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Olycksanalys och effektberäkningsmetoder avseende
förbättringsåtgärder inom D-E4-projektet

av Kjell Andersson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack

581 Ol LINKÖPING

REFERAT

I meddelandet utvecklas och tillämpas några metoder

för att beskriva trafiksäkerhetSeffekten av följande

förbättringsåtgärder på en sträcka av väg E4:

o 'breddning

0 profiljustering

o siktschaktning

Meddelandet är en utförligare version av Vissa avsnitt

i VTI Rapport 136 "Effekter på trafiksäkerheten av olika

åtgärder på väg E4 i Södermanlands län (D-E4)".

VTI MEDDELANDE 117



II

Accident analysis and methods for
determining the effects upon accidents
of improvements in the D-E4-project

by Kjell Andersson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

'The report develOpes and applies some methods for

describing the effect on traffic safety, derived

from the following improvements made on a stretch of

the E4 road

0 widening

0 adjustment of profile (vertical curvature)

o 'visibility improvements

The report is a more detailed version of report 136

"The effects on traffic safety of proposed improvements

on Road E4 in the county of Södermanland (D-E4)", to

which the reader is referred for a summary.
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KARTLÄGGNING

Bakgrund

Ju större del av E4 som byggs ut till motorväg desto

större uppmärksamhet - för att inte säga irritation -

kommer de kvarstående tvåfältssträckorna att väcka. I

Södermanlands län har E4 tvåfältsväg på två sträckor.

Den norra (BrohagenáJärna, 30 km varav 15 km i_B-län)

byggs ut till motorväg med planerad byggstart 1979. För

den södra delen, (Nyköping-E-länsgräns, 34 km, vartill

kommer l,6 km i E-län) har motorväg projekterats mengnxr-

jektet är inte upptaget i långtidsplanen för 1976-1985.

I detta läge är det önskvärt att undersöka vad man kan

göra för att förbättra förhållandena på denna sträcka

som alltmer kommer att framstå som en felande länk.

Detta meddelande ingår i en utredning vars uppgift varit

'att belysa konsekvenserna av olika åtgärder för den be-

traktade vägen. I utredningen har följande delmoment

penetrerats:

0 befintlig väg med 1970-1975 års trafik,

e befintlig väg med 1985 års trafik,

0 tänkbara förbättringsåtgärder (fysisk utformning),

0 konsekvenser av förbättringsåtgärder,

0 konsekvenser av etappvis utbyggnad.

l detta meddelande redovisas några metoder för att kvan-

titativt beskriva effekten på trafiksäkerheten av vissa

åtgärder. Utredningen är ett försök att tillämpa till-

gängliga forskningsresultat på ett konkret objekt. Forsk-

ningsrapporter är ofta inte skrivna för direkt praktisk

tillämpning, utan åtskillig försiktighet krävs då man av-

gör om resultaten är tillämpliga och i så fall hur.
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De här framlagda resultaten får inte tas som normer för

effektbeskrivning av de betraktade åtgärderna utan som

ett steg i utarbetandet av sådana normer. De kan för-

hOppningsvis vara vägledande för inriktningen av komman-

de FoU.

Väg- och trafikdata

 

För en utförlig beskrivning av den befintliga vägen hän-

visas till utredningens huvudrapport, TV135 "Effektbe-

skrivning av förbättringsåtgärder. (D-E4)". Följande

förhållandevis rikhaltiga dataunderlag har stått till

utredningens förfogande. Härvid har källorna l, 2, 5,

6 och 8 anvants inom olycksanalysen.

1. Siktdata, inmätta år 1968.

72. Linjeföringsdata ur vägdatabanken.

3Åi'Färdtidsmätning 1972.

4;. Punkthastighetsmätningar sommaren 1975 och vintern
1976.

5. Helårsräknande trafikräkning l97l.

6; Trafikräkningar 1972 och 1975.

7. Differentierande trafikräkningar l976-l977.

8. Filmning av vägen 1976.

Datainsamlingarna 4 (delvis), 7 och 8 initierades av ut-

redningen. Punkthastighetsmätningar vid Jönåker och

Stavsjö ingår i institutets kontinuerliga uppföljning av

hastigheter på allmänna vägar (TFD-projektet: Hastighets-

data som underlag för olyckors trafikberoende). Inom ut-

redningen har punkthastighetsmätningar utförts på motor-

väg och motortrafikled. Den differentierande trafikräk-

ningen redovisas i särskild rapport av VFD, "Trafikräk-

ningar för D-E4-projektet". Filmningen redovisas i av-

snitt 1.3.
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Väg- och trafikdata visas i grova drag i tabeller 1,1

och 1.2. 4

Olycksdata

 

Olycksanalysen är baserad på polisrapporterade olyckor

för åren 1970-1975.. Förutom polisrapporternas:statistik-

del, som utgör grund för den offiCiella olyckSstatisti-

ken, har även förundersökningsprotokollen inhämtats.

Med hjälp av dessa har en noggrannare platsbestämning

'av olyckOrna utförts. Det visar sig nämligen att man

med hjälp av förundersökningsprotokolL skiss över olycks-

plats och inspektion på platsen i icke ringa utsträck-'

ning kan korrigera statistikdelens platsuppgift. Detta

I gäller särskilt olyckor, där något fordon hamnat vid si-

dan av vägen. I något fall har även olyckstypen revide-

rats. De officiella olycksuppgifterna redovisas under

avsnitt 2.2 i huvudrapporten, TV 135. I fortsättningen

behandlas endast det reviderade olycksmaterialet, se ta-

beller 1.341.4.

Filmning

I avsikt att dokumentera vägens utformning avseendeixüme

inmätta variabler såsom visuellt intryck, sidoanlägg-

ningar och korsningars utformning filmades vägen i april

1976;

Filmningen utfördes meden super-8-kamera placerad in-

vändigt i en personbil. Enbildstagning skedde manuellt

med bestämda avståndsintervaller som avlästes på bilens

tripmätare.

Vägsträckan filmades i båda riktningarna med en bild

var 50:e meter. Korsningar filmades med en bild var

l0:e meter med början 300 meter före och slut 300 meter
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efter korsningen, även på sekundärvägarna.

Trots filmens bristande kvalitet har det varit möjligt

att kontrollera uppgifter om belysning, omkörningsför-

bud och hastighetsbegränsningar. 'Korsningen Vid Kila

kyrka (962A51) är praktiskt taget omöjlig att upptäcka

på filmen tagen från Väster; Detta återspeglas också i

olycksutfallet, som indikerar att korsningen i verklig-

heten är svår att upptäcka Vid färd Österut.
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Tabell 1.1.'A-punkter.

<U
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Korsande Vägar

  

Anm

  

    

 

  

g

Apunkt i .Söder norr

% Vägnr ÅMD. Vägnr ÅMD

1975 1975

_ _ _ _ 5 länsgräns, 1,6 km
962Al3 * 4till_MV
962Al4 500 160 - _ --

962A15 - - '534 220

_962A51 - - 533 110

*962A16. - - 537 170

962A54 501 400 - - kanalisering

962Al7 502 150 - -

'962A18 - - 216 350

971A59 504 400 604 125 tätort (Jönåker)

971A58 505 250 608 600 -"-

971A57 506 150 - -

971A51 508 500 '611 650 belysning

971A43 806 250 - -

971A41 806zl 2000 612 200 kana1isering,be1ys-å
ning J

1 J 1 ,
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Tabell 1,2. Länkarg D i l utgöres av länka: lm8
och de] 2 v länkar 9"131

' 1
Lank Knut* långa i ÅDT bredá

,punkter (m) å ?375 enl Anm
; (a'alm.... 'VDP .

å par/ 3 ám> é
. å dygn)5 §

r -i . 2
' 1 13-14 3 241 § 8 720: 12 Stavsjö,värds»;

g 2 14615 2 460 1 11912 Stavsjö §
i , 1 _ , ; . _ i
I 3 615-51 5 062 | " i .9-71 Ålberga motellá
å ' _ ; Klla Värdshus {
3 4. _51-16 683 " g 10 f
; 1 =; 5 16654 335 ; 10 ä

ä 6 54-17 3 435; " ; 10w11 ;
* i ' 3
5 7 17ø18 568: § 10 i

å i :
1.1.... ...I-81:59..: _ä_ ._ _ 19:30.; _  __. ,1 _. m.,
g 9. i 59m58 454: 'i § 9 JönåkerFSOWth'
! i i 9

§ 10 58-57 1 180% 10 060; 9w12 Jönåker,âm kmñz
gm._._.4 m m.__._ m _._r. m.mqmm ____ H_ _.m_.. _ h h

11 57651 5 8565 " ä 9
1 s

g 12 51-43 3 3981 " 3 9 Svalstaväqen,
f i Tuna motell g

13 43-41 910i " 9 :
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Tabell 1.3° Anta].k0rsn1ngsolyckor, 1970-19750

  

 

            

äA-punkt TOtalt 1Vänster-;Märker is/snö E
i :sväng i I * ! A?

-' .14 ' 2 j 1 1 0

15 0 g 0 0 0

51 5 4 2 0

16 1 1 0 ' 0

"'54 I _ . 3 , 3 _ 1" 0

17 '_ 3 2 2 I -0

18 3 i , 0

59'_ 5.. 4 2 - 0

58 . 5 3 1

57- 2 1 _: i 1 $ 1

51 7 3 V ' v 0 0

43 '2 0 0 I 0
41 5 1 1 - 1

2 41 A 20 I 12 I 3 i
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OLYCKORNAS FLÖDESBEROENDE

Inledning

 

För att utröna om höga flöden (antal fordon per timme)

utgör ett säkerhetsproblem på den betraktade vägen, har

olyckskvotens beroende av timflödet beräknats. Princi-

pen är att man för varje timme beräknar dels hur många

fordon som passerat, dels hur många olyckor som inträfe

fat. Timmarna indelas sedan i flödesklasser, för Vilka

uträttat trafikarbete och sammanlagt antal olyckor ger

olyckskv0ten.

