOpean road, other main road,'

through county road and other county road)
Other connecting roads are called secondary roads,
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comes into conflict with a vehicle driving behind. 'The

single-vehicle accidents frequently have light injury

consequences. As for accidents involving animals, the

injury consequence is extremely light,

- The investigation shows that the usual Classification

V of accident types (single-vehicle,_exit, rear-end, etc.)

is too rough when it comes to acCidents having occurred '

in junctions,' These accidents ought to be classified

in a more SophistiCated way, viz. according to the type

of conflict (left-hand turn frOm a primary rOad - con-

flict with a vehiCle coming in the Opposite direction

on the primary road, etc.)

During the period 1972-75, the number of accidents was

'at its lowest in 1974, i.e. the year when traffic de-.

creased because of the energy crisis. A relatively

great number of accidents toOk place in relation to

the traffic volume during the period October-March.

The number of accidents on Fridays and Sundays was

greater than was to be expected. The greatest number

of accidents, in relation to the distribution of the

traffic volume, occurred between 12 and 24 o'clock.

Whereas it is fair to aSSume that about 25% of the

traffic volume takes place during dark hours, it is

nevertheless evident here that 35% of the accidents

have occurred in the dark. Approx. 15% of the acci-

dents happened on snow or ice, which signifies an

overrepresentation in relation to the volume of traffic

at this state of the road.which can be estimated at

between 5 and 10% of the total volume of traffic.

It has been demonstrated in'a special study that both

'the number of accidents and the share of each type of

accident are on the whOle identical within each inter-

val of 100 m from the junCtion prOper and up to 500 m

away from the junction. The share of accidents with

-VTITMEDDELANDE'36
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animals involved, however, is signifiCantly lower

quite close (0-200 m) to the junctionst After exclu-

ding the animal accidents, the result is that the I

share of head-on accidents is significantly greater

within the Same intervals.

The results for three-way junctions indicate that

.accident frequencies higher than 1 (for the 4-year

.iperiod taken as a whole) become frequent only when it

is a question of junctions with high flows of traffic

both on primary and secondary roads. As a.rule, these

,junctions have a higher standard as regards channelisa-

tion and lighting but the extent of the introduction

of these measures varies.

In three-way junctions without channelisation, or having

channelisation on secondary roads only, nearly 50% of

the accidents occurred in connection with left turns

from primary roads, whereas the corresponding share

where channelisation is provided for in the primary

road is only 0-20%. In junctions without lighting or

with illumination of traffic signs only, about 45-50%

of the accidents occurred in the dark, whereas the

corresponding share of junctions having road lighting

is about 30%.

In junctions with road lighting, the share of accidents

of the conflict type 'left turn from primary road' is

significantly lower where channelisation exists on the

primary road than elsewhere. It is also evident that

junctions with primary road channelisation and road

lighting show a significantly lower share of accidents

having occurred in connection with left-hand turns from

primary roads or during dark hours than junctions which

'neither have primary road channelisation, nor road

lighting.
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According to a calculation that has been made on the

bases of the above results, the introduction of road'

lighting could reduce the number of accidents in the

dark by 45-50%, which corresponds to a reduction of'

the total number of accidents by 20-25%. By intro-

,ducing primary road channelisation, the number of

,accidents in connection with left-hand turns from

primary roads Could be reduced by 55-lOO%, correspon-

ding to a reduction of the.total number of accidents

by 20-55%._ Primary road channelisation in combination

with road lighting, as compared to these measures not

being taken, could bring about a reduction of the

number of accidents occurring in connection with left

turns from primary roads, or in the dark, by about 80%.

This correSponds to a reduction of the total number of

accidents by approx. 55%.

Preliminary results cOncerning the prediction of the

number Of accidents by means of traffic flows haVe

been applied to the three-way junctions. For all these

junctions the observed aCCident frequencies fall within

the confidence limits and in 93% the absolute deviation

between the observed and the predicted number of acci-

dents is l,5 at the most (for the 4-year period taken

as a Whole). In a few cases the accident values have

been on the verge of being significantly deviating.

These junctions, plus the junctions showing the greatest

absolute deviations have been submitted to a special

examination. Judging from the results so obtained, it

.is probably the absence of a refuge on the primary

road that is the main contributory cause for the more

frequent occurrence of accidents than was to be expec-

ted. In addition, there are some indications suggesting

that the following factors might lead to an unfavourable

outcome of accidents: no lighting, too high a speed

limit, no shoulder, presence of a side installation and

also that the primary and major roads do not coinside.'



.XVII

When comparing junctions of the 3.1 type with three-

way junctions it is generally found that more accidents

have occurred in the first-mentioned junctions for

the same Categories of flow, but that the-differences

are'slight.

The results presented in this report are based on a

 

small number of accidents and_are_in several instances

 

very uncertain. Indications have been obtained, how-

ever, which suggest that there are certain effective

measures available which can produce considerable re-

ductions in the number of accidents. Therefore it

seems important that the insufficient information on

road junctions to be found at present in the road data

bank is completed by the carrying out of an inventory

as well as measurements of at least all junctions in_

the main'road network.
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INLEDNING

Statens vägverk (VV) är väghållare för merparten av det

vägnät, som återfinns på landsbygden. 7De nuvarande an-

1)visningarna för utformning av vägkorsningar på lands-

bygd skall revideras år 1980. statens väg- och trafik?

institut (VTI) har därför erhållit i uppdrag av väg-r'

verket att med början år 1976 genomföra dels olycksstu-

die- och dels trafikstudieprojekt. Den övergripande

målsättningen för desSa projekt är att ge beSlutsunder-

lag till den kommande revideringen av anvisningarna.

Ett av olycksstudieprojekten under år 1976 gäller Stu-

dier av plankorsningarna på huvudvägnätet i Söderman-

lands län. I en första etapp inom detta projekt har

korsningarnas utformning och trafikförhållanden beskri-

vits. Arbetet finns dokumenterat i VTI-MEDDELANDE NR 35

"VÄGKORSNINGAR INOM HUVUDVÄGNÄTET I SÖDERMANLANDS LÄN

Del 1. Beskrivning av utformning och trafikförhållan-

den" av Ulf Brüde och Jörgen Larsson. I föreliggande

rapport redovisas den egentliga olycksanalysen.

 

l)'I denna rapport anVänds begreppet vägkorsning
synonymt med plankorsning.

<VTI MEDDELANDE 36



MÅLSÄTTNING

Syftet med undersökningen är främSt att söka få kunskap

om huruvida en detaljerad beskrivning av vägkorsningars

utformning kan ge underlag för att-urSkilja vägkors-

åningar med sämre eller bättre trafiksäkerhet än genom-

snittet. Undersökningen kan betraktas som en förstudie

och skall därmed även ge svar på hur mer omfattande 4

studier bör genomföras-

OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE

Undersökningen omfattar samtliga plankorsningar mellan

statliga vägar på huvudvägnätet i Södermanlands län.

I första hand har intresset inriktats på de vägkors-

ningar, som är belägna utanför tätort.

För de aktuella korsningarna har samtliga polisrappor-

terade olyckor under 4-årsperioden 1972-75 studerats.

Med hjälp av olycksutskrifter från Vägverkets trafik-

I olycksregister har uppgifter erhållits angående olycks-

typ, konflikttyp, skadeföljd, tid, väglag och ljus-

förhållanden.

Uppgifter om vägkorsningarnas utformning och trafik-

förhållanden har inhämtats dels från vägdatabanken (VDB)

på vägverket och dels från en särskild inventering,

1)som vägverket låtit genomföra med hjälp av konsult .

Den information som f n kan erhållas från vägdatabanken

angående typ, utformning m m av vägkorsningar är mini-

mal. VDB innehåller uppgifter om hur många statliga

samt övriga Vägar, som ansluter till en vägkorsning.

 

l) Rune Thörnvik AB. Arbetet finns dokumenterat i
4 "VÄGKORSNINGAR PM över Förslag till enhetligt re--
.gistreringssystem för vägkorsningar i plan" 1976.
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För de statliga Väganslutningarna-finns det Uppgifter

om bl a vägnummer, belagd bredd, hastighetsgräns och

trafikflöde (årsmedeldygnStrafik)..

Vid den särskilda inventeringen har-för varje tillfart

i en Vägkorsning uppgifter registrerats angående före-a

trädesreglering, belysning, kanalisering, målning, an-^

tal körfält, Vägren, beläggning, Vägräcken, sidoanlägg»

ning samt busshållplats.

