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Prognosmodeller för olyckor och skadeföljd
behandlade med korsvalidering och bootstrap

av Ola Junghard
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Den negativa binomialfördelningen har visat sig vara användbar vid

beskrivandet av antalet olyckor i en population vägkorsningar av samma

typ. I det här fallet erhålles den ur antagandet att olycksantalet i en

korsning är Poissonfördelat med ett för korsningen specifikt väntevärde,

och populationens väntevärden i sin tur är fördelade efter en Gammaför-

delning. Om man gjort en observation (Xobs) på olycksantalet i en av

dessa vägkorsningar, så erhålles då det förväntade värdet på nästa

observation som E(X)+a(Xobs-E(X)), där E(X) är väntevärdet för

olycksantalet, taget över alla vägkorsningar i populationen. Resultatet

gäller även vägsträckor. Detta Synsätt har applicerats även på olycks-

måttet skadeföljd.

Nu kan parametern a skattas genom att använda korsvalidering. Skatt-

ningens osäkerhet kan uppskattas med bootstrapteknik. Genom att an-

vända ett skattat värde på E(X), ger ovanstående formel en skattning av

en korsnings förväntade olycksantal. Skattningarna har utförts för några

populationer landsbygdskorsningar och vägsträckor på landsbygd.
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Models for accidents and injury consequence
treated with cross-validation and bootstrap

by Ola Junghard
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The negative binomial distribution has been shown to be a practical tool

when describing the number of accidents in road junctions of similar

types. In this case the distribution is based on the assumption that the

number of accidents in a junction follows a Poisson distribution with a

specific expected value for the junction, and the expected values for the

total population belong to a gamma distribution. Having made an observa-

tion (Xobs) of the number of accidents for one of those road junctions, the

expected value of the next observation is obtained as E(X) + a(Xobs -

E(X)), where E(X) is the expected number of accidents, taken over all the

road junctions in the population. The result is valid for road sections as

well. The injury consequence (number of injured and killed per accident)

has also been treated from this point of view.

The parameter a can now be estimated by using cross-validation. The

variance of this estimate can in turn be estimated with bootstrap

technique. By using an estimate of E(X), the above formula gives an

estimate of the expected number of accidents'for a road junction. The

estimates have been calculated for a number of populations of rural road

junctions and rural road sections.
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1 INLEDNING

Antag att vi har en population vägkorsningar av samma typ. Var och en av

dessa korsningar har ett förväntat värde på hur många olyckor som ska

inträffa varje år. De förväntade värdena skiljer sig åt beroende på

faktorer som inte ingår i beskrivningen av korsningstypen. Om korsnings-

typen är "3-vägskorsningar på landsbygd" så är detaljutformning och

trafikintensitet exempel på sådana faktorer. De förväntade värdena är

okända, och problemet är att utifrån tillgängliga olycksdata skatta dem på

bästa sätt. I den modell som används i detta meddelande antas att antalet

olyckor i en korsning följer en Poisson-fördelning med ett för korsningen

specifikt förväntat värde, och att de förväntade värdena för populationens

korsningar är fördelade efter en Gamma-fördelning. Denna ansats resulte-

rar i att det observerade olycksantalet i en slumpvis uttagen vägkorsning

följer en Negativ binomial fördelning.

Om vi tar ut en korsning och inte tar hänsyn till att den tillhör den här

populationen, så skattas det förväntade värdet bäst med medelvärdet av

de observerade årliga olycksantalen. När kunskapen om olycksdata från

övriga korsningar av samma typ tas med i beräkningarna, får vi en

skattning av korsningens förväntade årliga olycksantal som innebär en

justering av det observerade värdet. I kapitel 2 härleds den allmänna

formeln för denna skattning.. Skattningsuttrycket erhålles genom att

beräkna det betingade väntevärdet E(mlx), där m är korsningensför-

väntade olycksantal och x är det observerade antalet olyckor. Ovanståen-

de modell, med den Negativa binomial fördelningen betraktad som sam-

mansatt av en Poission fördelning vars väntevärde m följer en Gammaför-

delning, ger:

E(m |'x) = E(X) + a (x - E(X))

Detta uttryck gäller för platser där det inträffar olyckor, dv s både

vägkorsningar och vägsträckor. E(X) är olycksantalets väntevärde taget

över hela populationen, och x det observerade olycksantalet på en av

platserna i populationen. Genom att sätta in ett skattat värde på E(X),

erhålles en prognos eller skattning av platsens förväntade olycksantal.

Parametern a är positiv och mindre än 1, vilket innebär att uttrycket ger

en justering av x mot populationsväntevärdet E(X).
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Genom att använda kunskap om platsernas trafikflöde, kan formeln

förfinas. Kapitel 3 viSar hur formeln tar sig ut i våra olika tillämpningar.

För att skatta parametern a används en variant av korsvalidering, och för

att bedöma osäkerheten i parameterskattningarna används bootstraptek-

nik. Kapitel 4 är en redogörelse för hur dessa metoder används här.

Formlerna och skattningsmetoden har använtsipå olycksmaterial över 3-

och 4-vägskorsningar på landsbygd, motorvägar och motortrafikleder och

ett urval lB-metersvägar (vägar med bred vägren ochmötande trafik). En

sammanfattning av resultaten återfinns i kapitel 5.

Kapitel 6 innehåller en diskussion om resultat och parametrar. Dessutom

visas hur korsvalideringssum man kan användas som en Vägvisare för hur en

meningsfull indelning av vägar eller korsningar kan göras.

