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RISKMASSOR

Strukturering av behov av riskmassor för trafikolycks-

analys

av Göran Nilsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

I det kontinuerliga FoU-arbete som bedrivs vid statens

väg- och trafikinstitut prövas olika riskmått för tra-

fikolyckor, där syftet är att finna sådana mått, som

kan användas i olika åtgärdsinriktade beslutsprocesser.

Ett första krav på riskmåtten är att de skall tillåta

relevanta jämförelser mellan olika trafikantkategorier

och/eller olika väg- och trafikmiljöer.

Vid utvecklingen av riskmåtten är det väsentligt att de-

finiera och härleda trafikmått som uppvisar starka sam-

band med antalet inträffade olyckor. Dessa trafikmått

kallas riskmassor.
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RISK EXPOSURES

A structure of needs of risk exposures for road
accident analyses

by
Göran Nilsson

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

In the continuous R&D work, carried out at the National

Swedish Road and Traffic Research Institute, different

measurements for road accidents are tested in order

to find measurements to be used in different decision

procedures, intended to result in measures. The first

requirement is that the accident measurements shall

allow relevant comparisons between differentgroups of

road-users and/or different road and traffic conditions.

When develoPing accident measurements it is essential

to define and to deduce traffic-measurements, that show

strong correlations with the number of accidents.

These traffic-measurements are called risk exposures.
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RISKMASSOR

Strukturering av behov av riskmassor för trafikolycks-

analys

av Göran Nilsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Ett av trafiksäkerhetsforskningens primära mål är att

beskriva risken för trafikolyckor för olika trafikant-

kategorier i olika väg- och trafikmiljöer.

I det kontinuerliga FoU-arbete som bedrivs vid statens

väg- och trafikinstitut prövas olika riskmått för tra-

fikolyckor, där syftet är att finna sådana mått, som

kan användas i olika åtgärdsinriktade beslutsprocesser.

Ett första krav på riskmåtten är att de skall tillåta

relevanta jämförelser mellan olika trafikantkategorier

och/eller olika väg- och trafikmiljöer.

Vid utvecklingen av riskmåtten är det väsentligt att de-

finiera och härleda trafikmått som uppvisar starka sam-

band med antalet inträffade olyckor. Dessa trafikmått

kallas riskmassor.

I rapporten behandlas olika typer av riskmassor och me-

toder att erhålla dessa utifrån olika problemställningar.

Som utgångspunkt för diskussionen av behov av riskmassor

för olycksanalys har valts den nuvarande trafik- och tra-

fikolycksstatistiken och det FoU-arbete, som bedrivs vid

institutet.
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IV

RISK EXPOSURES

A structure of needs of risk exposures for road
accident analyses

by Göran Nilsson

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

One of the primary purposes of traffic safety research

is to describe the accident risk for different groups of

road-users in different rOad and traffic conditions.

In the continuous R&D work, carried out at the National

Swedish Road and Traffic Research Institute, different

measurements for road accidents are tested in order

to find measurements to be used in different decision

procedures, intended to result in measures. The first

requirement is that the accident measurements shall

allow relevant comparisons between different groups of

road-users and/or different road and traffic conditions.

When develOping accident measurements it is essential

to define and to deduce traffic-measurements, that show

strong correlations with the number of accidents.

These traffic-measurements are called risk exposures.

Based on different problems, different types of risk

exposures and methods for obtaining these, are treated.

As a basis for the discussion of needs of risk exposures

for accident analyses were chosen the present traffic

and road accident statistics and the R&D work, conducted

at the institute.
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BAKGRUND

Ett av de största problemen inom trafiksäkerhetsforsk-

ningen är bristen på information om trafiken. En stor

del av trafiksäkerhetsforskningen baseras därför enbart

på information om olyckor med avseende på i första hand

olyckstyp och olyckornas fördelning i tid och rum. Ett

av målen inom trafiksäkerhetsforskningen är att ha till-

gång icke endast till uppgifter om inträffade olyckor

utan även till riskmått för trafikolyckor i olika väg-

och trafikmiljöer. Härigenom erhålles ett bättre un-

derlag dels för bedömning av olika trafiksäkerhetshö-

jande åtgärders effekt, dels för val av åtgärd. Utan

information om trafiken kan sådant beslutsunderlag inte

erhållas, eftersom trafiken kontinuerligt förändras i

tid och rum. Att enbart utnyttja olycksinformation som

beslutsunderlag kräver att trafiken inte förändras i

tid och rum, vilket i de flesta fall är ett orealistiskt

antagande.

Den enda trafikstatistik, som för närvarande existerar

 

och i viss utsträckning kan samordnas med olycksinfor-

mation, härrör från statens vägverk. Denna trafiksta-

tistik omfattar i huvudsak landsbygdens allmänna väg-

nät. Den utförs under 3 års-cykler och resulterar i

olika skattningar av årstrafikarbetet efter olika rums-

liga indelningar (län, vägkategori).

Dessutom utför vägverket kontinuerliga timregistrerande

trafikräkningar i omkring 80 slumpmässigt valda punkter

på det statliga vägnätet för skattningar av trafikens

tidsmässiga variation. Trafikräkningar av ovanstående

typer har vid olika tillfällen utnyttjats i FoU-arbetet

för skattningar av trafikarbetet på enskilda vägavsnitt

samt för trafikarbetets fördelning i tid och rum.