I undersökningen har även utnyttjats Vissa preliminära

 

resultat från ett annat olyckSstudieprojekt - "Olycks-

statistik och riskmått"-- som drivs parallellt med det

här aktuella projektet.
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DEFINITIONER

Nedan redovisas hur några grundläggande begrepp definie-

rats i undersökningen.

 

 

Vägkorsning = plankorsning = korsning

Med vägkorsning i de datauttag, som gjorts ur väg-

databanken (VDB), avses endast korsningar med tre

eller flera anslutande statliga (=vägnummerförsedda)

tvåfältsvägar utan mittremsa.

Med vägkorSning i Thörnviks inventeringsarbete avses

korsningar med anslutande statliga vägar ochsom har

en eller flera korsande trafikströmmar.

 

    

Vägkorsningstyper:

3 = tre anslutande statliga vägar = 3-vägs-
korsning

3.1 = tre anslutande statliga vägar och dessutom en
övrig anslutning (se anm nedan) _

3.2 = tre anslutande statliga vägar och dessutom två
övriga anslutningar (se anm nedan)

4 = fyra anslutande statliga vägar = 4-vägs-
korsning

Anmärkning: övrig anslutning kan skifta i storlek
alltifrån en liten åkerväg till en
större kommunal väg
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Icke tätort = ej tättbebyggt område = landstgd_

Definition av vägkorsning belägen inom icke tätort

(grundar sig på VBB-uppgifter):

Hastighetsgränsen äriz 70 km/h för varje anslutande

statlig väg i.korsningen och inom hela avstånds-

intervallet till 500 m från korsningen eller till

närmaste korsning, om avståndet dit är mindre än

500 m. ' '

   

Med primärväg avses det par av anslutande vägar, som

har samma vägnummer; Om flera sådana par förekommer

sker prioritering enligt följande:

1. Störst trafikflöde (för en anslutande Väg)

Vägkategori (eur0paväg, övrig riksväg, genom-

gående länsväg och övrig länsväg)

Andra anslutande vägar benämnssekundärvägar.
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RESULTAT

Antal vägkorsningar och'olyckor

 

Antalet plankorsningar på statsvägnätet i Södermanlands

län är 601 enligt de uttag, som gjorts ur VDB. Av des-

sa är 382 (64%) belägna utanför tätort enligt den defi-

nition, som använts i undersökningen.

Inom huvudvägnätet i Södermanlands län finns det enligt

Thörnviks registreringar 185 vägkorsningar (vägkors-

ningar som ingår i cirkulationsplatser eller trafik?

platser är ej medräknade). 105 (57%) av dessa är be-

lägna utanför tätort.'

I de 185 korsningarna på huvudvägnätet inträffade det

under åren 1972-75 273 polisrapporterade olyckor, var-'

av 136 (50%) utanför tätort. Olycksmaterialet är så-

ledes mycket litet och resultaten måste tolkas med stor

 

försiktighet.

 

AV tabell 1 framgår att ingen polisrapporterad olycka

har inträffat under 1972-75 1 46% av korsningarna utan-

för tätOrt på huvudvägnätet i Södermanlands län. I

26% av korsningarna har en olycka inträffat och i 28%

två eller flera olyckor.

För vägkorsningarna utanför tätort på huvudvägnätet i

Södermanlands län redovisas i tabell 2, hur antalet

vägkorsningar och olyckor fördelar sig efter vägkors-

ningstyp samt antalet olyckor per korsning. 3-vägs-

korsningar utgör ca 73% medan andelen 4-vägskorsningar

endast är ca 7%. 'Nästan 20% är korsningar av typen

3.1. I absolut antal olyckor räknat har de flesta

olyckorna inträffat.i 3-vägskorsningar. Relativt an-

talet vägkorsningar har det dock inträffat fler olyckor

i främst 4-vägskorsningar men även i korsningar av

typen 3.1. Detta kan bero på att trafiken och/eller

olycksrisken är större i de tVå_sistnämnda typerna av
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vägkorsningar än i 3-vägskorsningar;

Tabell 1 Vägkorsningar utanför tätort på huvudvägnä-
tet i Södermanlands län. Antal vägkorsning-
ar fördelade efter antal polisrapporterade
olkaor 1972-75. '5

 

Antal

  

  

   

Antal olyckOr Vägkorsningar (%)

0 " 48 45,7
.1 " ' 27 ' _ 25,7
2_ 11 10,5'

3 6 5,7

_4 4 3,8

5 '4 3,8

6 2 1,9

_7 2 1,9

'8 1 [1,0

Summa A 105 100,0

Tabell 2 Vägkorsningar utanför tätort på huvudväg-
nätet i Södermanlands län. Antal Vägkors-
ningar och polisrapporterade olyckor
1972-75 fördelade efter Vägkorsningstyp
samt antal olyckor per korsning.

 

 

    

  

Vägkorsningstyp

3 3.1 3.2 . 4 TOtalt
Antal väg-
korsningar 77 20 1 7 105

% 73,3 19,0 1,0 6,7 100,0
Antal

olyckor 80 35 0 21 136
% 58,8 25,7 0,0 15,4 99,9

Antal olyck-
or per kors-
ning 1972-75 1,0 1,8 0,0 3,0 1,3

  

 

  

Y5959§§9199§32225= Se nästa sida
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yägkgrsningstyper: 3 = tre anslutande statliga vägar
: 3-vägskorsning '

3.1 = tre anslutande statliga vägar
och dessutom en övrig anslut-
ning (se anm nedan)

3.22= tre anslutande statliga vägar_
'och desSutom två övriga an-'
slutningar (se anm nedan)

4 = fyra anslutande statliga vä-
gar = 4-vägskorsning

äggêgkgingz' Övrig anslutning kan skifta i Storlek allt-

ifrån en liten åkerväg till en större kom-

munal väg.

 

Olyckorna fördelade efter olyckstyp

Tabell 3 visar hur olyckorna utanför tätort fördelar

sig efter olyckstypl). I tabell 4 har endast 3-vägs-

korsningar medtagits. Olyckstyperna avsväng, korsande

kürser och single är vanligast förekommande och svarar 'A

vardera för ca 30, 25 resp 20% av olyckorna.

Tabell 3. Vägkorsningar utanför tätort på huvudväg-
nätet i Södermanlands län. Antal polis-
rapporterade olyckor 1972-75 fördelade
efter'olyckstyp.

  

 

 

    

Olyckstyp_ ' Antal olyckor %

Single 24 17,6

Avsväng 42 30,9

Upphinnande 3 2,2

Omkörning 6 4,4

Möte ' 2 1,5

Korsande kurser 36 26,5

Cykel, mOped 4 2,9

Fotgängare 3 - 2,2

Djur 9 6,6

Övrigt 7 5,1

Totalt . 136 99,9

  

1) Olyckstypsklassificeringeenligt VV
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Tabell 4 3-vägskorsningar utanför tätort på huvud-
vägnätet i Södermanlands län. Antal polisá
rapporterade olyckor 1972-75 fördelade
efter olyckstyp. '

 

 

 

 

Olyckstyp v 5 Antal olyckor >I %

Single ' 16:i* ' 20,0
Avsväng 28. 'i 35,0

Upphinnande - 4' 3' ' 3,8

Omkörning 2 2,5

Möte ' 1 1,2
Korsande kurser 18 22,5

Cykel, mOped 1 1,2

Fotgängare 2 2,5

Djur 5 . 6,3

Övrigt 4 5,0

Totalt 80 l00,0

    

 

Olyckorna fördelade efter konflikttyp och skadeföljden

för respektive konflikttyp '

 

Tabellerna 5 och 6 visar hur olyckorna fördelar sig

efter konflikttyp (se sid 13). För olyckor av viss

konflikttyp anges också hur stor andel som lett till

personskada, hur många personer som skadats lindrigt

eller svårt samt dödats. Vidare anges skadeföljden,

antal skadade eller dödade personer per polisrapporte-

rad olycka, för respektive konflikttyp.

Drygt 25% av olyckorna inträffar i samband med vänstern

sväng från primärväg (konflikttyp 01, 02 eller 03).

Även vänstersväng från sekundärväg (06, 07, 08 eller 09)

är en vanligt förekommande konflikttypoch utgör nästan

20% av olyckorna. Olyckor i samband med högersväng

_(04, 05, 10, ll eller 12) är mycket sällsynta. Något

mindre än 10% av olyckorna inträffar mellan icke sväng»

ande fordon båda på primärväg (13 eller 14). Single-
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olyckornas andel är ca 15%, av vilka hälften sker då

ett fordon har för avsikt att köra rakt fram (17) och

lika många då ett fordon ämnar svänga (18)..

