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Vägkorsningar pâ landsbygd inom huvudvägnätet
Olycksanalys

av Ulf Brüde och Jörgen Larsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Föreliggande olycksanalys har utförts av statens väg- och trafikinstitut

(VTI) på uppdrag av statens vägverk (VV). Analysen avser landsbygdskors-

ningar i plan på det statliga huvudvägnätet.

Syftet harfrämst varit att studera hur

antal olyckor

olyckskvot (antal olyckor per miljon inkommande fordon*)

skadeföljd (antal skadade inklusive dödade per olycka)

olyckornas konflikttypsfördelning

varierar med

korsningstyp

trafikflödenas storlek

typ av kanalisering (kantsten)

belysningsförhâllanden

Undersökningen omfattar 1 första hand 1874 B-Vägskorsningar och 292

4-vägskorsningar. I dessa korsningar inträffade det under åren 1972-1975

1260 respektive #90 polisrapporterade olyckor.

Erhållna resultat antyder bl a att den olycksreducerande effekten av att

införa kantstenskanalisering i primär- eller sekundärväg generellt är liten

eller ingen alls. Däremot pekar resultaten på att det i flera fall är

gynnsamt från trafiksäkerhetssynpunkt att införa belysning.

Jämförelser har gjorts mellan här erhållna resultat och resultat från

olycksstudier i Finland, Norge och Danmark.

I bilaga uppmärksammas problem vid före-efter-studier baserade på

historiskt datamaterial utan kontrollobjekt.

 

* Egentligen axelpar.
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Rural junctions in the main road network
Accident analysis

by Ulf Brüde and Jörgen Larsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 Linköping, Sweden

ABSTRACT

The accident analysis presented here has been done by the National

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI) on a commission by the

National Road Administration (VV). The analysis deals with rural junc-

tions in one level on the main national road network.

The main objective has been to study how the

number of accidents

accident rate (number of accidents per million entering vehicles*)

injury consequence (number of injured or killed persons per accident)

distribution of accidents on conflict types

varies with the

type of junction

magnitude of the traffic flows

type of channelisation (raised islands)

type of illumination

The investigation encompasses a total of 1874 3-way junctions and 292

#-way junctions. During 1972-1975 there were respectively 1260 and 490

accidents reported to the police.

 

* Actually the number of pairs of axles.
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The results obtained indicate, inter alla that the accident reducing effect

from introduction of channelisation with raised islands generally is small

or even nOne at all. On the other hand, the results indicate that it is

positive - from a traffic safety vieWpoint - to introduce illumination.

The results obtained in this study have been compared to results from

accident studies in Finland, Norway and Denmark.

A discussion of the problems of before/after-studies based upon historical

data is included in an appendix.
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-Vägkorsningar på landsbygd inom huvudvägnätet
Olycksanalys

av Ulf Brüde och Jörgen Larsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Allmänt

Denna olycksanalys har utförts av statens väg- och trafikinstitut (VTI) på

uppdrag av statens vägverk (VV). Analysen avser landsbygdskorsningar i

plan på det statliga huvudvä-gnätet.

Syftet har främst varit att studera hur

o antal olyckor

o olyckskvot (antal olyckor per miljon inkommande fordon*)

0 skadeföljd (antal skadade inklusive dödade per olycka)

o olyckornas konflikttypsfördelning

varierar med

korsningstyp

trafikflödenas storlek

tYP av kanalisering**

belysningsförhållanden

Grunddatamaterialet härrör dels från den korsningsinventering som VV lät

genomföra 1977/1978 dels från redan befintliga data i VVs vägdatabank

(VDB). VTI har omformat nämnda data till ett särskilt analysregister som

sedan kunnat bearbetas med hjälp av dator.

Analysen har i första hand begränsats till att omfatta 1874 3-vägskors-

ningar och 292 4-vägskorsningar, i vilka det under åren 1972-1975

inträffade 1260 respektive #90 polisrapporterade olyckor. Dessa korsning-

ar uppfyller villkoren: hastighetsgräns 270 km/h på varje statlig anslut-

ning, rak primärväg, ej trafiksignal, ej gång/cykelbana, stopplikt samt att

de har varit oförändrade under åren 1972 fram t o m inventeringstillfället.

 

* Egentligen axelpar.
** Med kanalisering avses här genomgående kantstenskanalisering.
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Resultat

Såväl 3- som 4-vägskorsningarna är vanligtvis okanaliserade (84 respektive

67 96). Enbart sekundärvägskanalisering förekommer i 13 respektive

27 96 av korsningarna. Endast 40 stycken av 3-vägskorsningarna och

12 stycken av 4-vägskorsningarna har såväl refug med magasin för

vänstersvängande fordon i primärväg som refug i sekundärväg.