Förutom ovannämnda trafikräkningar har tillfälliga tra-

fikräkningar i samband med högertrafikomläggningen och
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och vid försök med hastighetsgränser under större hel-

ger i början av 1960-talet utförts, varvid trafikarbe-

tet per dygn för olika vägkategorier erhållits.

Genom att relatera antalet olyckor definierade i tid

och rum till trafikarbetet för motsvarande tids- och

rumsmässiga indelning erhålls ett riskmått. Detta risk-

mått kallas vanligen olyckskvot.

Vid utvecklingen av riskmått är det väsentligt att de-

finiera och härleda trafikmått, som uppvisar starka

samband med antalet inträffade trafikolyckor. Dessa

trafikmått kallas i fortsättningen riskmassor. Trafik-

arbetet i ovanstående exempel är ett exempel på risk-

massa .
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DEFINITION AV RISKMASSOR

Utifrån det tidigare nämnda riskmåttet olyckskvot

Antal trafikolyckor

Trafikarbete (milj axelparkm)

 

olyckskvot =

kan vi mera generellt definiera riskmått som

Antalet "icke önskade händelser" i trafiken
"Riskmassa"

 

riskmått =

Anledningen till att begreppet "icke önskade händelser"

införts i stället för trafikolyckor anknyter till andra

möjligheter att mäta trafiksäkerhet. Exempel på detta

är registrering av konfliktsituationer, dvs trafiksitua-

tioner som i sitt händelseförlOpp uppvisar stor likhet

med trafikolyckssituationer.

Riskmassan kan utgöras av händelser som beskrivs av

definierade trafiksituationer, antal fordon, antal tra-

fikanter, trafikarbete uttryckt i fordonskm eller per-

sonkm samt transportarbete uttryckt i tonkm.

Genom att relatera "icke önskade händelser" till en

riskmassa erhålles ett normerat riskmått. Detta risk-

mått kan sedan användas för att jämföra risken för att

den "icke-önskade händelsen" skall inträffa i olika väg-

och trafikmiljöer förutsatt att

0 den "icke-önskade händelsen" och riskmassan är starkt

korrelerad, dvs det skall approximativt råda ett

prOportionellt samband mellan antalet "icke önskade

händelser" och riskmassans storlek,

0 riskmassan skall inte påverkas av de miljöer eller

de åtgärder som skall jämföras.

Ovanstående kan exemplifieras enligt följande. Antag

att antalet mötesolyckor, antalet möten och trafikarbe-
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tet är kända storheter i en viss Väg- och trafikmiljö

under en bestämd tidsperiod och inför följande beteck-

ningar

O antal mötesolyckor

m = antal möten

T = trafikarbetet

å = antal mötesolyckor/antal möten

m = riskmassa

% = antal möten/trafikarbete

Den senare kvoten (%)-utgör ensam inte något riskmått

utan kan definieras som ett trafikmått, medan den förra

kvoten (å) definieras som riskmått, där riskmassan är

.antal möten. Detta synsätt kan utvidgas till att om-

fatta produkter av kvoter. Betrakta

O . m 9
m T _ T

där riskmåttet å multiplicerat med trafikmått % ger

upphov till det ursprungliga riskmåttet, olyckskvoten.

Detta innebär att om man känner å kan 9 bestämmas uti-
T

från beräkning av %.
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METODER FÖR ATT BESTÄMMA RISKMASSOR

I första hand kan man tänka sig att dela upp trafik-

processen i händelser, som kan leda till trafikolyckor.

Önskvärt är att dessa händelser är diskreta och defi-

nierbara. En riskmassa som uppfyller dessa villkor är

alla händelser, som representerar varje enskild för-

flyttning i vägtrafiksystemet. Förflyttningarna kan

differentieras efter färdtyp, trafikantkategori m m.

Nästa steg kan vara att definiera resor som händelser

i trafikprocessen, där resor kan betraktas som summan

av flera förflyttningar.

Varje förflyttning eller resa kan dessutom karakteri-

seras efter längd, vilket direkt anknyter till defini-

tionen trafikarbete. Således kan ett visst trafikarbe-

te knytas till de ovan beskrivna händelserna i trafik-

processen.

I nästa steg kan trafikarbetet (längden) för förflytt-

ningen eller resan differentieras i tid och rum och på

så sätt erhålles en annan typ av uppdelning av de ovan

definierade händelserna. Syftet med de olika uppdel-

ningarna är att erhålla händelser som är så homogena

som möjligt dvs inträffar under likartade förhållanden.

Sista steget i uppdelningen av ovanstående händelser är

uppdelning med hänsyn till trafiken.

Genom att relatera trafikolyckor,som inträffat 1 an-

slutning till de definierade händelserna i trafiken ut-

tryckta i form av antal eller i trafikarbete, kan så-

ledes olika riskmått erhållas.
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Utifrån de metoder som hitintills kommit till användning

kan nämnas olika typer

Insamling av uppgifter om samtliga resor (förflytt-

ningar) med avseende på typ, färdsätt och längd un-

der en viss tidsperiod för enskilda fordon. Insam-

lingsmetoden kräver enkät eller intervjuförfarande.

"Dubb-

SCB:s varutransporter på vägar

Exempel på sådana undersökningar är TU 7l,

däcksundersökningen",

med lastbil samt SCB-VTI omnibusundersökning av res-

vanor m m. I samtliga fall erhålles från dessa

undersökningar skattningar av bl a trafikarbete.

