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Samband mellan flöde, koncentration och olyckor på
sträckor - en teoretisk diskussion

av Åke Svensson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Antalet olyckor som inträffar på en Vägsträcka beror i

hög grad på hur stor trafiken på sträckan är. Med

hjälp av två trafikmodeller (en isovelox modell och en

jämviktsmodell) undersöks hur antalet mötes- och om-

körningssituationer samt andelen fria fordon beror på

flöde och koncentration. För att beräkna det förvänta-

de antalet olyckor används några enkla modeller, som

k0pplar ihop mötes- och omkörningsolyckor med mötes-

och omkörningssituationer samt singelolyckor med fri

trafik.
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II

On relations between flow, concentration

and accidents on road stretches.

A theoretical study

by Åke Svensson
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

Fack
3-581 01 Linköping

ABSTRACT

The number of accidents on a road stretch is highly

dependent on the volume of traffic. The amount of

dangerous traffic situations (e.g. meetings and over-

takings) and the distribution between free vehicles and

vehicles in queueschange as the flow and concentration

of the traffic change. Two analytic models of traffic,

one isoveloxic and one equilibrium model, are used to

study these relations. Using simple models that con-

nects traffic situation with accident types, the ex-

pected numbers of meeting and overtaking accidents and

single accidents are calculated.
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Samband mellan flöde, koncentration och olyckor på
sträckor - en teoretisk diskussion

av Åke Svensson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

INLEDNING

Om vi betraktar en vägsträcka så bör vi finna att anta-

let olyckor varierar med trafikens storlek om andra ytt-

re förhållanden är konstanta.

Inom trafikteorin studerar man bl a flöde och koncentra-

tion. Flödet är antalet fordon som passerar en punkt på

vägen under ên tidsperiod och koncentrationen är antalet

fordon som befinner sig på vägen vid en viss tidpunkt.

Om flödet ökar så borde rimligtvis antalet olyckor ock-

så öka. En hög koncentration av fordon leder till många

interaktioner mellan två och flera fordon. Detta bör

ha till följd att ej endast olyckornas antal utan även

deras fördelning över olyckstyp påverkas av trafikens

storlek.

Avsikten med denna teoretiska undersökning är att med

några enkla matematiska modeller belysa vilka samband

som kan förväntas. I avsnitt 1 diskuteras olika sätt

att beskriva trafiken och att mäta dess storlek. I av-

snitt 2 används två trafikmodeller (en isovelox modell

och en jämviktsmodell) för att beräkna samband mellan

flöde, koncentration och risksituationer. I det sista

avsnittet diskuteras hur dessa beräkningar kan användas

för att konstruera modeller för hur antalet olyckor på-

verkas av trafikens storlek.
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KARAKTERISERING AV TRAFIKFLÖDEN

Vägtiddiagrammet

 

Vägtiddiagrammet är ett sätt att beskriva hur fordon

rör sig längs en vägsträcka. Vi förutsätter att vi

kan tilldela varje tvärsnitt av vägen en koordinat, x,

som beskriver dess avstånd till någon tänkt 0-punkt.

Ett fordons färd längs vägen kan då beskrivas av en

funktion, x(t), som talar om var fordonet befinner sig

vid tidpunkten t. Fordonets hastighet ges av tidsderi-

vatan

d
ä-E X(t |15mm! = I

och dess acceleration av

Om vi i ett (t,x)-diagram ritar in dessa funktioner

(trajektorier) för samtliga fordon så får vi ett så kal-

lat vägtiddiagram. Ur detta diagram kan vi få reda på

t ex var fordonen befinner sig vid en viss tidpunkt

eller vid vilka tidpunkter fordon passerar en viss punkt

på vägen. I diagram l.l. ges ett exempel på hur ett

vägtiddiagram kan se ut.

Växande och avtagande trajektorier svarar mot fordon som

färdas längs vägen i olika riktning. Skärningar mellan

växande och avtagande trajektorier motSvarar möten och

skärningar mellan trajektorier med samma monotonitet

svarar mot omkörningar.

