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Före-efter-studier avseende olyckor i landsbygdskorsningar
ingående i "Korsningsinventering 1983"

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

REFERAT

Föreliggande undersökning har utförts av Väg- och trafikinstitutet (VTI)

på, uppdrag av Vägverket (VV).

Syftet har varit att utifrån en tidigare genomförd inventering av

landsbygdskorsningar genomföra en före-efter-studie avseende antal

olyckor och skadeföljd.

De åtgärder som undersökts avser kanalisering och belysning. Positiva

resultat har främst erhållits för 3-vägskorsningar. Resultaten för 4-

vägskorsningar har varit mindre gynnsamma särskilt då det gäller

skadeföljd.
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Before-and-after studies of accidents at rural

junctions included in the "1983 Junction Inventory"

by Ulf Brüde and Jörgen Larsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The study presented here has been carried out by the Swedish Road and

Traffic Research Institute (VTI) at the request of the National Road

Administration (VV).

The purpose was to perform a before-and-after study with regard to the

number of accidents and their injury consequences on the basis of an

earlier inventory of junctions in rural environments.

The countermeasures examined comprised channelization and lighting.

Positive effects have beenobtained, principally for 3-way junctions. The

results for llyra-»way junctions have been less favourable, especially with

regard to injury consequences.
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Före-efter-studier avseende olyckor i landsbygdskorsningar
ingående i "Korsningsinventering 1983"

av Ulf Brüde ochJörgen Larsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Enligt en tidigare studie baserad på "Korsningsinventering 1983" framkom

att de korsningar som förändrats med avseende på kanalisering eller

belysning sammantaget hade haft en förhållandevis ogynnsam olycks-

utveckling 1977-1983. Detta p g a att olyckornas allvarlighet hade ökat.

Syftet med den här redovisade undersökningen har varit att genomföra en

mera renodlad före-efter-studie genom att

0 för varje enskild korsning beakta åtgärdsår

o särskilja olika åtgärder

o beakta regressionseffekten

Sett över samtliga 222 åtgärdade korsningar har för antalet polisrapporte-

rade olyckor åtgärdseffekten skattats till 13 % och regressionseffekten

till 19 %. Den senare effekten, d v 3 den falska olycksreduktionen, har

uppstått p g a slumpmässigt stora olycksantal före åtgärd. För enbart 3-

vägskorsningarna var åtgärdseffekten 19 %. För 4-vägskorsningarna med

ÄDT > 100 på båda sekundärvägsbenen har ingen nämnvärd åtgärdseffekt

kunnat konstateras.

För 3-vägskorsningarna har åtgärdseffekten på antalet olyckor varit

positiv för belysning och målade vänstersvängsfickor.

Skadeföljden (antal skadade inklusive dödade per polisrapporterad olycka)

har sett över samtliga 222 förändrade korsningar ökat med 32 %. I stort

sett hela ökningen kan hänföras till 4-vägskorsningar som förändrats med

avseende på kanalisering, bl a, sådana som erhållit vänstersvängsfickor

utformade med kantsten. Skadeföljden för nämnda 4-vägskorsningar var

hög efter åtgärd och dessutom förhållandevis låg före åtgärd. Därmed har

också förklaring erhållits till varför man tidigare erhöll den mindre

gynnsamma olycksutvecklingen för korsningar som förändrats under perio-

den 1977-1983. ' '
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Resultaten är i stort sett samstämmiga med vad., søm tidigare erhållits.

Med åtgärder som kanalisering och belysning är det lättare att förbättra

trafiksäkerheten i 3-vägsk0rsningar än i 4-vägsk0rsningar.

Undersökningen har utförts av Väg- och trafikinstitutet (VTI) på, uppdrag

av Vägverket (VV).
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Before-and-after studies of accidents at rural
junctions included in the "1983 Junction Inventory"

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

SUMMARY

In an earlier study based on the "1983 Junction Inventory" it was found

that the junctions altered with regard to channelization or lighting had

demonstrated a comparatively unfavourable accident trend during

1977-1983, partly because the severity of the accidents had increased.

The purpose of the study described here was to carry out a more closely

defined before-»and-after investigation by:

0 taking into account the year when action was implemented in the case

of each individual junction

o separating different actions

0 taking into account the regression effect

Seen over all 222 altered junctions, the effect of the countermeasures has

been estimated at 13% and the regression effect 19% with regard to the

number of accidents reported to the police. The latter effect, i.e. the

false accident reduction, has arisen through randomly large numbers of

accidents prior to the countermeasure. For 3-way junctions alone, the

effect of the countermeasure was 19%. No notable effect of the action

has been detected for 4-way junctions with an AADT > 100 on both

secondary legs.

