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Modeller för beskrivning av samband mellan olyckor och

vägens geometriska utformning.

av Kjell Andersson och Göran Nilsson

Statens väg- och trafikinstitut

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Rapporten innehåller en redovisning av olika modeller för

beskrivning av samband mellan olyckor och olika väggeo-

metriska variabler såsom vägbredd, linjeföring och sikt-

förhållanden.

I rapporten behandlas två olika modeller som testas på

en vägsträcka där olika förslag till förbättringsåtgärder

behandlas. På denna sträcka har också en analys av olyck-

or gjorts med hänsyn till olyckstyp och ljusförhållandet

samt siktvariablerna medelsikt och antal minimisiktpunk-

ter per km. Samband mellan olika siktvariabler och linje-

föringsstandard redovisas också i rapporten.
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Models for a description of relationship between acci-
dents and the road's geometric design

by Kjell Andersson and Göran Nilsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The report contains an account of various models for a

description of relationship between accidents and such

different geometrical variables as road width, align-

ment and sight conditions.

Two different models are considered. Both are tested

on a road where various suggestions for improvements

are being considered. On this road, an analysis of

accidents has also been made with regard to type of

accident and light conditions together with the variab-

les of sight, average sight distance and the number of

local minimas per km for the sight distance. The con-

nection between different variables describingsight

conditions and standard of the alignment is also trea-

ted in the report.

VTI RAPPORT 153



III

Modeller för beskrivning av samband mellan olyckor och

vägens geometriska utformning

av Kjell Andersson och Göran Nilsson
Statens väg- och trafikinstitut
Fack

581 01 LINKÖPING Sweden

SAMMANFATTNING

I denna rapport redovisas olika modeller för beskriv-

ning av samband mellan olyckor och olika väggeometriska

variabler såsom vägbredd, linjeföring och siktförhål-

landen.

Innehållet i rapporten är en sammanställning av resul-

tat från olika undersökningar utförda på uppdrag av

statens vägverk och behandlar enbart landsbygdsförhål-

landen.

Redan en enkel beskrivning av vägens standard efter

vägkategori visar att eurOpavägarna har en låg olycks-

kvot medan det sekundära och tertiära vägnätet har en

mer än dubbelt så hög olyckskvot. Genomgående inträf-

far oavsett vägkategori en fjärdedel av de polisrappor-

terade olyckorna i korsningar.

I rapporten behandlas två olika prediktionsmodeller för

olyckor, en modell som anger förväntat antal olyckor

med hänsyn till vägbredd, vägens linjeföring och has-

tighetsgräns, samt en modell som utvecklats för att be-

skriva effekten av siktförbättrande åtgärder och som

dessutom beaktar antal korsningar.

De båda modellerna testas också på en väg där olika.för-

slag till förbättringsåtgärder behandlas på sträckor.

Dessutom behandlas åtgärder i korsningar.
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Med avseende på siktförhållanden har samband mellan me-

delsikt, antal minsiktpunkter och linjeföringsstandard

studerats. På testvägen har också utförts en fördjupad

olycksanalys där hänsyn tagits till olyckstyp och ljus-

förhållanden samt siktvariablerna medelsikt och antal

minimisiktpunkter per km. Resultaten visar att olycks-

kvoten för dagsljusolyckor är oberoende av siktförhål-

landen medan däremot ett samband mellan olyckskvoten

för mörkerolyckor och medelsikten erhålles för singel-

olyckor.

Utifrån de linjeföringsklasser som används i en av pre-

diktionsmodellerna för olyckor har 2000 km väg stude-

rats där samband mellan olyckskvot och medelsikt för

olika linjeföringsklasser undersökts. På sträckor där

kurvradien understiger 1000 m erhålles ett signifikant

samband mellan olyckskvot och antal minsiktpunkter per

km.
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Models for a description of relationship between acci-
dents and the road's geometric design

by Kjell Andersson and Göran Nilsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

Various models for a description of relationship bet-

ween accidents and such different geometrical variables

in roads as road width and sight conditions are consi-

dered in this report.

The content of the report is a compilation of results

obtained from various tests carried out under a commis-

sion from the National Swedish Road Administration and

considers conditions in rural areas only.

A simple description of road standards according to

road category has already shown that the European roads

have a low accident rate while the accident rates on

the secondary and tertiary road networks are more than

twice that high. Irrespective of road category, a

quarter of accidents reported to the police occur con-

sistently at junctions.

Two different prediction models of accidents are consi-

dered in the report: on the one hand a model which

shows the expected number of accidents with regard to

road width, road alignment and speed limit, and on the

other hand a model which is designed to describe the

effect of measures taken to improve sight and which,

furthermore, takes into consideration the number of

junctions.

Both models are being tested on a road where various

suggestions for improvements are being considered at
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road sections between junctions. In addition, improve-

ments at junctions are also considered.

With regard to sight conditions, the correlation bet-

ween average sight distance, the number of minimas for

the sight distance and the standard of road alignment

has been studied. On road tested a deeper analysis of

accidents has also been made not taken of type of acci-

dent and conditions of light as well as the variables

of sight, average sight distance and the number of lo-

cal minimas per km for the sight distance. The results

show that the accident rate in daylight is not depen-

dent on sight while, however, a relationship between

the accident rate in darkness and average sightwiistance

was found for single accidents.

Considering the alignment classifications which were

used in one of the prediction models for accidents,

200 km of road has been studied where a relationship

between accident rate and average sight distance for

different alignment classifications has been investi-

tated. On stretches where the radius of curvature is

less than 1000 m, a significant correlation betweenenxüx-

dent rate and number of sight distance minimas is found.
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BAKGRUND

En vägsträckas kvalitet eller standard kan anges på en

mängd olika sätt. Standarden kan beskrivas genom angiv-

ande av olika väggeometriska variabler såsom vägbredd,

mått på kurvighet och backighet, olika siktmått m m.

Ett annat sätt är att ange standarden med hjälp av olika

effektmått såsom hastighetsmått och olycksmått. I det

senare fallet ställs stora krav på FoU-arbete, eftersom

det är nödvändigt att känna till, hur förändringar av

den geometriska utformningen påverkar de olika effekt-

måtten.

Med utgångspunkt från trafiksäkerhetsaspekten vid väg-

planering ges i denna rapport olika exempel på samband

mellan olyckor och olika väggeometriska variabler såsom

vägbredd, linjeföring och siktförhållanden.

Innehållet i rapporten är en sammanställning av resul-

tat från olika undersökningar utförda på uppdrag av

statens vägverk och behandlar enbart landsbygdsför-

hållanden.

