
No. 67 . 1982 _

 

Statens väg- och trafikinstitut (V") 581 01 linköping
National Road & Traffic Research Institute 5-581 01 Linköping Sweden

» ?" A**Traflksakerhetsstuj|er
" "kanmanIltaparesul {itavfore-efter-studler?

 

' avUlfBrude

I I, ' & _i'SartryckurVag-ochvattenbyggaren||r11-121981





No. 67 ' 1982

67

 

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) ~ 581 O1 Linköping
National Road &Traffic Research Institute - S 581 01 Linköping - Sweden

Trafiksäkerhetsstudier
- kan man lita på resultat av före-efter studier?

av Ulf Briide

Särtryck ur Väg- och vattenbyggaren nr 11-12, 1981



Klintland Grafiska, Linköping 1982



Trafiksäkerhetsstudier

kan man lita på resultat av f re-efter-studier?

av Ulf Briide

REFERAT

Ett slumpmässigt stort antal olyckor under en föreperiod åtföljs normalt av ett minskat

antal olyckor under en efterperiod även om inga åtgärder vidtagits. Detta statistiska fe-

nomen brukar benämnas regressionseffekt (återvändande till medelvärdet). I denna ar-

tikel ges två empiriska exempel som visar

0 att regressionseffekten kan vara mycket stor

0 att regressionseffekten på ett helt avgörande sätt kan påverka resultaten vid fö-

re-efter-studier.

Traffic safety

how reliable are before-and-after studies?

by Ulf Briide

ABSTRACT

A randomly great number of accidents during a before-period is generally accompanied

by a smaller number of accidents during an after-period even if no action has been ta-

ken. This statistical phenomenon is usually called the regression effect (regression to the

mean). There are two empirical examples in this article which show that:

0 the regression effect can be very great

0 the regression effect can have an entirely decisive influence on the results of

before-and-after studies.

Särtryck ur Väg- och vattenbyggaren nr 11-12, 1981 Reprint from Väg- och vat

tenbyggaren (Journal of Swedish Society of Civil Engineers), No. 11-12, 1981
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Före-efter studier är en vanlig metod

för att försöka skatta hur trafiksäker-

heten påverkas vidförändringar i tra

fikmiljön av geometri eller reglering.

Ofta genomförs före-efter-studier på
sådant sätt att man för redan åtgärda

de objekt jämför antalet olyckor un

der en före och en efterperiod. Det är

också vanligt att metoden användes

för att följa upp olycksutvecklingen

för objekt som skall åtgärdas på

grund av trafiksäkerhetsskäl. Långt

ifrån alltid sker det att man har kon-

trollobjekt att göra jämförelser med.
Med kontrollobjekt avses objekt som

inte åtgärdats/åtgärdas men för öv-

rigt är helt jämförbara med de åtgär

dade objekten.

De flesta är medvetna om att resulta-

ten vidföre efter studier kan snedvri-

das på grund av den sk regressionsef-

fekten. Därmed avses det statistiska

fenomenet att ett slumpmässigt stort
antal olyckor under en föreperiod

åtföljs av ett mindre antal olyckor un-

der en efterperiod och omvänt även
om inga åtgärder vidtagits. Likafullt

torde det vara en vanlig tro/förhopp
ning att regressionseffekten är ganska
måttlig och inte på något avgörande

sätt påverkar resultaten.

Nedan ges två empiriska exempel

som visar

O att regressionseffekten kan vara
mycket stor

0 att regressionseffekten på ett helt
avgörande sätt kan påverka resul-
taten vid före efter-studier.   
 

Exempel 'I

VTI har under senare år utarbetat mo
deller som för korsningar på landsbygd

anger förväntat antal olyckor för dels 3
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vägkorsningar dels 4 vägskorsningar

vid olika trafikflöde på primär och
sekundärväg. Liknande modeller har

även gjorts för tätortskorsningar varvid

även hastighetsgräns och företrädesreg

lering beaktats.