At 3u-way junctions, the effect of the action on the number of accidents

has been positive, both in the case of lighting and painted left-turn bays.

For the 222 altered junctions as a whole, the injury consequences

(number of injured and killed per accident reported to the police) rose by
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32%. Nearly the whole of this increase can be attributed to 4-way

junctions with altered channelization. These included junctions where

left-turn bays had been built with kerbstone channelization. The injury

consequences for these 4-way junctions were high after implementation

of the countermeasures and also comparatively low prior to action. This

partly explains the earlier less favourable accident trend for junctions

altered during the period 197761983.

The results generally agree with those obtained earlier. Countermeasures

such as channelization and lighting make it easier to improve traffic

safety at 3-way junctions than at ill-way junctions.

The study was carried out by the Swedish Road and Traffic Research

Institute (VTI) at the request of the National Road Administration (VV).
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

För landsbygdskorsningar ingående i "Korsningsinventering 1983" (se (1))

har tidigare gjorts en översiktlig beskrivning av olycksutvecklingen 1977-

1983 (se (2)). Närmare bestämt så gjordes en jämförelse mellan perioderna

1981-1983 och 1977-1979 för dels oförändrade och dels förändrade kors-

ningar. Samtliga korsningar hade existerat under hela undersöknings-

perioden 1977-1983. Till de förändrade korsningarna räknades i huvudsak

endast de korsningar som åtgärdats med'avseende på kanalisering eller

belysning.

Resultatet av jämförelsen blev enligt följande:

1981-1983 jämfört
1977- 1981- med 1977-1979

1979 1983 (proce'ntuell förändring)

  

antal
polisrapporterade 2104 1898 -10

oförändrade olyckor

landsbygdskorsn. genomsnittlig 514 , 3 434 ,5 -16
olyckskostnad (tkr) '

(2444 st)

total lO82,1 824,6 -24
olyckskostnad (Mkr)

antal
polisrapporterade 819 610 -26

förändrade olyckor

landsbygdskorsn. genomsnittlig 465 , 6 527,5 +12
olyckskostnad (tkr)

(314 st)
total 381,3 321,8 -15
olyckskostnad (Mkr)

 

Enligt den gjorda jämförelsen var minskningen av antalet olyckor störst

för de förändrade korsningarna. Samtidigt ökade dock den genomsnittliga

olyckskostnaden* för de förändrade korsningarna.5ammantaget fick detta

som följd att den totala olyckskostnadsminskningen blev större för de

oförändrade korsningarna än för de förändrade, vilket kanske kan tyckas

 

*' 1985 års kostnadsnivå.
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besynnerligt. Särskilt med tanke på att viss del av olycksminskningen för

de förändrade korsningarna säkert beror på regressionseffekt*.

Det mått som här användes för att beskriva olyckornas allvarlighet,

nämligen olyckskostnad, är känsligt och fordrar egentligen större olycks-

antal än vad som här var fallet för att kunna säkerställas.

Om man som alternativa mått använder skadeföljd (antal skadade eller

dödade per polisrapporterad olycka) och totalt antal skadade (inkl dödade)

personer erhålls även då en mindre gynnsam utveckling för de förändrade

än för de oförändrade korsningarna.

1981-1983 jämfört

  

1977- 1981- med 1977-1979
1979 1983 (procentuell förändring)

antal
polisrapp 2104 1898 -10

oförändrade olyckor

landsbygdskormm skadeföüd 0,64 0,60* -5( G?=1,99**)

(2444 st) antal skadade " 1340 1142 -15

antal
polisrapp 819 610 -26

förändrade olyckor

landsbygdskoram skadeföüd 0,60 0,71 +18 C&2=xg41)

(314 st) antal skadade 492 433 -12

  

* Regressionseffekt - därvid avses det statistiska fenomentet att ett
slumpmässigt stort antal olyckor under en föreperiod normalt åtföljs
av ett minskat antal olyckor under en likvärdig efterperiod (och
omvänt) även om inga åtgärder vidtagits.