Skadeföljden är hög för olyckor då ett på primärvägen

vänstersvängande fordon konflikterar med ett från mot-

satt håll på primärvägen kommande fordon (02) liksom

för olyckor då icke svängande fordon på primärväg

kommer i konflikt Q3 eller 14). >Naturligtvis är ska-

deföljden hög för olyckor i vilka oskyddade trafikan-

ter är inblandade (l9.eller 21). Även vid olyckor i

samband med vänstersväng från sekundärväg är skade-

följden hög ifall konflikt sker med från vänster på

primärvägen kommande fordon (08). Olyckor i vilka

ett på primärvägen vänstersvängande fordon kommer i

konflikt med ett bakomvarande fordon (01) har låg ska-

deföljd. Singleolyckorna (17 eller 18) har oftast låg

skadeföljd. För djurolyckörna (20) gäller att skade-

iföljden är extremt låg.

Som synes varierar skadeföljden kraftigt med olika kon-

 

flikttyper. Detta betyder, att olyckorna i princip bör

 

tilldelas olika vikter i de analyser som görs. I denna

 

undersökning är olycksmaterialet litet och de beräknade

_skadeföljderna för flera konflikttyper baserar sig på

ett litet antal olyckor. I tabell 7 har försök gjorts

att med tabell 5 som utgångspunkt slå samman vissa kon-

flikttyper för att därmed erhålla något säkrare värden

på skadeföljderna. Vikter för de olika konflikttyperna

kan framräknas genom att dividera skadeföljden för

respektive konflikttyp med den totala genomsnittliga

skadeföljden.
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'Tabell 5 Vägkorsningar utanför tätort på huvudvägnätet
' i Södermanlands län. Polisrapporterade olyckor

1972-75 fördelade efter konflikttyp (se även
sidan 13) med angivande av hür stor andel
som lett till personskada, antal skadade eller
dödade personer samt skadeföljd.

  

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

  

    

   

 

 

s\.wm , , .-

sell/'ag ' e ' SKADADE SKADADE *

01 . ' 5-0-- - - \ 26 (19,1) 3 7 ' 1 0 0,31
02 ___,- ' 11 ( 8,0) 5 3 _ 5 1 0,82

03 - k_ 5 _

04 v _a-l . 2 (15) ' 0 ' V 000
054 ,_g- 4 1 (on) 1 1 0 2 3m0

06 -j ' -
07 71*- 10 ( 7,4) ' 2 2 2 1 0,50

08 .:1 15 (11,0) 7 7 0,80

09' H 0

10 f 0

11 -*r' 0

12 ;. 0

13 -»-+ 8 (58) 3 0 5 0 063

14 _ . ...o- 2 ( 1,5) 2 10 2 0 6,00

15 ' i 0

16 - _», 9 (ms) 5 5 7 0 133

17 ' ...61: 11 ( 8,0) 3 2 1 0 0,27

18 t exe-eld ( 6,6) 2 3 O 0 0,33

19 fotgängare 1 D ( 0,7) 1 0 1 0 1,00

20 djur ( 6,6) 0 0,00

21 cykel, uttxxi ( 3,7) 5 2 3 0 1,00

00 övrig 17 (12,5) 4 2 0,35

Totalt 7136 (99,8) 43 46 34 4 0,62

  

l) antal skadade eller dödade personer
gzdeQmmmMaHSMyma

VTI MEDDELANDE 36



12

Tabell 6 3-Vägskorsningar utanför tätort på huvudväg-
nätet i Södermanlands län. Polisrapporterade
olyckor 1972-75 fördelade efter konflikttyp
(se även sidan 13) med angivande av hur stor
andel som lett till personskada, antal skadade
eller dödade personer samt skadeföljd.

ANTAL _ ANTAL l)
LINDRIGT SVÅRT
SKADADE SKADADE

ANTAL SKADE-
DÖDADE FÖLJD

rommnm- I '3 v' mmm. wmmzmm
Dm - ' 'oxo©R(a Hmmmmmm

 

usa) '2 3 ' 0 , 0 OJ3

(11.3) 3 5 . 1 1,00

..
.4
b
)01

02
03
04

05
06
07.
08
09
10
11
12
13
14
15
16.
17
18

19
20
21
00

( 2,5) ' 0,00

( 1,2) 1 3,00

(83) 1 1 0 0 I 044
umO) 4 5 1 0 ons

( 7,5)

( 7,5)

( 1,2)

( 6,3)

( 2,5)

17 5

(100,0) 26

h)
01

b*
01

01
c>

ca
c>

01
c

CS
c>

c>
G)

\J
c>

P*
ha

ca
xo

1.
:

.
b

0
0
0t

 

l) antal skadade eller dödade personer
pxçnhmmgnnmmdouda
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Vägkorsningar Utanför tätort på huvudväg-

 

 

 

     

  

         

  

Tabell 7
nätet i Södermanlands län.
Polisrapporterade olyckor 1972-75;
Skadeföljd (antal skadade eller dödade
personer per polisrapporterad olycka) Ochj
Vikt för respektive konflikttyp (eller
grupp av konflikttyper).

, sekmég7 _
KONFLIKT- _J L ' SKADE- 'VIKT = skadeföljden
TYP primärväg' rimärvä FÖLJD dividerad.med den

sel.6åg ' Sâkjväg .totala skadeföljden

01 ' :t-'°- 0,31 0,50

02 __. 4-4 0,82 1,32

07 *1* _ 0,50 0,81

08 __t7 0,80 1,29

13 *W* '1,70 2,74
14 ___p'_

16, -01 1,33 2,15

,17 en 7,0,30 0,48
18 1:ex.ç+ekn

4 19 fotgängare ,1,00 1461

21 cykel, m0ped

20 djur' ' 0 0,00

00 övrig

04 .ø+ -; 0,45 0,73

05 -åç

Totalt 0,62

Konflikttyper:

01 = Vänstersväng från primärväg - konflikt med
bakomvarande fordon

02 = Vänstersväng från primärväg - konflikt med från
motsatt håll på primärvägen kommande fordon

03 = Vänstersväng från primärväg - konflikt med
_ fordon på sekundärväg _

04 = högersväng från primärväg - konflikt med
bakomvarande fordon ' .

05 = högersväng från_primärväg - konflikt med ett
icke bakomvarande fordon i '

06 = Vänstersväng från sekundärväg - konflikt med'
bakomvarande fordon
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07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

00

14

vänstersväng från sekundärväg - konflikt med
från höger på primärvägen kommande fordon

vänstersväng från sekundärväg - konflikt med
från vänster på primärvägen kommande fordon

vänstersväng från sekundärväg - konflikt med
på sekundärvägen icke bakomvarande fordon

högersväng från seknndärväg - konflikt med
bakomvarande fordon

högersväng från sekundärväg - konflikt med
från vänster på primärvägen kommande fordon

högersväng från sekundärväg - konflikt med'
på Sekundärväg icke bakomvarande fordon'

konflikt mellan icke svängande fordon, båda
på primärväg, likriktade kurser

konflikt mellan icke svängande fordon, båda
på primärväg, motriktade kurser

konflikt mellan icke svängande fordon, båda
på sekundärväg ' ' ^

konflikt mellan icke svängande fordon, det

ena på primärväg, det andra på sekundärväg

ensamt fordon, raktframrörelse avsedd

ensamt fordon, svängande rörelse avsedd

*fotgängarolycka

'djurolycka

cykel, mOped

övrig konflikttyp
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Olyckorna fördelade efter år, månad, veckodag och

 

klockslag

Tabell 8 visar hur olyckorna fördelar Sig efter år, I J

genomsnitt inträffade det 34 olyckor per år. Antalet

var lägst under år 1974.d V s det år, då det blev en

' nedgång i trafikens.storlek p g a energikrisen.

I tabellerna 9 - 11 framgår hur antalet olyckor förde-

lar sig efter månad, veckodag och klockslag. Vid in-'

stitutet pågår-f n studier av hur trafikarbetet för-

'delar sig efter nämnda variabler för olika regioner av

landet. I tabellerna har medtagits resultat avseende

trafikarbetets procentuella fördelningar gällande

statsvägnätet i mellersta Sverige år 1973. Detta har

gjorts för att få en uppfattning om huruvida vissa

delar av året, veckan eller dygnet är överrepresentera»

de vad beträffar antalet olyckor sedan hänsyn tagits

till trafikarbetets variationer. Jämförelserna måste

betraktas som grova, eftersom trafikräkningarna inte

är gjorda särskilt för de här aktuella vägkorsningarna.

