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"Farliga korsningar" på det statliga vägnätet
Analys och åtgärdsförslag

av Ulf Brüde och Jörgen Larsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 Linköping

REFERAT

Denna undersökning har utförts av statens väg- och trafikinstitut (VTI) på

uppdrag av statens vägverk (VV).

Syftet med studien har varit att med utgångspunkt från ett urval av

tänkbara "farliga korsningar"

o testa delar av de metoder som används inom vägförvaltningarnas

trafiksäkerhetsarbete (VF-TSA) och att samtidigt ge förslag till för-

bättringar när det gäller metoder baserade på polisrapporterade

olyckor

0 försöka finna förklaringar i de fall en utvald korsning haft otillfreds-

ställande trafiksäkerhet och att dessutom i samråd med vägförvalt-

ningarna (VF) och Vägverkets centralförvaltning (CF) ge förslag till

tänkbara åtgärder.

Urvalet har omfattat 21 stycken korsningar.

De utvalda korsningarna och däri inträffade polisrapporterade olyckor

under 5-ârsperioden 1974-1978 studerades inledningsvis enligt ungefär

samma mönster som för VF-TSA. Dessutom har försök gjorts att

korrigera för att ett stort olycksutfall kan ha berott på slumpen. Vidare

har försök gjorts att korrigera antalet olyckor med avseende på skadeföljd

vilket innebär att man beaktar olyckornas allvarlighet.

Förslag ges till nya kriterier för val av korsningar, vilka bör åtgärdas.

Enligt de erfarenheter som erhållits av denna undersökning så anser

författarna att det är av mycket stort värde att man inom ramen för

VF-TSA även i fortsättningen systematiskt studerar trafiksäkerhetsläget i

korsningar.
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"Hazardous junctions" in the national road network
Analysis and proposed measures

by Ulf Brüde and Jörgen Larsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 Linköping Sweden

ABSTRACT

This investigation was carried out by the National Swedish Road and

Traffic Research Institute on commission from the National Road Admini-

stration (VV).

The purpose of the study was to use aselection of conceivably "hazardous

junctions" to:

0 test parts of the methods used in the traffic safety work of the local
road authorities (VF-TSA) and at the same time to provide suggestions
for improvements of methods based on information from accidents
notified to the police

o attempt to find explanations in those cases where a selected junction
has shown unsatisfactory traffic safety and also, in c00peration with
the local road authorities (VF) and the central authority of the
National Road Administration (CF), to provide suggestions for possible
safety measures.

The selection comprised 21 junctions.

The selected junctions and the accidents occurring there during a five-

year period from 1974 to 1978 were studied initially in approximately the

same way as for VF-TSA. In addition, attempts were made to correct for

the possibility that a high accident number could have resulted by chance.

Attempts were also made to correct the number of accidents by com-

pensating for the severity of the accidents.

New criteria were proposed for determining which junctions should be

modified.

From the experience obtained in this investigation the authors consider

that it would be of very great value if VF also in future systematically

studied thetraffic safety situation at junctions.
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"Farliga korsningar" på det statliga vägnätet
Analys och åtgärdsförslag

av Ulf Brüde och Jörgen Larsson
Statens väg-och trafikinstitut (VTI)
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Bakgrund och syfte

Vägförvaltningarna (VF) har numera själva möjlighet att fatta beslut om

och genomföra smärre trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom en centralt

bestämd budget. Detta arbete benämns VF-Trafiksäkerhetsarbete

(VF-TSA).

Den här aktuella undersökningen har utförts av statens väg- och trafik-

institut (VTI) på uppdrag av statens vägverk (VV).

Syftet med undersökningen har varit att med utgångspunkt från ett urval

av tänkbara "farliga korsningar"

o testa delar av de metoder som används inom VF-TSA och att samtidigt

ge förslag till förbättringar när det gäller metoder baserade på

polisrapporterade olyckor

o försöka finna förklaringar i de fall en utvald korsning haft otillfreds-

ställande trafiksäkerhet och att dessutom i samråd med VF och

Vägverkets centralförvaltning (CF) ge förslag till tänkbara åtgärder.

Urvalet

Urvalet av de tänkbara "farliga korsningarna" har i första hand gjorts av

VTI och baserar sig på polisrapporterade olyckor under 5-årsperioden

1974-1978. Även VF har haft möjlighet att föreslå korsningar. Det bör

påpekas att urvalsprincipen inte varit identisk med den som används i

VF-TSA. Sammanlagt omfattar urvalet 21 stycken korsningar belägna

inom länen E, F, G, L, N, P, R och T.
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I VF-TSA väljer man som tänkbara "farliga korsningar" ut de korsningar

som under en 5-årsperiod haft 3_ 3 polisrapporterade olyckor. Enligt

erfarenheterna från denna undersökning anser författarna att så bör ske

även i fortsättningen.

Inledande olycksanalys och platsundersökning

 

För de utvalda "farliga korsningarna" gjordes först en inledande skriv-

bordsanalys, varvid olycksbilden studerades på ungefär samma sätt som i

VF-TSA. Därefter studerades korsningarna på platsen, också detta i stort

enligt riktlinjerna för VF-TSA.

Korrigering för slumpens inverkan på antalet olyckor

 

Om man (vilket f n sker i VF-TSA) systematiskt väljer ut korsningar med

större antal olyckor än förväntat under en viss föreperiod så kan

man - även om inga åtgärder vidtages - förvänta sig att antalet olyckor i

genomsnitt minskar under en likvärdig efterperiod. Detta statistiska

fenomen benämns regressionseffekt. Storleken på denna falska olycksre-

 

duktion kan i genomsnitt vara hela 25-65 %*.

Att försöka korrigera för slumpmässiga variationer i antalet inträffade

 

olyckor är enligt författarnas mening av mycket stor betydelse då det

 

gäller att kunna avgöra om en korsning överhuvudtaget behöver åtgärdas,

vidare då man skall beräkna lönsamheten av tänkbara åtgärder samt när

man skall utvärdera effekten av vidtagna åtgärder. Den metod, som f n

används i VF-TSA för att beakta slumpens inverkan på antalet olyckor är

inte tillräcklig enligt författarna.

Hur man skall kunna avgöra om antalet olyckor i en korsning varit stort

enbart p g a av slumpens inverkan är ännu inte tillräckligt utrett. I denna

undersökning har dock använts en metod enligt vilken man stryker ett

visst antal "största olycksår" och i stället tilldelar dessa år det genom-

snittliga antalet olyckor per år för de övriga åren. Hur många "största

olycksår" som stryks är beroende av olyckssituationen under den aktuella

undersökningsper ioden.

* Se VTI-Rapport 240
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Det antal olyckor som erhålls, sedan man försökt att korrigera för

slumpens inverkan, kan sägas utgöra en skattning av den "sanna" olycks-

nivån i en korsning.

 

Korrigering med avseende på skadeföljd

Med skadeföljdskorrigering menas här att man gör en korrigering

 

(omräkning) av antalet olyckor med avseende på genomsnittlig skade-

följd*. Detta för att ta mera hänsyn till svårare olyckor än till lindrigare

olyckor.

I VF-TSA tas ingen hänsyn till hur svåra olyckorna är frånsett att man

beaktar i vilket län som en korsning är belägen. Enligt författarnas

mening är det inte lika angeläget att korrigera antalet olyckor med

avseende på skadeföljd som att försöka korrigera för slumpmässiga

variationer i antalet olyckor.

 

I föreliggande undersökning har dock de inträffade olyckorna skadeföljds-

korrigerats med avseende på konflikttyp, hastighetsgräns och lån. För att

även uttrycka det enligt VTIs prognosmodeller** förväntade olycksutfallet

i antal skadeföljdskorrigerade olyckor har korsningens typ (3- eller

G-Vägskorsning) och hastighetsgräns beaktats.

Kriterier enligt vilka korsningar bör åtgärdas

Författarna anser att en korsning kan bli aktuell för åtgärd utifrån flera

alternativa kriterier avseende polisrapporterade olyckor:

0 Om antalet olyckor, sedan man försökt korrigera för slumpens inver-

kan, d v 5 den skattade "sanna olycksnivân" är klart större än det

förväntade antalet olyckor.

 

* Skadeföljd definieras här som antal skadade inklusive dödade personer
per polisrapporterad olycka.

** Se 1: ex TU Internrapport 35 sid 9-10.
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0 Om olyckskvoten, sedan man försökt korrigera för slumpens inverkan,

är ca 0,75 eller större (subjektivt vald nivå). Antalet olyckor behöver

då inte vara större än förväntat.

0 Om antalet olyckor, sedan man försökt korrigera för slumpens inver-

kan är stort finns det skäl att se om brister föreligger som kan

avhjälpas genom förhållandevis billiga åtgärder. Detta även om

antalet olyckor inte är större än förväntat och inte heller olyckskvoten

är särskilt hög.

Även korsningar som inte utpekas av ovannämnda kriterier kan vara värda

att åtgärda i sådana fall då billiga åtgärder kan förväntas medföra en

förbättring av trafiksäkerheten. Hänsyn bör naturligtvis också tas till

synpunkter från väghållaren, polis, allmänhet med flera.

Resultat avseende de undersökta korsningarna

 

Inledningsvis kan fastslås att enligt de erfarenheter som erhållits vid

studierna av de utvalda korsningarna i denna undersökning så anser

författarna det vara av mycket stort värde att man inom ramen för

VF-TSA även i fortsättningen systematiskt studerar trafiksäkerhetsläget i

korsningar.

Det har tydligt framgått att det i efterhand innebär stora svårigheter för

VF att kunna ange vilka förändringar avseende utformning och reglering

som eventuellt skett i korsningar och när förändringarna i så fall ägt rum.

Författarna anser det därför vara av mycket stor betydelse att VF i

 

fortsättningen kontinuerligt bokför alla vidtagna förändringar, åtminstone

 

för huvudvägnätets korsningar. Sådana uppgifter är helt nödvändiga för

att man skall kunna studera effekten av olika trafiksäkerhetsåtgärder.

I flera fall har det konstaterats att de trafikflöden som erhållits från VDB

varit grovt felaktiga så tillvida att de inte avspeglar de trafikflöden som

gäller vid själva korsningen. Detta gäller i första hand för sekundärvägs-

anslutningar men ibland också för primärvägsanslutningar.

För de utvalda "farliga korsningarna" har det mestadels varit möjligt att

urskilja en typisk olycksbild. Detta trots att olycksskisserna/olycksbe-
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skrivningarna i polisens statistikuppgifter ofta varit magra och svårtydda.

Framför allt har det i flera fall varit svårt att avgöra åt vilket håll det/de

olycksinblandade fordonet/fordonen ämnat köra.

I regel har det varit möjligt att skönja brister iutformning, reglering eller

trafikantbeteende, som kan ha varit orsak till inträffade olyckor. På-plat-

sen-studierna har ökat förståelsen varför vissa korsningar innebär problem

för trafikanterna och att olyckor därmed inträffar.

I lil-vägskorsningar utformade som typ IV-vägskäl* medför det breda

korsningsområdet att det blir svårt för sekundärvägsfordon att korsa

primärvägen. Då fordon samtidigt befinner sig i vänstersvängsfickorna

från båda håll skymmer de sikten för varandra så att på primärvägen

raktframkörande fordon blir svåra att upptäcka.

Korsningar ger ofta ett anonymt intryck bla beroende på mindre god

skyltning. Kantstensrefugerna har ofta dålig synbarhet.

I många fall förekommer sikthinder i form av t ex skymmande vegetation

eller olämpligt placerade skyltar.

Hastigheterna genom korsningar är ofta alltför höga. Är vägen dessutom

bred och tillåter vägrenskörning kan det bli särskilt besvärligt för fordon

från sekundärväg.

En av de svåraste bitarna inom projektet har ganska naturligt varit att

föreslå åtgärder för att förbättra olyckssituationen.