Ovannämnda modeller har utnyttjats

för att bland landsbygdskorsningar som

varit oförändrade under åren 1972 1978

välja ut de korsningar vilka hade signifi
kant fler olyckor än förväntat under

aren 1972 1975 och dessutom minst 4

olyckor under de sistnämnda åren. An
talet sådana korsningar var 72. För des
sa 72 korsningar har även undersökts

hur många olyckor det inträffade under

åren 1976 1978. Fig 1 illustrerar de er
hållna resultaten.
 

genomsmttligt antal olyckor
per korsning och år

1,5 l  

 

0,5 --  

0,42       
 

förväntat observerat observerat
värde varde v'arde

enligt för åren för åren
modell 1972 1975 1976 1978    

Fig ]. Genomsnittligt antal olyckor per kors-
ning och år för korsningar som varit särskilt

olycksbelastade under åren ] 972 1975. Kors-
ningarna har varit oförändrade under perio
den 1972 1978

Således minskade genomsnittligt antal
olyckor per korsning och år från 1,48
under åren 1972 1975 till 0,83 under

åren 1976 1978, dvs en olycksminsk-

ning med ca 45 %. Eftersom inga åtgär-

der vidtagits i dessa korsningar under de

aktuella åren och inte heller trafikens

storlek minskat så kan olycksminsk

ningen förklaras endast med hjälp av re-
gressionseffekten.

Det bör påpekas att antalet olyckor per

korsning och år under åren 1976 1978

fortfarande är betydligt större än vad

som kunde förväntas för de 72 korsning

arna. Sannolikt är det sanna olycksut

fallet för dessa korsningar större än vad

som kan förväntas för korsningar med

motsvarande trafikflöde. Det hade där

för inte varit något felaktigt beslut, ge

nomsnittligt sett, att utifrån de olycksut
fall som observerades under åren 1972

1975 försöka åtgärda dessa korsningar.
Om så hade skett skulle det dock ha va
rit omöjligt att korrekt kunna skatta

åtgärdernas eventuella olycksreduce

rande effekt. Detta hade i princip varit

möjligt endast om en del av de 72 kors

ningarna slumpmässigt valts ut och

åtgärdats samtidigt som kontrollobjekt
kunnat väljas bland de övriga icke åtgär-

dade korsningarna.

Exempel 2

En svensk undersökning har gjorts med

syfte att skatta effekten av att införa väj-

ningsplikt i tidigare oreglerade tätort-

skorsningar. Undersökningen genom

fördes som en före efter studie på hi
storiskt material utan några kontrollob
jekt.

I tabell 1 redovisas de korsningar
som ingick i den nämnda före efter-stu

dien. Där anges också vilka av korsning

arna som enligt VTIs olyckspredikte

rande modeller hade signifikant avvi-

kande olycksutfall under föreperioden.

För samtliga korsningar i tabellen med
signifikant avvikande olycksutfall under

föreperioden gäller att antalet olyckor

under föreperioden var större än vad

som kunde förväntas. För var och en av

dessa korsningar är olyckskvoten lägre

under efterperioden än under förepe

rioden. Detta skulle kunna vara följden

av att införandet av väjningsplikt har

haft en olycksreducerande effekt men

det är högst troligt att olycksminskning

en även beror på regressionseffekten.
Enligt artikelförfattarens mening bör de
korsningar som haft onormalt stort

(eller litet) antal olyckor under förepe-

rioden exkluderas ur undersökningen

eller åtminstone särbehandlas. Det se-
nare har också gjorts efter samråd med

VTI.



"Antalet olyckor i de tidigare hårt olycksdrab
bade korsningarna har nu minskat med i ge-
nomsnitt 45 %! Trots att inga åtgarder vidta

gits/%

Av tabell 2 nedan framgår att olycks-
kvoten för samtliga i undersökningen

ingående korsningar i genomsnitt har

minskat med ca 35 % efter införande av

väjningsplikt. Om korsningarna med

signifikant avvikande olycksutfall under

föreperioden exkluderas, vilket i bästa

fall medför att regressionseffekten eli

mineras, gäller emellertid att olycks-

kvoten i genomsnitt blir ca 10 % högre

efter införandet av väjningsplikt!