Trajektorierna är naturligtvis inte oberoende av varandra.

Ett snabbare fordon som hinner upp ett långsammare kan

tvingas att sänka sin hastighet tills det finns möjlig-

het att köra om. Ett flertal trafikmodeller har ställts

upp för att beskriva hur fordonen påverkar varandras
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Diagram 1.1. Exempel på ett väg-tid diagram.
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rörelse inbördes. Vi skall senare använda två av dessa

modeller; den isoveloxa modellen och en modell som byg-

ger på jämviktsantaganden.

Mått på trafikens storlek

Det finns många sätt att mäta trafikens storlek. Vanli-

ga karaktäristika är

1. Flödet i en punkt, dvs antalet fordon som passerar

punkten i ett tidsintervall (normerat till enhetsê

längd), och

2. Koncentrationen (tätheten) vid en tidpunkt, dvs an-

talet fordon som vid tidpunkten befinner sig på en

vägsträcka (normerad till enhetslängd).

Dessa två begrepp hänför sig till en punkt på vägen eller

i tiden. Man kan också definiera volymmâtt som gäller

för delmängder A av det tvådimensionella väg-tid-rummet.

Låt A vara en delmängd av R2 (Det reella talplanet).

Följande mått är vanligt förekommande:

3. Trafikarbete i A, dvs summan av de vägsträckor som

färdas av fordon i A, och

4. totala restiden i A, dvs summan av de tider som for-

don färdats i A.

A kan t ex vara en rektangel,

A = {(t,x);tl 5 t 5 t2, x1 5 x 5 le.

I detta fall betraktar vi trafiken på ett visst vägav-

snitt [xl,x2] under en viss tidsperiod [tl,t2] (se dia-

gram 1.2.
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xhäg)

 

    

  

 
Diagram 1.2. Exempel på Vägwtid-diagram med område

A = tålig x [xl,x2]

(i detta exempel M(A) = 4, 0(A) :1).
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Beteckningar

Följande storheter och beteckningar kommer att användas

(De två färdriktningarna på Vägen är skiljda med indices

1 och 2).

qi(x,T,v) = antalet fordon som passerar x i tids-

intefvallet T = [tl, tzj med hastighet

V i riktning i,

ci(X,t,v) = antalet fordon som befinner sig på väg-

avsnittet X = [31, xá] vid tidpunkten

t och färdas i riktning i med hastighet

Vr

Q(A): = trafikarbetet i A CZX x T,

K(A): = restiden i A,

M(A): = antalet möten i A,

U(A): = antalet upphinnande i A,

Q(A): = antalet omkörningar i A.

Mellan dessa storheter finns vissa generella samband

ci(X,t,v) qi(x,t-dt,v)dx/th

l(x+dx,t,v)dt/dx,

X

qi(x,T,v) = IVC.

T
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Om A = T x X så

...y
0

K(A) = {cl(X,t,v) + c2(x,t,v)]dtdv,

{ql(xlTlv) + q2(XITIV)]dXdV,

X

OT

M(A) = J[{Ql(x,dt)C2(dx,t) + Qz(x,dt)cl(dx,t))/2

XI'

och

U(A) = I [ z {ql(x,dt,V)Ci(dx,t,v) -Qi(x,dt,V)ci(dx,t,VHdv

OXT

där

V

Qi (X,T,V) = [ (xlTlu)dul

O

Qi(X,T) = (XITIOO) I1

v

Ci(X,t,v) = [ ci(X,t,u)du

0

och

Ci(X,t) = Ci(X,t,w).
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Antalet omkörningar i A beror naturligtvis både på an-

talet upphinnanden och på hur stora möjligheterna är

att köra om. Vi kan emellertid anta, att i ett statio-

närt tillstånd

Denna likhet bör också gälla i medeltal ty om omkörning-

arna var färre än upphinnandena så skulle det innebära

att oändliga köer bildades. Den motsatta olikheten

(U(A)< O(A)) kan inte gälla i långa tidsintervall, ef-

tersom varje omkörning måste föregås av ett upphinnande.

