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MODELL FÖR ANTAL TRAFIKOLYCKOR PÅ SLUMPVIS
UTVALDA PLATSER

- Analys av åtgärdseffekter vid studier med
försöks- och kontrollgrupper

av Stig Danielsson
Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)
581 08 LINKÖPING

REFERAT

I meddelandet studeras modeller Härantalettrafikolyckor

på slumpvis utvalda platser. Under antagandet att an-

talet olyckor på en given plats är Poissonfördelat visas

att antalet olyckor på en slumpvis utvald plats inte är

 

Poissonfördelat (under förutsättning att genomsnittliga

antalet olyckor varierar mellan platserna). Man får en

olycksfördelning som har en "överspridning", d v 5 va-

riansen för antalet olyckor är större än genomsnittliga

antalet olyckor.

Variationen mellan de genomsnittliga olycksnivåerna vi-

sar sig kunna beskrivas med en gammafördelning. Obser-

verade olycksantal från både Sverige och England anslu-

ter sig mycket väl till den teoretiska modellen.

Modellen används för att uppskatta effekten (på antalet

olyckor) av en ågärd, då åtgärdsstudien genomförs som

ett experiment med: en försöks- Och/kontrollgrupp_ av platser.

Skattningen av åtgärdseffekten bestäms med hjälp av

maximum likelihoodmetoden. Med utgångspunkt från denna

skattning bildas approximativa konfidensintervall för

åtgärdseffekten med ett par olika metoder. Slutligen

görs också en ansats att testa åtgärdseffekten då för-

söks- och kontrollmaterialen är små.

Projektet har finansierats genom VTIs egna FoU-medel.
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A MODEL FOR THE NUMBER OF ROAD ACCIDENTS
AT.RANDOMLY SELECTED LOCATIONS

- An analysis of the effects of countermeasures imple-
mented in studies with test groups and control groups

by Stig Danielsson -
National Swedish Road and Traffic Research Institute(VTT)

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

In this paper, models for describing the number of road

accidents at randomly selected locations are of princi-

pal interest. On the assumption that the number of acci-

dents at a given location has a Poisson distribution4 it

is shown that the number of accidents at a randomly se-

 

lected locations does not follow a Poisson distribution

(provided that the average number of accidents varies

between the locations). An accident distribution is ob-

tained which has an "overudispersion", i.e. the variance

of the number of accidents is greater than the average

number of accidents.

It is found that the variation between the average acci-

dent levels can be described with a gamma distribution.

The observed numbers of accidents from both Sweden and

the UK correspond very closely to the theoretical model.

The model is used to estimate the effect (on the number

of accidents) of a countermeasure, which is studied by

means of an experiment with a test group and control

group of locations. The effect of the countermeasure is

estimated with the aid of the maximum likelihood method.

Using the ML-estimator, two different methods are applied

to obtain approximate confidence intervals for the effect

of the countermeasure. Finally, an attempt is made to

test the effect of the countermeasure when the sizes of

the test material and the control material are limited.

The project has been financed with the Institute's own funds .
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MODELL FÖR ANTAL TRAFIKOLYCKOR PÅ SLUMPVIS
UTVALDA PLATSER

- Analys av åtgärdseffekter vid studier med
försöks- och kontrollgrupper

av Stig Danielsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Vid empiriska studier har man observerat att genomsnitt-

liga antalet trafikolyckor på ett antal.platserâh:mindre

än variansen för antalet olyckor. Om antalet olyckor

på varje plats är Poissonfördelat med samma förväntade

olycksnivå m skall ju medelvärdet och variansen vara

ungefär lika stora. I meddelandet visas att om olycks-

nivån varierar från plats till plats, får man exakt den

effekt på medelvärde och varians som empiriken visar,

trots att antalet olyckor på varje plats är Poissonför-

delat.

För att studera effekten (på antalet olyckor) av en åt-

gärd kan man gå till väga på många sätt. Vid före-efter-

studier kan effekten av åtgärden skattas för varje given

plats och sedan summeras till en total skattning, under

förutsättning att åtgärden ger multiplikativt lika stor

effekt på varje plats. De varierande olycksnivåerna ut-

gör här inget bekymmer. Om studien däremot utformas som

ett experiment med försöks- och kontrollgrupp är förstås

variationerna mellan olycksnivåerna av stor betydelse.

Dessa variationer ligger ju med i den naturliga sprid-

ningen både i försöks- och kontrollgruppen._

Ett enkelt sätt att beskriva nivåvariationernaêürattan-

ta att olycksnivåerna är observationer på en stokastisk

variabel m. Om m antas vara gammafördelad (och antalet

olyckor betingat m är Poissonfördelat (m)) får detta till

följd att antalet olyckor på slumpvis utvalda platser
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blir negativt binomalfördelat. Parametrarna i denna för-

delning skattas enkelt med ML-metoden från observerade

olycksantal. Olycksmaterial från både Sverige och Eng-

land visar mycket god anpassning till negativa binomal-

fördelningar. Kolmogorov-Smirnovtest accepterar genom-

gående modellen med negativ binomalfördelning, medan

xz-test i ett par fall förkastar modellen. Med hänsyn

till de stora datamaterialen är detta dock inte särskilt

förvånande.