** X2(1 fg) används här liksom i fortsättningen för att liberalt testa

huruvida det föreligger någon reell skillnad i skadeföljd - se även (3).
Xz-värden mindre än 3,84» visar att det inte föreligger någon signifi-
kant skillnad på risknivån 0,05 (dubbelsidigt test). För enkelsidigt test
på samma risknivå blir gränsvärdet 2,71.
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Syftet med den här föreliggande studien är att förfina den tidigare gjorda

jämförelsen genom att

0 för varje enskild korsning beakta vilket år som åtgärden vidtagits

o särskilja olika åtgärder

o eliminera de olycksreduktioner som beror på regressionseffekt

o ta hänsyn till de förändringar i antal olyckor och antal skadade som

kan hänföras till trafikens förändring och den allmänna trafiksäker-

hetsutvecklingen

Erhållna resultat skall också jämföras och sammanjämkas med resultat

från de två andra undersökningar (se (2) och (3)), som delvis baserar sig på

samma datamaterial.

Projektet har genomförts av Väg- och trafikinstitutet på uppdrag av

Vägverket.

VTI MEDDELANDE 545



k

2 RESULTAT

2.1 Exkluderande av vissa 4-vägskorsningar, utan hänsyn tagen

till faktiska åtgärdsår

 

Den på förhand närmast tänkbara förklaringen till att de förändrade

korsningarna har haft en ogynnsam utveckling avseende olyckskostnad och

skadeföljd är att hänföra till vissa 4-vägskorsningar. Enligt tidigare

erhållna resultat (se (2), (3) och (4)) så är skadeföljden väsentligt större

för 4-vägskorsningar med vänstersvängsfickor i primärvägen utformade

med kantsten än för 4-vägskorsningar utan kanalisering i primärvägen.

Även för 4-vägskorsningar där vänstersvängsfickorna utformats med mål-

ning har i vissa fall hög skadeföljd påvisats. De senare resultaten har dock

inte varit lika entydiga.

I nedanstående översikt (fortfarande endast korsningar som har existerat

under hela perioden 1977-1983 och utan hänsyn tagen till faktiska

åtgärdsår) visas vad som händer då man exkluderar de likafördelade* 4-

vägskorsningar, som under perioden 1977-1983 erhållit vänstersvängs-

fickor i primärvägen utformade med 'kantsten (36 st).

1981-1983 jämfört

  

1977- 1981- med 1977-1979
1979 1983 (procentuell förändring)

antal
polisrapporterade 2104 1898 -10

oförändrade olyckor

landsbygdskorsn. skadeföljd 0,64 0,60 -5 (X2 :1,99)

(2444 st) antal skadade 1340 1142 -15

antal
förändrade , polisrapporterade 679 503 -26
landsbygdskorsn. olyckor
exkl. vissa
4-vägskorsningar skadeföljd 0,61 0,67 +11 (X2 :2,14)

(278 st) antal skadade 411 339 -18

  

* En 4-vägskorsning räknas som snedfördelad om ÅDT < 100 på det ena
men inte båda primärvägsbenen, i annat fall som likafördelad.
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Som framgår så blir skadeföljdsökningen endast11% (ej signifikant*)

sedan de nämnda #-vägskorsningarna exkluderats. Dessutom blir det en

något gynnsammare utveckling avseende antal skadade för de förändrade

korsningarna än för de oförändrade. Men skillnaden är mycket liten och

kan helt bero på regressionseffekten.

2.2 Förändringar i antal polisrapporterade olyckor

Om man för den enskilda korsningen släpper på villkoret att korsningen

skall ha existerat under hela perioden 1977-1983 men istället kräver att

det skall finnas både före- och efterår så blir totala antalet landsbygds-

korsningar i undersökningsmaterialet 2702. _

Fr o m detta avsnitt tas hänsyn till vilket årde olika åtgärderna vidtagits.

För varje korsning har predikterat antal polisrapporterade olyckor under

föreperioden ("pred.före") beräknats med hjälp av senast framtagna pre-

diktionsmodeller (se (5)). Genom att dessutom utnyttja observerat antal

olyckor under perioden före åtgärd ("ol.före") har "sanna" antalet olyckor

under föreperioden ("r'n.före") kunnat beräknas enligt formeln (se (6) och

(7)).

0,10 - pred.före
1 + 0,10 , prediöre ° (ol.fore - pred.fore)

 

m.före** = pred.före +

Genom att jämföra "r'ñ.före" och "ol.före" erhålls den skattade regres-
sionseffekten. Ett alternativt sätt äratt utnyttja den kurva som tidigare
redovisats i (3) och (6) och som här återges i bilaga 1.

Det "sanna" antalet olyckor som skulle ha erhållits under efterperioden

om ingen åtgärd vidtagits (m.efter) har beräknats som

 

* Se fotnot på sidan 2.

