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SAMMANFATTNING

Bakgrund

På uppdrag av Statens vägverk utför Statens väg- och trafikinstitut

undersökningar av trafikolyckors väg- och trafikberoende. För detta

syfte har utvecklats ett datasystem som innehåller information om

trafikolyckor, vägens utformning och trafikens storlek för en bety-

dande del av landets huvudvägnät.

Det undersökta vägnätet består av 556 sträckor som omfattar 230 mil.

Sträckorna har valts så att vägbredd och årsmedeldygnstrafikens stor-

lek är densamma utefter hela sträckan. Olycksmaterialet består av

1962-1964 års polisrapporterade trafikolyckor.

I första hand har korrelationen mellan var och en av de undersökta

variablerna studerats samt dessutom korrelationen mellan de undersökta

vägvariablerna och olycksmåtten antal olyckor,_antal olyckor/kmoår =

= olyckstäthet och antal olyckor/milj fordonskm = olyckskvot för olika

olyckstyper. Därefter har olika former av multipel regressionsanalys

'utförts med avseende på olika vägkategorier och olyckstyper. I sista

hand har ett försök gjorts att med hjälp av partiella korrelations-

koefficienter klarlägga orsakssambanden mellan olika mått på trafik-

olyckor och väg- och trafikvariabler.

Resultat

Den största korrelationen mellan olycksmåttet antal olyckor och de

undersökta väg- ochtrafikvariablerna erhålles för sträckans trafik-

arbete. Även i regressionsanalysen är det trafikarbetet som förkla-

rar största delen av den ursprungliga variansen i antalet olyckor.

Olycksmåttet olyckstäthet uppvisar den starkaste korrelationen med

sträckans årsmedeldygnstrafik samt de siktvariabler som multiplice-

rats med sträckans årsmedeldygnstrafik. Dessutom finns en tämligen

stark korrelation med variabeln korSningstäthet.
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I regressionsanalysen är det i första hand sträckans årsmedeldygns-

trafik tillsammans med siktvariabeln "antal minimisiktpunkter per km

där siktlängden understiger 150 m" som förklarar största delen av

variansen i olyckstäthet.

För det tredje olycksmåttet, olyckskvot, där antalet olyckor norme-

rats_med sträckans trafikarbete är det framför allt de undersökta

siktvariablerna som är korrelerade med olyckskvoten. I regressions-

analysen är det variabeln "antalet minimisiktpunkter med siktlängd mindre

än 150 m", som förklarar den största delen av variansen i olyckskvot.

I det försök som gjorts för att närmare belysa orsakssambanden mellan

olika olycksmått och några av de undersökta vägvariablerna visar att

siktvariabeln "antalet minimisiktpunkter" har en stor inverkan på de

olika olycksmåtten. När denna variabel tas med i analysen tillsammans

med vägbredden, visar det sig att vägbreddens inverkan på olycks-

måtten olyckskvot oCh olyckstäthet elimineras. När det gäller olycks-

måttet antal olyckor erhålles förutom den triviala inverkan av sträckans

längd och sträckans årsmedeldygnstrafik, en inverkan av både den ovan

nämnda siktvariabeln och vägrensbredden.

Sammanfattningsvis gäller att några av de studerade siktvariablerna

uppvisar ett starkare samband med de olika olycksmåtten än vad som

är fallet för vägbredden.
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SUMMARY

Background

 

The National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI) carries

out studies sponsered by the National Swedish Road Administration,

which deal with the relationship between road traffic accidents and

different road and traffic charaCteristics. For these studies VTI

has developed a special data system.which Contains information on

road traffic accidents, road layout and traffic volume for a large

part of the main road network.

,This part of the road network comprises 556 stretches of road with a

total length of 2300 km. The stretches of road have beeanhosen so

that the rOad width and the average annual daily traffic is a-uniform

for one and the same stretch of road. The accident material consists'

of road traffic accidents reported by the police which occurred during

1962-1964. To begin with the correlation.between each and every one

of the variables in question have been studied as well as the corre-

'lation between the road variables and different accident variables

such as the number of accidents, the number of accidents per km and

year (accident density) and the number of accidents per million vehicle

kilometers (accident rate) for various types of accidents. Then.

different kinds of multiple regression analysis have been carried

out regarding different road categories and accident types. Finally,

. by using partial correlation coefficients, an attempt has been made

to explain the casual relationship between different measures for

road traffic accident and various road and traffic variables.

Results

The best correlation between the number of accidents and the road

and traffic variables studied was obtained for the vehicle mileage

of the stretches of road. The regression analysis also showed that

it is the vehicle mileage which explains the greatest part of the

variance in the number of accidents.
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The accident density has the strongest correlation with the average

annual daily traffic of the stretches of road and with those sight

variables which were multiplied by the average.annual daily traffic

of the stretches of road.. There is also.a rather strong correlation

with the variable "intersection density". In the regressiOn analy-

sis it is chiefly the average annual daily traffic of the stretches'

of road together with the sight variable "the number of minimum

sight distance spots per kilometer for which the sight distance

is 1ess_than 150 meters" which explains the greatest part of the

variance in the accident density. As regards the third accident

measure, accident rate; in which the number of accidents have been

divided by the vehicle mileage of the stretches of road it is mainly

the sight variables studied which are correlated to the accident

frequency. In the regression analysis it is the variable "the

'number of minimum sight distance spots per kilometer for which the

sight distance is less than 150 meters" which explains the greatest

part of the variance in the accident rate.

In the attempt which was made to throw some light on the casuality

between different accident measures and some of the most important

road variables it was shown that the sight variable "the number of

minimum sight distance spots" has a large influence on the diffe-

rent accident measures. When this-variable is included in the ana-

lysis together with the road width, the influence of the road width

'on the-accident rate and the accident density is eliminated. As

'regard the accident measure_"the number of accidents" it was found

that in addition to the trivial influence of the length and average

annual daily traffic of the stretches of road there was an influence

of both the above mentioned sight variable and the road shoulder

width.

In conclusion it can be said that some of the sight variables studied

show a stronger relationship to the different accident measures than

what is the case for the road width.
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BAKGRUND OCH PROBLEMSTÄLLNING

Statens väg- och trafikinstitut utför på uppdrag av Statens Vägverk

studier av trafikolyckors väg- och trafikberoende. Studierna gäller

landsbygdsförhållanden. För analys av sambandet mellan skilda olycks-

mått och olika väg- och trafikfaktorer krävs_idealt sett uppgifter om

olycks-, väg- och trafikförhållanden för varje homogen vägsträcka.

Dessa uppgifter måste avse samma tidsperiod. Vid vägverket pågår f n

uppbyggnad av en s k vägdatabank, som kommer att innehålla nyssnämnda

information. I avvaktan på vägdatabankens färdigställande har vid

institutets trafikavdelning utvecklats ett datasystem, som möjliggör

studier av samband mellan trafikolyckor och väg- och trafikparametrar.

Systemet innehåller väg- och trafikdata från 1963 samt olycksdata_från

åren 1962ál964. Detta material har sålunda hitintills varit den enda

möjligheten att samtidigt erhålla både väg- och trafikdata från samma

period för en betydande del av landets vägnät. Resultat från vissa

studier av detta material finns redovisat i "Vägens säkerhet" av Stig

Edholm och Per-Olov Roosmark, Meddelande 95, SVI (nuvarande VTI) 1969

samt "Studier av-samband mellan trafikolyckor, vägens utformning och

trafikens storlek", Rapport nr 27, VTI 1973.

Att erhålla kännedom om vägfaktorns betydelse vid uppkomsten av trafik-

olyckor är av väsentlig vikt för de myndigheter som har ansvaret för

det allmänna vägnätet. Tillsammans med Vägfaktorn finns emellertid en

mängd samverkande faktorer som har betydelse för olycksuppkomsten, vil?

ket innebär att det är förenat med stora svårigheter att renodla effek-

ten av vägfaktorn. Vägfaktorn i sig kan i sin tur uppdelas i en mängd

olika faktorer, som kan tänkas påverka olycksuppkomsten.

UNDERSÖKNINGENS MÅLSÄTTNING

Allmänt sett är denna undersökning en fortsättning och utvidgning av

de studier, som refererats i föregående avsnitt. Denna undersökning

vill besvara följande frågor.

A. Finns det - i jämförelse med tidigare studier - andra vägá och tra-

fikvariabler som kan härledas ur den väg- och trafikinformation som

funnits tillgänglig och som bör beaktas i studier av samband mellan

trafikolyckor och väg- och trafikvariabler. Denna fråga behandlas

i kapitel 5.
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B. Hur påverkas olika typer av regressionssamband och i vilken utsträck-

ning kan variansen hos olika olycksmått förklaras av de undersökta

väg- och trafikvariablernal Denna fråga behandlas i kapitel 6.

C. Hur ter sig det kausala sambandet mellan olika väg* och trafikvariab"

ler och mellan olika olycksmått och väg- och_trafikvariabler. Denna

_fråga'behandlas i kapitel 7.

UNDERSÖKNINGSMETOD

För att Studera fråga A ovan har i kapitel 5.först en listning skett av i

de variabler, som bedömts vara relevanta; Därefter har korrelationen,

d v 5 sambandet mellan olika studerade vägvariabler, studerats. Vidare

har en analys skett av sambandet mellan olika Olycksmått för olika

olyckstyper för Var och en av de studerade väg- och trafikvariablerna,

Fråga B har behandlats i kapitel 6 med hjälp av olika former av multi-

pel regressionsanalys med avseende på olika vägkategorier och olycks-

typer. Till slut görs i kapitel 7 ett försök att med hjälp av partiella

korrelationskoefficienter klarlägga orSakssambanden (fråga C) mellan

folika mått på trafikolyckor och väg- och trafikvariabler.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL

Eftersom det i de flesta fall inte är möjligt att göra kontrollerade

experiment i trafiken, i den meningen att den åtgärd eller förändring

vars effekt skall studeras slumpmässigt tilldelas olika delar av väg-

wnätet, återstår icke-experimentella studier, som emellertid i viss ut-

sträckning kan innehålla slumpmässiga urval från den population som

skall studeras. Materialet som undersökts i denna rapport innehåller

inget slumpmässigt moment, utan undersökningen kan betraktas som en

totalundersökning.

