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FÖRORD

På uppdrag av Vägverket har detta projekt utförts vid VTI med Stig

Danilesson som projektledare.

Stig Danielsson har föreslagit modellansatsen och det statistiska

angreppssättet. Han har också fungerat som handledare och ständig

diskussionspartner till Ola Junghard, som har gjort alla detaljerade

matematiska-statistiska härledningar. Ola Junghard har också skrivit

datorprogrammen för de numeriska beräkningarna. Rapporten har i sin

helhet skrivits av Ola Junghard.
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Olyckskvot och sammansatt sannolikhetsiördelning

av Ola Junghard och Stig Danielsson
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

För att bedöma hur olycksdrabbad en viss väg är jämfört med andra vägar,

används begreppet kostnadsnormerad olyckskvot. Genom att värdera de

samhälleliga kostnaderna för olika olyckstyper, så kan man ur de olyckor

som inträffar på vägen beräkna motsvarande antal "normalolyckor". Den

kostnadsnormerade olyckskvoten är då antal "normalolyckor"/trafik-

arbetet.

Grundantagandet i uppsatsen är att olyckskvoten på en viss väg varierar

slumpmässigt enligt en normalfördelning. Vidare antas denna normaltör-

delnings medelvärde i sin tur variera slumpmässigt enligt en normalfördel-

ning. Vi får alltså en sammansatt sannolikhetsfördelning på olyckskvoten.

Efter skattning av denna fördelnings parametrar, kan olika ur osäkerhets-

synpunkt intressanta sannolikheter beräknas. Som illustration görs beräk-

ningar för motorvägar och motortrafikleder genom att unyttja data från

Vägverkets vägdatabank.
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Accident rates and compound probability distribution

by Ola Junghard and Stig Danielsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKOPING
Sweden

ABSTRACT

Cost-standardised accident rates can be used in assessing the occurrence

of accidents on a certain road in comparison with others. By evaluating

the social costs of various accident types, data relating to the accidents

occurring on a road can be used to calculate the corresponding number of

"normal accidents". The cost-standardised accident rate thus represents

the number of "normal accidents" divided by vehicle mileage.

A basic assumption is that the accident rate on a certain road varies

randomly in accordance with a normal distribution. It is also assumed that

the mean of the normal distribution in turn varies randomly in accordance

with a normal distribution. We therefore obtain a compound probability

distribution of the accident rate.

By estimating the parameters of this distribution, various probabilities

can be calculated which are interesting from the aspect of accident risks.

As an example, parameters relating to motorways and trunk roads can be

calculated by using data in the road data bank at the National Road

Administration.
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Olyckskvot och sammansatt sannolikhetsfördelning

av Ola Junghard och Stig Danielsson
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

För att kunna bedöma hur olycksdrabbad en viss väg är jämfört med andra

vägar, används begreppet kostnadsnormerad olyckskvot. På en viss väg

inträffar olyckor av olika typer (singel-, omkörningsolyckor etc.). För

varje olyckstyp kan man beräkna hur mycket en sådan olycka i genomsnitt

kostar samhället. Genom att multiplicera varje olycka på vägen med sin

genomsnittskostnad så får vi den totala kostnaden för vägens olyckor. Vi

kan också räkna ut kostnaden för en genomsnittsolycka (normalolycka)

med hänsyn till alla olyckstyper. Genom att dividera vägens olyckskostnad

med kostnaden för en normalolycka, får vi reda på hur många normal-

olyckor som vägens olyckor motsvarar. Den kostnadsnormerade olycks-

kvoten är då antalet normalolyckor/antalet trafikarbetsenheter.

Vägar kan delas in i vägavsnitt, där varje vägavsnitt har sin speciella

kombination av hastighetsgräns, vägtyp, vägbredd och sikt. En sådan

kombination kallar vi miljö. Om vi samlar alla vägavsnitt med samma

miljö och tar medelvärdet :för de kostnadsnormerade olyckskvoterna på

dessa vägavsnitt så får vi den förväntade olyckskvoten KF för den miljön.

