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FÖRORD

Föreliggande rapport "Effekter på trafiksäkerheten av

olika åtgärder på väg E4 inom Södermanlands län (D-E4)"

redovisar delresultat från ett projekt, som bedrivits i

samarbete mellan statens väg- och trafikinstitut (VTI)

och statens vägverk (VV), genom dess centralförvaltning

(CF) och vägförvaltningen i Södermanlands län (VFD).

Projektet syftade till en beräkning och bedömning av

Vissa effekter på trafiken, vilka erhålles om ett antal

olika förbättrings- och nybyggnadsåtgärder genomföres

på väg E4. Därvid har VFD svarat för utformning och

omfattning av de åtgärder, som skulle studeras, samt

genomfört trafikräkningar. VTI har studerat effekten

på dels trafiksäkerheten och dels framkomligheten, om

dessa åtgärder genomföres. CF har svarat för trafik-

ekonomiska kalkyler.

En sammanfattande beskrivning av arbetet publiceras

såsom huvudrapport av VVs CF under namn "Effektbeskriv-

ning av förbättringsåtgärder (D-E4). Pilotstudie av

väg E4 mellan E-länsgräns och Nyköping inom Söderman-

lands län", (TV 135).

Här föreliggande rapport behandlar effekten på trafik-

säkerheten av ett antal föreslagna förbättringsåtgärder.

Dessa effekter är beräknade med hjälp av olika samband

mellan trafikolyckor och vägutformning, som utvecklats

vid VTIs trafikavdelning och annorstädes.

För en detaljerad beskrivning av de olika förbättrings-

åtgärderna samt för studier av kartor m m hänvisas till

ovannämnda huvudrapport från VV. Utredningens alla

rapporter framgår av omstående uppställning.
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Rapport BâteCk_ UF_
ning givare

o Effektbeskrivning av förbättrings-
åtgärder (D-E4). Pilotstudie av
väg E4 mellan E-länsgräns och Ny-
köping inom Södermanlands län. TV 135 VV-CF

0 Effekter på trafiksäkerheten av Rapport
olika åtgärder på väg E4 inom 136
Södermanlands län (D-E4) VTI

o Effekter på framkomligheten av
v olika åtgärder på väg E4 inom Rapport

Södermanlands län (D-E4) 135 VTI

o Trafikräkningar för D-E4-pro-
jektet VFD

VV-CF = Vägverkets centralförvaltning, Stockholm

VFD = Vägförvaltningen i Södermanlands län

VTI = Statens väg- och trafikinstitut, Linköping
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Effekter på trafiksäkerheten
av olika åtgärder på väg E4
i Södermanlands län (D-E4)

av Kjell Andersson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

I rapporten utvecklas och tillämpas nâgra metoder för

att beräkna trafiksäkerhetseffekten av följande förbätt-

ringsåtgärder på en sträcka av väg E4 i Södermanlands

län:

0 breddning

0 profiljustering

o siktschaktning

o kanalisering i korsning

o belysning

o uppsättande av viltstängsel
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II

The effects on traffic safety of proposed improvements

on Road E4 in the county of Södermanland (D-E4)

by Kjell Andersson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

The report developes and applies some methods to calcu-

late what effects on traffic safety, the following im-

proVements would have on a stretch of the E4 road in

the county of Södermanland:

widening

adjustment of profile (vertical curvature)

Visibility improvements

channelization

road lighting

outfencing big game (roe deer and elks)
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Effekter på trafiksäkerheten
av olika åtgärder på väg E4
i Södermanlands län (D-E4)

av Kjell Andersson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I denna rapport utvecklas och tillämpas några metoder

för attbeskriva effekten på trafiksäkerheten av vissa

förbättringsåtgärder på en sträcka av väg E4 i Söder-

manlands län.

Tillgängliga olycksmodeller utgörs huvudsakligen av

beskrivande samband mellan befintliga vägars utformning

och trafikolyckor medaneffektberäkningarna förutsätter

att en förändring av de explicit ingående vägfaktorerna

verkligen ger motsvarande olycksförändring. För vägens

linjeföring finns två olycksmodeller - prediktions-

modellen och minimisiktpunktsmodellen. Båda beskriver

trafiksäkerheten på den befintliga vägen väl, men förut-

säger helt olika effekt av de föreslagna profiljuste-

ringarna. Problemet illustrerar den osäkerhet som

följer då beskrivande samband används som om de vore

kausala. Tillämpningen bör dels ses som en strävan att

i en konkret beslutssituation skaffa bästa möjliga

beslutsunderlag, dels som ett moment i arbetet med att

finna användbara effektberäkningsmetoder.

De åtgärder som effektstuderats har sammanställts i två

paket, kallade nivå I och nivå II. Kriterierna för

vilka ställen som skall åtgärdas är olika för de två

nivåerna medan utförandestandarden är densamma.
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IV

Följande förbättringsåtgärder har effektstuderats

o breddning till 11 m

0 profiljustering i backkrön

o siktschaktning

0 kanalisering i korsningar och större enskilda
anslutningar

o belysning

o ändrad plansträckning, längd 1 km

uppsättande av viltstängsel, längd 8 km

Effekten på olyckor har beräknats under antagande att

olyckskvoten är konstant om inga åtgärder vidtas. För-

bättringsnivå I har beräknats medföra 9 % och nivå II

22 % minskning av olyckskvoten. Olyckstalen 1985 är

beräknade under antagande att trafiken ökar med 2 %

per år.