"Dubbdäcks-

som de erhållna skattningarna av

Det är dock endast i anslutning till

undersökningen"

trafikarbetet används som riskmassor.

Registrering av fordonsförekomsten i tid och rum med

hjälp av trafikräkningar 1 punkter på vägnätet. Uti-

från dessa trafikräkningar kan trafikarbetets för-

delning i tid och rum erhållas. Metoden är avgrän-

sad till att omfatta endast motorfordon.

Exempel på denna typ av undersökningar är Vägverkets

kontinuerliga trafikräkningar. Som i de flesta fall

är emellertid den information som erhålles om tra-

fiken inte primärt avsedd att utgöra riskmassor för

bestämning av riskmått i trafiken. Vägverkets tra-

fikstatistik är emellertid för närvarande den infor-

mationskälla, som har den största täckningen och kan

utan större svårigheter utnyttjas för bestämning av

differentierat iriskmassor, i form av trafikarbete,

tid och rum.

I de ovanstående två metoderna erhålles ingen detalje-

rad beskrivning av trafikprocessen, dvs information sak-

nas om de trafikmässiga förhållanden under vilka resan
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eller förflyttningen utförts.

0 En metod som ger dessa möjligheter är trafiksimu-

lering. Genom kännedom om trafikens fördelning i

tid och rum kan delar av trafikprocessen beskrivas

genom simuleringsteknik. Detta innebär att det finns

möjligheter att beskriva trafiken i form av antal om-

körningar, antalmöten m m i en viss väg- och trafik-

miljö under en viss tidsperiod utifrån olika indata

med avseende på trafikens uppträdande i tid och rum.

Simuleringstekniken är framför allt anpassad för att

beskriva trafikförhållanden på länkar - vägsträckor

mellan korsningar - eftersom det inte ges någon prak-

tisk möjlighet att erhålla denna information genom

direkt trafikobservation.

0 När det gäller trafikförhållanden i korsningar är

det däremot möjligt att genom direkta trafikstudier

erhålla en detaljerad information om trafikprocessen.

Det är här möjligt att välja olika typer av registre-

ringsteknik. Denna kan vara av enkel eller kompli-

cerad natur. Exempel på enkel registreringsteknik

är observatörer medan inspelning på film eller video-

band är exempel på mer komplicerad registreringstek-

nik.
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ENKLA RISKMASSOR

Antal förflyttningar

 

Varje förflyttning i vägtrafiksystemet kan med en viss

sannolikhet resultera i en trafikolycka. Det är alltså

möjligt att betrakta antalet förflyttningar som risk-

massor och definiera olycksmåttet

antal olyckor
antal förflyttningar

 

Finheten hos olycksmåttet bestäms av möjligheten att

differentiera olyckor och förflyttningar efter miljö,

färdsätt, trafikantkategori, förflyttningens längd m m.

 

I detta sammanhang utgör för närvarande olycksinforma-

tionen en stark begränsning, eftersom information om

själva förflyttningen eller resan saknas i trafikolycks-

statistiken.

Antal resor

Genom att addera alla förflyttningar, som utförts i

samband med en enskild resa, erhålles en ny riskmassa,

antalet resor. Motsvarande olycksmått är då

antal olyckor
antal resor

 

Riskmassan antal resor liksom antalet förflyttningar är

i många avseenden en alltför grov riskmassa för att kun-

na ge ett förklaringsvärde för olycksuppkomsten.

Antal fordon

En helt annan typ av riskmassa är antalet fordon. Den-

na riskmassa kan utvidgas till att omfatta alla trafik-

element. Som riskmassa kan denna typ av trafikantin-
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.4.1

information komma till användning i korsningar i form

av antal fordon i olika trafikströmmar.

Trafikarbete

 

Riskmassorna, antal förflyttningar eller antal resor

har hitintills haft liten användning vid olycksanalys,

delvis beroende på att kunskap om denna typ av riskmas-

sor saknas. Den riskmassa som används oftast är trafik-

arbetet. Trafikarbetet ger också ett stort förklarings-

värde för olycksuppkomsten. När det gäller motorfordons-

trafik och motorfordonsolyckor är sambandet mellan an-

talet olyckor och trafikarbetets storlek ofta så starkt

att det kan betraktas som pr0portionellt. Detta inne-

bär att antalet olyckor ökar i takt med trafikens stor-

lek.

beslutsfattare ofta finner den nuvarande olycksstatisti-

Detta är oftast ett förbisett faktum och gör att

ken som förbryllande eller svårtolkbar.

Trafikarbete differentierat i rummet

Genom att differentiera trafikarbetet i rummet efter

vägmiljö, bebyggelseslag, väglag osv har man funnit att

olycksmåttet olyckskvot (antalet olyckor/trafikarbete)

varierar betydligt. Det är i första hand denna typ av

riskmassor som kommit till användning inom trafiksäker-

Detta gäller då i första hand för mo-

An-

hetsforskningen.

torfordonsolyckor och trafikarbete för motorfordon.

