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En olycksanalys av tvåfältiga huvudvägar
med hastighetsbegränsning 90 km/h

av Ulf Brüde och Jörgen Larsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack -

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Denna undersökning utgör en fortsättning av tidigare

arbete med utvecklandet av en modell för prediktion av

förväntat antal trafikolyckor på vanliga tvåfältsvägar.

Syftet med undersökningen har främst varit att studera:

0 hur större belagda bredder (> ca ll meter) ur

'trafiksäkerhetssynpunkt förhåller sig till något

mindre bredder

0 hur olyckskvoten (antal olyckor per trafikarbete)

varierar med trafikflöde

0 hur andelen singleolyckor och flerfordonsolyckor

varierar med trafikflöde, belagd bredd, linjefö-

ring och region

0 hur skadeföljden (antal skadade eller dödade per-

soner per olycka) och Skadekvoten (antal skadade

eller dödade personer per trafikarbete) varierar

med olika väg- och trafikfaktorer

0 hur olyckskostnaden varierar

VTI MEDDELANDE 55



II

Accident analySis of tWo-lane main roads
with a speed limit of 90 km/h

by Ulf Brüde and Jörgen Larsson ' 4 .
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack ' '

St58l 01 LINKÖPING SWEDEN'

ABSTRACT

This investigation continues the work previously done

'on the develOpment of a model for the prediction of the

number of road traffic accidents on ordinary two-lane

roads.

The purpose of the investigation was above all to study

0 the relationship of large paved widths (> abt. 11 m)

to somewhat lesser widths, expressed in terms of

traffic safety

0 variations in the accident rate (number of accidents

per vehicle mileage) according to traffic flow

0 variations in the pr0portion of single-vehicle

accidents and multi-vehicle accidents according to

traffic flow, paVed width, alignment and region

0 variations in the injury consequence (number of

injured or killed perSons per accident) and in the

injury rate (number of injured or killed persons

per vehicle mileage) according to various road and

traffic factors

o variations in accident costs
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En olycksanalys av tvåfältiga huvudvägar
med hastighetsbegränsning 90 km/h

.av Ulf Brüde och Jörgen Larsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack -'
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har tidigare på

uppdrag av Statens vägverk (VV) utvecklat en modell för

prediktion av förväntat antal trafikOlyckor. Modellen

tar hänsyn till trafikarbete, region, hastighetsgräns,

belagd_bredd och linjeföring. Det empiriska olycks-

material, som utnyttjades vid mOdellutvecklingen, om-

fattar de polisrapporterade sträckolygkor som under

 

1971-73 inträffade på den linjeföringsinmätta delen av

vanliga tvåfältsvägar på huvudvägnätet.

Den här föreliggande undersökningen utgör en fortsätt-

ning på det ovan nämnda arbetet. Datamaterialet är

detsamma som tidigare använts men studierna har begrän-

sats till att omfatta enbart vägar med hastighetsgräns

90 km/h.

Undersökningen har finansierats med hjälp av institu-

tets egna FoU-medel.

Syftet med undersökningen har främst varit att:

0 Ur olyckssynpunkt närmare studera hur större be-

lagda bredder (> ca ll meter) förhåller sig till

något mindre bredder.

0 Studera hur olyckSkvoten (antal olyckor per tra-

fikarbete) varierar med trafikflöde.

o Studera hur andelen singleolyckor och flerfordons-

olkaor varierar med trafikflöde, belagd bredd,

linjeföring och region.|
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o Studera.hur skadeföljden (antal skadade eller dö-

dade personer per polisrapporterad olycka) och

skadekvoten (antal skadade eller dödade personer

per trafikarbete) varierar med trafikflöde, be-

lagd bredd, linjeföring och region.

Do Studera hur olyckSkostnaden varierar.

Undersökningens analysenheter utgörs av s k homogena

sträckor. Varje sådan Sträcka är homogen med avseende

på län, trafikflöde och belagd bredd. För varje homo-

gen sträcka finns uppgifter om län, belagd bredd, tra-

fikflöde, längd, trafikarbete uppdelat efter linjefö-

ringsklass, antal inträffade sträckolyckor uppdelade

efter olyckstyp och antal skadade eller dödade personer.

Vid analys av hur antal olyckor, olyckskvot och olycks-

typsandel varierar med de olika väg- och trafikfakto-

rerna har olyckor med oskyddade trafikanter, djurolyckor

samt olyckor av typ varia exkluderats. Däremot har

samtliga olyckstyper medtagits vid analys av skadeföljd

och skadekvot.

Analysförfarandet har dels inneburit att materialet

grupperats på olika sätt och dels att multivariat ana-

lys (multipel regressionsanalys och multipel klassifi-

kationsanalys) tillämpats.

Undersökningen har bl a gett följande resultat:

- Antalet inträffade olyckor beror i första hand

på trafikarbetets storlek.

- Olyckskvoten har starkast samband med regions-

tillhörighet. Starka samband föreligger också

med linjeföring och belagd bredd medan sambandet

med ÅMD är svagare.

- De regionala variationerna innebär ett störande

inslag vid analys av olyckors samband med väg-

och trafikfaktorer.
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- Sedan hänsyn tagits till region och linjeföring kan

det ej generellt fastslås att olyckskvoten är lägre

för belagd bredd > 127 dm än för belagd bredd

lO8-l27 dm.

- Olyckstypsandelarna varierar med ÅMD.

- För skadeföljd har samband erhållits med regions-

tillhörighet men ej med övriga variabler.

- För Skadekvoten föreligger samband med belagd bredd

och linjeföring. Skadekvoten är mestadels lägst

inom breddklassen 108-127 dm. Jämfört med olycks-

kvoten synes skadekvOten vara ett mer stabilt mått.

Detta antyder att det i prediktionsmodellen skulle

kunna vara att föredra, att i stället för olyckskvot

utnyttja skadekvot eller personskadeolyckskvot,

varvid framför allt den regionala störningen skulle

kunna reduceras.

- Sedan hänsyn tagits till enbart single- och fler-

fordonsolyckorna har inga skillnader erhållits i

olyckskostnadsindex för olika belagd bredd, linje-

föring eller trafikflöde. Om däremot olyckskost-

nadsindex baseras på samtliga olyckstyper varierar

olyckskostnadsindex med främst trafikflöde och be-

lagd bredd. Detta bl a tyder på att prediktions-

modellen bör modifieras så att den ej inkluderar

olyckor med oskyddade trafikanter, djurolyckor

eller olyckor av typen varia.

I det sista kapitlet skisseras ett förslag till fort-

satt FoU med nya och mer detaljerade data.
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Accident analysis of two-lane main roads
with a speed limit of 90 km/h

by Ulf Brüde and Jörgen Larsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack I
8-581 Ol.LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

As a commission from the Swedish Road Administration

(VV), the Swedish Road and Traffic Research Institute

(VTI) has earlier develOped a model for the prediction

of the number of road traffic accidents. The model is

designed to consider vehicle mileage, region, speed

limit, paved width and alignment. The empiriCal

accident data utilized in the develOpment of the model

include the police-reported accidents OCCurring in

1971-73 between intersections on the parts of ordinary

 

two-lane roads in the Swedish main road network for

which alignment data was available.

The present investigation is a continuation of the

above-mentioned work. The data material is the same

as that used before but the studies were confined only

to include roads having a speed limit of 90 km/h.

The investigation was financed by the Institute's own

research grants.

The purpose of the investigation was above all to

0 study in detail, from the point of View of road

accidents, the relationship of large paved widths

(> abt. ll meters) to somewhat lesser widths

a study variations in the accident rate (number of

accidents per vehicle mileage) according to traffic

flow
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0 study variations in the proportion of single-vehicle

accidents and multi-vehicle accidents according to

traffic flow, paved width, alignment and region

a study variations in the injury consequence (number

of injured or killed persons per police-reported

accident) and in the injury rate (number of injured

or killed persons per vehicle mileage) according

to traffic flow, paved width, alignment and region

a study variations in the cost of accident

The units of analysis of the investigation c0nsistof

So-called homogenous sections. Each such section is

homogenous with regard to county, traffic flow and

paved width. For each homogenous section there are

data on county, paved width, traffic flow, length,

vehicle mileage broken down by class of alignment, num-

ber of accidents between intersections broken down by

type of accident and number of injured or killed persons.

In analysing variations in the number of accidents,

accident rate and prOportion of type of accident accord-

ing to different road and traffic factors, accidents

involving unprotected road users, accidents involving

animals and accidents of the category "miscellaneous"

were excluded. On the other hand, all types of accidents

have been taken into account in analysing the injury

consequence and injury rate.

The method of analysis involved the grouping of the

material in different ways and also the application of

multi-variate analysis (multiple regression analysis

and multiple Classification analysis).
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The investigation produced the following results, i.e.:

- The number of accidentsis primarily due to the volume

Of vehicle mileage.

- The accident rate is most closely related to the

respective region. There are also strong connections

with alignment and paved width, Whereas the relation

with the ADT is fairly weak.

- The regional variations constitute a confounding

element in the analysis of the correlation of

accidents with road and traffic factors.

- After taking region and alignment into account, it

can not be laid down as a general rule that the

accident rate is lower for a paved width of > 127 dm

than for a paved width of 108 - 127 dm.

- The prOportion of the different types of accidents

varies according to the ADT.

- As to the injury consequence, a correlation was

established with the respective region but not with

the other variables.

- As to the injury rate, there is a correlation with

paved width and alignment. In most cases the injury

rate is at its lowest within the 108 - 127 dm width

category. Compared with the accident rate the

injury rate seems to be the more stable measure.

This is an indication that it could be preferable

to use the injury rate or injury accident rate in

the prediction model instead of the accident rate,

whereby above all the confounding regional effects

could be reduced.

- After taking only single-vehicle and multi-vehicle

accidents into account, no differences were found

in the cost-of-accident index for different paved

widths, alignments or traffic flows. However,

basing the cost-of-accident index on all types of

accidents, the cost-of-accident index will vary
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chiefly according to traffic flow and paved width.

This, among other things, indicates that the pre-

diction model should be modified so as not to in-

clude accidents inVolving-unprotected road users,

accidents involving animalsor accidents of the

category "miScellaneous".

In the last chapter a scheme is outlined for continued

research employing new and more detailed data.
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INLEDNING

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har tidigare på

uppdrag av Statens vägverk (VV) utVecklat en modell

för prediktion av förväntat antal trafikolyckor på två-

fältsvägarl). Modellen tar hänsyn till trafikarbete,

region, hastighetsgräns, belagd bredd och linjeförings-

klass. Det empiriska olycksunderlag som utnyttjades

vid modellens utveckling omfattar polisrapporterade

 

sträckolyckor under 1971-732) på den linjeföringsin-

3)mätta delen av huvudvägnätet.