Avsikten med analysen är att belysa vilken inverkan stor

trafikbelastning har på trafikSäkerheten. Rimligen är

det trafikförhållandena i den närmaste omgivningen som

spelat roll för en olyckas uppkomst, men av olika skäl

kan man inte gå längre än till att ange (uppskatta) hur

många fordon Som passerade en mätplats under den timme

då olyckan inträffade.

Ett särskilt problem w som ej är unikt för denna under-

sökning - är att man begreppsmässigt föredrar att arbeta

med fordon som enhet medan de automatiska trafikräkning-

arna endast registrerat antalet passerande axlar. Med

ledning av kompletterande differentierande trafikräk-

ningar kan trafiksammansättningen, uttryckt i antalet

axlar per fordon, bestämmas. Med (grov) uppgift om tra-

fiksammansättningens variation kan (den finare) informa-

tion om antalet axlar per timme omräknas till antal for-

don per timme - uppdelat på fordonsslag om så önskas.

Så har ej skett i denna undersökning beroende på att de

differentierande trafikräkningarna ej förväntas klara i

tid (dokumenteras i särskild rapport). I stället för

antal fordon används därför i detta meddelande måttet

antal axelpar ("fordon" och "axelpar" kan därför betrak-

tas som synonymer i det följande).. Som mått på flöden

används följaktligen antal axelpar per timme (ap/h) och

VTI MEDDELANDE ll7y
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som mått på trafikarbeten används axelparskm (apkm eller

.vanligare Mapkm för miljoner apkm trots att SIS-standar-

den föreskriver Gapm).

Problemet att för åren 1970-1975 fördela olyckor och.

trafikarbete på flödesklasser med ledning av trafikräk-

ning i en punkt (Kila kyrka) under ett år (1971) vållar

en del problem av följande orsaker:

1; Bortfall av mätdata, vanligtvis beroende på slang-

brottQ_ Detta är särskilt vanligt vid trafiktOppar

och under vinterförhållanden på grund av Snöröjning.

2. Trafikvolymens variation mellan år har ej kunnat be-

aktas. A

3. De StOrajtrafiktOpparna inträffar under helger som

antingen skiftar veckodag eller månad.

4, Trafikräkningen vid Kila kyrka fångar inte upp lo-

kaltrafikens (sträckan Jönåker-Berkshammar) varia-

tion-

3. Trafiksammansättningens variation har ej beaktats

på något sätt;
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Beräkningsmetod

 

Materialet har indelats i

0 vardagar (måndagar l2.00 - fredag l2.00>

o veckoslut (fredag 12.00 + måndag 12.00)

0 Övriga helger

Tanken bakom indelningen är att trafikens dygnsvaria-

tion är densamma för de fyra vardagsdygnen (måndag

l2.00_å fredag 12.00) men att de tre veckoslutsdygnen

(fredag 12g00 - måndag 12.00) har olika dygnsvariatio-

ner. Hänsyn tages även till årstidsvariationen genom

att tabellen delas upp på månader. Övriga helger har

behandlats indidividuellt.

Med hjälp av timflödestabellerna har varje olycka med

tidsangivelse (bortfall 2 %) kunnat kompletteras med

'uppgift om timflödet under den timme olyckan inträffat.

Ingen hänsyn till trafikvolymens ökning under år

1970-1975 har tagits.

Antal olyckor och antal passerande fordon har beräknats

för följande tre flödesklasser, uppdelat på årstid,

ljusförhållande och vardag/helg.

o 0 - 299 ap/h (låga flöden)

0 300 - 499 ap/h (medelhöga flöden)

O 500 - w ap/h (höga flöden)

Det vore önskvärt att dela upp högflödesklassen ytter-

ligare, exempelvis meddelningSpunkten l 000 ap/h, men

av skäl som berörts tidigare är det mycket vanskligt

att skatta trafiktOpparna under exempelvis pingsthelgen

ett år med ledning av (ofullständiga) mätningar ett

annat år. Inget har heller under arbetets gång fram-

kommit som tyder på att en ytterligare indelning skulle

ge annorlunda resultat.
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'Resultat

Olyckskvotens variationmed flöde, ljusförhållande och

årstid framgår av tabeller 2.1-2.3, delvis illustrera-

de i figur 2.1.

l. Olyckskvoten för hela materialet är 0,75 olyckor

per miljoner axelparskm, vilket är högre än det

som erhålles då ÅDT-skattningar används (0,62).

Anledningen är dels att timflödena mätts på den

del av vägen som har lägst flöde (vid Kila kYrka)

dels att siffrorna för l97l använts som genomsnitts-

värde för åren 1970-1975. I båda fallen leder det

till att trafikarbetet underskattas.

'2. 'Olyckskvoten för dagsljus är 0,62 och för mörker

1,10 vilket indikerar att ljusförhållandena påver-

kar trafiksäkerheten i hög grad. Som framgår av

punkt 3 beror denna ökning av olkaskvoten med 80 %

inte enbart på mörkerfaktorn utan även på andra

faktorer som samverkar med mörkret som trötthet,

halka och urval av trafikanter.

3. Figur 2.1 visar olyckskvotens beroende med flöde och

ljusförhållande

A\ Cüyckskvot

 

 

\ *xg

- \\\
1 'u n; \

å
ä \ . mörker
i U

0,5; \E -* *Q dagsljus

L 0 r i l 3 f I I 1 [wi. timflöde
#00 (f/h)

Figur'2L101yckskvotens variation med timflöde och 1]US

 

förhållande,
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'natten på sommaren vilket förklarar (om man

sommaren uträttas under dagtid.

13

(0,53)

Under mörker avtar

0 Olyckskvoten är lägst vid medelhöga och

höga flöden i dagsljus.

olyckskvoten med ökat flöde; Av detta kan man

dra den slutsatsen att höga flöden inte utgör

något trafiksäkerhetsproblem. '

o Vid-låga flöden är olyckskvoten 85-l35 % högreI

än vid medelhöga och höga flöden. .Härav kan

man inte dra slutsatsen att låga flöden i sig

:skulle medföra ökad olycksrisk eftersom de låga

.flödena inträffat under natten då sådana fakto-

rer Som alkohol, trötthet, viltaktivitet och

halka erfarenhetsmässigt spelar stor roll.

0 jUndermörker är olyckskvoten 7-66 % högre än för

motsvarande flöden i dagsljus. Denna mörker-

effekt är något lägre än den som konstaterades

lunder punkt 2, vilket beror på att uppdelningen

dpå-flödesklasser i viss mån eliminerårxinverkan

'av övriga under natten förekommande ogynnsamma

faktorer. Man kan emellertid inte säga att

denna uppdelning renodlat mörkereffekten efter-

som exempelvis vinterförhållanden med halka är

Vanligare i mörker än i dagsljus, särskilt vid.

medelhöga och höga flöden.

Olyckskvotens variation med flöde, ljusförhållande

och årstid visas i tabeller 2.1-2.3. I mörker är

olyckskvoten lägst på vintern och högst på sommaren

medan förhållandet är det omvända i dagsljus. Det

trafikarbete som uträttas i mörker uträttas till

stor del under dagtid på vintern men enbart under

accep-

terar att nattfaktorerna spelar större roll än väg-

laget) att mörkerolyckskvoten är lägst på Vintern.

För dagsljus gäller att-allt trafikarbete under

vintern och större delen av trafikarbetet under

Detta medför att

MEDDELANDE ll7
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olyckskvoten i dagsljus bör vara högst under vintern

eftersom väglaget är avgörande.

Slutsatser

 

Olyckskvotens variation med flöde, ljusförhållande och

årstid följer det generella möster som påvisats i

många undersökningar, nämligen att natt, mörker och

halka utgör säkerhetsproblem.

Vad undersökningen Speciellt säger om den_betraktade

vägen är att en ökad trafik inte kan förväntas medföra

en ökad olyckskvot. Detta har nämligen befarats med

anledning av vägens i förhållande till trafikvolymen

låga standard.

Det finns ej heller anledning att tro att en minskad

,trafikVolym (föranledd av ny väg) kommer att medföra

en högre olyckskvot för den kvarvarande trafiken på

den befintliga vägen.
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Tab?? / 3 många-,r (Q, amazgs , traf' arbeten :7 , Mapkm)
MM - och 03YCÄ:SKVOEQI' 'Di-*1, 01; :71031 per IV pkm) ._

Dagsläus och 'mörka r. -

WN T I-M F L_§_D E N ' * (ap/h)
09299 300-499 ' över'SOC alla

0 251 ' 31 8 90
Vinter I ' I I 4 An ,T 1.49,6 3b,4 , . 10,7 98,8

OK  1,03 0,81- 0,75 0,91

8 42 28_ 23 93

Var T 31,6 59,5 43,4 134,6

OK ' ,_1,33 0,47 *'- 0,53 0,69

0 39 20 63 122

G T 27,7 26,9 136,3 190,8pommar I 4 ,

OK . 1,41 », 0,74 0,46 0,64

0 46 36 30 112

Höst T4 30,3_ 65,4 35,2 130,8

OK 1,52 0,55 0,85 0,86

0 178_ 115 124 417

Summa T 139,1 _ . 190,3 225,5 555,0

OK . 1,28 ' 0,60. - 0,55 1 0,75
L_
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OLYCKORNAS RUMSFÖRDELNING

I detta kapitel redovisas olyckorna indelade efter

faktorerna olycksplats, olyckstyp, ljquörhållande

och väglag. För sträckor göres en.jämförelse mellan

det faktiska olycksutfallet och det som förväntas

enligt den i kvalitetsbestämningsprojektet använda

prediktionsmodellen; Syftet med denna jämförelse är

0 att testa modellens förmåga att beskriva den

aktuella-Vägen med avsikt att senare använda

modellen för effektberäkningar

0 att identifiéra trafiksäkerhetsproblem och i

möjligaste mån finna relevanta åtgärder mot

dessa-

För korsningar ersätts prediktionsmodellen med grova

samband mellan utformning och olyckor men förfarandet

är analogt.