Vi tänker oss nu ett speciellt vägavsnitt (i den här miljön). Om vi kunde

observera det här vägavsnittets olyckskvot ett allt större antal gånger, så

skulle medelvärdet av dessa observationer närma sig ett visst värde som

vi kan kalla GV. GV kan vara större än KF, det kan exempelvis finnas en

olycksdrabbad korsning på vägavsnittet. GV är kanske mindre än KF om

korsningar saknas. När vi ska undersöka om ett vägavsnitt är särskilt

olycksdrabbat så är det egentligen vägavsnittets GV vi ska jämföra med

KF.

Med uppgifter om olyckor och olyckskvoter ett antal år bakåt i tiden kan

man göra en uppskattning av vägavsnittets GV. Vi kallar uppskattningen
/\

ev.
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Om vi väljer ett vägavsnitt på 'måfå, så beror slumpmässigheten eller

osäkerheten i êv då på två saker, dels på vilket avsnitt vi valt ut och dels

på slumpmässigheten i antalet inträffade olyckor på vägavsnittet.

Om vi nu dessutom antar att bägge slumpmässigheterna är normalför-

delade, så kan vi beräkna några olika sannolikheter som gäller GV. Om .vi

tar ut ett vägavsnitt vars êv är bland de 5 % högsta så kan det ju hända

att det är slumpen som gör att êv är så högt. Vägens verkliga (långsiktiga)

kostnadsnormerade olyckskvot kanske är högst normal.

För att bedöma detta så kan vi räkna ut sannolikheten att GV verkligen är

bland de 5 % största (om vi känner êv). Sannolikheten kanske bara är 0,25

d v 5 25 °/o och det är då inte troligt att GV är särskilt hög. Om

sannolikheten är 0,9 eller 90 % däremot så ligger antagligen GV verkligen

bland de 5 % högsta.

Det visar sig att den här sannolikheten beror på hur stort trafikarbetet är.

Vi kan som exempel ta motorvägar (alla motorvägar är i samma miljö).

Tabellen visar sannolikheten att vägens verkliga olyckskvot Q, är bland de

5 % högsta för olika êv och trafikarbeten. Procentsiffran för ÖV anger hur

många ÖV det finns som är större. Trafikarbetet är angivet i miljoner

axelparkm/år. Vi ser att om trafikarbetet är 3 MAPKM/ÅR så är det inte

troligt att GV är bland de 5 % största ens om (SV ligger på 0,1 %-gränsen.

Trafikarbete
130 15 3

GV 5 % 0,39 0,25 0,14

1 % 0,96 0,50 0,23

0,1 % 1,00 0,78 0,34

Slutligen bör också nämnas att vi får ett användbart uttryck för att

beräkna effekten av en åtgärd. I stället för att multiplicera den olycks-

reducerande faktorn direkt med det observerade êv, så bör den multipli-

ceras med det förväntade värdet GV.
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Accident rates and compound probability distribution

av Ola Junghard och Stig Danielsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKOPING
Sweden

SUMMARY

Cost-standardised accident rates can be used in assessing the occurrence

of accidents on a certain road in comparison with others. Every road is

affected by a range of accident types (single vehicle accidents, overtaking

accidents, etc). The total cost of accidents on a particular road can be

calculated by multiplying each accident by its average cost. It is also

possible to calculate the cost of an average accident (normal accident)

with regard to all accident types. By dividing the road's accident cost by

the cost of a normal accident, we can obtain the number of normal

accidents corresponding to the accidents on that road. The cost-

standardised accident rate will then be the number of normal accidents

divided by the vehicle mileage.

Roads can be divided into sections. each of which has a special combina-

tion of speed limit, road type, road width and sight distance. A combina-

tion of this nature is termed the environment. If we group together all

road sections with the same environment and take the mean of the cost-

standardised accident rates on these sections, we obtain the expected

accident rate, KF, for that environment.