I flera fall har merparten av olyckorna inträffat under ett eller två

enstaka år. Eftersom detta kan ha berott på högst tillfälliga orsaker har

det då för några korsningar föreslagits att inga större åtgärder skall

vidtagas förrän ytterligare ett antal olycksår kunnat studeras.

 

* Med typ IV-vägskäl avses här korsning som på primärvägen har
kantstensrefug med särskilt magasin för vänstersvängande fordon och
kantstensrefug även på sekundärväg.
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I vissa fall torde billiga åtgärder som t ex förbättrad skyltning och smärre

siktröjning kunna förbättra säkerheten.

För #-vägskorsningar utformade som typ IV-vägskäl har alternativa

åtgärder som t ex cirkulationsplats eller trafiksignaler diskuterats.

Även för 3-vägskorsningar har alternativ till typ IV-vägskäl diskuterats.

Tänkbara åtgärder kan vara målad kanalisering/målade körfält, "öglan",

tillfällig vägbreddning med omkörningsmöjlighet till höger (sk fattig-

manslösning) eller omkörningsförbud i kombination med sänkt hastighets-

gräns.

Högersvängsavfart på primärvägen har för några korsningar ansetts vara

en tänkbar åtgärd för att underlätta (förbättra sikten) vid utfart från

sekundärväg.

För några korsningar belägna på hårt trafikerade vägar skulle det egentli-

gen vara önskvärt att stänga av sekundärvägsanslutningen. Detta torde

dock i många fall väcka ett mycket starkt motstånd från den berörda

lokalbefolkningen.

Sänkt hastighetsgräns skulle i flera fall vara befogat. I vissa fall torde

det vara nödvändigt att den sänkta hastighetsgränsen kompletteras med

någon ytterligare åtgärd. Tvärgående målning av vägen, eventuellt i

kombination med avsmalning, har därvid diskuterats.
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"Hazardous junctions" in the national road network
Analysis and pr0posed measures

by Ulf Brüde and Jörgen Larsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 Linköping Sweden

SUMMARY

Background and purpose

 

The road authorities (VF) are now authorised to make decisions on minor

traffic safety measures and to implement these. This work is termed VF

traffic safety activities (VF-TSA). The measures generally concern junc-

tions or short sections of road.

The investigation described here was carried out by the National Swedish

Road and Traffic Research Institute (VTI) on commission from the

National Road Administration (VV).

The purpose of the study was to use a selection of conceivably "hazardous

junctions" to:

0 test parts of the methods used in the traffic safety work of the local

road authorities (VF-TSA) and at the same time to provide suggestions

for improvements of methods based on information from accidents

notified to the police

o attempt to find explanations in those cases where a selected junction

has shown unsatisfactory traffic safety and also, in c00peration with

the road authorities (VF) and the central authority of the National

Road Administration (CF), to provide suggestions for possible safety

measures.

Selection

Selection of the conceivably "hazardous junctions" was made initially by

the VTI and was based on police-reported accidents during the five-year
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period 1974-1978. The local road authorities (VF) were also able to

suggest appropriate junctions. It should be noted that the principles for

selection were not identical to those used in VF-TSA. The selection

comprised a total of 21 junctions located in the counties of Östergötland,

Jönköping, Kronoberg, Kristianstad, Halland, Älvsborg, Skaraborg and

Örebro.

In VF-TSA junctions with 3 3 police-reported accidents during a five-year-

period are considered as potential "hazardous junctions". In view of the

results from this investigation, it is the Opinion of the authors that this

criterium can be used in the continued VF-TSA.

Initial accident analysis and site investigation

 

An initial analysis of the selected "hazardous junctions" was first made

theoretically and the accident situation was studied in approximately the

same way as in VF-TSA. An on-site study of the junctions was then made,

also generally in accordance with the guidelines for VF-TSA.

Correction for random influence on the number of accidents

 

If, as is now done in VF-TSA, a systematic selection is made of junctions

with a larger number of accidents than expected during a certain "before-

period" the number of accidents on the average can be expected to

decrease during a similar "after-period" even if no safety measures are

implemented. This statistical phenomenon is termed the regression

 

effect. The size of this false reduction in accidents may be as much as

25-65 %*.

It is the Opinion of the authors that it is extremely important to try to

 

compensate for random variations in the number of accidents when

 

determining whether a junction needs to be modified at all. Correction

is also important when calculating the benefit of possible measures and

when evaluating the effects of measures after implementation. The

corrections which at present are made in VF-TSA for random influence on

the number of accidents are not sufficient according to the authors.

 

* See VTI-Report 240
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It is not yet sufficientiy clear how to determine whether the number of

accidents at a junction has been high as a result of random influence

alone. In this investigation, however, a method has been used in which a

certain number of high "accident level years" are omitted and replaced by

the average number of accidents per year for the other years. The number

of high accident level years omitted depends on the accident situation

during the particular investigation period.

The number of accidents obtained after trying to correct for random

influence can be seen as an estimate of the "true" accident level at a

junction.

Compensation for accident severity

Compensation for accident severity here means that a compensation

(correction) of the number of accidents is made which takes into account

the average injury consequence*. This is done to give more weight to

severe accidents than to accidents with slighter consequences.

In VF-TSA there is no compensation for the severity of the accidents

apart from taking into consideration the county where a junction is

located. The view of the authors is that it is not as important to

compensate for accident severity as attempting to correct for random

variations in the number of accidents.

However, in this investigation the accidents were corrected with regard

to collision type, speed limit and county. In order also to express the

expected accident number according to the prediction models in terms of

the number of corrected accidents the type of junction (three or four-

way), and speed limit have been taken into account.

 

* Injury consequence is here defined as the number of injured persons
including fatalities per police-reported accident.

VTI MEDDELANDE 299



x1'1'

Criteria for modifying junctions

 

The authors consider that there are grounds for modifying a junction on

the basis of several alternative criteria regarding police-reported acci-

dents:

o If the number of accidents after correction for random influence, that
is, the estimated "true accident level" is evidently higher than the
expected number of accidents.

o If the accident rate (number of accidents/million entering vehicles)
after correction for random influence is about 0.75 or greater (a
subjectively chosen level). The number of accidents need not then be
greater than expected.

o If the number of accidents after correction for random influence is
large, there are reasons for investigating whether there are any
design faults which can be remedied by comparatively inexpensive
means. This also applies even if the number of accidents is not greater
than expected and the accident rate is not especially high.

Measures can also be applied in junctions not pointed out by the above

criteria, if it is likely that inexpensive measures will improve traffic

safety. It is of course also important to take into consideration the

opinions of the road authorities, the police, the public and others.

Results from the junctions investigated

 

It can be stated from the outset that, on the basis of the experience

obtained in studies of the selected junctions in this investigation, the

authors consider it extremely important that VF continue systematically

to study the traffic safety situation at junctions.

It has been clearly fount that the road authorities (VF) has considerable

difficulty in stating which modifications have been made to junctions and

when these were introduced. Because of that the authors regard it as

 

highly important that VF in future continuously register all modifications

made, at least to junctions in the main road network. This type of

information is essential when studying the effect of various traffic safety

measures.
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In several cases it has been found that the traffic flows obtained from the

road data bank of VV have been seriously incorrect, so that they do not

reflect the traffic flows occurring at the junctions. This applies especial-

ly to secondary junction arms but sometimes also to primary junction

ar ms.

It has generally been possible to discern a typical accident situation for

the selected "hazardous junctions", even though the accident diagrams/

discriptions in police reports have often been scanty and obscure. In

particular, there have been many cases where it has been difficult to

decide the direction in which the vehicle(s) involved in accidents intended

to drive.

Normally it has been possible to detect faults in design, regulation or road

user behaviour which may have caused accidents. On-site studies

have helped in understanding why certain junctions involve problems for

road users and thereby cause accidents.

In four-way junctions designed as type IV intersections* the wide intersec-

tion area makes it difficult for vehicles on the secondary road to cross the

primary road. When vehicles arrive at the same time from different

directions in the left-turn lanes, they block each other's vision so that it is

difficult to detect vehicles driving straight ahead on the primary road.

Junctions often have an anonymous appearance, partly because of unsatis-

factory road signs. The raised islands are often difficult to see.

In many cases there are obstructions to vision in the form of vegetation or

unsuitably placed signs.

Speeds through junctions are often too high. If the road is also wide and

allows driving on the hard shoulder, vehicles on the secondary road may

have even greater difficulty in crossing.

 

* Type IV intersections are those which have raised islands on the
primary road with a special holding lane for vehicles turning left and
also raised islands on the secondary road.
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One of the most difficult aspects of the project has of course been to

suggest measures to improve the accident situation.

In several cases most accidents occurred during one or two individual

years. Since this may have been due to highly random causes no

comprehensive measures are being pr0posed for some junctions until a

further number of accident years have been studied.

In some cases inexpensive measures such as improved signs and removal of

some vegetation ought to increase safety.

Alternative measures such as roundabouts or traffic signals have been

discussed for four-way junctions designed as type IV intersections.

Alternatives to type IV intersections have also been discussed for three-

way junctions. Possible measures are painted channelisation/driving

lanes, 100p lanes, partial road widening with provision for overtaking on

the right or overtaking prohibition in combination with a reduced speed

limit.

A right-turn exit lane from a primary road has been considered a possible

measure for some junctions in order to improve vision when driving out

from the secondary road.

For some junctions on heavily used roads it would be desirable to close off

the secondary road approach. However, this would in many cases provoke

much resistance from the local inhabitants affected.

A reduced speed limit would be apprOpriate in many cases. Sometimes it

would be necessary to use additional measures besides the reduced speed

limit. Painting transverse stripes on the road, possibly in combination

with road narrowing, has been discussed.
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BAKGRUND OCH SYFTE

Landets vägförvaltningar (VF) erhåller numera ekonomiska anslag för att

själva kunna fatta beslut om och genomföra smärre trafiksäkerhetshöjan-

de förbättringar eller ombyggnader. Åtgärderna avser i regel korsningar

eller kortare vägavsnitt. Kostnaden för enskildaåtgärder får uppgå till

högst ca 1 miljon kronor. Arbetet benämns VF-Trafiksäkerhetsarbete

(VF-TSA). Riktlinjer för hur arbetet skall genomföras angavs till att

börja med i TU-Internrapport 35 (VV) och har sedan kompletterats/revide-

rats i bl a ett antal TU-Meddelanden (VV).

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) bedriver sedan några år tillbaka på

uppdrag av statens vägverk (VV) olycksstudier avseende vägkorsningar (se

bl a VTI-Rapport 233). Ett av projekten under 1981-1982 har benämnts

"Farliga korsningar".

Syftet med projektet "Farliga korsningar" har varit att med utgångspunkt

från ett urval av tänkbara "farliga korsningar"

0 testa delar av de metoder som utnyttjas inom VF-TSA och att

samtidigt ge förslag till förbättringar när det gäller metoder baserade

på polisrapporterade olyckor

0 försöka finna förklaringar i de fall en utvald korsning haft otillfreds-

ställande trafiksäkerhet och att dessutom i samråd med VF och

Vägverkets centralförvaltning (CF) ge förslag till tänkbara åtgärder.
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2.1

URVAL AV "FARLIGA KORSNINGAR"

Urvalet i denna studie

 

Urvalet av tänkbara "farliga korsningar", som närmare studerats i den här

aktuella undersökningen, har i första hand gjorts av VTI. Som grund för

urvalet har utnyttjats polisrapporterade olyckor under S-ârSperioden

1974-1978. Urvalsprincipen har inte varit identisk med den som används i

VF-TSA.

Även VF har haft möjligheter att föreslå korsningar att ingå i denna

undersökning.

Vid urvalet har det varit nödvändigt att ta hänsyn till korsningarnas

geografiska läge.