Under perioden oktober-mars inträffade det förhållande?

vis många olyckor relativt trafikarbetet. Antalet

olyckor under fredagar och söndagar var större än vad

som kunde förväntas. Mellan klockan 12-24 inträffade

det största antalet olyckor relativt trafikarbetets

fördelning.

Tabell 8 Vägkorsningar utanför tätört på huvudväg-
nätet i Södermanlands län. ' .
Polisrapporterade olyckor 1972-75 fördelade

 

  

efter år.

Är Antal olyckor

1972 35

'1973 34
1974 _ 26

1975 41

lTotalt 136
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Tabell 9 Vägkorsningar utanför tätort på huvudvägnä-
tet i Södermanlands län. '
Polisrapporterade olyckor 1972-75 fördelade
efter månad. ' ' 'i' '
Dessutom anges trafikarbetets procentuella
fördelning för statsvägnätet i mellersta
Sverige år 1973. ' "

     

 

 

Månad Antal Trafikarbete
olyckor (%) (%)

Januari ,10 (7,4) (6,4)
Februari 7 ' -(5,l)_ (6,8)"

.Mars _ 13 (9,6) (7,6)
April 11 (8,1) (8,4)
Maj 10 (7,4) (9,4)
Juni 14' (10,3) (10,7).
Juli 13 (9,6) (10,5)
Augusti 11 (8,1) (10,0)
September 10 (7,4) (8,8)
Oktober 15 (11,0) (8,0)
November .12 (8,8) (7,1)

December 10 ' (7,4) (6,3)

Totalt 136 (100,2) (100,0)

 

Tabell 10 Vägkorsningar utanför tätort på huvudvägnä-
tet i Södermanlands län.
Polisrapporterade olyckor 1972-75 fördelade
efter veckodag.
Dessutom anges trafikarbetets procentuella
fördelning på statsvägnätet i mellersta
Sverige år 1973. '

      

Veckodag Antal olyckor(%) Trafikarbete(%)

Måndag 19 (14,0) (14,1)
Tisdag 17 (12,5) (13,5)
Onsdag 15 (11,0) (14,1)
Torsdag 14 (10,3) (14,3)
_Fredag 30 (22,1) (15,9)

Lördag 14 (10,3) (13,5)
Söndag 27 (19,9) (14,6)
Totalt 136 (100,1) (100,0)
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.Vägkorsningar utanför tätort på huvud-
Vägnätet i Södermanlands län.
Polisrapporterade olyckor 1972-75 för-
delade efter klockSlag. ' -. I
Dessutom anges trafikarbetets procentuella
fördelning för statsvägnätet i mellersta
Sverige år 1973.

 

Klockslag
Antal
olyckor (%)

Trafikarbete

(%)

 

00
01
02
03

(_2,4

 

04
05
06
07

10 (7,6) (10,5)'

 

08
09
10
11

19 (14,4) (22,3)

 

12
13
14
15

43 (32,6) (26,7)

 

16
17
18
19

37 (28,0) (27,3)

 

20
21
22
23

19 (14,4) (10,8)

 

okänt

 

Totalt 136 (100,0) (100,0)
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Olyckorna fördelade efter ljusförhållanden och väglag_-

 

I tabellerna 12 och 13 redovisas hur olyckorna fördelar

sig efter ljusförhållanden och väglag. Medan det all-

mänt brukar antas att ca 25% av trafikarbetet uträttas

under mörker gäller det här att ca 35% av olyckorna

har skett i mörker. Ca 15% av olyckorna har.inträffat

vid snö eller is, vilket innebär en överrepresentation

i förhållande till trafikarbetet Vid detta väglag, som

kan uppskattas till mellan 5 och 10% av totala trafik-

arbetet.

Tabell 12 Vägkorsningar utanför tätort på huvudväg-
' nätet i Södermanlands län.
Polisrapporterade olyckor 1972-75 fördelade
efter ljusförhållanden.

   

  

  

 

Ljusförhållanden Antal olyckor (%)

Dagijus 84 (61,8)

Mörker 48 (35,3)

Okänt 4 (2,9)
Totalt 136 (100,0)

Tabell 13 Vägkorsningar utanför tätort på huvudväg-
nätet i Södermanlands län.
Polisrapporterade olyckor 1972-75 fördelade
efter Väglag.

   

  

 

 

Väglag Antal olyckor (%)

Torrt 79 (58,1)

Vått 32 (23,5)

Snö eller is 19 (14,0)

Okänt . ' 6 (4,4)

Totalt 136 (100,0)
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Sträckolyckors eventuella samband med vägkorsningar

 

För att undersöka huruvida vägkorsningar kan tänkas påe

verka olycksbilden även på sträckor i korsningars när-

het (0-500 m från korsningarna); har tabellerna l4-l5

konstruerats. E Ifall ett samband råder mellan vägkors"

ningar och olyckor på sträckor i närheten av korsningar"

skulle detta kunna avspegla sig på så sätt att absoluta

antalet olyckor ocholyckstypsfördelningen varierade

med olika avstånd från vägkorsningarna; Av tabellerna

framgår att antalet olyckor och olyckstypsfördelningen

i stort är densamma inom varje lOO m-intervall från j

själva korsningen till 500 m från korsningen- Andelen

djurolyckor är dock signifikant mindre (enligt 22-test)

strax intill (0-200 m) korsningarna. Sedan djurolyckor-

na exkluderats, gäller att andelen mötesolyckor är

signifikant större inom samma intervall. En tänkbar

förklaring kan vara, att en del av de olyckor som

egentligen är att hänföra till omkörningsolyckor, i

stället har kodats som mötesolyckor. Om mötes- och

omkörningsolyckorna slås samman blir andelen ungefär

densamma strax intill som längre ifrån korsningarna.

Olyckstypsfördelningen för korsningarna skiljer sig

som väntat signifikant från motsvarande fördelning för

sträckor.

Dessa resultat ger således inga klara belägg för att

man vid analys av olyckor i vägkorsningar behöver ta

hänsyn till andra olyckor än de som enligt Vägverkets

kodning är att hänföra till själva korsningarna.

VTI MEDDELANDE 36



320

Tabell 14 l)Vägkorsningar utanför tätort
nätet i Södermanlands län.
Polisrapporterade olyckor 1972m75. Den . -
absoluta olyckstYpsfördelningen i korsningar
och på olika avstånd från korsningar;

på huvudväg-

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

Avstånd (a) Olyckstypz) Å Summa

3 A U 0 .M _ K . C P D 'v

a>500m _ _

från korsning 366 264 53 91 75 9 22 .7 425_ 43 1155*

400<a:5500 37 ' 9 17 2 2 1 47 6 133

_300<a:3400 22 7 9 3 2 1 22 "2 76
200<aji300 32 10 6 10 8 2 7 2_ 42 8 127
_lOO<a:i200 39 9 12 1 2 1 26k 4 106

O<a:;lOO 31 4 9 14 0 I 2 0 22 3 "92

Summa (a>O) 527 93 88 143 122 17 37 12 584 66 1689

I korsningarna 38 60 6 8 9 59 8 3 10 ll 212

Totalt 565 153 94 151 131 76 45 15 594 77 1901

Tabell 15 Vägkorsningar utanför tätortl)på huvudväg-
nätet i Södermanlands län.

Polisrapporterade olyckor 1972-75. Den pro-
centuella olyckstypsfördelningen i kors-
ningar och på olika avstånd från korsningar.

       

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

^ 'Aww

 

,W _,. ,0.

l).Utanför tätort enligt polisens Uppgift
3) OlyckStypsklassificering enligt VV, se

VTI MEDDELANDE 36

även tabell 3 sidan 8.