Det undersökta vägnätet består av 556 sträckor och omfattar 230 mil av

1963 års huvudvägnät, i huvudsak de nuvarande europavägarna. De under-

sökta sträckorna är längre än 1 km och vägbredd respektive årsmedeldygns-

trafik är densamma utefter hela sträckan. Olycksmaterialet består av

polisrapporterade trafikolyckor som inträffat under åren 1962-1964. De

undersökta sträckorna var inte i något avseende hastighetsbegränsade.

Vid regressionsanalysen har antalet sträckor reducerats till 358 genom

att sträckans minsta längd valts till 2 km. Totala längden av det

undersökta vägnätet blir därvid 180 mil.
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VARIABELBESKRIVNING

De beroende variablerna, effektmåtten, utgörs av tre olika olycksmått

»som sinsemellan är korrelerade;

De variabler

är följande

V antal olyckor/milj fordonskilometer =

antal olyckor

antal olyckor/km-år= olyckstäthet.

olyckskvot

som studerats i syfte att förklara vägfaktorns betydelse_

tvärsektionsbredd (m) I

årsmedeldygnstrafik (tusental fordon/dygn)

sträckans längd.

sträckans trafikarbete

sträckans medelsikt

spridningeni.medelsikt

sträckans'medelminimisikt

spridningenilmedelminimisikt

antal minimisiktpunkter med siktlängd <150 m/km

antal minimisiktpunkter med siktlängd 150-250 m/km

antal minimisiktpunkter med.siktlängd '<250 ñ/km-(Zd+z10)

antal minimisiktpunkter med siktlängd =>250 m/km

Z2 ' Zg

Z2 ° Z10

Zz ' Z11

antal korsningar/km (ej korsningar med enskilda Vägar)
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a

Valet av förklarande variabler är betingat av de vägdata som finns{

tillgängliga för det undersökta vägnätet. Variabler som beskriver

siktförhållanden på sträckan har beräknats utifrån siktmätningar

som består av uppgifter omsiktlängden i vissa bestämda punkter fram-

för allt där siktlängden antar extremvärden. Av dessa extremvärden

har antalet mätpunkter, där siktlängden är mindre än omkringliggande

mätpunkters siktlängd, beräknats för varje enskild sträcka. Dessa

punkter kallas minimisiktpunkter. Hänsyn har även tagits till sikt-

längden i minimisiktpunkterna. De siktlängdsklasser som valts är

< 150 m, 150 - 250 m och > 250 m. Variablerna 29, 210, 211 och 212

har erhållits genom att dividera antalet minimisiktpunkter inom de

olika siktlängdsklasserna med sträckans längd.

Variablerna ZS, 26, Z7 och'Z8 har erhållits från den siktkurva som

erhålles då siktlängden i en bestämd färdriktning på sträckan avsätts

mot sträckans längd. .Exempel på siktlängdskurva finns i figur 1.

Siktlängd _

é ' *

o minimisiktpunkt

x maximisiktpunkt

 

   

a . b sträckans längd

'Figur 1.; Exempel på siktlängdsbeskrivning utefter en vägsträcka.
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o

Närmare beskrivning av siktvariablerna finns redovisad i "Beskrivning

av datasystem för studier av samband mellan trafikolyckor och'väg*

parametrar" av Gunnar Ahlqvist och Göran Nilsson, Internrapport nr 47,

VTI 1971.

i De olika siktvariablerna kan delas in i tre grupper. Den första

gruppen består av variablerna 25 - 28. Dessa variabler är inte nämns

värt korrelerade med varandra. Detta kan belysas av följande matris

där korrelationskoefficienterna mellan dessa variabler redovisar

Z Z ' Z. 6 7 8
25 0.07_ 0.00 0.01

26 , 1.00 0.39 0.12

27 0.39 1.00 0.25

I ovanstående matris är sträckans medelminimisikt svagt korrelerad med

de två spridningsmåtten. Korrelationskoefficienten kan anta värden

mellan "1 och +1. Korrelationskoefficienten erhålles genom'

n - -

= 151 (Xi _ X)(Yi - Y)

rXY - i ' _ 2 _ ä
[r (xi - X) 2 (Yi » Y)%]

Den andra gruppen av siktvariabler består av 29 - 212, som anger an-

talet minimisiktpunkter/km i en viss siktlängdsklass. Korrelations-

'koefficienterna inom denna grupp framgår av följande matris.

Z10 Z11 Z12

29 -0.17 0.84 -0.48

210 1.00 0.40 -0.35

2 . ä 0.40 1.00 -O.63
11'
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.

Observera att 211 = 29A+ 210 varför 29 har betydligt större variatiOn

an 210 och darav folJer den starka korrelation med 211. 212 ar av

naturliga skäl negativt korrelerad med 29 - le eftersom en ökning i

antalet minimisiktpunkter/km där siktlängden är 2250 m åtminstone_

innebär att antalet minimisiktpunkter/km med siktlängd <:250 minskar-

i förhållande till totala antalet minimisiktpunkter.

Den tredje gruppen siktvariabler är ett försök att belysa samspels-

effekten mellan trafik och siktförhållanden. Variablerna Z9 - 211

har multiplicerats med Värdet på årsmedeldygnstrafiken Z Korrelations-2.

koefficienterna är följande.

_ 214 215
213 «0.02 0.80

214 1.00 0.58

215 0.58A '1.00

De erhållna korrelationskoefficienterna förändras inte nämnvärt jämfört

med korrelationskoefficienterna som erhölls innan hänsyn togs till årS*

medeldygnstrafiken.

Mellan dessa grupper av siktvariabler finns givetvis starka korrela-

tioner t ex mellan Z och Z Z
9 13, 10

och 214 resp Z och Z . (Korre-

flationskoefficienter mellan 0.7 - 0.8.)

15 17
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Tvärsektionsbredden uppvisar tämligen höga korrelationskoefficienter

med flera av de studerade siktvariablerna. Framför allt gäller detta

27 och grupperna 29 * 212 resp 213 - 215:

Årsmedeldygnstrafiken är givetvis korrelerad med gruppen 213 - 215

men i övrigt är-de erhållna korrelationskoefficienterna relatin små,

Korrelationsmatrisen finns redovisad i bilaga 1; Olycksvariablerna

Yl, Y2 och Y3 avser samtliga olyckor.

 

   

5.1 Samband mellan de olikaolycksmåtten och de undersökta vägá och trafik-

variablerna

*å i i_ _ ü Olyckstyp

Person- 'Egendoms- ' I ' Summa Summa
Variabel skade- skade- Singel Mf/Mf Övriga Korsning gsträck- _ __ 4 olvckor

olyckor olyckor olyckor

2.1 ,
22 0.165 0.219 0.300 0.247 0.217 0.247

23 0.431 0.427 i '0.448 0.343 0.378 0.273> 0.458 0.448

Z4 0.543 _ 0.555 0.482 0.527 0.446 .' 0.462 0.589 0.612

, zs _
26 "0.223 -O.204 -O.159

Z7 -O.208 '-0.l97

28 -O.150 -0.150

29 *0.173 -O.166

Z10
le -0.l80 -O.2064

Z12
213 0.158

Z1.4
le 0.204

216 _ 0.312 0.193

217 0.163 0.194 0.223 0.359 .0.194 0.267

       

 

 

 

 

' Tabell 1. Korrelationskoefficienter mellan olycksmåttet = antal olyckor för
^ olika olyckstyper och de undersökta vägvariablerna.
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Endast korrelationskoefficienter'|rL:O.lSO anges. Sträckans trafikarbete

uppvisar den starkaste korrelationen med antalet olyckor oaVSett olyckans

skadeföljd eller olyckstyp. Siktvariablerna uppvisar svag korrelation med

olyckstyperna övriga olyckor och korsningsolyckor. Korsningsvariablerna

216 ochZ17 uppvisar en relativt stark korrelation med korsningsolyckOrna.

Tabell 2. Korrelationskoefficienter mellan olycksmåttet = antal olyckor/km 'lår för

olika olyckstyper och de undersökta vägvariablerna.

 

 

 

 

Olyckstyp

'Person- Egendoms- .i . 7 Summa
Variabel Skade- skade- _Singel Mf/Mf Övriga Korsning 'sträck- Summa

olyckor olyckor k § 'I olyckor olyckor

Zl _0.205 -O,201 -O.217 F -O.I97_ -O.150

22 0.325 0.419 0.191 0.465 / 0.271 0.313 0.436 0.458

Z3 A -O.150 \ -O.161 -O.174

.Z4

: ZS V

_26 i . _
27 0.150 0.245 - 4 _ '0.166

Z8 . V
29 0.173 0.240 _ 0.154 . 0.184

Z10 V ' .
Z114 0.188 0.194 0.293 0.164 s 0.219

le -Of162 ' V * '-O:158 I

'213 0.271 0.288 0.249 0.328 0.323 0.241

214 0.226 0.246 0.195 0.237 _ 0.273 0.250

215 0.335 _ 0.380 0.318 0.407 '0.426 0.345

Zlöf ' 0.195. + 0.183 0.170 0.426 0.213 O;34O

Z17 i 0.272 0.327 0.253 0.314 0.173 0.493 0.345 0.468

  

  

  

  

  

När_det gäller olyckstätheten bör - jämfört med antal olyckor - korrela-

tionskoefficienterna för 23 minska samtidigt som korrelationskoefficien-

'terna för Z och Z till 215; som innehåller Zz, öka markant vilket
2 13 \

också är fallet. Olyckstätheten för korsningsolyckor och övriga olyckor

är jämfört med övriga olyckstyper inte korrelerad med de olika sikt-

variablerna.



Nilsson, G: Regressionsmodeller och kausalsamband ...

Tabell 3. Korrelatlonskoefficienter mellan olycksmåttet = antal olyckor per milen

'fordonskilometer för olika'olyckstyper och de undersökta Vägvariablerna.