Sträckolyckor

Prediktionsmodellen finns beskriven i VTI-rapport

nr 77 1976 "Prediktionsmodell för trafikolyckor för

kvalitetsbestämning av vägars säkerhet" av Ulf Brüde

och Göran Nilsson. Modellen, - som beskriver ett

samband mellan olyckor ("förväntat antal olyckor")

och vägens trafikflöde, linjeföring, bredd och hastig-

hetsgräns - avser endast sträckolyckor utanför tätort.

För sträckor där prediktionsmodellen visar dålig

överensstämmelse med det verkliga olycksutfallet kan

förklaringen i första hand sökas bland faktorer som

ej beaktas av prediktionsmodellen.
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I prediktionsmodellen har Vägens linjeföring delats

in i tre klasser enligt följande tabell.

 

HORISONTELL . VERTIKAL.L1NJEFÖRING

 

KURVRADIE 'Backkrön " Lutning
eller lutning ' \ o
< 0_3 % /_ 3 o

 

>i 1-000 '> :I . l 1:.
700el 000. II II

4004 .700g0 II , III

 

 

   

5 'i400 V III ' ' III

Backkrön.definierastav följande kriterium:

Vägen skallåinom 400 m ändra lutning från + 1 %

till 4 1.%r ,Lutningen skall vara i l % (resp

g - l-%) för minst 50 m. Om lutningssträckan är

50-100 m inräknas hela denna sträcka i backkrönet.

Om lutningsSträckan överstiger 100 m inräknas 100 m

i backkrönet.:

Beträffande hastighetsgräns är prediktionsmodellen

huvudsakligen utvecklad för 90 km/h. Underlaget för

70 km/h begränsas av det faktum att denna hastighets-

_gräns ej förekommer som generell hastighetsgräns för

vägar bredare än 8,8 m. Däremot förekommer 70 km/h

på bredare vägar som lokal hastighetsgräns exempelvis

i tätortsmiljö eller i omgivningen av vissa korsningar.

Sådana sträckor har därför uteslutits vid arbetet med

prediktionsmodellen som ju (i nuvarande stadium) avser

sträckolyckor i rena landsortsförhållanden.

I denna.ti11ämpning har prediktionsmodellens parametrar

för 90 km/h använts även där hastighetsgränsen är

70 km/h. Detta bör ses som en beskrivning av vägens

trafiksäkerhetsstandard "avklädd" den omgivande tät-

ortsmiljön. För den del av tätorten Jönåker där
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hastighetsgränsen 50 km/h råder har prediktionsmodellen

ej använts.

Förväntat antal olyckor

Det enligt prediktionsmodellen förväntade antalet

olyckor har för varje homogen sträcka (dvs sträCka

som helt ligger inom en viss bredd- och linjeförings-

klass) beräknats enligt formeln

där

'antal år

ÅDT = sträckans trafikflöde (axelpar per årsmedeldygn)

1 = sträckans längd (km)

a = modellkoefficienten = förväntade olyckskvoten
(antal olyckor per miljon axelparkm) för ifråga-
varande bredd och linjeföringsklass.

'Olyckskvot (olyckor per miljon axelparkm).

 
 

III

II

I

5% 1 I I I I 1 I I 4'

7 11 13 m

Figur 3.1. Olyckskvoten som funktion av belagd bredd
och linjeföringsklass vid 90 km/h.
olyckor.

Sträck-
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Tabell 3.l. Sträckolyckor enligt prediktionsmodellen.

 

...-4

  

 

 

  

 

 

   

 

tP wxEDIK'LLTIRA'I* ANTAL 'OBSERVERÃT ANTAq

N OLYCKOR 1970-1975 0ng§0R 19ny1975

LÄNK LAäGD TOTALT EXKL D TOTALT EXKL D

A13'Al4 3 241 25 21,5 41** 23
Al4-Al 2 460 19,5 17 30** 19

AlS-ASl _ 5 062 39 v 33,5 76*** 53*M
ASl-AlG 683 5 4,5 7 6

A16-A54 _ 33 0 0. 0 0

A54-A17 j 3 435 23,5 20,5 .3 22 17
Al7-A18' 568 - 4 3,5 . 4 4

Al8-A59 5 064 37,5 å 32,5 '3 41' 34

A59-A58 1491)' 1,5 å' 1,5 * 1 1

A58-A57y '5982) 5,5 g 5 _ 4 4
A57-A51' 5 856 46 i 40* 55 52*
.A51+A43 3 398 31,5 g 27 36 35
'A43-A41j 910 8,5 å 7,5 8 6

Summa 32 344 246,5 i 213 325*M 254**

%*x- avvikelsen signifikant på 0,1 % risknivå

'få- avvikelsen signifikant på 1 % risknivå

%- avvikelsen signifikant på 5 % risknivå

1) 305 m närmast A58 har uteslutits pga hastighets-
gräns 50 km/h

2) 582 m närmast A58 har uteslutits pga hastighets-
gränsen 50 km/h.
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Förväntat antal olyckor på en länk fås nu som summan

av länkens homogena delsträckors förväntade antal

olyckor. En länkvis jämförelse mellan förväntade och

observerade olyckstal visas i tabell 3.l. Som tidigare

nämnts har den del av Vägen genom Jönåker där hastig-

hetsgränsen är 50 km/h exkluderats.

Under antagande att antalet olyckor är poissonfördelat

fås att Variansen för antalet olyckor är lika med för-

väntat antal-olyckor. -Om man normalapproximerar poi-

ssonfördelningen fås ett kriterium på överensstämmel-

sen mellan modell och verklighet. Olycksutfallet O

avviker signifikant (på 5 % nivå) från det förväntade

antalet E0 omj

,192310136
EO

Av tabell 3Ql framgår omedelbart att totalantalet

olyckor är signifikant (på 0,1 % risknivå) högre än

förväntat och att detta olycksöverskott huvudsakligen

är lokaliserat till de tre första länkarna.

Enligtstrategin skall en förklaring härtill i första

hand sökas bland faktorer som ej beaktas av prediktions-

modellen.

En uppdelning av olyckor på olyckstyper, tabell 1.4;

visar att djurolyckorna utgör ett problem. Andelen

djurolyckor är 22 % Vilket är betydligt över genom-

snittet för landet. Andelen djurolyckor var 13 % i det_

material som låg till grund för prediktionsmodellen.

Merparten av djurolyckorna är vidare koncentrerade till

vägens tre första länkar, d v s just de länkar som

hade fler olyckor än förväntat;

Som första åtgärd för att förbättra modellanpassningen

har därför djurolyckorna exkluderats. Detta har genom-
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förts så att de predikterade antalen olyckor minskats

med 13 % och de observerade djurolyckorna uteslutits.

Även dessa värden finns i tabell 3;l.

Modellanpassningen är bättre sedan djurolyckorna

exkluderats. 'Totalantalet är visserligen 19 % högre

än förväntat (Vilket är signifikant på 1 % risknivå),

men då vägen betraktas länk för länk är det endast en

av länkarna, AlS-ASl, som faller ut. Av de 53 olyckor-

na på denna länk har 10 inträffat vid de enskilda an-

slutningarna till Ålberga Motell Och Kila Värdshus

OCh 26 olyckor är singelolyckor. Av singelolyckorna

har hälften inträffat vid halka och hälften i mörker

eller halvdager. Även antalet omkörningsolyckor är

relativt stort, 10 st, och ett vanligt förlonp av om-

körninqsolvckorna är att ett av fordonen kommer av

vägen i ett försök att hålla åt sidan.

Ovanstående talar för att de stora motellanslutningarna

-bör behandlas på samma sätt som korsningar med allmänna

vägar; Den stora andelen singel- och omkörnings-

'olyckor kan möjligen förklaras av att linjeföringen på

länken är sämre än på omgivande länkar. En åtgärd .

för att minska singel- och omkörningsolyckorna är att

förbättra den visuella ledningen, exempelvis med kant-

pålar. En annan åtgärd är att förbättra linjeföringen,

men eftersom olyckorna ej är koncentrerade till omgiv-

ningarna av de ställen där linjeföringen är sämst är

det osäkert om punktvisa justeringar av linjeföringen

kan ge påtagliga effekter. Det enda sättet att åstad-

komma homogen linjeföring av hög standard torde vara

att bygga ny väg.

Med undantag av olyckor med oskyddade trafikanter kan

man inte gärna förbättra prediktionsmodellens anpass-

ning genom att eliminera ytterligare någon olyckstyp,

eftersom prediktionsmodellen avser alla olyckor på

sträckor vilket även inkluderar olyckor i enskilda
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anslutningar. Djurolyckorna och olyckor med oskyddad

trafikant utgör ett särfall för vilka man kan anta att

de beror på vägens omgivningar snarare än av vägens

linjeföring.

Prediktionsmodellens beSkrivning av vägens trafiksäker-

hetsstandard.kan anses acceptabel efter följande reser-

vationer.

l. Djurolyckorna utgör ett problem där vägen har skog

på båda sidor.,

2. De stora enskilda.anslutningarna bör behandlas Som

korsningar mellan allmänna vägar.

3. Prediktionsmodellen underskattar möjligen den negaê

ftiva_effekten av dålig linjeföring och smal väg i

kOmbination med hög trafik, särskilt i mörker.

Korsningsolyckor

 

Kunskapen om samband mellan olyckor å ena sidan och

vägutformning och trafik å den andra är mycket sämre

beträffande korsningar än för sträckor. Anledningen

till detta är dels att förhållandena i korsningar är

mycket mer komplicerade än på sträckor, dels att data

saknas.

