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TRAFIKSÄKERHETSPROBLEM I PLANKORSNINGAR

MELLAN JÄRNVÄG OCH VÄG

En litteraturstudie

av

Anders Brodin och Hans-Erik Pettersson

Statens väg- och trafikinstitut
Fackl
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I anslutning till ett på uppdrag av plankorsningsdele-

gationenutarbetat förslag till FoU-program rörande

trafiksäkerhetsproblem i korsningar i plan mellan järn-

väg och väg har statens väg- och trafikinstitut (VTI)

genOmfört en litteraturstudie. Litteraturstudien har

bekostats av statens trafiksäkerhetsverk, statens järn-

vägar och statens vägverk. Plankorsningsdelegationen,

som består av representanter för statens trafiksäker-

, hetsverk, statens järnvägar och statens vägverk, har

till uppgift att bl a ta initiativ till trafiksäkerhets-

höjande åtgärder vid plankorsningar.

Syftet med litteraturstudien är att dels påvisa sakförw

hållanden rörande trafikolyckor i plankorsningar mellan

järnväg och väg, dels erhålla information om bl a metod-

och utvärderingsproblem för att erhålla underlag för in-

riktning av framtida FoU.

Litteratursökningen har resulterat i ett stort antal re-

ferenser, vilka har blivit föremål för närmare genomgång.

På grund av det stora antalet referenser och det i många

fall likartade innehållet i många av de utförda under*

sökningarna har redovisningen inriktats mot att presenn

tera olika undersökningar som repreSentativa för litten

raturen inom detta område.
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TRAFIKSÄKERHETSPROBLEM I PLANKORSNINGAR

MELLAN JÄRNVÄG OCH VÄG '

En litteraturstudie

av

Anders Brodin och Hans-Erik Pettersson
Statens väg- och trafikinstitut
Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

På uppdrag av plankorsningsdelegationenl) 1976 utarbe-

-tade statens väg- och trafikinstitut (VTI) 1976 ett

förslag till FoU-program för att belysa trafiksäkerhets-

problem i anslutning till korsningar i plan mellan

järnväg och väg. 4

I FoU-programmet ingick följande projektförslagz):

o Litteraturstudie

o Basregister för tillståndsbeskrivning av plankors-
ningar

o Olycksanalys

o Trafik- och trafikantbeteendestudier

o Haveriundersökningar

o Kostnads/nytto samband rörande säkerhetsanordningar

0 Förslag till utveckling av plankorsningsregister.

I denna rapport redovisas litteraturstudien. Syftet med

litteraturstudien var att dels påvisa sakförhållanden
rörande trafikolyckor i plankorsningar mellan järnväg

och väg, dels erhålla information om bl a metod- och ut-

värderingsproblem för att erhålla underlag för inrikt-
ning av framtida FoU.

l) Plankorsningsdelegationen består av representanter
för statens trafiksäkerhetsverk, statens järnvägar
och statens vägverk, och har till uppgift att bl a
ta initiativ till trafiksäkerhetshöjande åtgärder
vid plankorsingar. '

2) Projektförslagen har redovisats i Meddelande nr 22,
statens väg- och trafikinstitut, 1976.
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III

'Litteraturstudien har bekostats av statens trafiksäker-y

hetsverk, statens järnvägar och statens vägverk.

Litteraturstudien baseras på en litteratursökning om-å

fattande olika undersökningar och analyser av trafik-

olyckor i korsningar i plan mellan järnväg och väg.

Sökningen gav c 800 referenser._ Referenser till publi-

kationer som tog upp trafiksäkerhetsproblem inskaffades.

Då de inskaffade publikationerna studerades framkom att

samma resultat ofta redovisats i flera olika publika-

tioner. Några rapporter omfattade ett flertal artiklar

och behandlade hela eller stora delar av problemområdet.

Det är i huvudsak dessa rapporter som presenteras i

detta meddelande.

Allmänt kan sägas att få resultat framkom som direkt är

tillämpbara på svenska förhållanden. Litteraturstudien

gav emellertid värdefull information rörande vissa metod-

problem.

I anslutning till det föreslagna FoU-programmet framkom

bl'a att det i USA pågått en inventering av korsningar

mellan järnväg och väg och en registrering av olyckor.

Närmare studier av detta projekt bedöms värdefulla därest

ett effektivt svenskt register skall byggas upp.

Med avseende på olika statistiska.analysmetoder av tra-

fikolyckor i anslutning till korsningar i plan mellan

järnväg och väg är dessa av tre olika typer, l) enklare

statistiska bearbetningar, t ex i form av tabellsamman-

ställningar, 2) regressionsanalys och 3) före- och efter-

studier. Första metoden har man använt vid samtliga

trafikolycksstudier. Regressionsanalys har använts i

flera projekt. Då metoden tillämpades på en stor grupp

korsningar erhålles ofta tillräcklig noggrannhet för

att bl a kunna bestämma inriktning av trafiksäkerhets-

arbetet och vilken typ av korsningar som bör bli före-

mål för närmare studier. Vid regressionsanalys har det
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varit betydelsefullt att modellen tar hänsyn till den

mättnadseffekt, i antal olyckor, som inträffar vid höga

vägtrafikflöden. Vid litteraturstudien har endast en

analys framkommit där före- och efterstudiemetodiken

använts. En nackdel med denna senare metod är att den

kräver långa observationsperioder, med risk för att

effekten av den studerade åtgärden inte kan säkerställas

på grund av andra förändringar som sker under undersök*

ningsperioden.

I litteraturstudien ingår två undersökningar rörande be-

teendet hos bilförare vid passage av eller ankomst till

korsningar mellan järnväg och väg.

I litteraturstudien ingår också rapporter som kan be-

traktas som metodstudier rörande kostnads/nyttOpmoble-

matiken. Bedömningarna är relativt enkla och utifrån

förbättringskostnad, antal räddade liv, kostnad per för-

hindrad olycka och nytta/kostnadskvot för olika alterna-

tiva förbättringar redovisas olika typer av kostnads/

nyttosamband. Erfarenheter från tillämpningar av dessa

kostnads/nyttoanalyser har inte varit möjliga att er-

hålla utifrån litteratursökningen. Denna typ av forsk-

ningsprojekt planeras emellertid för närvarande bl a i

USA, finansierade av US Department of TranSportation.
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BAKGRUND OCH SYFTE

Plankorsningsdelegationen uppdrog 1976 åt statens väg-

och trafikinstitut (VTI) att utarbeta ett FoU-program

rörande trafiksäkerhetsproblem i korsningar i plan mel-

lan järnväg och väg.

Problemställningen preciserades till att utifrån olika

kriterier erhålla beslutsunderlag för val av skyddsan-

ordning i plankorsningar eller annan åtgärd knuten i

första hand till Vägmiljön.

Figur 1 åskådliggör VTIs förslag.till FoU-program. Pro-

grammet är närmare redovisat i VTI Meddelande nr 22.

Syftet var att ge en tillståndsbeskrivning och en tra-

fiksäkerhetsanalys av orsakerna till problem i olika

typer av korsningar.

Litteraturstudien (B) skulle genomföras i syfte att till-

 

godogöra sig tidigare erfarenheter inom området, påvisa

sakförhållanden och erhålla information om bl a metod-

problem, för att ge uppslag till och inriktning åt fram-

tida FoU. Basregistret (A2) skulle ge en uppfattning

om aktuellt läge så långt som möjligt vad gäller skydds-

anordningar, Spår och spårtrafik, väg och vägtrafik,

siktbetingelser m m. Olycksanalyser (A1, A3, A4) kan

 

dels ge uppfattning om absolut olycksbelastning Iman

framför allt ge information av risktal t ex olyckskvot

(antal olyckor per korsning och år med hänsyn tagen

till vägtrafiken och tågtrafikens storlek) och dess re-

lation till olika typer av korsningar. Genom tillbuds-

analys (E) skulle kanske potentiella riskmoment kunna

elimineras innan de orsakat verkliga olyckor. Beteende-

studierna (Cl, C2, C3) skulle kunna fungera som ett diag-

nosinstrument, medvilket man kan dra slutsats om huru-

vida en korsnings utformning och skyddssystem är till-

räckliga i en korsning. Haveristudierna (C) slutligen
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_Preliminärt förslag till FoU-program för plankorsningar mellan Väg och järnväg
vid VTI 1976-1978 på uppdrag av plankorsningsdelegationen.



utgör ett försök att via analys av inträffade olyckor i

efterhand rekonStruera vad som hänt och varför.

Plankorsningsdelegationen uppdrog åt VTI att genomföra

litteraturstudien enligt VTIs förslag till FoU-program.

Föreliggande meddelande redovisar litteraturstudien._
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ARBETETS GENOMFÖRANDE

Litteratursökningen genomfördes under hösten 1976 i

samarbete med informations- och dokumentationssektionen

vid VTI. Följande informationsbaser och bibliotek

genomsöktes:

SJs bibliotek

Railroad Research Information Service

Transdor (transportekonomi, litteraturref)

International Road Transport Union

International Road Research Documentation

Highway Research Information Service

Highway Safety Litterature

Smithsonian Science Information Exchange (SSIE) pågå-
ende projekt)

Union Internationale de Chemins de Fêrs

VTIs bibliotek

Sökningen omfattade korsningar i plan mellan järnväg

och väg och gav ca 800 referenser. AV de 800 referen-

serna bedömdes ca 100 så intressanta att motsvarande

publikation skaffades (se bilaga 2). För att referen-

sen skulle bedömas intressant krävdes att publikationen

tog upp trafiksäkerhetsproblemet i korsningen. Bland

de utsorterade referenserna fanns exempelvis sådana

som behandlade signalteknik, kostnad för underhåll och

lagstiftningsfrågor. Då de inskaffade publikationerna

studerades framkom att samma resultat ofta var publicerat

i flera olika publikationer. Några rapporter omfattade

ett flertal artiklar och tog upp hela eller stora delar

av problemområdet. Det är i huvudsak dessa rapporter

som presenteras i detta-meddelande- Något närmare stue

dium av sekundära referenser har inte skett.
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SAMMANDRAG AV OCH NYCKEL TILL

"RESULTAT FRÅN LITTERATURSTUDIEN"

Litteratursökningen gav ett mycket stort antal referen-

ser. Resultaten i dessa var ofta mycket likartade,

varför endast ett fåtal representativa referenser pre-

senteras i detta Jneddelande.

I SVerige har på senare tid forskningen på detta områ*

de inte varit så omfattande. År 1976 redovisades dock

en utförlig studie av Jan Thorson. Denna rapport refe-

reras i avsnitt 4.2.6.

Centrala trafikavdelningen vid SJ utger årligen stati-'

stik över antal korsningar och antal olyckor i dessa.,

1975 års statistik redovisas i bilaga 1.