Det bör påpekas att vi med upphinnanden och omkörningar

här avser fordon som hinns upp och körs om. Dessa är

fler än upphunna och omkörda köer.
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SAMBAND MELLAN FLÖDE, KONCENTRATION OCH RISKSITUATIONER

Det är rimligt att betrakta möten och omkörningar som

särskilt riskfyllda situationer som kan leda till tra-

fikolyckor. Antalet möten och omkörningar beror enligt

det föregående avsnittet starkt på trafikens storlek

och på hastighetsfördelningen. Dessa samband kan vara

mycket komplicerade eftersom hastighetsfördelningen på-

verkas av trafikens storlek. Vi skall i det följande

betrakta två modeller för sambandet mellan hastigheter

och flöden.

I den första modellen (den isoveloxa modellen) antas

hastighetsfördelningen vara oberoende av flödet. Detta

kan vara en rimlig approximation i gles trafik eller på

vägar där omkörning kan ske utan fördröjning t ex vägar

med bred vägren. Resultaten när det gäller denna modell

är i huvudsak hämtade från Gustavsson (1971). I den

andra modellen (jämviktsmodellen) finns ett samband

mellan flöde och hastighetsfördelning som beror på att

ett snabbare fordon som hinner upp ett långsammare inte

omedelbart kan göra en omkörning.

Isovelox modell

Vi antar att tids-hastighetsfördelningen i de två rikt-

ningarna är lika och ges av frekvensfunktionen f(v).

Då kan vi skriva

qi(xlTlV = (XpT) 'f(v)

och

ci(X,t,v) = Ci(X,t)-vf(v)/v

där

ä = 1/ If(v)dv/v.

0

VTI MEDDELANDE 175



10

Om Vägsträckans längd x2-xl är kort i förhållande till

tidsperioden tZ-tl så kan det vara möjligt att bortse

från flödets vägvariation och räkna endast med tids-

variationen d V 5

där

t

Iz hi(t)dt = 1.

tl

Om A = [tl,t2]x[xl,x2] blir

Q(A) = If{qlhl(t) + q2h2(t)]dxdt = (ql + q2)(x2 - xl),

XT

oo

I<(Aö == [I] {qlhl(t) + q2h2(t)]f(V)/v-dvdxdt = (ql + q2)(x2 - x1)/v =

XTO

= I

1

mA) = (x2 - x1 qlq2 Ih1<t h2<t dt m<f>
Ö

1

2
'[ h (t)dt u(f)

0

där m och u är funktioner endast av hastighetsfördelningen.

m(f) = J f<v)dv/v=1/G

0
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och

w v

U(f) = {f(v0 I f(u)(l/u - l/v) dudv.

0 0

Trafikarbetet och den totala restiden är båda propor-

tionella mot genomsnittsflödet och beror inte på trafi-

kens tidsvariation.

Antalet möten och upphinnanden påverkas emellertid starkt

av hur flödet varierar i tiden och hur denna variation

är fördelad på riktning. ;Eftersom det är vanligt att

relatera olyckor till trafikarbete är det av intresse

att studera hur olika variationsmönster påverkar antalet

interaktioner om trafikarbetet i något område hålls

konstant. I diagram 2.1 illustreras effekten av att

flödet är olika i de båda riktningarna.

Proportionalitetsfaktor

4
I

20%\ /

  

ä ammnmgu

1,00

 

\ möter*

.
.
.
.
v
,
-
_
.
.
.
.
.
v
.
_

l \
,3 I

6,0 0:2 0:4 U;6 0:8 12% \q1+q2)

Diagram 2.1 Proportionalitetsfaktorer för antalet möten
och omkörningar i en isovelox modell som
funktion av andel flödet i riktning l.
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Det framgår att om trafikarbetet Ql + Q2 är konstant

så avtar antalet möten med in -Q2[ medan antalet om-

körningar växer med detta värde. En stor snedfördelning

av flödet innebär alltså få möten men många omkörningar.