Inom projektet Statistik och olycksmått har olycksris-

ken för tre* och fyrvägskorsningar studerats med hän-

Syn till flöden på primär- och sekundärvägar men utan

hänsyn till korsningens utformning. De här använda

resultaten har hämtats från konceptet till "VÄGKORS-

NINGAR PÅ STATSVÄGNÄTET. En inledande olycksstudie"
av Ulf Brüde och Jörgen Larsson, VTI-meddelande nr 99.
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Olycksrisken för en korsning definieras som antalet

olyckor i korsningen (under en viss tid) dividerat med

antalet miljoner fordonSpassager genom korsningen (under

samma tid). Olycksriskerna för vägskäl med primärvägs-

flöde (ÅDT) över 6 000 fordon per dygn visas 1 tabell
3.2.

 

Tabell 3.2. Olycksrisker i vägskäl utanför tätort,

   

 

huvudvägnätet.

INKOMMANDE OLYCKSRISK

'VÄGSFLÖDE 3-vägskäl 4-vägskäl
0-100 ' 0,09 I 0,14

100-250 0,11 0,30
,_250e500 0,19 0,37
'500-1000 0,24 0,29-
5 1000 0,29 0,681)

2 0,16 '0,42

     

De med ledning av dessa olycksrisker förväntade an-

talen olyckor och de observerade olycksantalen för,

åren 1970-75 visas i tabell 3.3. Observera att kors-

ningarna 97lA58 medtagits trots att de ligger i tätort

(Jönåker).

 

1) De regressionssamband som utvecklas i ovannämnda
rapport ger betydligt lägre olycksrisk för fyrvägs-
skäl med sekundärvägsflöde över 1000 fordon per

dygn - 0,38 olyckor per miljon fordon i stället för

0,68. v .
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Det sammanlagda antalet olyckor för de tretton kors-

ningarna uppgick till 42 medan det förväntade antalet

var 65,4. I trevägskäl inträffade 21 olyckor medan

förväntade antalet var 23,9 och i fyrvägskäl inträffade

också 21 olyckor mot förväntade 41,5. Slutsatsen av

detta är att trevägskälen (generellt sett) har samma_

standard.och fyrvägskälen betydligt högre standard än

genomsnittet för motsvarande korsningar på huvudväg-

nätet..

Om man betraktar olycksutfallet för varje korsning för

sig finner-man att en korsning - 97lA51 - har fler

(signifikant_på lO % risknivå) olyckor än förväntat

och en korsning - 97lA4l, Bergshammar - har signifi-

kant färre än förväntat.

Av de fem olyckorna i trevägskälet 962A51 (Kila kyrka)

var fyra en följd av konflikt mellan två (eller fler)

fordon som färdades E4 österut varav det främre ämnade

företa vänstersväng från primärvägen. Det bakre for-

donets förare har antingen trott att framförvarande

påbörjade en omkörning eller också har han inte obser-

Verat det främre fordonet där det stannat för att lämna

företräde åt mötande trafik. De åtgärder denna olycks-

bild motiVerar är dels att göra korsningen mer synlig

vid färd på E% österut, dels att kanalisera korsningen

_för vänstersväng från E4.

Det fyrvägskäl som hade signifikant färre olyckor än

förväntat - 97lA4l vid Bergshammar - har högst standard

av alla korsningar på sträckan. Korsningen har belys-

ning med högmast och kanalisering med uppbyggda refuger.

De olyckor som trots allt inträffat i korsningen kan

sättas i samband med utformningen. Ju mer man bygger

ut korsningen desto fler krockobjekt och sikthinder

får man och ju större korsningen göres desto svårare

blir avståndsbedömningen. Detta antyder att det är

mycket svårt att "bygga bort" olyckor fullständigt.
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Tabell 3' . Olyckcr i korsningar

  

 

 

 

  

 

 

 

   

3nvägskäl' 4-vägskäl'

Antal olyckor . Antal_olyckor

A"punkt för" obser- Aupunkt ' för" ' obser-
Väntat verat väntat verat

962Al4 _ 2,14 2 97lA59 8,45 _4

962A15 2;i4 0, 971A58 .8;45 5

962A51 .2,14 5 § 971A51 6,63 _ 7

962A16 w 2;i4 l. 97lA4l 17,961) 5x)

J 2A54 3'7; 3 ' 2 -41,49 21
962Al7 .zir4 3 *

- 962A18 ' 3;71.: 3
97lA57 ,:2;45- 2

971A43 _ 3133 2 _

z " *23,90 21 :2 65,39 42

 

 

1) '9,95 enligt den regressionsmodell som omnämns i
fotnoten på föregående sida.

x) avvikelsen signifikant på 5 % risknivå

VTI MEDDELANDE 117

 



Enskilda anslutningar

 

De större enskilda anslutningarna bör behandlas som

korsningar mellan statliga vägar. Viss skillnad finns

dock.

o Trafikflödena på de enskilda anslutningarna är

okända.

0 Anslutningen övergår ofta direkt i en parkerings-

vplats vilket gör att det är svårt för trafikanter

på primärvägen att avgöra om ett fordon står parke-

rat, flyttas inom anläggningen eller är på väg ut.

0 Man kan förmoda att motell och bensinstationer till

stor del frekventeras av långväga resenärer som inte

känner förhållandena väl och som kanske svänger av

primärvägen efter ett hastigt beslut. En jämförel-

se med korsningar mellan statliga vägar skulle med

andra ord halta på grund av olikheter i den del av

trafikantpOpulationen som svänger.

Förväntat olycksutfall med antagna trafiksiffror och

faktiskt olycksutfall för de sex största enskilda an-

slutningarna visas i tabell 3.4. Tre av dem har fler

än 5 olyckor, nämligen Stavsjö Värdshus, Ålberga Motell

och SvalstaVägen.

Svalstavägen är en kommunal väg som tjänar som infart

till bostadsområdena Svalsta och Enstaberga. Merparten

av den svängande trafiken går mot Nyköping, varför de

huvudsakliga problemen uppstår vid högersväng från pri-

märvägen och vänstersväng upp på primärvägen. Det

huvudsakliga trafiksäkerhetsproblemet är ändå vänster-

sväng från primärvägen, fem av de sju olyckorna in-

träffade i denna situation.
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Stavsjö Värdshus och Ålberga Motell är typiska kombina-

tioner av matservering och bensinstation med anslut-

ningen utformad som två breda öppningar. -Fyra av sex

olyckor vid Stavsjö Värdshus och fem av sju olyckor

vid Ålberga Motell uppstod vid vänstersväng från E4.

Olycksbilden talar för att vänsteravsvängen bör under-

lättas, exempelvis genom breddning och kanalisering

med särskilt körfält för vänstersvängande trafik., En

trafikantinriktad åtgärd som syftar till att förbättra

beteendet vid vänstersväng (dvs att förbereda svängen

i god tid - blinka, succesivt minska farten, ligga nära

mittlinjen) synes också motiverad och skulle, om den

genomfördes effektivt, ha verkan långt utanför såväl

E4 som Södermanlands län. Även fordonen kan förbätt-

ras. I dag har många fordon blinkers som är svåra att

uppfatta i vissa ljusförhållanden.

Sammanfattningsvis gäller för korsningar och ans1ut-

ningar att åtgärder bör inriktas på

0 att underlätta vänstersväng (och passage av fordon

som ämnar göra vänstersväng)

o att informera trafikanterna om korsningens/anslut-

ningens existens

0 att tydligare avgränsa in- och utfarter

o att ordna tillfredsställande belysning, 32 % av

olyckorna inträffade i mörker

o att förbättra fordon och trafikantbeteende, inte

alla korsningar och anslutningar kan byggas om.
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(behandlad-

 

  

Z hellmii Olyckor i_-nskilda anslutningar
:om 3WVägskül). '

Förväntat Observer-4
Antagen trafik -antal verat

Anslutning ' * ' olyckor antal t
_ 7 olyckor I

1 2 1 '2 7

?371539 375 750 3,71 4,68 6
Varoshus

Ålbergâ 375 750 3,71 4,68 7
Matell

Kila 125 375 2,14 3,71 3
Värdshus

Lokes Väg, F
2 4Svalsta 200 200 2,45 , 3 2

Tuna Motell 375 750 4,23 5,34 4

Svalstavägen 1300 1300 7,02 7,02 7

Summa - - 23,26 27,88 29

 

 

 

  

För Lokes väg och Svalstavägen har trafikräkningar

företagits men för övriga anslutningar är de antagna

trafiksiffrorna medelvärden för klasser i den givna

0,100, 250, 500,

För Lokes Väg och Svalstavägen-har trafiken

ssindelningen (med gränserna 1000
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EFFEKTBERÄKNINGAR MED PREDIKTIONSMODELLEN

Inledning

 

Prediktionsmodellen har utvecklats för att beskriva

vägars trafiksäkerhetsstandard med hjälp av faktorer

som ingår i vägdatabanken. I dagens läge kan man med

hjälp av modellen beräkna olyckskvoten som funktion av

belagd bredd och linjeföring för belagd väg, utanför

tätort ochkorsningar med generell hastighetsgräns 70

eller 90 km/h.

Det är helt klart att även andra faktorer än de nämnda

påverkar olyckskvoten. Tillgängligt olycksmaterial

medger inte en fullständig kartläggning av inverkan på

olyckor avaaktorerna i vägdatabanken. Dessutom finns

andra faktorer än de som medtagits i vägdatabanken som

måste bedömas som betydelsefulla, exempelvis sikt och

vägens omgivning. Sådana faktorer kommer ändå med i

analysen indirektgenom att de är mer eller mindre

korrelerade med de använda faktorerna. Exempelvis är

sikten starkt korrelerad med linjeföring och bredd.