Åtgärdseffekten är den procentuella reduktionen som en förbättringsåt-

gärd ger på något olycksmått. Bedömningen av åtgärdens verkliga effekt

kompliceras emellertid av ett statistiskt fenomen som uppkommer av att

det är de värst drabbade trafikavsnitten som normalt åtgärdas. Dessa är

en blandning av verkligt riskabla platser och platser där risken över-

skattats p g a slumpfaktorer. Ett högt uppmätt olycksmått på enplats,

ger därför även utan åtgärd sannolikt ett lägre mått under en efterföljan-

de period. Omvänt så ger ett lågt uppmätt olycksmått sannolikt ett högre

uppmätt värde under en kommande period. Detta statistiska fenomen

kallas regressionseffekt. Om platsen åtgärdas, och man vill uppskatta

åtgärdseffekten, så måste regressionseffekten rensas bort. I kapitel 7

används bootstrapping för att skatta osäkerheten i dessa effekt-skatt-

ningar.
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2 MODELLBAKGRUND,

Betrakta en viss plats där trafikolyckor inträffar. Ett observerat olycks-

mått (antal olyckor/år eller skadeföljden) kommer att variera med en viss

spridning runt ett väntevärde. Om vi sedan utvidgar betraktelsen att gälla

ett antal olika platser, med olika förväntade olycksmått (olycksantal eller

skadeföljd), så kan vi se dessa platser som en population med populations-

medelvärde och spridning. Ett observerat olycksmått ur den här popula-

tionen har alltså en sammansatt sannolikhetsfördelning.

2.l Antal olyckor

 

Den negativa binominalfördelningen (NegBin) visar sig approximera ett

observerat olycksantal för en korsningspopulation på ett bra sätt

(Danielsson [4], Hauer [8]). Vi ser här NegBin som en Poisson-Gamma

fördelning, där olycksantalet på en given plats är Po(m) och där m i sin tur

är Gamma (q, oc). Detta är vår modell av hur de observerade olycksantalen

genereras. Vi är nu intresserade av att kunna bestämma platsens för-

väntade olycksantal m utifrån ett observerat antal olyckor under någon

period. Låt den stokastiska variabeln X vara Po(m). Frekvensfunktionen

för X betingat m är:

i. o 0 e-m

x!

och frekvensfunktionen för den stokastiska variabeln m 'a'r Gamma (q, oz):

o G._ 1 .' -lf(m) - mq

där P betecknar gammafunktionen.

Vi får den sammansatta densiteten för (X,m):

1 mx+q-l

xl ?(q) 0 th

 

f(x,m) = . e-m(l+ å)
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Om vi integrerar över alla m>0 så får vi marginalfrekvensen, alltså den

obetingade täthetsfunktionen för olycksantalet X, som är NegBin(q, 0a):

f(x): .M- ax - (1+(x)-(X+q)

x! ?(q)

Nu är vi intresserade av täthetsfunktionen för m betingat x. Den får vi

genom att dividera med marginalfrekvensen för X, som är en funktion av

enbart x. Vi får uttrycket

x+ -l - -m(l+ l)C(q, OL,X) - m cl e 0,,

där C är en funktion av enbart x,q och OL. Vi kan identifiera den som en

Gammafördelning med parametrarna

q': x + q, of: oc'/(1+ 0b)

För X som är NegBin (q,06) gäller att E(X)= 01- q och

Var(X)= CL' q(1+ Oc).

En Gammafördelad variabel har väntevärdet oc ° q vilket ger det betingade

  

väntevärdet

E(m|x) = (x+q) ' OC = EDO + var(X)-E(X) ' (X-E(X)) =
' a+l Var(X)

= E(X) + a ° (x-EOO) (2.1)

Om vi i stället har observerat olycksantal under en följd av n är, d v 5 X1,

.., Xn är oberoende och Po(m), så erhålles

Var(X)-E(X)
E(m|' '<) .-. E(X) +

Var(X)-(1-ñl-)E(X)

 

' (32- E(X)) = E(X) + aG< - E(X)) (2.2)

Genom att sätta in skattade väntevärden och varianser för X, får vi alltså

en enkel estimator av m betingat ett observerat x eller å .
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Vi kan se estimatorn som en Bayesiansk skattning, med Gamma som

apriorifördelningen. Estimatorn ger alltså en lineär återgång till vänte-

värdet, och denna återgång kallas regressionseffekt (se avsnitt 7). Det

finns andra sätt att härleda (2.1), se t ex Hauer [7].

Vi kan även uttrycka a i varians och väntevärde för m genom att

observera att

Var(X) = E(Var(X lm)) + Var(E(X lim)) = E(m) + Var(m)

och att E(X) = E(m).

Vi får då för (2.1)

_ Var(X)-E(X) __ Var(m) _ Var(m) ;4
a _ - _ .

Var(X) Var(X) _ Var(m)+E(m)

 

och för (2.2) att

_ Var(X)-E(X) : Var(m)

_ Var(X)-(1% )E(X) Var(m)+E(m)/n

2.2 Skadeföljd

Det finns fler sammansatta funktioner som ger en lineär återgång till

väntevärdet. Ett exempel är om vi byter ut både Gamma och Poissonför-

delningarna ovan mot Normalfördelningar. Antag att olycksmåttet på en

given plats är N(m,a) och att m i sin tur är N(p,b). Om X1, ..., Xn är

oberoende N(m,a) och ;c är det observerade medelvärdet, så blir

b2
E(mlå'c) = p +--- ° (i -p) (2-3)

b +a /n

också en baysiansk estimator som ger en lineär återgång till medelvärdet.

Skattningen erhålles enkelt på samma sätt som den tidigare eller med

utnyttjande avnormalfördelningsegenskaper (Junghard-Danielsson [10] ).

Vi får alltså ett uttryck som är närbesläktat med föregående.
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Med detta som bakgrund antar vi att motsvarande lineära återgång till det

totala väntevärdet gäller även för skadeföljden. I den bakomliggande

modellen genereras då observerade skadeföljder av ensammansatt sanno-

likhetsfördelning. De ingående fördelningarna - den som beskriver för-

väntade skadeföljder för platser i populationen och den som beskriver

observerade skadeföljder betingat den förväntade skadeföljden - lämnar vi

ospecificerade. Denna modell är inte validerad som den tidigare modellen

för olycksantal.