VTI RAPPORT 153



VÄGKATEGORI

Det statliga vägnätet består av olika vägkategorier med

i genomsnitt olika standard med avseende på bl a väggeo-

metri. Den högsta standarden återfinnes på det primära

vägnätet - EurOpavägar, riksvägar och primära länsvägar.

Det primära vägnätet omfattar ungefär 23 000 km. Den i

genomsnitt lägsta standarden återfinnes på s k övriga

länsvägar som består av det sekundära och det tertiära

vägnätet. I tabell 1 anges längden, trafikarbete, antal

olyckor, olyckskvot för samtliga olyckor och olyckskvot

för enbart olyckor som inträffat på sträckor år 1973

(samtliga olyckor exklusive korsningsolyckor).

Tabell 1. Trafikolyckor 1973 efter vägkategori på det
statliga vägnätet.

  

 

 

'Vägkategori Längd Trafikarbe- Antal polis- Olyckskvot
(km) te (ndljon rapporterade Samtliga Enbart

fordonski- olyckor olyckor sträck-
lometer) olyckor

Europavägar 4106 10474 4283 0,41 0,31

Riksvägar 9134 10095 6477 0,64 0,49

Primära 9723 5589 3612 0,65 0,50
länsvägar

Övriga 77015 8965 7978 0,89 0,68
vägar

  

 

  

 

 

Som framgår av tabellen erhålles också den högsta trafik-

säkerhetsstandarden uttryckt i olyckskvot - antal olyckor

per miljon fordonskilometer - på EurOpavägar medan den

lägsta standarden erhålles för kategorien "övriga vägar".

Oavsett vägkategori inträffade ungefär en fjärdedel av

 

olyckorna i korsningar.
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Den geometriska utformningen tillsammans med vägens års-

medeldygnstrafik bestämmer även, vilken generell hastig-

hetsgräns som skall gälla. Hastighetsgränsen anges genom

utmärkning. I nedanstående tabell anges de vägavsnitt,

som skall erhålla en högre hastighetsgräns än bashastig-

hetsgränsen 70 km/h.

Vägklass Hastighet

Mötorvägar där inte särskilda förhållanden
kräver lägre hastighetsgräns llO

Belagd vägbe- Trafik
bredd.n1 Fordon/åmd 1969

3 000 ll0
1 500 god linjeföring
l II II II

800 mycket god linjeför. "
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Huvuddelen av det primära vägnätet har hastighetsgränsen

90 eller 110 km/h, medan det övriga vägnätet i huvudsak

har hastighetsgränsen 70 km/h sedan l97l-06-Ol.
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GEOMETRISK UTFORMNING

Som framgick utifrån uppdelningen i olika vägkategorier

hade vägar med hög geometrisk standard lägre olyckskvot

än vägar med låg geometrisk standard. I det följande

kommer sträckor - vägsträckor mellan korsningar - och

korsningar att behandlas var för sig eftersom geometrisk

utformning inte samtidigt kan definieras för dessa båda

vägelement.

Sträckors geometriska utformning bestäms i första hand

av

0 vägbredd (typsektion)

o linjeföring (kurvor och lutningar)

som tillsammans med vägen omgivning, resulterar i sikt-

förhållanden utefter vägen.

I figur 1 redovisas ett exempel på siktens variation i

båda riktningarna.
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Figur 1. Exempel på siktlängdens variation i vägens
båda riktningar.
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Vägbredd (typsektion)

 

Förutom att uttrycka trafiksäkerheten utifrån antalet

olyckor är det vanligt att försöka relatera antalet

olyckor till trafikarbetets storlek, vilket gör det möj-

ligt att jämföra trafiksäkerheten mellan olika miljöer.

Det trafiksäkerhetsmått som oftast används för detta syfte

är olyckskvoten - antal olyckor per miljon axelparkilo-

meter. Ibland används fordonskilometer, vilket emeller-

tid i de flesta svenska undersökningar avser axelparkilo-

meter.

Med avseende på samband mellan olyckor och vägbredd har

sedan länge sambandet mellan olyckskvot och vägbredd an-

vänts inom olika beslutsprocesser vid vägverket och vid

olika vägplaneutredningar under 50-, 60- och 70-talen.

Sambanden innehåller såväl olyckor på sträckor som i

korsningar. Det samband som används belyser enbart, hur

vägbredden påverkar olyckskvoten. I figur 2 visas hur

detta samband förändrats under en 20-årsperiod. Som fram-

går av figuren var olyckskvotens nivå i mitten på 50-talet

betydligt högre än under början av 70-talet. Under 50-

talet och i början av 60-talet fanns dessutom inga gene-

rella hastighetsgränser på landsbygdens allmänna vägnät.

Det undre sambandet speglar till en del införandet av

generella rumsdifferentierade hastighetsgränser, som in-

fördes efter högertrafikomläggningen 1967 och som l97l

ledde till införande av bashastighetsgränsen 70 km/h.

Den senaste åtgärden innebär, att vägar i 7 meter i de

flesta fall erhöll hastighetsgränsen 70 km/h, vilket

medförde en reduktion av olyckskvoten för dessa vägar,

som före 1971-06-01 haft hastighetsgränsen 90 km/h.
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Olyckskvot

   
Början av.\

_
'\ 7,0 m + smal vägren ;gitêå::.

7,0 m + bred vägren

 

+-Början av 60-talet.

ç*ä§ä§h * *uu;::::::::=ä Fri fart.
Början av 70-talet.

Hastighetsgränserna

90 och 70 km/h.

  

0 | L I I | l l l

5 6 7 8 9 10 11 12 13 Vägbredd (m)

 

Figur 2. Olyckskvot som funktion av vägbredd utifrån
undersökningar i början av 50-, 60- och 70-
talen.

Vid närmare granskning av de tre olika sambanden fram-

går att de relativa skillnadernai olyckskvot för olika

Vägbredder inte nämnvärt förändrats medan däremot de ab-

soluta skillnaderna är mycket stora. Ur olycksvärderings-

synpunkt innebär detta att övergång från en smal till en

bredare väg, givet visst trafikflöde, idag ger en i antal

olyckor lägre reduktion än vad som var fallet t ex på 50-

talet.
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Orsaken till att den absoluta skillnadenså drastiskt

minskat kan förklaras av alla generella åtgärder som

kommit trafiksäkerheten till godo t ex förbättrade for-

don, bättre förarutbildning, generella hastighetsbegräns-

ningar samt det faktum att även om Vägbredden inte för-

ändrats så ser en väg idag inte ut som i mitten av 50-

talet. Bland de faktorer som väsentligt förbättrats

är t ex beläggningsstandard, linjeföringsstandard, ut-

märkning, kant- och mittlinjemarkeringar samt effektivi-

sering av driftåtgärder t ex snöröjning och saltning.