För att illustrera effekten av tidsvariationer i flödet

har vi beräknat möten och upphinnanden under antagandet

h. (t) = 1 - ai + 2 ait för .5:[0,1].
1

Om a = 0 så är hi(t) = 1 om a > 0 så växer flödet i ti-

den och om a < 0 så avtar det. Genom att variera al

och a2 så kan vi nu se hur tidsvariationen kan påverka

  

 

 

antalet risksituationer. Detta illustreras i diagram

2.2.

»11(t)

\\\ a=l//

\ /

\\ ///

, 1' a: 0

\ \* \< ,

, M R S #14:/ .xx/1 a: 0

i.--, . .. ..._.Mø .. .W .-.r . - -5-. Xr/_. ._- » --....-

â \
i I/// *\\\aá0,5

/// x

/' a=l

0 , 1:0 7 t

Diagram 2.2. Exempel på utseende av funktion

h(t) = 1 - a + Zat för olika

värden på a.
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Proportionalitetsfaktorer för antalet möten och upp-

hinnande ges i tabell 2.1 som är beräknad under antagan-

det att det totala trafikarbetet under tidsperioden

[b,l] är detsamma för de båda riktningarna.

Tabell 2.1. Proportionalitetsfaktorer för antalet mö-
ten och antalet upphinnanden som funktion
av flödets tidsvariation i de två riktning-
arna. Konstant flöde normerat till l.

 

Möüal hv (Kphnuumden av

a2 IL-l,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 -l,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

 

-1,0 1,33 1,17. 1,00 0,83 0,67 1,33 1,21 1,17 1,21 1,33

-0,5 1,17 1,08 1,00 0,92 0,83 1,21 1,08 1,04 1,08 1,21

-0,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17 1,04 1,00 1,04 1,17

0,5 0,83 0,92 1,00 1,08 1,17 1,21 1,08 1,04 1,08 1,21

1,0 0,67 0,83 1,00 1,17 1,33 1,33 1,21 1,17 1,21 1,33

 

 

Det framgår av tabell 2.1 att antalet möten blir stort

om tidsvariationen är stor och gemensam för de två rikt-

ningarna men litet om tidsvariationen är motriktad.

Antalet upphinnande har ett minimivärde när flödet är

konstant och blir större ju större tidsvariationen är.

Jämviktsmodellen

 

I verklig trafik påverkas hastighetsfördelningen av flö-

det. Ett fordon kan hindras från att göra en flygande

omkörning dels av mötande fordon dels av sikthinder.

Flera teoretiska trafikmodeller har ställts upp för att

beskriva effekten av att omkörningarna sker med en jäm-

viktsmodell för trafikne. Varje fordon antas ha en önskad

hastighet som det håller om det inte hindras av långsam-

mare fordon. Om Ci(u,v) är koncentrationen av fordon med

önskad hastighet u som håller hastigheten v så skall
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ekvationssystemet

v

c (u,v)(wiv) c (VjVJÖMI cl(u,v) J (vdw) c1(wyw9dw +rb (u,v)
o 2

<
*
l
r
-
-
s
G

V

c2(u,v) J (w-w) c2(w,w)dw + rC1(u,v)H

u

J c2(u,w) (w-v) c2(v,v)dw

v 0

satisfieras

Funktionerna rcl(u,v) och rC2(u,v) beskriver hur svårt

det är att köra om beroende pa hastighetsskillnaden

mellan de två fordonen och koncentrationen i det mot-

satta körfältet. Det är också möjligt att ta in effek-

ter av sikthinder i r-funktionerna. Den isoveloxa mo-

dellen är ett specialfall som uppstår när r + m.