 

> Antal polis-
Tid Förutsättning rapporterade

olyckor per år

 

1970 - 1975 Befintlig väg 67

1985 Oförändrad väg 85

1985 Förbättringsnivå I 78

1985 Förbättringsnivå II 66

 

 

   

Av de enskilda åtgärderna har viltstängsel och kanali-

sering störst effekt - den förväntade reduktionen av

antalet olyckor år 1985 uppgår till 7 respektive 5,5

olyckor per år. Nivå II innebär att antalet olyckor

år 1985 är detsamma som under åren 1970 - 1975 trots

trafikökningen, medan olycksrisken per resa minskar med

22 %. Med hänsyn till generella åtgärder (exempelvis

varselljuslagen eller förändrade hastigheter) och sådana

vägåtgärder som ej effektstuderats (exempelvis kantpålar

eller åtgärder för gång- och cykeltrafik) kan antalet

olyckor år 1985 förväntas bli lägre än vad som angivits

i tabellen.
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The effects on traffic safety of proposed improvements

on Road E4 in the county of Södermanland (D-E4)

by Kjell Andersson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

S-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

This report will develop and apply some methods for

describing the effect on traffic safety attributed to

certain improvements proposed for a strech of Road E4

in the county of Södermanland.

Available accident models consist mainly of descriptive

relationships between the design of existing roads and

their accident frequency, while the calculation of

effects assumes that an alteration of the explicit

road factors will alter the accident situation accord-

ingly. For the alignment of the road there are two

models; the prediction model and the minimum sight

model. Both describe the conditions of traffic safety

on the existing road satisfactorily, but predict totally

different results from the suggested profile adjustments.

The problem illustrates the unreliability that results

from descriptive relationships, when taken as causal.

The application should be seen as an attempt to pro-

vide the best possible premises when faced with an

imminent need for decision, as well as a factor in the

process of finding useful methods for the calculation

of effects.

Improvements have been projected into two packages,

Level I and Level II, incorporating the following

measures:
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VI

widening to 11 m

adjustment of the profile at hilltOps

earth excavation for improved visibility

channelizations at crossings

road lighting

altered horizontal alignment over a stretch of 1 km

outfencing roe and elks over a stretch of 8 kms

The effect on accidents has been calculated on the

assumption that the accident rate remains constant if

no measures are taken. The calculations for improve-

ment according to Level I shows a 9 % reduction, and

Level II 21 22 % reduction in the accident rates. The

number of accidents for 1985 has been predicted on the

assumption that traffic will increase at a rate of 2 0\
°

per year.

 

Number of accidents
Period Measures taken per year (Accidents

reported by the police)

 

1970-1975 Existing road 67

1985 Unaltered road 85

1985 Improvement -
Level I 78

1985 Improvement -

    

Level II 66

 

The greatest effect of the itemized measures taken is

attributed to the fences against animals and to the

channellization, each credited with 7 and 5,5 accidents

per year, resp.Level II shows that accidents during

1985 will equal those of 1970-1975, while the proba-

bility that a journey will end with an accident is

reduced by 22%.
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Effekter på trafiksäkerheten
av olika åtgärder på väg E4
i Södermanlands län (D-E4)

av Kjell Andersson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack
581 01 LINKÖPING

BAKGRUND

I denna rapport utvecklas och tillämpas några metoder

för kvantifiering av trafiksäkerhetseffekten av vissa

vägåtgärder. Den ingår i en utredning vars syfte fram-

går av huvudrapportens titel: "Effektbeskrivning av

förbättringsåtgärder. (D4E4). Pilotstudie av väg E4

mellan E-länsgräns och Nyköping inom Södermanlands län",

statens vägverk TV 135.

För följande åtgärder har effekten på trafiksäkerheten

kvantifierats:

breddning till 11 m

profiljustering till minst 4 000 m konvex vertikal-

radie

siktschaktning till 200 m sikt

o kanalisering av korsningar och större enskilda an-

slutningar

0 belysning med högmaster i korsningar

o belysning på sträckan Enstaberga - Bergshammar

0 ändring av plansträckning vid Berga - Tuna

0 uppsättande av viltstängsel, längd 8 km

Två åtgärdspaket, kallade nivå I och nivå II, har bildats

genom att tillämpa dessa åtgärder i olika omfattning.

Nivå I beräknas kosta c 9 mkr och nivå II c 22 mkr.
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OLYCKSINVENTERING

Olyckornas flödesberoende

För att undersöka om hög trafik är ett trafiksäkerhets-

problem har olyckskvotens beroende av timflödet (antal

fordon per timme) undersökts. Beräkningarna grundar

sig på de 402 polisrapporterade olyckor som inträffade

på vägen under åren 1970-1975 och på en helårsregistre-

rande trafikräkning 1971. Vid trafikräkningen obser-

verades endast antal passerande axlar, varför fordon

och axelpar är synonymer i denna rapport.

Metoden tillåter inte analys av extremt höga flöden

(över c 1 000 f/h), men inget har framkommit som tyder

på att slutsatserna påverkas av denna brist.

* cuyckskvot (olyckor per miljon axelparkm)

 

 

 

1,5q

1,0u

mörker

0,5. '0 dagsljus

. , . . , , , ;i 14:; timflöde ap/h)
5'00

Figur 1. Olyckskvotens variation med timflöde och ljus-
förhållande.

Beräkningarna (Se tabeller 8-10) visar att olyckskvoten

är lägst vid flöden över 500 f/h. Man kan härav ej för"

VTI RAPPORT 136



vänta sig att olyckskvoten ökar om trafikvolymen min-

skar, exempelvis till följd av nybyggnad. Den obser-

verade höga olyckskvoten vid låga flöden kan nämligen

förklaras av sådana faktorer som natt, mörker och

halka. Det finns således ingen anledning att frångå

antagandet att olyckskvoten på den befintliga vägen är

konstant (oberoende av trafikvolymen) om inga åtgärder

vidtas.