Nedan redovisas några synpunkter beträffande de samband,

som utnyttjas i prediktionsmodellen:

o Olyckskvoten4äsamtliga olyckstyper) avtar med ökad

belagd bredd (se figur 1 och även figur 2). Fr o m

belagd bredd ca 10-11 m finns dock tendenser, att

olyckskvoten i vissa fall börjar öka eller åtmins-

tone inte avtar ytterligare.

0 Olyckskvoten (samtliga olyckstyper) avtar med för-

bättrad linjeföring d v 5 större kurvradier och

mindre lutningar (figur 1).

o Olyckskvoten (samtliga olyckstyper) varierar med

regionstillhörighet (figur 2). Dessutom gäller att

regioner och i regel även enskilda län med hög

olyckskvot har låg skadeföljd (antal skadade eller

dödade personer per polisrapporterad olycka) och

omvänt.

 

1) Se "Prediktionsmodell för trafikolyckor för kvali-
tetsbestämning av vägars säkerhet" av Ulf Brüde och
Göran Nilsson, VTI Rapport nr 77. Linköping 1976.

2) Ej olyckor som inträffat i vägkorsningar mellan
statliga vägar.

3) Ca 550 mil av totalt ca 2500 mil på huvudvägnätet.

4) Antal olyckor per miljon axelparkilometer.
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0 Prediktionsmodellen beaktar ej olyckskvotens

eventuella samband med trafikflöde.

o Prediktionsmodellen differentierar ej efter

olyckstyp.

I denna rapport redovisas en fortsatt olycksanalys, som

gjorts för att ytterligare belysa ovannämnda förhållan-

den.

Undersökningen har finansierats med hjälp av institu-

tets egna FoU-medel.
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Figur 1 Huvudvägar med hastighetsbegränsning 90 km/h.
Olyckskvotens samband med belagd bredd för
olika linjeföringsklasser (se sidan 9)
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olyckskvot (samilisa olyckstyper,
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Figur 2 Huvudvägar med hastighetsbegränsning 90 km/h

och linjeföringsklass I (se sidan 9)

Olyckskvotens samband med belagd bredd för

olika regioner.
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MÅLSÄTTNING

Syftet med denna undersökning har främst varit att:

0 'Ur olyckssynpunkt närmare studera hur större belagda

bredder (> ca ll meter) förhåller sig till något

mindre bredder.

o Studera olyckskvotens variation med trafikflöde.

0 Studera hur andelen singleolyckor och flerfordons-

olyckor varierar med trafikflöde, belagd bredd,

linjeföring och region.

0 Studera hur skadeföljden (antal skadade eller dödade

personer per polisrapporterad olycka) och skadekvo-

ten (antal skadade eller dödade personer per trafik-

arbete) varierar med trafikflöde, belagd bredd,

linjeföring och region.

o Studera hur olyckskostnaden varierar.
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OMFATTNlNG OCH GENOMFÖRANDE

Arbetet har begränsats till att omfatta vanliga två-

fältsvägar på huvudvägnätet med haStighetsgräns 90 km/h.

Undersökningsmaterialet utgör en delmängd av de data,

som tidigare använts för att bilda en prediktionsmodell

för trafikolyckor på tvåfältsvägar. Motorväg, motor-

trafikled och vägar med mittskiljeremsa, omkörningsför-

bud eller stigningsfält ingår ej i undersökningen.

Dessutom har endast vägar med känd linjeföring medta-

gits. Undersökningsmaterialet kan ej betraktas som ett

slumpmässigt urval. Det här undersökta Vägnätet om-

fattar ca 350 mil av totalt ca 2500 mil på huvudvägnätet.

Olycksmaterialet omfattar polisrapporterade sträck-

olyckor under 3-årsperioden 1971-73. Olyckor som in-

träffat i vägkorsningar mellan statliga vägar har ej

medtagitsl).

Undersökningens analysenheter utgörs av s k homogena

sträckor. Varje sträcka är homogen med avseende på

län, trafikflöde och belagd bredd, Sträckorna är där-

emot ej homogena med avseende på linjeföring. För var-

je homogen sträcka finns uppgifter om län, belagd bredd,

trafikflöde, längd, trafikarbete uppdelat efter linje-

föringsklass, antal inträffade sträckolyckor uppdelade

efter olyckstyp och antal skadade eller dödade personer.

 

l) Olyckor som inträffat i korsningar mellan statlig
Väg och kommunal eller enskild väg ingår i under-

sökningsmaterialet.
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'UNDERSÖKTA VARIABLER

Antal olyckor

 

Med antal olyckor avses polisrapporterade sträck-

olyckor (olyckor som inträffat utanför korsningar mel-

lan statliga vägargjunder åren 1971-73. Både person-

skade- och egendomsskadeolyckor har medtagits. 

   

Olyckstyp

Förkortning Benämning Kort beskrivning vanliga fall

5 SINGLEOLYCKA Ett ensamt motor- ,4 i
fonkm

r A ÄWÄEWGSIAKKA Ebninmxlpåsämma
väg: avsväng, till- - r_ a...) .9 w

ämnad eller påbörjad

 

Wä;ixmüsaü:rüdr-._9<__ _â
ning. Kollision el
umünmamämm

c
o
'å U UPPHINNANDEOLYCKA Fordonen på samma
t vag3_saum1rUdr- ._+E_ j,z_+ \;_
3 Inng,1nganav- '
g 4 sväng el omkörning
I "
c: 0 OMKORNINGSOLYCKA Fordonen på sarrma ...9 __P A <-
ê väg:cnkönüng "' '- 'å

å M DKHESIXCWX Fonkmengå.&mma 'X-

3

K KORSANDE KURSER Fordonen på olika
\ V®M,WWMg -ÖT 'är

eller ej

C CEHILLWJQX MoüxföniXImot

cykel ellermoped

F GNEEEUUKEA. Moüxfönixxmot
gåañe

D DJUROLYCKA Motorfordon.mot djur
(mnnüsakügenêüg,
rådjur eller hjort)

 

'V ÖVRIGT ("varia") Inkluderar kollision
med spårbundet for-
don,cüycmnrumkm
badadng,cwkelnnt
gåemkanlm

 

l) Olyckor som inträffat i korsningar mellan statlig väg
och kommunal eller enskild väg medräknas.
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Olyckskvot

 

Med olyckskvot avses här den s k sträckolyckskvoten.

 

(Sträck-)olyckskvoten för en viss väg* och trafikmiljö

definieras som antalet sträckolyckor under en viss

tidsperiod dividerat med det uträttade trafikarbetet

för samma tidSperiod uttryckt i miljoner axelparkilo-

meter (M apkm).

Skadeföljd

 

Antal skadade eller dödade personer per polisrapporterad

sträckolycka.

Skadekvot

 

Antal skadade eller dödade personer i sträckolyckor per

miljon axelparkilometer.

Olyckskostnadsindex

 

Olyckskostnadsindex för viss väg- och trafikmiljö och/

eller olyckstyp definieras som:

olyckskostnaden för viss . . . .
total genomsnittlig olyc'kskostnad x 100 =

,skadeföljden för viss x total gena'nsnittlig olyckslcostnad/ .ttli 01 kskosmd) x 100 ___

\total qencmsnittlig skadeföljd 7 ml gm 9 W

skadeföljden för viss . . . .
total genomsnittlig skadeföljd x 10°
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Väg- och trafikfaktorer

  

: Trafikflöde. Den årsmedeldygnstrafik (ÅMD), som er-

hållits från vägVerkets trafikräkningar år 1972. ÅMD

uttrycks i enheten axelpar.

Trafikarbete. Det årliga trafikarbetet för ett visst

 

vägavsnitt erhålls som ÅMD x vägavsnittets längd X 365

och uttrycks i enheten miljoner axelparkilometer (M apkm).

Linjeföring. Med linjeföring avses vägens horisontala

 

och vertikala krökning eller annorlunda uttryckt, vä-

gens.kurvradie och lutning. Kurvradien uttrycks 1

meter (m) och lutningen i promille (o/oo).

Linjeföringen har indelats i tre klasser:

Linjeföringsklass I: Kurvradie > 1000 m med lutning
: 30 0/00 eller backkrön

Linjeföringsklass II: Kurvradie > 1000 m med lutning
> 30 0/00, kurvradie 700-1000 m
oberoende av lutning samt kurv-
radie 400-700 m med lutning <
30 0/00 eller backkrön _

Linjeföringsklass III: Kurvradie 400-700 m med lutning
> 30 0/00 och kurvradie : 400 m
oberoende av lutning
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De olika linjeföringsklasserna kan också illustreras

enligt nedanstående:

  

 

 

  

   

Kurvradiel) ' Lutning (ö/oo) .

(m) *.0-30 > 30 ,Backkrön2)

>-1000 ' I II . I I

700-1000 II -II I II

400-700 II III II

i 400 ' 111 III II;

   

Belagd bredd. Till belagd bredd inräknas förutom kör-

 

banebredd även vägrensbredd:

Län. Länstillhörighet för Visst vägavsnitt.

Region. Sammanslagning av län. S k dummy variabel»

teknik har utnyttjats Vid de multivariata analyserna.

Längd. Längden för Visst vägavsnitt. Anges 1 kilo-

meter (km).
5-'

 

1) Kurvradie = horisontal krökningsradie

2) Vägen skall inom 400 m ändra lutning från + 10 0/00
till - 10 0/00. Lutningen skall vara : + 10 0/00
(resp < - 10 0/00) för minst 50 m. Om lutnings-
sträckan är 50-100 m inräknas hela denna sträcka
till backkrönets längd. Om lutningssträckan Överm
stiger 100 m räknas endast 100 m till backkrönets
längd.
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NORMER FÖR VAL AV TYPSEKTION V

Vid betraktande av de resultat som framkommit vid un-

dersökningen kan det vara av intresse att göra jämfö-

relser med de normer som statens Vägverk (VV) utnyttjar

för val av typsektion (belagd bredd) för vanliga två-

 

  

 
 

    

     

 

 

        

    

 

   

 

 

fältsvägar.

' . aasoo
UTTqDRh4N|NCS (m)

KAS
3,5

/_I\

VQJS Kap . VQJS
QS

/ \

V OÅS K 7,0 V OLS_

8,0
/' \

V1 0 K 740 V LO

10

/ \

V 340 K 7.0 V 340

13,0

I \

V-VÄGREN K-KÖRBANA

   

Figur 3 Förekommande normalsektioner i nuvarande an-

visningar.
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Av figur 3 framgår, Vilka normalsektioner som förekom-

mer i nuvarande anvisningar. Typsektion Väljes enligt

figur 4. Inom trafikflödesintervall där två eller fle»

ra typsektioner är tänkbara väljes normalt den smalaste

sektionen. Om särskilda skäl föreligger för val av

bredare sektion skall detta dokumenteras genom särskild

utredning.

