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TRAFIKSÄKERHETSEFFEKT AV LHOVRA-SIGNALER
Analysmetoder och resultat

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

REFERAT

Syftet med föreliggande studie har varit att utvärdera trafiksäkerhets-

effekten av LHOVRA-signaler. För korsningar som tidigare saknat trafik-

signaler och i vilka LHOVRA införts har före-efter-studier genomförts.

Jämförelser har även gjorts med konventionell signalteknik.

Materialet omfattar 15 stycken' 4-vägskorsningar med LHOVRA-signaler.

Antalet inkommande fordon per dygn är av storleksordningen lOOOO-l5000

och andelen sekundärvägstrafik 15-30 %.

För LHOVRA-korsningarna i mera tätortsbetonad 70 km/h-miljö är resul-

taten positiva. Däremot har försöken med att införa LHOVRA-signaler i

ren landsbygdsmiljö hittills inte varit framgångsrika.

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

av Vägverket.
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II

TRAFFIC SAFETY EFFECTS OF LHOVRA SIGNALS
Analysis methods and results

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

Sweden

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the traffic safety effects of

LHOVRA signals. Before-and-after studies have been made of junctions

which were previously without traffic signals and where LHOVRA has

been introduced. Furthermore comparisons have been made with

conventional signal technique.

The data comprise l5 4-way junctions with LHOVRA signals. The number

of entering vehicles per day (24 hours) is of the order l0,000-l5,000 and

the proportion of secondary road traffic 15-30 %.

In the case of the LHOVRA junctions in predominantely urban 70 km/h

areas, the results are positive. However, the experiments with introducing

LI-IOVRA signals in rural areas have not been successful so far.

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

Institute (VTI) at the request of the National Road Administration.

VTI MEDDELANDE 575





III

TRAFIKSAKERHETSEFFEKT AV LHOVRA-SIGNALER
Analysmetoder och resultat

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

SAMMANFATTNING

I denna studie, som utförts av Väg- och trafikinstitutet (VTI) på uppdrag

av Vägverket, har trafiksäkerhetseffekten av LHOVRA-signaler under-

sökts. Detta har gjorts dels genom före-efter-studier dels-jämförelser med

konventionell signalteknik. Undersökningen utgör ett komplement till de

trafiksäkerhetsanalyser som tidigare redovisats i rapporten "LHOVRA, a

new traffic signal control strategy for isolated junctions" (Vägverket

1987:57).

Totalt ingår 15 stycken 4-vägskorsningar med LHOVRA-signaler i den

nuvarande studien. Antalet inkommande fordon per dygn har storleksord-

ningen lOOOO-lSOOO och andelen sekundärvägstrafik 15-30 %.

Som mått på trafiksäkerheten har i första hand utnyttjats antal polisrap-

porterade olyckor och skadeföljd (antal skadade inkl dödade per polisrap-

porterad olycka).

Förhållandevis stort utrymme har ägnats åt att presentera lämpliga

analysmetoder.

I mera tätortsbetonad 70 km/h-miljö har införandet av LHOVRA i tidigare

icke signalreglerade korsningar förbättrat trafiksäkerheten genom att

antalet olyckor minskat med 4-49 % (punktskattning 27 %). Däremot har

inte någon förändring av skadeföljd kunnat påvisas. Jämfört med konven-

tionella signaler i tätort med 70 km/h är trafiksäkerheten bättre i nämnda

LHOVRA-korsningar p g a 7-38 % -(punktskattning 23 0/6) färre olyckor.

Detta överensstämmer väl med den potentiella olycksminskning som

tidigare beräknats för ersättande av konventionell signalteknik med

LHOVRA. Någon skillnad i skadeföle har inte kunnat påvisas.
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IV

Försöken med att i ren landsbygdsmiljö (i princip 90 km/h men lokalt

70 km/h) införa LHOVRA-»signaler i korsningar som tidigare saknat signa-

ler har hittills inte varit framgångsrika. Trafiksäkerheten har inte

förbättrats utan snarare försämrats: Jämfört med konventionella signaler

i tätort med 70 km/h är trafiksäkerheten sämre främst pga högre

skadeföljd.
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TRAFFIC SAFETY EFFECTS OF LHOVRA SIGNALS - '
Analysis methods and results

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

5-581 Ol LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

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

Institute (VTI) at the request of the National Road Administration in order

to examine the effects on traffic safety of LHOVRA signals. This took the

form both of before-and-after studies and of comparisons with conven-

tional signal technique. The study complements the traffic safety analyses

earlier reported in "LHOVRA, a new traffic signal control strategy"

(National Road Administration 1987:57).

A total of 15 4-way junctions with LHOVRA signals are included in the

present study. The number of entering vehicles per day (24 hours) is of the

order l0,000-l§,OOO and the proportion of secondary road traffic 15-30 %.

The principle measure of traffic safety has been the number of accidents

reported to the police and the injury consequence (number of injured and

killed per accident reported to the police).

A comparatively large section has been devoted to describing suitable

analysis methods.

In predominantely urban areas with a limit of 70 km/h the introduction of

LHOVRA at junctions previously without traffic signals has improved

traffic safety, the number of accidents falling by 4-49 % (point estimate

27 %). However, no change in injury consequence has been demonstrated.