Olyckornas rumsfördelning

 

Olyckornas rumsliga fördelning är väsentlig då det gäl-

ler att identifiera trafiksäkerhetsproblem och finna

relevanta åtgärder. Man kan härvid jämföra det faktis-

ka olycksutfallet med det som förväntas enligt någon

olycksmodell (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 antagande att sambanden är kausala kan

effekten av sådana åtgärder som innebär förändring av

modellens faktorer beräknas. Olyckornas rumsfördel-

ning påkallar i detta fall inga andra åtgärder än så-

dana som modellen utpekar.

Om det på någon sträcka inträffar fler olyckor än för-

väntat får anledningen härtill sökas bland faktorer som

ej beaktas av modellen och lämpliga åtgärder väljes

därefter.

Fallet med färre olyckor än förväntat föranleder ingen

åtgärd men bör givetvis uppmärksammas även det.
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Som första steg i rumsfördelningen av olyckor skiljer

man på korsningsolyckor och sträckolyckor (se tabeller

4-7).

statliga vägar, varför sträckolyckor kommer att inne-

Till korsningar räknas enbart vägskäl mellan

hålla olyckor i enskilda anslutningar.

Prediktionsmodellen (figur 2 och tabellerna ll=12) bem

skriver förväntat antal sträckolyckor utanför tätort

som funktion av vägbredd, linjeföring och trafikarbete.

Vid jämförelse (se tabell 13) med prediktionsmodellens

utsaga visar utfallet på de 13 sträckorna att:

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 djurolyck-

orna. Sedan dessa eliminerats kvarstod att:

0 fler olyckor än förväntat inträffade på den tredje
länken.

Denna avvikelse förklaras delvis av två serviceinrätt"

ningar som har anslutningar som är lika trafikstarka,

och olycksdrabbade, som de största korsningarna.

Olyckstypsfördelningen indikerar även att prediktions-

modellen underskattar betydelsen av smal väg och dålig

linjeföring i kombination med hög trafik.

Följande slutsatser kan dras av jämförelsen:

o djurolyckorna utgör ett trafiksäkerhetsproblem och

bör särbehandlas,

0 större enskilda anslutningar bör behandlas på samma

sätt som korsningar,

o prediktionsmodellen kan användas för effektbeskriv-

ning av väggeometriska förändringar men alternativa

modeller bör prövas.
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Som tidigare nämnts betecknar korsning i Vägverkets

terminologi vägskäl mellan statliga vägar. Förutom de

tretton korsningarna finns på den betraktade vägsträck-

an fem större enskilda anslutningar - fyra servicean-

1äggningar och en kommunägd väg - som bör jämställas

med korsningar.

För korsningar finns ingen motsvarighet till predik-

tionsmodellen. Vid jämförelse med underhandsresultat

från en pågående undersökning av statsvägnätets kors-

ningar utanför tätort (tabell 14) visar olycksutfallet

(tabeller 6 och 15-16) att:

0 trevägskälen generellt sett har samma och fyrväg-
skälen betydligt högre trafiksäkerhetsstandard än
jämförelsematerialet,

0 trevägskälet 962 A51

än genomsnittet,

(Kila kyrka) har fler olyckor

0 de enskilda anslutningarna vid Stavsjö Värdshus,

Ålberga Motell och Svalstavägen har fler olyckor
än genomsnittet för trevägskäl,

o fyrvägskälet 971 A41 (Bergshammar) har färre
olyckor än genomsnittet.

Förklaringen till avvikelserna kan sökas bland olika

faktorer. En av dessa är att jämförelsen inte tar hän-

syn till korsningarnas standard. Bergshammarvägskälet

är kanaliserat och belyst medan de flesta trevägskälen

saknar kanalisering och belysning. För korsningen vid

Kila kyrka förstärks detta av attlkorsningen är svår att

upptäcka vid färd frånväster. En förklaring till olycks-

utfallet i vissa enskilda anslutningar är att service-

anläggningarna saknar kanalisering och är svåröverskåd-

1iga. Den kommunägda Svalstavägen, som med sina 1 300

fordon/dygn är sträckans näst mest trafikstarka anslut-

ning, saknar varje form av förvarning och kanalisering,

och den enda skyltning som förekommer är information om

ett matställe.
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EFFEKT AV STRÄCKÄTGÄRDER

Prediktionsmodellen

 

Prediktionsmodellen är en vid institutet framtagen

olycksmodell som uttrycker olyckskvoten för sträck-

olyckor som funktion av vägbredd och linjeföring.

Linjeföringen bestäms av vägens kurvradie och lutning

och indelas i tre klasser (tabell ll).

Olyckskvot (olyckor per miljon.axelparkm)

i
1,0'

III

II

  

_\^h I j I l 1 I ' 1 $ Belagd bredd

7 9 11 13 (m)

Figur 2. Olyckskvoten som funktion av belagd bredd

och linjeföringsklass vid 90 km/h.
Sträckolyckor.

Sträckåtgärdernas profiljustering, breddning och

ändrad plansträckning medför väggeometriska föränd-

ringar, varför dessa åtgärder enligt modellen har

effekt på olyckor.

För de föreslagna profiljusteringarna gäller att de

endast i obetydlig omfattning (tabell l7) förändrar
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linjeföringsklassificeringen, beroende på att de

endast förekommer i backkrön, som redan tillhör den

bästa linjeföringsklassen. Enligt prediktionsmodellen

har därför profiljusteringar i form av att vertikal-

radien ökas i backkrön försumbar inverkan på antalet

olyckor (tabell 18). Detsamma gäller den föreslagna

ändringen av plansträckning, vilket torde bero på att

den motiverats av faktorer som prediktionsmodellen ej

beaktar, nämligen förekomst av enskild anslutning där

sikten är otillfredsställande.