I figur 3 redovisas samband mellan olyckskvot och belagd

bredd för tvåfältsvägar med hastighetsgränsen 90 km/h.

Motsvarande undersökningsmaterial med hänsyn tagen även

till linjeföring redovisas i Meddelande nr 13, statens

väg- och trafikinstitut, 1976 "Statistisk beskrivning av

trafikolyckors samband med faktorer ingående i vägdata-

banken".

Olyckskvot

erO Hastighetsbegränsning: 90 km/h

Region: Hela landet

0,50»

 

 

lL 4 1 5 L L 1 1 L 1 1 l,

Belagd bredd m (x)U
'
T
b

|.
_:

0

Figur 3. Sambandet mellan olyckskvot och belagd bredd
med för olika belagd bredd genomsnittlig linje-
föringsstandard.
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Linjeföring

 

Utifrån de samband som erhållits mellan olyckskvot och

belagd bredd och linjeföring har utvecklats en predik-

tionsmodell för beskrivning av vägars säkerhet. Predik-

tionsmodellen kan för vissa syften användas för att ange

förväntad förändring i olyckskvot då tvärsektion eller

linjeföring förändras.

I modellen behandlas den belagda bredden som en konti-

nuerlig variabel medan däremot linjeföring uttryckes

genom tre olika linjeföringsklasser (I - III).

Utifrån ursprungligen 30 linjeföringsklasser kan model-

lens tre linjeföringsklasser beskrivas enligt nedan-

stående matris.

    

 

 

 
   

 

    

Kurvradie Lutning (0/00)

(m) 0-10 10-20 20-30 > 30 Backkrön

Raklinje I I I II I

(raw)

> 1000 I I I II I

700-1000 II II II II II

400-700 II II II III II

200-400 III III III III III

§ 200 III III III III III

 

Vid de tillämpningar, som utförs vid VTI angående vissa

enskilda lokala siktförbättringar genom ändring av linje-

föringsstandard, har framkommit, att linjeföringen i

modellen för detta ändamål är alltför grovt beskriven.

Däremot torde modellen kunna användas i viss utsträck-

ning vid val av linjeföringsstandard för längre väg-

sträckor. I figurerna 4a och 4b anges, hur olyckskvoten
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förändras då andelarna av trafikarbete, som utförs i

linjeföringsklass II och III förändras, samtidigt som

trafikarbetet som uträttas i linjeföringsklass I är

70 respektive 80% av totala trafikarbetet. På vägavsnitt

av normal standard är den dominerande linjeförings-

klassen linjeföringsklass I.
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OLYCKSKVOT (å)

?

0,70 P Procentuell andel av linje-
föringsklass I, II resp III:

I II III

o 70/10/20

* 70/15/15

° 70/20/10

x 70/25/5

° 70/30/0

0,60 P

0,50 *

0,40 _

0,30 +

1 L 1 L L 4 1 1 L 1 L 1:

50 100 BELAGD BREDD DM (X)

Figur 4a.

10

   

Hastighetsbegränsning: 90 km/h

 

Region: Hela landet

Olyckskvotens samband med belagd bredd för
olika fördelning på linjeföringsklasser.
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OLYCKSKVOT (g)

0

0,70 "

Procentuell andel av linje-

föringsklass I, II resp III:

I II III

o 80/ 5/15

80/10/10

80/15/5

x 80/20/0

0,60 *
0

0,50 *

0,40 *

0,30 *

1 1 L 1 4 1 L 1 1 1 1 :

50 100 BELAGD BREDD DM (X)

Figur 4b. Hastighetsbegränsning: 90 km/h
Region: Hela landet

Olyckskvotens samband med belagd bredd för

olika fördelning på linjeföringklasser.
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Figur 5.

12

Siktförhållanden

 

Utifrån utförda undersökningar (rapport nr 27 "Studier

av samband mellan olyckor,

VTI,

vägens utformning och trafi-

kens storlek", 1975 samt rapport nr 43 "Regressions-

modeller och kausalsamband vid studier av trafikolyckors

VTI, 1974)

sträckning varit möjligt att värdera konsekvensen avaüj:

väg- och trafikberoende", har det i viss ut-

siktlängden ökas i en minimisiktpunkt, vilket är möjligt

genom profiljusteringar, siktschaktningar eller siktröj-

ningar i kurvor.

I figur 5 redovisas förändringen i olycksrisk - antal

olyckor per passerande miljoner fordon - vid förändring

av siktlängden i en enskild minimisiktpunkt.

Antal olyckor per miljoner fordon och minimisikt-
punkt

 

A

F T 1 7

100 200 300 Siktlängd
i minimisikt-

punkten

Samband mellan antal olyckor per miljon for-
don per minimisiktpunkt coh siktlängd 1 mini-
misiktpunkte.
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Den angivna olycksrisken avser olyckor som förorsakas av

minimisiktpunkten. Eftersom en siktbegränsning påverkar

trafikprocessen både före och efter själva minimisikt-

punkten kan man inte förutsätta att dessa olyckor inträf-

far i minimisiktpunktens omedelbara omgivning. Av olika

skäl avgränsar man sig till den länk därminimisiktpunk-

ten ligger.
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ÅTGÄRDS- EFFEKTANALYS (D-E4-PROJEKTET)

I detta avsnitt utvecklas och tillämpas några metoder

för kvantifiering av trafiksäkerhetseffekten av olika

typer av åtgärder varvid prediktionsmodellens och en

utveckling av siktmodellen används. Metoderna har tes-

tats för att beskriva effekten av olika åtgärder på

väg E4 mellan E-länsgräns och Nyköping inom Söderman-

lands län.

Olyckors flödesberoende

För att undersöka om hög trafik är ett trafiksäkerhets-

problem har olyckskvotens beroende av timflödet (antal

axelpar per timme, ap/h) undersökts på det aktuella

vägavsnittet av E4:an. Beräkningarna grundar sig på en

helårsregistrerande trafikräkning 1971 och på polis-

rapporterade olyckor för åren 1970-1975, 402 st.

Metoden tillåter inte analys av extremt höga flöden

(säg över 1 000 ap/h), men inget har framkommit som

tyder på att slutsatserna påverkas av denna brist.

