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Inom trafiksäkerhetsforskningen har många försök gjorts att utveckla modeller

för prediktering av trafikolyckor. På grund av det komplicerade orsakssamband

som gäller mellan trafikolyckor och olika olycksförklarande faktorer är dessa

modeller ofta mycket komplicerade

Tolkningen av dessa modeller medför
ofta svårigheter eftersom de olycksför-
klarande faktorerna är av olika karak-
tär. I denna artikel beskrivs ett försök
att utveckla en prediktionsmodell i vil-
ken olycksförklarande faktorer (predik-
torer) uttrycks i samma enhet, nämligen
trafikarbete (fordonskm).
Modellen är också utformad på ett sätt
som innbär att den samtidigt kan ge
upphov till olika olycksmått antal
olyckor, antal olyckor/km år eller antal
olyckor/fordonskm för olika olycks-
typer.

Bakgrund till modellen

På uppdrag av Statens Vägverk utveck-
lar Statens väg- och trafikinstitut model-
ler för prediktering av trafikolyckor på
sträckor mellan korsningar. Målsättning-
en är bland annat att med hjälp av mo-
deller för prediktering av olyckor be-
skriva vägars säkerhetsstandard. För att
dessa modeller med tillräcklig grad av
säkerhet skall kunna användas för att
beskriva vägens säkerhetsstandard och

 

* 1 :e forskningsingenj ör
Statens Väg- och Trafikinstitut
(VTI)
Fack, 581 Oil Linköping
Tel 0113-11 52 00'  
 

samtidigt innehålla information ur åt-
gärdssynpunkt krävs kännedom om de
faktorer som påverkar antalet olyckor.
Den forskning som hitintills bedrivits
vid institutet har i huvudsak inriktats
mot studier av samband mellan olyckor,
väg- och trafikparametrar och hastighets.
gränser. Det är dessa samband som lig-
ger till grund för den modell som pre-
senteras i denna artikel.
Modellen bygger på följande antagan-
den.

1. Antalet olyckor är proportionella
mot antalet fordonskilometer
O=a-T där 0 är antalet olyckor
eller T är antalet fordonskilometer
uttryckt i miljon fordonskilometer.

2. a är en funktion av vägens utform-
ning, trafikens storlek och hastig-
hetsgräns.

3. Det predikterade antalet olyckor i
olika väg- och trafikmiljöer är addi-
tiva.

4. Olycksutfallet är poissonfördelat,
vilket bestämmer hur ett verkligt
olycksutfall kan avvika från det pre-
dikterade Olycksutfallet.
Den enklaste formen av modellen i
en vägmiljö (a), trafikmiljö (b) och
hastighetsgränsen (c) kan uttryckas
genom

Oabc : a:abc ' Tabe

 
 

En viss väg- och trafikmiljö kan be-
skrivas med avseende på olika fakto-
rer enligt följande

a) vägbredd
b) horisontal linjeföring
c) vertikal linjeföring
d) typ av beläggning
e) förekomst av omkörningsförbud
f) förekomst av stigningsfält
g) årsmedeldygnstrafik
h) hastighetsgräns

Som framgår av ovanstående faktorer är
vägmiljön detaljerat beskriven medan
trafiken beskrivs enbart av årsmedel-
dygnstrafiken. Valet av faktorer är emel-
lertid beroende av den information som
kontinuerligt registreras av Statens Väg-
verk och som sedan lagras i en vägdata-
bank. Vägdatabanken utvecklas för när-
varande och blir tillgänglig under detta
år.

I anslutning till utvecklingen av väg-
databanken har en försöksverksamhet
bedrivits i Södermanlands län. De fak-
torer som beaktats är vägbredd, horison-
tal linjeföring, vertikal linjeföring, års-
medeldygnstrafik och hastighetsgräns.

Modellstruklur

Det undersökta vägnätet har delats in i
homogena vägsträckor. Med homogena



 

Modellkoefficient *

 

 

 

 

 

Olyckskvot STRÄCKOLYCKOR

1,6

1,4 \

1,2 \
\ QEFORINGSKLASS 3

1,0 \ x

\ &90 km/h

0,8 __ _ ,
LINJEFÖRINGSKLASS 2

  

\
\\ _x

LI F" | \ 90 kmh0,4 NJE OR Nesxtass 1 &_ _____lA 

0.2        
5 7 9 n 13

Tvärsektion    
Fig ]. Modellkoefficient och olyckskvot för
sträckolyckor som funktion av tvärsek-
tionsbredd för olika linjeföringsklasser

vägsträckor avses vägsträckor där väg-
bredd, horisontal och vertikal linjefö-
ring, årsmedeldygnstrafik och hastighets-
gräns inte förändras eller varierar inom
bestämda gränser. Det senare gäller
framför allt linjefö-ringen.

Genom att studera antalet olyckor över
en 3-årsperiod inom olika typer av ho-
mogena vägsträckor och relatera dessa
till det trafikarbete som uträttats inom
de olika väg- och trafikmiljöerna, er-
hölls en skattning av antalet olyckor/
miljon fordonskilo-meter för olika väg-
och trafikmiljöer.

Med avseende på linjeföring beskrivs
denna utifrån tre olika linjeföringsklas-
ser som är

1. Raksträckor utan lutningar

( < 15 0A10)
2. Sträckor med kursradier 21000 m

eller raksträckor med lutning

2 15 O/00
3. Sträckor med kurvradier (4400 m

samt med kurvradier 2400 m och

samtidigt lutningar Z 15 %.

Vägbredden som studerats varierar från
6 13 m och hastighetsgränserna var 70
eller 901 km/h.

Prediktionsmodellen

Som tidigare nämnts bygger prediktions-
modellen på variabler som anger trafik-
arbetet i olika väg- och trafikmiljöer.
Det predikterade antalet olyckor på en
vägsträcka av godtycklig längd kan er-
hållas genom följande modell

b 3 90
O: Z Z 2 aijk T1 jk

i=a j=1 k=70

där auk är modellkoefficient för väg-
bredden i, linjeföringsklass j och hastig-
hetsgräns k. Ti jk är trafikarbetet i mot-
svarande vägmiljö.
Vägbredden kan anges i m inom inter-
vallet 6,0L 13,0 m. För varje homogent

vägavsnitt kan således ett predikterat
olycksutfall erhållas. Modellkoefficien-
ten erhålls från fig 1 som också beskri-
ver hur antalet olyckor per miljon for-
donskilometer beror av Vägbredden i de
tre olika linjeföringsklasserna. Genom
att addera det predikterade olycksut-
fallet för enskilda homogena vägsträckor
kan det predikterade olycksutfallet för
sträckor mellan korsningar erhållas. Mo-
dellen anger också hur risken för att en
olycka skall inträffa varierar utefter
vägen med hänsyn tagen till vägbredd
linjeföring och hastighetsgräns. []