I jämförelse med profiljusteringar och ändring av plan-

sträckning har breddning enligt prediktionsmodellen en

påtaglig olycksreducerande effekt (tabell 19). Effek-

ten på förväntat antal olyckor år 1985 av de tre be-

handlade sträckåtgärderna framgår av följande tabell.

Tabell 1. Förväntad effekt på antal olyckor per år
med 1985 års trafik enligt prediktions-

   

 

modellen.

Ol cksförändrin
Åtgärd . o Y ? o

Niva I Niva II

Profiljusteringar 0 0

Breddning - 0,18 - 1,65

Ny plansträckning - - 0,07

Summa - 0,18 - 1,72

 

  

  

Minimisiktpunktsmodellen

Sikten ingår inte explicit bland faktorerna i predik-

tionsmodellen. Med hjälp av tidigare påvisade samband

mellan olyckskvot och minimisiktpunkter kan en modell

för olyckors beroende av siktlängden.i minimisikt-

punkter formuleras. Enligt denna modell, i fort-
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sättningen kallad minimisiktpunkts- eller MS-modellen,

beror förväntat antal olyckor E0 på en sträcka på tra-

fikarbetet T, (miljoner axelparkm) antal passerande

fordon o (miljoner axelpar)antal korsningar och större

enskilda anslutningar N, samt minimisiktpunkternas

siktlängder si. Betingat av att totalantalet olyckor

skall överensstämma med det observerade antalet gäller

E0 = 0,27 T + 0,16 No + 2 R(si) o

där summationen utförts över sträckans alla siktminima.

Koefficienten 0,27 kan tolkas som olyckskvoten för väg

utan korsningar och utan minimisiktpunkter med sikt-

längd under 320 m_- jämför motortrafikled. R(s) kan

tolkas som det förväntade antal olyckor per miljoner

passerande fordon som en minimisiktpunkt med sikt-

längden s föranleder. En korsning eller större anslut-

ning förväntas medföra 0,16 sträckolyckor per miljoner

fordon (på primärvägen). Då en korsning utgör gräns

mellan två sträckor har olyckorna fördelats lika på de

båda omgivande sträckorna.

R(s) % (olyckor/Map)

  

0,3

0,2

0 ,1

; T . ;p siktlängd
100 200 300 I_ I _. (m)

Figurl3. Olycksriskens beroende av siktlängden i en
minimisiktpunkt . V
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Det bör betonas att man inte förutsatt att de av mini-

misiktpunkterna och korsningarna föranledda olyckorna

inträffar i omedelbar närhet av dessa störningskällor.

Det är till och med så att olyckorna i själva korsning-

arna exkluderats. Det bör vidare understrykas att MS-

modellen inte är tillräckligt validerad för att kunna

saluföras som en färdig metod för effektbeskrivning

av siktförbättrande åtgärder.

Minimisiktpunktsmodellen ger en mycket god beskrivning

av olyckornas fördelning längs vägen (tabell 20).

Orsaken till detta torde vara att modellen innehåller

just de faktorer (sikt och enskilda anslutningar) som

aktualiserades vid tillämpningen av prediktionsmodellen.

MS-modellen har i utredningen använts för att kvantifi-

era effekten på olyckor av åtgärderna profiljusteringar,

siktschaktningar och ny sträckning. Profiljusteringar

innebär (siktförbättrande) ingrepp i vägbanan medan

siktschaktningar utföres i vägens omgivning. För pro-

filjusteringar och ny sträckning utgör beräkningarna

alternativ till prediktionsmodellens kvantifieringar.

Dessutom torde breddning medföra små siktförbättringar

på många ställen. Effekten härav har endast beräknats

med prediktionsmodellen.

Som ett illustrationsexempel kan nämnas att en sikt-

ökning från 160 till 200 m där ÅMD = ll 700 förväntas

minska antalet polisrapporterade olyckor med 0,2 per år.

Effekten på förväntat antal olyckor år 1985 framgår av

tabellerna 2 och 21.
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Tabell 2. Förväntad effekt på antal olyckor per år
med 1985 års trafik enligt minimisiktpunkts-

  

  

modellen.

Åtgärd . ?lycksforandring°

Niva I Niva II

Profiljusteringar - 1,74 - 2,66

Siktschaktningar - 1,04 - 1,19

Ny plansträckning - - 1,34

Summa - 2,78 - 5,19

    

 

I jämförelse med prediktionsmodellen ger minimisikt-

punktsmodellen påtaglig effekt av siktförbättrande väg-

geometriska förändringar. Modellerna diskuteras i

nästa avsnitt.

Diskussion

 

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 bäst beskriver effekten av profiljusteringar.

Prediktionsmodellen relaterar olyckor på en sträcka

till sträckans linjeföring utan hänsyn till omgivande

sträckors linjeföring. Detta medför exempelvis att

sådana backar som omger ett backkrön hamnar i samma

linjeföringsklass som långa backar utan störande sikt-

hinder. Backkrön tillhör den bästa linjeföringsklassen

vilket antingen beror på att backkrön inte är något

trafiksäkerhetsproblem eller också beror på att de

olyckor som backkrönet förorsakar inte inträffar i

själva backkrönet (utan i de omgivande backarna).