Den mest omfattande forskningen bedrivs för närvarande

i USA. Där blev det ett federalt mål 1973 att för-

bättra säkerheten i plankorsningar. I samband med

detta avsattes 850 000 dollar att förbrukas på förbätt-

ringar av korsningar under perioden l974 till 1981.

IEâQäEêElQEêêYêEêE

För att erhålla underlag för att prioritera olika för-

bättringsåtgärder i plankorsningar byggdes ett informa_

tionssystem upp med uppgifter om alla korsningar i USA.

Arbetet med detta var väsentligen avslutat i december

1975. Inventeringen omfattade 405 000 korsningar.

Projektet redovisas närmare i avsnitt 4.1.1.

9lYSE§êEêlY§

I avsnitt 4.2 presenteras några rapporter som behandlar

olycksanalys och tillståndsbeskrivning. Olika modeller

har prövats för att kunna beräkna sannolikheten för

olycka i olika miljöer med olika skyddssystem. Den

.formel som visat sig ge bästa representation av data
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har varit<

loglo A = co + Cl loglO V + C2 loglO T +'C3(log10\7)2 +

- 2
+ C4(loglO T)

där

A = förväntat antal olyckor årligen per korsning

5 = medeldygnstrafik av motorfordon

i = medeldygnstrafik av tåg

Formeln har prövats i två projekt presenterade i av-

snitt 4;2;4\och'4.2;5. Det anses i rapporten att det

_varit betydelsefullt att formeln fångar upp den mätt-

nadseffekt, som inträffar vid högre värden på medel-

dygnstrafiken. Den traditionella förväntan har varit,

att olyckskvoten varit direkt proportionell mot väg-

trafiken. Mättnadseffekten förklaras av att en kö fram

till korsningen är troligare i korsningar med högre '

flöden. En väntande bil kan då vara väl så effektiv

som en automatisk bom.

I avsnitt 4.2.1 presenteras en mycket begränsad studie,

där man följt upp olycksutfallet i åtgärdade korsningar

under en lO-årsperiod.

I avsnitt 4.2.2 presenteras en inte helt aktuell men

väl genomarbetad rapport. I rapporten ges samband

mellan antal olyckor och fordonsflöde för olika skydds-

system och för vissa skyddssystem även betydelsen av

vägens lutning, antal körfält och korsningsvinkel.

I avsnitt 4.2.3 presenteras det arbete, som en tvär-

vetenskaplig grupp genomfört. Gruppmedlemmarna stude-

rade ett urval korsningar för att identifiera kors-

ningskaraktäristik, som kunde ha betydelse för olyckors

uppkomst.
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EQêEEêQÃEYEEQåEêlYê

Tre rapporter som behandlar kostnads/nyttasamband redo-

visas i kapitel 4.3. Beräkningarna i kostnads/nytta-

sambanden är mycket enkla. Två typer av information

behövs

1) riskdata för olika korsningar

2) beskrivningar av alternativa säkerhetssystem med
kostnad och effekt specificerade

Val av "bästa" lösning av säkerhetssystemet är sedan

till viss del beroende av subjektivt bedömande och po-

litisk uppfattning.

För att illustrera ovanstående redovisas här ett räkne-

exempel. Man bör samtidigt hålla i minnet, att de

resultat som finns är mycket begränsade och avser genom-

snittskorsningar, medan det i allmänhet är extremkors-

ningar, som är föremål för trafiksäkerhetsåtgärder.

Det är mot denna bakgrund som räkneexemplet presenteras.

a) Olycksnivån kan mätas i antal olyckor per år och
korsning för olika korSningskategorier. Olycks-
nivån beror i hög grad på väg- och tågtrafikflö-
det samt bl a siktförhållanden i anslutning till
korsningen.

b) Kostnaden per år för ett förbättrat skydd kan be-
räknas som produkten mellan totala förbättrings-
kostnaden och en kapitalåtervinningsfaktor plus
årlig underhållskostnad.

Kostnaden varierar från plankorsning till plankorsning

men har i nedanstående exempel antagits vara lika för

varje plankorsning och endast bero på vidtagen åtgärd.

I tabell 1 redovisas ungefärliga kostnaden för olika

åtgärder.
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Tabell 1. Ungefärlig årlig kostnad för olika åtgärder
vid plankorsningar i trafiksäkerhetsfrämjande

 

 

syfte. (Tid för kapitalåtervinning är ca 20 år).

Åtgärd Kostnad (kr)

Helbom, dubbelspår 16 000

Helbom, enkelspår 12 000

Halvbom 10 000

Ljus, ljud 8 000_

Parallellväg 3 000

    

Olyckskostnaden kan beräknas som summan av samhällets

kostnader och det s k humanvärdet. Samhällets k0st-

nader beror på olyckans svårhetsgrad. Följande andelar

och kostnader har antagits (1976 års kostnadsnivå).

Dödade per olycka 0,30 personer

Skadade per olycka 0,45 personer

Samhällets kostnader per dödsfall 538 000 kr

52 000 kr

_ 10 000 kr

Samhallets kostnad per egendOmSSkada 65 000 kr

Samhällets kostnader per skadad

Humanvärde

En olycka kostar därmed i genomsnitt under 1976 259 000 kr.

c) En åtgärds effekt kan mätas som andel olyckor som
åtgärden reducerar om åtgärden vidtages. Effekten
tycks bero bl a på vägtrafikflödet. En väntande
bil vid exempelvis en ljus- och ljudreglerad kors-
ning kan utgöra ett väl så effektivt skydd som en-
bart en helbom.

Förhållandet mellan kostnad och nytta bestäms av olycks-

nivå och effekt på följande vis:
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Årlig kostnad för åtgärd
Olyckskostnad - antal-olyckor

före åtgärd

Om effekten >

så överstiger nyttan kostnaden.

Resultatet redovisas i figur 2. Varje linje i figuren

aVser en åtgärd och anger de kombinationer av olycks-

nivå och effekt som ger lika kostnad och nytta. Ovan-

för linjen är nyttan större än kostnaden.
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QNTQL GLYCKGR PER KGRSNJNG OCH AR
..

Figur 2. Samband mellan effekt, olycksnivå och kost-
nad/nytta.

Om exempelvis åtgärden "halvbom" i viss miljö har effek-

ten 95 % relativt eventuellt befintligt skyddssystem

så Överstiger nyttan kostnaden i de plankorsningar som

har en olycksnivå större än 0,040 olyckor per korsning

och år. '(I genomsnitt en olycka.på.25.år,1'
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På motsVarande sätt om exempelvis åtgärden"ljud, ljus"

i viss miljö har effekten 70 % relativt eventuellt be-

fintligt skyddssystem så överstiger kostnaden nyttan

i de plankorsningar som har en olycksnivå Större än

0,044 olyckor per korsning och år (23 år_per olycka).

-Som jämförelse kan nämnas att en uppskattning av olycks-

nivån (1974) i genomsnittskorsningar med halvbom är

0,013 olyckor per korsning och år och med ljud och ljus

0,012 olyckor per korsning oCh år.

§ê§§§§éêê§§l2§

I avsnitt 4.4.1 och 4.4.2 återges sammandrag av två

undersökningar rörande trafikantbeteende vid järnvägs-

korsningar. Båda undersökningarna kan sägas vara av

explorativ karaktär ur den synpunkten att de ej pri-

märt söker relatera variationer i förarbeteendet till

åtgärdbara egenskaper hos de studerade korsningarna utan

i första hand söker man enbart ge en beskrivning av

förarbeteendet i olika enskilda korsningar. De beteen-

den, som studerades var passagehastighet, accelera-

tions- och inbromsningsmönster i samband med passagen

och den uppsikt förarna höll efter tåg vid passagen.

Generellt kan sägas att förarna sänkte hastigheten vid

passagen och uppvisade den lägsta hastigheten i själva

korsningen. Man sänkte hastigheten mer då man passe-

rade korsningar med passiva skyddssystem än vid pas-

sage av sådana aktiva skyddssystem.

Det tycks vara tveksamt i hur hög grad man kan förklara

de obServerade hastighetssänkningarna med utgångspunkt

från att förarna skulle uppleva en risk för att råka

ut för en tågkollision. Så har man t ex i den ena

undersökningen kunnat konstatera ett starkt positivt

samband mellan graden av ojämnhet i vägbanan som kors-

ningen medför och bilisternas hastighetssänkning.
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En första förutsättning för att man skall kunna ut-

nyttja observationer av trafikantbeteende för att

ställa diagnos på järnvägskorsningar vad aVser säker-

heten är att trafikantbeteendet verkligen varierar

mellan olika korsningar. Av de redovisade undersök-

ningarna framgår att det förekommer en stor variation

i trafikantbeteendet mellan olika korsningar såväl vad

beträffar passagehastigheter och accelerationsmönster

som i Vilken grad trafikanterna håller uppsikt efter

eventuella annalkande tåg.

En andra förutsättning för att observationer av trafi-

kantbeteendet skall vara av intresse ur säkerhetssyn-

punkt är att en observerad variation i beteendet kan

hänföras till åtgärdbara egenskaper hos järnvägskors-

ningarna. I detta avseende ger de relaterade undersök-

ningarna ej något besked.

En tredje förutsättning för att studier av normalbe-

teendet vid passage av järnvägskorsningar skall kunna

utnyttjas för att förbättra säkerheten är att en varia-

tion i trafikantbeteendet kan relateras till en mot-

svarande variation i risken för att olyckor skall

inträffa. Dvs man måste kunna beskriva vilka krav en

korsning ställer på trafikanternas beteende ur säker-

hetssynpunkt beroende på de speciella egenskaper som

karaktäriserar korsningen -typ av skyddsanordning,

siktförhållanden osv -. Det faktiskt observerade be-

teendet kan sedan jämföras med detta normativa beteende

för att man skall få en uppfattning om korsningens

säkerhetsstandard. Detta problem berörs ej i de åter-

givna undersökningarna.
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Bågâeaéêlâerêäaiag

För närvarande pågår relativt omfattande forskning

finansierad av U S Department of Transportation., Som

exempel kan nämnas:

l. Finna formler som förutsäger antal olyckor och
olyckors svårighetsgrad för att göra det möjligt
att bestämma grupper av korsningar, som skall få
ökat skydd. Den stora nyttan med detta projekt är
-att göra en ekonomisk prioritering av olika trafik-
säkerhetshöjande program. Arbetet med projektet
pågår sedan 1975.

2. BeStämma effekten av nya vägmärken vid plankors-
ningar. Arbetet kommer att vara färdigt under 1977.

3. Bestämma effektenav belysning i plankorsningar
och var den är effektivast. Arbetet beräknas fär-

digt i juli 1977.