** Dessutom har "r'h.före" kalibrerats med en multiplikativ faktor, be-
roende på korsningstyp, så att skillnaden mellan "r'h.före" och "ol.före"
summerat över alla 3-vägs-, 4-vägs (likaf.)- respektive Lit-vägs (snedf.)
korsningarna blir lika med 0.
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antal efterår
antal föreår o m'fore

 

m.efter* =

Faktiska före- och efterperioderna har använts för de förändrade kors-

ningarna medan år 1980 använts som fiktivt förändringsår för de oföränd-

rade korsningarna.

Observerat antal olyckor under efterperioden ("ol.efter") har sedan kunnat

jämföras med "r'h.efter", då man summerat över alla korsningar inom en

viss grupp.

I tabellerna 1-4 redovisas erhållna resultat för olika grupper av korsning-

ar. Undre kritiskt värde ("u.kv") och övre kritiskt värde ("ö.kv") har

beräknats enligt
'

m.efter - 1,65 - \/ m.efter respektive m.efter + 1,65 0 V m.efter

Detta sätt att testa huruvida olycksförändringen (åtgärdseffekten) är

signifikant skild från noll (risknivå 0,lO**) kan betecknas som ett liberalt

test, vilket innebär att det egentligen är alltför lätt att erhålla signifikant

resultat,

 

* Även "r'h.efter" har kalibrerats med en multiplikativ faktor, beroende
på korsningstyp, så att olycksantalet under efterperioden för de
oförändrade korsningarna blir 2% mindre jämfört med föreperioden.

** Alternativt risknivån 0,05, om man endast är intresserad av ett
enkelsidigt test.

VTI MEDDELANDE 54-5



7

         

Tabell 1 Jämförelse avseende antal polisrapporterade olyckor

procentuell procentuell

antal genomsn. 01. m. förändring m. u.kv ö.kv 01. förändring
korsn. pred., före före före (regneff) efter efter (åtg.eff*

oförändrade 2480 0,9 2137 2254 +5 1981 1908 2055 1942 «2

förändrade '222 2,0 627 511 -=19 378 346 410 331 -13 sign=1=0

totalt 2702 1,0 2764 2764 0 2360 2280 2440 2273 -4 signio

Tabell 2 Jämförelse avseende antal polisrapporterade olyckor

procentuell procentuell
antal genomsn. 01. m. förändrin m. u.kv ö.kv 01. förändring
korsn. pred° före före före (regr. effê efter efter (åtg. eff*)

oförändr. 1830 0,7 1392 1452' +4 1214 1157 1272 1190 -2
3-vägs förändr. 122 1,7 311 251 -19 159 138 180 129 -19 signio

alla 1952 0,8 1703 1703 0 1373 1312 1434 1319 -4

oförändr. 410 1,4 537 587 +9 570 531 610 559 -2
4+vägs förändr. 76 2,7 269 219 -18 184 162 206 175 -5
likaf. alla 486 1,6 806 806 0 754 709 800 734 -3

oförändr. 240 0,9 208 215 +3 197 174 220 193 -2
4-vägs förändr, 24 1,6 47 40 -15 36 26 45 27 -24
snedf. alla 264 1,0 255 255 0 233 207 258 220 -5

Tabell 3 Jämförelse avseende antal polisrapporterade olyckor

procentuell procentuell
antal genomsn. 01. m. förändring m. u.kv ö.kv ol. förändring

åtgärd korsn. pred. före före före (regr. eff) efter efter (åtg. eff*)

3-vägs oförändrade 1830 0, 7 1392 1452 +4 1214 1157 1272 1190 -2
vanl. bel 9 '
högm., bel 25 2,2 85 66 -23 48 37 60 36 -25 signto
belysning 34 1,9 107 81 -25 58 45 70 43 -25 signio
kanalis. 73 1,6 162 138 -15 81 66 96 69 -15
kan. o bel., 15 1,7 42 33 -22 20 13 27 17 -14
Övrigt 0

4-vägs oförändrade 410 1 , 4 537 587 +9 570 531 610 559 -2
likaf. vanl. bel. 2

högm. bel. 12 3,0 37 36 -2 44 33 55 46 +5
belysning 14 2,7 42 39 -6 47 36 58 49 +4

kanalis. 44 2,7 169 131 -22 105 88 122 99 -6
kan. o bel. 16 2,3 46 39 -15 28 19 37 27 -4
övrigt 2