Ungefär var fjärde 3-vägskorsning och var tredje 4-vägskorsning

har belysning.

I 86 96 av 3-vägskorsningarna och i 61 96 av 4-vägskorsningarna inträffade

det under perioden 1972-1975 ingen eller endast en polisrapporterad

olycka. I 3 96 (67 stycken) av 3-vägskorsningarna och i 15 96 (45 stycken)

av 4-vägskorsningarna inträffade det under samma period i genomsnitt

åtminstone en olycka per år.

För B-Vägskorsningarna dominerar flerfordonsolyckor där det ena fordonet

utfört vänstersväng från primär- eller sekundärväg. Även singleolyckor

utgör stor andel. Olyckor med från primärvägen vänstersvängande fordon

i konflikt med från motsatt häll på primärvägen kommande fordon har

stor skadeföljd liksom olyckor mellan frân sekundärväg vänstersvängande

fordon i konflikt med från vänster på primärvägen raktframkörande

fordon.

Även för 4-vägskorsningarna är flerfordonsolyckor i samband med

vänstersväng en mycket vanlig konflikttyp. En mycket vanlig konflikttyp

är också olyckor mellan raktframkörande fordon, det ena på primärväg

och det andra på sekundärväg. Denna konflikttyp har stor skadeföljd,

vilket också gäller de konflikttyper som enligt ovan har stor skadeföljd

för 3-vägskorsningarna.

Skadeföljden är större för 4-vägskorsningarna än för 3-vägskorsningarna,

vilket förklaras av att konflikt mellan raktframkörande fordon, det ena på

primärväg och det andra på sekundärväg, endast kan förekomma i

4-vägskorsningar.
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Andelen mörkerolyckor är väsentligt större för 3-vägskorsningarna än för

4-vägskorsningarna (34 96 respektive 23 96).

3-vägskorsningarna med vänstersvängsmagasin har, jämfört med de oka-

naliserade eller enbart sekundärvägskanaliserade korsningarna, mycket

lägre andel olyckor där från primärvägen vänstersvängande fordon kon-

flikterar med bakomvarande fordon. I stället har de markant större andel

olyckor där från primärvägen vänstersvängande fordon kolliderar med från

motsatt häll kommande fordon och även mycket större andel single-

olyckor.

För ll-vägskorsningarna är variationsmönstret, när det gäller andel fler-

fordonsolyckor med från primärvägen vänstersvängande fordon inblanda-

de, detsamma som för 3-vägskorsningarna vid olika kanalisering. För

l4-vägskorsningarna gäller vidare att andelen olyckor, där ett från sekun-

därväg raktframkörande fordon kolliderar med ett från höger på primär-

vägen raktframkörande fordon, är mycket större för de vänstersvängska-

naliserade korsningarna än för de övriga.

Skadeföljden för 3-vägskorsningarna är ungefär densamma oavsett typ av

kanalisering eller belysning.

För lt-vägskorsningarna är skadeföljden större för de vänstersvängskanali-

serade än för de övriga korsningarna. Däremot föreligger ingen skillnad i

skadeföljd mellan de belysta och de ej belysta #-vägskorsningarna.

De obelysta vänstersvängskanaliserade 3-vägskorsningarna har mycket

större andel mörkerolyckor än de övriga 3-vägskorsningarna.

Enligt gjorda andelsberäkningar reduceras antalet olyckor med hjälp av

belysning i 3-vägskorsningar med stor andel sekundärvägstrafik. Även

olyckskvotsberäkningar stödjer detta resultat.

Olyckskvoten har beräknats för olika typ av kanalisering. Med kanalise-

ring avses här, som redan påpekats, genomgående kantstenskanalisering.

Hänsyn har även tagits till antal inkommande fordon och andel sekundär-

vägstrafik. Enligt olyckskvotsbetraktelserna finns det inga positiva ten-

denser till att kanalisering skulle reducera totala antalet olyckor i
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3-vägskorsningar. För 4-vägskorsningarna gäller att de sekundärvägskana-

liserade korsningarna har något lägre olyckskvot än okanaliserade kors-

ningar och att de vänstersvängskanaliserade korsningarna har ytterligare

lägre olyckskvot. Dessa skillnader blir dock delvis utjämnade om olyckor-

nas skadeföljd beaktas.