Nedan ges en sammanställning över de utvalda korsningarna. Dessa

redovisas dessutom på karta på sid 4.
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Urvalet av korsningar

 

Antal
. . Antal Angel" polis-

Län Geoglåêåiskt Knutpunkt Vägnummer inkgggglnde sekuçrdåii'äags- rapglo/;tlfáade

per dygn 1974-1978

E Rimforsa 754A8 34 /588 4680 0,31 6

F Gislaved 631A72 26/27 5719 0,19 5

F Eksjö 653A6 32/894 3081 0,08 6

G Älmhult 432 A35 23 /593 5150 0,08 7

G Älmhult 432A91 120/592 3905 0,16 14

L Kristianstad 332A70 1056/118 9870 0,41 18

L Bromölla 341A34 116/1065 4716 0,19 8

L Fjälkinge 341 A64 E66/1062 10640 0,06 16

N Genevad 422All6 117/557 4689 0,03 8

N Falkenberg 512A32 156/698 11987 0,21 10

N Getinge 521 A96 E6/628 9824 0,01 8

P Skene 623A42 41 /156 12318 0,20 7

P Örby 623 A48 156/643 4604 0,32 6

P Strängsered 731 A78 40/721 5102 0,15 9

R Falköping 831 A102 47/186/841 4426 0,43 8

R Borgunda 832A34 46 /48 6243 0,22 7

R Götene 833A15 44/727 4970 0,43 12

R Götene 833Al7 44/721 5035 0,34 9

R Götene 833A33 E3/712/745 6338 0,15 11

'1' Laxå 944A10 E3/205/581 8555 0,29 24

'I' Harge 951A8 50/585/589 3081 0,11 6
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2.2 Urval enligt VF-TSA

Enligt VF-TSA väljer man vanligtvis till att börja med ut de korsningar

som under en S-årsperiod haft 3 3 polisrapporterade olyckor. För var och

en av dessa korsningar beräknas sedan ett s k kritiskt värde som är lika

med

länsjusteringsfaktor c (P+l,64 VIS),

där länsjusteringsfaktorn baserar sig på resultat från en tidigare VTI-

undersökning,

P är lika med det förväntade (predikterade, prognosticerade) antalet

olyckor enligt VTis prognosmodeller* och 1,61; är en statistisk

konstant**

Om det i korsningen faktiska antalet inträffade olyckor överstiger det

kritiska värdet (olycksutfallet är "signifikant större än förväntat") dras

slutsatsen att korsningen kan vara i behov av åtgärd. Man fortsätter sedan

med ytterligare olycksanalys, platsundersökning, åtgärdsförslag och lön-

samhe tsberäkningar.

 

* Se t ex TU Internrapport 35 sid 9-10. Dessa modeller anger förväntat
antal olyckorvi 3- respektive 4-vägskorsningar på det statliga vägnätet
med beaktande av antalet inkommande fordon (axelpar) och andelen
sekundärvägstrafik

** Detta värde på den statistiska konstanten svarar mot "risknivån" 5 96.
D v 5 sannolikheten för att det kritiska värdet skall överstigas är 5 96
även om den "sanna" olycksnivån överensstämmer med enligt model-
lerna förväntat antal olyckor.

VTI MEDDELANDE 299



2.3

Att olycksutfallet i en korsning är "signifikant stort" behöver inte

nödvändigtvis innebära att korsningens "sanna" olycksnivå är större än

förväntat. Det "signifikanta" resultatet kan bero på

o Normal slumpvariation. Även om den "sanna" olycksnivân är densamma

som det enligt modellerna förväntade antalet olyckor så föreligger

ändock viss sannolikhet, lika med den valda risknivån, att det kritiska

värdet skall överstigas.

0 "Extra" slumpvariation. I praktiken är sannolikheten för att det

 

kritiska värdet skall överstigas större än den valda risknivån. Detta

p ga att faktorer, som inte beaktas av prognosmodellerna, inte är

konstanta över tiden. Olyckor kan inträffa p g a högst tillfälliga

orsaker som t ex kraftigt oväder.

0 Systematisk avvikelse. Dv 5 att det föreligger en verklig skillnad

 

mellan den "sanna" olycksnivån och det enligt VTIs modeller förvänta-

de antalet olyckor.

Ovanstående innebär att man med nuvarande metoder i VF-TSA i vissa

fall studerar och eventuellt åtgärdar korsningar trots att deras stora

olycksutfall enbart beror på slumpen.

Hur bör urvalet ske?

 

Den slutsats som dragits av denna studie är att man primärt väljer ut alla

korsningar som under en 5-ârsperiod haft 3 3 polisrapporterade olyckor

(vilket f n också sker i VF-TSA).

närmare enligt vad som beskrivs i de kommande kapitlen.

Dessa korsningar undersöks sedan

Polisrapporterade olyckor behöver inte utgöra den enda grunden för att

välja ut korsningar som kan bli aktuella för åtgärd. Det finns naturligtvis

också anledning att beakta synpunkter från den lokalt ansvarige väghålla-

ren, polis, allmänhet med flera. Dessa aspekter behandlas dock inte

närmare i denna undersökning.
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INLEDANDE SKRIVBORDSANALYS AV OLYCKORNA

Vid den inledande olycksanalysen studerades olycksbilden på ungefär

samma sätt som enligt VF-TSA. Skisser gjordes över hur olyckorna

inträffat, varvid polisens statistikuppgifter utnyttjades. Vidare undersök-

tes huruvida olyckornas fördelning efter ljusförhållanden, väglag osv

överensstämmer med genomsnittliga fördelningar.

Huruvida olycksutfallet i de utvalda korsningarna kan ha varit stort p g a

slumpens inverkan har mera ingående studerats i den fortsatta olycksana-

lysen efter platsundersökningen (se sid 9-20). Där ges också ett förslag

till hur man kan skadeföljdskorrigera antalet olyckor med avseende på i

första hand hastighetsgräns och konflikttyp.
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PLATSUNDERSÖKNING

Efter den inledande olyckspenetreringen vid skrivbordet gjordes fältstudi-

er av de aktuella korsningarna. Även detta moment följde i stort

riktlinjerna för VF-TSA.

En grov skiss ritades över korsningen och ett antal fotografier togs.

Försök gjordes att finna brister i utformning, reglering, skyltning, omgiv-

ning och trafikantbeteende. Inte bara brister som kan förklara den i

korsningen typiska olyckssituationen utan brister överhuvudtaget.

Det måste påpekas att olycksbilden var känd då platsundersökningen

genomfördes. Detta kan naturligtvis ha påverkat sökandet av brister. Det

skulle därför kunna vara motiverat att man vid sökande av brister även

låter korsningen studeras av någon som inte har vetskap om inträffade

olyckor.

I samband med platsundersökningen skedde i regel ett sammanträffande

med en representant för respektive VF. Därvid diskuterades korsningens

olyckssituation, tänkbara olycksorsaker och framför allt olika åtgärder för

att förbättra trafiksäkerheten.
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5.1

FORTSATT OLYCKSANALYS

Korrigering för slumpens inverkan på antalet olyckor

Om man systematiskt väljer ut korsningar med större antal olyckor än

förväntat under en viss föreperiod kan man -även om inga åtgärder

vidtages - förvänta sig att antalet Olyckor i genomsnitt minskar under en

likvärdig efterperiod. Detta beror på det statistiska fenomenet som

brukar benämnas regressionseffekt*. VTI har med hjälp av empiriska

 

exempel kunnat visa att regressionseffektens storlek (den falska olycksre-

duktionen) i genomsnitt kan vara hela 25-65 %**.

Att försöka ta hänsgi till slumpmässiga variationer i antalet inträffade

olyckor är av mycket stor betydelse inte bara för att kunna avgöra om en

korsning behöver åtgärdas eller inte utan också då det gäller att beräkna

lönsamheten av tänkbara åtgärder samt då man skall utvärdera effekten

av vidtagna åtgärder.

Hur man skall avgöra om antalet olyckor i en korsning varit stort enbart

p g a slumpens inverkan är ännu inte tillräckligt utrett. Tills vidare är det

tänkbart att använda en metod** enligt vilken man

0 låter undersökningsperioden omfatta 5 år under vilka inga åtgärder

vidtagits

0 och stryker ett visst antal av de "största olycksâren" (det/de år som

haft störst antal olyckor) och i stället tilldelar dessa år det genom-

snittliga antalet olyckor per år för de övriga åren

 

* Regression = återvändande till medelvärdet.
** Se VTI-Rapport 240.
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Det antal olyckor som erhålls enligt detta förfarande kan sägas utgöra en

skattning av den "sanna" olycksnivån i en korsning.

 

Hur många "största olycksår" som skall strykas framgår enligt nedan-

stående.

Fall 1 Under 5-ârsperioden har det inträffat signifikant fler polisrappor-

terade olyckor än förväntat* på risknivân 2,5 %** och dessutom 3 5

polisrapporterade olyckor.

Stryk de 2 "största olycksâren".

ExemE_e_l

Förväntat antal olyckor (PRED): 3,7

Kritiskt värde (KV): 3,7 + l,96\/3,_7_ = 7,5

Antal inträffade olyckor (0): 2, l, 5, 0, 3 (totalt 11 olyckor)

Stryk 5 och 3 ==>

Skattning av det "sanna" antalet olyckor (S): gir-§19- ?? 5 = 5

Fall 2 Under 5-år5perioden har det inträffat signifikant fler polisrappor-

terade olyckor än förväntat (risknivån 2,5 96) men < 5 polisrapportera-

de olyckor.

Stryk endast det "största olycksâret".

Exempel

PREDzbl
KV: 1,1 + 1,96 \/1, = 3,2
0: 0, l, 0, 3, 0 (totalt 4 olyckor)

Stryk 3 V
5. O+l+0+0 _4 '5= 1,3

 

* Enligt VTIs prognosmodeller.
** Motsvaras av den statistiska konstanten 1,96.
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'Fall 3 Under S-ârsperioden har det inträffat fler olyckor än förväntat

dock ej signifikant (risknivân 2,5 96).

I detta fall tas "medelvärdet" av att inte stryka något olycksâr

och att stryka det "största olycksåret".

Exempel

PRED: 5,3

KV: 5,3 + 1,96V5,3 = 9,8

0: 2, l, 1, 4, 0 (totalt 8 olyckor)

s: [(2+1+1+4+0)+Ãl l3119. 5] /2 = 82* 5 = 6,5

 

Fall 4 Under 5-ârsperioden har det inte inträffat fler olyckor än förvän-

tat.

I detta fall stryks inget "största olycksår".

âäsmesl_

PRED:L4

KV: 3,4 + ina/'377 = 7,0

0: l, 0, 0, l, 1 (totalt 3 olyckor)

S:1+O+O+l+l= 3

Emellanåt uppstår naturligtvis gränsfall mellan de olika fallen, t ex då det

inträffade antalet olyckor är ungefär detsamma som det kritiska värdet. I i

sådana fall får man jämka samman resultaten enligt de konkurrerande

alternativen.

Det skall noteras att den här angivna metoden sätter det traditionella

signifikansbegreppet ur spel. Test av huruvida antalet olyckor är signifi-

kant större än förväntat eller inte används här bara som ett instrument

för att avgöra hur många "största olycksår" som skall strykas. Detta för

att man därmed skall kunna skatta den "sanna" olycksnivân.

I och för sig kan man tycka att det i och med bristanalysen vid

platsundersökningen skulle vara möjligt att kunna avgöra huruvida antalet
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olyckor har varit stort p ga slumpen eller om det beror på faktiska

brister. Frågan är dock om detta i praktiken är möjligt. I så gott som

varje korsning torde man kunna upptäcka brister, åtminstone om det är

bekant att många olyckor har inträffat.

Författarna anser att det är nödvändigt att försöka korrigera för slumpens

 

inverkan på antalet olyckor._Vidare anser författarna att det som f n görs

 

i VF-TSA för att beakta slumpens inverkan på antalet olyckor inte är

tillräckligt.