Beräkningarna visar att olyckskvoten är lägst vid flö-

den över 500 ap/h. Man kan härav dra slutsatsen att en

ökad trafikvolym ej förväntas medföra förhöjd olycks-

kvot. Det finns heller ingen anledning att förvänta sig

att olyckskvoten ökar om trafikvolymen minskar, exempel-

vis till följd av nybyggnad. Den observerade höga olycks-

kvoten vid låga flöden kan nämligen förklaras av sådana

faktorer som natt, mörker och halka.

För utredningens vidkommande fanns således ingen anled-

ning att göra annat än att anta att olyckskvoten på den

befintliga vägen förblir konstant (oberoende av trafik-

volymen) om inga åtgärder vidtas.

VTI RAPPORT 153



15

Olyckors rumsfördelning

 

Erséiääisaêmsésllsg

Olyckornas rumsliga fördelning är väsentlig då det

gäller att identifiera trafiksäkerhetSproblem och finna

lämpliga åtgärder. Man kan härvid jämföra det faktiska

olycksutfallet med det som förväntas enligt någon olycks-

modell (dvs samband mellan trafikolyckor och vissa väg-

och trafikfaktorer).

Om överensstämmelsen är god innebär det att modellen

väl beskriver hur olyckorna beror på de beaktade fakto-

rerna. Under antagandet att sambanden är kausala ger

modellen effekten av sådana åtgärder som innebär förändu

ring av modellens faktorer. Visserligen kan andra åt-

gärder ha effekt, men olyckornas rumsfördelning kan

modellmässigt inte påverkas av andra åtgärder än de som

förändrar modellensprediktioner.

Om det inträffar fler olyckor än förväntat får anled-

ningen härtill sökas bland faktorer som ej beaktas av

modellen och lämpliga åtgärder väljes därefter.

Fallet med färre olyckor än förväntat föranleder ingen

åtgärd men även det bör givetvis uppmärksammas.

Prediktionsmodellen beskriver förväntat antal sträck-

olyckor utanför tätort som funktion av vägbredd, linje-

föring och trafikarbete. Vid jämförelse med prediktions-

modellens utsaga - tabell 2 - visar det faktiska utfallet

i denna studie följande avvikelser:

0 totalt inträffade fler olyckor än förväntat

0 fler olyckor än förväntat inträffade på de tre
första (västligaste) länkarna.

Dessa avvikelser förklaras till viss del av djurolyckorna.

Sedan dessa eliminerats kvarstod att
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0

länken.

fler olyckor än förväntat inträffade på den tredje

Denna avvikelse förklaras delvis av att två servicein-

rättningar har anslutningar som är lika trafikstarka,

och olycksdrabbade, som de

typsfördelningen indikerar

underskattar betydelsen av

ring i kombination med hög

största korsningarna. Olycks-

även att prediktionsmodellen

smal väg och dålig linjefö-

trafik.

Följande slutsatser kan dras av jämförelsen

     

   

  

  

0 djurolyckorna utgör självfallet ett trafiksäkerhets-
problem och bör särbehandlas

0 större enskilda anslutningar bör särbehandlas på
samma sätt som korsningar

o Prediktionsmodellen kan användas för effektbeskriv-

ning av väggeometriska förändringar men alternativa
modeller bör prövas.

;abell 2. Sträckolyckor enligt prediktionsmodellen

Länk Längd Predikterat antal Observerat antal

m olyckor 1970-1975 olyckor 1970-1975

Exkl Djur- Exkl Djur-
Totalt Ohgkor Totalt Olyjpr

1 3 241 25 21,5 41XX 23
2 2 460 19,5 17 30xx 19
3 5 062 39 33,5 76xxx 53xxx
4 683 5 4,5 7 6

5 33 0 0 0 0

6 3 435 23,5 20,5 22 17

7 568 4 3,5 4 4

8 5 064 37,5 32,5 41 34

9 454 1,5 1,5 1 1

10 180 5,5 5 4 4

11 856 46 40 55 52x
12 3 398 31,5 27 36 35

13 910 8,5 7,5 8 6

Summa 32 344 246,5 213 325xxx 254x

xxx kraftig avvikelse xx smärre avvikelse
x det observerade värdet ligger på konfidensgränsen
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Den av prediktionsmodellen givna effekten på trafikolyck-

or illustreras bäst av en figur över hur olyckskvoten på

en vägsträcka beror på vägens linjeföring och bredd på

sträckan.

Olyckskvot (olyckor per miljoner axelparskm)

 

 

A

1,0* III

' Befintlig väg
_ efter profil-

II justering

' I efter breddning
0,5_

/

l efter breddning och
- profiljustering

. 1 I
| I

I i I

4 ' I
I

_.Añ s. 1 r 2 1 3 T . >Belagd bredd (m)
7 9 11 13

För de föreslagna profiljusteringarna gäller att de en-

dast i obetydlig omfattning förändrar linjeföringsklassi-

ficering. Anledningen är att åtgärden vidtas i backkrön,

som redan tillhör den bästa linjeföringklassen.

Slutsatsen är att enligt prediktionsmodellen har profil-

justeringar i backkrön ingen effekt på trafikolyckor.

Tabell 3. Effekt på förväntat antal olyckor per år en-
ligt prediktionsmodellen.

     

Åtgärd Förbättringsnivå

I II

Profiljusteringar 0 0

Breddning - 0,18 - 1,65

Ny plansträckning - - 0,07

Summa - 0,18 - 1,72
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MiBlElêlEEEEEEEêEQQêllêE

Sikten ingår inte explicit bland faktorerna i prediktions-

modellen. Med hjälp av tidigare erhållna samband mellan

olyckskvot och minimisiktpunkter har en modell för olyc-

kors beroende av siktlängden i minimisiktpunkten formu-

lerats. Enligt denna modell, i fortsättningen kallad

minimisiktpunkts- eller MS-modellen, beror förväntat an-

tal olyckor E0 på en sträcka enbart på sträckans trafik-

(Map) ,

korsningar N och minimisiktpunkternas siktlängder si (m)

arbete T (Mapkm), antal passerande fordon ® antal

enligt formeln

E0 0,27 T + 0,16 N® + Z R(si) ®

där summationen utsträckts över sträckans alla siktminima.

Koefficienten 0,27 kan tolkas som olyckskvoten för väg

utan korsningar och utan minimisiktpunkter med siktlängd

under 320 m - jämför motortrafikled. R(s) kan tolkas som

det förväntade antal olyckor per miljoner passerande for-

don som en minimisiktpunkt föranleder. varje korsning

bidrar med 0,16 olyckor (på sträcka!) per miljoner

 

 

fordon.