4. Geometrisk utformning av plankorsningar. Arbetet
beräknas färdigt under första halvåret 1977.

5.; Finna en metod att mäta säkerheten och beräkna
säkerhetseffekten av förbättringar i plankorsningar
med hjälp av uppgifter i korsningsregister och
olycksdata och ekOnomisk data.

6. Identifiera korsningsmiljöer där aktiva säkerhets-
system behövs och bestämma effekten av dem. I
detta projekt kommer förarnas attityder till akti-
va säkerhetssystem att analyseras liksom förarnas
beteenden och hastigheter. Arbetet påbörjas i
augusti 1977 och beräknas avslutat två år senare.

7. Bestämma krav på synbarhet av ljussignaler och
bommar. Arbetet beräknas avslutat i maj 1977.
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RESULTAT FRÅN LITTERATURSTUDIEN

Insamling av olyckor och inventering av korSningar

mellan järnväg och väg

 

Nêäigaêl_âgêlis_8êilrgêê-:_äigbwêy_§r§§2_929§âiag

Iaäeämê2292_§yêäsm

Alla korsningar mellan järnväg och väg - allmänna,

privata plankorsningar, planskilda korsningar - i USA

inventeras och tilldelas ett permanent och unikt num-'

mer. Inventeringen omfattar en noggrann beskrivning

och data specificeras för varje korsning. Insamlade

data kommer att användas för att lokalisera brister i

korsningarna och för att ge prioriteter för installa-

tion av säkerhetssystem eller åtgärder av andra slag.

Datauppgifterna kommer att uppdateras och underhållas

kontinuerligt av de olika staterna. På nationell nivå

kommer de inventerade datauppgifterna att integreras

med olycksdata och därmed bilda ett informationssystem

över korsningar mellan järnväg och väg. Informations-

systemet kommer även att användas vid forskningen och

för att ta fram federala mål och program. Invente-

ringen påbörjades i juni 1972 och var väsentligen av-

slutad i december l975. Inventeringen omfattade

405 000 korsningar. Följande två sidor visar den

blankett som användes vid inventering av korsningar

och vid rapportering av olyckor.
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Olycksanalys och tillståndsbeskrivning av plankors-

ningspOpulationen

 

§9liå§§L-BLQ;L .

:Efâssäiysasêê_ef_ê9§9@ê§is_§§9§§i§2_§ê§s§_ia

Nsäfäsrg_êêliåsraiêi_lâåé_2h5999h_lâêéii
California Public Utilities, Northern California

Study, San Fransisco (Mar. 1965)

Denna undersökning var en studie av olycksutfallet

under en tioårsperiod, 54-07-01' *64-06-30 i 168 plan-

korsningar belägna i norra Kalifornien. Automatiska

bommar installerades i 113 korsningar under den stude-

rade perioden och en så kallad före_- efter - studie

genomfördes. De övriga 55 korsningarna hade automa-

tiska bommar under hela perioden.

Resultaten sammanfattas i nedanstående tabell.

Tabell 2. Effekter av installation av automatiska
bommar (resultaten på korsningsårsbasis)

  

Olyckor Döda Skadade

Före installation av 0,592 0,091 0,249
automatiska bommar

Efter installation av 0,132 0,006 0,028
automatiska bommar

Procent minskning 78 % 93 % 89 %

Uppskattad minskning i 52 10 25
de 113 förbättrade plan-
korsningarna per år (abso-
luta tal)
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BiQQW§2_Bs§§ê29b_§9ê§éL

2Eêszgäê_laêlgsasi99_§§fszz_ê§_äiQEWêy:Bêil-§§â§ê

§59§§l§9§24 '
Eêfieaêl_§999s§êziys_Highway_8s§êê§§ä-2§99§êm;5229ä2

N9;_§9l_;2§§ "

Inledning

 

Den accelerande tillväxten av vägtransporter leder till

ökade och mer komplexa problem.

För att lösa dessa problem startade vägmyndigheterna 1

"American Association of State Highway Officials" 1962

ett vägforskningsprogram. Detta program stöddes eko-

nomiskt av medlemsstaterna i "the Association" och

programmet fick fullt stöd av "the Bureau of Public

Roads, United States Department of Transportation".

"The Highway Research Board of the National Academy

of Sciences - National Research Council" ombads admini-

Strera forskningsprojekt.

Resultat

ø Byali:§222_§9êly§_ê2_âêkfessä_ägm_n§§_22§l22êaês

Eå-§äås§bs§ê9

Det finns huvudsakligen tre faktorer som påverkar säker-

heten i plankorsningar. De är (1) föraren, (2) for-

donet och (3) de fysiska villkoren. Dessa faktorer är

relaterade till varandra och alla påverkade av andra

viktiga faktorer som t ex väder, förarens ålder samt

ljusförhållanden.

0 Eêrêäse

Förare över 65 år utgör en större andel av förare in-

blandade i tågolyckor än i andra typer av motorfordons-

olyckor, Någon skillnad i könsfördelningen har inte

erhållits;
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0 EQEêQQêE

Faktorer som varit orsaker till olyckorna var att for-

donet kört fast, motorstopp, bilradio och nedisade

eller immiga rutor i fordonet.

Då säkerhetsnivån är låg är andelen i olyckor inblanda-

de lastbilar hög. Den högre andelen tillskrivs deras

större längd och det faktum att de ockuperar korsningen

längre tid.

- EYêlêEê-YlllEQE

'Vägen, dess geometri och dess omgivning kan lätt rela-

teras till olyckor.

Tidigare forskning har visat effektiviteten av ökat

skydd för att reducera olyckor. Andra villkor som

sikthinder, parkering och fasta objekt utmed vägen var

betydelsefulla som faktorer i åtskilliga olycksrapporter.

Olycksfördelningar efter fordonshastighet, tåghastig-

het, påkörd del av tåget, kollisionssätt och ljusvill-

kor studeras. Siktdistansen är enbetydelsefull fak-

tor. Analys av olycksdata indikerar att det stora

säkerhetsproblemet är orsakat av tåg, som dyker upp i

korsningen efter det att bilföraren har passerat den

punkt där han beslutar sig för att fortsätta eller

stanna.

Analysen indikerar vikten av följande:

1. Framhäva för föraren att han måste

a) åtlyda signaler vid korsningar, då sådana
finns och

b) titta efter tåg, då det ej finns aktiva säker-
hetsanordningar.
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2. Ombesörja fria siktkvadranter där det ej finns akti-

va säkerhetsanordningar. ' '

3. Belysa korsningar som frekvent ockuperas av långsamt
gående tåg under mörker.

ê9§5§_§ê529525

Olyckor mellan vägfordon och tåg är två gånger så vanli-

ga på vintern jämfört med sommaren. _Hänsyn är därvid

tagen till vägtrafikens storlek. Det finns emellertid

ingen enkel förklaring till den höga olyckskvoten på

vintern. Varken temperatur, mörker eller snö och is

förklarar direkt den erhållna säsongsvariationen. Det

är möjligt att den högre olycksrisken under vintern kan

förklaras av en kombination av dessa eller den relativa

luftfuktigheten.

?Smäräêaée_é5ê9_i_yägäeäé99§§§_hêêzigbêf

Sex plankorsningar med olika säkerhetssystem valdes för

hastighetsstudier. En lägre medelhastighet uppmättes

i korsningen jämfört med utanför korsningen. Som sprid-

'ningsmått användes variationsområdet mellan lS-percenti+

len och 85-percentilen; I fem av sju studier var per-

centilavståndet större i korsningen än utanför korsningen.

I de övriga två var percentilavståndet mindre.

Siktdistans

Det finns tre viktiga siktavstånd:

o Avståndet från vilket föraren ser korsningen.

0 Sikten utefter järnvägen, då föraren närmar sig.järn-
Vägen. .

0 Sikten utefter järnvägen, då föraren har stannat vid
plankorsningen.
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Behovet av det första siktavståndet beror bl a på

rådande hastighetsbegränsning och det tredje på maxi-

mal tåghastighet. Behovet av det andra siktavståndet

är beroende av såväl maximal tåghastighet som rådande

hastighetsbegränsning.

Riskbestämning av olyckor mellan tåg oCh vägfordon

Modell

Följande modell, vilken är något oklar i detaljerna,

användes för att bestämma sannolikheten för en olycka:

P = C - Rp där P :.sannolikheten för en olycka

C = koefficient beroende på typ av
säkerhetsanordning

R = risken att en förare inte vidtar
' nödvändig handling för att undvika

en förestående olycka

p = sannolikheten att ett tåg anländer
under en given sekund och ett väg-
fordon anländer under en given tid
av 2 till 3 5

Man kan alltså bestämma p som:

p = a - b, där a = sannolikheten att ett tåg anländer
under en given sekund

b = sannolikheten att ett vägfordon an-
länder under en given tid av 2 till
3 s.

Sannolikheten för att ett tåg eller minst en bil skall

anlända under en sekund under h:te timmen beräknades

O

pa följande sätt:

Z

ah = EE_ där Zt = antalet tåg i en tiesperiod som
t täcker h:te timmen

Tt = antalet sekunder i tidsperioden

_Vh

3600

bh = l-e där V = trafikens storlek i h:te timmen
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Termen ab beStäms då som

Risken R antas bero på vägens geometri

Uppdelning av plankorsningar gjordes efter plankors-

ningens säkerhetsanordningar, tättbebyggt område/lands-

bygd och om flödet på vägen var större eller mindre än

500 fordon per dygn.

Följande nio variabler studerades:

X 1 Antal olyckor per år x 100

X 2 MedeldygnStrafik på vägen

X 3 Medeldygnstrafik på järnvägen

X 4 Siktavstånd: minsta i de fyra kvadranterna
mätt från 300 ft och 500 ft från
plankorsningen

X 5 Korsningsvinkel mellan spår och väg

X 6- Antal körfält

X 7 Maximal lutning: enkelt sett ett medelvärde
från 100 ft före plankorsning
till plankorsning

X 8 Antal huvudspårv

X 9 Tåghastighet

X 10 Sannolikheten för samtidigt anländande tåg och
> vägfordon:

...X2

86400
X V

§6400 " l'e

Modellen anpassades med en stegvis regressionsteknik,

som inleddes med variablerna medeldygnstrafik och an-

tal tåg.

Analysen visade, att den betydelsefullaste variabeln

för att förutsäga antalet olyckor per år var sannolik-
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heten för samtidigt anländande av tåg och vägfordon.