Korrigering med avseende på skadeföljd

 

Konsekvenserna av inträffade olyckor varierar med typ av olycka och

hastighetsgräns. Olyckor i 4-vägskorsningar är genomsnittligt sett allvar-

ligare än olyckor i 3-vägskorsningar. Polisrapporteringen av främst

lindrigare olyckor varierar med län. P g a nämnda omständigheter kan det

finnas anledning att göra en korrigering (omräkning) av antalet olyckor

med avseende på genomsnittlig skadeföljd. Med skadeföljd menas här

 

antal skadade inklusive dödade personer per polisrapporterad olycka.

 

I tabell 1 redovisas korrigeringsfaktorer (baserade på skadeföljd) med

uppdelning efter konflikttyp (se sid lll-15) och hastighetsgräns. Dessa

korrigeringsfaktorer har beräknats utifrån polisrapporterade olyckor

1972-1975 i vägkorsningar på det statliga huvudvägnätet. Att beräkna

korrigeringsfaktorer med avseende på VVs traditionella olyckstyper S, A,

U, 0, M, K, är inte tillfredsställande då korsningar specialstuderas.

Olyckstyperna A och K t ex kan innebära väsentligt skilda olycksförlopp

med högst varierande skadeföljd.
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Tabelll Korrigeringsfaktorer (baserade på skadeföljd) med uppdelning
efter konflikttyp och hastighetsgräns.

        

högsta kända hastighetsgräns(km/h)

konflikttyp 50 70 90 110 totalt

1 0,41 0,77 0,88 1,11 0,79

2, 11, 12 01,85 1,59 1,82 2,31 1,64

3, 4, 7, 8, 10, 17 0,20 0,38 0,43 0,55 0,39

5, 9 0,36 0,68 0,78 0,99 0,70

6, 13, 14 0,76 1,42 1,62 2,06 1,46

15, 16, 18 0,43 0,80 0,91 1,16 0,82

22 0,44 0,81 0,93 1,18 0,84

totalt 0,52 0,97 1,11 1,41 1,00*

  

* Motsvarar genomsnittlig skadeföljd lika med 0,61.
Olyckor med oskyddade trafikanter eller djur inblandade har exklude-
rats.
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Konflikttyper:

 

konflikt
x» 4
-
-

vanligt fall

 

(- eller 1

14

närmare beskrivning*

vänstersväng från primärväg, konflikt
med bakomvarande fordon

vänstersväng från primärväg, konflikt
med från motsatt häll på primärvägen
kommande fordon

vänstersväng från primärväg, konflikt
med fordon på sekundärväg

 

högersväng från primärväg, konflikt med
bakomvarande fordon eller med fordon
på sekundärväg

 

vänstersväng från sekundärväg, konflikt
med från höger på primärvägen komman-
de fordon som avser att köra rakt fram

vänstersväng från sekundärväg, konflikt
med från vänster på primärvägen kom-
mande fordon som avser att köra rakt
fram

vänstersväng från sekundärväg, konflikt
med bakomvarande eller mötande fordon
på sekundärväg

högersväng från sekundärväg, konflikt
med bakomvarande fordon eller konflikt
mellan icke svängande fordon, båda på
sekundärväg

högersväng från sekundärväg, konflikt
med från vänster på primärvägen kom-
mande fordon som avser att köra rakt
fram

 

10
-r-- _

konflikt mellan icke svängande fordon,
båda på primärväg, likriktade kurser

 

ll omkörning
-- <1-

 

konflikt mellan icke svängande fordon,
båda på primärväg, motriktade kurser,
olyckstyp = omkörning

 

* Ner detaljerad beskrivning ges 'i VTI-Meddelande 211.

VTI MEDDELANDE 299



   

15

    

konflikt vanligt fall närmare beskrivning*

P

5

P

5

12 - 4-- konflikt mellan icke svängande fordon,
möte båda på primärväg, motriktade kurser,

olyckstyp = möte

13 konflikt mellan icke svängande fordon,
4-- fordon på primärväg i konflikt med från

vänster kommande fordon på sekundär-
väg

14 konflikt mellan icke svängande fordon,
_ fordon på primärväg i konflikt med

från höger kommande fordon på
sekundärväg

15 . ensamt fordon på primärväg, raktfram- _
rörelse avsedd

16 ensamt fordon på sekundärväg, rakt-
framrörelse avsedd

17 "1 eller r' ensamt fordon kommer från primärväg,
svängande rörelse avsedd

18 4-] eller [-9 ensamt fordon kommer från sekundär-
väg, svängande rörelse avsedd

19 fotgängarolycka

20 djurolycka

21 cykel/moped-
olycka

22 övrigt

* Mer detaljerad beskrivning ges i VTI-Meddelande 211.
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Av tabell 1 framgår tex att en inträffad olycka av konflikttyp 1 vid

hastighetsgräns 50 km/h räknas som 0,741 (= 0,79- 0,52) stycken skade-

följdskorrigerade olyckor. Detta gäller oavsett om olyckan inträffat i en

3-vägskorsning eller i en 4-vägskorsning.

Korrigeringsfaktorerna (enligt tabell 1) för hastighetsgräns 50 km/h kan

vara något för låga i förhållande till korrigeringsfaktorerna för de övriga

hastighetsgränserna. Detta beroende på att hastighetsgränsen 50 km/h

jämfört med övriga hastighetsgränser, relativt sett ofta förekommer inom

tättbebyggt område.

Av tabell 1 framgår också att VVs traditionella olyckstyper, t ex A

(avsvängsolycka) och K (korsande kurser) kan innebära väsentligt skilda

olycksförlopp med högst varierande konsekvenser.

I tabell 1 saknas konfiikttyperna 19 och 21 (kollision med fotgängare

respektive cykel/moped) samt konflikttyp 20 (kollision med djur). En

olycka med oskyddad trafikant inblandad kan, allt efter omständigheterna,

räknas som 1-3 skadeföljdskorrigerade olyckor. En djurolycka kan räknas

som 0,1 skadeföljdskorrigerade olyckor.

För att även ta hänsyn till i vilket län som olyckan har inträffat kan det

enligt tabell 1 erhållna värdet multipliceras med en korrigeringsfaktor

enligt tabell 2.
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Tabell 2 Korrigeringsfaktorer för respektive län

1819_
B 0,99
c 1,17
D 0,94
E 1,08
F 1,05
G 1,00
H 0,93
1 1,08
K 0,87
L 0,91
M 0,82
N 0,92
o 0,89
P 0,96
R 0,99
5 1,16
'1' 0,98
U 0,92
w 1,16
x 1,18
Y 1,03
2 1,19
AC 1,25
BD 1 14

M

Om man korrigerar de inträffade olyckorna enligt vad som angetts i det

ovanstående så är det nödvändigt att även korrigera det predikterade

(förväntade, prognosticerade) antalet olyckor.

I tabell 3 anges hur många skadeföljdskorrigerade olyckor en genomsnitt-

lig olycka motsvarar vid olika hastighetsgräns för 3-respektive l1-vägs--

korsningar.

Tabell 3 Genomsnittlig olycka vid olika hastighetsgräns för 3-respektive
4 -vägskorsning omräknad till antal skadeföljdskorrigeradeolyckor.

högsta kända hastighetsgräns (km/h)

 

typ 50 70 90 110 totalt

3-vägskorsning 0,49 0,90 A 1,03 1,31 0,93

4-vägskor sning 0,59 1,08 1,25 1,59 1,13
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VTIs olyckspredikterande modeller anger förväntat antal okorrigerade

olyckor för å ena sidan 3-vägskorsningar och å andra sidan li-vägskors-

ningar vid olika trafikflöde på primär- och sekundärväg. Modellerna är

inte differentierade efter hastighetsgräns. Vid prediktion av antal olyckor

kan det av modellerna angivna värdet multipliceras med 0,93 för 3-vägs-

korsningar och med 1,13 för ä-vägskorsningar (se tabell 3). Prediktionen

ger då svar på frågan hur många skadeföljdskorrigerade olyckor som kan

förväntas, utan hänsyn taget till gällande hastighetsgräns, i en 3- eller

4-vägskorsning vid visst flöde på primär- och sekundärväg. Vid hastig-

hetsgräns 50 km/h kan man dock i stället multiplicera med 0,49 respektive

0,59. Liksom man vid hastighetsgräns 70 km/h eventuellt kan multiplicera

med 0,90 respektive 1,08.

Resonemanget i ovannämnda stycke gäller då man skall avgöra om

inträffat antal olyckor i en korsning är större än förväntat för att därmed

kunna ta ställning till huruvida korsningen ur trafiksäkerhetssynpunkt

behöver åtgärdas eller inte. Enligt författarnas mening finns det då ingen

anledning att för tex en 3-vägskorsning (eller #-vägskorsning) med

hastighetsgräns 110 km/h acceptera ett större antal olyckor, d vs att

multiplicera det av modellen angivna värdet med 1,31 i stället för 0,93

(eller 1,59 i stället för 1,13). Däremot kan det finnas skäl att för

korsningar med hastighetsgräns 50 km/h på primärväg utnyttja de multi-

plikativa faktorerna 0,49 respektive 0,59 samt att för korsningar med

70 km/h på primärväg eventuellt använda faktorerna 0,90 respektive 1,08.

Det sistnämnda innebär dock ingen större skillnad.

Den korrigering med avseende på skadeföljd som redovisats i det ovan-

stående har använts i den här aktuella studien. I VF-TSA förekommer

ingen liknande olyckskorrigering vid studium av korsningar med und-antag

för attman beaktar i vilket län som korsningen är belägen.

Enligt författarnas åsikt är det inte lika angeläget att korrigera antalet

 

olyckor med avseende på skadeföljd som att försöka korrigera för

 

slumpmässiga variationer i antalet olyckor. Ett särskilt problem vid

 

skadeföljdskorrigering är att antalet skadeföljdskorrigerade olyckor bör ha

större spridning än antalet icke skadeföljdskorrigerade olyckor. Detta

skulle i så fall medföra att de statistiska konstanterna som används för
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att beräkna kritiskt värde skulle behöva modifieras. Enligt de begränsade

test som gjorts av olyckor i landsbygdskorsningar på huvudvägnätet har

det dock inte kunnat verifieras att de skadeföljdskorrigerade olyckorna

verkligen har någon påtagligt större spridning.

Beräkningsexempel avseende korrigering för slumpens inverkan på antalet

olyckor samt korrigering med avseende på skadeföljd

Exemplet baserar sig på knutpunkt 754A8 i E-län (se sid 24).

Korsningen är en 4-vägskorsning med antal inkommande fordon (axelpar)
I
5 I )lika
+

 

per dygn (Ip + IS) lika med 4680 och andel sekundärvägstrafik ( I

med 0,31.

Hastighetsgränsen (primärväg) är lika med 70 km/h.

Under S-årsperioden 1974-1978 inträffade det 6 polisrapporterade olyckor

(2 olyckor av konflikttyp 2 och 1 olycka av vardera konflikttyperna 5, 13,

14 respektive 22).

Sammanlagt 2 personer skadades i dessa olyckor.

Antalet olyckor under respektive år: 2, 0, l, 0 och 3.