 

 

  

  

 

     

 

 

 

_ Olyckstyp

' Person; I Egendoms- - ' >.' Summa - ' v

Variabel skade- skade- Singel Mf/Mf övriga Korsning sträck- Summa
' olyckor- olyckor _ ' L olyckor olyckor

z1 4-0.180 -0.277 -0.222 ;0.314 . -0.276 -0.236
Z2 -O.175 . - -O.216

_ 23

Z4
Z5 _ V _

26' 0.203 0.189 '0.243 0.189 _ AO.229 0.191

-Z7 . 0.296 0.398 0.445 0.317 i ; 0.418 ' 0.318

Zs . - .
Z9 0.306 0.424 0.451 0.349 AO.442 0.344

Z10
211 0.333 0.400 0.448 0.337 0.437 0.341

212 -0.191_ -0.202 -0.200 -O.215 40.230 _0.164

213 0 0.200 yO.157

214
215 0.180 _

216' 0.451 . _

Z17 0.340 0.199

J J 1

För olyckskvoten bör korrelationen med Z4 = sträckans trafikarbete vara

obetydlig. För sträckolyckor är olyckskvoten efter korrelationskoeffici-

entens storlek korrelerad med

= antal minimisiktpunkter med siktlängd <150 m/km29 I

211 = " " " " (250 m/km

Z7 = sträckans medelminimisikt _ .

21 = vägbredd

212 = antal_minimisiktpunkter med siktlängd >250 m/km

26 = Spridningens medelsikt

213 = sträckans årsmedeldygnstrafik -Z9

Z = antal korsningar/km

..
.a 0
3
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Vid valet av oberoende variabler i regressionsanalysen har valet_grun-

'dat sig på de ovan redovisade korrelatiOnskoefficienterna. Z10 har

eftersom Z = Z + Z = års-
11 11 ' 9 10'

.medeldygnstrafiken med i analysen, vilket medför att Z

mellertid ersatt Z ,Dessutom tas Z
2

13 kan uteslutas

eftersom Z = Z - Z . Z = spridningens medelsikt utgår också efter-
13 . 2 9 6 _ .

som det funnits anledning att begränSa antalet siktvariabler.

-REGRESSIONSANALYS

.Eftersom_flera av de i detta avsnitt studerade variablerna är relaterade

till sträckans längd har sträckor <2 km uteSlutits ur materialet. Det

undersökta vägnätet minskar därvid från 230 till 180 mil och antalet

sträckor från 556 till-358. Tre typer av regressionsanalys har utförts

nämligen multipel linjär regression med och utan viktade observationer

samt stegvis regression.

De väg- och trafikparametrar som ingår i regressionsanalysen är följande

X1 = tvärsektionsbredd (m) .

X2 = sträckans årsmedeldygnstrafik (tusental fördon/dygn)

X3 = sträckans längd (km)

X4 = sträckans trafikarbete (milj fordonskm) _

X5 = antal korsningar/km (endast större korsningar)

X6 á medelminimisikt (m) 4 g

X7 = antal minimisiktpunkter med siktlängd <150 m/km

X8 ?'antal minimisiktpunkter med siktlängd 150 - 250 m/km

X9 = antal minimiSiktpunkter med siktlängdl >250 m/km

Valet av-väg- och trafikvariabler bygger.i hög grad på storleken av korre-

lationskoefficienten mellan olika olycksmått och deii föregående avsnitt'

redovisade variablerna. Begränsningen i antal oberoende Variabler är i

första hand betingad av tillgänglig datorutrustning men samtidigt ett för-

sök att arbeta med variabler, som i det undersökta materialet inte är

alltför starkt korrelerade med varandra.

I tabell 4 redovisas medelvärden, standardavvikelser och variationsområ-

den för-de undersökta oberoende variablerna samt de tre olika olycksmåtten

Y1_= antal olyckor, Y2 = olyckstäthet ooh Y3 = olyckskvot.



Tabell

VARIABLE

4.
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Medelvärden, standardavvikelser och variationsområden på regressions-

variablerna.

MEAN ' STD.DEV.

8.943 2.532

54196 3.857

17;883 11.619

_ 0.390 0.329'

2300452 82.846

0.516 0.845

0.720 0.519

0.458 0.390

11;564 10.264

0.834 0.665

0.684 0.458

STD.ERRDR
0.134
0.091
0.204
0.614
0.017
4.379
0.045
0.027
0.021

0.542
.0.035
0.024

MAXIMUM
14.500
122300_

38.845
74.700
15838'

725.000
5.400
2.300
1.700

68.000
4.090
_3.430

mzuxsuu
5.000
*0.500
2.005
2.410
0.0

D
O
D .0

.0

.0

O
Q
O

i
.
.

0
0
0

'RANGE
9.500

-1i.800

36.8âC
72.293
1.83ñ

647w000
5.400
2.308
1.7Uü

68.069
4.090
3.43a

För att antalet olyckor på de undersökta sträckorna skall bli relativt

stort studeras i första hand samtliga sträckolyckor (ej korsningsolyckor).

6.1 Multipel liniär regression

 

Multipel linjär regression har utförts för de tre olika olycksmåtten som

funktion av samtliga övriga variabler som beskriver vägen och_trafiken.

+ b XY :zh 9 90 + b1X1 + bzX2 + ....

För bestämning av regressionskoefficienterna bo, bl,.,... bg används

minsta kvadratmetoden.

6.1.1 Beroende variabel: Antal olyckor
_--_-_--_--.A__._y-

Nedan redovisas regressionskoefficienterna, Standardavvikelserna för reg-

ressionskoefficienterna, t-värde samt betavikten (Standardiserad regres-

sionskoefficient =

.5
x.

__i ,bi S
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där b
i

är regressiønskoefficienten) för variablerna X _ X_
9

_12.

De oberoende

variablerna är i vissa fall starkt korrelerade med varandra.,Korrelationsa'

koefficienterna redovisas i bilaga 2.

VARIABLE

t
h
x
J
ü
l
n
h
ü
d
h
l
á

INTERCEPT

REG.COEF.'
-0069á11

1.05041
0.62893
0;40916

3.35031
0.80840
2.85578

3.36213
0.03488

MULTIPLE CORRELATION

STD. ERRUR BF ESTIMATE-

souncE GF VARIATIDN V
ATTRIBUTABLE TO REGRESSION
DEVIATIUN FROM REGRESSION.

tOTAL

ANALYSIS DF VARIANCE_FOR THE REBRESSION

0.19657
0.35621
0.16184
0.05990
1.171??
0.00777
0.69465
0.95525
1.34951

3062625

0.72411_
7.16992

D.F.
9

348
357-M.

570.5aaoa COEF. '.COMPUTED T
-3.531151
2594882
3.88619
6.83020:
2.86065
1.081??
4.H11171

3.51964
0002585

sus OF_SQ.
19720.?48
17889.875

3?610.023

BETA COEF.
_0.17122'

0.23634
0.463??
0.1(T751
0.06781
0123586
0.17000
0.00132d

EAN SQi

2191.127

510408

F VALUE

42.523

Den variabel som förklarar största delen av den beroende variabelns-

varians är som väntat X4 = sträckans trafikarbete. I nästa avsnitt utförs

ordning.

Stegvis regresSion för att välja ut de oberoende variablerna i betydelse-
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6.1.2 åegognge_yâtisäelg_.ängel_ngeEoE/EQLÃE_

'VARIABLE REG.CDEF. STD.ERROR CGEF. CDMPUTED T 'BETA CDEF.
1 0.03628 0.01320 2.74944 *0.13815
2 0.24386' 0.02391 10.19753 0.62873
3 0.00267 0.01086 0.24áâ7; 0.01551
4 -0.00122 0.00402 »0.30306 ,-0.02?30
5 0.27805 0.07862 3.53648 0.13773
6 0.00053 0.00ü52 1.02428 0.0665á
?- 0.22600 9.04663 4.84637 0.28715
8 0.25519 0.06413 3.97932 0.19917
9 0.00243 0.09060 0.02679 0.00142

INTERCEPT -0.21607
MULTIPLE CURRELATION 0.69944
STD. annan DF ESTIMATE' 0.48134

ANALYSIS or VARIANCE FOR THE REGRESSION

MEAN SQ.SUURCE UF VARIATIUN .0.Fg_ SUM DF SQc F VALUE
ÅTTHIBUTÅBLE TU REGRESSIUN 9 '77.227 8.580 37.83å

' DEVIATIUM FROM REGRESSIGN - 348 80.627 0.232 * '
G 0848TOTAL 357

Den största delen av den beroende variabelns varians förklaras av X2

= årsmedeldygnstrafikens storlek och X7 = antal minimisiktpunkter med

siktlängd <150 m/km.
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6-1-3 §959ê9§9-2§52êêe11__êazêl_elzskezlaáli_§95éeaêåålometer

_ VARIABLE

Q
m
ü
ü
m
w
a
a

INTERCEPT
MULTIPLE.COHHELATIGN
sTD. ERROR DF ESTIsATE

HEG.CGEF.' STD.ERROR CGEF. coapurso T 'BETA COEF.
-0.01780 0.01037 ø1.71658 ' 40.09840
0.01178 0.01879 0.62694 0.04410
0.01891 0.00854 2,21507 0.15926
*0.00520 0.00316 »1.64631"- 2-0.1319?
0.28306 0.06179 3.28640 0.14602
0.00088 0.00041 2.15047 0.15937
0.38486 '0.03665 8.31885 0.56237
0.19264 0.05040 3.82254 0.21827
0.01014' a;07?20 I 0.14249 0.00863

0.21335
'0.57898
0.37826

ANALYSIS OF VARIAMCE FOR THE REGRESSIGN

souaca OF VARIATIDN D.F. sus GF se. MEAN sa. F VALUE
ATTRIEUTABLE TD HEGRESSION 9 ' 25.107 2.790 asgaaü'DEVlATION FROM sesaessram 348 '49;792 0.143

TOTAL 74.899

6.2 V

6.2. 1

357

När antalet olyckor normeras med.sträckans trafikarbete uttryckt i milj

fordonskilometer framträder X7 = antal minimisiktpunkter med siktlängd

<150 m/km som den variabel, vilken ger upphov till största förklarings-

graden av den beroende variabelns-varians.