Avstånd (a) Olyckstypz) Summa

3 A U 0 M. K c F D v

a>500 m

från korsning 31,7 5,5 4,6 7,9 6,5 0,8 1,9 0,6 36,8 3,7 100,0

400<a;§500 27,8 4,5 6,8 12,8 4,5 .1,5 1,5 0,8 35,3 4,5 100,0

300<agg400 29,0 1,3 9,2 11,8 9,2 4,0 2,6 1,3 29,0 2,6 100,0

-200<a:5300 >25,2 7,9 4,7 7,9 6,3 1,6 5,5 1,6 33,1 6,3 100,1

100<a5§200  36,8 4,7 8,5 6,6 11,3 0,9 1,9 0,9 24,5 3,8 99,9

'0<a,,100 .33,7 7,6 4,3 9,8 15,2 0,0 2,2 0,0 23,9 3,3 100,0

Summa (a>0) 31,2 5,5 5,2 8,5 7,2 1,0 2,2 0,7 34,6 3,9 100,0

I korsningarna 17,9 28,3 2,8 3,8 4,2 27,8 3,8 1,4 4,7 5,2 99,9

Totalt 29,7 8,0 4,9 7,9 6,9 4,0 2,4 0,8 31,2 4,1 99,9



.7;

.7.

Zl

Olyckornas samband med korsningarnas utformning och

 

trafikförhållanden - 3-vägskorsningar

 

Qlyskêâ:skysgêsr_yi§_9liäê_fäêâikålêêsi_fêrsäääés§§sg:

lgrisar_tensl2§s5299_99h_ble§9299

Av tabell 16 framgår hur olyckorna i 3-vägskorsningar'

utanför tätort fördelar Sig efter årsmedeldygnstrafik

(ÅMD) på primär- och sekundärväg, företrädesreglering,

kanalisering och belysning; I tabellrutan längst upp

till vänster ses att det finns 5 korsningar som saknar

företrädesreglering (eller där båda de primära an-

slutningarna ej är huVudled), kanalisering och belys-

ning och att olycksutfallet varit 0 för samtliga.dessa

korsningar, varför även antalet olyckor per korsning

blir 0 0 s v, Olycksfrekvenser större än 1 blir van-

liga först för vägkorsningar med höga trafikflöden på

primär- och sekundärväg. Dessa korsningar har i regel

högre standard vad beträffar kanalisering och belys-

ning men omfattningen av dessa åtgärders införande

varierar.

Qlysäêäs§95§i92_msé_biälp_êy_Eêaêliêsäigg_2llê§_êsl2§:

9299

För att närmare undersöka effekten av belysning och

kanalisering har tabell l7 konstruerats. Där ser man

för fyra olika kombinationer av kanalisering och be-

lysning, hur antalet olyckor fördelar sig efter dels

konflikttyp dels ljusförhållanden. Av tabellrutan

längst upp till vänster framgår att i korsningarna

utan belysning eller med enbart vägmärkesbelysning och

utan refug eller med refug enbart i sekundärväg har det

under dagsljusförhållanden inträffat 2 olyckor av kon-

flikttypen 00 0 s V. För korsningar utan refug eller

med refug enbart i sekundärväg har upp emot ca 50% av
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olyckorna skett i samband med vänstersväng_från primär-

väg medan motsvarande andel vid primärvägskanalisering

endast är O-20%. I korsningar utan belysning eller.med

enbart vägmärkesbelysning har ca 45-50% av olyckorna

inträffat under mörker medan motsvarande andel för kors-

ningar med vägbelysning endast är_Ca 30%.

Innehållet i tabell l7-kan på_ett alternativt sätt

redovisas som i tabellerna l8 aee. För varje tabell

har Xz-test gjorts för att se, huruvida signifikanta

samband råder mellan å ena-sidan typ av kanalisering'

och olyckornas fördelning efter konflikttyp och å andra

sidan mellan typ av belysning och olyckornas fördelning

efter ljusförhållanden. För korsningar med vägbelys-

ning gäller att andelen olyckor av konflikttypen väns-

tersväng från primärväg är signifikant lägre vid pri-

märvägskanalisering. Vidare gäller att korsningar med

primärvägskanalisering och med vägbelysning har signi-

fikant lägre andel olyckor som skett i samband med

vänstersväng från primärväg eller under mörker än väg-

korsningar som saknar både primärvägskanalisering och

vägbelysning. För övrigt har inga signifikanta sam-

band erhållits.
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Tabell 16 3-vägskorsningar utanför tätort på huvudvägnätet i Södermanlands län (77 st) och
__w

polisrapporterade olyckor 1972-75 (80 st) fördelade efter trafikflöde (ÅMD) på
, primär- och sekundärväg samt företrädesreglering, kanalisering och belysning.

.J

 

Genomsnittlig ÅMD på primärväg

 

0-2000 2001-4000 4001-6000 6001-10000

 

Antal Antal

K B kors- Olycks- olyckor/ F
ningar utfall korsning

lit-4

Antal

K B kors- Olycks- olyckor/
ningar utfall korsning

Antal Antali Antal
F K B kors- Olycks- olyckor/

ningar utfall korsning

Antal

F K B kors-

Antal
Olycks- olyckor/

ningar utfall korsning

  

l 1 5 05 0 3
13 l 0 0 3

31 1 0 0

1 1 16 01%13,2 ' 0,3

O
S
Z
-
O

.
-
4
0
-
4
o
-
4
m

11

13

17

1

0

0

14 2,1,2 0,2

0

311 l 0 ' 0 311

313

5

l

1

 

111 1 0 0 3

0
0
9
-
1
9
2

11

21

31_1
313

 

b
e
m
a
g
n
m
a
s
ç
d

M

0
0
0
1
-
1
0
9

C
N
Y 11

21

 

0
0
0
8
-
1
0
0
1

   

23

32

33

N
H
H

 

331 1

 

24,8
Q7

4,7

. 5,5

  

Förklaringar:
szöreträdesreglering:

!

3=huvudled på primärväg och stOpplikt på sekundärväg
K=kanaliseringz

B=belysning=

l=ingen företrädesreglering eller ej huvudled på båda primära anslutningarna

l=ingen refug, 2=refug enbart i sekundärväg, 3=refug åtndnstone i primärväg
l=ingen belysning, 2=belysning enbart av vägmärken, 3=vägbelysning

Antal korsningar=antal vägkorsningar med viss företrädesreglering, kanalisering och belysning
Olycksutfall=olycksfrekvenserna. I.stället för (0,0,0,l,1,2) skrivs (03, 12, 2) 0 s v

2
3
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Tabell 17 3-Vägskorsningar utanför tätort på huvudväg-
nätet i Södermanlands län. Polisrapporterade
olyckor 1972-75 fördelade efter korsningarnas
standard-med avseende på3§analisering_och be-
lysning samt konflikttyp och ljusförhållanden.

 

  

   

   

 

   

  

 

 

 

 

Ej vägbelysningl) ' Vägbelysning

Ej primärvägskanaliseringz) Primärvägskanaliseriggi EjIprimärvägggana1iserggg Primärvägskanaliserigg
KmHJQQQ ;muucmme - . _ * ' .

00 2 00 ' 2 00 2 ' 00 3
4) _ 0%

01 _ 6k_ . 02 1)- 11% 01 4] 50% 05 1
02 2 ; 50% s _ .04. 1 02 2 07 2

g 13 1 ' 4 0 07 1 08 1 08 3
§5 17 1 08 2 13 1 17 1
E? 18 1 17 1 17 1 2 10

20 '2 18 1 18 '1
21 1 x 9 2 12

l 2 16

00 2 02 2:) 22% 01 1]_60% 00 3 0%

01 1] 8% 07 2 02 2 08 1
04 1 08 1 07 1 13 1

g 07 1 13 1 19 1 2 s
g 13 .2 17 1 2

17 1 18 2
20 3 2 9
21 1

2 12
Andel
olyckor
ixnörkerp 43% 50% 29% 33%

1) Ej Vägbelysning=ingen belysning eller enbart väg-
märkesbelysning

2) Ej primärvägskanalisering=ingen refug eller refug
enbart i sekundärväg

3) Se sidan 13
4) Antal olyckor i samband med Vänstersväng från pri-

märväg (konflikttyp 01 eller 02)
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3-Vägskorsningar utanför tätort på
huvudvägnätet i Södermanlands län.

Polisrapporterade olyckor 1972-75
fördelade efter kanalisering, belyS-
ning, konflikttyp och ljusförhållanden.