ledningen till att forskningen på detta område varit

relativt framgångsrik är tillgången på denna typ av tra-

fikinformation. Figur 1 anger olyckskvoten på sträckor

för olika vägbreddsklasser. I figur 2 redovisas olycks-

kvoten efter region, väglag och ljusförhållanden.
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Figur 1. Olyckskvot för sträckolyckor vid hastighets-
gränsen 90 km/h för olika Vägbredder
(1972 - 1974).
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Sverige (1973).
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Möjligheterna att differentiera trafikarbetet i tiden

utifrån motsvarande information har hittintills varit

mycket begränsade. Genom grova skattningar av trafik-

arbetets fördelning i tiden har visats att olyckskvoten

har en stark tidsmässig variation framför allt med av-

seende på faktorerna ljusförhållanden och väglag samt

tidpunkt på dygnet. I figur 3 framgår olyckskvotens

variation med avseende på tidpunkt under dygnet och

veckodag och figur 4 redovisar olyckskvotens variation

under året.
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Eigur 3. Olyckskvot med hänsyn till tidpunkt på dygnet
och veckodag under sommar- och vinterhalvåret (1973).
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RISKMASSOR PÅ LÄNKAR

Differentiering av trafikarbetet har hitintills endast

förekommit i form av beskrivning av trafikens samman-

sättning i större regioner under begränsade tidsperioder.

Dubbdäcksundersökningen ger för en tvåmånadersperiod

skattningar av trafikarbetet fördelat på dygn, däcks-

utrustning, fordonstyp m m. Någon finare differentie-

ring i rummet har däremot inte varit möjlig.

I fortsättningen behandlas riskmassor som är differen-

tierade i såväl tiden, rummet och trafiken och som an-

sluter till den information, som kan erhållas genom

trafiksimulering på länkar, dvs vägsträckor mellan kors-

ningar.

Trafikarbete efter fri och hindrad trafik på länkar

Till en händelse i trafikprocessen kan enligt tidigare

beskrivning hänföras ett trafikarbete. En indelning av

trafiken är sådan att trafikarbetet differentieras ef-

ter fri och hindrad trafik. Bakgrunden är att den domi-

nerande olyckstypen i nuvarande olycksstatistik är

singelolyckan. I många fall är även flerfordonsolyckor

till sin uppkomst en singelolycka, som resulterar i en

flerfordonsolycka. När det gäller singelolyckor är det

därför förenat med svårigheter att definiera trafiksi-

tuationer, som går att relatera till olyckan.

Resultat från utförda undersökningar visar, att andelen

singelolyckor av samtliga fordonsolyckor minskar då

trafikflödet ökar, medan andelen flerfordonsolyckor ökar.

Motsvarande gäller även andelen fri respektive hindrad

trafik.
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Om det vore möjligt att dela upp trafikarbetet i fri

respektive hindrad trafik skulle följande riskmassor

.erhållas.

Olyckskvot för
Singelolyckor Antal Singelolyckor

Fritt trafikarbete

 

respektive

Olyckskvot för
flerfordonsolyckor::Antal flerfordonsolyckor

Hindrat trafikarbete

 

Om man känner olyckskvoten för singelolyckor enligt

ovanstående kan som ett trafikmått kvoten

Fritt trafikarbete

Totala trafikarbetet

 

utnyttjas för att förutsäga antalet singelolyckor. Mot-

svarande gäller även för flerfordonsolyckor. Det är

härvid av intresse att studera hur olyckskvoten - singel-

olyckor/totala trafikarbetet - kan brytas upp som pro-

dukten av singelolyckor/fritt trafikarbete och fritt tra-

fikarbete/totala trafikarbetet.

   

Singelolyckor . Fritt trafikarbete =
Fritt trafikarbete Totala trafikarbetet

= Singelolyckor
Totala trafikarbetet

"Fritt trafikarbete" har här utnyttjats som riskmassa i

den första kvoten men som trafikinformation i den andra

kvoten. För att ovanstående skall vara möjligt krävs

en definition av fritt respektive hindrat trafikarbete.

Denna definition behandlas i ett senare avsnitt.
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Trafikarbete efter trafiksituationer på länkar

 

Flerfordonsolyckorna är betydligt enklare att karak-

terisera efter olika typer med avseende på händelse-

för10pp. De vanligaste olyckstyperna är härvid mö-

tes-, omkörnings- och upphinnandeolyckor samt av-

I första hand behand-

las de tre första olyckstyperna.

svängs- och korsningsolyckor.

I ett väg-tiddiagram över fordonsrörelser på ett gi-

vet vägavsnitt kan de trafiksituationer som utgör

förutsättningen för dessa tre olyckstyper beskrivas.

Tid
/h

MÖTE

OMKÖRNING

UPPHINNANDE

 

á Väg

 

Genom kännedom eller antagande om olika fordons an-

komsttider till olika punkter på det aktuella vägav-

snittet kan antalet omkörningar, möten och upphinnan-

den erhållas. Eftersom totala trafikarbetet utgör

en samlad beskrivning av förflyttningar på ett visst

vägavsnitt kan det vara av intresse att studera hur

det hindrade trafikarbetet kan fördelas på de ovan
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nämnda trafiksituationerna. Redan begreppet fritt

trafikarbete behöver emellertid definieras. I föl-

jande avsnitt ges ett förslag till definition av

olika trafikarbetsbegrepp som andelar av totala tra-

fikarbetet. För att komma åt detta problem karakte-

riseras varje enskilt fordons tillstånd i förhållan-

de till omgivande trafik enligt följande

FO = fritt fordon under omkörning

F6 = fritt fordon ej under omkörning

F = icke - fritt fordon

Hp = hindrande fordon som passeras

HE = hindrande fordon som ej passeras

ü = icke - hindrande fordon

M = fordon i mötesituation

M = fordon ej i mötesituation

För att definiera fritt fordon = "fri trafik" fram-

går vid anknytningen till singelolyckor att inverkan

av annan trafik inte skall finnas. Det fordonstill-

stånd som bör relateras till singelolyckor är

{ anñnü ]. Fordonstillståndet { F50(HPUHI-D)nl-\71 ]

som omfattar köledare bör emellertid hänföras såväl

till singelolyckor som flerfordonsolyckor. I följande

tabell anges kombinationerna och till vilken trafik-

situation de hänförs.
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Tillstånd i trafiken för enskilda fordon relaterat

till olyckstyperna singelolyckor, mötesolyckor, omkör-

ningsolyckor och upphinnandeolyckor.