Om vi har observerat skadeföljderna för ett antal olyckor på en plats och

medelvärdet för skadeföljderna är å, så ges platsens förväntade skade-

följd SF betingat sav

E(SF 13) = 5(5) + a - (§-E(S))

Här betecknar E(S) den förväntade skadeföljden för en slumpvis uttagen

plats ur populationen. Jämfört med modellen för antal olyckor så gäller

att skadeföljden (d v 5 antalet dödade eller skadade) för en olycka

motsvarar antalet olyckor/år och att antalet olyckor i skadeföljdsmodel-

len motsvarar antalet år i modellen för olycksantal.
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3 PROGNOSUTTRYCK

I prognosmodellen (2.1) tas ingen hänsyn till att olika platser är olika

trafikerade. Om vi tar ut platser med samma trafik, så kommer spridning-

en i antalet olyckor för denna delpopulation att bli betydligt mindre än för

den ursprungliga populationen. En sådan effekt erhålles genom att an-

vända prediktionsmodeller som ger (predikterar) olycksantalet som funk-

tion av trafiken i korsningen eller på vägsträckan. Låt pred vara en

funktion av trafikflödet sådan att för varje deipopulation med samma

trafikflöde gäller att

E(m) = pred

För en sådan delpopulation gäller fortfarande Gamma- och NegBinfördel-

ningarna. Vi har också att

Var(m) = pred ° Oñ

eftersom för en Gammafördelad stokastisk variabel m gäller att

E(m) = q ° oroch

Var(m) = q - 0::2

Genom att sätta in dessa värden i (2.2) erhåller vi en skattning av det

betingade förväntade olycksantalet som

m=pred+k ° (i -pred)

n ° pred/q

l+n ° pred/q

 

där k = en - n/(l+ own) =

För ytterligare detaljer, åe Brüde-Larsson [1]. För vår del kan vi urskilja

två skattningar eller prognoser.

a ' n ' med (i- pred) (3.1)61 = pred +
l+a ° n ° pred

 

m = pred + a( i - pred) (3.2)
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Här är mzprognos för årligt antal olyckor på den aktuella platsen och

nzantal år. 32 är medelvärdet för de observerade olycksantalen under den

åren på platser i fråga, a är en parameter som beror bl a på populationen

och på vilken skattning som används och pred är predikterat antal

olyckor/år som funktion av trafikflödet.

I uttrycket (2.2) kan vi skatta E(X) med populationsmedelvärdet i Pop och

erhåller då skattningen

A

m 1: 'i pop 'I' a(§ "' å

där i är samma medelvärde som i (3.1) och (3.2). Dessa tre modeller gäller

för godtyckliga platser med trafikolyckor, alltså både korsningar och

vägsträckor.

När det gäller landsvägskorsningar, finns för populationerna 3-vägskors-

ningar, snedfördelade llwvägskorsningar och likafördelade 4-vägskorsning-

ar, färdiga prediktionsmodeller som ger pred som funktion av trafik-

flödena (Brüde-Larsson [2 J). I kapitel 5 redogörs mer detaljerat för

datamaterialet och dessa prediktionsmodeller.

När det gäller vägsträckor, så kan vi konstrueraden enkla prediktions-

modellen

pred = T' - ok,

där T=trafikarbetet på den aktuella vägsträckan och ok = den genomsnitt-

liga olyckskvoten (antal olyckor/trafikarbete) för populationen. Trafikar-

betet anges i fordonskilometer eller axelparkilometer, och tar hänsyn till

vägsträckans längd.

När det gäller skadeföljden så har vi ingen prediktionsmodell. I det

behandlade datamaterialet är skadeföljden helt okorrelerad till både

trafikflöde och antalet olyckor, så att någon mer sofistikerad prediktions-

modell, typ de för antalet olyckor, är svårt att formulera. Utifrån

antagandet i avsnitt 2.2 kan vi formulera följande två skattningar:
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a°n°§

 

§1: = -3 pop + P.°P ('å - 'é pop) (3.4)
1+a ° n ° spop

Epop är totala medelvärdet sett över alla olyckor i populationen, n är

antalet olyckor som 3 grundar sig på och 's är det observerade medelvärdet

för de n olyckorna på den aktuella platsen. Uttrycket (3.4) motsvarar till

utseendet skattningen (3.1) och får egenskapen att ju större n (fler olyckor

på platsen), desto större vikt åt den observerade avvikelsen från 3 pop.

För att kunna använda skattningarna (3.1)-(3.5) krävs en skattning av

parametern a) utifrån tillgängliga olycksdata. Ett framkomligt sätt är att

använda en variant av korsvalidering, och principerna för denna redovisas

i nästa kapitel.
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> 4 SKATTNINGSMETODER

Användningen av korsvalidering som parameterskattningsmetod härstam-

mar från Stone [lZloch bootstraptekniken introducerades av Brad Efron

1979 [5] . Ingendera använder explicita fördelningsfunktioner, utan

arbetar utifrån den empiriska fördelningen som erhålles från datamateri-

alet. Jag ska här försöka åskadliggöra metodiken .med ett exempel som

ansluter sig till uttrycket (3.3).

4.1 Korsvalidering som parameterskattningsmetod

Antag att vi har n observationer i var och en av k grupper. n kan t ex vara

antalet årsvisa olycksobservationer och k antal 3-vägskorsningar. Om hela

datamaterialet betecknas med M, så består M av talparen

(-i, yij) _ i = 1,..., k och j = 1,..., n

yij betecknar det observerade olycksmåttet år j för korsning i. I detta

exempel gör vi en prognos, ?1, :för olycksantalet ett kommande år enligt

uttrycket (3.3):

91=§I+a ° (91- 9)

där 9 är totala medelvärdet, vi är medelvärdet för grupp i och a är den

parameter vi vill skatta.

Dela nu upp datamaterialet i två delar, den ena Mj, med de talpar där är j

ingår och den andra, M_j, med det övriga materialet.

Använd M-j för att göra en prognos av Mj. För korsning 1 får vi då

prognosen

?ij = 37.,- + a (571,-, ii)

där ?_j är medelvärdet över M_j, 9 irj är medelvärdet för korsning i med

året j borttaget.
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Med kvadratisk förlustfunktion får vi prognosfelet för korsning i

(Yij - 9192

Medelprognosfelet för alla korsningarna blir

1 AT; (Yij - Yij 2

Om vi gör samma procedur för alla n åren så erhåller vi korsvaliderings-

summan QCV (cv står för cross validation):

ch =

'
J
b
- l ,.