Om vi utgår från att flödet är

0011

qi = Jf vci(u,v)dvdu

013

och den Önskade (rums-)hastighetsfördelningen

vci(u,v)dv/qiM

F

C: H

så är ekvationssystemet lösbart.

När ekvationssystemet är löst så kan vi beräkna

OO

qi(x,T,v) = ITI ' J vci(u,v)du.

En utförlig teoretisk beskrivning av jämviktsmodellen

VTI MEDDELANDE 175



15

finns i Svensson (1978). Modellen har prövats mot empi-

riska data av Lacko (1978). Den version av modellen som

visade sig beskriva verklig trafik bäst i denna under-

sökning kommer att användas här i fortsättningen.

Förutom möten och omkörningar är det vid tät trafik

intressant att studera hur stor andel av trafikarbetet

som utförs av ohindrade fordon, d v s fordon som håller

sin önskade hastighet. Vi betecknar det fria fordons-

trafikarbetet med QF(A). I jämviktsmodellen är

QF(A) = J v {cl(v,v) + c2(v,v)] dv.

O

Trafikarbetet på en viss sträcka under en viss tidSperiod

är proportionellt mot flödet. Ju större flödet är dess

fler interationer mellan fordon kommer att äga rum.

Fler fordon kommer att hindras vid omkörningar. Detta

medför att hastigheterna kommer att bli lägre när flödet

ökar och att koncentrationen kommer att öka.

Nu kommer beräkningar att redovisas som gjorts med jäm-

viktsmodellen i två olika fall. I det första fallet har

en funktion rC(u,v) används som är tänkt att motsvara

en väg däringa sikthinder förekommer. Detta fall be-

tecknas med (FS). I det andra fallet beskrivs en väg

med 2 minimisiktpunkter per km med minimisikten 200 m.

Detta fall betecknas med (SH). I bägge fallen har samma

önskade hastighetsfördelning används (se diagram 2.3).

Den verkliga hastighetsfördelningen pâverkas alltså av

flödets storlek och fördelning på riktning. I diagram

2.4 illustreras hur hastighetsfördelningen ändras när

flödet varierar.

Koncentrationens variation redovisas i tabell 2.2 och

antalet möten och omkörningar i tabell 2.3. Här har en

normering gjorts mot flödet ql + q2 = 100 fordon/tim

och ql = q2.
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Tabell 2.2. Koncentrationens (fordon/km) variation med

flödets storlek och fördelning på riktning.

 

  

ql+q2

100 _ 300 , 500 1 700

0,50 1,12 3,37 5,63 7,92

FS 0,70 1,12 3,38 5,68 8,04

0,90 1,12 3,38 5,70 8,09

ql/(ql+q2)

0,50 1,13 3,43 5,77 8,15

SH 0,70 1,13 3,43 5,80 8,21

0,90 1,13 3,44 5,81 8,24

   

  

 

 

Tabell 2.3.a. Proportionalitetsfaktorer för antalet
möten som funktion dels av flödets stor-
lek och fördelning på riktning. Total-
flödet 100 med lika fördelning på rikt-
ning normerat till 1.

   

ql+q2

__ _* Niogdvv300 500 700
0,50 1,00 9,05 25,44 '50,50

FS 0,70 0,84 7,60 21,36 42,44
0,90 0,36 3,25 9,12 18,14

<qy^q1+q2)
0,50 1,00 9,14 25,78 51,16

SH 0,70 0,84 8,67 21,63 42,96
0,90 0,36 3,28 9,22 18,33
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Tabell 2.3,b.

 

17

storlek och fördelning på riktning.
Totalflödet 100 med lika fördelning på
riktning normerat till 1.

Proportionalitetsfaktorer för antalet
omkörningar som funktion dels av flödets

  

q1+q2
1,

100 300 500 700

0,50 1,00 9,15 26,02 52,91

FS 0,70 1,16 10,52 29,79 59,63

0,90 1,64 14,78 41,05 81,16
ql/(q1+qz)

0,50 1,00 9,43 27,38 55,48

SH 0,70 1,16 10,91 31,46 63,33

0,90 1,65 15,36 43,81 87,54

 

 

  

 

  

I diagram 2.4 illustreras hur det fria flödet varierar

med totalflödet.

del av trafikarbetet sker hindrat

Tabell 2.4.