Under antagandet om att antalet olyckor är negativt bi-

nomalfördelat på varje utvald plats, betraktas problemet

att uppskatta en åtgärdseffekt då studien genomförts som

ett experiment med försöks- och kontrollgrupp. Med hjälp

av observerade olycksantali.försöks-(milkontrollgruppen

har åtgärdseffekten och negativa binomalfördelningens

två parametrar skattats med ML-metoden. ML-skattningarna

är asymptotiskt normalfördelade och har som kovarians-

matris inversen till Fisher's informationsmatris. En

skattning av informationsmatrisen har beräknats och här-

igenom kan man enkelt få en skattning av variansen för

effektskattningen. Med hjälp av denna varians beräknas

ett konfidensintervall för åtgärdseffekten. Ett alter-

nativt konfidensintervall har beräknats genom att direkt

(med Gauss' approximationsformler) härleda variansen för

effektskattningen.

Vid små urvalsstorlekar är de approximativa konfidens-

intervallen av begränsat värde. Ett försök har gjorts

att testa åtgärdseffekten genom en betingad analys (to-

talantalet olyckor har betingats). Tyvärr blir den be-

tingade fördelningen för antalet olyckorj.försöksgruppen

beroende på en av parametrarna i negativa binomalfördel-

ningen och kan därför inte direkt användas för att testa

åtgärdseffekten. Huruvida den betingade fördelningen är

användbar om parametern ersätts med ML-skattningen är

ett problem som bör studeras närmare.
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A MODEL FOR THE NUMBER OF ROAD ACCIDENTS
AT RANDOMLY SELECTED LOCATIONS

- An analysis of the effects of countermeasures imple-
mented in studies with test groups and control groups

by Stig Danielsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

In empirical studies, it has been observed that the average

number of road accidents at a number of locations is

smaller than the variance of the number of accidents.

If the number of accidents at each location follows a

Poisson distribution with the same expected accident

level m, the mean and variance must be approximately

equal. In the paper, it is shown theoretically, that;Lf

the accident level varies fromlocation to location,the

effect on the mean and variance is exactly the same as

that obtained empirically, although the number of acci-

dents at each location follows a Poisson distribution.

Many approaches can be adopted in order to study the

effect (on the number of accidents) of a particular

countermeasure. In before-and-after studies, duaeffect

of the countermeasure can be estimated for each given

location and then cumulated to an overall estimate,pmo-

vided that the effect of the countermeasure is multipli-

catively of the same magnitude at each location. The

variations in accident levels are of no concern in this

context. However, if the study is designed as an experi-

ment with a test group and control group, the variations

between the accident levels are naturally of great im-

portance. These variations are included in the natural

dispersion, both in the test group and control group.

A simple way to describe the variations of the accident

levels is to assume that the accident levels are obser-
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vations on a random variable m. If m is assumed to have

a gamma distribution (and the number of accidents con-

ditional on m has a PoissOn distribution (m)), this will

result in the number of accidents at randomly selected

locations having a negative binomial distribution. The

parameters in the distribution are estimated simpLyfrom

the observed number of accidents using the ML method.

AcCident materials from both Sweden and the UK show very

good agreement with negativebinomial distributions. The

Kolmogorov-Smirnov test acceptsthroughouttjmamodelwith

a negative binomial distribution, while the chi-square

test rejects the model in one or two cases. However,

this is not surprising With regard to the large sample

sizes.

On the assumption that the number of accidents at each

selected location follows a negative binomial distribu-

tion, the problem of estimating the effect of a counter-

measure in the study was treated as an experiment with

a test group and control group. Using the observed num-

ber of accidents in the test group and control group,

the effect of the countermeasure and the two parameters

of the binomial distribution have been estimated with

the aid of the ML method. The ML estimators are asympto-

tically normally distributed, with the inverse of Fisher's

information matrix as their covariance matrix. An esti-

mate of the information matrix has been calculated, and

this gives a variance estimate for the estimator of the

effect of the countermeasure. With the aid of this esti-

mated variance, a confidence interval has been calcula-

ted. An alternative confidence interval has also been

calculated by deriving directly (with Gauss' approxima-

tion formulae) the variance of the effect-estimator.

With small sample sizes, the approximate confidence

intervals are of little value. An attempt has been made

to test the effect of the countermeasure by using a con-

ditional analysis (the total number of accidents has
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been conditioned). UnfortunatelyL the conditional distrij;_

bution of the number of accidents in the test group is

dependent on one of the parameters of the negative bino-

mial distribution and therefore cannot'be*applied di-

rectly in order to test the effect of the countermeasure.

Whether the conditional distribution is usable if the

parameter is replaced with the ML estimate is a problem

which should be studied further.

VTI MEDDELANDE 355



INLEDNING

Grundmodellen i detta meddelande är följande:

Antalet inträffade trafikolyckor under en viss tid och

på en given plats (väg, korsning etc) är Poissonfördelat.