Compared to conventional signals *in urban areas with a 70 km/h limit,

traffic safety is 7-38 % better at the abovementioned LHOVRA junctions

(point estimate 23 0/o). This agrees well with the potential accident

reduction earlier calculated for replacing conventional signal technique by

LHOVRA. No difference in injury consequence has been demonstrated.
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VI

The experiments with introducing LHOVRA signals at junctions in rural

areas (generally with a 90 km/h limit but locally 70 km/h) and which were

previously without signals have not been successful. Traffic safety has not

been improved but ratherworsened. Compared to conventional signals in

urban areas with a 70 km/h limit, traffic safety was poorer principally

because of a higher injury consequence.
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l. BAKGRUND OCH SYFTE

Under senare år har Vägverket (VV) utvecklat en ny typ av trafiksignaler

för korsningar, som benämns LHOVRA (se (1)). Syftet med den nya

tekniken är att, jämfört med den tidigare konventionella typen av

trafiksignaler, förbättra såväl trafiksäkerheten som framkomligheten.

I korsningar i tätort med konventionella trafiksignaler och 70 km/h

inträffar ca 50% av de polisrapporterade olyckorna i samband med

rödkörnings- eller upphinnandesituationer på primärvägen*. Idén med

LHOVRA-tekniken är bl a att med hjälp av tredetektorsystem och styr-

logik minska andelen trafikanter som riskerar att hamna i nämnda

situationer och därigenom öka trafiksäkerheten. Den förbättrade styr-

tekniken kan kompletteras med portalplacerade signaler för att höja

observansen och ytterligare minska olycksriskerna.

Trafiksäkerhetseffekten av LHOVRA-teknik har tidigare följts upp med

hjälp av indirekta studier (se (1))o Dels "röd- och gulmötesmätningar" och

dels konfliktstudier.

Röd- och gulmötesmätningarna innebär direkt mätning av andel trafikan-

ter som på primärvägen kör mot rött respektive möter signalväxling från

grönt till gult i tillfartens valområde med risk för upphinnandekonflikt

eller rödkörning som följd. Omfattande mätningar på ett flertal platser

visar följande mycket positiva resultat.

 

Signalteknik Rödkörning Gulmöte
% %

Konventionell 2-6 > 7

L HOVRA l 1

Detta innebär att LHOVRA-tekniken jämfört med konventionella signaler

i bästa fall skulle kunna minska antalet olyckor med i storleksordningen

35-40 %. Däremot finns ingen förväntan att olyckorna i LHOVRA-

korsningarna skulle bli lindrigare.

Konfliktstudier som har genomförts på E6 förbi Falkenberg (Tängakrysset)

visar också på positiva resultat.

 

* Om även sekundärvägen medtas blir andelen ca 2/3.
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Antal konflikter

 

Före, Efter,
Konventionella LHOVRA
signaler

Upphinnandekonflikter 30

Övriga konflikter 4 3

För närvarande föreligger ett undersökningsmaterial omfattande 15

4-vägskorsningar i vilka man infört LHOVRA signaler. 13 av korsningarna

tillhör det statliga vägnätet medan 2 av korsningarnaär kommunala.

Vägverket har tagit fram uppgifter om nämnda korsningars utformning,

reglering, trafik och olyckor före och efter införandet av LHOVRA*.

Väg-och trafikinstitutet (VTI) har erhållit i uppdrag att

0 Genomföra före-efter-studier avseende antal polisrapporterade
olyckor och skadeföljd (antal skadade inkl dödade per polisrapporterad
olycka). Regressionseffekten** skall därvid i möjligaste mån elimine-
ras.

o Göra jämförelser avseende olyckskvot (antal olyckor/miljon inkom-
mande fordon), antal olyckor; skadeföljd och konflikttypsfördelning
mellan korsningarna med LHOVRA-signaler och korsningar med
konventionella signaler***° Hänsyn måste därvid tas till trafikens
storlek på primär-och sekundärväg.

Enligt tidigare undersökningar (se 131 a (2)) har man funnit att konventio-

nella trafiksignaler minskar antalet olyckor med alltifrån 0 till 50 %.

Största effekten erhålls för 4-»Vägskorsningar med 50 km/h i genuin

tätortsmiljö, vilka har såväl stort antal inkommande fordon (ca

lOOOO-lSOOO eller mera per dygn) som stor andel sekundärvägstrafik (ca

15-30 0/0 eller mera). Någon lägre skadeföljd för korsningar med konven-

tionella signaler än för icke signalreglerade korsningar har inte kunnat

påvisas. För signalreglerade 4-vägskorsningar i tätort med 70 km/h

föreligger resultat som visar på uppseendeväckande stor' skadeföljd jäm-

fört med signalreglerade korsningar med 50 km/h. Det sistnämnda gäller

- framför allt om olyckor med oskyddade trafikanter exkluderas.

 

* Samtliga efterperioder slutar 1986-12-31. Föreperioderna börjar
tidigast 1977-01-01.

** Regressionseffekt - därvid avses det statistiska fenomenet 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.

*** Olycksmaterialet för korsningar med konventionella signaler är
taget från perioden 1975-1979.
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2 DATA FÖR LHOVRA-KORSNINGARNA

Materialet omfattar totalt 15 stycken laL-vägskorsningar. 6 av korsningarna

ligger i tätort, 5 inom randbebyggelse och 4 på landsbygd (se tabell 1).