Om det senare är fallet så skulle effekten av backkrön

återfinnas i linjeföringsklassen backar. En blind
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tillämpning av prediktionsmodellen skulle innebära att

man i första hand försökte eliminera backar, medan de

i praktiken förekommande åtgärderna i backkrön endast

i ringa utsträckning berör de enligt modellen farliga

backarna. Man kan av detta resonemang förmoda att

prediktionsmodellen underskattar trafiksäkerhetseffek-

ten av siktförbättrande profiljusteringar.

Minimisiktpunktsmodellen relaterar olyckor på en längre

sträcka till minimisiktpunkterna 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

minimisiktpunkterna ger en tämligen uttömmande infor-

mation om vägens linjeföringsstandard. En siktför-

bättring inriktar sig oftast just på minimisiktpunkter-

na medan andra linjeföringsvariabler är praktiskt ta-

get Opåverkade. Man kan därför förmoda att minimi-

siktpunktsmodellen överskattar trafiksäkerhetseffekten

av siktförbättringar i minimisiktpunkter.

Prediktionsmodellen och minimisiktpunktsmodellen ger

båda goda beskrivningar av sambandet mellan olyckor

och vissa vägparametrar för befintligt vägnät. För

ingen av dem har man testat om sambanden är kausala,

men eftersom de ger olika effekt av profiljusteringar

kan inte båda vara korrekta. Man kan förmoda att

prediktionsmodellen underskattar och minimisiktpunkts-

modellen överskattar betydelsen 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

trafiksäkerheten torde kräva samtidig hänsyn till lin-

jeföring och sikt. Det är önskvärt att undersöka om

de beskrivande (statistiska) sambanden även är kausala,

vilket endast kan ske genom att väggeometriska föränd-

ringar genomförs i planerade försök.
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Övriga sträckåtgärder

 

För de övriga föreslagna sträckåtgärderna har effekt-

beskrivningen gjorts mer summariskt. Trafiksäkerhets-

effekten av stationär trafikbelysning har tagits upp i

ett flertal tidigare undersökningar; som dock mestadels

avser korsningar eller sträckor i tätort. De påvisar

i allmänhet en minskning av mörkerolyckorna med 30-60 %

Trafiksäkerhetseffekten av viltstängsel är föremål för

en pågående utredning från vilken inga underhandsresul-

tat föreligger. För D-E4-utredningens vidkommande har

följande antagande gjorts:

o stationär trafikbelysning av sträckor minskar mör-
kerolyckorna med 40 %,

0 viltstängsel minskar djurolyckorna med 85 %.

De med ledning av dessa antaganden beräknade reduktio-

nerna av 1985 års olyckor framgår av sammanställningen

(tabell 3) på sidan 14.
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EFFEKT AV KORSNINGSÅTGÄRDER

Kunskap om samband mellan olyckor i vägkorsningar och

' korsningsutformning befinner sig för närvarande i-upp-

byggnadsskede. .Med ledning av underhandsresultat från

en pilotstudie av vägkorsningar utanför tätort i Söder-

manlands län har följande antaganden gjorts:

0 införande av belysning i korsning minskar mörker-
olyckorna med 40 %,

o kanalisering med särskilt körfält för vänstersväng-
ande minskar antalet olyckor i samband med vänster-
sväng med 72 %.

För större enskilda anslutningar antas samma effekt

som för korsningar. Effekterna visas i sammanställ-

ningstabellen (tabell 3) på nästa sida.
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SAMMANSTÄLLNING

Under åren 1970 - 1975 inträffade 67 polisrapporterade

olyckor per år på den betraktade vägen. Med konstant

olyckskvot och 27 % trafikökning (2 % per år) förväntas

85 olyckor per år med 1985 års trafik. Effekterna av

de betraktade åtgärderna har beräknats som förändring

av förväntat antal olyckor år 1985. Sammanställning av

effektberäkningarna för de två förbättringsnivåerna vi-

sas i följande tabell.

Tabell 3. Förväntad reduktion av antal olyckor per år
med 1985 års trafik.

    

Förväntad reduktion

Åtgärd 1985

Nivå I Nivå II

äfäêsäåfgêrésr

Breddning 0,18 1,65

Profiljustering

- prediktionsmodellen I 0,00 0,00

- minimisiktpunktsmodellen 1,74 2,66

Siktschaktning 1,04 1,19

Ändrad plansträckning

- prediktionsmodellen 0,00 0,07
- minimisiktpunktsmodellen 0,00 1,34

Belysning 0,00 1,23

Viltstängsel 0,00 7,01

Egrêaiagêåzgääêss

Kanalisering, korsningar 2,29 2,60

Kanalisering, anslutningar 2,90 2,90

Belysning, korsningar 0,68 0,68

Summa 7,09 - 13,33 -
8,83 21,26
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Viltstängsel är den åtgärd som ger störst reduktion i

absolut antal olyckor, medan viltolyckor är den olycks-

typ som har lindrigast skadeföljd. För den trafikeko-

nomiska kalkylen (se (5)) har skadeföljden för vilt-

olyckor satts till 20 0 av "normalolyckan" medan alla\0

övriga olycksreduktioner värderats som "normalolyckor".

Effekten av förbättringsåtgärder enligt förbättrings-

nivå II är således att antalet olyckor per år 1985 är

detsamma som under åren 1970-1975 trots trafikökningen.

Med hänsyn till generella åtgärder vid sidan av de stu-

derade åtgärderna - såsom varselljuslagen, bättre drift-

åtgärder, förbättrade fordon och kanske även bättre

trafikanter - kan t o m en minskning av antalet olyckor

per år tänkas.