ÖppningSârets trafikflöde (bilar/åd)

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

     

 

 

 

'/"
///15000 (lg/5

7 0 c . o. . .

å Angmn fypsdmon bör valp: " ,A

4

Denna tgpseidion får väljas '
_- f'o'rst efter* noggrannare be:- 0-4

räkning :Mer särskild wrednmg
' V . -..__4/

5' ,0,

57%/ *--
7/12

-
7.95/

/ -

5000 //11

?2
9%

__.J

0

  

 

6,5m 8m 9m 13m MLMveIMV/Z MV

:om etapp

Figur 4 Diagram för val av typsektionl'.

Typsektion 3,5 m (enfältig väg med mötesplatser) väljs

i undantagsfall och endast då trafikflödet är mindre

än 100 bilar/årsdygn.

 

l) Hämtat ur "Trafikleder på landsbygd" TV 124 VV 1975
ML = Motortrafikled
MV = Motorväg
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RESULTAT

Vid analys av hur antal olyckor, olyckskvot och olycks-

 

typsandel varierar med olika väg- och trafikfaktorer

har olyckor med oskyddade trafikanter (C,F), djur-

olyckor (D) samt olyckor av typ varia (V) exkluderats.

Däremot har samtliga-olyckstyper medtagits vid analys

av skadeföljd.och skadekvot. 'Detta på grund av att

 

det i tillgängliga data ej varit möjligt att knyta anr

tal skadade och dödade personer till viss olyckstyp.

Antal olyckor, trafikarbete, sträcklängd och antal

 

homogena Sträckor fördelade efter belagd bredd, trafik»

flöde och linjeföring samt olyckskvotens variation.

I tabell 1 redovisas hur antal olyckor (S,A,U,O,M,K),

trafikarbete, sträcklängd och antal homogena sträckor

fördelar sig efter dels belagd bredd dels trafikflöde

samt hur olyckskvoten varierar. I celler med trafik-

arbete mindre än 10 M apkm har inga resultat angetts.

För olyckskvoten anges ett approximativt 95%-igt

konfidensintervall, som beräknats utifrån antagandet

att antalet olyckor är poissonfördelade och att an-

givet trafikarbete kan betraktas som sant. Konfidens»

intervallet anger gränser, som med ca 95 % sannolikhet

övertäcker den "sanna olyckskvoten för den undersökta

delen av vägnätet under den givna tidsperioden. Jäm-

förelser mellan olyckskvoter i olika celler måste gö-

ras med stor försiktighet. Olyckskvoten varierar näm*

ligen starkt med region och regionerna är olika repre"

senterade mellan cellerna.

Enligt tabell 1 föreligger ett negativt samband mellan

olyckskvot och belagd bredd.

de största breddklasserna. Med avseende på belagd

Sambandet avtar dock för

VTI MEDDELANDE 55



l4

bredd kan man grovt urskilja tre olika nivåer på olycks-

kvoten. Olyckskvoten är högst vid belagd bredd 58-62

dm, minskar sedan för bredderna 63»77 dm och är lägst

för bredderna 78 dm och större.

I tabellerna 2-4 har uppdelning gjorts efter andel

linjeföringsklass I. Även i dessa tabeller återkommer

ungefär samma mönster beträffande sambandet mellan

olyckskvot och belagd bredd. Dessutom framgår att

olyckskvoten i genomsnitt avtar med förbättrad linje-

föringsmiljö. Se även figur 5.

Om man i tabellerna 1-4 bortser från de lägsta flödes-

klasserna, så synes möjligen ett svagt negativt samband

råda mellan olyckskvot och trafikflöde. Olyckskvoten

är genomgående påtagligt låg inom flödesklassen

7000-9999. Se även figur 6.

I figurerna 7m8 redovisas olyckskvotens samband med

belagd bredd respektive trafikflöde för olika regioner.

Samma regionsindelning har här gjorts som vid utveck-

lingen av prediktionsmodellen (se fotnot l) sidan 1).

Enligt de tidigare erhållna resultaten är olyckskvoten

(samtliga olyckstyper) lägst inom regionen B,C,X,Y,Z,

AC,BD därefter följer U,W,E,P,S,T och M,L,H,K,N,O me-

dan olyckskvoten är störst inom F,G,R. Här visar det

sig dock att F,G,R och M,L,H,K,N,O ligger på ungefär

samma nivå. Detta torde främst bero på att djurolyckorw

na uteslutits ur materialet. Region U,W,E,P,S,T,D

ligger på en lägre nivå och allra lägst återfinnes re-

gion B,C,X,Y,Z,AC,BD.

Beträffande figur 8 bör det särskilt noteras, att

olyckskvotens minskning inom flödesklassen 7OOOL9999

är gemensam för alla regionerna.
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Tabell 1 Fördelningen för antal olyckor (S,A,U,O,M,K),

' trafikarbete; sträcklängd ooh antal homogena
sträckor efter belagd bredd och trafikflöde
samt olyckskvotens variation;

                        

saw 2 ' ' ' ' " TraçikFLöde (Åbo) '
bPedá (dm) 1-494 SCO-<7?? MODO-FH? MrB-299? 3000-3997 4000-4939. 50005999 6000-5395] ?0130-3773 1000044an TOT-
5562 - ' * '

»utmwur 5 32 _IH3 , 58. 2._Iâw' g . _ 260
t'aFika'rbcå: 0.3 37.3 53-8 . M? 'CLS , , 78.4%
:trösklansd 1 (3,4 IÖÅM L791: Läs 141.9 . __ ' 497.2.
artboncgstrådu . _ Q. _ _

41mm: O.w:0.12 0.351OJ2105HiQoe 0.471012 0.2th.:2 ' OAQthe
63-67 . 2 - '
WOW. H ' ' 25% 72 73 26_ _ . ' 2:7
imñkorbde lb) 32,3 . 76.7 58.5 22.2 ' _ 2||.|
Süüklånsd |3I _ H5.:l (39,7 64,3 _l7.q ?FHS
mt. .m3.str&k. 38 ' 37 60 5! 20_ 2 H
WWW* 0.221014: OZbIOJO 0.311.008 0.421010 0.42:0.|6 0311:004,

66-72 '
aøtololgdar Åt_ _ 85 _ 106_ 202, _86 __ _ 1198
tankarna < _lb-.3 - 3510_ . - _ \.O7..e_ . __ 1454.4: ,. _6621: <. . .. A 4430'
:mn-:'54 __ 55,9_ _ [54,0 _ IQQA _1159 ,41,2 E , _ _ - _ f 574.?
.EEMQJEaE 24,2 83 _L 8l. 6Q_ 26h . . . qu
?Mum 005: 0.03 O.3010.06 0.331.005 05491006 DAM-0.104 . 033 20.04*

'n-7 " T
mmm _, V _ _ .48. 22_ H 17 , _ us i
Nikos-bd: . 41:13 27.5 11.3 . He 4 107.4
åådüqp I _ ÅQQ ZLG _13 , 12 V lOaAi

aihomogátb'dr . 31" ,I , - __,._ . . 3
Mum: : 0.371010 05530110 0.32i1L20 0311:007 . 0.351006;

7&W' . E 44 . l ._ E.M. W_ . 2-...4 '9. i
,anwa _ , I3_____ . [30_ __ 232_ < rett _§ HBA , I68 V ?59 25 _ 923 1
www: _ v . 23:a- . _1916 .305.5., 4 ,154,2 , -l '36.5 . .7820 . ?ite . . , . 10%.! -1
str-ackIÖnsd . ?75,7 258,? _ 33%7. :78.1 _89.0 . 673 33.5 l2,4 1062-.:
aåhmqyådü 37 [24 . -.15q IOQ. _ 56 . 29 W_ 23 _ H 552 i
www» ' 0.43: 0.49 0.272005 0.251003 0.241004 0273005051006 0.32:0.o7 0.292: 0.10* 028201224;

95W? å . .V . i - l. . .
M Du." _ g 22 se. 59_ 47 se, _62, .37 373 '
trJikorbeie 27.7 _ ?att 77:2 A 69.2

sträcklånsd { 493_ , .37.9 4905 1-741: _ .36-7 25-0 .24:3 339,8
Lampa-3a. - . . - 3? , ._ 24.8% _24_ __ .21 l_ , 16 _
skam: T agé: 0.1: 0.361008 0.35-10.09 Omtaos 025 :002 0.391002 049 :0.05 - 0224103

los-:27 3 e * i _ _ _ _ i

'on-?Aldacw' _ _ _ . 2._ H. .E 22. ..63 , 1.79. _ 50.- _ 587 7'.. 455
www: i - .. l - . . (0.4. . .26:19 .775 . 22h? 7.348 _,!_09._e .85.6 6056:
strñcklönad ; r* ,IOS _ 20.5 86.2 0.0 32m .36.1 19.0 275.1.
mmmszm f lb lé, ;37 , 80, V _32 g _35 20 240
...MEN _ 0.3510.210.22g0.:2.027t007 271099 .23101122 O.Ie:0.os 0.231007 025:ng

1.26- a

Manor 1 La, G? 33_ _ m 105 _53 53. 515
tankearbete . 3h' .88.8 '91:5 . 2435_ , 9:3 15% 62? 8.030
sag-,Luang i 333 665 50.4 , I2L6 7 47,2 52.2 14.6 QHA
utkom).me ; _ _ _ Q5_ 55 57 . 81'! . 13. 377 ;
owsmz I 0.114: 044 Lzszojg, 0.27: 020602710040310010 :3:003 za_i (1015625202.z

Tot. _ ' __. , - - L _. V . '

namyw 222 8% MW _äñv än. _mz _QJ na m3 * mg #56
Mamma 3A.: ; 120,3 HSM (976A bam 1439.5 _ 69% 3274 373.3 M2 3920.3 ,
:usage NOA; 420.61 * ölim 753.3 481,43 2,891 . 3417.9 1337.5 125.4, 318 3687.: 1
mmmng HO §2 i HBL #10' _1-566_ 330_ _212 226-2_ ._ , 1272.2_ _ nq ;SQ 22I2 .
041mm: 0.21 20.09 §012510.0.5 ;0.341003 O,3_2:0.03 0.321003 0.211.003 0301002103010.er 0163002 0.281005 0241 0.0! l.,
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Andel linjeföringsklass I: 0-60 % ,
Antal olyckor (S,A,U,O,M,K) , trafikarbete,
sträcklängd och antal homogena sträckor'för»
delade efter belagd bredd och trafikflöde

' samt olyckskvotens variation. '