"Alingsås", "Laxå", "Säter" och "Skellefteå" som tillhör tätort samt

"Karlskrona" och "Borlänge" som tillhör randbebyggelse kan medtas i före-

efter-studien. För dessa korsningar tillsammans med "Dingle" och "Luleå"

(tätort) samt "Falkenberg", "Grums" och "Djurås" (randbebyggelse) kan

dessutom göras jämförande studier med korsningar med konventionella

signaler.

För landsbygdskorsningarna kan "Litslena", "Strängnäs" och "Vä" medtas i

före-»efter-studien. Dessa korsningar tillsammans med "Almön" kan dess-

utom medtas i jämförande studier.

Högsta tillåtna hastighet efter införandet av LHOVRA är med ett enda

undantag 70 km/h. Beträffande korsningarna tillhörande landsbygd är det

fråga om korsningar med i princip 90 km/h men lokalt 70 km/h i själva

korsningarna.

Antalet inkommande fordon per dygn har storleksordningen lOOOO-lSOOO

och andelen sekundärvägstrafik 15-30 % (se tabell 2).

Av tabell 3 framgår att före- och efterperioderna inte utgör hela är.

Normalt brukar man vid olycksanalyser använda endast hela olycksår och

dessutom exkludera det/de år då åtgärderna vidtagits.
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Tabell 1

Typ av Tillåten
korsning hastighet Annan skillnad
före primärväg efter

Bebyggelse]plats]län]knutpunkt LHOVRA före efter jämfört med före Analys

Dingle O 813 A3 konv. signal 50 50 3

Alingsås P (kommunal) vanlig* 70 70 portal S'E

F-Eh Laxå T 944 A10 "typ v"** 50 70 3
få
;5 Säter w 1254 A56 vanlig 70 70 portal §45

Skellefteå AC 2204 A17 vanlig I 70 70 545

Luleå BD (kommunal) - - 70 3

. F-E
Karlskrona K 354 A97 vanlig 70 70 J

0 ,.

å Falkenberg N 512 A33 konv. signal 50 70 portal J
U1

.§2 Grums s 1024 A49 - .. 70 3

.D

E Djurås W 1351 A34 - - 70 portal J
05

Borlänge w 1352 A97. vanlig 70 70 portal §45

Litslena c 1172 A21 vanlig 70 70 portal §45

'0 .. .. . F-E
2 Strangnas D 1073 A35 vanl1g 70 70 portal 3
.0

g .
å Vä L 332 A186 vanlig 70 70 1111315311351 3.1 h primarvagen J

Almön O 713 A31 - - 70 3

 

* Med vanlig korsning avses korsning utan signaler och som inte är
cirkulationsplats eller planskild.

** Korsning med mindre rondell på primärvägen, den genomgående pri-
märvägstrafiken har företräde.
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Tabell 2

Antal inkommande Andel sekundärvägs-
fordon per dygn trafik

Ip + 1S Is
Ip + Is

Dingle 9150 0 , 20

Alingsås 18600 0 , 21

Laxå 9200 0 , 29

Säter 7280 0 , 14

Skellefteå 14850 0 , 41

Luleå 15000 0 , 20

Karlskrona 11000 0 , 18

Falkenberg 18300 6,43
Grums 9700 0 , 30

= Djurås 9640 0 , 27

Borlänge 13220 0 ,19

Litslena 15720 0 , 20

Strängnäs 13100 0 ,16

Vä 13010 0 , 25

Almön 12775 0 , 26



 

Tabell 3

Före Efter Analys

milj. ant. milj. ant.
ant. ink. ant. ska-4 01.- skade- ant. ink. ant. ska- 01.- skade-

Plats år fordon 01. dade kvct följd år fordon 01. dade kvot följd

Dingle 7,9 26,38 15 6 0,57 0,40 1,1 3,84 2 0 0,52 0 3

Alingsås 4,75 32,25, 15 10 0,47 0,67 3,25 22,38 8 5 0,36 0,63 F-E,J

Laxå 5,0 16,74 27 6 1,61 0,22 3,0 10,25 11 2 1,07 0,18 F-E,J

Säter 6,8 18,07 17 22 0,94 1,29 2,2 5,98 1 0 0,17 0 F-E,J

Skellefteå 4,7 25,56 10 4 0,39 0,40 4,3 23,66 7 5 0,30 0,71 F-E,J

Luleå - - -4 4 -= - 6,25 35,93 25 13 0,70 0,52 3

Karlskrona 5,0 20,0 5 12 0,25 2,40 3,0 12,02 4 3 0,33 0,75 F-E,J

Falkenberg 6,5 43,42 37 9 0,85 0,24 2,5 17,02 5 3 0,29 0,60 3

Grums 4- - 4 -u - - 6,25 27,72 10 0 0,36 0 3

Djurås - -o -4 -4 -= - 1,9 6,86 8 3 1,17 0,38 3

Berlänge 4,8 23,28 12 6 0,52 0,50 5,2 25,17 11 9 0,44 0,82 F-E,J

thslena 7,4 42,45 30 19 0,710,63 1,6 9,46 11 1,16 0,82 F-E,J

Strängnäs 4,25 20,34 16 15 0,79 0,94 3,7518,24 13 7 0,710,54 F-E,J

Vä. 3,2515,42 11 9 0,710,82 6,75 32,27 30 26 0,93 0,87 F-E,J

Almön 4 4 4 4 4 5,1 24,01 8 4 0,33 0,50 3

\
D
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METODER OCH UNDERLAG FÖR ANALYS