VTI RAPPORT 136



16

R E F E'R E N S E R

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

NLZAAOn Göaan.
Studier av samband mellan olyckor, vägens
utformning och trafikens storlek
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr

27, l973.

NÅÃAAOH Gänan,
Regressionsmodeller och kausalsamband vid
studier av trafikolyckors väg- och trafik-
beroende
Statens Väg- och trafikinstitut, rapport nr

43, 1974.

Bauede UÅá och NLÅAAOH Gönan,
Prediktionsmodell för trafikolyckor för
kvalitetsbestämning av vägars säkerhet

Statens väg- ochtrafikinstitut, rapport nr
77, 1976.

Bauede UZá och Laaábon Jöngen,
Vägkorsningar inom huvudvägnätet i Söderman-
lands län, del 2

Statens väg- och trafikinstitut, meddelande
nr 36, 1977.

Effektbeskrivning av förbättringsåtgärder (D-E4)

Statens vägverk, TV135, 1977-09.

Canåáéon Anne,
Effekter på framkomligheten av olika åtgärder
på väg E4 inom Södermanlands län (D-E4).
Statens väg- ochtrafikinstitut, rapport nr
135, 1977.

Trafikräkningar för DmE4-projektet
Statens vägverk, VFD 1978-03.

Trafiksäkerhet på motorvägar och motortrafik-

leder. Analys av olyckor 1972-1975.
Statens vägverk, TU 134

Andehééon Kjezz,
Olycksanalys och effektberäkningsmetoder
avseende förbättringsåtgärder in D-E4-
projektet.
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande

nr ll7,l978.

VTI RAPPORT 136



17

7. TABELLER

4. A-punkter

5. Länkar

6. Korsningsolyckor

7. Sträckolyckor

8. Olyckors flödesberoende, dagsljus

9. Olyckors flödesberoende, mörker

lO. Olyckors flödesberoende, dagsljus och mörker

ll. Linjeföringsklasser

12. Fördelning på bredd- och linjeföringsklasser

l3. Sträckolyckor, prediktionsmodellen

14. Olycksrisker i korsningar

15 Förväntat och observerat antal korsningsolyckor

16. Förväntat och observerat antal olyckor i Vissa

anslutningar

l7. Effekt på linjeföringen av profiljusteringar

18. Effekt på olyckor av profiljusteringar enligt
prediktionsmodellen

l9. Effekt på olyckor av breddning enligt prediktions-
modellen

20. Sträckolyckor, minimisiktpunktsmodellen

21. Effekt på olyckor av profiljusteringar/siktschakt-
ningar enligt minimisiktpunktsmodellen.

VTI RAPPORT 136



18

Tabell 4. A-punkter. Referenssystemet för de statliga
vägarna är uppbyggt kring A-punkterna, som

huvudsakligen utgöres av korsningar mellan

statliga vägar.

  

Korsande vägar

A-punkt i Söder Norr Anmärkningar

Vägnr ÅDT Vägnr ÅDT
1975 1975

962A13 - - - - Länsgräns, 1,6 km
till motorväg

962A14 500 160 - -

962A15 - - 534 220

962A51 - - 533 110

962A16 - - 537 170

962A54 501 400 - - Kanalisering

962A17 502 150 - -

962A18 - - 216 350

971A59 504 400 604 125 Tätort (Jönåker)

971A58 505 250 608 600 Tätort (Jönåker)

971A57 506 150 - -

971A51 508 500 611 650 Belysning

971A43 806 250 - -

971A41 806:1 2000 612 200 Kanalisering,
belysning
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Tabell 5. Länkar. En vägsträcka mellan två A-punkter
kallas en länk. På en länk kan finnas åt-
skilliga vägar med icke-statliga vägar.
Del 1 utgöres av länkar 1-8 och del 2 av
länkar 9-13. Länkarna 9 och 10 har tätorts-

 

 

karaktär.

Länk A- längd ÅDT bredd
punkter (m) 1975 enl Anm

VDB

(m)

1 13-14 3 241 8 7204 12 Stavsjö,värds-
hus "

2 14-15 2 460 " 11-12 Stavsjö

3 15-51 5 062 " 9-11 Ålberga motell,
Kila värdshus

4 51-16 683 " 10

5 16-54 33 " 10

6 54-17 3 435 " 10-11

7 17-18 568 " 10

8 18-59 5 064 " 9-10 _

9 59-58 454 " 9 Jönåker, 50 km/h

10 58-57 1 180 10 060 9-12 Jönåker, SDanh

11 57-51 5 856 " 9

12 51-43 3 398 " 9 Svalstavägen,
Tuna motell

13 43-41 910 " 9
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Tabell 6. Antal korsningsolyckor 1970 - 1975. Endast
olyckor i korsningar mellan statliga vägar

klassificeras som korsningsolyckor.

A-punkt Totalt Vänster- Mörker Is/snö
svang

14 2 O 1 0

15 0 O O 0

51 5 4 2 0

16 -1 1 O 0

54 3 3 1 0

17 3 2 2 0

18 3 1 1 0

59 4 1 2 0

58 5 3 1 1

57 2 1 1 1

51 7 3 0 0

43 2 O O 0

41 5 1 1 1

Z 41 20 12 3
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Tabell 7. Sträckolyckor, 1970-1975. Häri ingår även
olyckor i korsningar med icke-statliga Vägar.

 

  

Länk Totalt Singel Djur Mörker Is/snö
exkl D exkl D

1 40 5 18 8 5

2 29 10 11 11 12

3 * 80 18 V 23 15 13

4 7 2 1 4 O

5 O O O O O

6 22 5 5 7 3

7 4 1 O 2 2

8 40 13 7 16 9

9 6 1 O 2 1

10 36 10 0 19 8

11 53 14 3 17 14

12 38 7 1 10 3

13 6 4 2 2 2

Z 361 90 71 113 72
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Tabell 8, Olyckor (O, antal), trafikarbeten (T, Mapkm)
och Olyckskvoter (OK, olyckor per Mapkm)
Dagsljus.