Ingen kan väl hävda att denna modell är en sann beskriv-

ning av verkligheten. Den går att delvis motivera t ex

med ett antagande om att olyckorna inträffar enligt en

Poissonprocess. Den starkaste motiveringen för att an-

vända modellen är dock, att den visat sig överensstämma

ganska väl med empiriskt funna resultat.

I vissa fall framförs synpunkten att empiriken Visar

att Poissonmodellen inte beskriver verkligheten särskilt

väl. Motiveringen brukar vara att man har en "översprid-

ning" jämfört med Poissonfördelningen. Antag att man

mäter antalet olyckor Xi på n olika platser och beräk-

nar medelvärdet i och variansen sz. Man har då obser-

verat att s2 kan vara väsentligt större än 2, vilket ju

strider mot Poissonantagandet som innebär att man väntar

sig att i och 52 är lika.

Ovanstående resonemang är korrekt under antagandet att

alla Xi har samma förväntade antal olyckor m. Nu är"

detta oftast inte fallet utan förväntade olycksantalen

varierar från plats till plats, d v 5

.E [Xi] = mi ; 1 = 1, 2, ...,-n

Självfallet gäller då att

d i
_-

n1 i
_ n sl n

:
s
l
-
4

M 5

medan man kan visa (allmänt) att

E [sz] :31720. +71-sz (m1. -mz
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där

2 _ ,

Eftersom Xi nu är Poissonfördelat gäller att 012 = m.,

varför

Vi ser att i mäter det genomsnittliga förväntade olycks-

antalet, medan 52 mäter summan av detta genomsnitt och

variansen mellan de förväntade olycksantalen. Eftersom

variansen många gånger kan vara betydande relativt medel-

värdet, är det alltså helt förväntat att 52 skall bli
större än i.

VTI MEDDELANDE 3 5 5



MODELLER FÖR ANTAL OLYCKOR

Modell för antal olyckor på en given plats

I vissa statistiska metoder för att testa t ex effekten

av en åtgärd behöver man inte bekymra sig över att för-

väntade olycksantalen mivarierar från plats till plats

under förutsättning att åtgärdseffekten är procentuellt

lika stor på varje plats. Man skattar först effekten

på varje enskild plats och beräknar sedan på något sätt

en total genomsnittlig effekt. Bra exempel är de meto-

der som brukar användas vid före-efter-studier och vid

s k tvillingförsök (platser med ungefär likami matchas

till par). I sådana situationer är det ju helt ologiskt

att ta hänsyn till att mi varierar; jämförelsen görs ju

för ett fixt (betingat)_mi. Skulle man ta hänsyn till

variabiliteten mellan olika mi skulle detta vara till

nackdel för precisionen hos effektskattningen.

I detta sammanhang räcker det därför att studera grund-

modellen.

Modell l. Antalet inträffade trafikolyckor under en

viss tid och på en given plats nr 1 är Poisson-

fördelat med väntevärde mi.

Modeller för antal olyckor på slumpmässigt utvalda platser

 

I många fall studerar man effekten av en åtgärd genom

att åtgärden sätts in på ett antal slumpmässigt utvalda

platser. Som kontrollmaterial tar man ut ytterligare

ett antal platser av samma karaktär som i försöksmate-

rialet. Effekten av åtgärden skattas sedan genom att

jämföra olycksantalen i de två materialen.

I detta fall är det uppenbart att man på något rimligt

sätt måste ta hänsyn till att mi varierar. Det enklaste
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och naturligaste sättet att göra detta är nog att anta

att mi:na är observationer på någon stokastisk variabel m.

Vi ansätter därför följande:

Modell_g. På en given plats följer antalet inträffade

olyckor modell 1. Det förväntade antalet

olyckor på platsen kan ses som en observation

på en stokastisk variabel m. Detta kan skrivas:

Betingat m gäller att Xi är Poisson (m).

Här är m en stokastisk variabel och vi inför

beteckningarna:

E(m) = Us Var (m) = 02 (1)

De obetingade värdena X1, ..., Xm är obser-p

vationer på en stokastisk variabel X, vars

fördelning beror på Poissonfördelningen och

fördelningen för m.

Modellansatsen för X 1 modell 2 brukar med statistiskt

språkbruk benämnas sammansatt (eng. compound) Poisson-

fördelning (se t ex Cox och Hinkley (1974) sid 403), Ur

den allmänna modellansatsen kan vi dra en del slutsatser

om fördelningen för X. Vi kan t ex ange väntevärde och

varians eftersom modellen ger att

E [le] = Var [le] = m (2)

Härur erhålls att

E [x] = E [E(x|m)] = E (m) = 11

Var (X) = E [Var (le)] + Var [E(le{]

= E(m) + Var (m) = M + 02 (3)
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Av (3) framgår att medan det förväntade antalet olyckor

på en utvald plats är u, så är variansen för antalet

olyckor M + 02. Variansen är således alltid större än
2_

väntevärdet och"extra-bidraget" 0 kan förstås vara av

ansenlig storlek.