We will now consider a particular road section (in this environment). If we

were able to record the accident rate on this section an increasing number

of times, the mean of these observations would approach a certain value,

which we can call av may be larger .than KF; for example, there may

be a black spot at a junction on this section. GV is possibly less than KF if

there are no junctions. When studying whether a road section is especially

prone to accidents, it is really the road section's GV that we want to

compare with KF.
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Using the information on accidents and accident rates for a number of

years in the past, we can estimate the road section's GV. We call this

estimate GV.

If we choose a road section at random, the randomness or uncertainty of

GV will depend on two factors; first, the section of road we have chosen

and second, the randomness in the number of accidents occurring on the

section of road.

If we furthermore assume that both randomnesses are normally distri-

buted, we can calculate a number of different probabilities applying to

_ GV. lf we select a road section whose êv is among the highest 5 %, it may

be randomness that causes öv to be so high. The road's true (long-term)

cost-standardised accident rate GV is possibly quite normal.

In order to judge this, we can calculate the probability that GV really is

among the highest 5 % (if we know ÖV). The probability may be only 0.25,

i.e.25 %, in which case it is not likely that GV is especially high. If the

probability is 0.9 or 90 %, however, GV is likely in reality to be among the

highest 5 %.

It has been found that this probability depends on the traffic mileage. We

can take motorways as an example (all motorways are in the same

environment).

The table shows the probability that the road's actual accident rate GV is

among the highest 5 % for different êv and vehicle mileage. The per cent

figure for ÖV indicates how many êv are greater. Vehicle mileage is given

in million axle pair kilometres per year. We can see that if vehicle

mileage is 3 million axle pair km/year, it is unlikely that GV is among the

highest 5 %, even if ÖV is at the 0.1 % limit.

Vehicle mileage

130 15 3
(5,, 5 0/0 0.39 0.25 0.14

1 % 0.96 0.50 0.23
0.1 % 1.00 0.78 0.34
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Finally, it should be noted that we thus obatin a usable expression for
calculatlng the effect of a countermeasure. Instend of multiplying the

accident-reducing factor by the observed value ÖV, it Should be multiplyed
by the expected value GV.
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1 INLEDNING

Vägverket använder i AVOG normerade olyckskvoter i olika sammanhang.

Ett tänkbart användningsområde är att på en karta markera vägavsnitt

med olika färg alltefter hur höga olyckskvoterna har varit. Man kan

exempelvis med rött markera de 5 % vägar som har högst olyckskvot och

med grönt de 5 % med lägst olyckskvot. Eftersom trafikolyckorna inträf-

far med en viss slumpmässighet så bör man kunna vänta sig, att en hög

olyckskvot under en tidsperiod ibland kan följas av en lägre uppmätt

olyckskvot under nästa tidsperiod, utan att någon förbättringsåtgärd

vidtagits.

Om vi skiljer på vägensverkliga olyckskvot och vägens uppmätta olycks-

kvot så kan vi formulera följande frågeställningar:

i. Givet att en vägs verkliga olyckskvot är bland de 5 % högsta, vad är

sannolikheten att denna väg återfinns i gruppen röda vägar?

2. Omvänt och kanske intressantare, givet att en väg blivit rödmarkerad,

vad är sannolikheten att den verkligen är så dålig, d v 3 att dess

verkliga olyckskvot är bland de 5 0/o högsta?
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2 MODELLANSATS*

På en viss väg inträffar olyckor av olika typer (singel-, omkörningsolyckor

etc.). För varje olkastyp kan man beräkna hur mycket en sådan olycka i

genomsnitt kostar samhället. Genom att multiplicera varje olycka på

vägen med sin genomsnittskostnad så får vi den totala kostnaden för

vägens olyckor. Vi kan också räkna ut kostnaden för en genomsnittsolycka

(normalolycka) med hänsyn till alla olyckstyper. Genom att dividera

vägens olyckskostnad med kostnaden för en normalolycka, får vi reda på

hur många normalolyckor som vägens olyckor motsvarar. Den kostnads-

normerade olyckskvoten är då antalet normalolyckor/antalet trafikarbets-

enheter.