2": E .3 (Yij - Yij>2
) 1

Den sökta skattningen på a är det värde åt som minimerar QCV. Derivera

alltså QCV med avseende på a, sätt deviatan = 0 och lös ut å. Modellerna

(3.2), (3.3) och (3.5) ger '21 som kvoten mellan två summor, medan â i

modellerna (3.1) och (3.4) enklast löses med ett iterativt förfarande.

Sätter vi in ä 1 QCV får vi dessutom ett mått' på effektiviteten hos

prognosmodellen, vilket vi kan använda vid jämförelse med andra prognos-

modeller (se vidare avsnitt 6.4).

I detta exempel har vi förutsatt lika många observationer (observationsår)

i varje grupp (korsning). Men det går lika bra om n, dvs antalet

observationer, blir olika för olika grupper. Vi summerar då först över alla

n observationerna i gruppen och därefter över de k grupperna. Den

situationen får vi när vi skattar skadeföljden, eftersom antalet observa-

tioner då motsvararantalet inträffade olyckor, vilket är olika för olika

korsningar eller vägsträckor.

i

4.2 Bootstrapping

 

För att få en uppfattning om osäkerheten i skattningen av a kan vi

använda bootstrapteknik (Efron, [6]). Vi fortsätter exemplet och betrak-

tar våra k grupper som oberoende dragningar från en fördelning F. Varje

grupp representeras av en vektor yi = (y11,y12,...,yin) och F blir då en n-

dimensionell fördelningsfunktion.
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Om vi enbart använt ett års olyckor för att skatta a, så kunde vi använt

en en-dimensionell fördelningsfunktion. F hade då. t ex blivit negativt

binomialfördelad under modellen i avsnitt 2.1.

F kan vara okänd, men stickprovet ger oss den empiriska fördelningsfunk-

tionen F, där vektorerna y1,yz,...,yk ingår var och en med sannolikheten

l/k. Fl blir en n-dimensionell fördelningsfunktion som approxi'merar F.

Datamaterialet y1,y2,...,yk kan alltså ses som ett stickprov draget från F.

Drag nu ett stickprov y1*,y2*,...,yk* från Utför dragningen på måfå

och med âterläggning. Vi :får ett bootstrapstickprov, där dragningen

medför att samma vektor yi kan förekomma flera gånger, och att några

vektorer sannolikt inte kommer med alls. Bootstrapstickprovet ger oss

också en ny empirisk fördelningsfunktion F* på samma sätt som det

ursprungliga stickprovet gav oss F. F är en approximation av F och på'

samma sätt är F* en approximation av F.

Vi gör nu en skattning â* av â-värdet med bootstrapstickprovet som

underlag. Genom att göra nya dragningar ur F och upprepa â-skattningen

får vi ett antal â*-värden. Dessa ger en skattning av Var(â*) och denna är

i sin tur en skattning av Var(â).
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5 RESULTATSAMMANF-ATTNING

Datamaterialet består av olycksdata från olika korsnings- och vägpopula-

tioner. Korsningsmaterialet gäller korsningar på landsbygd och olycksdata

är från åren 1977 - 1983. För varje korsning finns registrerat, dels varje

olycka med årtal och antal skadade och dödade, och dels trafikflöde/dygn

som ett genomsnitt över de 7 åren. Materialet omfattar 1901 3-vägskors-

ningar, 458 likfördelade 4-vägskorsningar och 256 snedfördelade lxl-vägs-

korsningar. (En snedfördelad 4-vägskorsning har definitionsmässigt exakt

ett sekundärvägs ben med mindre än 100 fordon/genomsnittsdygn). För

dessa tre korsningstyper finns prediktionsmodeller som ger antal olyckor/

år som funktion av korsningens trafikflöden (Brüde-Larsson, [2]). De har

alla formen

pred = cl 0 (Ip + Is)C2 - (Is/(Ip + 15))C3

där Ip och '15 betecknar korsningens inkommande trafik från primär-

respektive sekundärväg. Konstanterna cl, c2 och c3 har anpassats till

olycksmaterialet med icke-lineär regression.

Olycksmaterialet över vägsträckor är betydligt tunnare. Det omfattar 121

motorvägssträckor och 55 motortrafikleder, där olycksantal och genom-

snittligt trafikflöde finns registrerat för de fem åren 1979- 1983. Det

omfattar också ll7 l3-metersvägar med hastighetsbegränsning 90 km/h.

För dessa finns uppgifter om årtal och skadeföljd för varje olycka under

åren 1980 - 1986.

5.1 Antal olyckor i korsningar

Skattningen (3.1) ger med användning av de 7 åren 1977 - 1983 och de

ovan nämnda prediktionsmodellerna följande tabell
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Tabell 1. Olycksantal i korsningar, skattning (3.1).

 

*å Std . ch Antal Medelvärde
korsn. antal

olyckor/år

3vägs 0.162 0.0255 0.2996 1901 0.267

llevlikf O. 089 0. 0310 0.5930 4-58 0.552

4-vsnedf 0.233 0.097 0.3483 256 0.311

Standardavvikelserna (Std) för â är skattade med bootstrapteknik (50

simulerade â*-värden), detsamma gäller för nedanstående tabeller.

Tabell 2. Olycksantal i korsningar, skattning (3.2).

 

âf* Std ch Antal
korsn.

Bavägs 0 . 323 0 .031 0. 3008 ._ 1901

4-vlikf O. 331 0. 054 0 . 5918 l158

Liu-vsnedzf 0.394 0.076 0.3485 256

Tabell 3. Olycksantal i korsningar, skattning (3.3).

å, Std om, Antal
korsn .