Stegvis regression

gerpende_v§riabelj;Ant§l_plygkgr

.Med hjälp av den stegvisa regressionen är det möjligt att välja ut de

oberoende variablerna i betydelseordning, vilket innebär att man undersö-

ker hur stor del av den totala_kvadratsumman för den beroende variabeln

som kan tillskrivas de olika oberoende variablerna. Endast de fem första

i betydelseordning har beräknats.



6. 2. 2

Nilsson, G: Regressionsmodeller och kausalsamband . 15.

De oberoende variablerna i betydelseordning är

Variabel Reduktion uttryckt

i prOportion av
2 Var (Y)

X4 = sträckansktrafikarbete 0,365

X1 = vägbredden 0,088

X7 = antal minimisiktpunkter <150m/km 0,019

X8 = " " 150-250 m/km 0,016

X5 = antal korsningar/km 0,013

Som framgår av tabellen är det i första hand X4 = sträckans trafikarbete

som reducerar den beroende variabelns varians. X1 = vägbredden ger också

ett tillskott i reduktionen medan övriga variabler inte nämnvärt reducerar

den beroende variabelns varians.

Beroende variabel: Antal olyckor/kmnår

De oberoende variablerna i betydelseordning är

Variabel Reduktion uttryckt
r i proportion av

2 Var (Y)

X2 = sträckans årsmedeldygnstrafik 0,325

X7 = antal minimisiktpunkter <150 m/km -0,088

X8 = n . n ' _ : 150.-250 m/km 0,043

'X5 = antal korsningar/km 0,020

X1 = vägbredden 0,010

X = årsmedeldygnstrafiken tillsammans med X = antal minimisiktpunkter
7

= antal minimisiktpunkter 150-250 m/km förklarar största

2
<150 m/km och X8

delen av den del av variansen hos den beroende variabeln, som förklaras'

av de undersökta variablerna.
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6 . 2 « 3 åeiosnâejâr 13283 .. ånsal 21202205/milj ...feráoastiioaeter

_6;3

De oberoende variablerna i betydelseordning är

Variabel, Reduktion uttryckt

i proportion av

Var (Y)

X7 = antal minimisiktpunkter <150 m/km 0,261

X8 = " I' .150-250 m/km 0,028

X5 = antal korsningar/km 0,021

X6 = medelminimisikt 0,006

X1 = vägbredden 0,006

När den beroende variabeln är antalet olyckor/milj fordonskm framgår att

siktvariablerna X och X8 tillsammans med X = antal korSningar/km upptar
7 5

största delen av den reduktion av den beroende variabelns varians som för-

klaras av de undersökta variablerna. Av intresse är att bland de 5 första

variablerna i betydelseordning återfinns endast sådana som beskriver

vägens utformning, vilket innebär att t ex årsmedeldygnstrafikens storlek

inte påverkar antalet olyckor/milj fordonskilometer.

 

Multipel linjär regression med viktade observatiöner

Eftersom de undersökta sträckorna, årsmedeldygnstrafik och längd varie-

rar, kommer det trafikarbete som uträttas att skilja sig åt mellan de

olika sträckorna. Vid låga trafikflöden och/eller korta sträckor, vilket

medför låga trafikarbeten, kommer osäkerheten att vara stor vid skatt-

ningar av antal olyckor/km resp antal olyckor/milj fordonskilometer. För

att delvis eliminera denna störning har multipel linjär regression utförts

med viktade observationer där varje observation tilldelas den vikt som

motsvarar sträckans trafikarbete.
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6.3.1 åCEOânåelVâriaäelç antal 212.050:

Jämförelse mellan regressionskoefficient med viktade reSp ej viktade

observationer.

Regressionskoefficienter'

Viktade Ej viktade

observationer observationer

X1 -0.88641 V -O.69411

xz _ ' ' 0.84475 1.05041

X3 . 0.44281 0.62893

x4-' 0.43027 0.40916

x5 V ' , 1 > 4.90225 ' . 3.35031

X6 ' . , ' 0.01395 0.00840

x7 . _ ' 4.20205Å 2.85578

X8 w ' L _ 5 12499 _ 3.36213'

x9 ' ' I' ' -0.83829 0.03488'

Jämförelsen visar att regressionskoefficienterna för X2 = årsmedeldygns-

trafiken och X3

verkan på den beroende variabeln reducerats. ÖVriga variablers regres-

= sträckans längd minskar, vilket medför att deras in-

' sionskoefficienters absoluta värde har ökat. Förklaringsgraden är däremot

oförändrad.
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Jämförelse mellan regressionskoefficienter med viktade reSp ej viktade

observationer.

Regressionskoefficienter

Viktade Ej viktadev
_ observationer observationer

x1  __ - I -0.03509 _0.03628'

x2 ' _ ' 0.22455 0.24386

X3 > - _ . '-0;00410 0.00267

'xa V, ;i §0.00682' -0.00122

X5 _ 0.34892 0.27805

xö 0.00812 -0.00053

-x7e 0 30937 0.22600

, x8 ' 4 0.31742 0 25519

x9 ' _ .> -0.02119 0.00243

För samtliga variabler med undantag av X1 = vägbredden och X2 = sträckans

*årsmedeldygnstrafik ökar det absoluta värdet på regressionskoefficien-

terna. Förklaringsgraden är emellertid oförändrad.
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6.3;3 Beroende variabelz. Antal olyckor/milj'fordonskilometer'

6.4

__h__-_--.____-_-.___n_-__u_*

Jämförelse mellan regressionskoefficienter med viktade reSp ej_viktade

observationer.

Regressionskoefficienter

Viktade Ej viktade

observationer observationer

x1 . I * _0.02481 _0.01780

x2 ' ' 0.01366 0.01178

' _x3 0.01331 0.01891

x4 ; _0.00416 _0.00520

x5 . ' ' " kOQ20627 ' 0.20306

x6 V _- 10.00778 0.00088

. X7 I .I i i "0;25516 . 0.30486

X8A- - - . _ _ -0 20139 0.19264

xg' 'I ' ' - ü ' _0.02447 0.01014

Den variabels regressionskoefficient som ändras mest är X6 = medelminimi_

sikten. Samtidigt har_emellertid regressionskoefficienterna för variabel

X9
samt X7

korrelerade med X

= antal minimisiktpunkter med siktlängd >2sb m/km,x1 = vägbredden

= antal minimisiktpunkter med siktlängd <lSO m; som är starkt

6, förändrats i motsatt riktning. Förklaringsgraden är

oförändrad- I '

Införande av sam3pelsvariabel för att belysa årsmedeldygnstrafikens

  

inverkan på antal olyckor/milj fordonskilometer

I de utförda regressionsanalyserna framgår att X = årsmedeldygnstrafiken
2

inte bidrog till att förklara variansen hos antalet olyckor/milj for-A

donskm. Den variabel som förklarade största delen av denna beroende varie

abels varians var X7 = antalet minimisiktpunkter med siktlängd <150 m/km. v

Genom att införa en ny variabel, n

x = (X - i ) (X 4 i )
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i regressionsanalysen är det möjligt att studera hur samspelet mellan

_X7 och X2 inverkar på antalet olyckor/milj'fordonskm.

Beroende variabel: Antal olyckor/milj fordonskm.

VARIABLE REG.COEF. STUQERROH COEF. COMPUTED T BETA COEF.

2 0.00998 0.01870. - 0.53344 0.03734
3 0.01710 4 0.00853 ' '2.00535 0.14398
4 _0.00471 0.00315 -1449435 ; -0.11939
5 0.20608 0.06144 3.35412' 0.14819
6 0.00083 0.00041 2.04571 0.15091
7 0.27299 0.03907 6.98725 0.50353
8 0.19878 0,05017 I 3.96172 v.22522
9 0.01420 0.07080 0.20061 0.01209

11 _0.03053 0.01351 -2.25882 _0.11256

INTERCEPT - 0.24949
MULTIPLE CORRELATIGN 0,58724
STD. ERROR GF ESTIMATE 0.37605

ANALYSIS OF VARIANCE FOR THE REGRESSION

souscs GF VARIATIGN D.F. sun OF sa. 'NEAN sa. '.F VALUE
ATTRIBUTABLE TD aesessszom A 10 25.829' 2.583 18.265
DEVIATIGN FROM REGRESSION 347 49.070 0.141

TOTAL _ 357 - 74.899 '

Införande av samSpelsvariabeln medför ingen nämnvärd förändring jämfört

med den ursprungliga regressionsanalysen,vilket innebär att inverkan

av årsmedeldygnstrafikens storlek på antalet olyckor/milj fordonskm är

obetydlig.

6.5 .Regressionsmodeller för sträckolyckor

 

I de i föregående avsnitt utförda regressionsanalyserna ingick samtliga

oberoende variabler. I ett fall existerar samsPel mellan de olika Vari-

ablerna. Detta gäller variabeln X4 = sträckans trafikarbete, som beräknas

utifrån produkten av X2 = sträckans årsmedeldygnstrafik och X3 = sträckans

längd samt antalet observerade dygn.
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Bland siktvariablerna är även X6

variablerna X

Regressionsmodeller och kausalsamband ...

7

21.

= medelminimisikt starkt korrelerad med

- Xq som beskriver antalet minimisiktpunkter/km.

I följande två regressionsanalyser där den beroende variabeln är antal

olyckor utgörs trafikvariabeln i ena fallet av X4

av X varvid X
2

Beroende variabel:

3

'Trafikvariabe1:

VARIABLE RE
1

GB- 57
8
9

INTERCEPT
MULTIPLE CDRR
STD. ERRUR OF ESTIMATE

SOURCE DF

DEVIATIDN PRO
TUTAL

Trafikvariabel:

REG
-0
2
1
2
2

3
0

eVARIABLE

\
0
C
D
\
)
U
T
@
_

INTERCEPT

G.CUEF.