 

 

    

  

T I M F L Ö D E N (ap/h)

0-299 300-499 över 500 alla

0 19 20 3 42
Vinter

dec_febr T 16,0 24,8 4,4 45,3

OK 1,18 0,81 0,68 0,93

0 0 16 21 23 60Var

mars-maj T 13,2 54,0 40,9 108,2

OK 1,21 0,39 0,56 0,55

Sommar 0 16 15 57 88

juni-aug T 13,4 21,1 131,4 165,8

OK 1,20 0,71 0,43 0,53

Höst O 11 24 22 57

sept-nov T 7,9 50,7 22,1 80,6

OK 1,40 0,47 1,00 0,71

O 62 80 105 247
Summa

T 50,5 150,6 198,8 399,9

OK 1,23 0,53 0,53 0,62
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Tabell 9. Olyckor (O) antal), trafikarbeten (TU Mapkm)
och olyckskvoter (OK, olyckor per Mapkm).
Mörker.

  

  

 

 

 

 

T I M F L ö D E N (ap/h)

0-299 300-499 över 500 alla

Vinter 0 32 11 5 48

T 33,6 13,6 6,3 53,5

OK 0,95 0,81 0,80 0,90

Var 0 26 7 0 33

T 18,4 5,5 2,5 26,4

OK 1,42 1,27 U 1,25

0 23 5 6 34

Sommar T 14,3 5,8 4,9 25,0

OK 1,61 0,86 1,22 1,36

0 35 12 8 55

Höst T 22,4 14,7 13,1 50,2

OK 1,56 0,81 0,61 1,10

0 116 35 19 170

summa T 88,6 39,7 26,7 155,1

OK 1,31 0,88 0,71 1,10
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Tabell 10. Olyckor (O, antal), trafikarbeten (T, Mapkm)
och olyckskvoter (OK, olyckor per Mapkm).
Dagsljus och mörker.

T I M F L ö D E N (ap/h)

0-299 300-499 över 500 alla

0 51 31 8 90

Vlnter T 49,6 38,4 10,7 98,8

OK 1,03 0,81 0,75 0,91

O 42 28 23 93

Vår T 31,6 59,5 43,4 134,6

OK 1,33 0,47 0,53 0,69

O 39 20 63 122

Sommar T 27,7 26,9 136,3 190,8

OK 1,41 0,74 0,46 0,64

0 46 36 30 112

Höst T 30,3 65,4 35,2 130,8

OK 1,52 0,55 0,85 0,86

O 178 115 124 417

Summa T 139,1 190,3 225,5 555,0

OK 1,28 0,60 0,55 0,75

     

  

På grund av ofullkomligheten i trafikarbetsskattning-

arna, huvudsakligen bestående i att höga timflöden

underskattats, blir helårsolyckskvoten för hög. Om

sedvanliga ÅDT-skattningar används blir helårsolycks-

kvoten 0,60 i stället för 0,75, d v s 20 % lägre.
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Tabell ll. Linjeföringsklasser enligt prediktions-
modellen.

VERTIKAL LINJEFÖRING

HORISONTELL Backkrön Lutning

KURVRADIE eller lutning

< 3 > 3 %
(m)

> 1 000 I II

700 - 1 000 II II

400 - 700 II III

5 400 III III

 

 

   

Backkrön definieras av följande kriterium:

Vägen skall inom 400 m ändra

till - l %.

5 - l %)

Lutningen skall

för minst 50 m. Om

50-100 m inräknas hela denna

lutning från + 1

vara 3 1

lutningssträckan är

0\
0

(resp

sträcka i backkrönet.

Om lutningssträckan överstiger 100 m inräknas 100 m.

i backkrönet.

 

    

 

 

Tabell 12. Väglängd inom olika bredd- och linje-

föringsklasser (m).

DEL ;åäååcs BREDD (m)
KLASS 9 10 11 12 2

I 3 979 4 961 664 583 15 187

1 II 1 435 1 199 807 1 742 5 183

III 110 - 160 360 630

Z 5 524 6 160 4 631 685 21 000

I 8 944 - - - 994

II 1 516 - - 224 740

2 III 534 - - 76 610

2 11 044 m - 300 11 344

SUMMA 16 568 6 160 4 631 985 32 344
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Tabell.13 . Sträckolyckor enligt prediktionsmodellen.

  

  

kREDIKTERAT ANTAL OBSERVERAT ANTAL,
__ _ OLYCKOR 1970-1975 OLYCKOR 19qu975

LÄNK LÄEGD TOTALT EXKL D TOTALT EXKL D

A13 A14 241 25 21,5 41 23
A14-A15 2 460 19,5 17 30 19
A15-A51 5 062 39 33,5 76 53
A51-A16 683 5 4,5 7 6
A16-A54 33 0 0 0
A54-A17 3 435 23,5 20,5 22 17
A17-A18 568 4 3,5 4 4
A18-A59 5 064 37,5 32,5 41 34
A59-A58 1491) 1,5 1,5 1
A58-A57 5981) 5,5 5 4 4
A57-A51 5 856 46 40 55 52
A51-A43 398 31,5 27 36 35
A43-A41 910 8,5 7,5 8 6

Summa 32 344 246,5 213 325 254

 

       

1) 305 respektive 582 m omkring A58 har uteslutits

pga hastighetsbegränsning till 50 km/h.