Olyckskvot och antal olyckor

Följande prediktionsmodeller har utnyttjats (se (3), (4) och (5)):

Modell I:

Modell II:

Modell III:

 

vanliga 4-vägskorsningar, landsbygd/tätort, i 70 km/h

4-vägskorsningar, konventionella trafikslgnaler, tätort,
70 km/h

4-vägskorsnlngar, konventionella trafiksignaler, tätort,

50 km/h

0,2142 IS 0,5075

    

 

       

    

 

Modell I: olyckskvot = 0,17415 - (1134-15) - (1erIS

IS 0,1831
Modell II: olyckskvot = 0,8414 ° ( ) '

Ip+IS

IS 0,1831
Modell III: ; olyckskvot = 0,6649 o ( )IP+IS

olyckskvof

l Is
Ip+Is

08* ()35MOdeu I ' Modell 11
0.7-

0.6-

0.5-

Mq Modell HI

0.3-

0.2-

0.1 d

0'0 I I I I>
0 10000 15000 20000 1 +1

p 5
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(IP+IS) är antalet inkommande fordon per dygn från primär- och sekundär-

vägarna

Is
Ip+15 är andelen sekundärvägstrafik

PRED = predikterat antal polisrapporterade olyckor erhålls som

predikterad olyckskvot ° (Ip+IS) - 365 ° 10-6 ° antal år

OL.F och OL.E är det observerade antalet olyckor före respektive efter

åtgärd

Det "sanna" (förväntade) antalet olyckor för en viss korsning under

perioden före åtgärd, med korrigering för eventuell regressionseffekt,

beräknas som (se (6))

a ' PRED.F
1 + a , PREDOF °(OL.F - PRED.F)M.F = PRED.F +

 

a har här satts lika med 0,20

Under förutsättning (hypotesen) att åtgärden inte har någon effekt (eller

att ingen åtgärd vidtages) kan man fören efterföljande period förvänta

sig följande olycksantal

antal efterår

M°E : antal föreår
M.F

 

M.F (och M.E) kan alternativt schablonmässigt erhållas genom att OLF

korrigeras med hjälp av "kurvan" som tidigare presenterats i (7) och som

här återges i bilaga 1. I föreliggande studie har dock främst den

förstnämnda metoden utnyttjats.
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M.E och OL.E kan sedan summeras för en grupp av korsningar. Längden

på före- och efterperioderna tillåts variera från korsning till korsning.

Ett dubbelsidigt 95 %-igt prognosintervall* för antalet olyckor efter

åtgärd (under hypotesen ingen åtgärdseffekt) erhålls som

M.E :1,96 ° V MaE

(Prognosintervall kan om så önskas på motsvarande sätt bildas även för

varje enskild korsning.)

 

OL.E )
(l a M.E

° lOO % utgör en punktskattning av åtgärdseffekten.

Om OL.E ligger utanför prognosintervallets gränser (undre eller övre

kritiska värdet) är åtgärdseffekten signifikant skild ifrån noll på risknivån

0,05. Testet är liberalt** eftersom ingen hänsyn tas till den osäkerhet

som egentligen finns i M.E..

Ett mera informativt och användbart sätt att genomföra test och som

använts i föreliggande studie är enligt följande.

Bilda ett 95 %-igt konfidensintervall för förväntat antal olyckor efter

åtgärd som

OL.E : 1,96 V OL.E

 

* Enkelsidigt 97,5 %-igt prognosintervall om enbart plus- eller minus-
tecknet medtas.

** Innebär att signifikant resultat erhålls alltför lätt. Den faktiska
risknivån är egentligen något större, uppskattningsvis ca 0,10.
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Om M.E inte ligger inom detta konfidensintervall dras slutsatsen att

åtgärdseffekten är signifikant skild ifrån noll på risknivån 0,05. Ett

95 %-igt konfidensintervall för åtgärdseffekten erhålls genom att relatera

konfidensgränserna till M.E. Även detta test är liberalt vilket samtidigt

innebär att konfidensintervallet för åtgärdseffekten är något för snävt.*

Nämnda metodik kan användas även för att testa huruvida förväntat antal

olyckor efter åtgärd överensstämmer med tex predikterat (förväntat)

antal olyckor för någon annan typ av korsningar.

3.2 Skadeföljd och konflikttypsfördelning

 

Normal skadeföljd (se (8), (5), (9) och (10)):

Skadeföljd

(antal skadade
inkl. dödade per

 

polisrapporterad

Typ och miljö olycka)

vanlig 4-vägskorsning, landsbygd, _>__ 70 km/h 0,74

vanlig 4-vägskorsning, tätort, 70 km/h

4-vägskorsn, konventionella signaler, tätort, 70 km/h 0,45

(vanlig 4-vägskorsning, tätort, 50 km/h) 0 32
:

4-vägskorsn, konventionella signaler, tätort, 50 km/h

Det bör noteras att om man exkluderar olyckor med oskyddade trafikanter

blir skadeföljden ca dubbelt så stor för 4-vägskorsningarna i tätort med

konventionella signaler och 70 km/h jämfört med motsvarande signalreg-

lerade korsningar som har 50 km/h.

Som tumregel för att värdet på skadeföljd skall kunna betraktas som

säkerställt brukar krävas att man har i 100 polisrapporterade olyckor.