4-avägs oförändrade 240 0,9 208 215 +3 197 174 220 193 -2
snedf. vanl. bel. 0

högm. bel. 6 1,9 7 10 +45 12 7 18 8 -36
belysning 6 1,9 7 10 +45 12 7 18 8 -36
kanalis. 15 1, 5 29 24 "-17 18 1 25 4 -22
kan. o bel. 3
Övrigt 0

* Observera att minustecken anger olycksminskning (1 v 5 positiv åtgärdseffekt.
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Tabell 4 Jämförelse avseende antal polisrapporterade olyckor*.

procent procent
antal genomsn. förändt förändr

åtgärd, utformninq** korsn pred.före ol.före ñ.före regr.eff ñ.efter u.kv ö.kv ol.efter åtg.eff.*ae*

3-Vägs Oför , ej kan 1379 0,6 830 860 +4 714 670 758 685 -4

, svref 274 0,9 233 264 +13 222 198 247 231 +4

, vsficka kantst 93 2,0 185 200 +8 171 150 193 171 0

, vsficka måln 11 1,4 24 18 -25 15 9 21 6 .-60
:ngr-1:0

, annan kan 73 1,4 120 110 -8 92 76 107 97 +6

bel , ej kan 12 1,1> 26 17 -35 13 7 19 8 -39

, vsficka kantst 14 2,8 63 49 -22 36 26 45 29 -19

kan 0 av bel, vsficka kantst 29 1,8 91 65 -29 36 26 46 32 -12

, , vsficka måln 29 2,0 65 64 I -1 29 20 38 19 735
- stgnto

annan Han 22 1,1 30 27 -11 28 19 37 25 -11

4-vägs Oför , ej kan 235 1,0 255 247 -3 235 210 261 212 -10

likaf.

, svref 117 1,7 149 188 +26 186 163 208 226 _+22
sugn=$=0

, vsficka kantst 36 2,7 91 99 +8 98 82 115 76 .-23
svgn=1=0

, annan kan 19 2,5 36 46 +28 44 33 55 41 -6

bel , svref 5 2,9 17 15 -9 15 9 22 16 +5

, vsficka kantst 3 3,5 7 10 +37 15 9 22 17 +10

kan 0 av bel, svref 12 1,6 36 23 -36 23 15 31 30' +30

, vsficka kantst 28 3,2 123 100 -19 80 65 94 73 -8

, vsficka måln 17 2,0 43 36 -16 27 19 36 20 -26

4-vägs Oför , ej kan 170 0,7 140 129 -8 117 99 135 124 +6

snedf.

, svref 53 1,0 45 54 +20 49 38 61 44 -11

, vsficka kantst 9 2,1 10 17 +75 17 10 24 11 -36

, annan kan 7 1,8 11 13 +17 12 6 17 12 +3

A 0

* Endast grupper med "m.efter" > 10 redov1sas.

** Avser kanalisering. I de fall åtgärden har gällt kanalisering så anger
utformningen kanaliseringsâtgärden.

-*âê*

åtgärdseftekt.
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Kommentarer:

Av tabell i framgår att regressionseffekten för samtliga 222 förän-

drade korsningar skattats till 19%. Enligt schablonkurvan i bilaga 1

borde regressionseffekten vara några procentenheter större. Sett över

alla förändrade korsningar har det blivit en signifikant olycksminskning

(åtgärdseffekt) på 13 %. Även detta är kanske något mindre än vad

man kunde förvänta sig på förhand.

Enligt tabell 2 är regressionseffekten ungefär densamma för de

förändrade korsningarna oavsett korsningstyp. För de förändrade 3-

vägskorsningarna föreligger en signifikant olycksminskning (åtgärds-

effekt) på 19 %. Ungefär lika stor olycksminskning (nästan signifikant)

har erhållits för de förändrade snedfördelade 4-vägskorsningarna.

Beträffande de förändrade likafördelade 4-vägskorsningarna har där-

emot ingen nämnvärd olycksminskning skett.

Tabell 3 visar att .åtgärden belysning vanligtvis innebär att man infört

högmastbelysning. Signifikant olycksminskning har erhållits för de 3-

vägskorsningar som erhållit belysning. Även olyckornas fördelning

efter dagsljus/mörker före och efter åtgärd styrker detta resultat.

För de likafördelade 4-vägskorsningarna har ingen positiv effekt på

antal olyckor av belysning kunna konstateras. Dock gäller att andelen

mörkerolyckor är mindre efter åtgärd, varför det ändock inte helt kan

uteslutas att åtgärden har haft effekt.