Då det förekom st0ppmärken vid korsningar och flödet

understigande 500 fordon per dygn tycktes vägens lut-

ning och antal körfält även ha betydelse. Beträffande

"flaggsignalering" har förutom sannolikheten för sam-

tidigt anländande korsningsvinkel och vägens lutning

betydelse. Övriga variablers betydelse var ej så stor

att de gick att bestämma. En sammanfattning av resul-

tatet från regressionsanalysen Visas i figur 3.

Olycksrisken för en genomsnittlig plankorsning med

givet skydd var relativt kryssmärke:

Kryssmärke 1,00

Stoppmärke 0,58

"flaggsinglaering" 0,34

Ljussignaler 0,20

Bommar 0,ll

Olyckor i plankorsningar där inte tåg är inblandade

Bland de olyckor som skedde i plankorsningar var två

tredjedelar olyckor, där ej tåg var inblandade. An-

talet olyckor berodde främst på antal vägfordon och

tåg och närvaro av automatiska bommar. Resultaten

sammanfattas enligt följande:

EA = f%0 (0,00866 + 0,00036T) Med bommar

EA = I%O (0,00499 + 0,00036T) Övriga säkerhetsanord-
ningar

där EA = förväntat antal olyckor

V = antal fordon per dag

T = antal tåg per dag
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Figur: 24. Calculator: of expected accidents.

EA = Förväntat antal olkaor per år = A x B x antal
tåg per dygn

Figur 3. Beräkning av förväntat antal olyckor.

VTI MEDDELANDE l l 9



.2.

24

E?§ê§-$§ê§§99§§ê§i§§-l§§ElEEE?L-I§§§§_5295WQY_Q§E§EEI
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Introduktion.

 

Texas Transportation Institute startade en forsknings-

studie 1967 stödd av Texas Highway Department och

Federal Highway Administration. Målet kan formuleras

i följande punkter.

1) Att utreda orsak och omfattning av olyckor i plan-
korsningar i Texas.

2) Att bestämma typ av skydd som ger acceptabel säker-
het.

3) Att bestämma totala kostnaden att utföra den re-
kommenderade skyddsnivån vid de plankorSningar som
har ineffektivt Skydd.

4) Att ge ett system varigenom korsningarna kan till-
delas prioritet för förbättring.

För att nå vissa av dessa mål bildades en tvärveten-

skaplig grupp. Den skulle studera ett urval av kors-

ningar för att identifiera korsningskaraktäristik som

kunde ha betydelse för olyckors uppkomst.

Resultat

- Iyääysäsaêsêaligê_åäséisä_i_§§s2229§s§_§9ê1252122

yâléê_plêaksäêaisgê§

Den tvärvetenskapliga gruppen bedömde att 60 % av plan-

korsningarna var helt säkra eller säkra.

Återstående 40 % bedömdes osäkra eller riskfyllda.
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I tabell 3 listas olika korsningsvillkor som gruppen

fann kunna ha betydelse för olyckors uppkomst och i

tabell 4 listas de rekommendationer till förbättringar

som gjordes i de studerade korsningarna.

Tabell 3. De vanligaste korsningsvillkoren som bedömdes
kunna ha betydelse för olyckors uppkomst i
36 subjektivt valda korsningar.

 

   

     

Procent kors-

Observerade villkor nångar dar
_ Villkoren ob-

serverades

l. Markeringar på vägbanan borta, fel
placerade eller i behov av under- 72
håll '

2. Fordons var förare som är skyldiga
att stanna utgör en risk för föra- I 60

re av andra fordon genom att 4
blockera körbanan och skymma sig-

nalanordningen

3. Förarens sikt utefter järnvägen 52
_skymd av vegetation

4. Ökad risk i plankorsningatunder 44
' natten på grund av saknad belys-

ning v

5. Trafikvillkor och placering av
.vägmärken och signaler som orsa- 40
kar förvirring i förarnas uppmärk-
samhet

6. Varningsmärken borta, fel placera- 40
de eller i behov av underhåll

7. Frånvaro av fri yta i närheten av 36
plankorsningar

8. Vägmärken eller fast objekt ger
inte förarna möjlighet att se 32
säkerhetssystemet i plankors-
ningen
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Tabell 4. Rekommendationer från den tvärvetenskapliga
gruppen för att förbättra säkerheten i de '
studerade plankorsningarna.

 

I UNDERHÅLL AV SKYDDSSYSTEMET OCH MARKERINGAR PÅ

' VÄGEN

l. Attiufönastopp-linjer vid korsningarna

2. Att sätta upp varningSmärken för att anpas-
sa fordonens hastigheter till lämplig nivå

3. Att ta bort vegetation för att ge adekvat sikt
då föraren närmar sig korsningen

4. _ Ombesörja en säkerhetszon i omedelbar närhet
till korsningen för att ge föraren möjlighet
att undvika kollision

II INSTALLATION AV AKTIVT SÄKERHETSSYSTEM

1. Att förbättra säkerhetssystemet så det överens-
stämmer med fordonens hastighet

2. Att installera belysning för att öka säkerheten
i plankorsningar under nattid

3. Att installera ljussignaler vid korsningar som
endast skyddas med kryssmärke

4. Att installera större varningsmärken

III BREDDA EXISTERANDE.VÄG ELLER LÄGGA TILL.YTTER-

LIGARE ETT WIEÄUT IN MOT PLANKORSNINGEN
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Medverkan från Plankorsningskommittên

 

Plankorsningskommittên bestod av 20 medlemmar från

olika myndigheter. Efter diskussioner om förbättring-

ar, grundade på den tvärvetenskapliga studien, rekommen-

*derades följande:

1. Alla märken och signaler bör placeras på båda si-
dor om vägen.

2. 'Varningsmärken bör vara större än tidigare och i
unik färg (minst 42 tum)

3. _Två varningsmärken skall användas. Det första
skall placeras så att bekväm inbromsning kan ske
innan man når korsningen.

4. Det andra varningsmärket skall utvisa typ av skydd.

5. Då ljussignal ej är synlig från det första var-
ningsmärket är det önskvärt att komplettera för-

_ varningen med ett ljus sammankopplat med signalen
så att det verkar endast då signalen visar rött
sken.

6. Då sikten utefter järnvägen är begränsad rekommen-
deras ett särskilt märke som utvisar att sikten är
begränsad.

7. Speciell markering på vägbanan för attuppmärksamma
trafikanterna på att de närmar sig en plankorsning.

8. Kryssmärket skall vara större än tidigare.

9. Belysning av plankorsningen rekommenderas i plan-
korsningar utan säkerhetsanordningar.
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Introduktion

 

Denna rapport finns presenterad i.avsnitt 4.3.3. I

detta avsnitt redovisas endast de delar av rapporten

som behandlar olycksanalys.

Resultat

0 §EêEEQlEQ_êY-§êEQQllEbêEêE-§§E_QlYEE§

Att kunna beräkna sannolikheten för olycka eller för-

väntad olyckskvot är mycket viktigt i planerings- och

beslutsprocessen. Forskningen på detta område har

haft begränsad framgång i den meningen att de ekva-

'tioner och koefficienter som bäst passar tillkädstearüe

data har visat ganska begränsad giltighet. De prövade

formlerna är inte användbara för att bestämma behovet

av skyddsanordningxüd,måxm.individuell korsning. Det

är högst osannolikt att någon sådan formel finns; er-

farenhet, förnuft, yrkeskunskap m m kommer alltid att

spela nyckelrollen vid förbättringar i varje enskilt

fall.

betydelse, då de appliceras på en stor grupp av kors-

Olycksförutsägande formler kan däremot ha stor

ningar. Den formel som fram till 1974 visat sig ge

bästa representation av data var

2loglO A = C0 + Cl loglO E + C loglO T + C3 (loglOV) +
2

- 2
+ C4 (loglOT)

där
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ll förväntat antal olyckor årligen per korsning

medeldygnstrafik av motorfordon
H
|
<
H

P
A

II

medeldygnstrafik av tåg

Denna ekvation applicerades på 1970 års pOpulation av

plankorsningar,

Resultatet visas i figurerna 4.1-4.6.

A'_ - 4 ...v _....<_.p - < nr, .4 ...1.

Det mest anmärkningsvärda är den mättnadseffekt, som

inträffar vid högre värden på medeldygnstrafiken; den

traditionella förväntan att olyckskvoten är direkt

prOportionell mot vägtrafiken synes helt missledande

i detta fall. Denna mättnadseffekt kan förklaras. Om

tiden mellan fordon är stor, måste föraren själv

upptäcka plankorsningen och närvaron av tåg. Om

däremot tiden mellan två påvarandra följande bilar

är kort - sekunder - kan föraren bli påverkad av

fordon, som är framför honom. En kö fram till plan-

korsningen kan då ofta vara det första varningstecknet

på att ett tåg just skall passera. En väntande bil kan

således vara väl så effektiv som en automatisk bom.

Övriga differenser är svårare att förklara. Beträffan-

de säkerhetssystemen ljussignal och bommar i glesbygd

tycks risken vara störst då 10 tåg per dygn passerar

korsningen och avtar då fler eller färre tåg passerar.

Ökat skydd uppvisar inte alltid lägre risk. För att

förklara dessa differenser behöver man känna fler va-

riabler än de redovisade, som kan ha påverkat risken.

Det kan t ex ha varit så, att alla plankorsningar i

glesbygd där det passerar få tåg har utrustats med

ljussignal endast om korsningen varit mycket riskfylld,

så riskfylld att den även med ljussignal uppvisar 1

större risk än genomsnittskorsningen med enbart passivt

skydd.
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Figur 453 Uppskattat antal olyckor per korsning och år.
Landsbygden, automatiska bommar.
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Antalet döda per olycka är viktig att bestämma för att

kunna beräkna olyckskostnaden. Det är en stor skill-

nad mellan tättbebyggt område och landsbygd.

är antagligen den högre hastighet Som fordonen håller

(Orsaken

på landsvbygden.) Värdena som används är - med vissa

korrigeringar - 0,06 döda per olycka i tätort och 0,20

på landsbygden.

Qê2e2_29lemêel_§e§§l§_5_§§sW§§:L

2laye§229§2299§_9§_Bellreêézä;HEW§2_§§ê§§_§§9§§229

êssi§s9§_9§2ê2l

Qses:§mea§-9§_läêsêpgäfêzieal_lersêsezerêé_yi§_28§§
möte 1976)

Introduktion

 

Olyckor och skador som ej inträffar på grund av att

plankorsningen förbättrats kan värderas i ekonomiska

termer. Reduktion i olyckskostnad jämförs sedan med

installations- och underhållskostnader för olika för-

bättringsalternativ. Denna jämförelse bestämmer vilken

korsning som bör förbättras, typ av förbättring och

prioriteter för förbättringar. Förutsägelse om olycks-

risk i korsningar är därför viktigt att kunna göra.