0.65967
0.59529
3.51349_
2.54501
2.62865
0.06672

ELATION

ANALYSIS OF VARIANCE

.CDEF.

.56401

.88262

.48369

.93942

.29516

.07884

.74837

MULTIPLE CURRELATIUN
STC).

ANALYSIS DF VARIANCE

I VARIATIDN
ATTRIBUTABLE TD REGRESSIDN

M REGRESSIDN

ERROR DF ESTIMATE

SOURCE UF VARIATIUN
ATTRIEUTAELE T0 REGRESSIDN

REGRESSIONDEVIATIUN FROM

TOTAL

även medtas.

Antal olyckor

STD.ERRUR CDEF.
0.19370
0.03398
1.18210

0.61437
0.87283
1.34312.

2.20932
0.70776
7.31281

D.F'.
6 ,

351
357

och X

= sträckans årsmedeldygnstrafik

3

STD.ERRDR CUEF.
.0.20150
0.24965

'0.10900
1.24220
0.64184'
0.91225
1.40053

0.67839

0
M
b
.
)

U
'
T
'
J
T

'
\
3
c
3
\
3
7
1

^= sträckans trafikarbete

COMPUTED T

1

FOR THE REGRESSIGN

SUM OF
18839.
18770.

37610.

= sträckans längd

7.51724
2.97225
4.14247
3.01165
0.04968

SEB.
531
492
023

CDMPUTED T

11 .54663
13.61205
2.36630

3.57589
3.37498
0

SUM OF
17309.?81
?0301.242

37610.023

.53435

FOR THE REGRESSIDN

SGF.

0.67389
0.11275
0.20948

och i det andra fallet

BETA GDEF.

0.00253

3139.922
53.477

BETA CDEF.

-O.43913

' 0.48149

0.55754

0.09433

0.18892

0.15568

0.02842

SG. F

?472.683

58.004

F VALUE
58.715

VALUE
42;630



VARIABLE

o
a
v
o
x
m
b
-
a

INTERCEPT
MULTIPLE CORRELATIUN

STD. ERROR DF ESTIMATE

,Av ovanstående regressionsanalys framgår att X
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4 tkas vara att föredra

framför X _och X eftersom den multipla korrelationskoefficienten är
2 3

störst då trafikvariabeln utgörs av sträckans trafikarbete. Variabeln

X6 finns inte med bland de oberoende variablerna. I nedanstående regres-

sionsanalys har X9 = antal minimisiktpunkter med siktlängd 250 m/km er-

satts av X6 = medelminimisikten.

Beroende variabel: Antal olyckor

aEG.ooEF. sTo.Eaaoa COEF. CDMPUTED T BETA CUEF.
_0.73324 0.19796 -3.70398. -D.18087
0.59621 0.03390 -17.58980 0.67493
3.46787 1.17807 2.94368 0.11129
»0.01020 0.00770 1.32525 0.08233
3.05407 0.68135 4.48239 0.25138
3.26622 0.92763 _3.52103 0.16515

_0.17358
0.70951
7.29461

ANALYSIS OF VARIANCE FOR THE REGRESSIDN

SUM DF EQ.SDURCE DF VARIATIUN D.F. MEAN SG. F VALUE
ATTRIBUTABLE TD REGRESSION 6 18932.848 3155.475 59.301
DEVIATION FROM REGHESSIONi 351 18677.176 53.211

TOTAL '

6.6

_Regressionsanalysen visar att ingen nämnvärd förändring inträffar då X

357 37610.023
. .A*EMM

6
ersätter Xq. Ingen av de erhållna-regressionskoefficienterna ger t-vär-

den som antyder att antalet olyckor beror av X6 eller Xq.

Vägar utan och med vägren

Det undersökta materialet har även delats upp i sträckor utan resp med

vägran; Avsikten är härvid att delvis reducera inverkan av skillnader i

tvärSektion. I tabell 5 resp 6 redovisas medelvärden, standardavvikelser

m m för sträckor utan vägren resp sträckor med vägren. För_sträckor utan

vägren finns körbanebredder mellan 5.0 och 9.0 m representerade. Sträckor

med vägren består av körbanebredder mellan 6.0 och 8.5 m och vägrens-

'bredder mellan 1.0 och 3.0 m.
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Tabe11_5. Medelvärden, standardavvikelser och variationsområden för regressionS-

VARIABLE JTD.DEV. 'M NIMUM RANGE4 6.640 0.689 0.053. ggano 5.000 '4.000
2 3.349' 1.682 0.129_ 8.900 Og500 8.400
3 5.281 4.299 0.329 38.845 ?.GUS 6.840
4 17.080 11.297 05864 66.110 2.700 63.410
5 '0.392 _ 0.346 0.026 1.590 0.0 1.590
6 185.848 57.865 4.425 401.000 78.000 323.000
7 0.950 0.993 0.075' 5.400' 0.0 5.400
8-' 0.822 0.498 0.038 2.200 0.0 2.200
9 0.282 0.333 0.025 1.400 0.0 1.400
Y1 14.129 11.968 0.915 68.000 1.000 67.000
*Yz -1.009 '0.752 0.058 4.090_. 0.080 4.010
"Y3 0.856 0.501 0.038 3.430 0.140 3.290

Tabe1_üá. Medelvärden, standardavvikelser och variationsområden för regressions-

variablerna_för vägar utan Vägren.

'MEAN

variablerna för vägar med vägren.

STD.ERRDR MAXIMUM

VARIABLE MEAN STD.DEV. STD.ERRDR MAXIMUM MINIMUM- RANGE
1 - 11.048 1.594 0.117 14.500 8.000 6.500
2 3.604 1.739 0.127 12.300 0.600 11.700

»3 5.119 3.413 0.250 31.489 2.012 29.477
4 '18.618 11.890 0.869 74.700 2.4n0 72.290
5 0.388 0.314 0.023 1.830 0.0 1.830
6 271.240 81.311 5.946 725.000' 0a.000 616.000
7_ 0.120 - 0.394 0.029 4.300 0.0 4.300
8 0.627 0.522 0.038 2.300 0.0 2.300
9 0.620 0.368 0.027 1.700 0.0 1.700
.Y1 9.219 7.727 0.565 . 47.000 0.0 47.000
-Y2 0.674 0.527 _0.039 3.200 0.0 3.290
Y3 '0.526 0.347 0.025 2.620 0.0 2.620

i." .q...1. mg... . ...7 c., - -.'.,..,.._ .

Medelvärdet för variablerna X2 = sträckans årsmedeldygnstrafik, X3

sträckans längd, X4 = sträckans trafikarbete och X5 = antal korsningar/km

är av samma storleksordning för de båda vägtyperna. Tvärsektion (X1) och

'siktvariablerna (X8 5 X9) samt olycksmåttens medelvärden skiljer sig som

väntat_mellan de båda vägtyperna. Regressionsanalyserna redovisas nedan.

\
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6.6.1.Beroende variabel: Antal olyckor
* *n_____-__-____I_

Vägar utan vägran

VARIABLE REG.CUEF. STD.ERRDR CUEF. CDMPUTED T 'BETA CUEF
1 -0.65167 1.07848 '-0.60425^ _0.03750
2 .1.01962 0.63237 1;61236 0.14325
3 0372855 0.23263 3.13178 0.25171
4 0.55030 0.09863 5.57945 0.51941
5 4.82096 1.91073 v 2.52310 -0.13936
6 0.00010' 0.02362 0.00419 0.00049
7 2.65324 A1.T7005 2.26764 0;21798
8 2.16466 1.61547 1.33995 0.09006
9 0.23799 3.19463 0.07450 0.00662

INTERCEPT -4.48059
MULTIPLE CORRELATIUN 0.75412
STD. ERRDR UF ESTIMATE 8.07684

ANALYSIS OF VARTANGE FOR THE REGRESSIDN

;24.

SOURCE OF VARIATIDN D.F. sum DF sa. MEAN sa. F VALUE
ATTRIBUTABLE TD REGRESSIUN 9 13848_266 1538_696 23_587
DEVIATIDN FROM REGREBSIDN 161 10502.906. 65.235'

TOTAL . 170 24351.172

Vägar med vägran

VARIABLE REG.CUEF. STD.ERRDR CUEF. CDMPUTED T BETA CUEF.
1 0.01864 0.29742 0.06269 0.00385
2 0.71955 0.39440 1.82444 0.16198
3 0.23984 0.22588 1.06182 0.10594
4 0.34273 0.07173 4.77827 0.52735
5 1.63056 1.35667 1.20188 0.06634
6 0.01067 0.00704 1.51560 0.11224
7 1.?9977 1.20076 1.49886 0.0917T
8 4.30951 1.05438 4.08723 0.29098
9 -0.67705 1.31779 v -0051378 -0.03226

INTERCEPT ;7.21410
MULTIPLE CDRRELATIOM 0.68661
STD. ERROR OF ESTIMATE 5.75893

ANALYSIS OF VARIANCE FOR THE REGRESSION

SOUPCE OF VARIATION V D.F.. sum OF sa. MEAN 80; F VALUE
ATTRIEUTABLE TU REGRESSIUN 9 * 5235.750 581.750' 17.541
DEVIATIUN FROM REGRESSIDN 177 5870.262 .33.165

TOTAL ' .186' 11106.012
. 4.. ..... ...s-»w M. ..--.w_ -.. i...
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-Utfallet i de bägge regressionsanalySerna skiljer sig åt. Inverkan av

tvärsektionsbredden är delvis eliminerad, i första hand för vägar med

vägren. Med hjälp av stegvis regreSSion är det möjligt att belysa hur de

olika variablerna kommer i betydelseordning för de båda vägtyperna.

Vägar utan vägren

 

Reduktion uttryckt

i proportion av

Variabel _ Var (Y)

x4 4 0.471

X7 0.042

X5. f ' 0L019

X3 ' - 0.022

X8 - ' ' 0.007

 

Vägar med vägran

-Reduktion uttryckt

i proportion av

Variabel V Var (Y)

x4 I 0.387

' : ' 0.0X8 . _ I. 55

X2 0.009

X 0.005

Variabeln X4 = sträckans trafikarbete är av störst betydelse för båda

_Vägtyperna. Därefter kommer antal minimisiktpunkter/km. För vägar utan

vägren är det minimisiktpunkter med siktlängd <150 m som har betydelse

och på vägar med vägren minimisiktpunkter med siktlängd mellan 150-250 m.