 
  

 

     

 

 

 

 

   

       

  

  

 

  

  

   

a) Korsningar utan kanalisering i primärväg

Tij Väg-
.belysning Vägbelysning Summa

Mörker ' 12 5 17

Dagsljus 16' 12 28

Summa 28 17 45

b) Korsningar med kanalisering i primärväg

Ej väg-
belysning Vägbelysning Summa

Mörker 9 5 14

Dagsljus 9 10 19

Summa 18 15 33

'c) Korsningar utan vägbelysning

Ej primärvägs- Primärvägs-
. kanalisering kanalisering Summa

Vänstersväng från
;primärväg 9 3 12
övrig
konflikttyp 19 15 34

Summa 28. 18 46

d) Korsningar med vägbelysning

Ej primärvägs- Primärvägs-
kanaliseringg kanalisering Summ

Vänstersväng från
*primärväg 9 O 9
Övrig . _
konflikttyp 8 - _15 23

Summa ' 17 15 32
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e) Korsningar med endera både primärvägskanalisering
och Vägbelysning eller ingetdera.

 

Primärvägs-

 

 

  

Ej primärvägs-
kanalisering kanalisering
och ej Vägbe-' och vägbe-.
lysning lysning Summa

Vänstersväng från *
primärväg eller _. _
mörker 20 5 25
Övrig konflikttyp ^
och dagsljus 8 10 18

Summa 28 15 43
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Trots att sambanden mellan typ av kanalisering och be-

lysning och olyckornas fördelning efter konflikttyp

respektive ljusförhållanden ej genomgående är signifi-

kanta har ändock vissa beräkningar gjorts för att få

en någorlunda uppfattning_om Vilka olycksreduktioner,

som skulle kunna erhållas med hjälp av kanalisering

och/eller belysning. Beräkningarna_måste dock närmast

betraktas som räkneexempel p 9 a att sambanden är osäk-

ra och olycksmaterialet mycket litet.

A. Vägbelysning jämfört med ingen belysning eller en-

 

bart vägmärkesbelysning

 

1- 59§§2299ê2_22s9_§s299_ells§_@sé-§s§99_s9§êzä_i
ssksâéääyêg

I korsningarna med vägbelysning utgör mörkerolyc-

korna 29% (se tabell 17). Motsvarande andel för

korsningarna utan vägbelysning är 43%. Belysning

kan antas påverka antalet olyckor endast under mör-

ker. Ifall korsningarna med vägbelysning saknade

sådan kan antas att även för dessa korsningar

skulle 43% av olyckorna inträffa under mörker.

 

låg; = 0,43 x = 4,1 d V 5 utan vägbelysning
- skulle antalet olyckor under

mörker ha varit ca 9

(l - 5+å 1) = 0,45 d v 5 vägbelysningen har redu-
' . cerat antalet mörkerolyckor

med ca 45%

17
(l - -e-- )= 0,19 d v 3 vägbelysningen har redu-

l7+4,l .
cerat samtliga olyckor med
ca 19%

2- 592åålêgêE_@§§_EEÅEêEY§9§EêBêliêêElEQ

På samma sätt som ovan erhållesatt vägbelysningen

reducerat antalet mörkerolyckor med ca 50% och

samtliga olyckor med ca 25%.

VTI MEDDELANDE 36



.7.

28

B. Primärvägskanalisering jämfört med ingen refug

 

eller refug enbart i sekundärväg

 

1- EQEêElBQêE-EEêE_ê§lY§Ql§9_êllêäigêé_§§äêEE_Yêg:
märkeêäelzêaiag

PrimärVägskanaliseringen har redücerat antalet

olyckor i samband med Vänstersväng från primärväg

med ca 58% och samtliga olyckor med ca 19%;

2- 59:e9129ê§_@e§_yê9§ely§9299

PrimärvägSkanaliseringen har reducerat antalet

olyckor i samband med vänstersväng från primärväg

med ca 100% och samtliga olyckor med ca 53%.

C. Primärvägskanalisering och vägbelysning jämfört

 

med varken primärvägskanalisering eller vägbelys-

 

nin

Primärvägskanaliseringen och vägbelysningen har

reducerat antalet olyckor i samband med Vänster-

sväng från primärväg eller under mörker med ca 80%

och samtliga olyckor med ca 57%.

Qêmâêrslse_mellêa_eê§e§rerê2-99b_fêrräaäêä_§2§êl_9l29:

I ett annat olycksstudieprojekt som VTI på uppdrag av

VV påbörjat under år 1976 görs försök att finna lämp-

liga olycksmått för Vägkorsningar.

Hittills föreligger bl a Ereliminära resultat angående

 

hur antalet olyckor i 3-vägskorsningar på statsväg-

nätet Skall predikteras med hjälp av trafikens storlek

på primär- och sekundärväg. Två olika regressionsan-

satser har visat sig vara likvärdiga:
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och

 

y': a(P+-) (

där y är antalet olyckor, P och S trafikflödet (ÅMD)

på primär- resp sekundärväg Samt a, b och c regressions-

koefficienter (vid analys av 4-vägskorsningar ersätts

å med S). '

Det första sambandet har applicerats på 3-vägSkorsning-

arna utanför tätort på huvudvägnätet i Södermanlands

län. 'Nedan följer en förteckning (tabell 193, som för
varje enskild korsning anger inkOmmande trafik i kors-

ningen från primär- och sekundärväg, observerat antal

polisrapporterade olyckor under 1972-75, det predikte-

rade antalet olyckor för samma tidsperiod och avvikel-

sen mellan observerat och predikterat antal (residualen).

Att de observerade antalen inte alltid anges som heltal

beror på att värdena justerats med multiplikativ fak-

tor (=O,84) så att summan av residualerna blir noll.

Det predikterade antalet olyckor anges också med

approximativt 95%-iga konfidensgränser, vilka beräknats

utifrån antagandet om att antalet olyckor är Poisson-

fördelade. '
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Tabell l9 3-Vägskorsningar utanför tätort på huvudväg-
'nätet i Södermanlands län,.
Inkommande trafik från primär- och sekundär-
väg,'observerat (justerat) antal polisrap-
porterade olyckor år 1972-75 och det förvän-
tade antalet olyckor.med approximativt 95%-igt
konfidensintervall under samma tidsperiod samt
avvikelsen..

Observeer antal , Pre-,äkteer Avvike15e
Löpnr' Ink. PV-fLÖde Ink. SV-Höde o1yçkor (justerat) antal_ o1yckorf (obsnntal-przdnntnl)

143? 277 18' 0 001; (0-1) 1 -000 -
166 .277 52 0 0.10 §04) -0.10
83 350 210 1 023 0-1) 0.7:
C10 1120 22 1 0.09 10-1) 0:12
8C1, 420 35 0 (110 (0-1) -0.10
82 . 420 75 0 015 (01) -0.15

. 155 503 ' 32 0 0.12 (01) -0.12
156 563 86 0 013 (0-1) »0.13
162 575 40 0 0.14 ' 0-1) -014
161 575 45 0 0.14 013 ' *0.14
163 575 48 0 . OJS 0-1 -OJS

164 575 138 0 0.213 1 0-2) -020
166 690 43 0 010 0-1) -0.1e
'M 0011 18 . 0 012 (0-1) -012
113 C108 20 0 013 10-13 -0.13
1151 C15<1 200 1 014 0-1 0.86
110 C1561 . ' L11 0 020 0-1 -0.20
35 " 1021 1810 0.43 0-2 -0/13

41 1133 18 0 0141 0-1 . -014
38 1 135 208 0 0.42 0-2 -048
39 1509 51 0 029 02 -QQQ

51 1708 qê 0 04% 02 -044

134 1925' 32 C) 02? 02 *027

131 1825 75 0 042 02) -0.42
133 1 925 86 1.5 0.45 0'2) 1.05
:24 1%; se 1 0.40 §02) 0.60
52 1871 18 0 021 01) -0.21
1% 2018 25 0 0.25 (CD-1).. -0._25
CH 2033 38 0 0. 31 0-2) -0 31

13°: 2089 25 0 0,25 02 , '-0,26
140 2089 28 0 0.27 02 _ -0.2?
1115 2110 39 0 0,32 0' - 0.32
106 215 0 52 0 0.37 (023 , *0.37
103Z 215 6 52 i 0 0,37 0,2 - 0. 37
.37 2171) > 3% 1 C Om 0-3) r 0%
151 2202 23 1 0 0.25 0-1) -025
10q 2202 32 1 0.30 0-2 0.70

105 .2256 170 ' 1 0,71 03 1 0.29
103 2282 368 1 1.03 (03_ »0.03

. _ V
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Löpnr. Ink. pm'êaçk, Ink sv-Hcde Sñiigiezjisfgä :Räikååläzr (imåålämdmug
150 2325 43 I 035 (02) 0.54
146: 23% 55 0 0.40 02 -040