Prediktionsmodellen har visat sig ge goda skattningar

av olyckskvoten för sträckolyckor. Särskilt gäller

detta för vägsträckor medlängd över någon kilometer,

där avvikelser hos kortare bitar tenderar att jämna ut

sig. För en kortare sträcka (100 m säg) kan den av

prediktionsmodellen givna skattningen ses som ett medel-

värde för alla vägar med samma bredd, linjeföring och

hastighetsgräns. Lokala avvikelser är ofrånkomliga men

olycksmaterialet räcker i allmänhet inte till för att

säkerställa dessa.

Effekten på olyckor av en vägåtgärd kan anses som den

förändring i förväntat antal olyckor som åtgärden med-

för. Genom att undersöka vilka förändringar av modellens

ingångSparametrar Som åtgärden ger upphov till7får man
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genom prediktionsmodellen en skattning av åtgärdens

effekt på olyckor. Om man antar att de lokala avvikel-

serna mellan det "sanna" förväntade ochksutfallet och

det av prediktionsmodellen givna förväntade olycksut-

fallet är desamma före och efter åtgärden följer att

prediktionsmodellen ger en korrekt skattning av åtgär-

dens effekt.

Antagandet att de lokala avvikelserna mellan mödell

och verklighet ej_påverkas av åtgärden kan formuleras

som så att man antar att de av modellen försummade fak-

torerna ej påverkas av åtgärden. Så behöver emellertid

inte vara fallet. .Antag exempelvis att man åtgärdar

en kurva - som man erfarenhetsmässigt vet är farlig -

genom uträtning, Olyokserfarenheten talar för att

andra faktorer bidrar till att olyckskvoten är högre

än vad prediktionsmodellen förutsäger. När nu åtgär-

Aden vidtages är det rimligt att tänka sig att man inte

enbart förbättrar linjeföringen enligt prediktions-

modellens sätt att mäta utan även eliminerar ojämn-

heter, förbättrar doSering, sikt och den visuella led-

ningen samt jämnar ut vägens sidoutrymme. En sådan

totalöversYn leder rimligen till att ovannämnda negativa

faktorer elimineras och att olyckskvoten efter årgär-

dens genomförande ej längre ligger över genomsnittet

för kurvor med samma linjeföring, utan snarare under

den av prediktionsmodellen givna nivån. Effekten av

sådana åtgärder kan därförförmodas bli större än vad

prediktionsmodellen anger.

De i detta projekt förekommande förändringarna av linje-

föringen gäller uteslutande profiljusteringar, främst

i form av att vertikalradien ökas i backkrön. Denna

åtgärd syftar till att förbättra sikten där den är som

sämst men medför i allmänhet endast försumbara föränd-

ringar av linjeföringen enligt prediktionsmodellens

klassifikation.
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I detta kapitel redovisas den effekt på olyckor som

åtgärderna breddning och profiljustering får om man

antar att de av modellen beaktade parametrarna bestämmer

olycksutfallet. Eftersom det finns samband mellan

minimisiktlängder och olyckor redovisas i nästa kapi-

tel även vilken effekt på olyckor dessa samband ger av

siktförbättrande åtgärder. Beräkningen bör ses som en

illustration-av dagens kunskapsläge.

Metod för effektberäkningar

 

Effektberäkningar med prediktionsmodellen genomföres

på så sätt att man för varje åtgärd undersöker vilka

förändringar-av linjeföringen den medför och sedan för

berörda vägsträckor ändrar den förväntade olyckskvoten

§
i enlighet med detta.

tMetoden'illustreras av följande räkneexempel (fig.4.l och

4.2). Antag att ett backkrön med vertikalradien 1500

m omgives av backar med lutnigen 4 %. Enligt definitio-

nen kommer ll5 m på vardera sidan av Vägens högsta punkt

att klassificeras som backkrön. Utanför backkrönet är

lutningen 4 %. Om nu vertikalradien ökas till 4000 m

kommer backkrönets utsträckning att öka till 140 m på

ömse sidor, och lutningen utanför backkrönet blir

3,5-4 %. Om horisontalradien är oförändrad kommer åt-

gärden att innebära förbättrad linjeföring för högst

50 m väg trots att åtgärden omfattar 320 m. Om man

Vidare antar att olyckskvoten härigenom minskar med 0,1

och att ÅDT = 10 000 fås förväntad olycksreduktion

E(AO) = ÅDT ° 365 - 10-6 o l ° AOK

= 104 ° 365 - 10-6 ' 0,05 ° O,l = 0,02 ol/år

Exemplet utgör ett extremfall såtillvida som backarna

på ömse sidor om backkrönet har lutningen 4 %. För de
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Tabell 4.1 Linjeföringsklasser i prediktionsmodellen.

     

  

z ' ..
: HORISONTELL L_ VERTIKAL.LINJEFORING

KURVRADIE (Backkrön ' Lutning
' (m)' ä eller lutning > 3 %

§< 0-3 % w _. ä
1 .' 1*
r 'i

>-1 000 § I D'II :
-700 - 1 000 i II ;- A| II g
g4003+ * 700 g >II5: år III f

i >< 400 : III i . III

{ .

Backkrön definieras av följande kriterium:

Vägen Skall inom 400 m ändra lütning från +1 % till
-1 %. (Lutningen skall vara_z l % (resp : -l %) för minst

50 m.' Om lutningssträckan är 50-l00 m inräknas hela

denna sträcka i backkrönet. Om lutningssträckan över-

Istiger 100 m inräknas 100 m i backkrönet.

Olyckskvot (olyckor per miljoner axelparskm)

4

' III

  Befintlig Väg _ _
efter proriljus-

II tering

efter breddning

efter breddning
och profiljuste-_
ring ^

  

I

|
1H» .m . n är

ll l3
Belagd bredd (m)

Figur 4.1 Effekt på olyckskvot av profiljustering och
breddning enligt prediktionsmodell.

7
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föreslagna profiljusteringarna gäller att lutningen en-

dast undantagsvis överstiger 3 %. Eftersom backkrön med-

för samma linjeföringsklass som lutning < 3 % innebär

detta att profiljustering i detta fall ej förändrar lin-

jeföringsklaSstillhörighet. .Den av prediktionsmodellen

givna effekten_på ochkor'av profiljusteringar kommer

därför att bli ringa.

Profiljusteringari

 

Vid bedömning av effekten på olyckor av profiljustering-

ar_har tre förbättringsnivåer studerats.

2000 m justeras tillI Konvexa vertikalradier:
4000 m.  (6 st)

II VKOnvexa vertikalradier i 3000 m justeras till
.6000 m. (11 st)

III Konvexa vertikalradier : 5000 m justeras till
1 6000 m. (21 st)

För nivåerna II och III tillkommer en kilometerlång ny

plansträckning (Berga-Tuna) som eliminerar ett backkrön

enligt kriteriet för nivå I och som ej kan åtgärdas i

befintlig sträckning.

Förändringarna av linjeföringen har bestämts utifrån

karta (i skala 1:10 000) över vägens vertikalprofil -

vari projekterade åtgärder inritats - samt den lista

från vägdatabanken som låg till grund för prediktions-

modellens anpassning till den befintliga vägens olycks-

utfall. Vertikal linjeföring (d v 5 lutningar) efter

åtgärd har för berörda sträckor bestämts ur ritningen.

Dessa värden har sedan jämförts med vägdatabankslistan.

Skillnaderna har därvid redovisats som en effekt av åt-

gärden. Under arbetet uppenbarades dels att linjefö-

ringsklassen ändrades i mycket liten utsträckning, dels
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att de ändringar som förekom i många fall berodde på

att vägdatabankens uppgifter ej alltid stämde överens_

med vertikalprofilkurvan.

iDe av profiljusteringarna föranledda.omklassificering-

arna framgår av tabell 4.2. Observera att försämrad

linjeföring är nästan lika vanlig som förbättrad. I en_

del fall berOr detta på ovannämnda diskrepans mellan

vägdatabankens och vertikalprofilkartans beskrivning av

'befintlig väg.p Men det förekommer äVen fall där en ut-

fyllnad av en svacka i en backe, där en del lutar mer

än 3 % och en del lutar mindre än 3 %, leder till att

hela backen får lutning över 3 %. Som bekant är lutning-

en 3 % en gräns för linjeföringsklassificeringen. 'I bå- '

da fallen kan försämringen av linjeföring rubricerassaxn

olycksfall i arbetet (i ena fallet för att olika käll-

data var motsägande, i andra fallet för att indelningen

,i linjeföringsklasser är för grov) varför det är rimligt

att anta att åtgärderna inte har motsvarande negativa

effekt.

Tabell 4.2 Förändringar av linjeföring vid profil-
justeringar. v

 

        

 

 

  

 

 

Nivå Del Antal Ångudad Förändrad våglängd (m)/ . 1 är .
Objext få? III» II III - I 11-) I I- II

1 1 310 ' - - 2% 34
I 2 2 377 - - - 50

E 6 1 687 - - 26 84

l 7 2 315 - - 26 34

II 2 a 1 098 - - 90 50

X ll 3 413 - - 116 84

1 14 4 884 30 - 90 65

III 2 7 1 943 . - - 90 15

X 21 6 827 30 - 180 80

Ny plansträck- H
ning

Berga-Tuna 1 000 - 10 120 -
(nivå II och III, «

Légl 2)
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Förväntad olycksförändring per år, E(AO), aV'eq1förbätt-

"ring fås av formeln

E(AO) = 365 °ÅDT - l - AOK

där 1 är längden av den berörda vägsträckan och AOK be-

tecknar förändringen av olyckskvoten. AOK beror på Vil-

ken bredd vägen har och vilken förändring av linjefö-

ringsklass.Som sker. Förändringarna är huvudsakligen

mellan klaSs I och II, Vilket medför |AOK| < 0,10 (se

tabell 4.4);' Med ÅDT = 10 000 fås följande förändring-

ar av förväntat antal olyckor per år.