Ansatsen i modell 2 är nog alltför allmän. Det är en

fördel om man kan specificera en enkel fördelning för

m, men 50m ändå tillåter en stor flexibilitet hos den

genererade fördelningen för X. Vi gör därför följande

ansats (se också Abbess et al. (1981)).

Modell_§. (Specificering av modell 2).

Betingat m_gäller att antalet olyckor X är

Poisson (m). Den stokastiska variabeln m

antas vara gammafördelad, G (q;6), enligt

frekvensfunktionen

q _ -6 tq'le et

q> 0

där ?(q) är den vanliga gammafunktionen

?(q) = I xq-1 e-X dx
O

Gammafördelningen innehåller ju två parametrar och till-

låter därför frekvensfunktioner av mycket olika utseen-

den. Den är också matematiskt enkel att hantera och

det är t ex möjligt att explicit bestämma den obetingade

fördelningen för X

k
.-t t _ eq F(q+k)e .KT f(t)dt _ ?(qy o k:(qum ; k = 0, 1, 2, ... (5)

 

pk(qae) = P<X=k) =

O
k
-
a
8

Detta resultat är välkänt i litteraturen (se Cox och

Hinkley (1974, sid 403)) och fördelningen som beskrivs

av pk(q,6) brukar kallas negativt binomal, neg.bin (q;6).

Med den enkla modellansatsen ovan har vi alltså fått

följande konsekvens:

VTI MEDDELANDE 355



Med ett antagande om att antalet olyckor på varje given

plats är Poissonfördelat, så blir antalet olyckor på en

slumpmässigt utvald plats negativt binomalfördelat.

Det är nu lätt att bestämma väntevärde och varians för

X, antingen direkt ur negativa binomalfördelningen eller

genom att utnyttja (3) och väntevärde och varians hos

gammafördelningen. Det gäller

E [X]= u==q/6

X _ 2 _ 2 _ , 1
Var [x] - M + 0 - q/O + q/e - q/e (1 r /6) (6)

Vi ser att väntevärde och varians är lika bara då 6+m.

. Man kan också visa det mer generella resultatet att den

negativa binomalfördelningen (q;9) överensstämmer asymp-

totiskt med Poissonfördelningen (m) då q+w, 6+w, q/e+m.

Detta fall uppstår då gammafördelningen (q;6) urartar

till en enpunktsfördelning i m.

Vidare kan vi notera att specialfallet q=l innebär att

m antas vara exponentialfördelad och att detta medför

att X blir geometriskt fördelad med

9 < k=091329 '-0

För att få en uppfattning om hur väl modellen 3 beskri-

ver verkligheten måste den jämföras med empiriskt funna

resultat- Vi måste då ur givna observationer försöka

skatta parametrarna g och 6.
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SKATTNING AV MODELLERNAS PARAMETRAR

Vi förutsätter att vi har tillgång till observerade

olycksantal xl, x2, ..., Xn från n st platser. Dessa

mätvärden antar vi vara oberoende observationer på en

stokastisk variabel X, som betecknar antalet olyckor

på en slumpvis utvald plats. Med hjälp av dessa data

skall vi försöka skatta viktiga parametrar i fördel-

ningen för X. Vi skall då utnyttja två skattningsmeto-

der, momentmetoden och maximum likelihood-metoden (ML-

metoden).

Skattningar med momentmetod

 

Momentmetoden innebär att moment i fördelningen för X

skattas med motsvarande moment i stickprovet. Således

skattas E [X] med § och Var [X] med sz. I modell 2

innebär detta (om A är en beteckning för momentskatt-

ningar)

^ _-

U==X

S + 82 = 52, d v 5 82 = 52 -'Y

Skattningen av oz har då den uppenbara olägenheten att

den kan bli negativ ibland. I modell 3 skattas paramet-

rarna g och 9 genom att lösa ekvationen

..
0> II

\ ^

ê=7/(s2 -' '<'> <8)
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Vi kan alltså drabbas av att skattningarna av g och e

båda blirnegativa medan modellen förutsätter att både

g och 6 är positiva. Det är därför rimligt att söka

andra skattningar av g och 6 och då vet vi att ML-metoden

i allmänhet ger bättre skattningar än momentmetoden.

Skattningar med ML-metod

ML-metOden förutsätter att man känner fördelningenför

de oberoende observationerna X1,...,Xn. Detta innebär

att denna metod bara går att använda på modell 3.

Vi sätter då upp likelihoodfunktionen:

eq _ F(q+xi)
1 T(d3 xi:(1+e)Q+X1

 

och maximerar den (eller hellre 2 = ln L) med avseende

på g och 6. Den punkt (q*, 6*) som ger maximum definie-

rar då ML-skattningarna av g och 6.