Då skadeföljden baserar sig på ett förhållandevis litet antal polisrappor-

terade olyckor kan man göra känslighetsanalys. Man undersöker därvid

 

* Uppskattningsvis är faktiska risknivån och konfidensgraden ca 0,10
respektive 0,90.
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huruvida det erhållna värdet på skadeföljd starkt påverkas av kraftigt

avvikande skadeföljd för någon enstaka korsning eller olycka.

Huruvida skadeföljden för en grupp korsningar har förändrats efter åtgärd

kan testas med ett liberalt XZ-test (se (7)) under förutsättning att det

inte föreligger någon regressionseffekt*. Samma test kan också användas

för att testa huruvida skadeföljden skiljer sig mellan två olika grupper av

korsningar.

Låt S beteckna antal skadade inklusive dödade,

O antal polisrapporterade olyckor

S/O skadeföljd

E(S) betecknar förväntat antal skadade under förutsättning (hypotesen) att

skadeföljden är densamma före och efter åtgärd alternativt densamma i

två olika grupper. Hur E(S) beräknas framgår av nedanstående tablå.

    

5 0 5/0 5(5)

Före/Grupp l SF OI: Sir/OF §5. . ST = EF(S)
T

Efter/Grupp 2 SE 05 55/05 §12. sT = EE(S)
T

Totalt ST OT ST/OT

2 2
2 [SF - EF(S)] [SE - EE(S)]

X (1 Lg) = +

EF(S) EE(S)

Om det observerade värdet påX 2 > 3,84 föreligger det en signifikant

skillnad på risknivån 0,05 vid dubbelsidigt test. Om testet betraktas som

enkelsidigt blir risknivån 0,025.

 

* Regressionseffekt skulle föreligga om korsningarna åtgärdats p g a hög

skadeföljd.
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Konflikttypsfördelning . °

 

Jämförelser har gjorts med konfliktfördelningen nedan :för 4-vägskors-

ningar med konventionella signaler i tätort med 70 km/h (se (5)). I nämnda

referens redovisas också skadeföljden för respektive konflikttyp. i

  

Konflikttyp Antal olyckor (96)

10 (_4- 2 (l) olyckor som uppstår p g a

41 -áw 3 (l) (Zl) U upphinnandesituationer på

100 4-9 53 (19) primärvägen, i genom-

snitt låg skadeföljd

21 - i_ 27 (10) T olyckor, bland vilka en

30-31 $_.el. *7 del uppstått p g a

50 *1*- (l) ) (40) R rödkörning på primär-

60 ._å] 8 (3) vägen, i genomsnitt

130 T4" 46 (16) hög skadeföljd

140 »T 30 (11) J

42 4
90 är* 1 (0) 1
71,815 el. P 1 (0)

72 i] ? 1. 46 (16) olyckor med i genom-

82 g & 10 (4) ) (39) o snitt låg skadeföljd
110-120, 8394-e1. f

5 28 ( 10)

c, F 9 (3)

W

annat 16 (6) J

  

totalt 282 (100)
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Xz-test kan användas även för att testa huruvida olyckornas fördelning

efter t ex konflikttyp har förändrats (under förutsättning att det inte

föreligger någon regressionseffekt*) för en grupp korsningar efter åtgärd,

alternativt huruvida olyckornas fördelning skiljer sig mellan två olika

grupper av korsningar.

Hur XZ-testet genomförs illustreras med följande exempel:

Låt O beteckna antal polisrapporterade olyckor.

E(O) betecknar förväntat antal olyckor under förutsättning (hypotesen) att

olyckornas fördelning är densamma före och efter åtgärd alternativt

densamma i de två olika grupperna.

  

Klass Före/Grupp 1 Efter/Grupp 2 Totalt

(konflikt- o E(O) o E(O) o
typ)

OA
A OAF OT 'OTF=EAF(O> OAE OT 'OTE=EAE(O> OAF+OAE=OA

05
B OBF F'OTF=EBF(O OBE 'CF'OTE=EBE(O) OBF+OBE=OB

Oc
C OCF OT 'OTF=ECF(O) OCE OT 'OTE=ECE(O) OCF+OCE=OC

Totalt OTF OTE OTF+OTEV=OT

EAF(O), EBF(O), ECF(O), EAE(O), EBE(O) och ECE(O) skall alla vara i 5.

xzz [OAF - EAF(O)
]2

 

EAF(O)

[OCE - Ec1=_(0)
ECE_(O)

]2

Antalet frihetsgrader förX.2 blir här (antal grupper -l) ° (antal klasser -1)

d v 5 (2-1) ° (3-1) = 2

Om det observerade värdet på. X2 > 5,99 (2 frihetsgrader) föreligger en

signifikant skillnad på risknivån 0,05.

 

* Regressionseffekt skulle föreligga om korsningarna åtgärdats pga
många olyckor av viss konflikttyp.
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4 RESULTAT

4.1 LHOVRA-signaler i tätort/randbebyggelse 70 km/h

4.1.1 Olyckskvot och antal olyckor

"Alingsås", "Laxå", "Säter" och "Skellefteå" (tätort) Samt "Karlskrona" och

"Borlänge" (randbebyggelse) hade sammantaget olyckskvoten 0,63 under

föreperioden (vanlig korsning) och 0,42 efter införandet av LHOVRA (se

tabell 3). Olyckskvoten före och efter åtgärd är inte helt jämförbara med

varandra eftersomwföre- och efterperioderna inte är desamma för var och

en av korsningarna.