 

Förväntat antal olyckor = PRED = 4,87 (enligt VTIs modell)

Förväntat antal skadeföljdskorrigerade olyckor = PREDN = 1,13 - 4,87

= 5,5 (4-vägskorsning - se tabell 3*)

Kritiska värdet = KVN = 5,50 + 1,96 V5,50 = 10,1 (risknivå 2,5 96)

Antal inträffade olyckor = 0 = 6

 

* Alternativt kan man använda korrigeringsfaktorn 1,08 (4-vägskorsning
och 70 km/h) i stället för 1,13.
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Antal skadeföljdskorrigerade olyckor om inget olycksâr exkluderas =

= ON = 1,08 ° (2'1,59+0,68+1,42+1,42+O,81) = 8,11 = 8,1 (län E och kon-

flikttyper - se tabell 2 resp 1, jfr med "fall 4" sid 11)

Antal skadeföljdskorrigerade olyckor om det "största olycksâret" exklude-

_2+0+1+0 , . ON
N,-1 4 5 o

 

ras = 0 = 5,07 = 5,1 (jfr med "fall 2" sid 10)

0 +0

N 2 N '1 = 3411246207 _-_ 6,59 (jfr med "fall 3" sid 11)

Antal skadeföljdskorrigerade olyckor om de 2 "största olycksåren" ex-
0

mer ' ON,-2 ' gig-9 - 5 - -ål- = 2,25 = 2,3 (jfrmed"fa11 1"sid 10)

6 - 106
4680 - 5 - 365

 

Olyckskvot = OK = = 0,70

Skadeföljdskorrigerad olyckskvot om inget olycksår exkluderas =

_OK __ 8,11 - 106
' N'4680-5-365

 

= 0,95 ("fall 4")

Skadeföljdskorrigerad olyckskvot om det "största olycksåret" exklu-

_ 5,07 - 106
N,-1 ' 4680 - 5 - 365

 

deras: OK = 0,59 ("fa112")

OK +OK
N N -12 v _ 0295 ;0,59 ___ (nian 311)

Skadeföljdskorrigerad olyckskvot om de 2 "största olycksåren" exklu-
6_ _ ° _ u n

    

Eftersom ON i detta exempel är > PREDN men < KVN ("fall 3") så får 6,6

och 0,77 utgöra skattningar av den "sanna" olycksnivån respektive den

"sanna" olyckskvoten.

  

(Utan skadeföljdskorrigering skulle gälla att 0 i detta exempel > PRED

 

O+O
men < KV ("fall 3"). Detta skulle medföra att 2" = 4,9 och

OK+OK_1

__2 = 0,57 får utgöra skattningar av den "sanna'? o1ycksnivån

respektive den "sanna" olyckskvoten.)
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KRITERIER ENLIGT VILKA KORSNINGAR BÖR ÅTGÄRDAS

Enligt författarnas mening finns det flera kriterier enligt vilka det kan

finnas skäl att vidtaga åtgärdi en korsning.

EEÄEQEEE

0 Antalet olyckor, sedan man försökt korrigera för slumpens inverkan,

d v 5 den skattade "sanna" olycksnivån är klart större än det förvänta-

de antalet olyckor. Observera att det här inte görs något uttalande

om signifikans eller kritiskt värde.

0 Olyckskvoten, sedan man försökt korrigera för slumpens inverkan, är

ca 0,75 eller större (subjektivt vald nivå). Antalet olyckor behöver då

inte vara större än förväntat.

0 Om antalet olyckor, sedan man försökt korrigera för slumpens inver-

kan, är stort finns det skäl att se om brister föreligger som kan

avhjälpas genom förhållandevis billiga åtgärder. Detta även om antalet

olyckor inte är större än förväntat och inte heller olyckskvoten är

särskilt hög.

Förutom i de ovannämnda fallen kan det finnas skäl att åtgärda korsningar

o så fort brister föreligger som synes påverka trafiksäkerheten och som

kan avhjälpas genom billiga åtgärder

o som uppfattas som farliga av väghållaren, polis, allmänhet med flera

0 i vilka en viss manöver upplevs som särskilt riskfylld
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RESULTATREDOVISNING FÖR RESPEKTIVE KORSNING

I detta kapitel ges en resultatredovisning för var och en av de korsningar

som ingått i urvalet.

"o Först ges en beskrivning av olycksbilden samt de beräknade uppgifter-

na enligt avsnittet 5.3 sid 19-20.

0 Därefter följer en grov skiss (ej skalenlig) över korsningens utform-

ning, reglering m m.

0 Slutligen beskrivs

- Olyckssituationen 1974-1978

- Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende

- Redan vidtagna åtgärder

- Tänkbara åtgärder

Anmärkningar:

 

Med åsikter enligt VTI, VF och CF avses här närmast de bedöm-

ningar och uttalanden som gjorts av Ulf Brüde-Jörgen Larsson

(VTI), den/de representant(-er) från VF som var med vid platsun-

dersökningen samt Torsten Bergh-Kjell Lindahl (CF).

Beträffande "tänkbara åtgärder" bör påpekas att det inte gjorts några

direkta kostnads/nyttoberäkningar.
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Sidhänvisning för respektive korsning:
r
u
.

m
:

:J
H
H
F
U
P
J
F
U
F
U
F
U
T
'
U
'
U
Z
Z
Z
F
V
V
O
O
'
U
T
F
H
I

Geografiskt lägLe

 

Rimforsa

Gislaved

Eksjö

Älmhult

Älmhult

Kristianstad

Bro mölla

Fjälkinge

Genevad

Falkenberg

Getinge

Skene

Örby

Strängsered

Falköping

Borgunda

Götene

Götene

Götene

Laxå

Harge
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Knu ggunkt

754A8

631A72

653A6

432A35

432A9l

332A7O

Bill/*.34

341A6LL

422A116

512A32

521A96

623A42

623A48

731A78

831A102

832A34

833Al5

833A17

833A33

944A10

951A8

_s_i_d_
24
28
31
35
38
42
46
49
53
57
61
65
68
72
76
30
83
87
91
94
99
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Län: E Knutpunkt: 754 A 8 Rimforsa

Olyckssituation 1974- 1978:

Antalet olyckor är ungefär detsamma som förväntat*. Olyckskvoten är

dock ganska stor*.

Flertalet inträffade olyckor är typiska för en 4-vägskorsning som har

kantstensrefug med vänstersvängsmagasin på primärväg. Dels har från

primärvägen vänstersvängande fordon kolliderat med från motsatt håll

raktframkörande fordon (enligt polisen har det senare fordonet därvid ofta

varit skymt av fordon som befunnit sig i vänstersvängsmagasinet). Dels

har raktframkörande sekundärvägsfordon kolliderat på den bortre väghal-

van med raktframkörande primärvägsfordon.

VFE har ansett att åtminstone smärre åtgärder bör vidtagas i korsningen.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Då det samtidigt förekommer primärvägsfordon i vänstersvängsfickorna

från båda håll skymmer de sikten för varandra.

Fordon som skall köra över från den ena sekundärvägen till den andra har

ett brett område att korsa. Sett från Ulrikahållet är sikten skymd till

höger av buskvegetation och till vänster av skyltar.

Korsningen ligger på ett smärre krön vilket medför att siktförhållandena i

korsningen överhuvudtaget är mindre bra.

Redan vidtagna åtgärder:

År 1981 infördes högreflekterande "imarkeringsskärmarårf på trafikdelar-

stolparna.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Tänkbara åtgärder:

 

VFE och VTI överens om att förhållandevis billiga åtgärder bör prövas i

första hand.

Siktskymmande buskar bör undanröjas och de siktskymmande skyltarna bör

få en annan placering.

VFE skall undersöka om det är möjligt att justera körfälten så att dels

sikten förbättras för från primärvägen vänstersvängande fordon dels de

raktframkörande sekundärvägsfordonen får ett något mindre avstånd att

korsa. Beträffande det förstnämnda skall man också undersöka om de

motstående refugspetsarna kan justeras så att vänstersvängsfickorna blir

placerade mera mitt emot varandra.

Från kommunalt håll har önskemål framförts om införande av trafiksigna-

ler. VFE och VTI är något tveksamma till detta. Flödena förefaller alltför

låga. Dessutom finns det risk att införande av trafiksignaler endast leder

till en falsk trygghet för trafikanterna.

VTI framförde också tanken om ombyggnad till typ V-vägskäl* i kombina-

tion med sänkt hastighetsgräns och tvärgående målning på primärväg. En

nackdel med denna vägskälstyp är att den kan förväxlas med riktig

cirkulationsplats och dess annorlunda företrädesreglering. CF är tvek-

samt inställda till typ V-vägskäl.

" CF påpekar att korsandekursolyckor i princip avhjälps med trafiksignaler

eller cirkulationsplats. CF anser dock att flödena i denna korsning är väl

låga för att motivera trafiksignaler och att ombyggnad till cirkulations-

plats synes vara en alltför stor åtgärd i just denna korsning.

 

* Korsning med mindre rondell på primärvägen, dengenomgående pri-
märvägstrafiken har företräde.
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Län: F Knutpunkt: 631 A 72 Gislaved

Olyckssituation 1974 - 1978:

 

Antalet olyckor är ungefär detsamma som förväntat*.

Olyckskvoten är inte särskilt stor*.

I 3 av de 5 olyckorna har sekundärvägsfordon ej kunnat stanna (issnöväg-

lag) vid "STOP". Övriga 2 olyckor har skett med från primärvägen

vänstersvängande fordon som kolliderat med mötande fordon. 4 av

olyckorna har skett under november-december. Alla olyckorna har inträf-

fat under fredag-söndag.

VFF har ansett att korsningen behöver åtgärdas.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Sekundärvägen är av god standard och hastighetsanspråket är därmed

stort. Hastighetsgränsen på sekundärväg är dessutom 90 km/h. Korsning-

en föregås av mycket långa nedförslut på sekundärväg. Många bromsspår,

glassplitter samt utsliten st0pplinje vittnar om alltför sena inbromsningar

på sekundärvägen.

Redan vidtagna åtgärder:

 

1976 sänktes hastighetsgränsen på primärväg från 90 km/h till 70 km/h.

Målat "STOPP" och målad triangel (förberedande upplysning om väjnings-

plikt) i vägbanan på sekundärvägen.

Tänkbara åtgärder**:

 

VTI anser att hastighetsgränsen på sekundärväg innan korsningen bör

sänkas till åtminstone 70 km/h.

VFF har diskuterat att förlänga sekundärvägsrefugen till en mittskilje-

remsa.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.

** I juni 1982 meddelades att sekundärvägen belagts med Yl (grov och
skrovlig beläggnin ) på en sträcka från korsningen och ca 200 m in på
sekundärvägen. åtgärden har vidtagits pga att det inträffat flera
olyckor vid issnöväglag.
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Län: F Knutpunkt: 653 A 6 Eksjö

Olyckssituation 1974-1978:

Antalet olyckor är större än förväntat*.

I 5 av de 6 inträffade olyckorna har fordon från Eksjöhållet varit

inblandade. Många singleolyckor. Hälften av olyckorna har inträffat

nattetid.

VFF har ansett att korsningen bör åtgärdas.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Primärvägen, sett från Eksjöhâllet, kröker kraftigt åt höger i själva

korsningsomrâdet. Primärvägsanslutningen från Eksjöhållet och sekundär-

vägen från Hörredahållet ligger i rak linje med varandra. Orienterings-

tavlan från Eksjöhâllet ger intrycket att primärvägen löper rakt fram mot

Hörreda. Allt detta synes göra trafikanterna förvirrade.

Sett från Hörredahâllet finns ingen förvarning om korsningen. Steppskyl-

ten mot Eksjöhâllet syns dåligt och st0pplinjen är halvt utsliten.

Korsningen saknar belysning.

Redan vidtagna åtgärder:

Hastighetsgränsen på primärväg har sänkts från 90 km/h till 70 km/h (juli

1978). Därefter har det inträffat en polisrapporterad olycka under tiden

fram t o m april 1981.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Tänkbara åtgärder*:

 

Den redan vidtagna sänkningen av hastighetsgränsen på primärväg

:förefaller mycket befogad.

Denna typ av korsning, där primärvägen viker av kraftigt i själva

korsningen, bör inte förekomma enligt VTIs mening. Primärvägen borde

således rätas ut. Tills vidare bör de brister i skyltning och markering, som

ovan angetts, avhjälpas. Det torde t ex vara lämpligt att införa vägmär-

ket "svängande huvudled" på primärvägsanslutningen från Eksjöhâllet.