Historiskt har det varit svårt att ge starka samband

mellan olika korsningstyper och antal olyckor. Detta

kan bero på att likformig data saknats för många fak-

torer som påverkar antalet olyckor.

Många metoder har prövats men ingen av dessa har all-

mäntdaccepterats.

Federal Highway Administration startade därför en stu-

die (1972) i avsikt att förbättra förutsägelserna i

antal olyckor och deras svårighetsgrad.
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Det slutliga målet för studien var att summera resul-

tatet från prövade prediktionsmodeller och ge rikt-

linjer för hur dessa skall integreras med ekonomiska

data.

Data

 

Svårighet att para ihop olycksdata med inventerings-

data ledde till att endast 15 stater ingick i data-

basen. Databasen omfattade därmed 37 230 plankors-

ningar och 9 490 olyckor.

Resultat

0 Eäeêiääieeêmeéellse

Tidigare arbeten har gått ut på att förutsäga olycks-

kvoten i individuella korsningar. Dessa försök har

inte helt lyckats. Den här redovisade rapporten har

därför koncentrerat sig på modeller för att analysera

grupper av korsningar. De studerade korsningsgrupperna

är homogena med avseende på lokalisering, antal spår,

säkerhetssystem och väg- och.tågtrafik.

Sjuttio procent av data används för att testa alterna-

tiva multipla linjära regressionsmodeller och den åter-

stående datan reserverades för valideringsändamål.

Följande två modeller ansågs bäst:

H
IModell l log10 Ã = CO + C2 loglo V + C2 10910

G
l
+Modell 2 loglO A = CO + ClllOg10 V + C2 10910

+ C (lo T)23 g10

där
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Å = antal olyckor per år och korsning i en grupp av
korsningar

V = medeldygnstrafik för korsningarna i en grupp av
korsningar

T = genomsnittliga antalet tåg per dygn i en grupp av
' korsningar. '

Modell 2 Visade en större anpassning till olyckskvo-

ten vid höga flöden.

Vid validering av modellerna framkom att modellerna

förutsade antalet olyckor tillförlitligt då säker-

hetssystemet var kryssmärke eller ljussignal. Däre-

mot tycktes sambanden mellan flöden och olyckor mycket

svagare i de fall automatiska bommar användes.

Figurerna 5.1-5.4 visar resultaten vid tillämpning

av modell 2 för olika kombinationer av lokalisering

och säkerhetssystem och vid ett konstant tågflöde av

10 st per dygn.

Skattningarna är osäkra beträffande automatiska bom-

mar då vägtrafikflödet var lågt därför att så fa så-

dana plankorsningar ingick i urvalet.

I tättbebyggt område är kurvan för ljussignal ovanför

kurvan för kryssmärke. Ytterligare variabler skulle

behövas för att förklara detta. Samma behov gäller

också korsningar med flera spår på landsbygden, där

kurvorna ligger extremt nära varandra.

0 Eêäyäêägsl§s2_99_§yå§igäs2§92ê§

Tabell 5 visar svårighetsgraden i plankorsningar

med olika säkerhetssystem.
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Tabell 5. Genomsnittlig svårighetsgradx'
med olika säkerhetssystem.

     

Säkerhetssystem Skadade Dödade

Automatiska bommar 0,40 0)13

Andra aktiva system 0,54 0,13

Stop Stnäçka xx 0,42 0,09

Inget säkerhetssystem xx 0,19 0,03

  

   

x Genomsnittligt antal skadade respektive dödade per
sammanstötning mellan rälsgående fordon och bil.

xx Osäkert resultat p g a litet urval.

0 åsyäeéaiag_êy_99§sllsraâ

Den information som erhålls från modellerna gäller

olika grupper av korsningar. Informationen kan vara

användbar för att bestämma problemmråden och storlek på

plankorsningsproblematiken. Det slutliga valet av

plankorsningar inom given grupp som skall erhålla höjt

skydd måste baseras på olika bedömningar av den rela-

tiva risk, som är knuten till den unika miljön i varje

korsning.
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Inledning

 

Vid Umeå universitet har genomförts studier av kolli-

sioner i plankorsningar. Projektet har bekostats aV

Folksam, Riksföreningen för trafik- och polieskadade

och Knislingeverkens trafiksäkerhetsstipendium. Syf-

tet har varit att försöka komma fram till en förstå-

else för hur och varför kollisionerna inträffade.

Huvudmaterialet har varit rapporter från polisen över

utredningar av kollisioner.

Resultat

I studien gjordes en jämförelse mellan olyckor i kors-

ningar mellan järnväg och väg där tåg varit inblandat

och den totala trafikolycksstatistiken. Därvid fram-

kom att åldersfördelningen var något avvikande från

den förväntade. Åldersgrupperna 15-19 år och 50-59 år

intog en ovanligt framskjuten position i förhållande

till den totala trafikolycksstatistiken.

Vidare framkom att kollisioner där mopedister var in-

blandade ofta förekom medan cyklister däremot var säll-

synta vid jämförelse med den totala trafikolycksstati-

stiken.

De kollisioner som ledde till personskada indelades

efter korsningarnas skyddsystem och omständighet.

Omständigheterna kunde vara: klimat- och ljusförhåll-

anden, skymd sikt, bromsfel eller andra fel på väg-

fordonet, medvetna felhandlingar, omedvetna felhand-

lingar, signalfel och övrigt.
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Medvetna handlingar svarade för 20 %.

Då det gäller korsningar med ljus Och ljud eller en-

bart ljus var den vanligaste omständigheten omedveten

felhandling (67 %). I obevakade korsningar eller kors-

ningar med s k förenklad bevakning var däremot den van-

,ligaste omständigheten skymd Sikt (52 %).

Detta betyder inte att omedveten felhandling i kors-

ningar utan skydd är sällsynta. Omständigheten skymd

sikt kan inte förekomma i korsningar med ljus och ljud.

Om skymd sikt borträknas liksom medvetna felhandlingar

så är andelen "omedveten felhandling" lika (80 %, 82 %)

i korsningar med respektive utan ljus och ljud.

Sammanstötningar i plankorsningar är av två.slag. An-

tingen kör tåget på vägfordonet eller också tVärS-Om-

Förhållandet mellan dessa kollisionstyper är olika för

olika skyddssystem. I korsningar utan skydd var an-

delen tåg mot vägfordon större än för övriga korsnings-

typer (82 % respektive 69 %).

I en mycket begränsad studie uppskattades trafikinten-

siteten till minst dubbelt så hög i halvbomskorsningar

som i korsningar, vilka bara har ljus- och ljudsignaler.

Uppskattningen baseras på en urvalsundersökning där

syftet var att beskriva trafiken i (94+15-l4)95 kors-

ningarxmxiallmän väg i Norrbottens och Västerbottens

län, dock ej korsningar i större tätort.

Olycksbelastningen, mätt som antal kollisioner per

1 000 korsningar,âü'en knapp femtedel av vad som gäl-

ler för korsningar med ljus och ljud.
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Tyvärr finns ej uppgift om hur olycksbelastningen be-

ror på andra faktorer än säkerhetssystemet. Förmod-

ligen är de korsningar där man kan vänta sig bäst effekt

av förbättrat skydd redan åtgärdade varför man ej kan

vänta sig lika hög effekt bland de kvarvarande. Från

X)
USA finns till och med uppgifter som tyder på att

vissa korsningstyper med bättre skydd har högre ristX)

än de med sämre skydd. Detta beror förmodligen på att

de åtgärdade korsningarna var så riskfyllda att de även

efter det att de åtgärdats hade högre risk-än genom-

snittskorsningen med sämre skydd.

Om man dock utnyttjar befintliga uppgifter så uppskattas

antalet kollisioner minska med 90 % om halvbommar in-

förs i ljus- och ljudförsedda korsningar.

För att minska antal kollisioner i korsningar utan sä-

kerhetsanordningar föreslås bl a siktröjningar och ned-

satt tåghastighet.

Vidare framhölls i rapporten att sikten i korsningar

med enbart kryssmärke i många fall inte var tillfreds-

ställande med utgångspunkt från "fri" och "måttlig"

sikt enligt KK 1959:50.

 

x) se avsnitt 4.2.4

XX) med risk menas antal olyckor per tåg ochvägfordon
i viss miljö.
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4 Kostnads-, nyttosamband

 

älngêy_B§§§§E§b_§9êEQr V ,

:Eêsfgäê_Igflgsasiag_åêfêfy_ê2_äiQEWêz:Bêil_Qrêéê

Qreêêåagêlr

Eê2299ê1_§999s2§2222_äi9hraz_Bêêsêägh_2599:êm_8s9952
No. 50, 1968 ' I

Inledning

 

Denna rapport har redan tidigare presenterats i avsnitt

4.2.2.

Resultat

0 Erlgrifsäiagêr

Genom att kombinera informationen om det förväntade an-

talet olyckor i plankorsningar med olika säkerhetsan-

ordningar med kostnaden för olyckor och kostnaden för

att förbättra säkerhetsanordningarna kan en priorite-

ring genomföras. Detta åskådliggörs i figurg i

Vilken följande kostnader har antagits:

Kostnad per olycka $ 8 000

'I " per 10 år för ljussignaler $ 13 000

" " " " " bommar ' $ 26 000

" " " " för att förbättra 4 $ 13 000

från ljussignaler till bommar

" per 10 år för planskild kors- $ 100 000

ning

Ekonomisk livslängd 10 år
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Inledning

Denna undersökning har genomförts av Texas TranSporta-

tion Institute på beställning från Texas Highway

Department. _Avsikten har bl a varit att ta fram meto-

der och modeller för att bestämma risken i plankors-

ningar och göra en kostnad - nytta analys.

Definitioner

 

Sannolikheten för konflikt beräknades enligt:

 

-am
l - e

där am = (vägens medeldygnstrafik - tid per dygn med
tåg i korsningen)

Sikt i siktkanal definieras av två punkter utefter vä-

 

gen och två punkter utefter järnvägen. Den yttersta

punkten utefter vägen bestäms av fordonens hastighet

och vägens friktion. Avståndet beräknas som den sträcka

fordonet kör under förarens reaktionstid plus broms-

sträcka i vått väglag + 7 meter.' Den andraaáuhkten ut-

efter vägen beräknas på samma sätt med undantagjför

körd sträcka under reaktionstid. Den yttersta punkten

utefter järnvägen definieras som den mest avlägsna

punkt där ett tåg som kör med bestämd hastighet kan be-

finna sig och bli påkört i korsningen av ett vägfordon,

som befinner sig vid den yttersta punkten utefter vägen.