R(s) ^ (olyckor/Mfo)

0,3

0,2 '

0,1. 1

7 m* \- a

?00 2130 300 7 Sikt-längd (nu)

Det bör betonas att man inte förutsatt att de av minimi-

siktpunkterna och korsningarna föranledda olyckorna in-

träffar i omedelbar närhet av dessa störningskällor.

Det bör vidare understrykas att MS-modellen inte är till-
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räckligt validerad för att kunna saluföras som en färdig

metod för effektbeskrivning av siktförbättrande åtgärder.

I tabell 4 redovisas utfallet av MS-modellen. De be-

tingade skattningarna har bestämts genom villkoret att

summan skall överensstämma med den observerade summan.

Formeln på sid 18 avser betingade skattningar inklusive

djurolyckor.

Tabell 4. Sträckolyckor enligt minimisiktpunktsmodellen.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Skattat antal olyckor Observerat antaü

Obetingade Betingade 01 ckor
Länk skattningar skattningar y

inkl D inkl D exkl D inkl D exkl D

1 46,2 35,8 27,9 41 23

2 39,4 30,5 23,8 30 19

3 86,2 66,8 52,0 76 53

4 7,9 61-]- 418 7 6

5 3,8 2,9 2,3 0 0

6 36,0 27,9 21,7 22 17

7 7,2 5,6 4,3 4 4

8 51,7 40,1 31,2 41 34

11 71,9 55,7 43,4 55 52

12 50,1 38,8 30,2 36 35

13 12,5 9,7 7,5 8 6

Summa 412,9 320,0 249,0 320 249

överensstämmelse med de betingade
skattningarna enligt.X2-kriteriet, 7,30 8,51
10 frihetsgrader

 

   
 

D = Djurolyckor
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Minimisiktpunktsmodellen ger en mycket god beskrivning

av olyckors fördelning längs vägen. Detta bör tillskri-

vas det faktum att modellen innehåller just de faktorer

(sikt, enskilda anslutningar) som aktualiserades vid

tillämpningen av prediktionsmodellen.

MS-modellen har i utredningen använts för att kvantifie-

ra effekten på olyckor av åtgärderna profiljusteringar,

siktschaktningar och ny sträckning. För profiljuste-

ringar och ny sträckning utgör beräkningarna alternativ

till prediktionsmodellens kvantifieringar. Dessutom

torde breddning medföra siktförbättringar men effekten

härav har endast beräknats med prediktionsmodellen.

Som ett exempel kan nämnas att en siktökning från 160

till 200 m (i båda riktningarna) där ÅMD är 11 700

förväntas minska antalet polisrapporterade olyckor med

0,20 per år.

Tabell 5. Effekt på förväntat antal olyckor per år en-
ligt minimisiktpunktsmodellen.

   

 

Förbättringsnivå
Åtgard I II

Profiljusteringar - 1,74 - 1,86

Siktschaktningar - 1,04 - 1,19

Ny plansträckning - - 1,34

Summa - 278 - 5,19
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EQEêQlEgêä_êgä_ê2§lEEElQ§êE

För korsningar finns ingen motsvarighet till prediktions-

eller minimisiktpunktsmodellerna. Enligt underhandsre-

sultat från en vid VTI pågående undersökning av kors-

ningar på huvudvägnätet utanför tätort är olycksrisken

(antal olyckor i korsningen per miljoner passerande for-

don) 0,16 för trevägskäl och 0,42 för fyrvägskäl. (Ob-

servera att enligt minsiktmodellen föranleder varjelalrs-

ning dessutom 0,16 olyckor per miljon fordonskm.) Med

dessa samband som jämförelsegrund visar en undersökning

av olycksutfallet i de tretton korsningarna ochikm1stör-

re enskilda anslutningarna att

0 generellt sett har trevägskälen samma och fyrvägskä-
len betydligt högre trafiksäkerhetsstandard än jäm-

förelsematerialet,

o trevägskälet 962 A51 (Kila kyrka) har fler olyckor
än genomsnittet,

0 de enskilda anslutningarna vid Stavsjö Värdshus, Ål-
berga Motell och Svalstavägen har fler olyckor än ge-

nomsnittet.

Den första och den sista observationen förklaras av att

jämförelsen inte tar hänsyn till korsningens standard.

Bergshammarvägskälet är kanaliserat och belyst medan de

flesta trevägskälen saknar kanalisering och belysning.

För korsningen vid Kila kyrka förstärks detta av att

korsningen är svår att upptäcka vid färd från väster.

En förklaring till olycksutfallet i vissa enskilda an-

slutningar är att serviceanläggningarna saknar kanalise-

ring och är svåröverskådliga. Den kommunägda Svalsta-

vägen saknar, trots att den är sträckans näst mest tra-

fikstarka anslutning (1 300 axelpar/dygn), varje form

av förvarning och kanalisering, och den enda skyltning

som förekommer är information om ett matställe.

För åtgärderna kanalisering och belysning i vägkorsningar

kan det antas att
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0 kanalisering (av primärväg, för Vänstersväng) påver-
kar endast olyckor förknippade med vänstersväng från
primärvägen och singelolyckor.

0 belysning påverkar endast mörkerolyckor.

Kanalisering kan genomföras genom målning eller med upp-

byggd refug. Uppbyggda refuger kan förmodas ha starkare

styrande effekt än målad kanalisering, men i gengäld kan

uppbyggda refuger, till skillnad från målade, medföra

att singelolyckorna ökar. Ingen åtskillnad har därför

gjorts mellan målad och uppbyggd kanalisering. Effekter-

na har erhållits från en undersökning av vägkorsningar

inom huvudvägnätet i Södermanlands län.

0 kanalisering antas minska antalet singel- och vänster-
svängolyckor med 72 %

90 belysning antas minska antalet mörkerolyckor med 40 0.