 

* I juni 1982 meddelades att korsningen är under ombyggnad. Primärvå-
gen kommer att få en rakare sträckning, vilket också medför att
sekundärvägen kommer att ansluta mera rätvinkligt.
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Län: G Knutpunkt: 432 A 35 Älmhult

Olyckssituation 1974-1978:

Antalet olyckor är betydligt större än förväntat*.

6 av de 7 inträffade olyckorna har skett i samband med vänstersväng från

primärväg. I 4 fall har det vänstersvängande fordonet påkörts bakifrån

och i 2 fall har det vänstersvängande fordonet kolliderat med från motsatt

håll kommande fordon.

VFG har tidigare inte haft några planer på att åtgärda korsningen.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Korsningen ger ett mycket anonymt intryck. Skyltarna är av äldre typ.

Särskilt Vägvisaren mot Möckeln sett från Älmhultshållet har dålig

synbarhet.

Sett från Möckelnvägen är sikten mot Växjöhållet begränsad p g a ett

krön.

Redan vidtagna åtgärder:

 

Inga.

Tänkbara åtgärder:

 

VFG och VTI överens om att i första hand bör de gamla skyltarna bytas ut.

Vidare kan det vara befogat att sänka hastighetsgränsen på primärvägen

till 70 km/h samt att införa omkörningsförbud.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Län: G Knutpunkt: 432 A 91 Älmhult

Olyckssituation 1974L - 1 978:

 

Antalet olyckor är flera gånger större än förväntat*.

Olyckskvoten är synnerligen stor*.

Det måste dock påpekas att angivna flöden inte kan vara korrekta, vilket

medför att ovannämnda beräkningar blir helt felaktiga. Den skadeföljds-

korrigerade olyckskvoten skulle dock fortfarande vara stor även om den

sanna storleken på trafikflödena vore dubbelt så stor.

I 8 av de inträffade 14 olyckorna har sekundärvägsfordon varit inblandade.

De har kolliderat med raktframkörande primärvägsfordon på endera den

främre eller bortre väghalvan. l 4 av olyckorna har från primärväg

vänstersvängande fordon kolliderat med från motsatt håll kommande

fordon. Olycksbilden är således ungefär densamma som för 4-vägskors-

ningar med kantstensrefug och vänstersvängsmagasin på primärvägen.

lssnöolyckor är överrepresenterade vilket även gäller olyckor mellan

kl 12-15.

VFG har varit medvetna om att korsningen är olycksdrabbad. Av bl a

ekonomiska skäl har man dock hittills inte planerat några större åtgärder.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

 

Korsningsområdet är brett, främst p g a att primärvägsanslutningen sett

från centrala Älmhult är fyrfältig.

Tabellvägvisaren sett från Traryd-hållet (som bl a anger att man skall

göra vänstersväng för att komma till IKEA) är placerad endast ca 50 m

innan korsningen. Många bromsspår vittnar om plötsliga inbromsningar.

Redan vidtagna åtgärder:

 

Hastighetsgränsen på primärväg har sänkts till 50 km/h (juli 1979) vilket

förefaller vara befogat. Primärvägen inbjuder dock fortfarande till för

höga hastigheter.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Tänkbara åtgärder:

 

VFG och VTI överens om att det kan vara befogat att införa stopplikt på

sekundärväg och att tabellvägvisaren sett från Traryd-hållet bör flyttas

längre ifrån korsningen.

Trafiksignaler har diskuterats inom VFG eftersom detta är ett kommunalt

önskemål.

VTI framförde möjligheten att bygga om till typ V-vägskäl*. Beträffande

nackdelar med och GPS inställning till denna åtgärd - jfr med sid 27.

Innan någon mera omfattande åtgärd planeras kan det vara lämpligt att

studera olycksutfallet efter den redan vidtagna sänkningen till 50 km/h på

primärväg och eventuell ändring till stopplikt samt förbättring av Vägvis-

ningen till IKEA från Traryd-hållet. Det är dessutom nödvändigt att

erhålla rimligare trafikflödesskattningar.

 

* Korsning med mindre rondell på primärvägen, dengenomgående pri-
märvägstrafiken har företräde.
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Län: L Knutpunkt: 332 A 70 Kristianstad

Olyckssituation 1974 - 1978:

 

Antalet olyckor är fler än förväntat*. Dessutom gäller att olyckskvoten

är stor*.

I 8 av de 18 inträffade olyckorna har raktframkörande sekundärvägsfordon

från Nosabyhållet varit inblandade. De har kolliderat med raktframköran-

de primärvägsfordon från såväl Kristianstadshållet som Fjälkestadshållet.

Även i övriga olyckor har i regel sekundärvägsfordon, endera från

Nosabyhållet eller Torsebrohållet, varit inblandade.

I samband med flera av olyckorna har man ej lämnat företräde.

VFL har ansett att korsningen behöver åtgärdas.

Brister i utformningz reglering eller trafikantbeteende:

Korsningen ger på flera sätt ett slitet intryck. Siktförhållandena är

allmänt dåliga. På primärvägen sett från Fjälkestadshållet är sekundärvä-

gen mot Nosabyhållet skymd av en bensinstation och sett från Kristian-

stadshållet är samma sekundärväg skymd av buskar.

Fordon på sekundärvägen från Nosabyhållet har skymd sikt mot såväl

vänster som höger. Även framme vid väjningslinjen är sikten mycket

dålig åt vänster p g a de ovan nämnda buskarna.

Redan vidtagna åtgärder:

 

Inga.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Tänkbara åtgärder:

 

VFL planerar att i samband med ombyggnad av väg 1056 göra en

utbyggnad till trafiksignalanläggning eller cirkulationsplats. Markfrågan

talar för det förstnämnda alternativet.

Innan ovannämnda åtgärder blir aktuella bör smärre åtgärder vidtagas.

Det skymmande buskpartiet efter primärvägen bör snarast undanröjas.

Hastighetsgränsen på Nosabyvägen bör sänkas till 50 km/h. Stopplikt bör

införas på åtminstøne Nosabyvägen varvid stopplinjen bör placeras något

längre ut mot körbanan än den nuvarande väjningsllnjen.
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Län: L Knutpunkt: 341 A 34 Bromölla

Olyckssituation 1974 - i 978:

Antalet olyckor är större än förväntat*.

1.6 av de8 inträffade olyckorna har raktframkörande sekundärvägsfordon

från Storgatan varit inblandade. De har kolliderat med raktframkörande

primärvägsfordon från såväl vänster som från höger.

VFL har inte haft planer på att vidtaga några åtgärder i korsningen.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Sett från respektive sekundärvägsanslutning är det genomgående sikt över

till den andra sekundärvägsanslutningen medan däremot primärvägen ej är

synbar hundratalet meter innan korsningen.

Redan vidtagna åtgärder:

 

År 1978 förtydligades skyltningen av väjningSplikt på Storgatan genom att

en skylt även placerades på en mindre refug i vägbanans mitt. År 1980

infördes trafiksignaler primärt avsedda för korsande gångtrafik på primär-

vägen.

Tänkbara åtgärder:

Det är möjligt att inga ytterligare åtgärder behöver vidtagas. Man bör i

alla fall avvakta nya olycksår innan ytterligare åtgärder behöver bli

aktuella.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Län: L Knutpunkt: 341 A 64 Fjälkinge

Olyckssituation 1974-1978:

Antalet olyckor är nästan fyra gånger större än vad som kan förväntas*.

Olycksbilden är mycket speciell. De flesta olyckorna har inträffat med

från sekundärvägen vänstersvängande fordon, vilka kolliderat med från

vänster kommande raktframkörande fordon på primärvägen.

Olyckor på fredagar är överrepresenterade liksom olyckor mellan

kl 12-15.

VFL har ansett att korsningen behöver åtgärdas.

Brister i utformning, regleringeller trafikantbeteende:

E66-an är hårt trafikerad och hastigheterna är höga. För de fordon som

skall göra vänstersväng från sekundärväg är det antagligen svårt att

bedöma avstånd till och hastighet för från vänster på primärvägen

kommande fordon. Sannolikt skyms också sikten för de vänstersvängande

sekundärvägsfordonen då primärvägsfordon skall göra högersväng och

därför kör ut på vägrenen (13 m-väg). Även den i övrigt förekommande

vägrenskörningen torde försvåra vänstersvängen från sekundärväg.

Redan vidtagna åtgärder:

 

Inga.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Tänkbara åtgärder:

 

VTIs första förslag var att sekundärvägsanslutningen borde stängas av.

VFL ansåg dock att detta skulle möta alltför starkt motstånd från

kommunalt håll*.

Sänkt hastighetsgräns och förbättrad skyltning på primärvägen torde inte

vara tillräckligt i detta fall. Omgivningen tillåter inte ombyggnad till'

planskildhet.

Möjligen skulle särskild avfart för högersvängande fordon kunna vara en

lämplig åtgärd. En sådan lösning måste då utformas på sådant sätt att

den raktframkörande primärvägstrafiken mot Kristianstadshâllet inte ut-

övar vägrenskörning intill korsningen.

_CF anser att höghastighetssignaler kan vara en tänkbar åtgärd.

 

* Diskussioner har senare förts mellan VFL och kommunen att i samband
med industriexploatering (på vänster sida om E66-an mot Kalmar-
hållet) stänga av den nuvarande anslutningen mellan väg Lv 1062 och
E66. Lv 1062 :från Fjälkingehållet skulle då i stället förlängas så att
den löper förbi industriområdet och sedan ansluter till E66-an där en
matmarknad ligger på motsatta sidan (ca 700 m från den nuvarande
korsningen). Den nya 4-vägskorsningen skulle därvid utformas med
hög standard.
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Län: N Knutpunkt: #22 A 116 Genevad

Olyckssituation 1974 - 1 978:

Antalet skadeföljdskorrigerade olyckor är betydligt fler än förväntat om

man inte försöker att korrigera för slumpens inverkan. Dock gäller att 7

av de 8 olyckorna inträffade år 1975! Om man försöker korrigera för

slumpens inverkan blir antalet skadeföljdskorrigerade olyckor ungefär

detsamma som förväntat. Skulle man dessutom ta hänsyn till att korsning-

en kunde betraktas som en 4-vägskorsning, p g a den intilliggande bensin-

stationen, blir olycksutfallet ännu mera gynnsamt.

I regel har fordon från Halmstadshållet varit inblandade i olyckorna.

VFN har ansett att korsningen eventuellt behöver åtgärdas.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Sett från korsningen mot Halmstadshållet är sikten något skymd p g a att

vägen svänger åt vänster och att det finns fruktträd i en villaträdgård som

ligger intill kurvan.

St0ppskylten på sekundärväg skyms av häck.

Vid utfart från bensinstationen skyms sikten på vissa ställen av reklam-

skyltar.

Redan vidtagna åtgärder:

 

I oktober 1980 sänktes hastighetsgränsen på primärvägen från 70 km/h till

50 km/h efter påtryckningar från ortsbefolkningen. VTI anser att detta

var befogat med tanke på att många oskyddade trafikanter passerar

korsningen.
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Tänkbara åtgärder:

 

Utifrån vad som sagts om olyckssituationen och att man redan sänkt

hastighetsgränsen på primärvägen till 50 km/h så anser inte VTI att några

särskilda åtgärder behöver vidtagas.

Pâ VFN har man övervägt att sanera bensinstationsomrâdet så att in- och

utfart sker mera enhetligt. Vidare har man övervägt att vidtaga vissa

åtgärder för att underlätta trafiksituationen för de Oskyddade trafikanter-

na. VTI har inget att erinra mot dessa föreslagna åtgärder.
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Län: N Knutpunkt: 512 A 32 Falkenberg

Olyckssitua tion 1974 - 1978:

Antalet olyckor är ungefär detsamma som förväntat*.

Olyckskvoten är inte särskilt stor*.

Olycksbilden domineras av olyckor mellan från sekundärvägen raktfram-

körande fordon som kolliderat med från höger på primärvägen raktfram-

körande fordon. Framför allt har fordon från Stafsinge- respektive Göte-

borgshållet varit inblandade. I några fall är det tänkbart att sekun-

därvägsföraren blivit bländad av solen.