Vägar kan delas in i vägavsnitt, där varje vägavsnitt har sin speciella

kombination av hastighetsgräns, vägtyp, vägbredd och sikt. En sådan

kombination kallar vi miljö. För enkelhetens skull använder vi i fortsätt-

ningen beteckningen väg i stället för vägavsnitt.

Väg V är en viss väg i miljön m. På vägen V inträffar under en viss

tidsperiod Xiv olyckor av typen i. Om TV är vägens trafikarbete under

perioden så kan vi för olyckstypen i definiera olyckskvoten

ociv = E [xml/'rV

Olyckorna är Poissonfördelade d v 3

Xiv Po( (11? V. TV)

Vidare inför vi den observerade kostnadsnormerade olyckskvoten på vägen

V

9v = izalXiV/TV
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där ai = normeringskonstant för olyckstyp i. Väntevärdet för êv betecknas

med GV = E [êv ] och utgör vägens verkliga kostnadsnormerade olycks-

kvot.

För variansen gäller

Var [êv] = 12 Var [é ° T ] = 1 Var [g a. - x. ] =

T
v v "2 1 W

v Tv

_ 1 v 2 1 2
- _ L:- a [X. 1 = _. 2 o 04,, ::T3 1 i 1V TV ?ai 1v oV/Tv

Nu antar vi att OV är konstant för vägar av samma typ. Vi antar dessutom

att GV är (approximativt) normalfördelad, d v 5 för vägen V i miljön m

gäller

(3" NN(G,o//'|'n\

Nu är OV olika för olika vägar. Variationen beror på att det även finns

andra faktorer än typbeskrivningsfaktorerna, som påverkar olyckskvoten

(det kan exempelvis .finnas en olycksdrabbad korsning på vägen). Varia-

tionen antas oberoende av trafikarbetet.

Vi antar att för vägar i miljön m gäller

9 N(a,b)

Vi har nu en samling vägar i samma miljö. Vi tar en väg påmåfå och

beräknar öv för den vägen. Slumpmässigheten eller osäkerheten i öv beror

tydligen på två saker, dels på vilken väg vi valt ut och dels på

slumpmässigheten i antalet inträffade olyckor på vägen. Vi kan formulera

modellen så här. Grundantagandet är att olyckskvoten på en viss väg

varierar slumpmässigt enligt en normalfördelning. Vidare antas denna

normalfördelnings medelvärde i sin tur variera slumpmässigt enligt en

normalfördelning. Vi får alltså en sammansatt sanolikhetsfördelning på

olyckskvoten.
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För att kunna ,hantera modellen behöver vi konstant varians för Vi

antar därför först att slumpmässigheten i trafikarbetet är försumbar.

Därefter delar vi in vägarna i miljö m i klasser med hänsyn till

trafikarbetet och betraktar trafikarbetet som konstant inom varje klass

(k). För vägen V i klass k gäller då betingat vägens verkliga SV

9 le N N(® , 0 //T d v 5 av har

konstant varians inom varje miljö-klass. Den obetingade fördelningen inom

miljö m och klass k blir då

ê N N(am,/ hå + oå/Tk
V

2. ^ = r ^ - ê - 2eftersom Var [av] Var LEEGVJOVJ] + E[Var[ VIGVJ] _ bm + Om/Tk
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3 PARAMETERSKATTNINGAR

Vi vill skatta de okända parametrarna GV, om, am och bm- Vi behöver då

för vägen V i miljön m ett antal (minst 2) observationer på den normerade

olyckskvoten, vilka vi kallar êv1,..., êvp. För att förenkla arbetet ändrar

vi tillfälligt beteckningen êv till XV. Antag det finns n st vägar v i miljö

m- Låt alltSå XVla---a XVp vara olyckskvoter uppmätta vid p olika tids-

perioder med trafikarbetena TV1, ..., TVP. För att skatta GV och om

sätter vi upp likelihoodfunktionen

 

och söker de

om = om* och Q, = GV* som maximerar L eller ekvivalent 1 = ln (L).