För åtgärdsgruppen kanalisering (eventuellt i kombination med inför-

ande av belysning) har olycksminskning (nästan signifikant) erhållits

för 3-vägskorsningarna. För de likafördelade 4-vägskorsningarna före-

ligger dock inga positiva resultat.

I tabell 4 har uppdelning gjorts*efter hur korsningarna är kanaliserade

efter åtgärd (och även före åtgärd då ändringen inte avsett kanali-

sering).

För 3-vägskorsningarna framkommer positiva resultat för belysning.

Detsamma gäller för målade vänstersvängsfickor (signifikant olycks-
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minskning). Den senare åtgärden har medfört att olyckor av typen

(- <- nästan helt har eliminerats. Antalet olyckor av denna typ har

reducerats nästan helt också för de 3-vägskorsningar där man infört

vänstersvängsfickor med kantsten men i dessa korsningar pekar resul-

taten istället på att andra olyckstyper har ökat i antal. Någon

förklaring till varför olyckorna har minskat i de oförändrade 3-

vägskorsningarna med målade vänstersvängsfickor har inte hittats.

För de likafördelade 4-vägskorsningarna förekommer några märkliga

resultat. Att belysning inte har medfört någon olycksminskning har

redan nämnts. De oförändrade korsningarna med sekundärvägsrefug

har erhållit signifikant olycksökning. Även korsningarna som åtgärdats

med sekundärvägsrefug har fått olycksökning (nästan signifikant). För

de oförändrade korsningarna med vänstersvängsfickor utformade med

kantsten har det skett en signifikant olycksminskning.

För de likafördelade 4-vägskorsningarna har mera positiva resultat

erhållits för de korsningar som erhållit vänstersvängsfickor med mål-

ning (nästan signifikant olycksminskning) än för de korsningar som

försetts med vänstersvängsfickor utformade med kantsten. I båda

fallen har olyckor av typen reducerats kraftigt men i det
F_ "-

senare fallet har olyckor av typen ...f- , T '- och istället

ökat. Eftersom tidigare studier inte har visat lika positiva resultat för

målade vänstersvängsfickor i 4-vägskorsningar bör de nu erhållna

resultaten tas med försiktighet.
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11

Förändringar i skadeföljd

 

Med samma uppdelningar som i föregående avsnitt redovisas i tabellerna

5-8 hur skadeföljden (antal skadade inkl dödade per polisrapporterad

olycka) har förändrats för olika grupper av korsningar. Beträffande

angivna Xz-värden - se fotnot på. sidan 2.

    

Tabell 5 Jämförelse avseende skadeföljd

antal antal antal antal skade- skade- proc.
antal antal antal olyckor olyckor skadade skadade följd följd förändr.
korsn. föreår efterår före efter före efter före efter X

oförändrade 2480 7382 7440 2137 1942 1353 1161 0,63 0,60 -6 2 ,06

förändrade 222 703 586 627 331 369 257 0,59 0,78 +32 11,71

totalt 2702 8085 8026 2764 2273 1722 1418 0,62 0,62 0 0,00

Tabell 6 Jämförelse avseende skadeföljd

antal 3' antal antal antal . skade- skade- proc.
antal antal antal olyckor olyckor skadade skadade följd följd förändr.
korsn. föreâr efterâr före efter före efter före efter

oförändr. 1830 5456 5490 1392 1190 828 629 0,59 0,53 -11 .99

3-vägs förändr. 122 390 322 311 129 180 78 0,58 0,60 _ +5 0,10
alla 1952 5846 5812 1703 1319 1008 707 0,59 0,54 -10 4,09

oförändr. 410 1210 1230 537 559 395 400 0,74 0,72 -3 0,15

4-vägs förändr. 76 238 200 269 175 162 162 0,60 0,93 +54 15,20
likaf. alla 486 1448 1430 806 734 557 562 0,69 0,77 +11 2,94

oförändr. 240 716 720 208 193 130 132 0,63 0,68 +9 0,53
4-vägs förändr. 24 75 64 '47 27 27 17 0,57 0,63 +10 0,09

snedf. alla 264 791 784 255 220 157 149 0,62 0,68 +10 0,70
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Tabell 7 Jämförelse avseende skadeföljd.

antal antal antal antal skade- skade- proc.

antal antal antal olyckor olyckor skadade skadade följd följd förändr.
åtgärd korsn. föreâr efterår före efter före efter före efter X