VFN har ansett att korsningen bör åtgärdas.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Som ofta är fallet med 4-vägskorsningar med kantstensrefug och vänster-

svängsmagasin på primärvägen är vägbanan i själva korsningsområdet

bred, vilket medför att raktframkörande sekundärvägsfordon har ett stort

avstånd att korsa.

Refugerna på primärvägen hade hög gräsväxt då platsundersökningen

gjordes. Från Stafsinge-sekundärvägen var det knappt att låga varselljus

kunde ses på fordon från Göteborgshållet. Det var också svårt att urskilja

i vilket körfält som fordon från Göteborgshållet var placerade.

Körfältsorienteringstavlan från Stafsingehållet skyms av trädgrenar.

Redan vidtagna åtgärder:

 

Hastighetsgränsen på primärvägen sänktes i juni 1981 från 70 km/h till

50 km/h. Mycket befogat enligt VTI. Detta hindrar dock inte att

hastigheterna fortfarande i många fall är alltför höga.

På sekundärvägarna målades filmarkeringar år 1979.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Tänkbara åtgärder:

 

Den beskrivna olyckssituationen medför inte att det är nödvändigt att

vidtaga några mera omfattande åtgärder. Eftersom dessutom hastighets-

gränsen på primärvägen sänktes till 50 km/h år 1981 bör man invänta nya

olycksâr innan några större åtgärder behöver bli aktuella.

Något bör dock göras redan nu för att i fortsättningen förhindra den höga

gräsvegetationen på primärvägsrefugerna.

Det synes tveksamt om det i denna korsning skulle medföra någon

olycksreducerande effekt om väjningspiikten på sekundärväg ersattes av

stopplikt.
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Län: N Knutpunkt: 521 A 96 Närheten av Getinge

Olyckssituation 1974 -1978:

 

Antalet olyckor är större än vad som kan förväntas*.

Olycksbilden domineras av flerfordonsolyckor där det ena fordonet haft

för avsikt att göra vänstersväng från primärvägen. Flertalet av olyckorna

har skett under sommarmånaderna.

VFN har ansett att korsningen är farlig och måste åtgärdas.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Korsningen ligger på ett krön. Korsningens synbarhet från Malmöhâllet är

synnerligen dålig. Sett från vägkanten mitt emot sekundärvägen är sikten

mot Malmöhållet synnerligen dålig. Att utföra vänstersväng från E6-an

måste betraktas som extremt farligt.

Redan vidtagna åtgärder:

 

Inga förutom att E6-an breddades i juni 1974.

Tänkbara åtgärder:

 

Som korsningen nu är utformad och reglerad anser VTI att vänstersväng

från primärväg borde förbjudas/förhindras. VFN anser att ätlydnaden av

vänstersvängsförbud är alltför dålig. Alternativet vore då att stänga av

sekundärvägen. VFN anser dock att detta skulle medföra alltför stora

olägenheter för lokalbefolkningen.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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VFNs förslag är att bygga vänstersvängskörfält med kantstensrefug och

med genomgående vägren*. VTI hävdar att det i så fall är nödvändigt att

även införa belysning och att sänka hastighetsgränsen till 70 km/h och

eventuellt att även införa omkörningsförbud.

VFN och VTI är överens om att innan något annat görs är det angeläget

att sträckan förbi korsningen förses med omkörningsförbud. Detta för att

tilltänkta vänstersvängar i mindre omfattning skall misstolkas som påbör-

jad omkörning.

 

* I juni 1982 meddelades att detta arbete har genomförts.
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Län: P Knutpunkt: 623 A 42 Skene

Olyckssituation 1974L - 1978:

Antalet olyckor är detsamma som förväntat*.

Olyckskvoten är liten*.

Olyckor i vilka från primärvägen vänstersvängande fordon påkörts av

bakomvarande fordon dominerar. Mera speciella omständigheter har gällt

för 3 av de 7 inträffade olyckorna.

VFP har ansett att korsningen behöver åtgärdas.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Själva korsningen ligger i en svacka vilket medför något reducerade

siktsträckor.

Mittlinjen i själva korsningen på primärvägen är helt utsliten, vilket

medför dålig ledning särskilt vid vänstersväng.

Redan vidtagna åtgärder:

 

Inga.

Tänkbara åtgärder:

 

VFP har undersökt möjligheterna att bygga vänstersvängsmagasin med

hjälp av kantstensrefug. Detta är dock omöjligt p g a utrymmesskäl.

Enligt VTIs mening är det utifrån olyckssituationen 1974-1978, baserad på

polisrapporterade olyckor, inte nödvändigt att vidtaga någon åtgärd

förutom att förbättra mittlinjemålningen. Möjligen kan man tänka sig att

med hjälp av målning göra separat vänstersvängskörfält på primärvägen.

Detta kräver dock sannolikt en smärre breddning av korsningen.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Län: P Knutpunkt: 623 A 48 Örby

Olyckssituation 1974 - 1978:

Antalet olyckor är detsamma som förväntat*.

Olyckskvoten är inte särskilt stor*.

Samtliga olyckor har inträffat under vintermånaderna. Enligt polisen har

dock ingen olycka skett vid issnöväglag. I 2 av de6 inträffade olyckorna

har enbart fordon på sekundärvägen från Skenehållet varit inblandade. I 2

av olyckorna har på primärvägen vänstersvängande fordon från

Svenljungahållet kolliderat med från motsatt håll på primärvägen kom-

mande fordon. I 1 av olyckorna var en väghyvel inblandad.

VFP har ansett att korsningen bör åtgärdas.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Sekundärvägen från Skenehållet lutar nedför. Bromsspår antyder att

många fordon haft svårigheter att sakta in. Den förvarnande väjnings-

pliktsskylten är placerad drygt 200 m från korsningen, vilket möjligen är

ett alltför långt avstånd.

Primärvägen från Svenljungahållet lutar uppför mot korsningen och från

Kinnahållet är det lutning nedåt.

De nämnda lutningsförhållandena kan vara orsak till att samtliga olyckor

inträffat under vintermånaderna. Som nämnts har dock i inget fall

väglaget vid olyckan angetts som issnöväglag.

Tabellvägvisaren på sekundärvägen från Skenehållet är placerad endast 30

m från korsningen och på avstånd skymd av häck.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Redan vidtagna åtgärder:

År 1978 införde man nYa stora väjningspliktsskyltar på sekundärvägen från

Skenehållet, vilket måste betraktas som bra.

Tänkbara åtgärder:

VTI anser inte att olyckssituationen 1974-1978 kräver att några åtgärder

behöver vidtagas. Placeringen av vissa skyltar (se ovan) torde dock kunna

förbättras.
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Län: P Knutpunkt: 731 A 78 Strängsered

Olyckssituation 1 974- 1978:

Antalet olyckor är ca 4 gånger större än förväntat*.

Dessutom gäller att olyckskvoten är stor*.

Flertalet olyckor har skett i samband med vänstersväng från Göteborgs-

hållet. 5 av de 9 olyckorna har inträffat fredag eftermiddag/kväll. 5 av

olyckorna har skett i mörker. Lastbil har varit inblandad i 4 olyckor. Våt

barmark har gällt vid 5 av olyckorna.

VFP har ansett att korsningen behöver åtgärdas.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

 

Under åren 1974-1978 har hastighetsgränsen på primärvägen varit 110

km/h. Sett från Göteborgshållet lutar vägen något nedåt mot korsningen.

Sannolikt har hastigheterna varit höga. Primärvägen är bred (13 m) och

många tilltänkta vänstersvängar kan ha misstolkats som påbörjad omkör-

ning.

I augusti 1980 sänktes hastighetsgränsen på primärväg till 70 km/h förbi

korsningen och dessutom infördes omkörningsförbud.

Sett från Göteborgshållet börjar omkörningsförbudet endast ca 225 m från

korsningen.

Korsningen saknar belysning.

Redan vidtagna åtgärder:

 

Som nämnts har man på primärvägen dels sänkt hastighetsgränsen till 70

km/h dels infört omkörningsförbud (augusti 1980). Med tanke på många

vänstersvängande tunga fordon anser VTI att detta kan vara bra åtgärder.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Tänkb ara åtgärder:

 

Om inte olyckssituationen förändras till normal nivå och om andelen

mörkerolyckor även i fortsättningen kommer att vara stor bör man

överväga att införa belysning.

Redan nu bör man överväga att låta omkörningsförbudet från Göteborgs-

hållet börja något längre ifrån korsningen.
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Län: R Knutpunkt: 831 A 102 Falköping

OBSERVERA! Korsningen nybyggdes år 1976.

Olyckssituation 1977 - 1978:

 

Antalet skadeföljdskorrigerade olyckor är flera gånger större än för-

väntat. Den skadeföljdskorrigerade olyckskvoten är synnerligen stor.

Något försök att korrigera för slumpens inverkan har ej kunnat göras.

Olyckornas faktiska skadeföljd har varit extremt stor. Merparten av

olyckorna har inträffat fredag-söndag. Samtliga olyckor har inneburit

kollision mellan raktframkörande fordon, det ena från primärväg och det

andra från sekundärväg.

År 1977 inträffade det 7 olyckor och 1978 1 olycka. Det behövs

olycksstatistik för ytterligare några år för att säkrare kunna bedöma

olyckssituationen.*

VFR har ansett att korsningen behöver åtgärdas.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Allmänt gäller att siktförhållandena är begränsade. Från primärvägen

sett gäller att korsningen ligger högt, vilket medför att på respektive

primärvägsanslutning har man ingen sikt bortom korsningen. Från sekun-

därvägarna sett är primärvägen dåligt synbar medan det däremot är

genomgående sikt från den ena sekundärvägen till den andra. Flera kullar

omger korsningen. För sekundärvägen från Vänersborgshållet är sikten

begränsad åt vänster.

På sekundärvägen från Vänersborgshållet sker en uppskyltning från 50

km/h till 70 km/h ca 250 m innan korsningen. Denna sekundärväg lutar

svagt nedåt i riktning mot korsningen.

 

* År 1979 och 1980 inträffade det 2 respektive 5 olyckor.
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Redan vidtagna åtgärder:

I slutet av juni 1977 ersattes väjningSplikt på sekundärvägarna med

stopplikt.

Tänkbara åtgärder:

VFR och VTI anser att hastighethränsen på sekundärvägen från Väners-

borgshållet bör vara 50 km/h ända fram till korsningen.

I övrigt bör man avvakta olycksstatistik för åren t o m 1982.

CF anser att grundutformningen för denna korsning borde vara cirkula-

tionsplats.
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Län: R Knutpunkt: 832 A 34 Borgunda

Olyckssituation 1974-1978:

Antalet olyckor är något större än förväntat*.

De flesta av de 7 inträffade olyckorna har drabbat sekundärvägsfordon

som färdats i riktning mot korsningen (3 upphinnandeolyckor och 1

singleolycka).

VFR har ansett att korsningen behöver åtgärdas.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

För höga hastigheter på sekundärvägen som har hastighetsgräns 90 km/h.

Pâ sekundärvägen, som lutar uppåt mot korsningen och samtidigt kröker,

syns inte korsningen på avståndet 250 m.

Redan vidtagna åtgärder:

(Vägmärkesbelysning togs bort 1976).

Tänkbara åtgärder:

 

Endast billiga åtgärder bör komma ifråga.

VFR och VTI överens om att hastighetsgränsen på sekundärväg bör sänkas.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Län: R Knutpunkt: 833 A 15 Götene

Olyckssituation 1974-1978:

 

Antalet olyckor är större än vad som kan förväntas*.

Dessutom är olyckskvoten stor*.