 

3-vägs 0.608 0.025 0.3144 1901

l1-= vl.i.k;f 0.683 0.037 0.6248 458

ll-vsnedf 0.508 0.048 0.3547 256

Korsvalideringssummorna visar en förbättrad prognosiörmåga när vi er-

sätter uttrycket (3.3) med (3.2) eller (3.1). Förbättringen kommer främst

från korsningar med predvärden som är ovanligt låga eller ovanligt höga

(se Brüde-Larsson [1 I , kap 5). De skattade a-värdena i (3.2) är mindre än

de i (3.3), vilket visar att predvärdena i (3.2) är tillförlitligare än

medelvärdet ipop i (3.3), relativt de observerade värdena. Korrektions-

faktorn i (3.1) (d v 3 a - n ° pred/(l + a - n ° pred)) är inte direkt jämförbar

med a-värdet i (3.2), då det förra är individuellt för de olika korsningarna.
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Skillnaden i ch mellan (3.1) och (3.2) är liten och inte helt entydig. I en

situation där antalet observationsâr varierar från korsning till korsning är

det dock troligt att skillnaderna blir större och att prognosuttrycket (3.1)

ger lägre ch än_(3.2).

Figur 1 visar de tre prognosuttryckens ch som funktion av a-värdet för

3-vägskorsningar. Den relativa osäkerheten i a-värdesskattningarna är

större med uttryck (3.2) än med (3.3). Detta återspeglas i ch's flackare

minimum för prognosuttrycket (3.2). a = 0 innebär att ingen hänsyn tas till

det observerade värdet. För (3.2) och (3.3) betyder a = 1 att det observe-

rade värdet får gälla som prognos. I (3.1) uppnås detta först då a blir

oändligt stort.

   

>
0
0

0.28 1 F I I I
0 0.2 0.4 0.6 0 a 1

a-v'árde

Figur 1. ch som funktion av a för 3-vägskorsningar.
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5.2 Skadeföljd i korsningar

 

I olycksmaterialet över korsningar finns även uppgifter om skadeföljden

för varje olycka. Jag har i dessa beräkningar använt korsningar där minst

4 olyckor inträffat under åren 1977 -_ 1983.

Tabell 4. Skadeföljd, prognosuttryck (3.4).

 

å ch Std Antal Antal Medel-
korsn. olyckor skade-

föüd

3-vägs 0.05 1.003 0.02 294 1508 0.557

4-vükf 0.015 1.249 0.025 191 1193 0.740

ilmvsnedf 0.07 0.992 0.07 51 241 0.685

Tabell 5. Skadeföljd, prognosuttryck (3.5) med 50 bootstrapdragningar.

 

â Std ch

3-vägs 0.087 0.045 1.005

4-vlikf O . 074 0 . 093 1. 249

4-vsnedf O . 076 0 . 183 0 . 999

De små värdena på å i (3.5) visar att de observerade skadeföljderna är

otillförlitliga relativt det totala medelvärdet spop. Detta framgår också

av figur 2, där ch i (3.5) är uppritad som funktion av a för de tre

populationerna. Inget av dessa â-värden är signifikanta på 5 %-nivån

(under Normalfördelningsantagande). Vi får en märkbar Ökning av ch

(d v 3 progosfelet) när a närmar sig 1 (d v 3 tilltron till observationerna

Ökar). Figur 3 visar motsvarande kurvor för uttrycket (3.4).
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15-1
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a-vörde

Figur 2. ch i prognosuttrycket (3.5) som funktion av a.

14-4

   

009 f j' T 4 r
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a-värde

.
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J

Figur 3. (20/ i prognosuttrycket (3.4) som funktion av a.
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5.3 Antal olyckor på vägsträckor

 

Från olycksdata över motorvägar och motortratikleder med ett trafik-

arbete > 0.2 MAPK/år (MAPK = millioner axelparkilometer) erhåller vi

med uttrycket (3.1) och den i kapitel 3 omnämnda prediktionsmodellen för

 

vägsträckor:

Tabell 6.

'5. ch Olycks- Antal
kvot vägstråckor

Motorvägar 0.034L 26.9 0.34 121

Motortrafikled O . ll 9 . 6 O . 47 55

För lB-»metersvägar har jag använt ett material med olycksdata från länen

U, W, X, Z, AC, BD, L och M. Med viltolyckor borttagna blir olycks-

kvotens medelvärde 0.26 olyckor/ MAPK. Modell (3.1) ger â = 0.12.

5.4 Skadeföljd på vägsträckor

 

När det gäller skadeföljden på. dessa lB-metersvägar, så visar en be-

skrivande statistik att en låg skadeföljd under föreperioden tenderar att

ge en hög skadeföljd under efterperioden. Korsvalideringen ger ett nega-

tivt värde på, a (gäller båda skattningarna (3.4) och (3.5)). En sådan

prognos (med a < 0) verkar orimlig. Slutsatsen skulle i stället kunna vara

att vi bör ersätta prognosen med Epop, d v 5 det totala skadeföljdsmedel-

värdet för populationen.
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6 RESULTATDISKUSSION

6.1 Prognosförmåga

 

Här ska vi ge tre jämförelser mellan prognos och uppmätta värden. De

tillgängliga åren har delats upp i en föreperiod och en efterperiod. a-

värdet har skattats med data från föreperioden ochanvänts för prognos-

beräkning av efterperioden.

6.1.1 Antal olyckor i korsningar '

° Här har jag valt populationen 3-vägskorsningar med föreperioden

1977 - 1981 och efterperioden 1982 - 1983. De tre skattningarna (3.1),

(3.2) och (3.3) ger något olika reSultat. Med föreperioden som underlag blir

dessa skattningars â-värden 0.17, 0.25 respektive 0.52. I tabellen nedan är

materialet klassindelat efter antalet olyckor under föreperioden'.

Den allmänna olycksnivån har sjunkit under åren 1977- 1983, vilket

framgår av serien för medelantalet olyckor per korsning och är: 0.32,

0.32, 0.25, 0.26, 0.24, 0.23, 0.25. Vid jämförelse mellan prognosvärden och

observerade värden bör efterperiodens _värden först justeras upp till

lämplig nivå. Nivån blir beroende av vilket prognosuttryck som används. I

uttrycken (3.1) och (3.2) används en prediktionsformel (pred) som anpas-

sats till olycksdata från alla sju åren, vilket innebär att efterperiodens

lägre olycksnivå till viss del redan påverkat prognosen. Prognosen (3.3)

påverkas däremot inte av efterperiodens värden.