Tabell 6. Förväntad effekt på olyckor av åtgärder i

     

 

 

vägskäl

Antal Olyckseffekt
I"

Åtgärd . 0 (1983)
niva nivå

I II I II

Kanalisering, korsningar 8 9 - 2,29 - 2,60

Kanalisering, anslutningar 6 6 - 2,90 - 2,90

Belysning, korsningar 7 7 - 0,68 - 0,68

Summa - - - 5,87 - 6,l8

 

   

 

Qiâägêêiea_êy_ée_22å_mgéellsreê_âê§_sääêskelyskgr

Enligt prediktionsmodellen har siktförbättrande profil-

justeringar ingen effekt på olyckor men enligt minimi-

siktpunktsmodellen medför åtgärden en påtaglig olycks-

reduktion. I dagens läge kan man inte avgöra vilken

metod som är den rätta.
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Prediktionsmodellen relaterar olyckor på en (med avseen-

de på linjeföringen homogen) sträcka till sträckans lin-

jeföring utan hänsyn till omgivande sträckors linjefö-

ring. Detta medför exempelvis att backar som omger ett

backkrön hamnar i samma linjeföringsklass som en lång

backe utan störande sikthinder. Backkrön tillhör den

bästa linjeföringsklassen vilket antingen beror på att

backkrön inte är något trafiksäkerhetsproblem ellercxüo-

så beror på att de olyckor som backkrönet förorsakar in-

te inträffar i själva backkrönet (utan i de omgivande

backarna). Om det är fallet så skulle effekten av back-

krön återfinnas i linjeföringsklassen backar och där

"slätas ut" i mängden av långa backar. Ytterligare ut-

slätning följer av att olyckor på grund av felaktig

platsangivelse kan hamna i fel linjeföringsklass; En

blind tillämpning av prediktionsmodellen skulle innebä-

ra att man i första hand försökte eliminera backar, me-

dan de i praktiken förekommande åtgärderna i backkrön

endast i ringa omfattning utsträcker sig till de enligt

modellen farliga backarna. Man kan av detta resonemang

förmoda att prediktionsmodellen underskattar trafiksä-

kerhetseffekten av siktförbättrande profiljusteringar.

Minimisiktpunktsmodellen relaterar olyckor på en(längre)

sträcka till antalet minimisiktpunkter på sträckan.Inget

beroende av bredd och övriga siktvariabler har därvid

påvisats. Detta betyder inte att dessa variabler saknar

betydelse för trafiksäkerheten utan bara att minimisikt-

punkterna ger en tämligen uttömmande information om vä-

gens linjeföringsstandard. En siktförbättring inriktar

sig oftast just på minimisiktpunkterna medan andra lin-

jeföringsvariabler är praktiskt taget Opåverkade. Man

kan därför förmoda att minimisiktpunktsmodellen över-

skattar trafiksäkerhetseffekten av siktförbättringar i

minimisiktpunkter.

Prediktionsmodellen och minimisiktspunktsmodellen ger

båda goda beskrivningar av sambandet mellan olyckor och
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vissa vägparametrar för befintligt vägnät. För ingen

av dem har man testat om sambanden är kausala, men ef-

tersom de ger olika effekt av profiljusteringar kan in-

te båda vara korrekta i detta avseende. Man kan förmo-

da att prediktionsmodellen underskattar och minimipunkts-

modellen överskattar betydelse av profiljusteringar i

minimisiktpunkter. Inom D-E4-projektet har därför som

effekt av profiljusteringar tagits medelvärdet av de

två metodernas effekt.

En närmare kännedom om Väggeometrins betydelse för tra-

fiksäkerheten torde kräva samtidig hänsyn till linjefö-

ring och sikt. Det är även önskvärt att undersöka om

de beskrivande (statistiska) sambanden också är kausala,

vilket endast kan ske genom att väggeometriska föränd-

ringar genomförs i planerade försök.

åêmmêgêäällaiag_êy_eääskfäsrääaiggêänê

De sammanlagda effekterna av de föreslagna åtgärderna

har för 1975 års trafik beräknats bli en minskning med

8 olyckor per år för nivå 1 och 18 olyckor (varav 7

viltolyckor) per år för nivå 2 (se tabell 7). Kostna-

den för åtgärderna har i utredningen beräknats till 9

respektive 22 miljoner kronor i 1976 års kostnadsläge.

Under åren 1970 - l975 inträffade 67 olyckor per år på

0\
0

den betraktade vägen. Med konstant olyckskvot och 27

trafikökning förväntas 85 olyckor per år (1985). Effek-

ten av åtgärder enligt förbättringsnivå 2 skulle med

andra ord vara att antalet olyckor per år hålles kons-

tant. Med hänsyn till generella åtgärder, förbättrade

fordon, bättre driftåtgärder och kanske även bättre tra-

fikanter kan t o m en minskning av antalet olyckor per

år tänkas.
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Tabell 7. Förväntad reduktion av 1985 års olyckor.

Förväntad reduktion 1985

Åtgärd Nivå I Nivå II

åäääskåzgärésä

Breddning 0,18 1,65

Profiljustering

- prediktionsmodellen 0 0

- minimisiktpunkts- 1,74 2,66
modellen

Siktschaktning 1,04 1,19

Ändrad plansträckning

- prediktionsmodellen - 0,07

- minimisiktpunkts- - 1,34

modellen

Belysning - 1,23

Viltstängsel - 7,01

Esäêaiagêåzgêäésä

Kanalisering, korsningar 2,29 2,60

Kanalisering, anslutningar 2,90 2,90

Belysning, korsningar 0,68 0,68

Summa 7,09-8,83 13,33-21,26
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SAMBAND MELLAN OLIKA SIKTVARIABLER

I det följande beskrivs sambandet mellan följande två

variabler

0 Antal minimisiktpunkter/km

o Medelsiktlängd

I nedanstående figur redovisas definition av minsikt-

punkt och siktlängd utifrån exempel på siktlängdsbe-

skrivning utefter en vägsträcka.

Siktlängd

f
o minimisiktpunkt

x maximisiktpunkt

 

\ §
5
»

_
_-

sträckans längd 

 

a b

Ytan under siktlängdskurvan
Medelsikt =

b - a

 

Utifrån de siktlängdsmätningar som utfördes 1962-1964 på

huvudvägnätet har ett urval av vägavsnitt längre än 1 km

studerats för att beskriva sambandet mellan antal minimi-

siktpunkter/km och medelsikt. Materialet har struktu-

rerats med avseende på vägbredd och riktning. Härvid har

framkommit att vägbredden inte påverkar sambandet mellan

antalet minimisiktpunkter och medelsikt.

I figur 6 anges detta samband. Härvid är det viktigt att

notera att ju längre sträcka som avses desto större är

sannolikheten att det redovisade sambandet motsvarar verk-

ligheten. En känslighetsanalys har visat att sträckor

med fler än 2 minimisiktpunkter/km bör vara längre än

2 km. För sträckor med fler än 2 minimisiktpunkter/km
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kan sambandet användas då sträckans längd är längre än

1 km.