8 av de 12 inträffade olyckorna har skett då fordon på sekundärvägen från

Hällekishållet kört ut och kolliderat med från Lidköpingshållet kommande

fordon. Dock ingen sådan olycka 1978 ( och inte heller 1979). I de 4

olyckorna under 1978 var det i stället sekundärvägsfordon från Götene-

hållet som kolliderade med raktframkörande primärvägsfordon (som i

åtminstone i två fall kom från Mariestadshållet).

Enligt uppgift har de i olyckorna inblandade sekundärvägsfordonen genom-

gående stannat vid stepplinjen men sedan ändock kört ut trots att det ej

varit fritt.

VFR har ansett att korsningen behöver åtgärdas.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Siktförhâllandena är mycket goda. Primärvägen löper helt rakt över en

längre sträcka, vilket inbjuder till höga hastigheter. VFR anser att

primärvägsfordonen på de långa raksträckorna är svåra att upptäcka från

sekundärväg. VTI anser dessutom att även om primärvägsfordonen

upptäcks är det svårt att uppskatta deras hastigheter och att avgöra när

man utan risk kan köra ut från sekundärväg.

Det finns ingen orienteringstavla från Lidköpingshållet som förvarnar om

korsningen. Enligt VFR beror detta på att man redan tidigare haft

avfartsmöjligheter till Götene.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Sekundärvägen från Hällekishållet har hastighetsgräns 90 km/h. Detta

förefaller högt men utgör dock sannolikt ingen orsak till inträffade

olyckor.

Redan vidtagna åtgärder:

 

Inga korsningsåtgärder. Det bör dock påpekas att i och med varselljus-

lagen hösten 1977 bör det ha blivit lättare att upptäcka primärvägsfordo-

nen.

Tänkb ara åtgärder:

 

I samband med platsundersökningen hade varken VFR eller VTI något

direkt förslag till åtgärd.

VFR anser att vägen är för bred för att införa hastighetsbegränsning och

att en eventuell hastighetsbegränsning inte skulle respekteras. VTI anser

det tänkbart att på primärvägen sänka hastighetsgränsen till 70 km/h i

kombination med tvärgående målningar som kommer allt tätare närmare

korsningen.

Om olyckssituationen förblir lika ogynnsam även i fortsättningen bör mera

kostsamma åtgärder som planskildhet eller cirkulationsplats övervägas.

CF anser att det senare hade varit en bättre grundutformning.
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Län: R Knutpunkt: 833 A 17 Götene

Olyckssituation 1974-1978:

 

Antalet olyckor är mindre än förväntat*.

Olyckskvoten är ganska liten*.

5 av de 9 olyckorna inträffade 1978.

4 olyckor har skett mellan ett fordon från Vättlösahållet och ett fordon

från Lidköpingshållet. I några fall har sekundärvägsföraren inte upp-

märksammat det från vänster på primärvägen kommande fordonet efter-

som detta fordon skymts av från Lidköpingshållet högersvängande lastbil.

VFR har diskuterat att åtgärda korsningen.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Korsningen ger ett anonymt intryck sett från primärvägen. Oriente-

ringstavla saknas från Lidköpingshållet, vilket beror på att man inte vill

leda in trafik på den krokiga Vättlösavägen.

Redan vidtagga åtgärder:

1979 sänktes hastighetsgränsen på primärväg från 110 km/h till 90 km/h.

Tänkbara åtgärder:

 

Enligt VFR skall Vättlösavägen byggas om. Därvid har man också för

avsikt att göra särskild högersvängsavfart för fordon från Lidköpingshållet

och att sätta upp orienteringstavla. Avsikten med detta är inte att

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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minska olycksrisken för från Lidköpingshållet högersvängande fordon utan

att minska risken för att de högersvängande fordonen skall skymma sikten

för fordon från Vättlösahållet. Eventuellt kommer man också att göra

magasin för vänstersvängande fordon från Mariestadshållet.

Utifrån olyckssituationen 1974-1978 har VTI inga åtgärder att föreslå. Det

stora olycksutfallet 1978 kan ha varit en slumpmässig företeelse.

Dessutom har hastighetsgränsen på primärvägen redan sänkts (år 1979)

från 110 km/h till 90 km/h vilket måste anses som mycket bifogat. VTI

skulle därför önska olycksinformation för åren 1980-1984.

VTI anser dock att det kan vara värt att pröva särskild högersvängsavfart

i sådana fall då högersvängande trafik utgör sikthinder för fordon på

sekundärvägen.

CF anser att grundutformningen för denna korsning borde vara cirkula-

tionsplats.
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Län: R Knutpunkt: 833 A 33 Götene

Olyckssituation 1974-1978:

 

Antalet olyckor är betydligt större än förväntat*.

Olyckskvoten är stor*.

I nästan alla av de 11 inträffade olyckorna har fordon från Göteborgs-

hållet varit inblandade. De har dels blivit inblandade i olyckor i samband

med vänstersväng från primärvägen (endera från Göteborgshållet eller

Stockholmshållet) dels i kollisioner med sekundärvägsfordon från Lerdala-

hållet.

VFR har ansett att korsningen behöver åtgärdas.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Pâ sekundärvägen från Lerdalahållet är siktenbegränsad åt vänster mot

Göteborgshållet.

Refugerna har dålig kontrast mot vägbanan.

Redan vidtagna åtgärder:

Inga.

Tänkbara åtgärder:

 

Pga planerad lastbilsterminal åt Kinne-Klevahållet har man skisserat på

planskildhet.

VFR och VTI ansåg det tänkbart med hastighetsbegränsning till 70 km/h

från Göteborgshållet. Detta skulle eventuellt kunna kompletteras med

tvärgående målningar.

CF anser att cirkulationsplats skulle kunna vara en tänkbar grundutform-

ning även för denna korsning.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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Län: T Knutpunkt: 944 A 10 Laxå

Olyckssituation 1974-1978:

Antalet skadeföljdskorrigerade olyckor är något större än förväntat*.

Den skadeföljdskorrigerade olyckskvoten är inte särskilt stor*.

Antalet inträffade olyckor i denna korsning har inte korrigerats med

avseende på skadeföljd på samma sätt som för de övriga korsningarna

ingående i undersökningen. Detta framför allt p g a att konflikttyperna i

"vanliga" korsningar (se sidan 14-15) inte kan anses vara relevanta i denna

korsning (typ V-vägskäl**) som är nära besläktad med cirkulationsplats.

Som omräkningsfaktor för de inträffade olyckorna har utnyttjats kvoten

mellan olyckornas faktiska skadeföljd (= 0,25) och för 4-vägskorsningar

genomsnittlig skadeföljd (= 0,74).

Bland de 24 inträffade olyckorna är single- och upphinnandeolyckor

överrepresenterade. Detsamma gäller mörker- och issnöolyckor. Issnö-

olyckorna är mestadels av typ single.

I de inträffade olyckorna har framför allt fordon kommande från Stock-

holmshållet varit inblandade. Nämnda fordon har dels råkat ut för

singleolyckor dels för kollision med fordon från antingen Laxå centrum

eller med fordon som inne i "rondellen" skall lämna företräde.

VFT har planer på att åtgärda korsningen (hög prioritering).

 

* Sedan försök gjorts att korrigera för slumpens inverkan.

** Korsning med mindre rondell på primärvägen, den genomgående pri-
märvägstrafiken har företräde.
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Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

 

Den genomgående trafiken från Stockholmshållet, med stor andel tung trafik,

har i regel hög hastighet. Strax före korsningen från Stockholmshållet är ett

krön. Detta bidrar sannolikt till att hastigheterna in mot korsningen blir

höga. Samtidigt blir sikten dålig åt vänster för fordon från Laxå centrum.

Själva korsningscentrum lutar nedåt i riktningen Askersund-Laxå centrum.

För trafiken från Stockholmshållet synes utgången ur korsningen kritisk.

För många känns det sannolikt naturligt att välja körriktning något till

höger om körbanan. Detta har också skett i vissa fall med bla

skyltpåkörningar som resultat.

För fordon som inne i "rondellen" skall lämna företräde kan det vara svårt

att upptäcka väjningspliktsskylten, vilket är allvarligt om man då sam-

tidigt tror att cirkulationsplatsregler gäller.

Redan vidtagna åtgärder:

 

Inga åtgärder i korsningen med undantag för smärre justeringar. Lv 205

fick gemensam sträckning med E3 (mot Stockholm) i oktober 1976. Gick

tidigare genom Laxå centrum.

Tänkbara åtgärder:

 

Trots att det inträffat många olyckor synes det inte nödvändigt att

vidtaga alltför dyra åtgärder. Detta pga att olyckorna har varit för-

hållandevis lindriga vilket medför att antalet skadeföljdskorrigerade

olyckor inte blir särskilt stort.

Inom VFT har man tidigare diskuterat dels ombyggand till typ IV-vägskäl*

dels att skylta om till vanlig cirkulationsplats. VTI tror inte att det

förstnämnda alternativet skulle förbättra trafiksäkerheten.

 

* Korsning som på primärväg har kantstensrefug med särskilt magasin
för vänstersvängande fordon och kantstensrefug även på sekundärväg.
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Generellt gäller att CF är positivt inställda till cirkulationSplatser men

däremot tveksamt inställda till typ V-vägskäl (dvs denna korsnings nu-

varande utformning). VTI är f n inte lika negativt inställda till typ V-

vägskäl. Problem kan dock uppstå om trafikanterna blandar samman

cirkulationsplatser och typ V-vägskäl med dess olika företrädesreglering.

I ett senare skede har man inom VFT övervägt att bygga om korsningen

och att införa trafiksignaler. Detta främst med tanke på att minska

vältningsrisken för tunga fordon.

VTI anser att antalet olyckor främst skulle reduceras om fordonshastig-

heterna på anslutningen från Stockholmshållet kunde minskas. Ett tänk-

bart förslag vore att pröva tvärgående målningar som kommer allt tätare

närmare korsningen. Eventuellt skulle detta kunna göras i kombination

med att anslutningen avsmalnades. En första tanke var att pröva något

slag av bullerremsor. Nackdelarna med buller och vibrationer (stor andel

tung trafik) skulle dock säkert bli alltför stora för både omgivning och

själva vägen. Bostäder finns på båda sidorna om E3-an och under vägen

går ett mindre vattendrag.

VTI anser också att det kan vara befogat att förbättra skyltningen av

väjningsplikt inne i "rondellen".
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Län: T Knutpunkt: 951 A 8 Harge

Olyckssituation 1974-1978:

Antalet olyckor är ungefär detsamma som förväntat*.

Olyckskvoten är inte särskilt stor*.

5 av de 6 inträffade olyckorna har skett under juni-augusti, på dagen och

vid torr barmark. I regel har fordon från Hargehâllet varit inblandade i

olyckorna. Enligt polisrapporterna har i några fall föraren från Harge

därvid ej uppmärksammat korsningen/ej stannat vid "STOP".

VFT har inte haft några planer på att åtgärda korsningen.

Brister i utformning, reglering eller trafikantbeteende:

Från Hargehållet ser man inte (åtminstone sommartid) primärvägen utan

bara sekundärvägen på motsatta sidan. För fordon från Hargehållet är

sikten begränsad åt vänster. Stoppskylten sett från Harge är delvis skymd

av en flaggstâng.

Skyltarna vid korsningen som skall visa Harge har dålig synbarhet.

Redan vidtagna åtgärder:

Inga.

Tänkbara åtgärder:

 

VFT och VTI har endast diskuterat billiga åtgärder.

Sätta upp s k sergeantskyltar på motsatta sidan Rv 50 sett från Harge.

Byta ut skyltar och se över deras placering.

Sänka hastighetsgränsen till 70 km/h på Rv 50 under sommarmånaderna.

Sänka hastighetsgränsen till 50 km/h innan korsningen på Hargevägen.

Måla triangel (förberedande upplysning om väjningsplikt) på Harg-evägen.

 

* Sedan försök gjorts att dels korrigera för slumpens inverkan dels
korrigera med avseende på skadeföljd.
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