Efter litet omskrivningar ser man att

n Xi

xi + nq)ln(1+e) + Z Z ln(q+xi-j) - Z ln x-l2 :rm N16 -( 1
1 1=1j=1 .H

M
:

.l

Deriveras i med avseende på g och 6 och derivatorna

sätts till 0 erhålls ekvationssystemet

ÃÅ :.29 - le+ q = 0
9

 

86 [+6

<az n* X1 1

-_-= nln 6-n 1n(1+9)+- Z z .__:T,= 0

aq . 1:1 j=l Q+X1 J

som kan visas ha lösningen

9*:=q*/§

_ 1
ln (l+x/q*) =-ñ _Z

1:

X1 1
Z M

1 j=1 q*+xi'J
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Uppenbarligen måste q* lösas med numerisk metod ur den

sista ekvationen. Detta kan bli rätt besvärligt och det

förefaller enklare att i stället numeriskt lösa 6*. Vi

har ju sambandet

q*:=e#§

och kan då skriva om den andra ekvationen i (9) enligt

1* _,
q +x1 Jln (1 +16* (90

 

)=%zz
För ett fixt q* är högra ledet lätt att beräkna och man

kan lätt bestämma motsvarande 6*. Man prövar sedan olika

q* till dess att avvikelsen mellan g* och 6*§ blir rim-

ligt liten.

På detta sätt kan vi bestämma ML-skattningarna av g och

-'6. Intressant är också att se på skattningarna av

E [X] = q/e och Var [X] = q/e(l + 1/6)

Vi ser att

E* [X] = q*/e* = 32 (10)

d v 5 vi får samma skattning av E [X] som med momentme-

toden. Däremot får vi variansskattningen

Var* [X] = q*/e* (1 + 1/e*) ='Y (1 + 7/q*) (ll)

2
vilken inte ar samma som momentskattningen s .
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VALIDERING AV MODELLERNA

Grundmodellen l går inte att validera med den typ av

observerade olycksantal xl,..., xn som vi förutsätter

att vi har tillgång till. Data ger alltså bara möjlig-

het att direkt validera modellen 3. Skulle man accep-

tera denna modell har man i praktiken värdefull informa-

tion, utan att för den skull säkert veta om grundmodel-

len är sann.

Valideringen går ut på jämföra datas empiriska fördel-

ning med modellens negativa binomalfördelning. Det

finns många standardmetoder att utföra sådana anpassnings-

tester. De mest använda metoderna är förmodligen Xz-test

och Kolmogorov-Smirnov-test. Dessa test är välkända och

beskrivningar av testen finns i de flesta vanliga läro-

böcker.

Abbess et al, (l98l) ger i sin artikel olycksdata för

ett antal platser i Hertfordshire County Council åren

1975-1979. De anpassar en negativ binomalfördelning

till varje års observerade olycksdata och hävdar att

anpassningen i allmänhet är ganska bra. Vi skall nedan

göra en noggrannare analys av dessa Hertfordshire-data.

Vi skall också studera om modell 3 kan vara en god be-

skrivning av det olycksantal som inträffar i vägkors-

ningar i Sverige.

Anpassning av modell 3 till Hertfordshire-data

 

Abbess et. al. (1981) ger olycksdata enligt tabell l.

För att anpassa en negativ binomalfördelning till de

olika årens data måste de två parametrarna g och e

skattas. Metodiken i avsnitt 3.2 har använts för att

med hjälp av en dator bestämma ML-skattningarna. Resul-

taten har sammanställts i tabell 2a.
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För 1975 erhålls då följande tabell 2b över observerade

och förväntade frekvenser. (Förväntade frekvenser inom

parentes är de som erhålls ur Poissonfördelning (q/6)).

Den vanliga kvadratsumman vid Xz-test blir

 

.. 2
_ (obseforv) __

Q ' Z förv ' 6,92

som är mindre än kritiska värdet

2
XO,95 ( 7 ) = 14,07

Det är alltså möjligt att antalet olyckor kan vara nega-

tivt binomalfördelat.

Däremot ser vi utan att behöva göra något test att

Poissonfördelningen inte alls anpassar sig till obser_

verade data.

För att genomföra Kolmogorov-Smirnov-test sätter vi upp

en tabell över.kumulerade relativa frekvenser (tabell 2C).

 

Det största avståndet mellan fördelningsfunktionerna är

D = 0,0260

medan det.kritiska värdet på nivån d är approximativt

(n) = _ 1Mål/2)

d V 5 på nivån 5 % är

231)( ._0,95 - 0,1264

(231)
0,95

olyckor kan vara negativtbinomalfördelat. Observera

dock att vi här inte tagit hänsyn till att g och 6 har

Eftersom D á D måste vi acceptera att antalet

VTI MEDDELANDE 3 5 5
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skattats ur observationsmaterialet: detta betyder att

testets egentliga nivå är mindre än a (d V 5 vi får

alltför lätt att acceptera negativa binomalfördelningen).

Motsvarande analyser görs för alla åren 1975-1979 och

vi har sammanfattat resultaten i tabell 2d.

I inget fall har vi med Kolmogorov-Smirnov-testet anled-

ning att förkasta hypotesen om att data följer en nega-

tiv binomalfördelning. Även med xz-testet kan Vi i all-

mänhet acceptera hypotesen; det är endast för år 1979

.som vi får avvikande resultat. Avvikelserna mellan

observerade och förväntade frekvenser är dock av liten

praktisk betydelse även för detta år.