Tabell 4.3 Effekt på olyckor enligt prediktions-
'7modellen '

  

'i

gFörbätt_ Effekt pa forvantat antal olyckor

 

  

, . . 0 per år
rlngSana 1 - I

_ Förbättringar ;Försämringar §Summa
l i

:r _ ({ x

' I - 0,01 i 0,03 0,02
II - 0,04 å 0,03 '- 0,01

III - - 0,08 : 0,03 - 0,05

Berga-Tuna - 0,05. g - i - 0,05

 

Den försämring som redovisas beror enligt vad som an-

förts på metodens bristande noggrannhet. Naturligtvis

råder samma osäkerhet beträffande de redovisade för-

bättringarna som därför ej är signifikanta.

Förutom att de redovisade effekterna är små i förhållan-

de till sin osäkerhet så är de även små i förhållande

till åtgärdernas omfattning. Antag nämligen att den

verkliga effekten av profiljusteringar enligt nivå II

är en förväntad olycksreduktion med 0,04 olyckor per år.
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Med olyckskostnaden 125 000 kr/olycka innebär detta en

olyckskostnadsminskning med 5 000 kr/år av åtgärder som

kostar drygt 2 Mkr, Olkaskostnadsminskningens bidrag

till första årets avkastning blir då

5 000 .7100
2 000 000 o\

0= 0,25

vilket kan.betraktas som försumbart.

Slutsats 'Enligt prediktionsmodellen har profiljuste-

 ringarna ingen effekt på olyckor.i

Breddning-n

Vid bedömningen av effekten på olyckor av vägbreddning

har tre nivåer studerats.

I Vägen breddas från 9,0 till 11,0 m mellan 6,2 och

7,9 km från länsgränsen.

II Vägavsnitt vars bredd är högst 10,0 m breddas till

11,0 m. Sammanlagt 16,1 km berörs.

III Hela vägen breddas till 13,0 m.

Beräkningsmetoden är analog med den för profiljuste-

ringar även Om vägbreddningarna berör längre sträckor

än profiljusteringarna.

Vägens fördelning på bredd- och linjeföringsklasser

framgår av tabell 4.5. Trafikarbetet år 1985 beräknas

under antagande att ÅDT = 11.700 för del 1 och 15 000

för del 2. Effekten på olyckor fås som produkten av

berört trafikarbete och förändringen av olyckskvoten

(tabell 4.4)
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Tabell 4.4. Olyckskvoten enligt prediktionsmodellen
(Olyckor per miljoner axelparkm)

    

 

 

Belagd \ Linjeföringsklass

bi;?d . ,V I 7- II 'III

9 ' 0,3922 . 0,4877i 0,5868
10 0,3803 '0,4632 ' '0,5835

ll i 0,3759 0,4456 0,5984
12 * 1- 0,3757 0;4326 0,6230

13 '_'j 0,3782 0,4228 . 0;6523

   

RegressionSmodellen är densamma som tidigare använts

vid modellanpassning och beräkning av effekten av pro-

filjusteringar, men i det fallet var kravet på noggrann-

het ej så stort. Den i tabell 4.4 antydda noggrannhet-

en får emellertid ej missförstås. Vid modellanpass-

ningen påvisades att vägens genomsnittliga sträckolycks-

kvot ligger 20 % över den av prediktionsmodellen givna.

Effektberäkningarna är genomförda under antagande att

avvikelsen har formen_av ett konstant tillskott, vilket

innebär att differenserna ger en god uppskattning av

olyckskvotens breddberoende. 'Om man i stället antar_

latt avvikelsen är proportionell blir effekterna 20 i0
\0

större än vad som anges. Som exempel kan tas en bredd-

ning från 9 till ll m i linjeföringsklass I. Olycks-

åkvoten förändras med 0,3759 -.0,3922 = - 0,0163 olyckor

per miljoner axelparkm. För 1 km väg med ÃMD = 15 000

innebär detta den förväntade effekten - 0,089 olyckor

per år. Det är klart att osäkerheten i dessa beräk-

ningar är minst lika stor som osäkerheten i modellan-

passningen, dvs 20 %.

Den förväntade effekten på olyckor av vägbreddningar

enligt förbättringsnivåer I-III framgår av tabeller

4.5-7. Observera att man för linjeföringsklass III
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får en förhöjd olyckskvot vid breddning över lO m och

motsvarande för linjeföringsklass I över 12 m. För-

bättringsnivå III (breddning till l3 m) ger därför

ganska liten olycksreduktion jämfört med nivå II (bredd-

ning till ll m.) Man kan dock inte dra den generella

slutsatsen att ll m är Optimal bredd utan denna fråga

borde utredas närmare.

Tabell 4. 5. Väglängd inom olika bredd- och linje-
föringsklasser (m). ^ ,

    

 

 

 

         

 

 

' LINJE- ABREDD
DEL FÖRINGs-, ._ - 'KLASS ._, 9 10 .11 12 2

1 J 1'" 3 979 4 961 3 664 2 583 15 187

. i: ' 1 435 1 199. 807 1 742 5 183
'" [III 110 - - 160 360 630

2 5 524 6 160 4 631 4 685 21 000

1 8 944 - - - 8 994

II V 1 516 - - 224 1 740

2' * 111 ' 534 - - 76 610
2 11 044 - - 300 11 344

SUMMA 1 16 568 6 160 4 631 4 985 32 344

Tabell 4. 6. Breddning, nivå I. (berör endast del l)

LINJE? ^ ÅTGÄRDAD TRAFIKARBETE 0 OK A 0
FÖRINGS- LÄNGD 1985
KLASS, (KM) (Mfkm)

I' ' 0,830 3,57 - 0,0163 - 0,058

1: '0,695 2,97 - 0,0421 - 0,125

III 0,110 0,47 + 0,0116 + 0,005

2 1,635 7,01 - - 0,177*
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Tabell 4. 7. Breddning, nivå II.

DEL L1NJE- ÅTGÄRDAD TRAFIK? AO
FORINGS- LANGD ARBETE
KLASS (KM) 1985

' (Mfkm)

I 3,979 16,99 0,277

1 II' 1,435 6,13 0,258

- 111 0,110 0,47 0,006

'-2' 5,524 23,59 0,529

V .I 8,994 49,24 0,803

2, *11_: 1,516 8,30 0,349

'wiII4 0,534 2,92 0,034

2' 11,044 60,46 1,118

Tabéll<4, 8. Breddning, nivå III.

DEL LENJE- ÅTGÄRDAD TRAFIK- A0
FORINGS- LANGD ARBETE
KLAss (KM) 1985

(Mfkm)

1 15,187 '64,85 0,219

1 11 5,183 22,14 0,756

1 III 0,630 2,69 0,113

2 21,000 89,68 0,862

I 8,994 49,24 0,689

:1 1,740 9,52 0,551

2 111 '610 3,34 0,204

2 11,344 62,10 1,036
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Slutsats Breddning förväntas ge en olycksreduktion om

l,6 olyckor per år Vid breddning till ll m

och 1,9 olyckor per år vid breddning till

13 m.

VTI ME DDELANDE l l 7



44

MINIMISIKTPUNKTER

Metod

Siktens betydelse som olycksförklarande faktor har

tidigare studerats vid institutet. Resultaten är

dokumenterade i rapporterl) nr 27 och 43. Undersök-

ningarna är grundade på polisrapporterade olyckor åren

l962-l964 på dåvarande huvudvägnätet utanför tätort

och utanför korsningar. Ingen hastighetsbegränsning

.rådde under undersökningstiden. Olyckskvoten ligger

i materialet mellan 0,6 och 0,7 olyckor per miljoner

fordonskilometer (endast sträckolyckor).

De siktvariabler som betraktas är bl a antal minimi-

siktpunkter (avseende sikten i vägens ena riktning)

och siktlängderna i minimisiktpunkterna. Med minimi-

siktpunkt menas en punkt på vägen där sikten (i ena

riktningen) har ett lokalt minimum.

Följande samband mellan olyckor och sikt påvisades i

rapport 27:

OK = 0,35 + 0,23 x (1)

där

OK = olyckskvoten

X = antal minimisiktpunkter per km i en riktning med

sikt < 200 m 

1) G. Nilsson, Studier av samband mellan olyckor,

vägens utformning och trafikens storlek, rapport

nr 27, VTI, 1973.

G. Nilsson, Regressionsmodeller och kausalsamband

vid studier av trafikolyckors väg- och trafik-
beroende, rapport nr 43, VTI, 1974.
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I rapport 43 erhölls (genom stegvis regression) följan-

de samband

OK = 0,35 + 0,29 X7 + 0,14'x8 + 0,20 x5- (2)

där

X7 = antal minimisiktpunkter ( < 150 ) per km

X8 = antal minimisiktpunkter ( 150-250 m) per km

X5 = antal korsningar (endast större) per km.

Observera att antalet korsningar kommer med trots att

man endast beaktar sträckolyckor;

Betrakta, för attmer eXplicit framhäva de enskilda

minimipunkternas betydelse, en given vägsträcka under

en viSs tid. Följande beteckningar införes:

1 = vägsträckans längd (km)

N7 = antal-minimisiktpunkter med siktlängd < 150 m

N8 = antal minimisiktpunkter med Siktlängd mellan.

150 och 200 m

N5 = antal korsningar (större)

®g = antal fordon som passerar vägsträckan under den

betraktade tiden (miljoner fordon, Mf)

T = 10 = trafikarbetet (Mfkm)

0 H antal olyckor (på den betraktade vägen under den

betraktade tiden)

Genom insättning av

OK = O/T

X.
l

Ni/l , i = 5,7,8

ger nu (2) förväntat antal olyckor.
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0 = 0,35 T + ( 0,29 N7 + 0,14 N8 + 0,20 N5 ) ® (3)

På samma sätt ger sambandet (l)

O=0,35T+0,23N<I> " (4)

där

N = antal minimisiktpunkter med sikt < 200 m.