. 243,5 :277 I 201 05% -IDI
% 2554 [8 0 025 (0-0 -025

j 124 2554 25 0 0.25 0-2 »025
. 325 2550 3? O 035 6%2 *055

lC <"'-,+ 2é1+0 WB 1 0.72 0-3 0.28
:25: 25:24 2:5 2 M 095 0-3 0.07
'255 5205 H0! . 5 '21C'1 0-5 2.8:
52 BACH i' , #5 ,g :.5 0,48 02 '* :.02
?I 3556 .g éñ f 0 Åqu 6%2 -Osq
:0 3555 5%' i i 190 0-5 -090

. 2! 3738 g 45 0 g 0%) 02) -050
HD 385) - (756; 2.5 52.35 043 - 0.15
:3 56423 150* 1 om 0-3 0.03

175 36123 . 35 0 5045 0-2 3 40.45
176 4086 ; m ê 2:5 Log 0-3) ; w
ÖJ Z1125 3 i 210 I 1.15 0-9) -0015
:8 4271 50 o 0.14 0-:) -om
33 4782 i 557 0. ;2.08 §05 -2.0&
152 6561 g éQE ; 35 ;253 gre 05?
173 em; 217 25 32.54 (0-4 0.86:
153 mm 14.17 5 4.20 (a-q Lao
:LH 7345 g 029 6,5 . 13.90 ;1-5 2.60
I?O ' 8001 i 472. g 4 257 grå* å' Las
l84 >8l3§ ? 89 å O 31J? '045 ? -441
138 ölqe 1 555 ' 35 i 223 04 § 05?

\ 8200 i .35 _; Ls 033 gy3 g ål??
3 8200 g 58 5 Is 035 0-3 g 055
2 , 8200 ' 98 : 0 g' 5.24 0-4 0.24

5241+ 7 55 . i ?024 0-3 0,26
-rç 3240 :35 i I [45 04+ . *055 g

:4. 8300 62 ; Is 0. 05: 0-3 0.56
7 5300 155 I /.56 04+ , -056
5 g 8352 209 g :5 [83 (FS -055

183 § 8655 757 g [5 355 .+89 -205
?i 8655 4% 14 2-72 .ro-ej ;Iz-,L

13-2 L 5255 * §52 I les w0.55-
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För samtliga vägkorsningar faller de observerade

olycksutfallen inom konfidensgränserna och i 93% av

fallen är den absoluta avvikelsen mellan observerat

och predikterat värde högst l,5. I sju fall har dock

resultaten varit på gränsen till signifikant avvikande.

'Dessa vägkorsningar har studerats närmare för att se

huruvida dessa korsningar i något avSeende aVviker be-

träffande utformning eller trafikförhållanden. Samma

sak har även gjorts för samtliga fall där den absoluta

avvikelsen mellan observerat och predikterat värde är

större än ca 1, detta p g a att de koefficienter soml'

Autnyttjats vid prediktionen endast är preliminära och

dessutom endast tar hänsyn till trafikflödena. Nedan

ges en översikt (tabell 20) av de studerade korsningar-

na. Där redovisas hur många olyckor som observerats

med angivande av konflikttyp, ljus- och väglagsför-

hållanden, hur många olyckor som predikterats, utform-

ning och trafikförhållanden samt noteringar om vad som

kan betraktas som anmärkningsvärt.

Naturligtvis är det omöjligt att dra några mera långt-

gående slutsatser från den gjorda studien. Översikten

kan i första hand sägas illustrera, hur vägkorsningar

med ett större (eller mindre) antal olyckor än vad som

kan förväntas, närmare kan undersökas innan några åt-

gärder vidtages.

Av studien att döma är det främst avsaknad av refug

 

på primärväg, som kan bidra till att ett större antal

olyckor än förväntat inträffar. Dessutom finns det

enstaka indikationer på att följande kan leda till

ogynnsamma olycksutfall:

- avsaknad av belysning

- för hög hastighetsgräns

- avsaknad av vägren

-_ förekomst av sidoanläggning

- primärväg och huvudled sammanfaller ej
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Förklaringar till tabell 20:

 

Högsta hastighetsgräns på primärvägz* 70 km/h
.90 km/h

l
2
3 110 km/h

Högsta hastighetsgräns på sekundärvägá Samma som ovan

Företrådesreglering:

Belagd bredd på primärväg:

Kanalisering:

TI MEDDELANDE 36

0
.

00

01

02

03

04

05

inget företräde

'thuvudled på primärvägen, ej
Väjnings- eller stOpplikt
på sekundärvägar

huvudled på primärvägen och
förekomst av väjnings- men
ej stOpplikt på sekundärvägar

'huvudled på primärvägen och'
förekomst av blandning av
väjnings- och stOpplikt på
sekundärvägar

huvudled på primärvägen och
förekomst av stopp- men ej
väjningsplikt på sekundär-
vägar (ej alla).

huvudled på primärväg och
stOpp- men ej väjningsplikt
på alla andra anslutande
vägar*

i annat fall

Anges i dm

refug saknas

refug endast på sekundärväg

(ej vänstersvängsmaga-
endast på primärväg

refug
sin)

refug med vänstersvängsmaga-
sin endast på primärväg

refug på sekundärväg och re-
fug (ej vänstersvängsmagasin)
på primärväg

refug på sekundärväg och re-
ng med vänstersvängsmagasin
på primärväg.



Belysning:

Målning av refug:

Antal körfält:

Vägren:

Kantmarkering till

höger:

Beläggning:

VTI MEDDELANDE 36
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belysning saknas 1

enbart vägmärken belysta

belysning av vägkorsningen

'eller vägen på en anslutande
'väg (äVen vägmärken kan vara
belysta)

belysning av vägkorsningen
eller vägen på två

belysning av vägkorsningen'
eller vägen på tre

belysning av vägkorsningen

eller vägen på fyra

ingen målning

målning helt eller delvis
bara på sekundärväg

målning helt eller delvis
bara på primärväg

målning helt eller delvis
på både sekundär- och primärväg

ett körfält per tillfart

i annat fall

vägren på åtminstone två anslut-
ningar

i annat fall

målad linje längst till höger
för åtminstone två anslutande
vägar

i annat fall

beläggning saknas

beläggning på en anslutande väg

beläggning på två anslutande vägar



Beläggning upphör:

Vägräcken:

Sidoanläggning:

Busshållplats:
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beläggning upphör ej strax
efter korsningar på någon an-
slutande Väg

beläggning upphör strax efter V
korsningen på en anslutande Väg

beläggning upphör strax efter
korsningen på två-anslutande
Vägar

0 0 - O O O O O O O O O

Vägräcken saknas

förekomst av Vägräcken

ingen sidoanläggning

enfamiljShus eller s k övrig
sidoanläggning

flerfamiljshus eller kommer-
siell anläggning (även en-
familjshus eller s k övrig
sidoanläggning kan förekomma)

ingen busshållplats

busshållplats
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Olycksfrekvensen i vägkorsningar av typen 3.1 vid olika

trafikflöde, företrädesreglering, kanalisering och be-

lysning

Tabell 21 visar hur olyckorna i korsningar av typen 3.l

utanför tätort fördelar sig efter trafikens storlek

(ÅMD) på primär- och sekundärväg,.företrädesreglering,

kanalisering och belysning (beträffande hur tabellen

skall läsas - jämför med det första stycket i avsnitt
5.7.1). Vid jämförelse med tabell l6 (motsvarande ta-

bell för 3-vägskorsningar) finner man att det i regel

har inträffat något fler olyckor i vägkorsningar av

typen 3.l än i 3-vägskorsningar vid samma flödesklasser'

' men att skillnaderna är små. Vidare framgår det att

vägkorsningstypen 3.1 ej är så vanligt förekommande inom

den lägsta primärvägsflödesklassen.

För de tre korsningar, i vilka 5 eller flera olyckor

inträffat, gäller att samtliga fyra anslutande vägar är

belagda och att primärvägen är huvudled samt att båda

de övriga anslutningarna är försedda med stOpplikt.

Dessa korsningar torde därför kunna betraktas som 4-

vägskorsningar.
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Tabell 21 Vägkorsningar av typ 3.1 utanför tätort på huvudvägnätet i Södermanlands län
(20 st) och polisrapporterade olyckor l972-75 (35 st) fördelade efter trafik-
flöde (ÅMD) på primär- och sekundärväg samt företrädesreglering, kanalisering

..._._ m .-

och belysning.