3-»vägs oförändrade 1830 5456 5490 1392 1190 828 629 0,60 0,53 -11 4,99

vanl. bel 9
högm. bel. 25 80 70 85 36 56 12 0,66 0,33 -50 4,77

belysning 34 110 94 . 107 43 68 23 0,64 0,54 -16 0,51
kanalis. 73 241 192 162 69 99 47 0,61 0,68 +12 0,38

kan. o bel. 15 39 36 42 17 13 8 ' 0,31 0,47 +52 0,88

Övrigt 0

4-vägs oförändrade 410 1210 1230 537 559 395 400 0,74 0,72 -3 0,15

likaf. vanl. bel. 2
högm. bel. 12 33 39 37 46 35° 26 0,95 0,57 -40 4,04

belysning 14 39 45 42 49 36 29 0,86 0,59 -31 2,23
kanalis. 44 144 116 169 99 94 102 0,56 1,03 +85 19,19

kan. o bel. 16 46 36 46 27 29 31 0,63 1,15 +82 5,55

övrigt 2

4-vägs oförändrade 240 716 720 208 193 130 132 0,63 0,68 9 0,53

snedf. vanl, bel. 0
högm. bei., 6 15 21 7 8 2 6 0,29 0,75 +162 1,51

belysning 6 15 21 7 8 2 6 0,29 0,75 +162 1,51
kanalis. 15 52 34 29 14 14 9 0,48 0,64 +33 0,45

kan. o bel. 3

övrigt 0

Tabell 8 Jämförelse avseende skadeföljd.

antal antal antal antal skade- skade-
antal antal antal olyck olyck skadade skadade följd följd procent

åtgärd, utformning korsn föraár efteråt före efter före efter före efter förändr )<?

3+vägs Oför , ej kan 1379 4127 4137 , 830 685 524 367 0,63 0,54 -15 5,83

, svref 274 807 822 233 231 136 »111 0,58 0,48 -18 2,32

, vsficka kantst 93 271 279 185 171 96 90 0,52 0,53 +1 0,01

, vsficka måln 11 33 33 24 6 13 5 0,54 0,83 +54 0,68

, annan kan 73 218 219 120 97 59 56 0,49 0,58 +17 0,74

bel , ej kan 12 36 36 26 8 29 4 1,12 0,50 -55 2,39

, vsficka kantst 14 45 39 63 29 29 15 0,46 0,52 +12 0,13

kan 0 av be1, vaficka kantst 29 89 75 91 32 62 17 0,68 0,53 -22 0,83

, vsficka måln 29 105 63 65 19 26 14 0,40 0,74 +84 3,50

, annan kan 22 63 65 30 25 19 16 0,63 0,64 +1 0,00

4-vägs Oför , ej kan 235 703 705 255 212 187 164 0,73 0,77 +6 0,25

likaf°

, svref 117 336 351 149 226 117 143 0,79 0,63 -19 3,01

, vsficka kantst 36 105 108 91 76 65 60 0,71 0,79 +11 0,31

annan kan 19 57 57 36 41 23 27 0,64 0,66 +3 0,01

bal , svref 5 15 15 17 16 14 11 0,82 0,69 -17 0,20

, vsficka kantst 3 7 11 7 17 3 9 0,43 0,53 +23 0,10

kan 0 av bel, svref 12 35 \ 37 36 30 22 39 0,61 1,30 +113 8,40

vsficka kantst 28 89 68 123 73 68 73 0,55 1,00 +81 12,73

, vsficka måln 17 54 41 43 20 19 18 0,44 0,90 +104 4,88

4oväqs oför , ej kan 170 510 510 140 124 93 87 0,66 0,70 +6 0,13
snedf.

, svref 53 157 159 45 44 27 33 0,60 0,75 +25 0,74

, vsficka kantst 9 25 27 10 11 4 5 0,40 0,46 +14 0,04

, annan kan 7 21 21 11 12 6 1 0,55 0,08 -85 4,03

  

* Avser kanalisering. I de fall åtgärden har gällt kanalisering så anger
utformningen kanaliseringsâtgärden.
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Kommentarer:

0 - Av tabell 5 framgår att skadeföljdsökningen för de förändrade kors-

ningarna blir hela 32 % då man beaktat faktiska före- och efter-

perioder för varje enskild korsning.

0 Enligt tabell 6 har skadeföljden ökat med 54 % för de förändrade

likafördelade 4-vägskorsningarna. För övriga korsningstyper är skill-

naderna små när det gäller de förändrade korsningarna.

0 Tabell 7 visar att de likafördelade lll-vägskorsningarna, som ändrats

med avseende på kanalisering, har fått drygt 80 % högre skadeföljd.