Det är naturligt eftersom antalet minimisiktpunkter med siktlängd <150 m

inte i någon högre grad finns representerade på vägar med vägren. Mot-

svarande regressionsanalys har utförts för olycksmåtten olyckstäthet och

olyckskvot.
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6.6.2*Bagpgp§ç_yâp:§§§lj__êpggl_glzçEpE/EQLÅE_

'Vägar utan Vägren

COMPUTED T;VARIABLE REG.CUEF. STD.EHRDR CUEF. 'BETA CDEF.
'. 1 -0.00580 0.07336 -0.07913 e0.00531

2- 0.30321 0.04302 7.04889 0.67782
3 0.00805 0.01582 0.50859 0.04600
4 _0.00309 0.00671 _0.45990 -D.04634
5 0.38901 0.12997 2.99302 0.17892
6 -0.00071 0.00161 40.44310 -0.05476
7 0.20441 0.07959 2.56835 0.26722
8 -0.23531 0.10989 2.14136 0.155??
9 0.10437 0.21731' 0.48029 ,0.04618

INTERCEPT -0.39488
MULTIPLE CORRELATION 0.70338
STD. ERRDR OF ESTIMATEV 0.54941

ANALYSIS OF VARIANCE FOR THE REGRESSIDN

SOURCE DF VARIATIUN ,-D.F.' sum DF sa. MEAN sa. F VALUE'
ATTRIBUTABLE TU REBRESSION 9 47.587 5.287 17.517
DEVIATIDN FROM REGRESSIDN : 161 48.597 0.302

TOTAL x 170 96.1854

Vägar med vägran

VARIABLE REG.COEF. 8TD.ERROH COEF. CUMPUTED T BETA CDEF.
» 1. -0.00181 0.02040 -0.08862* _0.00547

2 0.g0975 0.02705 7.75297 0.69253
3 0.00913 0.01549 0.58893 0.05912
4 «0.00457 0.00492 -0.92828 _0.10307
5 0.10501 0.09306 1.12842 D;06266
6 0.00068 0.00048 1.39829 0.10419
7 0023930 0.08237 2.90530 0.17885
8' 0.25350 0.07233 3.50504 0.25105
9 -0.03601 0.09039 +0.39835 -0.02517

INTERCEPT -0.41312
MULTIPLE GDRRELATIBN 0.68188
STD. ERRUR DF ESTIMATE 0.39503

ANALYSIS OF VARIANCE FOR THE REGRESSION

SUURCE OF VARIATION D.F. sum DF sa. MEAN 50. F VALUE
ATTRIBUTABLE TU PEGRESSION 9 24.003 2.667' 17.091
DEVIATIUN FROM REGRESSIUN 177 27.621 0.156

51.624TOTAL '. 186
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.Den stegvisa regressionen ger följande

Vägar utan vägran

 

Variabel

Vägar med vägren

 

Variabel

Som väntat är X2 =

Reduktion uttryckt

i proportion av
Varr(Y)

0.395

0.049

0.028

0.019

Reduktion uttryckt

i proportion av

Var (Y)

'0.377

0.047

0.029

'0.006

27.

sträckans årsmedeldygnstrafik den variabel som har

den största betydelsen när det gäller att förklara variationen i olycks-

måttet. Siktvariablerna antal minimisiktpunktar/km kommer därefter i ord-

ning.
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6.6.3 åçgpgpgç;y§y3§§çlg__êpgal;glzçkggfgålj_fgp§qgskålqggggå

Vägar utan vägren

VARIABLE 'VREG.COEF. STD.ERRUR>CDEF. COMPUTED T BETA CDEF.
1 0;05266 0.05890. 0.89399 0.07232
2 O;01628 0.03454 0.471a8 0.05460
3 0.03214 0.01271 2.52952 0.27554'
4 _0.00770 0.00539 _1.42935 _0.17345
5 0.30021 0.10436 2.87681_ 0.20712
6 --0.00088 0.00129 0.68212 0.10153
7 0.28939 0.06390 4.52859 0.56746

<8 0.14983_, 0.08823 1.69818 0.14878
9 0,01169 0.17448 0.06698 0.00776

INTERCEPT . -0.26951
MULTIPLE BORRELATION 0.51685
STD. ERROR DF ESTIMATE 0.44112

ANALYSIS UF VARIANCE FOR.THE REGRESSIDN

_ SOURCE OF-VAHIATIGN 0,F. 'sum OF se. MEAN sa. F VALUE'
ATTRIBUTABLE T0 PEGRESSIDN- 9 11.419 1.269 6.521
DEVIATION FROM REGRESSIDN 161 31.329- 0.195

TOTAL 170 42.749

Vägar med vägren

VARIABLE REGgCDEF. STD.ERROR CUEF. -COMPUTED T BETA CDEF.
1 0.00929 0.01573 0.59057 0.04262
2 _0.01204 0.02086 -0.5?708 -0.06027
3 -0.00508 0.01195 -0.42531 _0.04992
4 -0.00038 0,00379 _0.09914 -0.01287
5 0.09039 0.07177 1.25941 0.08178
6 0.00094 0.00037 §2.52643 0.22010
7 0.41278 0.06352 6.49797 0.46771
8 0.22289 0.05578 3.99579 0.33465
9 -0.00156 0.06972 _0.02234 -0.00165

INTERCEPT 0.02142
MULTIPLE CDRRELATIUN 0.51818
STD. ERRDR UF ESTIMATE 0.30467

ANALYSIS OF VARIANCE FOR THE REGRESSION

'SUURCE DF VARIATION D.F. sum OF so. 'MEAN 59. F VALUE
ATTRIBUTABLE TD REGRESSIUN 9 6.031 0.670 7.219
DEVIATIUN FROM REGRESSIUN 177 16.430 0.093

TOTAL ' - 186 22.460



Nilsson, G: .Regressionsmodeller och kausalsamband ... 2'°

Den stegvisa regressionen ger följande'

 

Vägar utan vägren

Reduktionvuttryckt
i proportion av

Variabel Var (Y)

X7 ' 4 _ 0.178

x5 . _ 0.036

X3 " ' ' 0.023

X8 > _ 0.011

Vxá 0.010

Xll 0.006

Vägar med vägren

 

Reduktion uttryckt I

i proportion av

Variabel Var (Y)

X7 - 0.180

x8 . 0.045

.X6 1. 0.010

X . ' . 1 0.007

För bägge vägtyperna är det antalet minimisiktpunkter med siktlängd

<150 m/km (X7) som förklarar den största delen av olyckskvotens varians.
För vägar utan vägren tycks antal korsningar/km (X5), trots att det är '

sträckolyckor som behandlats, ha en icke obetydlig inverkan på olyckskvo-

ten.



6.6.4

Yl = + 0.534 -

Y1 = 12.159 + 0.576 -

Yl = 7.850 + 0.588

' Yl = 3.873 + 0.596

Y2 _= .0.064 + 0.221 .

-Yz, = -O.138 + 0.243

* YZ = _0.á43 + 0.246

. YZ = -0.429 + 0.239

Y3 = 0 540 + 0.277

Y3 = 0.432 + 0.281

Y3 = 0.353 + 0.287

Y3 = 0 133 + 0.331

Vägar utan Vägren

Yl = 1.713 + 0.727 -

YI = -1.295 + 0.763

Yl = -3.383 + 0.756 -

YI Å= -4.292 + 0.666 -
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Regressionsekvationer utifrån stegvis regression för samtliga vägar,

vaåag_Etåp_pgh_y§gar_mgd_y§ggeg_

Samtliga vägar

 

2.022

 

- 1.219 X
1

0.875 X1 + 1.992 0 X7

0.682 X + 2.387 X + 2.650 X

0.238

+ 0.246

0.252

0.147

0.143

0.195

2.525"

1 7 8

X7

' X7 + 0.268 ° X8

X7 + 0.261 X8 + 0.290 X5

X8

X8 + 0 202 x5 .

x8 + 0.200 x5 + 0.00070 x6

X7

+ 2.812 X + 4.897 - X

+ 2.444

7 5

- X7 + 5.565 - X5 + 0.480 X3
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0.068 + 0.281 xY2 = 2
YZ = -0.187 + 0.308 X2 + 0.175 - X7

Y2 = -0.289 + 0 289 x24+ 0 190 ax7 + 0.384 - X5

YZ = -0 507 + 0;288 x2 + 0.222 X7 + 0.387 X5'+ 0;228 x8

Y3 = 0.651 + 0.215V- X7

Y3 = '0.529 + 0.231'0 X7 + 0.272 - x5

Y3 = 0.433 + 0.224 0 X7 + 0.292v- x5 + 0.013 0 x3

Y3 j=- 0.322 4 0.239-x7 + 0.295. x5 + 0.019 ø x3 + 0.109 0 x8 V

Vägar med vägren

 

.Y1 5 1.696 + 0.404 0 X4

YI. = 50.894 + 0.424 x4 + 3.533 - X8

^Y1 '= -2.023 + 0.393 0 x4 + 3.550 X8 + 0.471 0 x2

YZ_ = 0.004 + 0.186 - x2

YZ» = -0.152 + 0.191 - X2 + 0.219 - X8

YZ >= -0.182 + 0.193 - x2 + 0.210 x81+ 0.221 o x7

Y3 = 0.481 + 0.374 - X7

Y3_ = 0.394 + 0.363 - X7 + 0.142 - X8

Y3 = 0.067 + 0.424 - X7 + 0.227 - X8 + 0.00098 a x6

Y3 = |0.036 + 0.417 - X7 + 0.226 ' x8 + 0.00097 - x6 + 0.092 0 X5
. ,

AV intresse vid studier av regressionskoefficienterna är det relativt

stabilervärdet=som.karaktäriserar regressionskoefficienterna oavsett anta-

let variabler i den stegvisa regressionen. Det är i första hand inter-

ceptet som förändras.
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6.7 Uppdelning efter olyckstyp

 

32.