MC. 4 _ " Tmnknzsde (ÅMD) .
brug (And 'I 1-499 500-??? DOOO'HW 20002??? 30006??? 4000-4999 50%'5999 600%!Åc1c17000-W3HOOOO-I4W Tot-
sa-ez j -_ . . ' ' en

.man olyckor 23 _, 24_ . - sq
tmçikorbct: __ .v v . .7

sträckzansd _ 34.6' Cm MM
art Damjstréåw _ _ é ;

aycmwz 0.451016! 0951018 0.2:1044 0.39:O.0q
63-67 . g - 33 6:

antolol ;kor u

tmfêkazbe'te 15.4 34:3
Sbñcklångd 17.8 2,5 V

oiyckskvot ! 0.71: 0.25 0.10: 0. IS
68- 2 _ , .- . _ _
;WW 2.2 _ 31. _ 95. . _28. ., _ ne
traFSkarbeh; _ . _ ,30.1 .32,14 _ (90,6 _4143 4 v 1 'LI-3.3
strama 3 - ,50-3 L 37.0 . 48,6 . .CU _ 1715

_ smakat . 0.2u10.10 askan 0.522041 0.521022 0340:006
73-?? _

^ Mdykcr d_ - '5,

*rankarbetc \ '0

Muang f .I 1,.3 , 312.3

ükskáåw{ 0.3H 10.:? m m 0.4HiO.:5
' 78'57 - __ l . . . _,__ . e .

mack ,29 , _46_ 31,__ _7 _14. _ 20 . 25, FH
'twwmp u ;Ma ;üir am ÄWfMMmñ .nå .1%0

stramaran . .4% 72,6 . :322,5 _ 13.1 . ,33 :33.8
27 ._37 ._

r 0.39 :OH 0.23.2007 2420.03 0.283105 0.491022 0.4.9:qu 0.303.0,05
83-107 i i . _ _ __ . . , _

a 20 22, _ IS_ _ 24 ,29 . '20
:mig: . H.3 16.3 20.4, _ _ 23.4. 23.3 IIO.I
sbüklånsd , i __ .Iåñ ' I §2. 97.9 . .än

:fiüiiw' " M 0341035 0.454.403] 0.245013 0341.0,19 alla: 0.75 i' 0.341.051
:ae-:2 __4 _ , _ .__ . _ _ _, , 4 _
ala w * * . JH. . .63. . .m i , .e :5. . IH
White " ' , _Vu-m . ?0,2 v_ 11; -29.5 :Ls 153,0_
sträcka d . E m _- r 10.27. 354 7._6 .8.8 2,7 75,4
m W F ' _IO , 25 b, i 9 V 4 6.6
Mm J 024.:qu 0.303Q0801110J5» 0.081007 0,441023 Ozctops

|25- i _ _.
E* 15 H» 46

+ 235 _ IO.9 *(737
str'açklänad g , 3.4 å? §32

?likskvaåmå D- E _ V 0.7.1504] 0.121042 Oil-tiaoy
Tot. i _ ,. . . . _ . _ .

r o a r 'W' 35 85_ _ ler ,lead _ 8! A117 76 32 xq ?qq
:råkatiå 33.1 90.7 . ISLS [-573 80.6 W H 5.0 69.5 58.7 29,3 7.647*

4 sträckiärgd 1 0.8 [57.1 170.2 ,25.2 67.6 _ 57,1 2% _lja 51+ 7724
ammaáxam i _57_ _. 1.05. . . '.22 .87, 57. 46.. 2.4,.. 4 _43_ 34 §48
oiyckskaot _1025: 0.12_ ;03:10.07 0951006 peuopb »0349:007403Letaoe 0.361006 0.131405 0.28tOJ34Q35-002
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Andel linjeföringsklass I: 0-60 % .
Antal olyckor '(S,A,U,O,M,K), trafikarbete,
sträcklängd och antal homogena sträckor'för»
delade efter belagd.bredd och trafikflöde
samt olyckskvotens variation. '

Mtid *' _ "'E'mçcknöde (ÅMD) 4
bredd (än) " 1-189 500-??? '7 1000-151?? 2000-12??? 3000-399? 4060-15??? '5000-5999 6000-5397 ?DOG-?9733060044999 Tot

56-62 ' -
antal olyckor v, _ . , - '
tmfikarbd: '6.81 18.0 _ __ 13,_0 5%.
sträckzansd I 34h ' (7.9 [4 l .6
arihmoglstrédr. _ . 4 6

dyckskvoå 0.111, :t Om 0.115: 0.19 0.21: Oil-r Om: Om
63-67 E - . -

antal olycka;

hmmm: 15.4 36.3
Stfñddåhså

mUmwäü. ; 13_ S! ;
aiyck ;kvot 1 0.71: 025 0,59: 0,15

68-72 _ D , _ _v _ _
Molscbr _ _ C75. . 23. _ [.76

trafikach 4 . _ , §07_ ;52.1 _ 60,6 14.7 11.3
WW * 50.3 , 37,0 . 418.6 , ,Q1 1715

_ os'ycmvot _ 0211:010 0.321012 0.521104 0.52t0_'22 0.'-103-015*
73-?? .S 33

' omtalat kar i" 4 i V ,

mmåLu 1 m 143 250

mh .mu 1 .7 0 _ _32
.lyçkskvot 0.311 10.17 01-1111015
A « 1 .- . L . . . v- .. _ , __ , ..l. .3 . '

mammor 2? ' __ _ _ 20 25. [7'
Mmm * -. ,24:1 ,; 65501 , 52,11 1. 1.155. 13.8. .17.5 190.0
aaaqu éLq ; 725 _ 335 . iOJ '74_ Å13 1935

anamma 0.39 :0.15 0.23.2003l 2141001 0.231015 0119:022 0.491019 0.301095

86.107 1 _ v . ._ . _ __
mm .19:10- I 20 22_ _ lS_ _ 21+ ,29.7 '_20
tmfikarbete ; . H._3 _1613 20.5 23.4. 23.8 l 10.1
;nåuagd i TJÖD W 130 JLq JLZU QR h 750

amma ; Osq:0,2e annan 0.242043 0.341014 0.411015 031,10.

106-127 1' 7. M. .. _ . _ ,.1. . -1 . . _ .,, .
miniatsckor __ 0._ i* . __ _ > _

Mmmm 2 a m __ _rn_ ,17:1 _ ?92 __ 17:4; *2% 1|.3 v 153,0_
manga : _ 10.2 ;55.1 7.6 8.8 2.7 75.4
1111010359311 10 _, 25 e, _ <1. . L1 6.1:
olyckskvot '0.261014 0.30201030.2110.1& 0.081007 0441023 021.1005

1%- g 1
mm °\5°'<°" 1 B Hr '#6
'mr-.11mm ; 23.6 *0.9 63.7
stramar-1? 1 _ 3.4 §32

aim jaa 3 -, H. , -l
olycklig: å 01110. 0.121011 0.24t0,91

Tot. i .

aüdogdm' i 38_ .85 .lél *186 _ 81 7117 76 32 1G ?qq
béümbda 331 .907 .lSLs lölq 805 .1150 6Q5 587 223 7643
ämnar? aa 719.. 170.2 _ 125,2 417.5 57,1 291, ,1% 5.4 ?724
wiiawaåáá4 ; ,57% _.195. 1 *'22. 87, "157. N_ 46_M _ 2A, _ 23, 8_ 5â8
oåyckskvot _1925: 0.12 1031:007 QâStOob ?0.3ngpb 0.34;0p71Q3410.oe 0.361008 0.181005 0.28T-OJBIQ3HT-002
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EAndel linjeföringsklass I: 60-90 %
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Antal olyckor (S,A,U,O,M,K), trafikarbete,

sträcklängd och antal homogena sträckor för-
delade efter belagd bredd och trafikflöde
samt olyckskvotens variation.

. Be'de ' '_ ' ' ' ' TraF:|<FLöde (ÅMD)

bredde) 1-499 550-??? :000-1999 2000-2997 3000-3993 40004999 5000-5999 00006393 7000-77?? mao-am; 'rot .
58%2 _ EN _ '

antaL oly4kor i . | 6 l

tmfiknrbdt. J __ 28,0 _ x __ |

sträckiönsd 62.8 LOL-m 325 ' 2141.6
nam, sträck .__l7 __ _ ,38 :[8 CM
dyckskvot om: 0.15 0.04: 042, 0.51: 0.15 050: 0.09

63-g7 .v _ - _
anfal mycker 5

tan-karate I3.o 25.5 , _409 322 W.: 120.:
Sbñcklånsd 'Om A 87.6 72.8 35.3 9.8 325
då. .äñd. 20 0 .Iq 26 24 _ 6 47
Vakskvot . 0.23: 0.15 0.20: 010 0321010 02110. 0.27-10.17 ,2610.05

A<$42 v w _.. .,7. ;W,." _W_ .l _
antal otäcka' . i t , _ r _,._ . .

manual . . _ 350,' ,0- 6852.-.- .20» 0.; __; 2,00»
Månad -, . . . .,.8_2..a .. 4 .60.6 0 54,6 . Jag -.; _- 2219
...mmm _ .32. 4 227. _30., . . .IO .. ; _- __ :21.
?man 0.35: 0.10 O.2q:tO,oq Om :Om 0411070 037100:

I?? '

magar _ 35 . wmf Å; j §15 , ?6
. bahkorbdc. . . , 0... v_

dådüqø L _ âis ___804_, ,_ , _69 « , 655

.174mm 0.391013 0.391022 Ossian GBGZQQB
,778'5Y7 , . H 0 . - . . .'r... . ,- 0 -. ' ,. 0 m a

. amnwpur hl. âQMH , '25 .-770Hm. bl 100 04 00., 46?

. .Mmmm 53.14.l . 15.120 ,UUSÅL _. .69.8 -...360 -. 9201 540.5
;mamma mm L612 ,0 ?4,2 _ 33.:?- 1:08 IBA, 506,6
amknggaaa . 34 v .55. F 35_ iå: .r]2 a, lll- '30.