Den andra punkten utefter järnvägen definieras på mot-

svarande sätt men med utgångspunkt från den andra punk-

ten utefter Vägen.
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Sikt i sikttriangel. Sikttriangeln begränsas av kors-

 

ningen och de närmaste punkterna utefter Väg respektive

järnväg enligt ovan.

'0 9222:01

Data från plankorsningar erhölls från ett stratifierat

urVal. Som stratifieringsvariabler användes

l) itidigare olyckor

2) typ av säkerhetssystem

3) sannolikheten för konflikt (samtidigt anländande

av tåg och vägfordon)

Urvalets storlek var 1280 korsningar.

En multipel regressionsanalys genomfördes där följande

variabler ingick

Sannolikhet för konflikt

Vägtyp

Vägens och körbanans bredd

Korsningsvinkel

Vägens hastighetsbegränsning

Antal spår

Vägens lutningar

Sikt i sikttriangel

Sikt i siktkanal

Typ av skyddssystem

.Antal korsande vägar och gator upp till ett av-
stånd av 120 meter från korsningen
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0 êBêlYê

Vid analysen gick det endast att påvisa betydelsen av

två variabler nämligen

Sannolikheten för konflikt och

Typ av skyddssystem

Den skattade ekvationen var:

EAR = 0,02091 + 0,26689A - 0,03996L

där Å

EAR = förväntad olyckskvot
(antal olyckor per korsning och år)

A = sannolikhet för konflikt

L = typ av säkerhetssystem (l kryssmärke
2 = ljussignal)

0 EElgäitsriagêr_§ê§-§êäêê2§§i§9§§_§2_§ê5s§äs2s§_i

Elêêäsäêeiagêr

Prioriteten för förbättring av en plankorsning bygger

på en ekonomisk värdering. Värderingen grundar sig

på samhällets olyckskostnader och kostnaden att öka

korsningens säkerhet och underhålla säkerhetssystemet.

Naturligtvis kan ofta inte investeringar göras med

endast hänsyn tagen till prioritetstalet. I den verk-

liga världen är ekonomiska kriterier vanligtvis sekun-

dära till exempelvis sociala kriterier. Det är mot

denna bakgrund som resultaten presenteras.

En genomsnittlig olycka där tåg och motorfordon är in-

blandade beräknades kosta 82 207 dollar.
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Kostnadsreduktionen i en plankorsning under ett år be-

räknades som produkten mellan nya skyddsSystemets effek-

tivitet, årlig exponering (tåg och vägtrafik) och genom-'

Snittskostnad per olycka.

KoStnaden för ett förbättrat.Skydd beräknades som pro-

.dukten mellan totala förbättringskostnaden och en kapi-

talåtervinningsfaktor plus årlig underhållskostnad.

Skyddssystemets livslängd antogs vara 30 år.

På installationskostnaden beräknades 6 % ränta.

Prioritetstalet beräknades sedan som kvoten mellan

olyckskostnadsreduktion Vid den tänkta förbättringen

och kostnaden för densamma.
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Inledning

 

Arbetet i denna rapport har utförts vid Transportation

Systems Centre med syfte att vara en teknisk bas vid

förbättringar av säkerheten i plankorsningar. Pro-

grammet stöds av Federal Railroad Administration,

Office of Research and Development.

'Denna rapport är datorinriktad och analytisk och är

tänkt att vara till hjälp vid planerings-.och besluts-

processen.

Rapporten ger preliminära resultat (baserade på data

med begränsad precision) för att exemplifiera synsätt

och problem.

Metod och strategi

 

Definitionen av "bästa" lösning av säkerhetsproblemet

i plankorsningar är till viss del beroende på subjek-

tivt bedömande och politisk uppfattning. Därför bör

metoden inte ge ett svar utan varierande lösningar av

säkerhetsproblemet.

Beräkningarna är mycket enkla. Två typer av informa-

tion behövs,

1) korsningarna uppdelade efter risk (olyckspotentiaD

och

2) alternativa säkerhetssystem med kostnad och effek-
tivitet.specificerad.
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Exempel på data ges i nedanstående tabeller. Värdena

är inte helt tillförlitliga men representerar plankors-

ningar med passivt skydd i glesbygd.

Tabell 6. Illustration av plankorsningspopulationen
eller risk. Med risk menas årliga antalet
olyckor per korsning.

   

 

  

âgåâåiåäâg- Risk Kategori

104 798' 0,015320 mycket lågt flöde

10 207 i ' lågt flöde
-5 800 . medium

2 440 - högt flöde

573 . mycket högt flöde

 

Tabell 7. Illustration av skyddssystemets kostnader
och effektivitet. I årlig kostnad ingår
kapitalåtervinnande, ränta och underhåll
i ett lO-årsProgram. Effektiviteten är
den andel olyckor, som skyddssystemet
ifråga förväntas reducera relativt kryss-
märke.

  

Årlig kostnad ($) Effektivitet Skyddssystem

0 0,0000 kryssmärke

2 500 0,7000 ljussignal

4 000 0,9500 bommar

40 000 1,0000 planskild korsning
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Från tabellerna 6 och 7 går det att beräkna en s k

"kostnads-/liv-matris", som redovisas i tabellm

8. Matrisen anger för varje kombination av skyddssys-

(flödesstorlek) totala år-

liga förbättringskostnaden och totala årliga antalet

tem och korsningskategori

Sparade liv. Härvid har antagits, att Var sjätte

olycka är en dödsolycka. Vidare innehåller matrisen

kostnaden för varje förhindrad olycka och nyttê-kost-

 

 

   

 

   

nadskvoten.

Tabell 8. Illustration av kostnads-/liv-matris.

h SKYDDSSYSTEMM - il

KRYSS- LJUS- '
FLÖDE MÄRKE SIGNAL BOMMAR PLANFRITT

Mycket °
lågt 0,0 262,0 419,2 4191,9

0,0 187,2 254,1 267,5
0,0 233,1 274,8 2611,0
1,00 0,26 0,22 0,02

Lågt 0,0 25,5 40,8 408,3

0,0 64,6 87,7 92,3
0,0 65,8 77,6 ' 737,2
1,00 0,93 0,79 0,08

Medium 0,0 14,5 23,2 232,0
0,0 62,1 84,2 88.7
0,0 38,9 45,9 435,9
1,00 1,57 1,33 0,14

Högt 0,0 6,1 9,8 97,6
0,0 47,0 63,8 67,1
0,0 21,6 25,5 242,2
1,00 2,82 2,39 0,25

Mycket .
högt 0,0 1,4 2,3 22,9

0,0 38,9 52,8 55,6

0,0 6,1 7,2 68,7
1,00 9,94 8,43 0,89

  

Varje cell innehåller:

Total kostnad (M $)
Totala antalet räddade liv årligen
Kostnad per förhindrad olycka (1 000 $)
Nytto/kostnad kvot
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Från_"kostnadm/livmatrisen" kan olika lösningar av sä-

kerhetsproblemet bestämmas.

Tabell 9 illustrerar två olika lösningar. Lösning l'

kostar $ 146 M och sparar 216 liv och lösning 2

$ 422,5 M och sparar 437 liv årligen.

Tabell 9. Illustration av två strategier vid förbätt-
ring av plankorsningar.

 

    

   

 

 

  

 

 

 

LÖSNING 1 LÖSNING 2

FLÖDE .xgyss- LJUS- BOM- PLAN- xayss- LJUS- aon- PLAN-
MÄRKE SIGNAL MAR FRITT MÄRKE SIGNAL MAR FRITT

Mycket 0,0 262,0 419,2 4191,9 0,0 1 262,0 419,2 4191,9lågt 0,0 187,2 254,1 267,5 0,0 187,2 254,1 267,5
0,0 233,1 274,8 2611,0 0,0 233,1 274,8 2611.0,

, 1,00 0,26 0,22 0,02 1,00 0,26 0,22 0,02
Lågt 0,0 25,5 46,8 408,3 0,0 25,5 ° 40,8 408,3

0,0 64,6 87,7 92,3 0,0 64,6 87,7 92,3
0,0 1 65,8 77,6 737,2 0,0 65,8 77,6 737,2
1,00 0,93 0,79 0,08 1,00 0,93 0,79 0,08

0,0 . 62,1 84,2 88,7 0,0 62,1 84,2 88,7
0,0 38,9 45,9 435,9 0,0 38,9 45,9 435,9
1,00 1,57 1,33 0,14 1,00 1,57 1,33 0,14

mg: m0 m1 aa 97A om e1 9J *9L6
0,0 47,0 63,8 67,1 0,0 47,0 63,8 67,1
0,0 21,6 25,5 242,2 0,0 21,6 25,5 242,2
1,00 2,82 2,39 0,25 1,00' 2,82 2,39 0,25

Mycket_ 0,0 1,4 2,3 22,9 0,0 1,4 2,3 2 22,9 'högt 0,0 38,9 52,8 55,6 0,0 38,9 52,8 55,6
0,0 6,1 7.2 68,7 0,0 6,1 7,2 68,7
1,00 9,94 8,43 0,89 1,00 9,94 8,43 0,89

     

  

Totala antalet strategier är mycket stort. I detta

förenklade fall finns 1 024 olika lösningar och då är

ändå intehänsyn tagen till andra förbättringar exem-

pelvis siktröjning.

För närvarande begränsas antalet studerade lösningar

av följande tre villkor:

1. Totala kostnaden. Alla strategier som överskrider
totala kostnaden elimineras.

 

2. Minimum av räddade liv. Alla strategier som inte
räddar ett bestämt antal liv elimineras.
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3. AKostnad/nytta. Accepterade strategier måste upp-
visa önskad storlek på kvoten. En given storlek
för varje element i figuren och en given storlek
för totala strategin.

Kostnaden för säkerhetssystem

 

Kostnaden med ett givet säkerhetssystem beror på många

faktorer. Installationskostnad, kapitalåtervinnings-

faktorer, ränta, underhåll m m. Installationskostnaden

beror sedan i sin tur på antal spår, typ av väg m m.

"Transportation System Centre" har undersökt kostnaden.

Målet för dem var att få fram grova riktlinjer för

-kostnaden och inte kostnader i specifika fall. Kost-

nader för genomsnittskorsningar under 10 år var:

Ljussignal $ 20 000

Bommar $ 35 000

Ökat skydd från ljus- $ 25 000
signal till bommar

Kostnaden för planskild korsning varierar mycket och

anses inte vara av så stort intresse i detta samman-

hang. Kostnaden är nämligen så stor, att planskild

korsning ej kan motiveras med endast trafiksäkerhets-

skäl. I mer allmänna betraktelser är separering base-

rad på bl a tidsvinst. Därför behandlas resursalloke-

ring för separation och säkerhetssystem skilt.
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Olyckskostnader
 

Kostnaden för olyckor i plankorsningar har utforskats

av "National Highway Traffic Safety Administration".y

Deras studie är fortfarande Opublicerad men utgör bas

i den ekonomiska analysen.' Resultatet uttrycks i kost-

nad per olycka och är $ 60,770 i glesbygd och $ 28,750

i tätort.