I följande regressionsanalyser delas sträckolyckorna upp på singel-

olyckor, flerfordonsolyckor och övriga_olyckor. Multipel linjär regres-

'sionsanalys har sedan utförts för var och en av dessa olyckstyper.

Beroende variabel:

'Singelolyckor

VARIABLE
.1'

\
D
C
D
\
J
G
U
J
4
>
b
J
N

INTERCEPT

REG.CUEF.
«0.19680

0.15535
U . 86

1.21254
0.00319
1.60130
1.701??
0.28922

MULTIPLE CDRRELATION
STD. ERHDR UF ESTIMATE

SUURCE OF VARIATIUN

ATTRIBUTABLE TU REGRESSION

REGRESSIDNDEVIATIDN
TOTAL

Flerfordonsolyckor

VARIABLE

'
0
:
D
\
J
O
\
U
L
D
k
g
R
J
A

INTERCEPT

FROM

ANALYSIS DF VARIANCE FOR THE REGRESSIGN

REG.CUEF.
_0.62656
1.04278
0,31166
0.a7299
'2.17929
U.00644

1.55896

1.23756

0.11524

MULTIPLE CUHRELATIUN

vSTD. ERRUR

SUURCE UF VARIATIUN
ATTRIBUTABLE TU'REGRESEIUN

REBFWIKSIUNDEVIATIUN

TUTAL

Fnlm

UF ESTIMATE

ANALYS-S

Antal olyckor

8TD.ERROR CUEF.
0.08777
0.15905

0.07226

0.02675
0.52294
.0.00347
0.31017
0.42653
0.60257

0.66523
3.20142

D.F.

9
348
397-

STD.ERRUR CUEF.
0.11896

0.21557

0.09794

0.03625

0.70875

0.00470

0.4203R

0.57808

0.81667

-1.5Q104

4.33897

D.F.
9

348
357

CUMPUTED T

2.14981
7.35978
2.31870
0.91978
5.16271
3.98829
0.47998

SUM UF SQ.

2831.256 '
3566.689
6397.945

COMPUTED T

4.83737
'3.18221
4.77186
3.07484
1.37039
3.70850
2.130421

0.1A111

0F'VARIAHCE_F09 TME'REGRESSIUA

SUM UF 8G.

5893.53?
65510676

12445.?15

0.14154
0.54032
0.09434
0.06242
0.31957
0.20854

BETA COEF.

-0.08129

Ot02663'

MEAN SQ.

314.584

10.249

0.302??
0.20360

0.34044
0.12157
0.09037
0.22307
0.108??
0.00761

SQ.
654.838
19.82?

F VALUE

30.694

'BETA CUEF.
-0.26E68

FVVALUE
34.782
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lövrigaiolyckor

VARIABLE REG.CGEF. STD.ERRDR CDEF; CDMPUTED T BETA CDEF.
T 0.07557 0.05655 1.33631 0.08419
2 0.16940' 0.10248 1.65297 0.12779
43 0.16201_ 0.04656 3.47943 0.27495
4 0.03033 0.01724 1.75984 0.15507
5 0.1021S 0.33695 0.30324 0.01481
6 -0.n0055' 0.00223Q _0.24495 _0.01995
7 _0.38347- 0.19985 _1.91875 -n.14255
S 0.11748 0527d83 0.42746 ' . 0.02683
9 -0.48748 .' 0.38826 _1.25553 4 -0;08362

INTERCEPT _0.17373
MULTIPLE'CDRRELATION 0.44379
STD; ERRUR DF ESTIMATE 2.06283

ANALYSIS DF VARIANCE FUR'THE REGRESSIDN*

SouaoE DF VARIATIUN D.F. SUM OF SQ. MEAN SQ- F VALUEATTRIBUTABLE To REGRESSIGN 9 363.161 40.351 9 483DEVIATIDN FROM REGRESSIDN v 348 1480.831 4.25S 'TOTAL i 357 1843-992 i

För övriga olyckor är det endast X3 = sträckans längd som har någon egent-

lig betydelse.

:En jämförelse mellan singelolyckor och flerfordonsolyckor visar att på

singelolyckorna är det X4 = sträckans trafikarbete och siktvariablerna

X7 och X8

abler även påverkas av vägbredden,.Sträckans årsmedeldygnstrafik och antal

som betyder mest, medan flerfordonsolyckorna förutom dessa vari-

korsningar/km i högre grad än singelolyckorna.
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KAUSALSAMBAND MELLAN OLYCKOR, VÄGARS UTFORMNING OCH TRAFIKENS
STORLEK w '

I detta avsnitt behandlas orsakssambanden mellan olika mått på

olyckor och olycksförklarande variabler. De variabler som behand-

lats avviker i viss utsträckning från de som behandlats i tidigare

avsnitt.

Endast ett siktmått finns representerat nämligen antal minimisiktpunk-

ter där siktlängden är<:200 m/km. Tvärsektionsbredden delas i vissa

fall upp i körbanebredd och vägrensbredd. Trafikmåttet utgörs av

årsmedeldygnstrafiken.

Olycksmåtten är som tidigare antal olyckor, olyckstäthet och olycks-

kvot. Utifrån korrelationsmatrisen som redovisas i bilaga 2 är det

.möjligt att närmare belysa de enskilda variablernas samband med de

olika olycksmåtten. De kausala sambanden belyses med hjälp av pil-

scheman där samband mellan variablerna redovisas i form av pilar

med angivande av riktning. Svårigheten att tolka de kausala samban-

den ökar ju fler variabler som tas med. Den enklaste formen av ett

sådant pilschema är när endast en variabel påverkar den beroende

variabeln.

 

 

Olycksför- I rXY '
klarande . Olycksmåt_
ariabel(X)| (Y)

   

Det kansala sambandet anges då med korrelationskoefficienten mellan

olycksmåttet och den olycksförklarande variabeln. Om det finns fler

än en oberoende variabel där det inte existerar något beroende mel-

lan de oberoende variablerna kan motsvarande kausalsamband anges

enligt följande
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Av figuren framgår att var och en av de-oberoende variablerna direktl

påverkar den beroende variabeln. Det kausala sambandet kan även vara

indirekt vilket kan åskådliggöras enligt följande

 

Härvid sker inverkan av X1 på Y genom X2. Den oberoende variabeln

X kan förutom sin indirekta påverkan på Y genom X2 även påverka Y
1

direkt.

 

 

Med hjälp av partiella korrelationskoefficienter är det härvid möj-

ligt att skilja ut den direkta och indirekta inverkan av oberoende

variabler på den beroende variabeln.

Olyckskvot

 

Det ligger närmast till hands att börja med olyckskvoten eftersom det

härvid är möjligt att begränsa antalet oberoende variabler. De obe-

roende variabler som uppviSar den starkaste korrelationen med olycks-

kvoten är siktvariabeln, antal minimisiktpunkter med siktlängd <200

m/km och tvärsektionsbredden, I pilschemat på nästa sida redovisas

korrelationskoefficienterna.
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. X1 = antal minimisikt-
punkter per km 3

r = -O.6; ' r = ' V_ xlx2 Å///r \\\\ . Yx1 0.45

IX2 = tvärsektionsbreddl - =%Y= olyckskvot 'l

  

 

 

De partiella korrelationskoefficienterna, vars syfte är att studera

hur de erhållna sambanden förändras då hänsyn tas till övriga variab-

ler erhålles genom

  

rYX X = szu' YX1 "X1X2 = 0.01
. 2 1 V[ r2 ' ' r ' -

1 _ YX1 J11- I xlx2

r r r .

rYX . X = YX1 ' YX2 X2X1 = 0.37
1 2 Vi rZ 1J rZ 1

1 _ szl 1 - xle

r _ r
X2X1 ' X1X2

r = _
[XIX2 o Y 0.58]

Sambandet mellan tvärsektionsbredd (X2) och olyckskvot (Y) visar sig

vara "falskt" då hänsyn tas till siktvariabeln. Det kausala sambandet

' kan däremot beskrivas på olika sätt

X2 V X1 . Y. eller

X YX
2«<---- l ---»

I första fallet verkar X2 indirekt på Y genom X2; I det andra-fallet'

verkar X direkt på både X
1 2

är att något samband mellan Y ochX2 inte existerar.

och Y. Gemensamt för de båda pilschemana
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4

Genom att dela upp tvärsektionsbredden i variablerna körbanebredd

och vägrensbredd erhålles ytterligare en variabel. Följande pilSchema

erhålles ' > *

 

  

 

  

 

  

X1 = antal minimisikt- .I
punkter per km

I
i

vägrensbredd

   

 

  

le = körbanebredd Y_= olyckskvot J

  

'Av pilschemat framgår att genom att införa ytterligare en variabel

ökar antalet pilar med det dubbla jämfört med föregående pilschema.

Vi har här möjlighet att beräkna partiella korrelationskoefficienter

av andra ordningen 4

r t, r ' r
YX3 - XIX2 , YX2 - X1X3 reSp YX1 XZX3

I det följande redovisas samtliga korrelationskoefficienter

I' YX3 = _0125

rYxI = 0.45

rsz = -0.27

rXIXB = -0.59

rx2x3 = 0.49

.rxlx2 = -0.51

Som framgår av de tre sista korrelationskoefficienterna är de oberoende

variablerna tämligen starkt_korrelerade med varandra.