Det är tänkbart att oreglerade korsning
ar från trafiksäkerhetssynpunkt funge

rar bra i vissa trafikmiljöer. Detta trots

att denna regleringsform av flera skäl

måste anses mycket diskutabel. Sanno-

likt är det allmänna trafikbeteendet för

hållandevis försiktigt i oreglerade kors

ningar. Detta är dock endast hypoteser

som skulle behöva undersökas närmare.

Det måste också starkt understrykas att
även om det skulle vara ogynnsamt att

införa väjningsplikt i nu befintliga oreg

lerade korsningar så kan man därav inte

dra slutsatsen att korsningar som nu är

försedda med väjningsplikt skulle bli

trafiksäkrare om väjningsplikten togs

bort.

Slutsatser

De slutsatser som kan dras angående fö

re efter studier är bla:

0 att objekt som åtgärdas och som ut-
väljs för studium om möjligt skall väl

jas slumpmässigt

0 att kontrollobjekt bör finnas

0 att objekt med onormalt stort/litet

antal olyckor under föreperioden

skall exkluderas eller i varje fall sär-

behandlas.

Det är artikelförfattarens åsikt, att om

inget av ovannämnda villkor är uppfyllt,

så är det praktiskt taget omöjligt att
skatta åtgärders effekt på antal olyckor
med hjälp av före efter-studier. [:|
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Tabell ]. Korsningar ingående iföre-efter studie med syfte att skatta effekten på antal olyckor vid
införande av väjningsplikt i tidigare oreglerade korsningar
 

 

olyckskvot markering (*) i de fall
3 eller antal miljoner (antal olyckor antalet olyckor under

korsning 4 vägs- antal olyckor inkommande per miljon in- föreperioden var signifikant
korsning fordon kommande avvikande mot vad som

fordon) kunde förväntas

före efter före efter före efter

1 4 21 6 5,1 5,1 4,12 1,18 *

2 4 9 0 5,3 6,8 1,70 0 *

3 4 1 10 3,3 16,8 0,30 0,60

4 4 3 12 3,1 5,8 0,97 2,07

5 4 6 1 4,8 2,4 1,25 0,42

6 4 4 3 1,6 2,6 2,50 1,15 *

7 4 5 9 14,2 22,8 0,35 0,39

8 3 1 5 15,4 26,8 0,06 0,19

9 4 8 4 3,2 3,2 2,50 1,25 *

10 4 4 22 3,3 23,0 1,21 0,96

11 4 8 19 7,9 16,0 1,01 1,19

12 4 7 2 25,4 9,6 0,28 0,21

13 4 7 7 5,2 5,9 1,35 1,19

14 3 1 0 1,8 2,1 0,56 0

15 4 1 () 1,2 1,5 0,83 ()

16 4 9 4 1,2 1,5 7,50 2,67 *

17 3 4 1 9,1 4,5 0,44 0,22

18 3 1 3 10,5 25,5 0,10 0,12

19 3 () 2 1,5 3,3 () 0,61

20 3 1 1 14,2 22,8 0,07 0,04

21 3 1 0 2,2 0,5 0,45 0

22 3 1 0 1,9 0,5 0,53 0
 

TabellZ. Resultat av fore efter-studie vid införande av väjningsplikt
i tidigare oreglerade korsningar
 

 

olyckskvot* ökning/minskning
objekt före efter under efterperioden* *

korsningar med signifikant
avvikande olycksutfall under

föreperioden (7 st) 2,54 0,93 63 %

övriga korsningar (15 st) 0,34 0,38 +12 %

samtliga (22 st) 0,80 0,50 37 %
 

* Sammanvägd olyckskvot. Som vikt för respektive korsning har använts det lägsta värdet av
antal inkommande fordon i korsningen under före- och efterperioden.

** Aven mera sofistikerade beräkningsmetoder leder till praktiskt taget samma resultat.
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