 

Genomsnittlig ÅMD på primärväg

 

0-2000 . 2001-4000 4001-6000 , 6001-10000

 

ningar utfall korsning

Antal Antal Antal
F K B kors- Olycks- olyckor/ F K B kors-

Antal ' Antal Antal . Antal Antal
Olycks- olyckor/ F K B kors- Olycks- olyckor/A F K B kors- Olycks- olyckor/

ningar utfall korsning ningar utfall korsning

 

1 1 1 1 0 0 1 l 3 1

2 l 1 2 .0,1 0,5 2 l 1 4

3 1 l 2

3 l 3 1
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ningar utfall korsning
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Förklaringar:

 

F=företrädesreglering: l=ingen företrädesreglering eller ej huvudled på båda primära anslutningarna
2=huvudled på primärväg och stOpplikt på den ena av de andra anslutningarna
3=huvudled på primärväg och stOpp på deandra anslutningarna

K=kanaliseringz
B=belysningz

l=ingen refug, 2=refug enbart i sekundärväg, 3=refug åtminstone i primärväg
l=ingen belysning, 2=belysning enbart av vägmärken, 3=vägbelysning

Antal korsningar=antal vägkorsningar med viss företrädesreglering, kanalisering och belysningOlycksutfall=olycksfrekvenserna. I stället för (0,0,0,1,1,2) skrivs (0 , 12, 2) 0 s v

3
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Olycksfrekvenser i 4-vägskorsningar vid olika trafik-

flöde, företrädesreglering, kanalisering och belysning

 

Tabell 22 visar hur olyckorna i Ä-Vägskorsningar utan-

för tätort fördelar sig efter årsmedeldygnstrafik (ÅMD)

på primär- och sekundärväg, företrädesreglering, kana-

lisering och belySning (beträffande hur tabellen skall

läsas - jämför med det första stycket i avsnitt 5.7.1).

Vid jämförelse med 3-vägskorsningar (tabell 16) finner

man att 4-vägskorsningarna i genomsnitt har större tra-

fik. Om olycksutfallen jämförs måste man ta hänsyn i

till att om ÅMD på sekundärväg är identiska för en

3-vägskorsning och en 4-vägskorsning, så blir det in-

kommande trafikflödet från sekundärväg i det senare

fallet dubbelt Så stort. Varje sekundärvägsklass för

4-vägskorsningar kan därför (approximativt) jämföras

med närmast högre sekundärvägsklass för 3-vägskors-

-ningar. Några större skillnader i olycksutfall synes

ej föreligga sedan hänsyn tagits till inkommande tra-

fikflöde. Materialet är dock synnerligen litet vad

gäller 4-vägskorsningar, varför inga slutsatser kan

dras av jämförelsen._i
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Tabell 22 4-vägskorsningar utanför tätort på huvudvägnätet i Södermanlands län (7 st)
och polisrapporterade olyckor l972-75 (21 st) fördelade efter trafikflöde
(ÄMD) på primär- och sekundärväg samt företrädesreglering, kanalisering
och belysning.

 

Genomsnittlig ÅMD på primärväg

 

0-2000 2001-4000 4001-6000 ' 6001-10000
Antal Antal Antal Antal Antal Antal' Antal Antal

F K B kors- Olycks- olyckor/ F K B kors'- Olycks- olyckor/ F K B kors- Olycks- olyckor/ F K B kors- Olycks- olyckor/
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F=företrädesregleringz 3=huvudled på primärväg och stopplikt på båda sekundärvägsanslutningarna
K=kanalisering: l=ingen refug, =refug enbart i sekundärväg, 3=refug åtminstone i primärväg
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OLYCKSMÃTT

Vid studier av olyckor på sträckor mellan korsningar

utgör olyckskvoten (antal olyckor per trafikarbete)

ett vanligt och allmänt accepterat olycksmått, Detta

mått normerar olycksutfallet med hänsyn till det ut-"

rättade trafikarbetet och mäter risken för att en po-

lisrapporterad olycka skall inträffa i viss väg? och

trafikmiljö under olika yttre betingelser. Det stOra

problemet då det gäller trafiksäkerhet i vägkorsningar

är frågan hur ett lämpligt olycksmått skall definieras.

Olika forskare har valt olika sätt att normera olycks-

utfall till trafiken. Följden av detta blir att olika

studier kan leda till motstridiga resultat. Vid VTI

pågår f n studier av hur olycksmått för vägkorsningar

skall definieras.

OlyckSmått för vägkorsningar kan tänkas användas på

olika sätt:

1) Prediktera (förutsäga) förväntat antal inträffade

olyckor.

2) Ange standarden med avseende på säkerhet/utform-
ning.

3) Ange risken för olycka ur trafikantsynpunkt.

De två första punkterna är intimt förknippade med

följande slag av frågeställningar:

- Är olycksutfallet i en viss (vissa) korsning(-ar)
större (mindre) än vad som kan förväntas?

- Vilken olycksreduktion skulle erhållas om en viss
åtgärd infördes?
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Nedanstående figur illustrerar hur antalet olyckor

kan tänkas variera med inkommande_trafik från primär-

väg. Med nuvarande tillgång på data (vägdatabanken)

är det för vägkorsningar på Statsvägnätet möjligt

att bestämma kurvans utseende för godtycklig klass av

inkommande trafik från sekundärväg, vägkategori, län

och hastighetsgränsintervall på primär- och sekundär-

väg. De erhållna sambanden blir dock endast genom-

snittliga samband för olika utformning med avseende

på kanalisering, belysning, företrädesreglering m m.

Ytterligare inventering av uppgifter om korsningarnas

utformning bör därför genomföras.'

[ÅAntal olyckor

 

Inkommande trafik från

e: primärväg 

 

Figur Samband mellan antal olyckor och inkommande
trafik från primärväg.

Med nuvarande datarutiner är det direkt möjligt att

för vägkorsningar av visst slag och med viss trafik

(det streckade området i figuren ovan) få vetskap om

hur olyckorna fördelar sig efter olyckstyp (single,

avsväng, upphinnande osv). Rutinerna bör förfinas

ytterligare så att man i stället erhåller hur olyckorna

fördelar sig efter konflikttyp (vänstersväng från pri-

märväg - konflikt med bakomvarande fordon 0 s v). Möj-

ligheterna att bedöma, vilka åtgärder som bör tillgri-

pas för korsningar av visst slag torde då kunna för-

bättras avsevärt.
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De kurvsamband mellan olyckor, trafik och utformning

som ovan behandlats kan ej direkt Utnyttjas för att

ange risken för olycka ur trafikantsynpunkt. Frågor

av typen vilken av två godtyckliga korsningar som är

"farligast" besvaras ej.* Det är önskvärt att finna

ett olycksmått för vägkorsningar som har likheter med'

den s k olyckskvoten dels på så sätt att antalet

olyckor normeras med hjälp av trafikens storlek dels

att måttet tillåter en intuitivt tilltalande tolkning.
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REKOMMENDATIONER

De resultat som presenterats i denna rapport grundar

sig på ett litet olycksmaterial och är i flera fall

mycket osäkra. Det synes därför angeläget att den

bristfälliga information om Vägkorsningar, som f n

finns i vägdatabanken kompletteras genom att en in-

ventering och inmätning görs för åtminstone samtliga

Vägkorsningar på huvudvägnätet. Inventeringen bör i

första hand omfatta följande uppgifter:

kanalisering'

belysning

företrädesreglering

de anslutande Vägarnas inbördes läge

siktinformation

generell eller lokal hastighetsbegränsning

Vägbredd (Vägrensbredd)

vägmarkeringar

sidoanläggningar

vägkorsningstyp (trafikflöde)

Undersökningen visar att den nuvarande olyckstypsin-

delningen (single, avsväng, upphinnande 0 s V) är allt-

för grov då det gäller olyckor som inträffat i väg-

korsningar. I stället bör olyckorna indelas på ett

finare sätt efter konflikttyp (Vänstersväng från

primärväg - konflikt med bakomvarande fordon 0 s v).

Ett förslag till sådant system återfinns på sidan 13.

Utan att förbättra informationen om Vägkorsningar och

olyckor i dessa på ett sätt som ovan angivits torde

det vara mycket svårt att säkerställa olika åtgärders

effekter och att kunna-bilda olycksmått på ens makro-

nivå.
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