För jämförelse med prognos (3.1) och (3.2) bör efterperiodens värden

multipliceras med 1.10, och prognos (3.3) bör jämföras med en motsvaran-

de korrigering med 1.15. I tabell 7 anges efterperiodens värden korrigera-

de med 1.10 inom parentes.
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Tabell 7-. Prognostabell för olycksantal i korsningar.

 

Olyckor Medel Prognos med skan Observ . Antal
1977-81 värde Pred (3.1) (3.2) (3.3) 1982-83 korsn.

olyckor/år

0 0.00 0.17 0.14l 0.13 0.13 O.l4(0.l5) 727

1 0.20 0.23 0.21 0.22 0.24 O.l8(0.20) 559

2 0.40 0.29 0.30 0.32 0.34 O.31(O.34) 277

3 0.60 0.37 0.40 0.43 0.45 O.29(O.32) 155

4 0.80 0.45 0.51 0.54 0.55 O.4#(O.49) 68

5 1. 00 0 . 54 0 . 65 0 . 65 0 . 65 0 .63(O.69) 40

>: 6 1.57 0.80 1.08 1.00 0.95 0.95(l.05) 75

Kommentar till tabell 7: Konstanterna i den använda prediktionsmodellen
är aktuellare än desom har använts av Brüde-Larsson [1]. Tabellvärdena
stämmer därför ej exakt medmotsvarande tabell där.

Som en illustration till tabell 7 kan vi avsätta antalet korsningar mot dels

föreperiodens observerade olycksantal och dels skattningarna av de för-

väntade olycksantalen. I figur 4» har skattningar med uttryck (3.3) använts.

Här framgår hur de observerade värdena krymps ihop mot det totala

medelvärdet för att ge det förväntade olycksantalet.
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:
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L.8, :=
t: i:
'E : :

E 400- = 5
.Q i:
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'I
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0 = = : :,: = I I? 55:: å!:: ä! , ' ' IF__4F--4I--4I-1
o Q5 1 ' Ls 2 25

Medelvärde olyckor/år

Figur 4. Antal 3-vägskorsningar för observerade olycksantal/âr (me-
delvärde) och skattade förväntade olycksantal/år (med prog-
nosuttryck (3.3)).
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6.1.2 . Skadeföljd i korsningar

Om vi för 3-vägskorsningar plockar ut de som haft minst 4 olyckor under

perioden 1977 - 1981, och använder perioden 1977 - 1981 för en

korsvalideringsskattning av a i uttrycket (3.4), så blir 21 = 0.03. Detta a-

värde används i tabell 8 på 3-vägskorsningar med minst 1 olycka under

1977 - 1981 (föreperioden) och minst 1 olycka under' 1982 - 1983

(efterperioden). Vi använder föreperioden för att göra en prognos av

efterperioden. Materialet indelas i 3 grupper, efter skadeföljden i

föreperioden. Indelningsgränserna är 0,3 respektive 0,65 skadade/olycka.

Medelvärde för före- och efterperiod är 0.57 respektive 0.54

skadade/olycka. Qm efterperiodens medelvärden korrigeras för denna

nedgång, erhålles de värden som anges inom parentes i tabell 8.

Tabell 8. Skadeiöljder under före- och efterperiod samt
skadeföljdsprognos med uttycket (3.4).

 

Medelvärde Medelvärde
Skadeiöljd före- efter- Antal
föreperiod perioden Prognos perioden korsningar

0 g <O.3 0.05 0.55 O.49(O.52) 204

0.3ê <O.65 0.45 0.56 0.53(O.56) 101

0.65 á 1.25 0.60 O.62(O.65) 158

Tabellen visar hur otillförlitliga föreperiodens observerade skadeföljder är

för prognoser av framtida skadeföljder.
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6.1.3 Antal olyckor och olyckskvot på vägsträckor

Spridningen i olycksantalet på olika vägsträckor (med varierande längd

och trafikflöde) är. mycket större än i korsningar. Det kan därför vara

motiverat att presentera resultaten i form av olyckskvot, alltså antal

olyckor/trafikarbete (MAPK). Nedan ges bägge formerna. Om vi använder

de 5 första åren (föreperioden) att göra prognos så får vi â : 0.096 med

uttrycket (3.1) och :för 13 m vägarna. De två sista åren får fungera som

kontrollår. Vi kan gruppera efter medelantalet olyckor/år under före-

perioden och får :följande tabell:

Tabell lO. Olycksprognos för lB-metersvägar uttryckt i olycksantal.

Medelvärde Antal

 

Olyckor/år Medelvärde Prognos kontrollår sträckor

Og <1 0.49 0.65 0.70 53

1. s, <2 1.32 1.26 ' 1.32 37
2 g <3 2.25 2.13 '2.39 13
3 5-» <4 3.38 2.89 2.83 12

4 g 6 . 40 5 . 95 6 . 25 2

Om vi i stället grupperar efter medelolyckskvoten under föreperioden och

beräknar prognosvärde och kontrollårsvärde som antal olyckor i gruppen

perttrafikarbetet i gruppen så får vi:

Tabell ll. Olycksprognos för lB-metersvägar uttryckt i olyckskvot.

Medelvärde Antal

 

Olyckskvot Medelvärde Prognos _ kontrollår sträckor

0 g <0.15 0.10 0.19 0.18 23

0.155 <0.25 0.20 0.23 0.23 40

O.25-<= <O.35 0.29 0.27 0.28 26

O.35§ 0.47 0.33 0.40 28

I bägge fallen följs prognos och uppmätt värde åt rätt väl.
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6.2 Jämförelse med ML-skattning och momentskattning.

Vi ska här använda modell (3.3), där vi känner det analytiska uttrycket på

parametern a. Detta kan vi använda för att skatta a på andra sätt. Vi har

från (2.1) att

a = (Var(X) - E(X))/Var(X).