Å omid-vet . 0.261008 0.281005 0.221005 0.311006 0.382007 0311:0.10 0.291003
95W? . . . h.. . . .. . * . .M
.a'åoldgdmr §25. , . '16_ L ._ ..25 _. 28.. . . -U _ '35,
tankearbete . 260 _ 15.9 HJ _ 90.7 _ ZLQ 20.9 |52^._6
sträcklångd ,27.9 . '2.1 i_ 10._8 21.0 CL: . __13 105,5

, mmm , _, , - JQ. <, 14; 7.. > ._ -.10 - e,... . .5 > se-
_ dvckskvot 0061014 0.2 ez0.:a 0242003 0.201000 0431016 0.181011 0.291005
--WHD __ '.. .,7 M MM , .i ,

musen." i_ .0 ._ - '3, _, _ _35. §1 _, H-.- . 2,8 . 23. . 157._
_trafikarbete , __ _MM_ 5-8 .78-5 0,-, '64.-. . , 36A

sträckåönsd 12.5 24,6 §83 7.! LS 7,6 |OS.I
mLhmwgsbâck ' * 6 r _ _17 _ . _ q 5

dyckskvct 02710.!5' quialo 0.223006 0.231045t0,1110,050.171Q1 0291045115
1%- .. .
thwwwr _,24, 27: 6' ll"- , 24 32_ l82.
hamn 33.7. 30.11,2 503 |4.?.,_ _ 9.8.5 A 25-0.. 215.41
*manga _ 26..: , 13.3 ;507 > _64 H 153 5.7 1053

.What 0214:040 Gao-:an 03310m 62010119 0461097 0.431015 0213:009
'BL " 0.. .0.7 .M W, .{ .0 m Wi H ,

antololsckar 12 _35 i 247 303 .243 183 V 264 _ 91' _ _70 GI lSISE
mamma _2Lq 58.7 205.4: 3233 _ 275.2 [90,2 __ 2%? 46.0 421A éls WASA
strama?! lñez 207.5 3724.2 3505 , 2207 U5; _7 Iain ;- Hills* ,3% . 13.3 HOW

o'yckskvct 0.191,0. 0400:00? 0.110.: 005. 0.242004 0.29 :0.04 0322:0105 0.302004 0:02:0:01 Om 40.05 03:10.00 05:10.02
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Tabell 4 Andel linjeföringsklass I: 90-100 6
' ' Antal olyckor (S,A,-U',O,M,K) , trafikarbete,

sträcklängd och antal homogena.sträckor för-
delade efter belagd bredd och trafikflöde

samt olyckskvotens variation.

5,21do _ Tran k FLöde. (han)
breddGm) 1-499 500-??? ;acc-19%. 2000-2999 3000-3993 4000-4999 5000-59?? 60000103 Mao-7773113013044?? Tot
ñäal .

antal. O.:ch r _

tankarde , 56.0 gås
strama _.__0 .9

_olycth 0.31: 0.15 0.30: 0.1!
63-67 -

tab/ch 25

Mêkarbtie J L. 6 . 7

Mängd 50.6 1. |.2 IO LS
utmana. 2! _ IH 63
awcuskvot 0.3!: 0:2 031-202! 032100?

68-72 _ ' .
magda- _lg_ 26 " v '_00
mmm §54, . i. _.nglø. 0 173.2.
wurd -L7 .10 b »7 ,l 5
då _21. . ,H , _ ,_0_ L ?9
:tveksamt 025105 0.422011» (Me: .nq amma Osszaaz_

73- 2 .
chlolyckor __ 7'

kommun '31] :
:bäckünsd '5-'
aim .M 4 "" ' *°.Mmm 0:8 1 0.1.3

78'97 ,, _ . . . . . -- . .
antal olyckor _ L _ 285

Mum: 9% . .885. .624. ,525- ._- .26.3 18...: 25.2 361.4_
:utmanad _ L I I 50 .- .qqA 50:4 39.! 13.5-- 7:6 . (1.2 1,5'
mthmj-Sträik .63 66. _ 42 . M M . . 2 2_
amma: ngm 0231-006 0.262006 023: .07 omr-*0.16 0.10:0.0. 0.21: 011 (means

ünm .w .. , .. .. - p ._
avtal däcka- L , 38_ FL _16_ D 8
thikarbeic HJ' . l »5 .5 4-8 LL

ståklånsd 2.613 . _ 565.4-. -fr _ZLQ _60 H5 "99.3
nwstrsa. .1--. _26 ., (5%. .Jfr 9_ _ . . H3-
dwkskvot _ 0.23: .IH 0.301040 0261012 0.161003 Ontam Gilmore]L 02::012'1

Ica-§27 _ _ 4 v _ *

olyckor i _ l _ ._ _14 _ _65 * .25.. 24 27 169-_
Hikarbete. i _ L r 1.8.8 V 7307+ 4le [40.5 37.?
Mängd .l I .4 ,36.0 ,17,2 1 3.4 8, 6 '35. I
authomoâstxñck E ,lb 38 2l. _ 17 H I i
dumma 1 0251013 0.3.4010!07 ,lthOB 02010045 0.29t0.09 .2610.0 _

125- - _ . .
.M M 5 .35, * 43._ .47 123 91_ 24 17 3.87.
bnfikar'bete. ; §31: 463.0 _ I I_ F 82.03. §72 2%?
sträckan " 6.0 . .Fi 2) .6 A, _ 3 ._e _ ,0 .2 . 9
:ml Sit-aa . 32. . 36. .. .- 63' . . -31--. _ '0 26:7
.mskvoz ; 0192:047 0.251025 Qézrstam Danang : 7. szOpq 02:?- 0.10 0.24.10le

'Tot * _ -. . - -i , . . i
.WLW 2 .H :37 _JBS 153_ H10 246_ * :31, en 44 42
:ram-.maa g 28.5 158.7 ZOI.s 173.0 208.0 . _2925 [6:15 H35 65,5 140.5
sträcklärgd @ \02,6 262.9 224,6 BSA 126.0 Wie (98.7 66.0 ISA 12233

myckwot ?0113:095 pzqzáos 0410:0040294050242004 0.2.0 :0.04 D2?;045.. 0.192.003 0.22r0.07.0,2bt0.0.2:
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Figur 5 Sambandet mellan olyckskvot (S,A,U,O,M,K) och
belagd bredd för olika andel linjeföringsklass I.
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Figur 6 Sambandet mellan olyckskvot (S,A,U,O,M,K) och

trafikflöde för olika andel linjeföringsklass I.
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Figur 7 Sambandet mellan olyckskvot (S,A,U,O,M,K)
och belagd bredd för olika regioner
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olyckskvot

I

region

o . oa o o u.

'-' H,L,H,K,N,o

-4-l u,w,§ 'p' 5 '1-' D

" " B.C.' <,v,z,Ac,so
03 .5 _ /'\

' . ./ .\ _-q Hela landet

 

\s 1 r
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Figur 8 Sambandet mellan olyckskvot (S,A,U,O,M,K)

och trafikflöde för olika regioner.
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'Multivariat analys av antal olyckor och olyckskvot

 

För att samtidigt ta hänsyn till hur antal olyckor och

olyckskvot varierar med region, belagd bredd, linje-

föring, trafikarbete och trafikflöde har multivariat

analys tillämpats, dels regressionsanalys och dels

multipel klassifikationsanalys. Regressionerna har

varit av typen linjär multipel regressionsanalys, som

utförts stegvis på risknivån 5%. Multipel klassifika-

tionsanalys är en variant av multipel regressionsana-

lys (med s k dummyvariabler) och innebär att värdena

på prediktorerna överförs på s k nominalskala genom

klassindelning. Vid båda analyserna har observationer-

na vägts med hjälp av trafikarbetet.

De multivariata analyserna har gjorts dels på hela

materialet och dels inom olika bredd- och flödesklasser.

I tabell 5 ges en förteckning över utförda analyser

och i tabell 6 presenteras resultaten. Nedan specifi-

ceras de prediktorer, som använts vid regressions-

analyserna:

 

 

ÅMD antal axelpar

êçlêgé_ê§§éê dm

  

trafikarbetey 'miljoner axelparkilometer

trafikarbete inom lfk I

ggg-läk-I---iêl trafikarbete inom lfk I + lfk II + lfk III x 100

trafikarbete inom lfk II _

ägg-;gk-Il--iâl trafikarbete inom lfk I + lfk II + lfk III X 100

ggg_l§k_;;l_jål trafikarbete inom lfk III X 100
trafikarbete inom lfk I + lfk II + lfk III

 

:sales
prediktor (dummyvariabel)
U,W,E,P,S,T,D M,L,H,K,N,O F,G,R

Regions_ B,C,X,Y,Z,AC,BD 0 0 0

till- U,W,E,P,S,T,D 1 0 0

horlghet M,L,H,K,N,O 0 1 0

F,G,R 0 0 1
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Det bör särskilt påpekas, att resultaten av de multi-

variata analyserna ej är avsedda att direkt utnyttjas

i prediktivt syfte utan snarare för att söka Visa, vile

ka faktorer som bör beaktas i en prediktionsmodell.

Ifall regressionsekvatiOnerna skulle utnyttjas för

prediktion skulle det också behövas en skaljustering

'av prediktorerna.

Det skall också påpekas, att de ideala förutsättningar

na för att genomföra regressionsanalys ej i alla av-

seenden är uppfyllda. P g a att ingen olycka har in-

träffat på en stor del av de homogena sträckorna följer

att den beroende variabeln har sned fördelning. Väg-

ning av observationerna med trafikarbetet har dock delr

vis kunnat kompensera den sneda fördelningen. Vidare

gäller att undersökningsmaterialet ej utgör ett slump-

mässigt urval. Resultaten från analyserna måste tolkas

med försiktighet och närmare prövas på ett nytt under»

sökningsmaterial.
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Förteckning över multivariata analyser av

 

 

  
 

   

Tabell 5

antal olyckor Och olyckskvot '

'Id nr Analys <Delmängd Såiiågåâ Prediktcrer

,A 1 regr antal olyckor ÅMD, bel br, traf.arb, and lfk I
'(S,A,U,O,M,K) UWEPSTD, 141111010 och EGR .