Beteendestudier

 

Wllgâl_§;Q;§;L_§§5§L_L;Q;L-§Q§-ME-§§EEQYL-M;§;i

2ê9_9ä§s§y§2292§l_åäyéy_9§_§§222:_êsb§22995_9§_§292ê:

* lizsé_;§2229ê§_959§§299§2i
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QElYêäêlEY_êE_§lBS§EQEL_QBE§Ei9L_§9Y§E§§E_lQZ§

Inledning

Utförd forskning.vad avser säkerheten vid järnvägskors-

ningar kan struktureras enligtföljande olika metoder.

l. Statistiska studier för att prediktera olycksfrek-

vens i olika typer av korsningar.

Dessa studier syftar till att skapa modeller för
hur tillgängliga resurser för att förbättra säker-
.heten i korsningar skall fördelas på olika typer av
korsningar.

2. Studier som görs för att utvärdera effekten av vid-

tagna skyddsåtgärder huvudsakligen i termer av för-

ändringar i olycksfrekvens.

3. Statistiska studier som relaterar olycksfrekvensen
i järnvägskorsningar till_andra trafikmiljövariab-
ler än korsningskarakteristika t ex lufttempera-

tur, luftfuktighet, tidpunkt på dagen, tidpunkt på

året 0 s v.

4. Statistiska studier som relaterar olycksfrekvensen

i järnvägskorsningar till fordons- och förarvariabler.
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Som ett exempel på undersökningar i enlighet med punkt

4 relateras en japansk undersökning (Iteda 1971) där

man intervjuat förare som kört mot aktiverade skydds-

anordningar av olika slag. Det visade sig att 1/3 av

dessa förare uppgav att de-ej sett att skyddsanord-

ningen varit aktiverad. Av de övriga förarna d v 5 de

som körde mot den aktiverade skyddsanordningen med be-

rått mod ansåg merparten antingen att det hade varit

fel på skyddsanordningen eller att den aktiveras så

lång tid innan tåget passerar att det finns en tillräck-

lig tidsmarginal för att man skall hinna passera.

I kontrast till den tidigare forskningen vill denna

undersökning komma åt orsaken till järnvägskorsnings-

olyckor genom att studera det normala förarbeteendet

vid passage av järnvägskorsningar.

Utgångspunkten för undersökningen har man tagit dels

från två undersökningar rörande förares beteende då de

närmar sig en signalreglerad kOrsning. (Craw-

ford och Taylor 1961 och Crawford 1962) och dels från

en undersökning av olyckstyper vid järnvägskorsningar

(Hoyt 1968). Hoyt fann att endast 1/3 av de olyckor

som inträffar vid järnvägskorsningar utgörs av kolli-

sioner mellan tåg och vägtrafikfordon medan övriga

olyckor utgörs av konflikter mellan vägtrafikanter.

Hälften av dessa inträffar dock i samband med att ett

tåg passerar korsningen.

Studerade variabler

 

Man studerade tre aspekter på det normala förarbeteen-

det i järnvägskOrsningar.

l. Hastighet i fyra zoner i anslutning till korsningen
och på varierande avstånd från korsningen (se figur
15).
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2.' Accelerationsmönstret mellan en punkt 150 ft.
(45,7 m) före korsningen och 50 ft. (15,2 m)

bortom den blinkande signalen (se figur 16).

3. Förarnas huvudrörelser, vilka antogs avspegla förar-
nas uppmärksamhetsinriktning.

Dessa variabler analyserades separat för fyra fordons-

kategorier: perSonbilar, Skåpbilar, lätta lastbilar

och tunga lastbilar. Vidare registrerades förarnas kön

och ålder.

Ovan beskrivna variabler registrerades endast då skydds-

anordningarna vid järnvägskorsningarna inte var akti-

verade. När skyddsanordningarna var aktiverade registre-

rades endast eventuella kritiska situationer.

Frågeställning

 

Med utgångSpunkt från en undersökning av Schoppert och

Hoyt (1968) formulerades två hypoteser.

-a) Genomsnittshastigheten sjunker ju närmare kors-
ningen den registreras.

b) Hastighetsvariationen ökar ju närmare korsningen
*hastigheten registreras.

Vidare önskade man besvara följande frågor:

a) Hur varierar genomsnittshastigheten, accelerations-
mönSter och hastighetsvariation som en funktion av
typ av fordon?

b) Vilka huvudrörelser uppvisar förare och har dessa
något samband med ingångshastighet och hastighets-
förändringar?

c) Är beteendet då man närmar sig korsningen korre-
lerat med kön och ålder?

d) Förekommer kritiska incidenter under signalens
aktiveringsperiod? Hur_van1iga är de och av vilken
typ är de?

VTI MEDDELANDE 119



56

e) Är det möjligt att ge specifika rekommendationer
om förbättringar av skyddsanordningarna vid kors-
ningar med utgångspunkt fr
sökningen?

Metod

Sex olika korsningar observerades;

dessa korsningar ges i tabell lO.

 

 

Beskrivning av

än vad man finner i under-

   

Tabell lO.

Obser-

verad

trafik' Hastighets- Antal Skydds- Antal
Korsning ström begränsning spår Riskzon anordningar AMD tåg

Centre Street S 30 miles/h 4 26.5 m Ljussignaler 5,400 '48

Napanee (48 km/h) och

i halvbommar

Collins Bay Road 'S 40 miles/h 2 13.1 m_ Ljussignaler 4,000 SO
Kingston Township (64 km/h) och

' halvbommar

Gardiners Road S 40 miles/h 3 17.4 m Ljussignaler 16,500 50
Kingston Township (64 km/h) och

halvbommar ,

Sydenham Road N 35 miles/h l '19;2 m. Ljussignaler 6r600 _ 2.
ingston Township (56 km/h) * '

Elliot Avenue w 30 miles/h 2 14.8 m Ljussignaler 3.500 50
City of Kingston (48 km/h) och '

' halvbommar

McConnell Avenue N 30 miles/h 2 20.2 m Ljussignaler 3,100 48
Cornwall (48 km/h) och

v halvbommar T

       

 

50 ft. (zon I-IV i figur'7),en samplingzon

Infarten mot korsningen tillsammans med själva kors-

ningen indelades i fyra observationszoner om vardera

(15,2 m)

(zon A i figur 9) och en riskzon (zon D i figur8 ),

som utgjordes av området mellan signalerna i vardera

körriktningen.

Som framgår av figur 7 var observatören placerad på
ena sidan av vägen medan man på andra sidan av vägen

placerat siktkäppar på ett sådant sätt att observa-

mellan de olika observationszonerna.
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Även längs järnvägen var tre siktkäppar placerade vilka

användes för att mäta tåghastighet och den tid det tog

för tåget att passera korsningen.

Själva registreringarna gjordes med hjälp av en s k

"multi event recorder" som i princip består av en pap-

persremsa som rullas fram med konstant hastighet och

ett antal "pennor" - en för varje typ avhändelse som

skall registreras. Apparaten skötes manuellt genom en

uppsättning tangenter - en för var och en av "pennorna".

Med denna apparat registreras alltså typ av händelse

och tidpunkten då händelsen inträffade. Den informa-

tion man kunde få från de registreringar som gjordes

på detta sätt gällde fordonstyp och hastigheten i de

olika observationszonerna.

Man använde även en bandSpelare genom vilken man lag-

rade muntliga uppgifter om uppskattad ålder och förar-

nas kön, tidpunkt och riktning för huvudrörelser samt

eventuella anmärkningsvärda synpunkter på förarnas be-

teende. Då skyddsanordningen i en korsning var akti-

verad gjordes endast muntligt rapporterade registre-

ringar.

Resultat

Nedan sammanfattas några av de viktigare delarna i re-

sultatet av undersökningen.

Totalt registrerades 1 802 personbilar, 227 lätta last-

bilar, 24l tunga lastbilar och 74 skåpbilar.

75 % av de observerade förarna var män och genomsnittet

för den uppskattade åldern var 38 år.
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Hastighet

 

I två av de sex korsningarna låg den registrerade me-

delhastigheten markant högre än för de fyra övriga

korsningarna och detta gällde för samtliga observations-

zoner. Detta kunde ej förklaras med utgångspunkt från

gällande hastighetsbegränsningar, 'Förklaringen tycks

ligga i att de två korsningar där den högre hastig-

heten registrerades ligger i förhållandevis gles be-

byggelse med få cyklister och fotgängare och att tra-

fiken som passerar dessa korSningar i den ena rikt-

ningen kör ut från ett relatin tättbebyggt område mot

ett mer glesbebyggt områdeoch att den högsta tillåtna

hastigheten höjs för dessa trafikanter strax efter det

att de passerar korsningen. I undersökningen drar man

av denna observation slutsatsen att trafikanternas has-

tighetsval vid passage av korsningarna i högre grad

styrs av sådana faktorer i trafikmiljön som ej är bundna

till själva korsningen än av järnvägskorsningen i sig.

Risktiden d v s den tid trafikanten färdas mellan skydds-

anordningarna på vardera sidan om korsningen är bero-

ende på bilistens passagehastighet och riskzonens ut-

sträckning. I enlighet med detta kunde man också

registrera de längsta risktiderna vid Centre Street

.Napanee (se tabell 10) där riskområdet är längst

- 26,5 m - samtidigt som trafikanterna i denna kors-

ning uppvisade de lägsta passagehastigheterna. - I

korsningen finns fyra järnvägsspår. -

Den kortaste risktiden registrerades i Mc Connell

Avenue CornWall. Denna korsning har i och för sig en

relativt lång riskzon men detta var samtidigt en

av de korsningar där trafikanterna uppvisade de högsta

passagehastigheterna.
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Hastighetsvariation

 

Som mått på variationen i hastighet i de olika obser-
vationerna användes ett variationsindex som utgjordes
av kvoten mellan hastigheternas Standardavvikelse och
medelhastighet. Det visade sig att detta index för
samtliga korsningar ökade ju närmare korsningen den
aktuella observationszonen låg. Samma tendens kunde i
de flesta korsningar även utläsas direkt från standard-
avvikelsen utan att hänsyn togs till den genomsnittliga
hastigheten i observationszoneng.

Accelerationsmönster

 

I tabell ll redovisas den andel fordon Vars förare

bromsat, hållit konstant hastighet respektive accele-

rerat mellan de olika observationszonerna för var och

en av de observerade korsningarna.