Anpassning av modell 3 till vägkorsningsdata i Sverige

Brüde och Larsson (1982) ger i sin rapport Olycksdata

för 2 637 vägkorsningar i Sverige. Åren l972-l975 hard

olycksantalen enligt tabell 3a rapporterats.

I tabellen anges också förväntade frekvenser för anpassad

negativ binomalfördelning och inom parentes för Poisson-

fördelning. Vi ser direkt att Poissonfördelningen inte

är någon bra modell medan anpassningstester för negativ

binomalfördelning ger resultaten i tabell 3b.

xz-testet förkastar alltså modellen med negativ binomal-

fördelning medan Kolmogorov-Smirnov-testet accepterar

den. Antalet korsningar (n =I2 637) är ju mycket stort

varför XZ-testet blir (alltför) känsligt även för små

avvikelser från hypotesen. Praktiskt sett överensstäm-

mer de förväntade frekvenserna ganska väl med de obser-

verade.

I rapporten ges också data för inträffade personskade-

olyckor enligt tabell 3c.

Olycksdata står i nästan perfekt överensstämmelse med

den negativa binomalfördelningen.
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Tabell 1. Olycksdata i Hertfordshire åren 1975-1979.

Table ll. Distribuuon of academs at blacknodes in Henfordshire, 197510 1979

 

No. of sites with the given number of accidents

 

   

No. of

accidents 1975 1976 1977 - 1978 1979

o 47 43 101* 92* 100*

1 37 38 49 44 44
2 36 37 32 51 32
3 36 24 35 30 42
4 21 24 19 17 . 15
5 16 24 18 18 26

6 13 12 14 18 12
7 7 9 9 3 7
8 9 6 4 5 6
9 0 4 3 3 2

10 1 4 1 3 1

H 3 2 4 4 4
m 1 0 1 3 1
13 1 0 0 0 1
14 0 1 1 1 0
15 1 1 0 1 0

16 0 0 0 0 0
17 0 1 2 0 '1
18 0 o 0- 0 1
19 0 0 2 1 0
20 0 0 2 3, - 2

21 0 1' 1 0 0 0

>21 1 (25) o 0 0 0

TOTAL 7231 231 297 297 297

 

*These figures inciude 66 si1es which were not identified in 1975 or 1976

Tabell 2a. ML-skattningar för Hertfordshiredata.

 

1975 1976 1977 1978 1979

0 1,39 1,50 0,71 0,81 0,79
0 0,45 0,46 0,27 0,30 0,31

q/e 3,08 3,25 2,64 2,73 2,58
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Tabell 2b. Observerade och förväntade frekvenser för

HertfordShiredata 1975.

Antal olyckor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 _i9

Obs. frekvens 47 37 36 36 Zl 16 13 7 9 9

Förv. frekvens 46 44 36 28 Zl 16 12 8 6 14

(Förv. frekvens) 11 33 50 52 40 25 13 5 2 1*

Tabell 2C. Kumulerade relativa frekvenser för Hertford-

shiredata 1975.

Antal olyckor 0 ' 1 2 3 4 5 6 7 8 _:9

Obs' kum° 0,20354=0§8686_.0,51957 0,6753' 0,7662 '0,8355 0,8918 0,9221 0,9610 1
rel. frekv. ,l,:3z'

Förv. kum.
rel. frekv. 0,1974MÅO,3864 0,5420 0,663] 0,7546 0,8226 0,8725 0,9088 0,9350 1

Tabell 2d. Xz-test och Kolmogorov-Smirnov-test för
Hertfordshiredata.

0 0

1975 6,92 0,0260 X20995(7) = 14,07

1976 4,83 0,0251 x20399(7) = 18,48

1977 8,88 0,0305 X20,999(7) = 24,32

1978 14,70 0,0339 00,95(231) = 0,1264

1979 22,08 0,0490 00,95(297) = 0,1114

VTI MEDDELANDE 3 5 5
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Tabell 3a. Observerade och förväntade olycksantal i
vägkorsningar i Sverige åren 1972-1975.

Anta1 01yck0r 0 1 2 3 4 5 6 37

Obs. frekvens 1500 557 244 101 53 39 17 25
Förv. frekvens 1518 593 271 129 63 31 *15 15
(Förv. frekvens) 1150 955 396 111 23 '30 -On' 0

Tabell 3b. Xz-test och Kolmogorov-Smirnov-test för
svenska olycksdata.

D

ll 25,85 ; X20,999(5) = 20,52

D II 0,0175 ; DO 95(2537) = 0,0374

9 = 0,75 , 6 = 0,92 , q/e = 0,82

Tabell 3c. Observerade och förväntade antal person-
skadeolyckor. Xz-test och Kolmogorov-
Smirnov-test.