Relationen (3) kan tolkas på följande sätt:

0 Olyckskvoten på väg utan minimisiktpunkter (< 250 m)

eller korsningar är 0,35 olyckor per miljoner for-

donskilometer (jämför motortrafikled).

0. En minimisiktpunkt-med siktlängd < 150 m förVäntas

medföra 0,29 olyckor per miljoner passerande fordon.

0 En minimisiktpunkt med siktläng l50-250 m förväntas

medföra 0,14 olyckor per miljoner passerande fordon.

0 En korsning förväntas medföra 0,20 olyckor per

miljoner passerande fordon på primärVägen,

Observera att olyckor i själva korsningen eller på

sekundärvägen ej medräknats.

I fortsättningen antages att de funna sambanden är

kausala, dvs att minimisikter och korsningar utgör

sådana störningar att de verkligen förorsakar olyckor

enligt (3)._ Så behöver dock ej vara fallet. Exempel-

vis kan hög korsningstäthet vara korrelerad med tätorts-

karaktär (även om försök gjorts att utesluta tätort)

vilket kan vara den verkliga orsaken till de olyckor

som i det statistiska sambandet (3) hänförts till

korsningar.
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'Likaväl-SOm en korsning kan antas försorsaka olyckor

-utanför Själva korsningen bör det påpekas att de

olyckor som förorsakas av en minimisiktpunkt inte

behöver inträffa i minimisiktpunkter eller dess närmsta

omgivningar. Detta beror givetvis på att minimisikt-

punkter (liksom korsningar) påverkar trafikprocessen

(omkörningar, hastigheter) längs hela sträckan.

Sambandet mellan olyckor (förorsakade av minsikt-

punkten) och siktlängden i minimisiktpunkten kan

uttryckas med funktion

R(s) = förväntat antal olyckor per miljoner fordon

som passerar en minimisiktpunkt med sikt-

längden s.

Relationen (3) innebär följande form på R (heldragen

i figur 5.1):

0,29 för 5 < 150

R(s) = 0,14 för 150 5 5 < 250 (5)

0 för s i 250

'och (4) innebär (streckad i figur 5.1):

0,23 för 5 < 200

0 för s i 200
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_ - \
'

'i00 200 - 300 Siktlängd (m)

Figpr5.1501kasriskens empiriska beroende av sikt-
längden_i minimisiktpunkter.

Trappstegsförmen_på R(s) härrör givetvis från förfaran-

det att dela in siktlängderna i-klasser. R(s) bör rim-

ligen (åtminstene i intervallet 100-250 m) avta konti-

nuerligt med ökande s. De funna värdena är medelvär-

den för reSpektive klasSer och kan tas som uppskatt-

ning aV-R(s) för något s-värde inom respektive klasser,

_rimligen nära klaSsmedelvärdena. Om dessa Uppskattas

till

125 m för klassen < 150 m

175 m för klassen 4 200 m

225 m för klassen 150-250 m

så får man (kryssen i figur 5:2):

;0,29 för s = 125

R(s) :4 0,23 för 5": 175 (7)
5 0,14 för s = 225
kåt:

Den räta linje som enligt minsta kvadratmetoden bäst

anpassar sig till (7) är

R(s) = 0,48 - 0,0015 s ' (8)
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Minimisiktpunkter med siktlängder över 250 m har inte

visat någon signifikant inverkan på olyckor, vilket

svarar mot att (8) ger R(s) = 0 för s = 320. För sikt-

längder under 100 m finns inget underlag för att K

tillämpa formeln (8).

I fortsättningen antas följande relation gälla mellan

'siktlängden (s) i en minimisiktpunkt och den olycks-

risk R(s) som minimisiktpunkten innebär:

'0,48 - 0,0015 3 för 100 i s 5'320R(s), :
' 'O 1 A för 5 > 320 (9)

R(s)A (olyckor/Mfo)

 

  

0,3.

0,2

0,1

giktlängd
(m)

Figur 5.2 Siktlängdens hypotetiska inverkan på olycks-
risken (antal olyckoerer miljoner fordon
som passerar minimisiktpunkten).

 

Sambandet i formel (9) (figur 5.2) är direkt användbart

för att beräkna effekten på olyckor av en siktförbätt-

rande åtgärd i en minimisiktpunkt. Om man exempelvis'

ökar sikten från 150 till 200 m innebär det att risken

minskar med R(lSO) - R(200) = 0,075 olyckor per miljo-

ner passerande fordon.

Genom att använda (9) kan relationen (3) modifieras.
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0 = 0,35 T + 2 ©(mi) R(si) + 0,20 Z ©(xi) (10)

där'

0 = antal olyckor (på viss väg under viss tid)

T = trafikarbetet

ml,m2..§ betecknar minimisiktpunkterna (i ena rikt-

ningen)

m
h
'

ll sikten i mi (i samma riktning som ovan)

X H korsningar

antal fordon som passerar mi (båda riktningarna)

.
8
. B ll

antal fordon som passerar korsningen Xi.

s
e >< II

Relationen (9) förutsätter att endast sikten i vägens

ena riktning beaktas medan däremot trafik (och olyckor)

räknats i båda riktningarna. Även om starka samband

råder mellan sikten i vägens båda riktningar så behöver

inte antal minimisiktpunkter och.minimisikter överens-

stämma. Med tillgång till siktmätningar avseende vä-

gens båda riktningar kan (lO) modifieras genom att man

tar

[V
i $(mi) R(si)/2 där man summerat över siktminima mi

i båda riktningarna. Därvid kan o(mi)/2 betraktas som

det antal fordon som passerar mi i den riktning för

vilken sikten har ett minimum i mi.

Dubbelräkning av närbelägna siktminima i en och samma

riktning kan undvikas genom följande metod.

Låt xl, xz...xn vara lägeskoordinater (tagna i samma

riktning som sikten uppmätts) för lokala siktminima
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med motsvarande siktlängder sl, 52,...,sn. Tag först

den globala minpunkten, dvs denminimisiktpunkt

(Kirsi) vars siktlängd si utgör minimum för

sl, 32,...,sn. Om minvärdet antas i flera punkter

tar man den första, dvs den med minst xi-värde; Det

så erhållna siktminimat (Xi,si) räknas. Därefter

stryker man de siktminima (xj,sj) som Uppfyller

x.< x.< x. + .
l 3. l 51 '-eller

Xj<"xi< *j T Sj

För dessa gäller nämligen att de kan ses från Xi eller

att xi-kan ses från dem och xi var den med minst sikt.

Bland återstående minpunkter upprepas förfarandet tills

alla_ursprungliga minpunkter antingen räknats eller

strukits.å

Vid praktisk tillämpning har metoden visat sig fungera

så att ett åtgärdsobjekt motsvarar en icke struken

minimisiktpunkt.

En del invändningarlgn1riktas mot effektberäknings-

metoden given av sambanden (9) och (10) ovan:

êfåEi§22§t§_§êmä§9§_êayä9§§_§9m_5§9§§lä_äêmêêaéo

Detta ärem.ofrånkomlig svaghet hos en undersökning av

icke-experimentell karaktär. Användningen kan rätt-

färdigas av rimlighetsöverväganden och trafikstudier.

Om man exempelvis kan konstatera att trafikanterna vid

försämrad sikt inte sänker hastigheten så mycket att

risknivån (definierad på något sätt) hålles konstant,

fås en indikation på att minimisiktpunkter utgör tra-

fiksäkerhetSproblem. Sådana trafikstudier pågår för

närvarande (1977) vid institutet.
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Qe-grygêläggêaês_§êmêêêês2_hêä_y§l§§_99éêysl;292-

Det är.riktigt att man kan låta valet av undersökning

styras av sina syften varvid motsägande-undersökningar'

förtigs. I detta fall är det till och med så att det

grundläggande sambandet (2) tagits ur enföljd steg-

visa regressioner. Detta kan bara rättfärdigas genom

blottläggande av det styrande syftet, vilket var att

finna något samband mellan olyckor och sikt som eXpli-

cit innehåller variabeln minimisikt. Vilket regres-

sionssamband i de refererade rapporterna man väljer

Spelar mindre roll. För det första var nämligen mini-

misiktpunkter med Siktlängder mindre än 150 m respekti-

ve mellan 150 och 200 m de två första variablerna som

valdes ut i den stegvisa regressionen. För det andra

förändrades inte regressionskoefficienterna nämnvärt

.då nya variabler introducerades. Av pedagogiska skäl

valdes den tredje ekvationen som även innehåller

variabeln korsningstäthet. Om man_inte tar med kors-

ningarna övergår (10) till

0 = 0,43 T + 2 ©(mi) R(si) ' (ll)

ED_§ll2§êr_ée§êljê§ê§_msésll_hêr_§95E9l§5§2§_på_s22

Eäiêffêlligä_ggêsälêg-

Det är riktigt att metoden innebär långtgående slut-

satser ur ett begränsat material.v Den måste ses som

ett försök att formulera en rimlig modell för siktens

inverkan på olycksrisken utifrån tillgängliga under-

sökningar. Alternativet är att tillmäta minimisikt-

gränserna 150, 200 och 250 m en närmast magisk betydel-

se vilket ett okritiskt tillämpande av de underliggande

sambanden skulle kunna ge vid handen.
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Tillämpning

 

Msésllêapêêêgiag

Innan modellen given av ekvationerna (9) och (10)

i avsnitt 5.1 tillämpas för att beskriva effekten av

siktförbättringar testas dess förmåga att beskriva nu-

läget, dvs 1970-1975 års olycksmaterialQ

Tätortsdelen genom Jönåker utesluts härvid, beroende

på att inga profiljusteringar föreslagits där och,

inte minst, metoden ej är tillämplig för tätortsför-

hållanden.