 

riktning.

Andelen fritt trafikarbete som funktion

dels av flödets storlek och fördelning på

Ju större totalflöde dess större an-

(d v 5 i köposition).

 

 

q1+q2

100 300 i 500 I 700
, _. ,1,_, ,.. , Mw,,4

0,50 0,996 0,95 0,85 0,76

FS 0,70 0,997 10,95 0,88 0,81

0,90 1,00 §0,98 0,95 0,92

9 /(q +q )
1 1 2 0,50 0,94 0,81 0,70 0,62

SH 0,70 §0,94 0,81 0,71 0,64
1

0,90 10,93 0,83 0,76 0,71
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Diagram 2.3 Den Önskade hastighetsfördelningen
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RISKSITUATIONER OCH OLYCKOR

I det förra avsnittet undersökte vi hur antalet risk-

situationer av olika slag beror på flöde och koncentra-

tion. För att kunna dra någon slutsats om olyckor så

behövs en modell som beskriver hur en risksituation kan

leda till en olycka.

Den enklaste modellen är att anta att varje risksitua-

tion leder till en olycka med en viss sannolikhet. Om

vi betraktar t ex möten så skulle Vi alltså anta att

sannolikheten att en olycka inträffar vid en mötessitua-

tion är p. I så fall blir antalet mötesolyckor i områ-

det A vara binomialfördelat med antalsparametern M(A)

(antalet möten) och sannolikhetsparametern p. Detta

innebär att antal olyckor av olika slag kan förväntas

variera på samma sätt som motsvarande risksituationer.

De beräkningar som gjorts i föregående avsnitt av risk-

situationer är då också relevanta för olyckor.

När det gäller flerfordonsolyckor kan det vara naturligt

att anta att risken för en olycka i en viss situation

beror på vilka hastigheter de inblandade fordonen har.

Sannolikheten för enolycka när ett fordon med hastig-

het u kör om ett fordon med hastighet v skulle då be-

skrivas av en funktion p(u,v). För att beräkna det för-

minskade antalet omkörningsolyckor måste vi alltså först

beräkna antalet omkörningar mellan fordon med hastig-

heterna u och v. Detta antal är

2
O(A,u,v) = I] i Eäi(x,dt,u)ci(dx,t,v) - qi(x,dt,v)ci(dx,t,u{].

A

Det förväntade antalet omkörningsolyckor blir då

EXO(A) = p0(u,v)O(A,u,v)dudv

A

VTI MEDDELANDE 175
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I den isoveloxa modellen

V

2
EX (A) = z Q12(x,dt)dx/dth(u,v)f(v) f(u)(l/u-l/V)dudv.

i

I denna modell påverkas hastighetsfördelningen inte av

flödet. Detta medför att det förväntade antalet omkör-

ningsolyckor varierar med flöde och koncentration på

samma sätt som antalet risksituationer. Samma sak gäller

för mötesolyckor.

Om vi däremot har en situation där flödet och koncentra-

tionen antas påverka hastighetsfördelningen så ändras

situationen. Vi kan då inte längre anta att risksitua-

tioner och olyckor varierar på samma sätt eftersom karak-

tären på risksituationerna påverkas av flödet.

Jämviktsmodellen avser att beskriva sambanden mellan

flöde, koncentration och hastighetsfördelning. Det är

möjligt att använda de uttryck för möten och omkörningar

som härleds ur denna modell för att beräkna förväntat

antal olyckor. När det gäller mötesolyckor skall vi då

ta hänsyn till möten mellan fria fordon. Om pM(u,v) är

risken för ren olycka vid möten mellan fordon med hastig-

het u och v så är

EXM(A) = PM(u,V) (cl(v,v)q2(u,u) + c2(u,u)ql(v,v))dvdu/2 .