Då "Dingle" och "Luleå" (tätort) samt "Falkenberg", "Grums" och "Djurås"

(randbebyggelse) inkluderas blir olyckskvoten 0,48 för perioden med

LHOVRA-signaler.

Tabell 4 visar att antalet olyckor före åtgärd (OL.F) var i stort sett

detsamma som predikteras för vanliga korsningar med _>_ 70 km/h (PREDF

lv'åodJ). Man kan också notera att prediktionsmodellen för vanliga kors-

ningar :70 km/h och prediktionsmodellen för konventionella signaler i

tätort 70 km/h (PREDF ModJI) för här aktuella _trafikflöden ger praktiskt

taget samma resultat.

Regressionseffekten, d v 5 skillnaden mellan det korrigerade olycksantalet

MF och det observerade olycksantalet OL.F under föreperioden skattas

till ca 5 %, vilket också stämmer bra med schablonkurvan i bilaga 1.

Genom att jämföra antalet olyckor efter åtgärd OL.E med M.E erhålls

som skattad åtgärdseffekt 27 9-6 olycksminskning. Ett 95 %-igt konfidens-

intervall blir 4-49 % olycksminskning, vilket innebär att åtgärdseffekten

är signifikant skild ifrån noll.

Jämförelse mellan olycksantalet (GLE) i samtliga elva LHOVRA-kors-

ningar i tätort/randbebyggelse och förväntat antal olyckor enligt predik-

tionsmodellen för korsningar tätort med 70 km och konventionella

signaler (PRED.E ModJI) visar att man kan förvänta sig 23% färre

olyckor i LHOVRA-korsningarna. Skillnaden är signifikant på risknivån
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0,05 eftersom ett 95 %-igt konfidensintervall för skillnaden i förväntat

antal olyckor blir 7-38 O/o färre olyckor.

Eftersom man i korsningar i tätort med konventionella signaler och

50 km/h kan förvänta sig ca 20% färre olyckor än i motsvarande

korsningar med 70 km/h (se sid 7), så innebär det ovanstående också att

LHOVRA-korsningarna (vanligtvis 70 km/h) har ungefär samma olycksnivå

som konventionella signaler i tätort med 50 km/h (PRED.E Mod. III).

  

Tabell 4

J Före, inga signaler Efter, LHOVRA-signaler

PRED.F PRED.F PRED.E PRED.E
Mod.I OL.F M.F Mod.II NLE OL.E Mod.II ModJII

Alingsås 20,9 15 16,1 20,4 11,0 8 14,0 11,0

Laxå 11,0 27 22,0 11,3 13,2 11 6,8 5,3

Säter 7,8 17 13,4 10,6 4,3 1 3,4 2,7

Skellefteå 22,1 10 12,2 18,2 11,2 7 16,7 13,2

Karlskrona 10,7 5 6,8 12,3 4,1 4 7,4 5,9

Borlänge 13,3 12 12,3 14,4 13,4 11 15,6 12,3

Totalt 85,8 813,8 87,2 57,2 42 i 12,7*

regr . effekt åtgärdseffekt

Dingle . 2 2,3 1,8

Luleå 25 21,4 16,9

Falkenberg A_ 5 12 , 0 9 , 5

Grums 10 14,9 11,8

Djurås 8 4 , 4 3 , 5

Alla_ 92: 18,8* 118,9 93,9
' w

 

* OL.E : 1,96 VOL.E d v 3 95 °/o-igt konfidensintervall.
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4.1.2 Skadeföljd och konflikttypsfördelning

Före åtgärd ("Alingsås", "Laxå", "Säter", "Skellefteå", "Karlskrona" och

"Borlänge") var skadeföljden sammantaget 0,70 (se tabell 3). För samma

korsningar efter införandet av LHOVRA var skadeföljden 0,57, Föränd-

ringen är inte signifikant (X2=0,70). Dessutom gäller att två av

' korsningarna, "Säter" och "Karlskrona", hade synnerligen hög skadeföljd

under föreperioden. Om endera av dessa korsningar inte hade ingått i

materialet hade skadeföljden varit ungefär densamma före och efter

införandet av LHOVRA.

Då även "Dingle", "Luleå", "Falkenberg", "Grums" och "Djurås" inkluderas

blir skadeföljden 0,47 för perioden med LHOVRA-signaler. Skadeföljden

är därmed ungefär densamma som skadeföljden 0,45 (baserat på 282

olyckor) för korsningar i tätort med konventionella signaler och 70 km/h

(ingen signifikant skillnad, X2 = 0,03). Samtidigt är skadeföljden ca 50 %

högre än skadeföljden för korsningar i tätort med konventionella signaler

och 50 km/ h. Den senare skillnaden skulle bli ännu större om olyckor med

oskyddade trafikanter, som främst förekommer i 50 km/h-miljöer, exklu-

derades.