Skadeföljden har minskat för korsningarna som försetts med högmast-

belysning. Resultatet skall tas med försiktighet eftersom tidigare

studier inte har visat på några skillnader i skadeföljd mellan belysta

och obelysta korsningar.

0 Enligt tabell 8 har skadeföljden som väntat ökat kraftigt (+ 81 %) i de

likafördelade 4-vägskorsningar som erhållit vänstersvängsfickor ut-

formade med kantsten. Detta förklaras av att olyckstypsmönstret

ändrats efter åtgärden - se föregående avsnitt. Även för de likaför-

delade 4-vägskorsningar som försetts med målade vänstersvängsfickor

har skadeföljden ökat ungefär lika mycket. Den kanske största förklar-

ingen till detta är att den förhållandevis lindriga olyckstypen r... .__

har minskat i andel.

För likafördelade llL--vägskorsningar som fått sekundärvägsrefug har

skadeföljden fördubblats° Resultatet är helt överraskande och någon

förklaring har inte hittats.

Det bör noteras att de likafördelade 4.-vägskorsningarna, som föränd-

rats med avseende på kanalisering, hade förhållandevis låg skadeföljd

innan åtgärd.

Den ökning i skadeföljd som skett för 3-vägskorsningarna som erhållit

målade vänstersvängsfickor beror helt på några enstaka olyckor.
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2.3.1 Exkluderande av vissa ill-vägskorsningar

Om man i tabell 5 exkluderar de 28 likafördelade 4-vägskorsningar som

erhållit vänstersvängsfickor utformade med kantsten blir skadeföljden för

de förändrade korsningarna 0,60 och 0,71 före respektive efter åtgärd

(x2=3,68 .

Om man dessutom exkluderar de 12 likafördelade 4-vägskorsningarna som

försetts med sekundärvägsrefug blir skadeföljden för de förändrade kors-

' ningarna nästan densamma under före-0 och efterperioderna, nämligen 0,60

respektive 0,64 (x2=0,39).

2.4 Kostnads- nyttoanalys

 

Här redovisas resultatet av schablonmässigt utförda beräkningar av första

årets avkastning (FÅA). Uppgifter om åtgärdskostnader och genomsnittlig

olyckskostnad har hämtats ifrån VTI Rapport 292 (3). Beräkningarna avser

endast de 182 förändrade korsningar som återstår sedan vissa 4-vägskors-

ningar (se avsnitt 2.3.1) eickluderats. För nämnda korsningar blir FÄA ca

15 % om man utnyttjar genomsnittliga åtgärdskostnader och ca 20 % om

man istället använder medianvärden.
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3 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Erhållna resultat är i stort sett samstämmiga med tidigare erhållna

resultat. Att så är fallet är i och för sig inte överraskande eftersom den

här föreliggande undersökningen delvis grundar sig på samma datamaterial

som använts i några av de tidigare genomförda studierna.

Några av resultaten är dock svårförklarliga och avvikande. Tänkbara

förklaringar till detta är bl a:

0 Massignifikansproblemet. När man genomför många siginifikanstest

erhålls alltid ett antal falska signifikanser.

0 Bristande kontroll över vidtagna åtgärder. I några fall, dock sannolikt

inte särskilt många, kan åtgärderna ha blivit felaktigt specificerade.

Det har genomgående antagits att åtgärderna har genomförts samma

år som färdigställandet, vilket ibland kan vara fel.

Det finns knappast anledning att för tillfället revidera de skattningar, som

Vägverket och VTI presenterat i olika sammanhang under 1986-1987, av

hur kanalisering/belysning påverkar trafiksäkerheten i landsbygdskors-

ningar. De här föreliggande resultaten ger dock en antydan om att

tidigare angivna effekter kan ha överskattats för vänstersvängskanali-

sering utformad med kantsten i 4-vägskorsningar. Det finns också en viss

indikation på att det för 4-vägskorsningar skulle vara bättre att utforma

vänstersvängsfickorna med målning.
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BILAGA 1

"Vanlig regressionseffekt" som funktion av medelantal olyckor

i den population från vilken det sneda urvalet gjorts.

VTI MEDDELANDE 545



"VANLIG REGRESSIONSEFFEKT"

A

100 -

90-

0 1 2 3 lr 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MEQELANTAL OLYCKOR I DEN POPULAT10N
FRAN VlLKEN DET SNEDA URVALET GJORTS

 

VTI MEDDELANDE 545