    

 

M M

F F- § '

H 0p 0,3 0 OM M,oM OM

H_ 0 S,U U OM M,UM UM

ä 0 5 U 0 M U
M M 

     

   

S = singelolyckor

M = mötesolyckor

O = omkörningsolyckor

U = upphinnandeolyckor

XM = olycka med möte

Om det vore möjligt att utifrån olycksinformation

karakterisera de inblandade fordonen enligt ovanstå-

ende tabell skulle en betydligt bättre olycksklassi-

ficering erhållas. För närvarande torde emellertid

den enkla klassificeringen singel, omkörning, upp-

hinnande och möte vara användbar. Möjligen kan stör-

ning i form av möte erhållas för omkörnings- och upp-

hinnandeolyckor.

Genom att beräkna trafikarbetet för enskilda fordons

trafikarbete under olika tillstånd kan trafikarbetet

fördelas på riskmassor som går att relatera till ovan

nämnda olyckstyper.
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Trafiksituationer

 

Att beräkna antalet trafiksituationer av olika typer

är ett enklare sätt att erhålla riskmassor som ankny-

ter till olyckor där flera fordon är inblandade. I

anslutning till olycksstatistiken är det omkörnings-,

upphinnande- och mötessituationer, som är av intresse.

Enklast kan denna typ av trafiksituationer erhållas

utifrån kännedom om in- och utpassager på ett vägav-

snitt och de uppträdande fordonens rangordning vid in-

och utpassager.

Trafiksituationerna kan betraktas som trafikinforma-

tion, som ligger mycket nära olyckorna med avseende på

olyckstyp. Det är därför av stor vikt att kunna defi-

niera trafiksituationer, som är korrelerade till en

viss olyckstyp. önskemålet är härvid att av trafik-

situationer av enviss typ finna sådana trafiksitua-

tioner, där flertalet olycksförklarande faktorer finns

representerade, men där olycka inte inträffar. Denna

typ av trafiksituationer kan karakteriseras som kon-

fliktsituationer. I de flesta fall torde definition

och registrering av konfliktsituationer kräva direkta

observationer i trafiken.

Krav på olycksinformation

 

I beskrivningen av trafikarbetets trafikmässiga diffe-

rentiering har inte fordonstyp och fordonshastighet be-

handlats. De riskmassor som behandlats är i första

hand enkla riskmassor.

 

När det gäller fordonstyper och fordonshastigheter kan

de enkla riskmassorna utnyttjas för att bygga upp sam-

mansatta riskmassor t ex parvisa produkter av trafik-

arbeten för delaktiga fordons- eller trafikantkatego-

rier.
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Redan de enkla riskmassorna ställer krav på den nuva-

rande olycksinformationen utöver den informatiön som

för närvarande finns tillgänglig. Detta gäller i förs-

ta hand

Restyp

Reslängd

Tillståndsbeskrivning av fordonet i förhållande till
övrig trafik vid olyckstillfället.

VTI RAPPORT 14 4



21

RISKMASSOR I KORSNINGAR

I det föregående har inte behandlats riskmassor, som

kan förklara olyckor i korsningar. En del av de redo-

visade riskmassorna, i första hand fritt och hindrat

trafikarbete, kan tänkas applicerade på korsningar. Med

hänsyn till olyckstyp kan i detta fall följande grova

olyckstyper behandlas

Flerfordons(ev flerparts)olyckor

Singelolyckor

För flerfordonsolyckor i korsningar, som kan relateras

till hindrat trafikarbete, är emellertid trafiksitua-

tionerna mer komplicerade att beskriva än för sträck-

olyckorna.

Rent allmänt kan sägas att sträckorna karakteriseras

av förekomst av fordon i två motriktade trafikströmmar,

varvid kollisioner kan uppträda i vardera trafikström-

men eller mellan trafikströmmarna. För en trevägskors-

ning kan trafikförhållanden i korsningen karakteriseras

av förekomst av fordon i sex trafikströmmar och fyrvägs-

korsningar av förekomst av fordon i tolv trafikströmmar.

Bortsett från omkörningssituationer är de två trafik-

strömmarna på sträckorna hänvisade till var sitt kör-

fält, medan trafikströmmarna i korsningen med några

undantag utnyttjar en gemensam del av korsningsutrymmet.

Uppdelning i trafikströmmar av den inkommande trafi-

ken till en korsning ger också upphov till trafik-

situationer, som kan resultera i olyckor framför allt

då avsvängsolyckor och upphinnandeolyckor. Detta

innebär att det finns ett influensområde, där olyckor
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kan inträffa i anslutning till korsningen på de om-

givande sträckorna.