Anta1 01yck0r O 1 2 3 :f

Obs. frekvens 2039 441 1191 24 14
Förv. frekvens 2040 441 113 31 12

(Förv. frekvens) 1941 596 92 8 0

_ . 2 _Q - 2,23 , x O,95m - 5,99

0 = 0,0015 ; 00,95(2537) = 0,0374

9 = 0,73 , 9 = 2,37 , q/e = 0,31

VTI MEDDELANDE 355
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I SKATTNING AV ÅTGÄRDSEFFEKTER

Antag att man vill studera effekten av en åtgärd genom

Parallellt

studerar man också en kontrollgrupp bestående av m plat-

att införa åtgärden på n utvalda platser.

ser där ingen åtgärd vidtas. Vi antar att försöks- och

kontrollgruppens platser är av samma typ med en varia-

tion mellan förväntade olycksantalen som kan beskrivas

med modell 3.

i kontrollgruppen är oberoende observationer på en sto-

Detta innebär att olycksantalen xl,..., x

kastisk variabel som är negativt binomal (q;6) (se av-

snitt 2.2).

Vi antar att åtgärdseffekten (l-d) är multiplikativ och

lika för alla platserna, d v s vi antar att försöksgrup-

pens olycksantal yl, y2,..., yn är oberoende observatio-

ner på en stokastisk variabel Y som har sannolikhetsför-

delningen (se (5)).

p<y = ?§ :går 'åtiéååyi5-f<t dt =

w -dt dt k Gq -1 'et:je (F)m)_tq e dtO .

eq ak r(q+kå+k = (e/a q. r(q+k>776712? TW 'HET .+ea+k;k=°* 2 ' 2>
Detta innebär alltså att Y är negativt binomal (q;G/d).

Med hjälp av observerade (xl,..., xm) och (yl...., yn)

skall vi nu försöka dra slutsatser om a. Vi börjar då

med att härleda ML-skattningen.

VTI MEDDELANDE 355
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5.1 ML-skattning av åtgärdseffekter

Vi går nu igenom identiskt samma steg som i avsnitt 4.2.

Likelihoodfunktionen är

Py, (qse/a)
m

L = TI P (q;6)
. = J

1 J :
F
3
:

<« m Xi n yj .
+ Z Z _ln(q+x1-k) + Z Z ln(q+yj-k) - Zln X1: -Ziln yjf

1=] k=l j=1 k=l

(m+n)q _ (mq+in) _ nq+2yj z 0
8 ' T+6 d+6

 

 

8a d d+9

M (+)1e 1(1+e) 1( e) QX; ....71 n H 1-= nun n -m n -n na+ + U . 5+ Z Z 2

kaq 1=] k=1 q+xl' j=1 k=1 q+Yj'E 0 (13)

Lösning av de två första ekvationerna ger

a* ='§ x och 6* = q*/§ (14)

Insättes dessa uttryck i sista ekvationen i (l3) erhålls

följande ekvation för att finna q*:

m Xi n yj_ _ l l
mlrI(l+x/q*)+r1ln(l+y/q*)= Z Z -ç-Trz + Z Z -1ç-732

1=] k=1 q +Xl j=1 k=1 q *YJ (15)

Numeriskt är det bättre att lösa (15) med avseende på

6*, genom att utnyttja sambandet

q* = 6*§

För varje fixt q* skall då 6* lösas ur ekvationen

m1n(1+1/e*)+ nl-n<1+V/9*'><'>= ZZ * ZZ W551? ,15 m

VTI MEDDELANDE 355
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och man accepterar den lösning för vilken 6*§ inte av-

viker alltför mycket från q*.

Vi ser att ML-skattningen av a blir den enkla och själv-

klara

oc* =T/X_

För att beräkna värdet på denna skattning behöver man

alltså inte känna värdena för 6* och q*. Detta är dock

nödvändigt när man vill osäkerhetsbedöma d*, t.ex genom

att beräkna konfidensintervall för G.

Konfidensintervall för åtgärdseffekter

 

ML-skattningen

a*==772 _ (16)

är vid stora stickprov approximativt normalfördelad.

Med Gauss' approximationsformler erhålls följande approxi-

mativa Väntevärde och varians för d*:

E[CX*] W Of: (17)

Var[oc*]R5 Varf?] VarfY]
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Detta ger att

qoc/6(1+Oc/9)+ q/ew/e) ..M +ei1â1n1> (18)

  

Var[d*] % 002

 

n mn (agr- m (q/er q q

d K/ 3 Var .9* = 1+e/a + 1+6
a nd mq

Skattningen av denna varians blir'

   

*. * * * *var [y] ._. He /on +1+e* :1/9 +1/y +1/g mf; (19)
d nq* mq n m

Ett approximativt konfidensintervall för d blir då av

typen

a* 5=? a* (20)3 4?
G E 1+k0nst- var(åe) I-konst- var %-

Ett alternativt sätt att bestämma ett approximativt

konfidensintervall är följande:

1

Bestäm x så attoch k
l 2

P(k1 < d < kz) = p (p är konfidensgraden)

 

1) Det är intreSsant att notera att om X är P0(m = q/e) och Y är

P0 (d - m) så gäller att

-_ 2
Y _ ae d 8__ = _ 2 1

Varii] _.ña + EET - Var [a*] d (Ha + Fna.)

d v 5

l. .1
Var [d*] = 1 + n + m
W] M

dn m

Man får a11tså en betydligt osäkrare d-skattning i den sanna

mode11en än om man räknar med en feiaktig Poissonmodell.
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Om kl och k2 bestäms symmetriskt ur fördelningen innebär

detta att

, O-(qa/e - k] -'q/e)