VTI RAPPORT 136



Tabell 14.

 

27

Olycksrisker i Vägskäl med primärvägsflöde
(ÃDT) över 6000 f/dygn utanför tätort,
huvudvägnätet. Olycksrisken för en korsning
definieras som antalet olyckor i korsningen
(under en viss tid) dividerat med antalet
miljoner fordonspassager genom korsningen
(under samma tid).

   

 

  

INKOMMANDE OLYCKSRISK 1
SEKUNDÄR- (polisrapporterad olycka per
VÄGSFLÖDE Map)

ÅDT 3-vägskäl 4-vägskäl

0-100 0,09 0,14

100-250 0,11 '0,30

250-500 0,19 0,37

500-1000 0,24 0,29

> 1000 0,29 0,681)

2 0,16 0,42

     

  

 

 

 

Tabell 15. Olyckor i korsningar. Förväntat antal

olyckor har beräknats med hjälp av olycks-
riskerna i tabell 14.

3-vägskäl 4-vägskäl

Antal olyckor Antal olyckor

A-punkt för- obser- A_punkt för- obser-
väntat verat väntat verat

962Al4 2,14 2 971A59 8,45 4

962A15 2,14 0 971A58 8,45 5

962A51 2,14 5 971A51 6,63 7

962A16 2,14 1 97lA4l 17,961) 5

962A54 3,71 3 Z 41,49 21

962Al7 2,14 3

962A18 3,71 3

971A57 2,45 2

971A43 3,33 2

2 23,90 21 22 65,39 42

   

 

 

 
 

1) Denna olycksrisk är förmodligen avsevärt lägre för

4-vägskä1 med belysning och kanalisering
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Tabell 16. Olyckor i enskilda anslutningar (behandlade

som 3-Vägskä1).

Förväntat Obser-

Antagen trafik antal verat
Anslutning olyckor antal

olyckor
1 2 l 2

Stavsjö
Värdshus 375 750 3,71 4,68 6

Ålberga 375 750 3,71 4,68 7
Motell

Kila 125 375 2,14 3,71 3

Värdshus

Lokes Väg,
Svalsta 200 200 2,45 2,45 2

Tuna Motell 375 750 4,23 5,34 4

Svalstavägen 1300 1300 7,02 7,02 7

Summa - - 23,26 27,88 29

 

  

 

  

För Lokes väg och Svalstavägen har trafikräkningar

företagits men för övriga anslutningar har trafiken

antagits i två alternativ.
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Tabell 17. Effekt på linjeföringsklassificeringen
av profiljusteringar. Kolumnen I-á II an-
ger hur lång vägsträcka som genom åtgärden
får linjeföringsklassen ändrad från I till
II.

NIVÅ DEL ANTAL ÅT- FÖRÄNDRAD VÄGLÄNGD (m)

OBJEKT GÄRDAD _
LÄNGD III-åII III-91 II-åI I-áII

(m)

1 1 310 - - 26 34

l 2 377 - - - 50
2 1 687 - - 26 84

1 315 - - 26 34

II 2 1 098 - - 90 50

11 3 413 - - 116 84

Ny plansträck-

ning: Berga - 1 000 - 10 120 -
Tuna (nivå II

del 2)

Tabell 18. Effekt på olyckor av profiljusteringar
enligt prediktionsmodellen. Den försämring

som redovisas beror på metodens bristande

noggrannhet. Naturligtvis råder samma

osäkerhet beträffande de redovisade för-
bättringarna som därför kan försummas.

Effekt på förväntat antal olyckor
per år.

Förbättrings- Förbättringar Försämringar Summa
nivå

I - 0,01 0,03 0,02

II - 0,04 0,03 0,01

Berga-Tuna - 0,07 - 0,07
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Tabell 19.
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prediktionsmodellen
Effekt på olyckor av breddning enligt

 

 

 

     

  

   

Linje- Åtgärdad Trafik-
. o förings- längd arbete

vaa Del klass 1985 A 0
(km) (mapkm)

I 0,830 3,57 0,058

I 1 II 0,695 2,97 0,125

III 0,110 0,47 0,005

Z 1,635 7,01 0,177

I 3,979 16,99 0,277

1 II 1,435 6,13 0,258

III 0,110 0,47 0,006

II 2 5,524 23,59 0,529

I 8,994 49,24 0,803

2 II 1,516 8,30 0,349

III 0,534 2,92 0,034

2 11,044 60,46 1,118
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Tabell 20. Sträckolyckor enligt minimisiktpunkts-
modellen. De obetingade skattningarna
är gjorda utifrån en icke validerad modell.
De betingade skattningarna har betingats

så att summorna överensstämmer med respek-

tive summor av observerade olycksantal.

    

 

  

  

Skattat antal olyckor

Länk Obetingade . . Obsei::;3:n?ntal
4 Skattningar Betingade skattningar

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 6,1 4,8 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

.Avvikelse fran betingade skattningar 7 30 8 51
enligt X -kriteriet, 10 frihetsgrader ' '
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Tabell 21. Enligt minimisiktpunktsmodellen förväntad
olycksreduktion per år (1985 års trafik)
av åtgärderna profiljustering (P), sikt-
schaktning (35) och ny plansträckning vid
Berga-Tuna (Ny).

   

    

ÅTGÄRD DEL FORBATTRINGSNIVÃ

I N II

1,37 1,86

P 0,39' 0,80
1,716 2,66

0,80 0,85

55 0,24 0,34

1,04 1,19

NY 2 - 1,34

2,15 2,71

Summa 2 0,63 2,48

2,78 5,19
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