Genom att låta X vara antal olyckor i en korsning under 7-årsperioden och

sätta in skattade. värden på 1500 och Var(X) så får vi en a-värdesskattning

som vi kan jämföra med det korsvalideringsskattade a-värdet. Både ML-

skattningen och momentskattningen ger att E(X) skattas med 2 . För

skattningen av Var(X) kan vi_ använda stickprovsvariansen 52 eller

Maximum Likelihood skattningen

Var(x) z q-x- .oc *(1+ owe)

där de *-märkta parametervärdena är de som maXimerar, Likelihoodfunk-

tionen (som vi kan ställa upp då frekvensfunktionen för X är känd,

NegBin(q, 01)). Vi får så, småningom ekvationssystemet (se Danielsson [ 4 ])

ä ___. GL* . q-x-

i=l j=l q*+xi-j
ln(l + ;c/q*) :711

där n är antalet korsningar, xi är antalet olyckor i korsning i, och ;c

betecknar medelvärdet av antal olyckor per korsning. Här kan man

numeriskt ganska enkelt lösa ut a* och q*, och sedan beräkna den ML-

skattade variansen V*. Tabellen nedan ger en sammanställning av skatta-

de a-värden och varianser.
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Tabell 12. Jämförelse mellan korsvalideringsskattade a-värden och a-
värden beräknade med skattningar enligt moment- och ML-

 

metoden.

skattade a-värden varianser

korsval. mom.skattn. ML-skatm. s2 V*

3-vägs 0.61 0.67 0.60 5.59 '4.50

4-vägslikf o .'68 0.72 - 0.71 13.7 13.3

4--vägssnedt 0.51 0.57 0.54 5.04 4.77

Vi kan alltså konstatera att i det här kontrollerbara fallet stämmer

korsvalideringsvärdet väl med det ML-skattade värdet, medan överens-

stämmelsen är sämre när vi använder stickprosvariansen 32 för att

beräkna anvärdet.

6.3 Variation av antal observationsär

 

I uttrycket (2.2) ser vi hur a varierar med antalet använda observationsår.

Där betecknar X ärsvisa olycksantal. Här ska vi istället i (2.1) låta X vara

antalet olyckor under enperiod av N år. m betecknar då det förväntade

olycksantalet under en N-årsperiod. Om vi använder p<N år för att

beräkna a, så, får vi ersätta m med m' = m p/N och vi får

Var(m') : Var(m) : Var(X)-E(X)

Var(m')+E(m') Var(m)+N/pE(m) Var(X)+(N/p-l)E(X)

  

där X och m gäller för N-ârsperioden.

I nedanstående tabeller har jag använt olika antal år för att korsvalide-

ringsskatta a. å och QCV är medelvärden över olika kombinationer av

årtal. Inom parentes ges de teoretiska värdena beräknade enligt ovanstå-

ende formel, där jag använt deML-skattade varianserna.
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Tabell l3. â-v'a'rden för olika antal år, uttryck (3.3).

Antal år 3 4 5 6 7

 

3-vägs 0.34(0.39) 0.43(0.46) 0.51(0.51*) 0.56(0.56) 0.6l(0.60)

llv-likf 0.45(0.51) 0.53(0.58) 0.59(0.63) _0.64(0.68) 0.68(0.7l)

Tabell 14. Korsvalideringssummor för olika antal år, uttryck (3.3).

 

Antal år 3 4 5 6 7

3-vägs 0.3421 0.3313 0.3224 0.3177 0.3144

4V-likf 0.6786 0.6567 0.6431 0.6331 0.6248

I (3.1) har vi redan kompenserat a-värdet för variationen i antal år och a

bör alltså vara oberoende av dessa. Detta visar sig stämma enligt

nedanstående tabell.

Tabell 15. a-värden för olika antal år, uttryck (3.1).

 

Antal år 3 ll- 5 6 7

3-vägs 0.15 0.15 0.l6 0.16 0.16

llv-likf; 0.. 096 0. 094 0 . 089 0 . 087 0 . 089

Tabell 16. QCV för olika antal år, modell (3.1).

 

Antal år i 3 4 5 6 7

3-vägs 0.3120 0.3067 ' 0.3022 0.3005 0.2996

Älv-likt 0.5995 0.5989 Q 0.5968 0.5948 0.5930
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6.4 - Populationsindelning

 

Antag att vi har en viss mängd korsningar (eller vägsträckor). Hur gör vi

en populationsindelning som ger bäst prognoser? Ett mått på prognosför-

mågan är ju korsvalideringssumman Qcç. Om vi ursprungligen har N

korsningar som vi delar upp i Nl och NZ, Nl + NZ = N, så kan vi dela upp

den ursprungliga korsvalideringssumman i motsvarande två delsummor:

ch(N) = Nl/N ch(N1)+ NZ/N QCV(N2)

Vi har delat. upp medelprognosfelet för hela populationen i de viktade

medelprognosfelen för de två delpopulationerna. Nu kan vi göra en ny

korsvalideringsskattning av a genom att minimera ch(Nl) med avseende

på a. Denna skatting a(Nl) gäller för Nl-gruppen av korsningar. Om den

nya minimerade ch(Nl) är mindre än den gamla ch(Nl) så blir resulta-

tet ett minskat medelprognosfel ch(N). En likadan minimering av ch(N

2) kan minska ch(N) ytterligare.

Som illustration kan vi lägga. ihop alla 714 4-vägskorsningarna, vilket ger

ch = 0.5304. En slumpmässig uppdelning ger också ch = 0.5304 vid

sammanvägning. Gör vi däremot uppdelningen i grupperna l»t-vägs likför-

delade och l.t--vägs snedfördelade, så får vi en sammanvägd ch = 0.5280,

alltså ett sammanlagt minskat prognosfel. Dessa beräkningar gäller prog-

nosuttrycket (3.3).

Ett annat exempel ger den population som erhålles då de likafördelade 4-

vägskorsningarna slås ihop med 3-vägskorsningarna. (3.3) ger â = 0.663 och

ch = 0.3764. Det sammanvägda värdet av delpopulationernas korsvalide-

ringssummor blir 0.3747. Med en prediktionsformel anpassad till den

sammanlagda populationen kan vi även använda (3.1) och (3.2) i jämförel-

sen. Med (3.2) blir ch för hela populationen 0.3593 och å = 0.36.

Delpopulationernas sammanvägda ch blir 0.3573. (3.1) ger ch = 0.3584

och å, = 0.15 och de viktade korsvalideringssummorna från delpopula-

tionerna ger värdet 0.3566.