I tidigare avsnitt har olika linjeföringsklasser behand-

lats. D-E4 (den tvåfältiga delen av E4-an söder om Ny-

köping) har delats in i kilometeravsnitt med hänsyn till

riktning. För vardera körfältet har sedan antalet mi-

nimisiktpunkter och andelen trafikarbete i linjeförings-

klass I beräknats. I figur 8 redovisas det räta regres-

sionssambandet mellan dessa två variabler. Motsvarande

samband mellan medelsikt och andel trafikarbete i linje-

föringsklass I redovisas i figur 9. Av de 68 km-avsnit-

ten faller 38 inom i 100 m från linjen, 50 inom i 150 m

och alla inom i 200 m från linjen.
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SAMBAND MELLAN TRAFIKOLYCKOR OCH SIKTVARIABLERNA, ANTAL

MINSIKTPUNKTER OCH MEDELSIKTEN

Genom att välja km-avsnitt på E4 i D-1än kommer variabeln

antal minimisiktpunkter/km att bli en diskret variabel

medan däremot siktlängden är en kontinuerlig variabel.

I figur 9 redovisas det multipla regressionssambandet

mellan olyckskvoten för åren 1971-1976 för samtliga

olyckor och variablerna antalet minimisiktpunkter och

medelsikten. Som framgår av figuren avtar olyckskvoten

med ökad siktlängd och Ökar med antal minimisiktpunkter.

De båda oberoende variablerna är som framgått tidigare

korrelerade med varandra. För att renodla effekten stu-

deras de partiella korrelationskoefficienterna.

ANTAL
CLYCKOR

0

gm
am

L L

m7
gu

 

 

 

A.-
_-v T T r r

100 260 300 1.00 500 600 700 QmMEDELSIKT

   

ANVM.

Mn!
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PUNKTER

Figur 9. Samband mellan antal olyckor/km under 7 år
(olyckskvot) och kilometeravsnittens medel-

sikt och antal minisiktpunkter.
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Ingen av de ursprungliga regressionskoefficienterna är

signifikanta på risknivån 5 %. Detsamma gäller även de

partiella korrelationskoefficienterna.

I det följande behandlas olika olyckstyper var för sig

med hänsyn till dagsljus och mörkerförhållanden. De

undersökta olyckstyperna är

Singelolyckor i mörker

Singelolyckor i dagsljus

Flerfordonsolyckor (exklusive möte) i mörker

Flerfordonsolyckor (exklusive möte) i dagsljus

Mötesolyckor i mörker

Mötesolyckor i dagsljus

Djurolyckor i mörker

Djurolyckor i dagsljus

Singelolyckor i mörker

 

En multipel regressionsanalys visar att olyckskvoten av-

tar med ökad medelsikt och ökar med antalet minsiktpunk-

ter. Av intresse är här frågan om vilken utsträckning

siktlängden under mörker är beroende av siktlängden i

dagsljus. Ingen av de två regressionskoefficienterna är

0signifikanta på risknivån 5 6.

De partiella korrelationskoefficienterna visar emellertid

att för enbart medelsikten som oberoende variabel erhål-

les ett samband som är signifikant på risknivån 5 %.

Mosvarande enkla linjära regressionsanalys med antalet

minsiktpunkter/km där siktlängden är kortare än 300 m upp-

0visar ett signifikant beroende på risknivån 10 6.

Singelolyckor i dagsljus

 

Något samband mellan olyckskvot och de två oberoende

variablerna har inte kunnat säkerställas vare sig i den
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multipla regressionsanalysen eller i de enkla regres-

sionsanalyserna.

I figur lO redovisas olyckskvoten som funktion av antal

minsiktpunkter per km med siktlängd < 3OOHL

I figur ll redovisas olyckskvoten som funktion av sikt-

längden för singelolyckor i mörker respektive dagsljus.

 

 

OLYCKSKVOT

h
1,0 "

0,5 "

M

D+ M

__--_______ä____f_ ___#______ü_____*_ä_øøä_ D

 

I I I '

1 2 3

ANTAL MINSIKTPUNKTER < 300m

Figur 10. Olyckskvot för singelolyckor vid olika ljus-

förhållanden som funktion av antal minsikt-
punkter per km med siktlängd < 3OOHL
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Figur ll. Olyckskvot för singelolyckor vid olika ljus-
förhållanden som funktion av medelsikt.

Flerfordonsolyckor (exklusive möte) i mörker

Olyckskvoten för flerfordonsolyckor i mörker uppvisar

inget signifikant beroende med medelsikten eller antalet

minsiktpunkter/km. De erhållna sambanden uppvisar emel-

lertid samma mönster som för singelolyckor i mörker med

den skillnaden att såväl medelsikten som antalet minsikt-

punkter påverkar olyckskvoten.

Flerfordonsolyckor (exklusive möte) i dagsljus

 

Flerfordonsolyckorna i dagsljus uppvisar liksom singel-

olyckorna i dagsljus inget signifikant samband med de

undersökta variablerna.

I figur 12 och 13 redovisas olyckskvoten för flerfordons-

olyckor i dagsljus och mörker som funktion av medelsikt

respektive antal minsiktpunkter med siktlängd < 300 m/km.
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OLYCKSKVOT
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MINSlKTPUNKT ER < 300

Figur 12. Olyckskvot för flerfordonsolyckor (exklusive
möte) vid olika ljusförhållanden som funktion
av antal minsiktpunkter med siktlängd < 300 m.
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Figur 13. Olyckskvoten för flerfordonsolyckor (exklu-

sive möte) vid olika ljusförhållanden som

funktion av medelsikt.
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Mötesolyckor i mörker

Sambandet mellan olyckskvoten för mötesolyckor i mörker

och medelsikt uppvisar inga signifikanta samband men ten-

densen är att olyckskvoten avtar med ökad siktlängd.

Mötesolyckor i dagsljus

Antalet mötesolyckor i dagsljus är få. Något signifikant

beroende av medelsikten finns inte men tendensen är att

olyckskvoten för mötesolyckor ökar med ökad siktlängd,

vilket kan förklaras av att flertalet omkörningar före-

kommer på vägavsnitt med goda siktförhållanden.

Figur l4 visar sambandet mellan ochkskvoten och medel-

sikt för mötesolyckor i mörker och dagsljus.

Djurolyckor i mörker

Användning av olyckskvot för djurolyckor kan ifrågasät-

tas. I detta fall härrör emellertid materialet från en

och samma vägsträcka (34 km) varför djurbeståndet kan

betraktas som tämligen homogent. Olyckskvoten för djur-

olkaor i mörker uppvisar samma mönster som för singel-

olyckor.