Tabell ll Fordon räknat i procent (alla typer, alla
tider) vars förare decelererar (D), håller
konstant hastighet (C) eller accelererar(A)
mellan angränsande observationszoner vid de
sex järnvägskorsningarna i Napanee, Kingston
och Cornwall.

  

Zone I-II Zone II-III Zone III-IV

 

Location

D C A D C A D C A

 

Centre Street
33 20 48 90 5 4 89 3 8Napance

 

Collins Bay Road
4 24Kingston Township 68 14 18 79 9 13 73

 

 

'Gardiners Road 47 17 35 67 12 21 76 9 16
Kingston Township

 

Sydenham Road - 8 6 87
Kingston Township 38 19 _42 83 8 10

 

Elliot Avenue 87 2 11 34 10 56 58' 16 26
City of Kingston

  

 
Mc Conell Avenue 53 23 24 85 10 5 38 20 42
Cornwall _
h-   

 

  

     

www...
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Med utgångspunkt från de i tabell 16 presenterade data

drar man slutsatsen att trafikanterna uppvisar stor

heterogenitetxmd.avser accelerationsmönstren då de när-

mar sig järnvägskorsningar. Detta menar man medför en

större risk för olyckor beroende på konflikter mellan

olika vägfordon än om accelerationSmönstren varit mer

homogena. Man påpekar dock-att det är svårt att speci-

ficera vilken effektman kan vänta sig beroende på en

variation i accelerationsmönstrens homogenitet.

I en korsning där det endast förekommer ett fåtal

"avvikare" från det dominerande accelerationsmönstret

kan man vänta sig att varje enskild "avvikare" utgör

en större olycksrisk än i en korsning där det förekommer

en större andel "avvikare".

Man sammanfattar resultatet av hastighetsmätningarna så

att det förekommer en stor såväl intra- som intervaria-

tion för de olika korsningarna vad avser passagehastig-

heter, risktider och accelerationsmönster. Oberoende

av korsningstyp och av fordonstyp är dock den dominer-

ande bilden att hastigheten är högre i observationszon

I än i zon IV och hastighetsvariationen är större i

zon IV än i zon I.

Huvudrörelser

 

Förarnas uppsikt i korsningen mättes i termer av deras

huvudrörelser. Det visade sig att detta mått varierade

mycket mellan de olika korsningarna. Andelen förare

som över huvud taget inte uppvisade några huvudrörelser

varierade mellan 40 % och 90 % medan andelen förare som

vred huvudet i båda riktningar varierade mellan 1 %

och 20 % beroende på vilken korsning som passerades.

Man ser andelen förare som ser efter om något tåg när-

mar sig korsningen trots att skyddsanordningarna inte

aktiverats som ett mått på förarnas bristande förtro-

ende för skyddsanordningarna. Det visar sig dock att
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2 % tül 23% av förarna ser åt sidan då de befinner sig

i riskzonen, d v 5 i en situation då den ökade uppsik-

ten inte kan påverka deras säkerhet utan endast tjäna

syftet att stilla deras nyfikenhet; Man korrigerar

därför den andel förare som uppvisar huvudrörelser före

korsningen med avseende på den andel förare som uppvi-

sar huvudrörelser när de befinner sig inom riskzonen.

Efter denna korrektion Visar det sig att 10 %tjllfä)%

av förarna, beroende på vilken korsning som passeras

visar bristande förtroende för de befintliga skyddsan-

ordningarna genom att se efter om tåg närmar sig kors-

ningen trots att skyddsanordningarna ej är aktiverade.

En hypotes om att frekvensen huvudrörelser hos förare

som passerar järnvägskorsningar skulle vara relaterade

till variationen i mängden tågtrafik på järnväg gick ej

att verifiera.

Personvariabler

 

Äldre förare uppvisade lägre passagehastigheter än

yngre förare men däremot kunde inga skillnader mellan

olika åldersgrupper registreras vad avser detexxelenüjons-

mönster förarna uppvisade då de närmade sig korsningarna.

Kvinnor hade en tendens att köra något långsammare och

uppvisa en något högre frekvens huvudrörelser än män

men dessa skillnader gällde ej för samtliga korsningar.

Det finns en generell tendens att de förare som

sänker hastigheten successivt när de passerar genom de

olika observationszonerna uppvisar en högre frekvens

av huvudrörelser än övriga förare.
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Kritiska händelser under den tid skyddsanordningarna

är aktiverade

 

En kritisk händelse definieras som en händelse som be-

döms öka sannolikheten för att en olycka skall inträffa

på ett markant sätt. Totalt inträffade 51 tillfällen

då skyddsanordningarna vid korsningarna var aktiverade

och under dessa registrerades totalt 23 kritiska hän-

delser.

-Den mest frekventa typen av kritisk händelse var att

trafikanter körde mot den aktiverade signalen eller

sick-sackade mellan halvbommarna. I flera fall in-

träffade det också att fordon bromsades så att de stan-

nade mitt på spåren. Felfunktioner i signalanlägg-

ningen räknades inte in i de kritiSka händelserna.

Vid fem tillfällen under observationsperioden aktive-

rades signaler och bommar utan att något tåg passerade.

Vid ett tillfälle aktiverades ej ljudsignalen när ett

tåg passerade, ljussignalerna och bommarna fungerade

dock vid detta tillfälle normalt.'
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Inledning

 

'Sanders framför som ett av de viktigaste skälen för att

förbättra skyddsanordningarna vid plankorsningar de

vinster man kan göra i termer av förkortade restider.

Den studie han rapporterar genomfördes i första hand

för att förbättra och Verifiera en trafikflödesmodell

vilken konstruerats för att ge information om bilister-

'nas hastigheter och restidsfördröjningar vid järnvägs-

korsningar.

a..

Undersökta variabler

 

Undersökningen genomfördes i 26 plankorsningar som val-

des så att man i möjligaste mån skulle belysa följande

vägar med

aktivt/

tättbebyggt område/landsbygd;

två/fyra körfält; hög/låg vägtrafikvolym;

passivt skyddssystem. Dessa aspekter är emellertid i

många fall beroende av varandra, varför man ej kunde

erhålla en fullständig försöksmatris som innehöll kors-

ningar med alla möjliga kombinationer av dessa aspekter.

Så kunde man t ex inte finna några korsningar på fyr-

fältsvägar med låg trafikvolym och inte heller några

korsningar med passivt skyddsystem på fyrfältsvägar

med hög trafikvolym.

Korsningarna beskrivs förutom av de apsekter som utgjor-

de grunden för urvalet i termer av följande variabler:
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Det avstånd på vilket det var möjligt för en bilist
att upptäcka korsningen.

Det längsta avstånd från korsningen åt höger respek-
tive Vänster på vilket ett tåg var möjligt att upp-
.täcka för enbilist som befann sig 92 m (300')
respektive 31 m (lOO') från korsningen.

Typ och placering av förvarningsanordning.

Typ och placering av skyddsanordning framme vid
korsningen.

Den ojämnhet i vägbanan som järnvägsspåren medförde
bedömdes på en femgradig skala av medlemmarna i
forskningsgruppen.

Vinkeln mellan väg och järnväg.

För varje korsning ritades en karta som återgav
den närmaste omgivningen kring korsningen.

De tider under vilka man observerade trafiken genom

korsningen bestämdes så att sannolikheten för att trafikan-

ternas beteenden skulle påverkas av att tåg verkligen

passerade korsningen var så stor som möjligt.

Trafiken genom korsningen registrerades med tre olika

metoder:

II.

III.

En trafikanalysutrustning (Traffic Evaluator
System) som hämtade information via givare på väg-
banan. Givarna var placerade på ca 30 respektive
460 m avstånd från korsningen i vardera riktningen,
dessutom placerades en givare i direkt anslutning
till själva korsningen. Med hjälp av denna ut-
rustning kunde man förutom att registrera de pas-
serande fordonens hastigheter i fem olika punkter
även registrera antalet axlar på de passerande
fordonen och tidluckorna mellan fordonen.

De passerande tågens hastigheter registrerades med
hjälp av en radarutrustning.

Observatörer vid korsningen registrerade vilka
typer av fordon som passerade; personbil, tvåax-
lade lastbilar, lastbilskombinationer, skolbussar,

andra bussar. Vidare registrerade man de tider
under Vilka aktiva skyddssystem var aktiverade,
tidpunkten då ett tåg nådde fram till korsningen
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och då det lämnade korsningen, om en bilist måste stanna

för ett tåg i korsningen och under hur lång tid han

måste vänta.

Resultat

I figur 8 redovisas hastighetsprofiler för en korsning.

Man erhöll också ett till synes-mycket starkt samband

mellan de av forskningsgruppen skattade ojämnheterna i

vägbanan som järnvägskorsningen medförde och de regi-

strerade fordonshastigheterna (se figur 9).

I figur ll redovisas de genomsnittliga hastighetsprofi-

Aler som registrerats på tvåfältsvägar med korsningar

med ojämnhetstal mellan l-2,5. Som framgår av figur 10

så tvingas trafikanterna att reducera sin hastighet mer

då de passerar korsningar med aktiva skyddssystem.

Även i detta fall är emellertid resultaten svåra att

tolka eftersom ingenting sägs om huruvida typ av skydds-

system samvarierar med andra hastighetspåverkande fakto-

rer.
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Totalt registrerades i undersökningen 40 000 fordon.

45 av de fordon som registrerades då de passerade kors-

ningar med aktiva varningsanordningar passerade mindre

än en minut innan ett tåg passerade korsningen. Sex

av dessa fordon passerade mot röd ljussignal och ett

fordon krySsade mellan fällda bommar. De förvarnings-

tider som erbjudits dessa 45 bilister varierade mellan

38 och 78 sekunder och tidpunkt för passage låg mellan

9 oCh'49 sekunder innan tåget anlände.

,De genomsnittliga förvarningStiderna vid aktiva skydds-

anordningar låg mellan 30 och 40 sekunder. Den längsta

registrerade förvarningstiden var 4 minuter och 47 se-

kunder - det passerande tåget höll då en hastighet av

endast 5 miles/h - den kortaste registrerade förvarnings-

tiden var 2 sekunder.

Man påpekar i rapporten att det för att öka respekten

för de aktiva skyddsanordningarna vore önskvärt om man

kunde åstadkomma en mindre variation i förvarningstider,

och om möjligt göra förvarningstiderna oberoende av tåg-

hastigheten.

Man observerade sammanlagt 339 bussar som passerade

korsningarna. Det tycks vara så att förare av bussar

för persontrafik alltid är skyldiga att stanna innan

de passerar en järnvägskorsning i staten Virginia.

Man kunde konstatera att av de 276 skolbussarna stanna-

de 47 % och av de återstående 63 vanliga bussarna

stannade endast 12 %.
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