31 " kxlbr
'58-62 dm " "

B 2 " bel br
- 63-77 " "

B 3 " bel br
78_ u 01

C 1 " ÅMD
0-999 " "

C 2 " ÅMD
1000-2999 " "

C 3 " ÅMD
3000-6999 " "

c 4 " AMD '
7000-9999 " "

C 5 " AMD _
10000-15000 "

D 1 " 'o1yckskvot AMD, bel br; traf.arb, and lfk I,
7. (S,A,U,O,M,K) UWEPSTD, MLHKNO och FGR

D 2 " ' " AMD, bel br, traf.arb, and lfk I,
and lfk II, UWEPSTD, MLHKNO och FGR

D 3 " " AMD, bel br, traf.arb, and lfk I,
,and lfk III UWEPSTD, MLHKNQ oCh PCR

D 4 " " AMD, bel br, traf.arb, and lfk II,
and lfk III, UWEPSTD, MLHKNO och FGR

E 1 " bel bry _AMD, bel br, traf.arb, and lfk I,
58-62 " UWE'PSTD, MLHKNO och FGR

E 2 " bel br
63-77 " "

E 3 " bel br
78_ u H

E 4 " bel br
108- " "

F 1 " ÅMD
'I N

F 2 " AMD
1000-2999 " "

F 3 " ÅMD
3000-6999 " "

F 4 " ÅMD
7000-9999 " "

F 5 " ÅMD
10000-15000 "

G 1 MCA " (bel br x and lfk I)l), län

1) breddklasser (dm): 58-62, 63-77, 78-87, 88-107, 108-127, > 127
klasser andel

lfk I (%): O-39,9, 40,0-69,9, 70,0-89,9, 90,0-100

*VTI MEDDELANDE 55

 



'
t
i
o
n
e
r
n
a

i
d
e
n
o
r
d
n
i
n
g

d
e

i
n
t
a
g
i
t
s

i
d
e
n

s
t
e
g
v
i
s
a
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
a
l
y
s
e
n

a
n
v
ä
n
t
s

f
ö
r

a
t
t

t
e
s
t
a
h
u
r
u
v
i
d
a

d
e

p
a
r
t
i
e
l
l
a

r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
k
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
e
r
n
a

s
k
i
l
d
a

f
r
å
n

n
o
l
l

e
l
l
e
r

i
n
t
e
,

R
2

a
n
g
e
r

f
ö
r
k
l
a
r
i
n
g
s
v
ä
r
d
e
t

(
m
u
l
t
.

k
o
r
r
.

k
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
e
n

k
v
a
d
r
e
r
a
d
)

t
a
n
g
e
r
V
ä
r
d
e
t
p
å

t
-
v
a
r
i
a
b
e
l
n
,

s
o
m

a
r

0
.

1)
I
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
e
k
v
a
t
i
o
n
e
m
a

a
n
g
e
s
p
r
e

Ab

Tabell 6 _Resultat Vid multivariat analys av antal olyckor

Och olyckskvot (jämför med tabell 5)

 

Id nr Ibsultatl)

 

A 1 . y=2,04+0,001(trararb +2,90(mm»2,14(munm '-o,016(be1 m>+0,90uWEps'm -o,c16(áne lfk I)-0,0001(Åm
'5: 38,25 14,26 10,23 4,11 4,81 4.76 2.20

R : 0,48 5

B 1 y=-l,42+1,75(trafarb) +3, 27(UQEI*§I*D) +1,89 (PCR)
t: 9,45 5,97 2,46

122: 0,43

' B 2 y=0,l4+l,33(trafarb)+l,74(W)-'0,019(and 1f)d)+1,51(FGR)
t: ,68 8,77 4,21 ;3,

R2:0,63 '

B 3 . y=0,76+0,77(trafarb +3,11<mn +1,86(mm -0.019(and 'lka +0,76(11wsm -0,0001(Am)
t. 30,97 12,37 6,32 4,28 3,07 2,22

R2:0,49 _ '

c 1 y=2,44+1,19(trafarb)+1,39(mmsm -0,026(bej1. 'br')'-0',011(and lfk I')-0,00_11(ÅMD)
?2. 10,26 4,63 2,22 -7 2,41 2,10

R2:0,44 ' ' ai_ ; '

c 2 y=0,29+0,72(trafarb +0,79(mm)+0,46(ammo)-
t: 16,83 3,47 2,40.

R2:0,25 _

_c 3 y=l,39+0,93 (trafarb).+3,98 (ma +3,05(m2nmo -o,023 (and 1fk1)+1,03(u-zapsm -o.015(be1 br)
t: 27,44 11,73 . A 8,16 3,79 ;3,08 2,80

32:0,52

c 4 y=3,94+0,28(trafarb)"0,025(bel br)
< t: 6,88 2,34 4

. / R2:0,30

C 5 y=0,49+0,90 (trafarb)-3,64 (WSI'D)

t: 13,31 3,19
R2:0,85

0 1 r y-=0,445-0,001(bel br)+0,155(FGR)+O,l48( HJ-H<NO)-0,001(and lka)+0,071(wEPS'ID)-0,0000 (Am)
t: 2,99 8,61 8,12 4,40 4,28 2,40

12220,_066 6

D 2 yr

i:) sanDl
32: .

F

t: ; san D1
R2:

13 4 y=0,3l3-0,001(bel br)+0,157 (FGR +0,149(mmm +o,072<mm +o,002 (and 19. nx +0,001 (and mm-o,c cooum
t: 2,98 8,68 8,13 4,37 3,77 2,94 2,38

R2:0,067

E 1 y=0, 204+0,338 (U'IEPSID)+O,293 (EGR)+0,064'(trafarb)
t: 4,21 2,60 2,36

R2:0,135

E 2 y=0,384+0,230( un<no +0,288(mm-0,002(and lfk I)+0_097(UWEPSID)
1:: 6,31 4,25 2,93 2,67

R2:0,083

E 3 y=0,333+0,148(mn)+0,119(mmm-0,001 (and 1ka)-0,0000(M)+0,047(msm
t: 7,83 5,51 3,75 2.54 2,51

R220,060 4

s 4 y=0,334+0,169 (mm+o,117 (30241000) -0,0000 (mm -0 OOl(and lfk I)+0,063(m-Epsm)
t: 5,41 3,86 . 2,37 2,35 2,30.

R2:0,062

p 1 y=0,372+0,l7S(UWEPSTD)-0,003 (and lfk I)
t. 2,52 2,32

R2:0,049

F 2 y=0,381-0,018(trafarb)
t: ,

; 22:0,009

F 3 y=0,413+0,l97(NlHKNO)+O,182(FGR)*0,002(and lfk I)+0,059(UWFPSTD)-0 001(bel br)

t: 7,72 7,78 3,84 2,54 2,26

R2:0,129

;V4 y=0,163
t:-

R2:-

F 5 . y:0,509+0,201(MLHKNO)"0,004(and lik I)

1;: 3,18 2,78

R2:0,270

f? 1 Se figur 9'
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Kommentarer till tabell 6

 

,Nr A.l: Antalet olyckor beror i första hand på
'(antal trafikarbetets storlek. Bland övriga
olyckor, 'prediktorer är region mest betydelsefull.
hela mängden) Därefter följer and lfk I och belagd

1 - bredd samt slutligen ÅMD.
Relativt höga förklaringsvärden.

Nr B l-3:v Trafikarbete är den viktigaste predik-
(antal « torn. Sedan följer region och and lfk I,
olyckor, del- Belagd bredd har ej kommit med i någon
mängdeered av ekvatiOnerna.
avseende på Relativt höga förklaringsvärden.
belagd bredd)

Nr C 1-5: Trafikarbete är den viktigaste prediktorn.
(antal Närmast följande prediktor är region.
olyckor, del- Relativt höga förklaringsvärden.
mängder med -
avseende på
trafikflöde)

Nr D.l-4: Det starkaste enskilda sambandet före-
(olyckskvot, ligger mellan olyckskvot och belagd bredd.
hela Sedan hänsyn tagits till övriga predikto-
mängden) ' rer är dock region den viktigaste pre-

diktorn. Därefter följer and lfk I, be-

lagd bredd och slutligen ÄMD.

Nr E 1-4: Region är den mest betydande prediktorn.
(olyckskvot, Därefter följer andel lfk I. Belagd

,delmängder bredd har ej kommit med i någon av ekva-
med avseende tionerna, vilket särskilt kan noteras

på belagd för de största breddklasserna.
bredd)

Nr F 1-5: Region och andel lfk I är de mest bety-
(olyckskvot, delsefulla prediktorerna. Inom flödes-

delmängder klassen 7000-9999-finns ingen signifikant
med avseende prediktor.
på trafikflöde)

Nr G 1: Se figur 9. För den bästa linjeförings-
(olyckskvot, miljön avtar olyckskvoten succesivt med
MCA, hela ökad belagd bredd med enda undantag att
mängden) olyckskvoten är ungefär densamma för de

två största breddklasserna. Även för
sämre linjeföring avtar olyckskvoten i
genOmsnitt med ökad belagd bredd. Obser-
vera dock att olyckskvoten ökar för den
största breddklassen för andel lkaI lika

med 40-90 %. Någon större-vikt skall ej
fästas vid olyckskvotens värden då andel
lfk I är O-40%, eftersom materialet här

är litet.
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Figur 9 MCA-analys. Olyckskvot (S,A,U,O,M K) som
funktion av den kombinerade variabeln be-
lagd bredd x andel lfk I sedan hänsyn tagits
till län.
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_Olyckstypsandelarnas variation med trafikflöde, belagd

bredd, linjeföring och region

I tabell 7 och i figurerna 10 och 11 redovisas hur an»

delen olyckor av typ (8), (A,U), (O,M) och (K) varie-
1).rar med belagd bredd och trafikflöde. Även antal

olyckor (S,A,U,O,M,K) och olyckskvoten redovisas.

Några klara samband mellan olyckstypsandelar Och belagd

bredd föreligger ej.

Andelen singelolyckor avtar med Ökat trafikflöde.

Flerfordonsandelarna (AU) och (OM) ökar däremot med

stigande flöde. Andelen (K) synes ej ha något samband

med flödet.

 

1) I den datamängd som utnyttjats för analyserna har
det ej varit möjligt att särskilja olyckstyperna
A och U samt 0 och M.
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Tabell 7 Antal olyckor (S,A,U,O,M;K), olyckskvot och

.50

fördelning på olyckstyper vid olika flöden
och belagd bredd.

' Ir.

'Tr-a?? knäck; (Arab) '

              

.-K_

VT I

  

.4 ._. A-

MEDDELANDE 5 5

          

'Beta d . _
begå-(dm) mm 560-??? i :coo-mqlzom-zm 3000-5999 4000-49W520045999 6000-6033 '4000-7793 maa-ma' Tot

' mild.,sz 5 '3C' A 13 r 58 14 M 7 260
otäckskvot' . OH 0.35 _ 0,54 . -0.10 _ ' 024 GM:

. andel 5 ,7.6.0 . .0555 '6' . -. .0.52 057 0.5?
' AU .20 7 0.08 _ __ .09 _OH- .w (1.2

56-52 alm ,20 .3; _ 40.25' 0.2q .29 0.27
__ K. ** .m ' 05' w- - 0%

mtslolädxor* .

olscuakvot 0.22 . .20; .0.31 0.42 0.42 0.34
4 om: 5 0.64 _ .52 ,._055 ' .0.52 0.46 0.53

V . OJB .32 0.18 0.12 0.04 0.17'
5367 \C\,M ÖJB Jb 0.22' 0.32- 4 0.36 _27.

K. - -*- th QMr där 03
. matchas: Eli . 85..-.: _106._ _.292 ' .841. l_ 4%

anden-ot .09 _0.30 ,0.33 '0.46 - 0,45 _2133.
andel s 75 0.49 .0.44 ;0.44 0.35_ 0%

. , A.u' 0.25 .0.24 0.19 .0.20 (22.6 0.22
68-72 om - 0.22 033 0.30 .0.39 4 0,30

_ K - 0.05' 0.04 0.06 0.02 0.05
Aarhlolsckor _ l _ _ 5

sly/.itsth 1 0.3? 0.35 0.32 Gm 0.35
andel s i .65 049 0.35_ i 0.29 ' 050

,ap . .17 v_ Om 0.36 035 .28:
7547 nya ._ 0.5 - ,0.10 0.15 _ .H .