42
V§%(1+a/e)+5%§9(1+1/e)

 

låâ = P(a*< k1) = P(Y - k1'Y < oya@

Om denna ekvation löses med avseende på kl erhålls två

_värden som bestämmer de sökta kl och k2. Ur relationen

d*= k] (eller d*= kz)

kan man sedan lösa ut två värden på a som ger det sökta

konfidensintervallet. Vi ger inte formen på konfidens-

intervallet här, då uttrycken är ganska komplexa. Dock

bör påpekas att man kan vinna litetprecision på detta

sätt jämfört med det ovan beräknade intervallet.

Ett vanligt sätt att bilda konfidensintervall i situa-

tioner av denna typ är att utnyttja ML-skattningarnas

asymptotiska normalfördelning. Asymptotiskt gäller att

(d*, 6*, g*) är tredimensionellt normalfördelad med

l

 

 

väntevärdessektor (d, 6, g) och kovariansmatris F_ där

322 922 322
aazå aaae aaaq

_ 922 322F - - E . -5-7 aeaq (21)

322
3

L q 4

  

Efter ganska omfattande men i princip enkla beräkningar

erhålls
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an _ nq n
dld+e) eid+65 d+9

ITI HCL
z mq nqa -<;TT-7-+--T__uá>

  

 

där

X. .
m, 1 1 n YJ 1

C = E Z Z - - + Z Z 4 23

0 1=] k=1 KQ+Xi'k> j=1 k=1 Tñçyäjil ( )

Tyvärr är CO besvärlig att beräkna explicit.

För att bilda konfidensintervall för d måste vi finna

den asymptotiska variansen för d*. Denna erhålls som

det första diagonalelementet i inversmatrisen F_l.

'Skattningen av variansen erhålls genom att ersätta de

okända parametrarna med motsvarande ML-skattningar.

Denna variansskattning erhålls förstås också som det

första diagonalelementet i (F*)-l, där F* är identisk

med F men parametrarna har ersatts med motsvarande ML-

skattningar. Detta låter sig inte enkelt göras med

elementet CO, men här kan vi i stället använda skatt-

ningen

X' n yJ
m 1 z 2 1* 1= 2 - . i I 24

C0 151 k=1 (q*+X1"E5Z + 3=] k=1 (5*+Yj'k) ( )

 

Den så erhållna variansskattningen kan sedan användas

för att bilda ett konfidensintervall i analogi med ut-

trycket (20).

VTI MEDDELANDE 3 5 5
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Test av åtgärdseffekter vid små urvalsstorlekar
 

Med stora stickprovsstorlekar är det möjligt att enligt

metodiken i avsnitt 5.2 bilda ett approximativt konfi-

densintervall för åtgärdseffekten a, och man kan då

också testa varje föreskrivet värde på g. Situationen

blir annorlunda vid små stickprovsstorlekar, eftersom

man då inte har några möjligheter att enkelt beräkna

konfidensintervall (detta skulle kräva kännedom om den

exakta fördelningen för d*). Traditionellt brukar man

då genom betingning av totalantalet olyckor försöka få

bort störande parametrar och kan sedan testa hypotesen

att G = 1 i en fördelning som saknar okända parametrar.

I vår modell betingar vi därför totalantalet olyckor N

i försöks- och kontrollgruppen, d v 5 vi förutsätter

att

;Xiufu2Yá7?,N, (25)

där N är ett fixt tal.

Välkända resultat om negativa binomalfördelningen ger

att

ZX{.är neg bin (mdåe) (25)

zyj är neg bin (nqge/a) (27)

Under hypotesen att G = l gäller dessutom att

zxi + :Yj är neg bin ((m+n)q;9) (28)

Vi skall nu under hypotesen att d = 1 försöka bestämma

fördelningen för ZYj betingat totalantalet olyckor N,

d v 5

_ _ , _ _ P(§Yj=k) P(ZX1=N-k)
Pk<N> P(ZYj _ klZX1+ZYj ' N) - P(ZX1+ZYj:N)
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Med de i (26) - (28) angivna fördelningarna kan man efter

en del räknande Visa att

r<nq+k . r(mq+N-k
N 'F'('n'q)"' ""f'Z'mq'j" , k z 0

Pk<N = (k) - ?(lm+n)q+N) *
r((m+n q>

., N (29)

Detta uttryck kan skrivas om på ett antal olika sätt.

Dock konstaterar vi att Pk(N) fortfarande beror på den

okända parametern q (betingningen tog bara bort stör-

parametern 6). Försöker vi därför bestämma extremsanno-

likheter med denna betingade fördelning blir dessa bero-

ende på värdet på g.

Vi kan alltså konstatera att det förefaller svårt att

testa åtgärdseffekter vid små urvalsstorlekar. Möjligen

kan man göra approximativa tester där man ersätter q

med ML-skattningen q*. Värdet hos sådana approximativa

tester måste i så fall studeras närmare.
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