Uppgift om sikt längs vägen har erhållits från mät-

ning år 1968. :Korsningar har räknats så att till

varje länk räknas en halv korsning för var och en.av

korsningarna i ändpunkterna - alla länkar begränsas

av två korsningar utom den första vars ena ändpunkt

utgöres av länsgränsen. DesSutom räknas följande

större enskilda anslutningar: Stavsjö Värdshus, Å1-'

berga Motell, Kila Värdshus, Tuna Motell och Svalsta-i

vägen. Trafikdata är beräknad från 1973 års uppgifter.

Modellanpassningen, länk för länk, visas i tabell 5.1.

Det framgår omedelbart att det inträffat färre olyckor

på vägen än vad som förväntas enligt minimisiktpunkts-

modellen, 320 i stället för 412,9 under 6 år. Detta

förklaras delvis av vissa skillnader mellan den grund-

läggande modellen, som validerats på 1962-64 års

material, och den i 5,1 utvecklade, som här testas för

första gången.

0 Här medräknas även siktminima med siktlängder mellan

250 och 320 m. Sammanlagt Svarar dessa för 30,3

olyckor.
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o Korsningarna i sträckornas ändpunkter är medräknade

här men inte i grundmodellen. Detta motsvarar upp-

skattningsvis 23 olyckor.

0 Större enskilda anslutningar har behandlats som

korsningar, vilket jämfört med grundmodellen, inne4

bär överskattning med l9 olyckor.

Med hänsyn till dessa tillämpningsnormer finns det

alltså skäl att reducera förväntat antal Olyckor till

4l2,9-72,3 = 340,6.

Tillämpningen skiljer sig även åt beträffande trafiken.

Generella hastighetsbegränsningar har införts, fordo?

nen har förbättrats, viltstammen har ökat. Allt utom

den ökande viltstammen talar för att trafiksäkerheten

höjts från början av 1960-talet till 1970-talets första

hälft.

Det är därför föga förvånande att det inträffat 320A

olyckor på de betraktade vägsträckorna i stället för

det (reviderat) förväntade antalet 340,6. Mycket

större avvikelser än så skulle för övrigt accepteras

med hänvisning till trafikolyckors slumpvisa natur och

olycksmodellers ofrånkomliga inslag av förenklingar.

I nästa steg testas modellens förmåga att fördela

olyckor på sträckor betingat av totalantalet olyckor.

Detta tillgår så att förväntat antal olyckor på varje

länk multipliceras med 320/412,9. De sålunda betinga-

de olycksskattningarna visas också i tabell 5.1.

Olycksutfallet visar, länk för länk, mycket god överens-

stämmelse med de betingade skattningarna. Ett xz-test

av modellens goodness-of-fit ger testvärdet x2=7,30

för 10 frihetsgrader, vilket talar för att modellen

beskriver data väl. Största enskilda avvikelser

(enligt xz-kriteriet) fås för länkar 5 och 6 där man
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erhållit 0 i stället för 2,9 och 22 i stället för

27,9 förväntade olyckor._

Ingen av dessa avvikelser är dock signifikant. Man

kan alltså dra slutSatsen att modellen, sedan nivån

justerats, väl beskriver verkligheten. Nivåjustering--

en kan uppfattas så att högra ledet i ekvationen KlO)

multipliceras med faktorn BZÖ/412,9 i 0,775.

En jämförelSe mellan faktiskt olycksutfall exklusive

djurolyckor och predikterat olycksutfall betingat av

att summorna skall vara lika redovisas också i tabell

5.1. X2-värdet blir i detta fall 8,51 vilket är så
gott som lika bra som för totala olycksmaterialet.

Man kan konstatera att på vägens tre första sträckor

inträffar det 13,90 olyckor fler än förväntat då djur-

olkaorna medräknas men 8,70 färre än förväntat dåde

ej medräknas; I båda fallen har man färre olyckor än

förväntat för länk 6 (A54 - A17).

Anmärkningsvärt är att minimisiktpunktsmodellen helt

förklarar den höga olyckskvoten på den tredje länken

(Al5 - A5l) vilket prediktionsmodellen inte ens gör

när djurolyckorna eliminerats. Detta beror givetvis

på att denna modell är formulerad med just de fakto-

rer, siktförhållanden och enskilda anslutningar, som

man vid tillämpningen av prediktionsmodell var tvungen

att hänvisa till för att förklara att olycksutfallet

där var högre än förväntat. Eftersom man valt att

tillämpa minimisiktpunktsmodellen och valt vilka en-

skilda anslutningar som härvid skulle beaktas efter

det att olycksmaterialet insamlats och efter det att

ovannämnda faktorer utpekats så är inte xz-testet ett

korrekt utfört statistiskt test. Det är alltså inte

statistiskt bevisat att minimisiktpunktsmodellen är

en god modell för att beskriva olyckors vägberoende.

Däremot ger modellen mycket god beskrivning av det

befintliga olycksmaterialet, nämligen polisrapporterade
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olyckor för åren 1970-1975 på dåvarande väg med då

rådande trafik. I fortsättningen används modellen för

att beskriva siktförbättringars förväntade effekt på

olyckor år 1985.

Ett (korrekt) statistiskt test av modellens förmåga

' att beskriva olyckors sambandmed_vägfaktorer kräver

nya data. För att testa om sambanden är kausala

(dvs att förändringar av minimisiktlängder verkligen

leder till de föregivna olycksrednktionerna) krävs

deSSUtom att-åtgärderna genomförs i planerade försök.

åååêåêêêäääêlêgêä'

Den modell som slutgiltigt valts för att_beskriva

effekten av siktförbättrande åtgärder är sedan faktorn

0,775 införtszi

v 0,775 (0,48-0,0015$) för 100 5 s 5 320

R(S) :1_0 för 5 > 320 (12)

EO==O,27 T + 0,5 2 ©(mi) R(si) + 0,16 2 ©(x. (13)
1

Den första summan i (13) är tagen över siktminima i

vägens båda riktningar. ®(mi) och ©(xi) anger som

förut antal (miljoner axelpar) passerande fordon i

siktminimum mi respektive korsning Xi och si betecknar

siktlängden i mi. T betecknar trafikarbetet (Mapkm)

och E0 förväntat antal olyckor under den tid som bem

traktas.

Det finns åtminstone fyra olika åtgärder som medför

siktförändringar

e profiljustering (av konvexa vertikalkurvor)

o siktschaktning
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o ändrad plansträckning

o breddning

Vägbreddningens effekt på Sikten är svår att förut-

säga och dess effekt på olyckor kan anses vara till-

fredsställande beskriven av prediktionsmodellen, var-

för denna åtgärd ej behandlas här.

För övriga åtgärder har vägförvaltningen för varje

berörd minimisiktlängd si angivit ny minimisiktlängd

så. Eftersom endast siktförbättringar upp till 320 m

(siktlängd antas ha effekt definieras minimisiktförbätt-

ringen As genom Asi = min(320, 51).- si. Effekten på

förväntat antal olyckor (antal polisrapporterade

olyckor under den tid varunder ©(mi) fordon passerar

minimisiktpunkten mi, i = i,2,-g.) blir då

AO = 0,775 - 0,0015 ' 0,5 ' Z ©(mi)Asi.

För år 1985 antages ÅMD ll 700 för del 1 och 15000

för del 2. Per år ger detta ® = 4,270 Map för del 1

och ® = 5,475 Map för del 2. Som illustrationsexempel

kan då noteras att en siktförbättring på del l från

l60 till 200 m (i båda riktningarna) förväntas medföra

en olycksreduktion med 0,20 olyckor per år.

Effekterna av de föreslagna åtgärderna framgår av

tabell 5.2.

Exempelvis beräknas åtgärden ny plansträckning vid

Berga-Tuna medföra olycksreduktionen 1,13 olyckor per

år med l985 års trafik. Det kan vara befogat att

ifrågasätta rimligheten av denna Uppgift. I så fall

bör man påminna sig att det inte antagits att dessa

olyckor skulle inträffa på eller i närheten av de

berörda minsiktpunkterna. Deras kausala verkan antas

i stället ske genom störning av trafikprocessen längs
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hela sträckan, och det är störningskällan man elimine-

rar genom åtgärden, Vid Berga-Tuna kan man för övrigt

förvänta sig större effekt än vad modellen förutsäger

eftersom man har enskilda anslutningar på ömse sidor

av E4 just där sikten är så låg söm l40 m.

 

Tabell 5.1 Sträckolyckor enligt minimisiktpunkt5+
modellen. . .

 

 

 

   

Länk _Skattat antal olyckor . Observerat antal

Obetingade Betingade - 'olyckor
skattningar Skattninqar' _

inkl D inkl D exkl D inkl D exkl D

1 '46,2 35,8 ' 27,9 41 23

2 ._39,4" 30,5 23,8 30 19

3 86,2 66,8 52,0 76 53

4 7,9 6,1 4,8 7 6

5 3,8 2,9 2,3 0 0

6 36,0 27,94' 21,7 22 17

7 7,2 1 5,6 4,3 i 4 4

8 51,7 40,1' 31,2 41 34

1 71,9 55,7 43,4 55 52

12 50,1 * . 38,8 30,2 36 35-

13 12,5 9,7 I 7,5 8 ' 6

Summa 412,9 319,9 249,1 320 249
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Tabell 5.2 Enligt minimisiktpunktsmodellen förväntad
'_'olycksreduktion per år (1985 års trafik)

av åtgärderna profiljustering (P), sikt-w
schaktning (55) och ny plansträckning vid
Berga-Tuna (Ny).

  

 

 

  

 

,Åtgärd Del Förbättringsnivå

' I II
1 ' 1,37 1,86

9 2 0,39 0,80

5 1,716 2,66

1 0,80 I 0,85

85 142.* I >0,24 0,34

2 1,04' 1,19

Ny 2 '  _ - 1,34
_ 1 i 2,15 2,71

Summa V 2  0,63' 2,48

x 2 2,78 5,19
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