' K . 004 -- 0.03 -- .03 3
man _ 13 i 139 232 lél une' L 166 g ,75 _ 25m c?23

olyckskvot 0.14; 0.23 _0.25 0.24 .0.21 0.4; a 032 0.24, 023 g
andel 5 0.54 0.60 0.53 .0.47 0.42 0.48 0.43 0.52 050;

av VOJS gps .OJb . 020 021 020 024 020 OJQ
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Stegvisa regressionsanalyser (signifikansnivå: 5%) har

gjorts med respektive olyckstYpsandel.(uttryckt i pro-

cent) som beroende variabel för att studera de simultana

sambanden. Följande prediktorer utnyttjadesl): ÅMD,

.belagd bredd, andel linjeföringsklass I (%), region

DUWEPSTD, region MLHKNO och region FGR.

Resultat2

andelen (S) = 54,02 - 0,00l4(ÅMD)
tz- I 3,47

R2: 0,011 - -

andelen (A,U) = 18,49-6,12(FGR)+0,0007(ÅMD)
t: 3,08 2,23

R2: 0,013

andelen (O,M) : 32,04+0,0009(ÅMD)-5,21(MLHKNO)-0,088(and lfk I)
t: 2,64 2,32 2,03

R2: 0,012

andelen (K) = 3,33
t: _ -

R2: -

'Andelen (S), (A,U) och (O,M) påverkas således av trafik"

flödet. Regionala samband har erhållits för andelarna

(A,U) och (O,M). Andelen (O,M) har ockSå ett samband

med linjeföringen.

Olyckskvoten för respektive olyckstyp

Utifrån tabellerna 1 och 7 kan olyckskvoten för respek»

tive olyckstyp beräknas med uppdelning efter belagd

bredd och trafikflöde. Resultaten redovisas i figur 12

och 13.

 

1) På sidan 23 specificeras prediktorerna
2) Se fotnot l) sidan 26
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Olyckskvoten för respektive olyckstyp har även analy-

serats med hjälp av linjär multipel stegvis.regressions-

analys (signifikansnivå: 5%). Följande prediktorerl)

prövades: ÅMD, trafikarbete, belagd bredd, andel linje-

föringsklass I (%), andel linjeföringsklass III (%),

region UWEPSTD, region MLHKNO och region FGR.

 

2
Resultat ):

Olyckskvoten (sy. = O,l34+0,102(FGR)-0,0000(ÅMD)+0,088(NLHKNO)+0,002(and lfk III)+0,043(UWEPSTD)+0,003(trafarby
tå 8,38 -6,62 7,01 4,15 3,86 2,18
R 2 '

Olyckskvoten (A,U) = 0,070+0,031(yuiuq«ay-0,0002(be1.br +0;013(quPSTD
t: > 4,79 2,39 2,26
R2: 0,013

Olyckskvoten (0,24) = 0,148-0,0004(bel.br)-0,0005(and lfk I)+0,030(I=GR)+0,022(W)
t: ' 3,46 3,78 4,22 3,01
R2: 0,022

Olyckskvoten (K) = 0,013-0,0008(trafarb)
t:v 2,30
32: 0.002

Olyckskvoten för singleolyckor är främst beroende av

region och AMD och därefter följer andel lfk III.

Region är den viktigaste prediktorn för Olyckskvoten

för avsvängs- och upphinnandeolyckor.

Olyckskvoten för omkörnings» och mötesolyckor är mest

beroende av region men även av andel lfk I och belagd

bredd.

 

l) Prediktorerna specificeras på sidan 23.
2) Se fotnot l) sidan 26.
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Skadeföljdens variation

 

.Vid utveCklingen av den tidigare nämnda prediktions-

modellen framstod det tydligt, att skadeföljden (antal

skadade och dödade personer per polisrapporterad olycka)

varierar med region/län. .Dessutom visade det sig, att

län med hög olyckskvot vanligen har låg skadeföljd och

omvänt. I den här föreliggande undersökningen har

stegvis regressionsanalys_utnyttjats för att undersöka

huruvida skadeföljden varierar även med andra väg* och

trafikfaktorer. .Vid analysen har samtliga Olyckstyper

medtagits.

Resultat av den stegvisa regressionsanalysen:

Prediktorerl): ÅMD, belagd bredd, trafikarbete, andel

linjeföringsklass I (%), andel linje-

föringsklass III (%), region UWEPSTD,
region MLHKNO, region FGR

Signifikansnivå: 5%

Erhållen regres-
sionsekvationz): y=0,692 - O,203(FGR) - O,lO3(MLHKNO)

t: V 4,72 2,32 '
R2: 0,018

Som synes innehåller regressionsekvationen enbart pre-

diktorer, som tar hänsyn till den regionala variationen.

Detta betyder att med utgångspunkt från de här erhållna

resultaten finns det inga skäl att differentiera olycks»

kostnad efter t ex belagd bredd eller linjeföringsklass.

Däremot kvarstår det faktum att olyckskostnaden bör

differentieras efter region (län). Olyckskostnader be-

handlas ytterligare i avsnitt 6.7.

 

1) På sidan 23 specificeras prediktorerna.
2) Se fotnot l) sidan 26.
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Skadekvotens variation

För såväl olyckskvoten som skadeföljden har det visat

sig att samband råder med vägens regionala tillhörig-

het. Detta torde åtminstone delvis bero på olikheter

i polisrapporteringen av trafikolyckor och då särskilt

egendomsskadeolyckorna. -Genom att multiplicera ihop

olyckskvoten (å) och skadeföljden (ägg) erhålles ett

nytt mått kallat skadekvoten (§%9 som anger antalet

skadade och dödade personer per trafikarbete. Detta

mått beaktar således endast personskadeolyckor.

I tabell 8 redovisas genomförda multivariata analyser.

samtliga olyckstyper har medtagits. I tabell 9 redo"

visas resultaten.
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Tabell 8 Förteckning över multivariata analyser av
skadekvot

  

       

Id nr Analys Delmängd Eiiiågåå Prediktorerl)

H 1 regr skadekvot AMD, bel br, trafikarbete, and lfk I, and lfk III,
' M UWEPSTIH.PEJEQWD och EGR

I 1 " bel br " n
^ 58-62 dm I

I 2 " bel br " v 2 n
63-77

I 3 " bel br " "
78-

J 1 . MCA _ , n . (bel br x and lfk I)2. län

Tabell 9 Resultat vid multivariat analys av skadekvot
(jämför med tabell 8)

 

 

Id nr Resultat3)

H 1- y = 0,366-0,001(be1 br +0,002(and lfk III)
t: 4,30 2,54

R2: 0,013

I 1 y = O,324+0,221(UWEPSTD)
t: 2,41

R2: 0,028

I 2 y = 0,308
t: -

R2: -

I 3 y'= 0,293-0,001(and lfk I)
5: _ 2,23

R : 0,004

>J 1 Se figur 14

   

 

 

l) Prediktorerna specificeras på sidan 23
2) Breddklasser (dm): 58-62, 63v77, 78-87, 88-107,

108-127, > 127

Klasser and lfk I

(%): O-39,9, 40,0-69,9 70,0-89,9,

90,0v100

3) Se fotnot l) sidan 26
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Kommentarer till tabellerna 8 och 9

Nr H,l: Skadekvoten varierar i första hand med
,(skadekvot, belagd bredd. Samband finns även med

hela mängden) Ilinjeföringen. Inga regionala Samband.

Nr I 143: Högst en signifikant prediktor. Inga_
(skadekvot, samband med belagd bredd.

delmängder'med
avseende på
belagd bredd)

Nr J 1: Se figur 14. De kurvor som svarar mot
-(skadekvot,_ de tre bästa linjeföringsmiljöerna har
MCA, hela , . ett likartat utseende. .Skadekvoten an

mängden) tar först med ökad belagd bredd och når
sitt minimum inom klassen 108-127 dm,
varefter skadekvoten Ökar markant för

klassen > 127de.

VTI MEDDELANDE 55



41

 

 

 

Skadikvot

4\

225441' I
ab 4b 0- '0 0/0

"'"" 410.70 79

i..-, I 0/3

t-"- qo-Joøja
OS 0

LH
\,
\,

a4« l

\, 2, ,x
\,\ '-., '.
i '2 ..

o.s<- ...ä/x. »Rx ...x \.
I \leo_\ _-1 \ . °

*\ : \\ . "-/'
l I \ - ..0/

0 ' // Ef ' \\;:B a\/,QZ :
J'P Q;

/ \/
l

0:4

' F f é T * Y V ä 1 1 r . 1 ,r

5610.34 färgad (dm)

MCA-analys. Skadekvoten (samtliga olycksmFigur 14
- typer) som funktion av den kombinerade va-

riabeln belagd bredd x andel lfk I sedan
hänsyn tagits till län

VTI MEDDELANDE 55



-42

Jämfört med olyckskvoten synes skadekvoten vara ett

' mer stabilt mått. Skadekvoten varierar med belagd

bredd och linjeföring men är mindre känslig för regio-

nal variation än olyckskvoten, vilket torde bero på

att olikheter mellan län i polisrapporteringen av

olyckor i första hand gäller egendomsskadeolyckor.

Olyckskostnadsindex

 

I Vägverkets nuvarande kalkyler (1976 års priser) vär-

deras en polisrapporterad olycka till 125 000 kr. Ge-

nom att ta hänsyn till skadeföljd finns det möjlighe-

ter att differentiera olyckskostnadsindex efter olycks"

typ, region och vägmiljö d v 5

= skadeföljdti) x 100
i) skadeföljd<tota1t)

 

olyckskostnadsindex<

där (i) anger vägmiljö, region eller olyckstyp. (1)

kan också utgöra en kombination av nämnda faktorer.

Enligt resultaten i avsnitt 6.5 varierar skadeföljden

med region men ej med belagd bredd, trafikflöde eller

linjeföring.

Om skadeföljden är densamma för varje bredd, flöde

eller linjeföringsmiljö medför detta, att inte heller

olyckskostnaden varierar med nämnda faktorer. Efter-

som det är känt att olyckskostnaden varierar med olycks-

typ (och region) och att olycksandelarna varierar med

storleken på trafikflödet har ändock en granskning

gjorts av olyckskostnad för olika trafikflöde, belagd

bredd och linjeföring.