Man kan inte skönja några nämnvärda skillnader i konflikttypsfördelning

mellan LHOVRA-korsningarna i tätort/randbebyggelse och korsningarna i

tätort med konventionella signaler och 70 km/h (se tabell 5). Detta är

svårt att förklara med tanke på hur LHOVRA respektive konventionell

signalteknik fungerar. Det kan också nämnas att de senare korsningarna

här har såväl större trafik som större andel sekundärvägstrafik.
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Tabe115

LHOVRA
tätort, randbebyggelse Konv. signaler

70 km/h tätort 70 km/h

Antal Antal

Konilikttyp olyckor (96) olyckor (96)

10 4-*- 1 (1) 2 (1)

41 *w U 1 (1) (23) 3 (1) (21)

100 ->-> 19 (21) 53 (19)

N

21 -ef' 7 (8D 27 (10) 0
30-31 i-EL *7*
50 *T- )R 1 (1) H39) 2 (1) N40)

60 _31 1 (1) (3)

130 14" 10 (11) 46 (16

140 »1. ,3 17 (18D 30 (11) J

1 *W T W42 W 2 (2)

90 är* 1 (1) 1 (0)

71,81781. TF* 1 (0)

72 i, 6 (7) 46 (16)
82 1* H3 1 (1) H38) 10 (4) 7(39)
110-120, 83++e1.*

S 7 (8) 28 (10)

C,F 5 (5) 9 (3)

w 4 (4)

annat J 9* (10)) 16 (6)_J

tota1t 92 > (100) 282 (100)

antal korsningar 11 12

genomsn. (Ip+Is) 12400 19500

IS
genomsn. I I 0,26 0,34

p+s

skadeföljd 0,47 0,45

 

* För 6 av dessa olyckor saknas polisens statistikuppgift 1 datamateri-
alet.
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4.1.3 Slutsatser

Att i tätort/randbebyggelse 70 km/h införa LHOVRA-signaler i korsningar

som tidigare saknat signaler medför en förbättring av trafiksäkerheten

pga att antalet olyckor minskar (ca 25 %). Däremot minskar inte

skadeföljden.

Jämfört med korsningar i tätort som har konventionella signaler och

70 km/h så inträffar det färre (ca 25 %) olyckor i LHOVRA-korsningar i

tätort/randbebyggelse med 70 km/h. Detta innebär samtidigt att nämnda

LHOVRA-korsningar ligger på samma olycksnivå som korsningar i tätort

med konventionella signaler och 50 km/h.

LHOVRA-korsningar i tätort/randbebyggelse 70 km/h har samma skade-

följd som korsningar i tätort med konventionella signaler och 70 km/h.

Korsningar av det senare slaget men med 50 km/h har betydligt lägre

skadeföljd.

4.2 LHOVRA-signaler i landsbygdsmiljö lokalt 70 km/h

 

4.2.1' Olyckskvot och antal olyckor

"Litslena", "Strängnäs" och "Vä" hade sammantaget olyckskvoten 0,73

under föreperioden (vanlig korsning) och 0,90 efter införandet av LHOVRA

(se tabell 3).

Om "Almön" inkluderas blir olyckskvoten 0,74 för perioden med LHOVRA-

signaler.

Av tabell 6 framgår att antalet olyckor före åtgärd (OL.F) var ca 20 %

större än vad som predikteras för vanliga korsningar med i 70 km/h

(PREDJ: Model) och konventionella signaler i tätort 70 km/h (PRED.F

Mod.II).

Genom jämförelse av M.F och OL.F skattas regressionseffekten till ca

5, %. Samma resultat erhålles med hjälp av schablonkurvan i bilaga 1.
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' Ätgärdseffekten (OL.E jämfört med M.E) skattas till ca 30 % olycksök-

ning. Eftersom ett 95 %-igt konfidensintervall sträcker sig från 4 %

olycksminskning till 66 0/o olycksökning är åtgärdseffekten inte signifikant

skild ifrån noll.

Antalet olyckor (OL.E) i de fyra LHOVRA-korsningarna i landsbygdsmiljö

är ca 15% fler än förväntat jämfört med vad som predikteras för

korsningar i tätort med 70 km/h och konventionella signaler (PRED.E

Mod. II). Skillnaden är dock inte signifikant eftersom ett 95 %-igt

konfidensintervall omfattar alltifrån 12 % färre till 46 % fler olyckor.

  

Tabell 6

Före, inga signaler Efter, LHOVRA-signaler

PRED.F PRED.F PRED.E PRED.E
Mod.l OL.F M.F ModJI M.E OL.E Mod.II Mod.III

Litslena 25,9 30 29,3 26,6 6,3 11 5,8 4,5

Strängnäs 10,6 16 14,3 12,2 12,6 13 10,8 8,5

Vä 10,1 11 10,7 10,1 22,2 30 20,9 16,5

Totalt 46,6 57 54,3 48,9 41,1 54 + 14,4* F-E
\---7 V _'

regr.effekt åtgärdseffekt

Almön 8 15,6 '12,4

Alla 62:15,4* 53,1 41,9 3

w

t»

 

* OL.E : 1,96 VOL.E d v 5 95 %-igt konfidensintervall.
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4.2.2 Skadeföijd och konflikttypsfördelning

För "Litslena", "Strängnäs" och "Vä" var sammantaget skadeföljden 0,75

före åtgärd och 0,78 efter införande av LHOVRA-signaler (se tabell 3).

Skillnaden är inte signifikant (X2 = 0,02).

Då "Almön" inkluderas blir skadeföljden 0,74 för LHOVRA-korsningarna.

Detta värde är mer än 50 % högre (signifikant, X2 = 8,28) än skadeföljden

för korsningar med konventionella signaler i tätort med 70 km/h.