Olyckor kan även inträffa vid utfarten från en kors-

ning då trafikströmmar från olika riktningar skall

vävas ihop.

Definition av korsningsområde

Korsningsområdet kan definieras på olika sätt. Nedan

anges några alternativ

  

N \

I

 

Figur a

 

  

 

  

 

Figur b

  

 

 

 

Figur 0
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Figur a representerar det område som innehåller

olyckor som enbart inträffat i själva korsningen.

Figur b representerar det område som innehåller

olyckor som inträffat i korsningen och vid till-

farten till korsningen.

Figur 0 representerar det område som innehåller

olyckor som inträffat i såväl tillfarten som utfar-

ten från korsningen och i korsningen.

Själva korsningsområdet kan därefter delas in i om-

råden som är gemensamma för parvisa trafikströmmar.

För att en trafiksituation mellan fordon i olika tra-

fikströmmar skall uppstå krävs att fordonen samtidigt

uppehåller sig i det för fordonsströmmarna gemensamma

korsningsområdet. Detta kan åskådliggöras genom ett

väg-tid-diagram för de två trafikströmmarna.

B Ex :lin
3.741

  

4 - . ..
Korsnings- Gem//Å//Ãá ngs o

område ./<?<;åi/ /<?C/C/ /477/ 2524/ Alâå Tid

 

1

L 7
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Förutom kollision mellan fordon från olika trafik-

strömmar eller inom samma trafikström inträffar i

korsningar även singelolyckor samt olyckor mellan

fordon och oskyddade trafikanter.

Med avseende på singelolyckor kan fritt trafikarbete

användas men i detta fall ersätts fordonskm med antal

fria fordon - d V 5 fordon som inte påverkas av andra

fordon. Olyckor med oskyddade trafikanter kan behand-

las på samma sätt som flerfordonsolyckor men för när-

varande är tillgången på trafikinformation rörande de

oskyddade trafikanterna mycket bristfällig.

Det för sträckor använda olycksmåttet, olyckskvot (an-

tal olyckor per miljon fordonskilometer), kan i kors-

ningen ersättas med antal olyckor per miljon inkommande

fordon.

I det följande redovisas en strukturering av riskmassor

som kan användas i korsningar.

Antalet inkommande fordon

 

Utifrån de trafikräkningar som för närvarande finns

tillgängliga - snittflöden på omkringliggande sträck-

or - kan antalet inkommande fordon i korsningen

skattas.

kan kOpplas till olyckskvoten för sträckor

En fördel med denna riskmassa är att den

Antal olyckor
Miljoner fordonskm

 

Olyckskvot för sträckor =

Antal olyckor
Miljoner inkommande fordon

 

Olyckskvot för korsning =

Som framgår av de båda definitionerna kan, om olycks-

kvoten för omkringliggande sträckor är känd, olycks-

kvoten för korsningar ge ett mått på hur lång "väg-
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sträcka", som korsningen motsvarar i det undersökta

vägnätet.

Nackdelen med riskmassan är att den inte tar hänsyn

till trafikens fördelning på primär- och sekundär-

väg(ar). Med avseende på kOppling till olycksmaterial

är inte heller någon finare indelning av kollisions-

olyckorna motiverad. I de flesta fall är det lämpligt

att använda totala antalet olyckor. Olyckor med oskyd-

dade trafikanter och djur bör i vissa fall emellertid

elimineras.

 

  

 

RISKMASSA OLYCKSINFOR- TRAFIKIN-

' MATION FORMATION

Summa olyckor åmd för

k (l. Flerfordon) StraCkor

Z amdi/2

1:1 (2. Singel)

k = antal (3. Oskyddade
anslutande trafikanter)

vägar

  

  

Produkten av inkommande fordon från primär- respektive

 

sekundärväg(ar)

 

Utifrån tidigare nämnda åmd-skattningar kan inkommande

fordon från primär respektive sekundärväg skattas. I

förhållande till riskmassan i föregående avsnitt på-

verkas denna riskmassa av hur trafiken fördelar sig på

primär- och sekundärväg(ar). Fortfarande finns emeller-

tid ingen information, som ger information om storleken

på enskilda trafikströmmar eller trafikens fördelning

i tiden. Med avseende på olycksinformation bör fler-

fordonsolyckor vara den olyckstyp, som är starkast kor-

relerad med denna riskmassa.
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RISKMASSA OLYCKSINFOR- TRAFIKIN-

MATION FORMATION

2 k
Z åmd .Z åmd Flerfordons- åmd på
_ pi ._ olyckor sträckor

1-1 3-1

= P.S

 

 

Roten ur_produkten av inkommande fordon från primär-

 

respektive sekundärväg(ar)

 

De två tidigare riskmåtten har i många undersökningar

av korsningsolyckor visat sig alltför grova för att

på ett tillfredsställande sätt vara anpassade till

empiriska olycksmaterial. En enkel modifiering som

vid flera tillfällen visat god anpassning till empi-

riskt olycksutfall är VPS

 

 

 

 

 

RISKMASSA OLYCKSINFOR- TRAFIKINFOR-

MATION MATION

_ 1/2 1/2 Flerfordons- åmd på
VPS - P S 0

olyckor strackor

 

Andra potensfunktioner

'I många fall har även andra potensfunktioner prövats

  

i form av (PS)a eller PaSb. I de flesta fall är

0 < a eller b < 1

RISKMASSA OLYCKSINFOR- TRAFIKINFOR-

MATION MATION

(PS)a Flerfordons- åmd på
olyckor sträckor

Pasb
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Rent allmänt kan riskmassor för korsningar uttryckas

som en funktion av primär- och sekundärvägstrafiken

f(P,S)

Trafikströmmar utan hänsyn till riktning

 

Utifrån de tidigare nämnda trafikräkningarna är det

möjligt att härleda olika trafikströmmars storlek.