Tabell 10 visar olyckskostnadsindex då ingen hänsyn

tas till olyckstyperna C,F,D och V. Polisrapporterade

sträckolyckor på hela statsvägnätet utanför tätort

under 1972-75 ligger till grund för beräkningarna.
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"I tabellerna ll a-c redovisas olyckstypsfördelningen

för olika belagd bredd, linjeföring och trafikflöde

samt det sammanvägda kostnadsindexet. Som synes är_

olyckskostnadsindex praktiskt taget konstant.

I tabell 12 anges kostnadsindex då samtliga olyckstyper

är medtagna. Tabellerna l3 a-c anger hur olyckskost-

nadsindex varierar med belagd bredd, linjeföring och

trafikflöde. Kostnadsindex är ej lika konstant som

då enbart olyckstyperna S,A,U;O;M,K beaktades. Kost-

nadsindex är särskilt känsligt för hur andelen djur-

olyckor varierar eftersom skadeföljden för denna olycks-

typ är extremt låg.
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Olyckskostnadsindex för olyckstyperna
S, AU, OM och K baserade på inträffade
sträckolyckor på statsvägnätet utanför
tätort 1972-75.

 

Olyckstyp

S AU OM K

 

 

Olyckskostnadsindex 99 80 115_

 

73

  

'Tabell 11 a

 

Sammanvägt olyckskostnadsindex för olika
belagd bredd vid beaktande endast av
olyckstyperna S, AU, OM och K.

 

 

  

 

' Sammanvägt

Belagd bredd (dm) Olyckstypsandelvä olyckskostnads-
_ S AU OM K index

58- 62 57 '12 27 4 100
63- 67 '53 17 27 3 99
68- 72 44 22 30 5 99

73- 77 50 28 19 3 96

78- 87 50 19 29 3 100

88-107 49 21 29 1 99

108-127 47 23 27 3 98

> 127 51 18 27 4 99
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Sammanvägt olyckskostnadsindex för olika
*andel lfk I vid beaktande endast av
olyckstyperna S, AU, OM och K.

   

  

' - Sammanvägt
.Andel lfk I(%) Olyckstypsandelün olkaSkostnadsw

S AU,p OM Ka ' index

0- 60 49 17 31 3 100

60- 90 49 20 27 3 98

90-100 50 20 27 3 '99

 

Tabell ll C

 

Sammanvägt olyckskostnadsindex för olika
trafikflöde Vid beaktande endast av
olyckstyperna S, AU, OM och K.

  

 

Sammanvägt

Trafikflöde Olyckstypsandelün olyckskostnads»
(ÅMD) s AU OM K index

1- 499 59 14 '23 5 100
500- 999 56 17 23 5 99

1000- 1999 57 16 24 4 100
2000- 2999 52 18 27 3 99
3000- 3999 46 20 30 4 99
4000- 4999 48 21 28 3 99
5000- 5999 49 21 28 2 99
6000- 6999 46 22 29 3 99
7000- 9999 46 18 32 4 100

10000-14999 40 24 35 2 101
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Olyckskostnadsindex för samtliga olycksty-

 

  

'Tabell 12 A
' per baserade på inträffade sträckolyckor

på statsvägnätet utanför tätort 1972-75.

Olyckstyp _ .
_ s ^ AU OM K CF D VJ

Olyckskostnadsindex >121 97 140 89 -l89 21 92

 

 

 

Tabell 13 a

 

Sammanvägt olyckskestnadsindex för Qlika
belagd bredd vid beaktande av samtliga

  

olyckstyper.

Sammanvägt
Belagd bredd Olyckstypsandel (%) olyckskostnadsa
(dm) S AU OM K CF D VJ' 'index

58- 62 39 8 18 3 5 24 4 101

63- 67 37 12 19 2 5 18 7 104

68- 72 32 16 21 3. 7 15 6 108

73- 77 37 21 14 2 5 17 5 104

78- 87 32 12 19 2 5 24 6 99

88-107 34 15' 20 1 4 19 7 103

-108-127 32 15 18 2 5 22 6 100
128- 34 12 18 '2 4 24 6 98

   

  

Tabell 13 b

 

Sammanvägt olyckskostnadsindex för olika
andel lfk I vid beaktande av samtliga
olyckstyper.

   

Sammanvägt
Andel lfk I Olyckstypsandel (%) olyckskostnads-
(%) S AU OM K CF D VJ 'index

0- 60 34 12 21 2 5 20 5 102

60- 90 34 14 18 2 5 22 6 101

90-100 33 13 18 2 4 23 6 97
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sammanvägt olyckskostnadsindex för olika
trafikflöde vid beaktande av samtliga
olyckstyper.

  

 

' _ Sammanvägt

Trafikflöde Olyckstypsandel (%) olyckskostnads-
- a 1 sA AU OM 'K CF D VJ index '

1- 499 37 9 14- 3 6 23 9 100

500- *999 33 10 13 3 6 >29 6 93

1000- 1999 37 10 16 3 5 23 6 99

'2000- 2999 35 12 18 2 6 23 5 102

3000- 3999 32 14. 21 3 4 22 4 100

4000- 4999 _33 15 19 2 6 20 5 103

5000- 5999 33 14 19 1 3 23 6 97

6000- 6999 32 15 20 2 6 17 9 106

7000- 9999 31 12 21 3 5 23 6 101

10000-14999 32 19 .28 1 6 7 6 116
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SAMMANFATTNING AV RESULTAT

Antal olyckor (S,A,U,O,M,K)

 

Antalet inträffade olyckor beror i första hand på tra-

fikarbetets storlek. Regionstillhörighet är den.näst mest

betydande variabeln. Dessutom varierar antalet olyckor

med belagd bredd och linjeföring.

Olyckskvot (S,A,U,O,M,K)

 

Olyckskvoten har starkast samband med regionstillhörig-

het. Starka samband föreligger också med linjeföring

och belagd bredd medan sambandet med ÄMD är svagare.

Regionerna M,L,H,K,N,O och F,G,R ligger_på ungefär sam-

ma nivå (Över riksgenomsnittet), vad beträffar olycks-

kvoten. Region U,W,E;P,S,T,D har lägre olyckskVot (un-

der riksgenomsnittet). Lägst är olyckskvoten för rer

gion B,C,X,Y,Z,AC,BD. De regionala variationerna inne-

 

bär ett störande inslag Vid analys av olyckors samband

 

med väg- och trafikfaktorer.

 

Genomsnittligt avtar olyckskvoten med ökad belagd bredd

förbättrad linjeföring och ökat trafikflöde.

Sedan hänsyn tagits till region och linjeföring kan det

ej fastslås att olyckskvoten generellt är lägre för ben

lagd bredd > 127 dm än för belagd bredd 108-127 dm.

  

Beträffande sambandet mellan olyckskvot och trafikflöde

så gäller att olyckskvoten i regel antar sitt minimum

inom flödesklassen 7000-9999.
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Olyckstypsandelar (S,A,U,O,M,K)

Olyckstypsandelarna S, AU och OM varierar med ÅMD.

Olyckskvoten för S-, AU-, resp OM-olyckor varierar i

första hand med regionstillhörighet. Olyckskvoten (S)

har också ett starkt samband med ÅMD och linjeföring.

För olyckskvoten (OM) har samband erhållits med förutom

region även linjeföring och belagd bredd.

 

Skadeföljd (samtliga olyckstyper)

För skadeföljd har samband erhållits med regionstill-

hörighet men ej med övriga variabler.

Skadekvot (samtliga olyckstyper)

 

För skadekvoten föreligger samband med belagd bredd och

linjeföring. Regionalt samband har endast erhållits

inom breddklassen 58-62 dm. Skadekvoten är mestadels

lägst inom breddklassen 108-127 dm. Jämfört med olycks-

kvoten synes skadekvoten vara ett mer stabilt mått.

Detta antyder, att det i prediktionsmodellen skulle kun-

 

na vara att föredra att i stället för-olyckskvot ut-

 

nyttja skadekvot eller personskadeolyckskvot, varvid

 

framför allt den regionala störningen Skulle kunna re-

 

duceras.

Olyckskostnadsindex

 

Sedan hänsyn tagits enbart till olyckstyperna S,A,U,O,M,K

har inga skillnader erhållits i olyckskostnadsindex för

olika belagd bredd, linjeföring eller trafikflöde. Om

däremot olyckskostnadsindex-baseras på samtliga olycks»
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typer varierar olyckskostnadsindex med främst trafikflöm

de och belagd bredd. Detta bl_a Lider på att predik-

tionsmodellen bör modifieras, så att den ej inkluderar

olkastyperna C,F,D och V. Ur enbart olyckskostnadsm

synpunkt synes det vara mindre angeläget att försöka

låta prediktionsmodellen differentiera efter olyckstyp,

eftersom kostnaden för en "normalolycka" enligt resul-

taten här är oberoende av själva Vägmiljön (regions-

tillhörigheten undantagen). _Dock, när det gäller att

få information om vilka åtgärder som bör Utföras i

olika vägmiljöer, är det naturligtvis önskvärt med en

differentiering efter olyckstyp. Vidare måste till-

läggas, att vid jämförelse mellan predikterat och ob»

serverat olycksutfall, är det nödvändigt att det obser-

verade olycksutfallet sammanvägs med kostnadsindex för

respektive.olyckstyp.
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FÖRSLAG TILL FORTSATT FOU

De studier som hittills gjorts vid VTI med avseende på

olyckors samband med trafikarbete, belagd bredd, linje-

föring, trafikflöde och region baserar sig på endast

ca 20 % av huvudvägnätet, den del som vid tidpunkten

för datainsamlingen hade linjeföringen inmätt. Efter-

som uppgifter om linjeföringen nu finns tillgängliga för

hela huvudvägnätet och det dessutom föreligger tre nya

olycksår (1974-76), vore det högst angeläget att göra

ett nytt datauttag från VDB för att fortsätta analysen.

Såväl väg- och trafikuppgifter som olycksinformation

bör därvid förfinas jämfört med vid tidigare uttag.

Datauttagets exakta utseende bör bestämmas i samråd

mellan VV och VTI. Nedan ges en översikt beträffande

vilka variabler som bör beaktas.

Datauttag gällande sträckolyckor l97 ... - .... för

hela huvudvägnätet

Y§9:_99b_§:êâ2599992§2s§= län
vägkategori
vägnummer

vägtyp
längd
trafikflöde
hastighetsgräns
trafikarbete (sommar/vinter,ljus/mörker)

linjeföring
belagd bredd
mittskiljeremsa
omkörningsförbud

stigningsfält
slitlagertyp
anslutningstäthet

QlYEEêEEEQlâEêE= år
månad
veckodag
klockslag
olyckstyp
personskada
antal lindrigt skadade
antal svårt skadade
antal dödade
trafikant- Och fordonskategori
väglag
ljusförhållanden
alkoholpåverkan
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