Nu bör den här urvalsmetoden användas med lite försiktighet. En minskad

population ger ett osäkrare a-värde och därigenom också en osäkrare

prognosförmåga. Dessutom minskar ju tillförlitligheten med antalet möj-
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liga indelningar, eftersom slumpen kan göra att en meningslös indelning

ändå ger minskad korsvalideringssumma (Hjorth, [9]).

6.5 Ej önskvärda skattningseffekter

Vad händer om modellansatsen inte är korrekt? Om våra antaganden är

korrekta, så ligger alla, m-värdena väl samlade. Om dessutom spridningen i

förväntade värden (d v 3 m-värden) är liten i förhållande till spridningen i

observerade värden, så får vi ett litet a-värde och en kraftig, välmotive-

rad krympning mot mitten. Om modellansatsen däremot är felaktig, d v 5 -

några m-värden avviker mer än de borde från deras antagna fördelning,

kan följande inträffa:

1) Några enstaka m-värden avviker mycket kraftigt eller ett större antal

avviker måttligt. Detta resulterar i ett stort a-värde och följaktligen en

liten krympning. Skattningen av E(m |lx) kommer då endast att vara en

mindre modifiering av de observerade x-värdena.

2) Några enstaka m-värden avviker måttligt. Dessa m-värden inverkar

inte mycket på a-skattningen, utan a blir fortfarande litet. Vi får en

kraftig krympning av de avvikande värdena. Risken är då stor att den

avvikelse vi är intresserad av blir bortkrympt och försvinner. I detta fall

ger Skattningen av den förväntade skadeföljden ett missvisande resultat.

Som exempel på ett möjligt missvisande resultat ser vi på skadeföljds-

skattningen för 3-vägskorsningar. Figur 5 visar ett histogram över de

observerade medelskadeföljderna i 3-vägskorsningar där minst 4 olyckor

inträffat. Skattningsuttrycket (3.4) ger â = 0.05 (se tabell 4). Medelskade-

följden för populationen är 0.56. Med dessa värden blir skattningarna av

de förväntade skadeföljderna för de 10 värst drabbadekorsningarna 0.86,

0.77, 0.76, 0.76, O.74,0,74, 0.71, 0.71, 0.68 och 0.68, vilket inte verkar

särskilt oroväckande.. Medelvärdet för de observerade skadeföljderna i de

10 korSningarna är dock 2.0. Det skulle kunna tänkas att några av dessa

korsningar har en särskild utformning som förorsakar högre förväntad

skadeföljd, och att de egentligen inte borde räknas till samma population

som de övriga.
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Each dot represents 2 points
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Figur 5. Observerade medelskadeföljder i 3-vägsk0rsningar där minst
4 olyckor inträffat.
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7 ÅTGÄRDSEFFEKT

I detta kapitel visas hur bootstrapteknik kan användas för att uppskatta

osäkerheter i samband med bedömning av åtgärdseffekter. Åtgärdsef-

fekten definierar vi som procentuella förändringen av det förväntade

olycksmåttet som en åtgärd ger upphov till. Som nämnts i inledningen så

är problemet här att skilja åtgärdseffekten från regressionseffekten, den

"naturliga" krympningen mot medelvärdet som våra prognosmodeller ger

uttryck för. Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder sätts in där de anses

behövas bäst, d v 5 vanligen på platser med onormalt hög olycksstatistik,

vilket i sin tur innebär att de pa regressionseffekten får en minskad

olycksstatistik även utan åtgärd. Ätgärdseffekten bör alltså beräknas

genom att jämföra det för regressionseffekten justerade värdet m med

det observerade olycksutfallet.

Detta gör vi genom att för varje åtgärdad korsning i beräkna det

förväntade olycksutfallet mi utifrån olycksdata före åtgärden och med

användning av det a-värde som beräknats för hela populationen. Med

kännedom om m1 och efterperiodens längd gör vi en prognos för efter-

perioden, och summerar observerade utfallet under efterperioderna. Den

skattade åtgärdseffekten blir

21 obs olyckor i efterperiodü)

- 1
21 'olycksprognos för efterperiodü)

 

där summeringarna sker över de åtgärdade korsningarna. Ett negativt

värde innebär med denna definition ett .mindre olycksmått än förväntat,

d v 5 att åtgärden medfört en olycksminskning. På motsvarande sätt kan

vi skriva den skattade regressionseffekten, med summorna i nämnare och

täljare utbytta mot summorna över förväntade respektive observerade

olycksutfall i föreperioden.

Här kan vi nu använda bootstrapteknik för att uppskatta osäkerheten i å

och i den skattade regressionseffekten. Vår empiriska fördelningsfunktion

består nu av de åtgärdade korsningarnas olycksutfall, och vi drar ett

bootstrapstickprov genom slumpvis dragningmed återläggning bland dessa

korsningar.
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I materialet över korsningar på landsbygd finns uppgifter om ombyggnads-

är för korsningar som fått vänstersvängficka och årtal för korsningar som

fått belysning. Med prognosuttrycket (3.1) får vi följande tabeller över

åtgärds- och regressionseffekter, beräknade efter 200 bootstrapstickprov:

Tabell 17. Åtgärd vänstersvängficka. Effekter.

  

Åtgärds- Regressions- Antal
effekt Std effekt Std korsn.

3-vägs -O.23 0.10 -O.20 0.05 65

LFV-likf 0.02 0.10 -0.23 ' _ 0.07 31

4v-snedf -O.20 0.32 ?0.21 0.08 9

Tabell 18. Åtgärd belysning. Effekter."

Åtgärds-w Regressions- 1 Antal
effekt Std effekt Std korsn.

3-vägs -O.32 0.17 -O.27 0.08 24-

4V-llkf -O.12 0.13 -0.09 0.14 12

4v-snedf -O.37 0.08 0.30 1.1 6

Tabellerna kan jämföras med motsvarande i Brüde-Larson [3 l. Resultaten

skiljer sig något. Detta beror dels på att korsningspopulationerna inte är

helt identiska och dels på att Brüde-Larsson använt samma a = 0.1 för alla

populationerna.-
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