Genom kännedom om åmd_på omgivande sträckor kan tra-

fikströmmarnas storlek i en trevägskorsning bestämmas

enligt följande.

AB AC

> Härled S

AB BC AB

 

AC BC J

 

AB

B S _ A + B - C

 

För 4-vägskorsningar krävs kännedom om två av de sex

trafikströmmarna för att de övriga skall kunna be-

stämmas av de fyra snittflödena. Genom vissa anta-

ganden (symmetrifördelning) kan emellertid en grov

uppskattning av de olika trafikströmmarnas storlek

erhållas enligt följande.

FYRVAGSKAL A+B c+D

 

SAB = _3_ _ _6_

s = êig _ åiQ
AC 3 6

S _ A+D _ B+C
AD " 3 6

5 -129-542
D BC " 3 6

BD 3 6

S = C+D _ A+B
CD 3 6
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Trafikströmmarna anges i det följande med oi

i = l,.,3 för trevägskorsningar och i = l,.,6 för

fyrvägskorsningar.

 

   

 

 

RISKMASSA OLYCKSINFORMATION TRAFIKINFOR-

MATION

Olyckstyper uti- Trafikströmmar-
från konflikt nas storlek här-

$i $j mellan olika ledd från åmd på
1 j = 1 k 1%j trafikströmmar sträckor enligt

' "° ovanstående

2

$i Olyckstyper uti-
1 = 1.. k från konflikter p

inom olika tra-

fikströmmarna

(b i . .
1 = 1 k Singelolyckor l '"

' ° de olika trafik-
strömmarna

   

Ovanstående riskmassor kan anpassas till empiriska

olycksutfall med hjälp av olika potensfunktioner

eller andra funktioner av trafikströmmarnas storlek

f<$i$j .

Trafikströmmar med hänsyn till riktning

 

Om man kännner trafikströmmarnas storlek oberoende

av riktning kan antas att, om undersökningsperioden

är tillräckligt lång (vid olycksanalys är de under-

sökta tidsperioderna oftast ett eller flera år),

fördelningen på riktning inom en trafikström är

symmetrisk d v 5 ett fordon som passerar i en rikt-

ning återkommer i motsatt riktning.
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Härvid uppstår 6 trafikströmmar i trevägskorsningar

och 12 trafikströmmar i fyrvägskorsningar. I det föl-

jande betecknas de med oi = oil + oiz och oil = oiz

 

RISKMASSA OLYCKS- TRAFIK-
INFORMATION INFORMATION

 

$ik , ojl Olyckstyperrna.p oi = $il + $12

i#j l. korsande kur- $

ser med eller il

utan vänstersväng

från primär- res-
pektive sekundär-
väg

4312

k = 1,2 2. Sammanfallan-

de kurser med el-

ler utan Vänster- i = l...n

sväng från primär-
reSpektive sekun-
därväg

 

2 Olyckstyper uti-
från konflikter "
inom trafikström-

men

 

Singelolyckor
$ m h t riktning i "
ik de olika trafik-

strömmarna

    

 

Ovanstående riskmassor gör det möjligt att studera

olika typer av konflikter mellan olika trafik med

hänsyn till riktning, vilket ur åtgärdssynpunkt är av

stor vikt. Även här kan de olika riskmassorna anpas-

sas till empiriskt olycksmaterial med hjälp av olika

potensfunktioner.

För trevägskorsningen gäller för olyckor mellan tra-

fikströmmar att av 6 olika kollisionskonflikter inne-

håller 5 minst ett vänstersvängande fordon.
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Fyrvägskorsningen innehåller 30 kollisionskonflikter

av vilka 22 innehåller minst ett vänstersvängande

fordon.

Ovanstående riskmassor kan, utifrån den trafikolycks-

statistik som finns tillgänglig och det antal olyckor

som inträffar i olika typer av korsningar, användas

vid analys av olycksrisker i olika korsningsmiljöer.

Trafikströmmar med hänsyn till tidsmässigäfördelning

utan hänsyn till riktning

Olycksrisken för olyckor mellan olika trafikströmmar

varierar under dygnet, veckan och året. I de tidigare

använda riskmassorna har det genomsnittliga flödet

under året används. Genom kännedom om trafikens tids-

mässiga variation under olika trafikförhållanden och

yttre förhållanden (ex dagsljus-mörker, sommar-vinter

eller olika delar av dygnet) kan de under punkt 5 be-

handlade riskmassorna studeras för olika tidsmässiga

indelningar.