Konflikttypsfördelningen (klasserna "U", "R" och "Ö") skiljer sig ,signifin

kant (X2 :11,26) mellan LHOVRA-korsningarna i landsbygdsmiljö och

korsningar med 70 km/h i tätort med konventionella signaler (se tabell 7).

LHOVRA-korsningarna har större andel olyckor av typen -- - , mindre

andel av typen Te samt större andel singelolyckor. En del av skillna-

derna i konflikttypsfördelningen torde bero på att korsningarna med

konventionella signaler har större trafik och större andel sekundär-

vägstrafik. Utseendet av de erhållna skillnaderna är svårförklarliga.

För LHOVRA-korsningarna kan noteras att olyckorna av typen ...§1 och

hade mycket hög skadeföljd (ca 2) och dessutom gällde att många

av de 'skadade var svårt skadade eller dödade. Även olyckorna i LHOVRA-

korsningarna av typen -- _- hade förhållandevis hög skadeföljd (ca 0,50).

VTI MEDDELANDE 575



21
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Tabell 7

LHOVRA Konv. signaler
landsbygd 70 km/h tätort 70 km/h

Antal Antal

Konflikttyp olyckor (%) olyckor (%)

10 4-*- 1 (2) 2 (1)

41 ->-v U (40) 3 (1) (21)

100 - - 24 (39) 53 (19)

W \ N
21_ _+6_ 4 (6) 27 (10)

_ f'30 31 §41. T
50 *1*- > R ?(26) (1) ?(40)

60 4] 3 (5) (3)

130 f- 1 (2) 46 (16)

140 »1. ,J 8 (13)) 30 (115

1 t t42 w W

90 -->r 1 (0)

71,810T el. r (2) 1 (0)

72 Ä 6 (10) 46 (16)

82 g 0 )(34) 10 (4) ) (39)

110-120,83-><-el. *

5 13 (21) 28 (10)

C, 1= 9 (3)

W

annat J 1 (2)) 16 (6))

totalt 62 ( 100) 282 (100)

antal korsningar 4 12

genomsn. (IP+IS) 13700 19500

enomsn IS8 0,22 0,34

skadeföljd 0,74 0,45
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4.2.3 Slutsatser

Att i ren landsbygdsmiljö (lokalt 70 km/h) införa LHOVRA-signaler i

tidigare icke signalreglerade korsningar tycks varken minska antalet

olyckor eller skadeföljden. Vad gäller antalet olyckor är tendenserna

hittills i stället de motsatta. Förklaringen torde vara att landsbygdsmiljö

typ E3 förbi Strängnäs, E18 Litslena och 566 söder Kristianstad är alltför

hårda trafikmiljöer för signalreglering.

Som en följd av ovanstående gäller också att LHOVRA-korsningar i

landsbygdsmiljö har sämre trafiksäkerhet än korsningar i tätort med

konventionella signaler och 70 km/ h, detta främst p g a högre skadeföljd.
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Bilaga 1
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Bilaga 2

Sid 1(1)

Polisrapporterade olyckor i 4-vägskorsningar på statliga vägnätet med
konventionella signaler och 70 km/ h*.

      

Antal
Konflikttyp olyckor (96)

10 4-*- 6 (3)

41 5% U 3 (1) (28)

100 -*-> 50 (23)

21 -N' N 18 (8) W
1' r' -30-31,_e1. 7 1 (0.)

50 *'14- >R 5 (2) H32)

60 41 10 (5)

130 f*' _ 18 (8)

140 -øf J 16 (7) J

J, 1 W42 j 2 (1)

90 *p ' (2)

71,81 f el. r * 6 (3)

72 in 20 (9)
82 i o' 3 (1) (41)
110-120,83- <-e1. * 1 (0)

s 28 (13) \
c,1= 5 (2)

w

annat J 18 (8)]

totalt 214 (100)

antal korsningar 13

genomsn. (Ip+IS) 19600

Isgenomsn. 1131-5- 0 , 29

olyckskvot 0 , 40

skadef'o'ljd 0,35

 

* Resultaten redovisas endast i bilaga eftersom ett stort antal olyckor i
dessa korsningar sannolikt inte har blivit registrerade i Vägverkets
databank.
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Bilaga 3

5n11(1)

Underlag för att beräkna olyckskostnad* för 4-vägskorsningar.

Antal polisrapporterade olyckor och antal skadade personer

   

Antal olyckor (96) Antal skadade (96)

egendoms- person-
skada skada totalt lindrigt svårt dödade totalt

2.159.181).

.. , 35 19 54 18 3 1 25**
tatort 70 km/h (65) (35) (100) (32) (14) (5) (100)

randbebyggelse 26*** 12 38 7 10 1 18
70 km/h (68) (32) (100) (39) (56) (6) (100)

landsbygd 40 22 62 33 10 3 46

70 km/h (65) (35) (100) (72) (22) (7) (100)

(onv. signaler

.. \ 190 92 282 106 22 0 128

tat05t7°1 /h (67) (33) (100) (83) (17) (0) (100)

.. , 966 306 1272 320 66 4 390

tamem/n (76) (24) (100) (82) (17) (1) (100)
statl. vägnätet 154 60 214 59 ' 16 0 75
701qn/h (72) (28) (100) (79) (21) (0) (100)

* Som tumregel brukar man normalt kräva _>_ 1000 polisrapporterade
olyckor för att beräkna olyckskostnad.

** För 3 skadade är skadetypen okänd.

*** Varav .3 viltolyckor.
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