De partiella korrelationskoefficienterna av första ordningen är

följande
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r ' ° = r' ' I i: _.Yx3 x1 0.02 x3x1 x2 0.45
r_ , = _Yx3 x2 0.14. rX X _ X = 0 25

3 2 1

rYX2 ' X1_ = _0.05 1 rX X X = 0 31
r _ 2 1 ' 3 ' '
sz - X3 = --O.l8

r , =Yx1 X3 w _0.39
r _YX1 X2 - 0.38

Utifrån dessa partiella korrelationskoefficienter kan följande pilar

elimineras

 

Detta bestyrkes ytterligare vid beräkning av de partiella korrela-

tionskoefficienterna av andra ordningen

r . ' _ i
. YX3 XIX2 0.04

r' 0.' = .Yxl XZX3 0.36

rYX ' x x = 0 06
2 1 3 _ '

Resultatet kan tolkas som.Om det endast är Xl (siktvariabeln) som

direkt påverkar olyckskvoten medan inverkan av X2 och X3 är liten

då hänsyn tas till siktvariabeln.
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I nästa exempel tas årsmedeldygnstrafiken med som oberoende variabel.

För att antalet oberoende variabler inte skall öka får tvärsektions-

bredden ersätta körbanebredd Och vägrensbredd.

,X1 = antal minimisikt- .
punkter per km

  

   

  

 

IX2 = tvärsektionsbred' Y = olyckskvot _J

 

 

  

[X3 = årsmedeldygnstrafik I

 

Korrelationskoefficienterna är följande

r r rYXII = 0.45 YXl X2 = 0.37 XIXZ ' X3 = -O.62

r = r 0 = . - IYX2 -0.27 YXl X3 0.44 r

< . = -0.15
rYx = -0.14 ' rYx ° x = 0.01- X1X3 X23 2 1
I =_ r . = _Xlx2 -0.62 sz X3 0.26 r . _ .
r r xzx3 x1 - 0.02
xlx3 = -0.17 YXB - x1 = _0.07

I' I'= 0. . 0 = -0.X2X3 09 YX3 X2 12

rYX ° X x % - 0 361 2 3 -'

r o :I 0.01
sz X1X3

*rYX ° x X = -0.07

De partiella korrelatlonskoefficienterna ger följande pilsehema

Ar/////2v':1

I \\\\\|
-X '| Y

' X
3
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Ovanstående visar att inte heller årsmedeldygnstrafiken påverkar

olyckskvoten då hänsyn tas till siktvariabeln.

Olyckstäthet

Olyckstätheten är starkast korrelerad med årsmedeldygnstrafiken och

.antal minimisiktpunkter/km. Om vi studerar samma uppsättning av obero-

ende variabler som i det sista pilschemat i föregående avsnitt men

byter ut den beroende variabeln mot olyckstäthet erhålles följande

pilschema

 

antal minimisikt-,
punkter per km

1 .

[§2 = tvärsektionsbredd

 

   

  

Y = olyckstäthetl

 

 

  

  

IX3 = årsmedeldygnstrafiil-

 

Korrelationskoefficienterna mellan de oberoende variablerna finns

redovisade i föregående avsnitt, varför endast korrelationskoeffici-

enter som innehåller den beroende variabeln redovisas.

Yx1 ° x2 .=-- 0.20 rszx1 - sz3 = 0.28

rYx1 v X3 = 0.38 r

YX2_° X1X3 = 0.05

1'sz - x1 = -0.05 r

rYXá . X3 = _0.27 YX3 xlx2 = 0.42

rYX3 ' x1 = 0.42 '

YX ' X = 0.38
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Ovanstående pilschema skulle utifrån de partiellaAhorrelationskoeffi-

cienterna kunna reduceras till

 

Detta visar att både siktvariabeln och trafikvariabeln påverkar

olyckstätheten.

7.3 Antal olyckor

 

När antalet olyckor studeras som beroende Variabel erhålles de största

korrelationskoefficienterna för sträckans längd, vägrensbredd, års-

medeldygnstrafik och antal nänimisiktpunkter '<200 m/Rm. Vi utelämnar

tills vidare vägrensbredden och studerar de övriga som oberoende

variabler.

. [_X. = antal minimisikt- - d_ 1 «. M.un_ -
punkter per um

 

 

 

IXZ ==sträckans längd I I Y = antal olyckogå

?7
[§3 = årsmedeldygnstrafikl
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.rxzx3 = -0.16

?xlx2 = _0.18

erX3 = ;0.17

'rsz = 0.40

rYXB_ = 0.20

I rYx1 - = 0.16 V

De partiella korrelationskoefficienterna för de tre oberoende

Variablerna

r. ' "X - = _X2 3 X1 0.20

r - :';_
X1X2 X3 0.21

r _
X X ° X = _0.21
1.3 2

I samtliga fall ökar den partiella korrelationskoefficienten jämfört

med de ursprungliga korrelationskoefficienterna. Därefter studeras

sambanden mellan var och en av de oberoende variablerna och antalet

olyckor med hjälp av de partiella korrelationskoefficienterna.

YX2 - X 3 = 0.45 r

r sz - xlx3 = 0.51
.sz j x1 = 0.44

r , =Yx3 x2 0.29 rYX ' X X

rYX , X = 0_23 3 1 2 = 0.37
3 1

ryxl - x3 = 0.20 >
ryxl - xzx3 = 0.34

rYx1 ° X2 = 0.26

De partiella korrelationskoefficienterna mellan antal olyckor och var

och en av de oberoende variablerna ökar då hänsyn tas till de övriga

oberoende variablerna.
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För att ytterligare komplicera det hela förs även vagrensbredden in

i det kausala sambandet som redovisas i pilschemat,

i X1 = antal minimisikt- _
punkter per km- -

_ s/ .
[X = Sträckans _j'

2 l ' / I 'så'

   

  

= Antal olyckor 1

T
längd

i

 

  

 

 

 

  

  

'lX = Ärsmedel- _ _ R I _
[3 dygnstrafik ä 4 - Vagrensbrede

r r - I r <X "" . 0 = 0 = _X3 4 0 14 - X2X4 X3 0.06 X2X4, X1X3 _0.07

r r -rX = 0 ' = _ . = '2X4 0 04 X3X4 .X1 0.06 X3X4 X1X2 0.05

r r r
X = ... . X = 0 =X1 4 0.51 X3X4 2 0.15 XIX4 X2X3 -O.50

r X 0 ' =X3 4 X2 0.06

[rm = -0.21| rx x - x = -0.50 rx X . x = -0 17< -4 i 1 4 3 2 3 4 '
r _ r _

r , = _
XIX3 X4 0.12

rXX . XX = 0 20
2 3 1 4 - '

rx X I - x x = 0 22
1 2_ 3 4 "- '

rx x -x X = 0 16
1 3 2-4 m _ °

Vi utesluter sambanden mellan X4 och X
2
resp X4 och X3 och erhåller

följande pilschema

/x  
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Vi kan nu beräkna de partiella korrelationskoefficrenterna för sam-

bandet mellan vägrensbredd och antal olyckor då hänsyn tas till en

resp två av de övriga oberoende variablerna.

YX4 ' X2 = -O.25 YX4 XZX3 = -O.3l

r 2 _ r , = _-
YX4 X3 0.25 YX4 X1X2 0.15

r = r = __YX4 X1 -O.15 YX4 XIX3 0.18

De lägsta värdena på de partiella korrelationskoefficienterna erhål-

les då hänsyn tas till.minimisiktpunkter/km'(X1).

'Därefter beräknas

. YX1 ° X4 = 0.06

erXZ - X4 = _0.19

rYX2 - x4 = 0.42

rYX .3 x X. =* 0'16
. 'l 2 4 '

rXIXB ' X4 = -0.12

rYx3 - X4 = 0.24

rYx ° X X = 0.09'

Till slut kan vi beräkna de partiella korrelationskoefficienterna

YX2 - X1X3X4 = 0.51

rYx ' x X X = 0 38
3 1 2 4 °

rYx 0 x x x = 0 23
'M 1 2 3 4 '

I' . _.YX x xx - -0.17
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Jämfört med tidigare partiella korrelationskoefficienter då vägrens-

bredden (X4) ej medtogs är det endast sambandet mellan antal minimi-

. 'K X

_ 1 Å2X3 4
Detta är naturligt då antal minimisiktpunkter

siktpunkter/km (X1) och antal olyckor (Y) som förändrats. rXY
_ r.cr ' 00 I . X X .

ar min re an YX1 2 3
. r .

'per km och vägrensbredd är starkt korrelerade ( X1X4° X X = -O,50).
2 3

*Orsakssambanden kan tänkas vara följande.

 

 

Sammanfattning

 

Av de studerade undersökta variablerna tycks samtliga kunna karakteri-

seras som olycksförklarande faktorer, d V s det finns ett samband

mellan antalet olyckor och de olika variablerna. Två av de oberoende

variablerna, vägrensbredden och antal minimisiktpunkter/km, är emeller-

tid starkt korrelerade med varandra även då hänsyn tas till de övriga

Oberoende variablerna då antalet olyckor är beroende variabel. Det-

samma gäller tvärsektionsbredd och antal minimisiktpunkter/km då den

beroende variabeln är olyckstal och olyckstäthet. Härvid visade det

sig att sambandet mellan tvärsektionsbredd och olyckstal resp olycks-

täthet var "falskt" och nästan helt kan förklaras av antal minimisikt-

punkter/km.
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10.

11.

Tvärsektionsbredd

Körbanebredd

Vägrensbredd

Antal minimisiktpunkter<:_200 m/km

Antal minimisiktpunkter 200-300 m/km

Antal minimisiktpunkter<:BOO m/km

Sträckans längd

Ärbmedeldygnstrafik

Antal olyckor

Olyckstal.

Olyckstäthet

10. 11;

 

1.00'

 

0.60 1.00

 

0.99 0.49- 1.00

 

-0(62 -_0;51 _0.59

 

0.23 0.30 0.20 1.00

 

-O.41 0.55 0.05 1.00

 

-0.57'

0.20 0.04 0.22 0.05 _0.18 1.00

 

0.09 0.14 0.07 0.08 -O.14 -O.16 1.00

 

-0.11 -O.21 -0,08 _0;06 0.15 0.40 0.20 1.00

 

;0.27 .0.27 -0.25 _0.16 '0.42 _0.09 -0.14 0.55 1.00

  

-0.22

 

-0.23

 

-0.20

  

.-0,09

 

0.20

 

_0.17

 

0.35

 

0.71

 

_0.23

 

1.00
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