  

RISKMASSA OLYCKS- TRAFIK-

INFORMATION INFORMATION

Olyckstyper uti- Trafikströmmar-
från konflikt nas storlek
mellan olika härleds från

dimj trafikströmmar åmd på sträckor
och åsätts ett
variationsindex

med hänsyn till
olika tidsmässiga

uppdelade efter
tidpunkt på
dygnet, vecko-

dag och månad

i,j=l...k 1 f j

  

indelningar

2 Olyckstyper inom -"-

$i trafikströmmarna
i = 1 k uppdelade i tiden

$i Singelolyckor -"-
i = 1 k uppdelade i tiden
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Hitintills har enbart de kontinuerliga trafikräkning-

arna som utförs på det statliga vägnätet utnyttjats i

de redovisade riskmassorna. I fortsättningen måste

dessa kompletteras för att riskmassan skall kunna er-

hållas.

Trafikströmmar med hänsyn till riktning och tidsmässig

fördelning

 

Att samtidigt ange hur varje riktningsdifferentierad

trafikström fördelar sig i tiden kräver ett helt nytt

trafikräknesystem än det som finns för närvarande.

Men eftersom förekomsten av olyckor mellan olika tra-

fikströmmar är helt beroende på hur fordonen i de

olika trafikströmmarna uppträder i tiden är det önsk-

värt att komma så nära denna typ av information som

möjligt i en olycksanalys.
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RISKMASSOR UTIFRÅN TRAFIKSTUDIER I KORSNINGAR

Korsningar lämpar sig väl för trafikstudier eftersom

själva trafikproblemet är knutet till ett begränsat

rum. Problemet är själva registreringstekniken som

kan vara enkel eller komplicerad. En enkel registre-

ringsteknik kan få allmän användning och/eller använ-

das under långa undersökningsperioder medan en mer

komplicerad registreringsteknik endast kan användas

under korta undersökningsperioder.

Exempel på en enkel registreringsteknik är tidsdiffe-

rentierade trafikräkningar för olika trafikströmmar.

Härvid är det möjligt att uppfylla de krav som antyds

i avsnitt 6.9.

Exempel på en komplicerad registreringsteknik är regi-

strering av trafiksituationer i korsningen genom

filmning. Den videoinspelningsteknik som finns för

närvarande är ur många synpunkter ett lämpligt verk-

tyg för att registrera trafiksituationer som är korre-

lerade till vissa bestämda olyckstyper i korsningar.

Det intressanta med denna teknik är att den kan redu-

cera de ursprungliga riskmassorna oioj till en risk-

massa oioä som enbart omfattar fordon i de två olika

trafikströmmarna som samtidigt uppträder i själva

korsningen. Riskmassan oioâ kan sedan succesivt de-

las upp i riskmassor som karakteriserar trafiksitua-

tioner som innehåller så mycket som möjligt av en

trafiksituation som leder till en trafikolycka.

I korsningar där trafiken i första hand består avmo-

torfordonstrafik ("landsbygdskorsningar") torde, i

jämförelse med korsningar i tätort där trafiken består

av såväl motorfordon och oskyddade trafikanter, någon

renodlad konfliktregistrering inte vara realistisk ef-

tersom detta skulle kräva mycket långa observations-
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perioder.

Studierna bör därför i första hand inriktas mot att

ange riskmassor som innehåller nödvändiga men inte

tillräckliga kriterier för att en definierad konflikt

eller trafikolycka skall inträffa.

Ett sådant kriterium är att fordon i de parvisa under-

sökta trafikströmmarna förekommer samtidigt i ett de-

finierat korsningsområde.

Denna riskmassa kan sedan ytterligare struktureras med

avseende på strängare definition av korsningsområde

och/eller samtidig förekomst.
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RISKMÃTTSTRUKTUR

Nedan ges exempel på hur olika riskmått kan upplösas

i kvoter mellan olika trafikmått för att bättre kunna

användas som beslutsunderlag för åtgärder i vägtrafik-

systemet för länkar och korsningar.

Riskmåttet - olyckskvot - kan i princip användas vid

åtgärder som förändrar trafikens storlek. Åtgärderna

innebär även andra förändringar av trafikprocessen.

Genom att bryta upp olyckskvoten i kvoter mellan tra-

fikmått som påverkas av åtgärden kan åtgärdens effekt

på olyckskvoten erhållas. Nedan ges ett generellt

exempel på detta. Antag att exemplet avser en viss

olyckstyp och trafikantkategori i en viss väg- och

trafikmiljö.

Antal olyckor

 

Antal konfliktsituationer x

Antal konfliktsituationer Antal trafiksituationer

  

Antal trafiksituationer X Trafikarbete i trafik-

situation

Trafikarbete i trafik-

situationer X Hindrat trafikarbete

  

Hindrat trafikarbete Totalt trafikarbete

_ Antal olyckor
_ Totalt trafikarbete

 

= Olyckskvot

Var och en av dessa ovan preciserade kvoter kan på-

verkas genom olika åtgärder. Ovanstående är enbart ett

exempel för att visa på de olika möjligheter den angiv-

na metoden innebär. I princip innebär metoden att man

utifrån kännedom om olika trafikmått "mellan" olycka

och trafikarbete erhåller flera beskrivningar av tra-

fiken, som kan ge betydelsefull åtgärdsinformation för

reglering av trafikprocessen i olika väg- och trafik-

miljöer. För korsningar kan motsvarande strukturering

göras, varvid trafikarbetet ersätts med antal fordon.
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För att komma åt skadeföljden på person för olika

trafikantkategorier och olyckstyper vid trafikolyckor

kan det ovanstående exemplet förmultipliceras av

Antal skadade personer Antal personer =
Antal personer Antal olyckor

  

Antal skadade personer
Antal olycka
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