1n(L)=l=z _1_V ä: 2lnllvil-nplnlol-91mm)-
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Nu återstår att skatta parametrarna am och bm i fördelningen för GV.

Vägar i miljö m och trafikarbetsklass k' har konstant varians Grå/Tk. (k =

1, ..., g, g = antalet trafikarbetsklasser). Om Grå/Tk = Ak så gäller för

dessa vägar att

Om rk = antalet vägar i trafikarbetsklassen k så kan vi skriva likelihood-

   

funktionen

2
_l (kai' am)

g rk p 1 *ve 2 bå + Ak
= H H H 2 i

'- k=1 v=1 1:1 V2? bm + Åk

9 1 V . p2 2 E 2 X
1 k=1 bm + Ak v=1 1:1 kv1

1a = 0 => 3 =" ' 9 T
m m p Z

k=1 bm + Ak

i' = 0 =>

m

9 r T
k 9 1 k P

9(b)=-P.§ 2"' .+Z *7--- 2: 2(x-a2

Här går det inte att lösa ut bm explicit. Däremot kan man lätt numeriskt

hitta ett bm som löser ekvationen g (hm). = 0 för ett givet Ak.

För ett givet datamaterial och en lämplig indelning i trafikarbetsklasser

kan vi alltså skatta am och bm.
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4 FRÅGESTÄLLNINGAR

Vi antar att vi har p uppmätta värden Om, ..., êvp på vägen V och bildar

-_1_ E
GV_IF> 1'=1 evi

__1_ E
°°h Tv'p 1:1 TV1'

Vi kan då skriva

êop - ;FWV' V N(Ov, om/ pTV )

För vägar i miljö m, trafikarbetsklass k gäller då att

2
(5 N 2 Om
v N(am° bm + pT )

k

och att

9 NV Nam, bm)

Frågeställning l: Givet att en väg verkligen är bland de Y °/o sämsta (har

 

störst (ÖV-värden), hur stor är sannolikheten att denna väg återfinns i

gruppen vägar med CL % störst uppmätta olyckskvotsvärde (90?

Vi ser då på sannolikheten

 

A . _ 2 2 "7P(9V >Vam + Ka me + om/kalev) =
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Om vi här låter GV = am + k.Y bm, d v 5 gränsen till området med de y %

största Giv-värdena, så får vi ett minsta mått P på den sökta sannolik-

heten.

Efter omskrivning får vi

2 - där
le-d)(k0L Am+1 kA)ym

A:
m Om

 

Frågeställning 2: Givet att en vägs uppmätta olyckskvotsvärde (ÖV) är'

bland de en % största, hur stor är sannolikheten att vägens verkliga

förväntade olyckskvot (GV) är bland de Y % största?

Vi söker alltså

p(@v > am + kY bmÄGV)

Sannolikhetsfördelningen för GV får vi genom att se på den tvådimen-

sionella variabeln (GV, GV). Eftersom Cov (GV, GV) =

Cov LE(GVI®V), GV] + ElCOV (GV, le®vll=

F _ 2Cov LEV, GV] + 0 - bm

så blir

. 2 2 i

9 .. , ._.._vi m bm bm + ka
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Eftersom det allmänt gäller att

  

A C0v(® , ê ) A A -7
eviev N N (EEGVJ- Varma V (HGV) -6V , Wx-pz) VarEGVJ)

C0v(6v, ÖV)

  

därD= j

VVar(6v) - Var(êv)

Så får vi att

 

f N_ - 'ê)) )

OVIOV N(am IE;;:T_ rn* \/ UÃEZEZE:

 

 

där som tidigare

bm V kal

Am = Om

Y
06%.
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10

5 SANNOLIKHETSTABELLER

Sammanfattningsvis betraktar vi de två sannolikheterna

Eftersom vi mäter å, så är P2 den mest intressanta sannolikheten. Ur den

uppmätta normerade olyckskvoten kan vi beräkna sannolikheten att den

verkliga normerade olyckskvoten är större än något förutbestämt värde.