Djurolzckor i dagsljus

Även för djurolyckor i dagsljus avtar olyckskvoten med

ökad siktlängd. Antalet djurolyckor i dagsljus är emel-

lertid relativt få. I figur 15 redovisas samband mellan

olyckskvot för djurolyckor och medelsikt i mörker och

dagsljus.
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Figur 14. Olyckskvoten för mötesolyckor vid olika ljus-
förhållanden som funktion av medelsikt.
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Figur 15. Olyckskvot för djurolyckor vid olika ljusför-
förhållanden som funktion av medelsikt.
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Sammanfattning

En hypotes utifrån samband mellan olyckskvot och sikt-

variabler är att sikten i första hand påverkar trafik-

olyckor i dagsljus medan trafikolyckorna i mörker inte

beror av siktförhållanden under dagsljus. Utifrån ovan-

stående resultat måste denna hypotes ifrågasättas. I den

utsträckningen sikten är ett mått på vägens standardcxj1

de erhållna resultaten har generell giltighet betyder

detta att tidigare erhållna samband mellan olyckskvot

och t ex väggeometri till stor del kan hänföras tilllnör-

kertrafik. Som framgår av figurerna är också olyckskvo-

ten avsevärt högre under mörker än under dagsljus. Av

de studerade olyckstyperna inträffade hälften av singel-

olyckorna, 40 % av flerfordonsolyckorna (exklusive möte),

65 % av mötesolyckorna och 74 % av djurolyckorna i mör-

ker. Det uträttade trafikarbetet under mörker utgör på

den undersökta vägsträckan ungefär 30_% av totala tra-

fikarbetet.
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SAMBAND MELLAN OLYCKSKVOT, LINJEFÖRING OCH SIKTFÖR-

FÖRHÅLLANDEN

På 200 km av huvudvägar, där såväl sikt som linjeföring

funntis tillgänglig, har olyckor studerats från perioden

1972-1974. Det studerade vägnätet består av tvåfälts-

vägar och har delats upp med avseende på riktning och

omfattar därför 400 km enfältig väg. Det på så sätt er-

hållna vägnätet har därefter delats in i sträckor som

är homogena med avseende på linjeföringsklasser. För

varje sådan sträcka har följande information angivits.

Linjeföringsklass

o Vägbredd

0 ÅMD, längd och trafikarbete

0 Medelsikt

0 Hastighetsgräns

0 Antal minimisiktpunkter

0 Totala antalet olyckor

Avsikten med detta material, som till största delen be-

står av sträckor tillhörande linjeföringsklass I, var

att om möjligt kunna differentiera linjeföringsklass I

med hänsyn till siktföhållanden.

I analysen har endast sträckor längre än 150 m medtagits.

Materialet har analyserats på samma sätt som i föregående

avsnitt d v 5 en mulitpel regressionsanalys med olycks-

kvoten för samtliga olyckor som beroende variabel och

medelsikt och antal minsiktpunkter/km som oberoende

variabler samt enkla regressionsanalyser med olyckskvoten

för samtliga olyckor som beroende variabel och medelsikt

respektive samtliga olyckor som beroende variabel och

medelsikt respektive antal minsiktpunkter/km som obero-

ende variabel. Signifikans har angetts för risknivån 5 %.
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Regresseionsekvationerna var följande

0 % = a + b

. 9 =
T

0 % = a + C

Följande resultat

hölls

(medelsikt (m) + 0 (antal minsiktpunkt)km)

a + b (medelsikt (m))

(antal minsiktpunkter/km)

för de olika linjeföringsklasserna er-

Liêjêâêälêgêklê§§_l

O - . -3
i = 0,116 - 5,08 - 10 (medelsikt (m)) - 6,40 - 10

antal minsiktpunkter/km

% = 0,101 - 3,1 -10' (medelsikt(m))

% = 0,087 - 2,56 - 10' (antal minsiktpunkter/km)

Ingen av de erhållna regressionskoefficienterna är signi-

fikanta på risknivån 5

Liaieåêäiagêklêêê_

O _ - .i - 0,135 6,32

9 = 0,178 - 11,80
T

% = 0,107 + 1,21 -

Elaisâêäiagêklêêê_

0,152 13,109
T

0,233 24,21

l-
3I

O
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% = 0'102 + 2'55 ° 10-2 (mPkt/km) (signifikant)

Ligisâêäiagêklê§§_ll-99ä-lll

% = 0,136 - 6,98 - 10'5 (MS) + 1,27 - 10-2 (mpkt/km)
(signifikant)

% = 0,184 - 13,13 - 10"5 (MS)

O -2
5 = 0,106 + 1,36 - 10 (mkpt/km)

(signifikant)

De enkla linjära regressionssambanden redovisas i figur

16 och 17.

Ovanstående resultat innebär att olyckskvoten på vägav-

snitt av hög geometrisk standard med avseende på linje-

föring (linjeföringsklass I) inte påverkas av skillnader

i siktförhållanden uttryckt i medelsikt och/eller antal

minsiktpunkter/km. Däremot framgår att olyckskvoten på

vägavsnitt med dålig linjeföringsstandard påverkas av i

första hand förekomst av minsiktpunkter. Ur projekterings-

synpunkt bör således linjeföringen av enväg utformas så

att minsiktpunkterna flyttas från vägavsnitt med dålig

linjeföring till vägavsnitt med god linjeföring. Detta

kan göras genom att siktlängderna bestäms på så sätt att

minsiktpunkter uppträder innan fordonsföraren når fram

till den dåliga miljön, vilket innebär att det är möj-

ligt att se förbi det dåliga vägavsnittet eller att sikt-

längden omedelbart före den dåliga linjeföringsmiljön

skall vara längre än längden av det dåliga linjeförings-

avsnittet.
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Figur 16. Olyckskvot som funktion av medelsikt för
olika linjeföringsklasser.
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Figur 17. Olyckskvot som funktion av antal minsikt-

punkter/km för olika linjeföringsklasser.
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Genom att flytta ut minsiktpunkten från en dålig till

en god linjeföringsmiljö erhålles samtidigt en ökning

av siktlängden i minsiktpunkten (se figuren nedan)

 

 

 

Siktlängd

I \

LL

i o _ i
"God" "Dal-lg." "God"

standard standard standard

Det undersökta materialet består i huvudsak av vägar

där den belagda bredden är 8 - 9 m och hastighetsgrän-

sen 90 km/h.
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