OO

Singelolyckor kan inte behandlas på samma sätt. Det kan

däremot vara naturligt att anta att det förväntade an-

talet singelolyckor är proportionellt mot det trafik-

arbete som utförs av fria fordon. Om pS(u) är risken

per km för ett fritt fordon med önskad hastighet u att

rita ut för en olycka så är

VT I MEDDELANDE l 7 5
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êo

EXS(A> = I pS(U) (ql(u,u) + q2(u,u))du

O

Riskfunktionerna p är naturligtvis inte kända. Hur de

kan se ut har diskuterats bl a av Gustafsson-Tengstrand

(1972) och Palmgren: Haglund (1974). I tabell 3.1 ger

vi några numeriska exempel på hur antalet olyckor skulle

variera om vissa samband gällde. Vi har omvänt risk-

funktionerna

2 2
PM(u,v) = 0.9(u-v) + l.3(u+v-25)

_ -5 2 2
PO(u,V) - 0.8 10 (u+v) + 20/(lu-v! + 10) .

Dessa riskfunktioner är hämtade från Palmgren-Haglund

(1974).

Med dessa riskfunktioner kommer singelolyckorna att öka

långsammare än lineärt med flödet. Detta innebär att

singelolyckskvoten skall avta med ökande flöde. Vid

ett visst totalflöde blir singelolyckorna dessutom fler

ju snedare riktningsfördelningen är. Mötesolyckorna

ökar snabbare än lineärt med flödet men långsammare än

kvadraten på flödet, medan omkörningsolyckorna ökar

snabbare än kvadraten på flödet. Både mötesolyckskvoten

och omkörningsolyckskvoten ökar alltså med flödet. Även

om det inte går att fastställa vilka riskfunktioner som

gäller borde det vara möjligt att undersöka om dessa

teoretiskt härledda samband kan återfinnas i empiriska

material.
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Proportionalitetsfaktorer för singel-
olyckor som funktion av flödets storlek
och fördelning på riktning. Totalflöde
lOO fordon/tim med lika fördelning norme-

  

ql/< l+q2 Fs

   

  

rat till 1.

q1+q2

100 300 500 700

0,50 1,00 2,85 4,26 5,29

0,70 1,00 2,88 4,40 5,63%

0,90 1,00 2,96 ; 4,78 6,48?

0,50 1,00 2,57 5 3,70 4,58§
SH 0,70 1,00 2,59 i 3,79 , 4,77å

\ 2
0,90 0,99 2,65 j4,04 i 5,25 J

 

 

Tabell 3.l.b.

 

Proportionalitetsfaktorer för mötes-
olyckor som funktion av flödets storlek
och fördelning på riktning.
lOO fordon/timme med lika fördelning på
riktning normerat till 1.

Totalflöde

 

 

ql+q2

100 300 500 700

0,50 1,00 8,13 18,26 28,20

0,70 0,84 6,88 '15,24 22,68

0,90 0,36 3,06 . 6,77 9,50
1
g

0,50 1,00 6,01 113,75 21,03

SH 0,70 0,84 5,63 §ll,65 ; 17,51
0,90 0,37 2,59 5,39 i 7,85
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Tabell 3.1.0.

 

ql/qu+q2)

Proportionalitetsfaktorer för omkörnings-

26

olyckor som funktion av flödets storlek
och fördelning på riktning. Totalflöde

100 fordon/timme med lika fördelning på
riktning normerat till 1.

 

  

q1+q2

100 300 500 700

0,50 1,00 9,04 25,43 50,87

FS 0,70 1,16 10,47 29,36 58,11

0,90 1,64 14,77 41,11 80,71

0,50 1,00 9,22 26,21 52,13

SH 0,70 1,16 10,68 30,24 59,99

0,90 1,64 15,06 42,41 83,92
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