Applicerat på de röda och gröna vägarna som nämndes i inledningen så kan

vi om vi känner en röd vägs uppmätta ÖV-värde, beräkna sannolikheten att

den verkligen är så dålig att den ska rödmarkeras.

Tabell 1 visar värden på P2 då Y = 5 % och för varierande Am och fi.

  

Tabell 1

Am 0 0,25 0,5 1 2 5 10 00
Gå

5 0,05 0,10 0,15 0,25 0,35 0,44 0,47 0,5

2,5 0,05 0,11 0,20 0,36 0,60 0,92 1,0 1,0

1 0,05 0,13 0,25 0,50 0,84 1,0 1,0 1,0

0,5 0,05 0,15 0,29 0,60 0,93 1,0 1,0 1,0

0,1 0,05 0,18 0,38 0,78 0,99 1,0 1,0 1,0

0,01 0,05 0,22 0,51 0,92 1,0 1,0 1,0 1,0
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Vi ser här att sannolikheten varierar kraftigt med Am. För motorvägar har

följande parametrar beräknats genom att utnyttja data från Vägverkets

vägdatabank:

am = 0,36, bm = 0,11, Om = 0,92. Am varierar mellan 0,1 och 3,0 beroende

på trafikarbetet.

För motortrafikleder gäller: am = 0,51, bm = 0,09, Om = 1,28. Am varierar

mellan nära 0 och 1,4. Antal mätperioder (p) är 5 för både motorvägar och

motortrafikleder.

Om P2 i tabell 1 är större än 0,5 så innebär det i 50 % chans att vägens

verkliga olyckskvot är bland de 5 % högsta. Vi kan se att om den uppmätta

olyckskvoten är på 5 %-gränsen så ärden verkliga olyckskvoten troligen

inte bland de 5 % högsta. Det är också av intresse att undersöka hur höga

olyckskvotsvärden vi måste mäta upp, för att med någon sannolikhet

kunna hävda att den verkliga olyckskvoten är högre än exempelvis 5 %.

Tabell 2 visar sådana uppmätta olyckskvotsvärden (uttryckta som gräns

för % högsta värden) för olika sannolikheter P2 och Am. Y = 5 %.

  

TabellZ

Am 0 0,25 0,5 1 2 5 10 00

Pz

0,5 0 0 0,002 1,0 3,3 4,7 4,9 5

0,75 0 0 2x10-5 0,1 1,5 3,5 4,3 5

0,90 0 0 2x10-8 0,02 0,66 2,7 3,7 5

0,95 0 0 0 0,004 0,39 2,2 3,5 5

0,99 0 0 0 0,0002 0,13 1,6 3,0 5

 

För att med 75 % sannolikhet kunna säga att en viss väg är bland de 5 %

sämsta, mäste dess uppmätta medelvärde (0,, )vara bland de 0,1 % högsta,

om Lim: 1.
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6 ÅTGÄRIBEFFEKT

Om vi vill bedöma åtgärdseffekter kan vi använda uttrycket

A ^ mE[0V|0V] - am + (OV - am) A2
m

direkt från fördelningen för le ê V.

Detta värde kan användas vid beräkning av den förväntade olyckskvoten

efter en viss åtgärd. Om t ex åtgärden förväntas reducera olyckskvoten

med en faktor 0,8, den observerade olyckskvoten GV = 1,2, förväntad

olyckskvot för den aktuella vägtypen (innan åtgärden) am = 0,5 och Am = 1

för den aktuella vägen, så beräknas den förväntade olyckskvoten på vägen

efter åtgärden till

A

ds-EhquzdsomJ+(L2-dm

 

l

1+l

Enligt ovan är variansen

b2
^ m

och om vi exempelvis har bår] = 0,01 så blir

)= 0.8 ' 0.85 = 0.68

Var [GV mv] = 0,005 och ett 95 % prediktionsintervall för GVI êv blir

0,85 i 2 - 0.07 = 0,85 : 0.14.
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