Jämförelser har gjorts med dels en finsk respektive en norsk olycksstudie

av vägkorsningar dels effektangivelser på antal olyckor enligt en dansk s k

effektkatalog som grundar sig på litteraturstudier av såväl inhemskt som

utländskt material.

Slutsatser

Försök har gjorts att utifrån i denna undersökning erhållna resultat dra

slutsatser avseende åtgärderna kanalisering och belysning i landsbygds-

korsningar*. Därvid har även sneglats på resultaten från studierna i

Finland, Norge och Danmark. I vissa fall övergår slutsatserna mer eller

mindre till att ha karaktär av Spekulationer.

Sekundärvägskanalisering

Det förefaller tveksamt om vanlig typ av sekundärvägskanalisering gene-

rellt minskar antalet olyckor. Resultaten antyder att sekundärvägskanali-

sering generellt har större effekt i 4-vägskorsningar än i 3-vägskorsning-

ar.

Vänstersvängskanalisering

 

Totalt sett synes dettveksamt om vänstersvängskörfält med kantstensre-

fug har någon generell olycksreducerande effekt i 3-vägskorsningar.

Vänstersvängskanaliserade 3-vägskorsningar som saknar belysning synes

utgöra ett stort problem i mörker. Problemet reduceras sannolikt om

belysning införs.

 

* Det skall nämnas att även större delmängder av analysregistret
studerats, varvid mindre restriktiva definitioner av "typisk landsbygds-
korsning" använts. Detta har dock endast i mindre grad påverkat
resultaten.
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Det förefaller sannolikt att vänstersvängsmagasin med kantstensrefug

generellt kan reducera antalet olyckor i 4-vägskorsningar med ca 15 96.

För särskilt olycksbelastade korsningar med stor andel från primärvägen

vänstersvängande fordon kan det inte uteslutas att antalet olyckor redu-

ceras genom införande av vänstersvängskanalisering. Sannoliktbör dock

åtgärden kompletteras med belysning för åtminstone 3-vägskorsningar.

?21391125

Mycket tyder på att belysning generellt reducerar antalet olyckor i

3-vägskorsningar med stor andel sekundärvägstrafik eller med kantstens-

kanalisering i primärvägen. Sannolikt reduceras antalet mörkerolyckor

med åtminstone 30 96.

Det synes mera tveksamt huruvida belysning generellt har någon större

olycksreducerande effekt i 4-vägskorsningar.

För 3- och 4-vägskorsningar med såväl stort antal som stor andel

mörkerolyckor finns det anledning att tro på olycksreducerande effekt av

att införa belysning. Effektens storlek avseende mörkerolyckor torde inte

underskrida 30 96.

Fortsatt arbete

 

Undersökningen bör upprepas om några år.

Man bör undersöka möjligheterna till att genomföra experimentella

före-efter-studier.

Åtgärder som vidtages i korsningar bör systematiskt följas upp.
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Bilagor

I bilaga 1 redovisas av VTI tidigare framtagna modeller för samband

mellan olyckskvot och trafikflöden.

I bilaga 2 ges exempel på hur stor regressionseffekten kan vara vid

före-efter-studier .av särskilt olycksbelastade korsningar. Med regres-

sionseffekt avses den olycksreduktion som sker under nya observationsâr

oberoende av om några åtgärder vidtagits eller inte.
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Rural junctions in the main road network
Accident analysis

by Ulf Brüde and Jörgen Larsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 Linköping, Sweden

SUMMARY

General

This accident analysis has been done by the National Swedish Road and

Traffic Research Institute (VTI) on a commission by the National Road

Administration (VV). The analysis deals with rural junctions in one level

on the main national road network.

The main objective has been to study how the

number of accidents

accident rate (number of accidents per million entering vehicles*)

injury consequence (number of injured or killed persons per accident)

distribution of accidents on conflict types

varies with the

type of junction

size of the traffic flows

type Of channelisation**

type of illumination

The basic data material originates partly from the inventory at junctions

made by VV during 1977/1978, partly from existing data in the road data

bank (VDB) at VV. After transformation these data have been analysed by

means of computer.

 

* Actually the number of pairs of axles.
** Throughout this report channelisation is synonymous to channelisation

with raised islands.
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Primarin the analysis has been limited to 1874 3-way junctions and 292

4-way junctions. During 1972-1975 there occurred, respectively, 1260 and

l490 accidents reported to the police in these junctions. These investigated

junctions satisfy the following criteria: speed limit 3 70 km/h on every

national connecting road, straight primary road, no traffic signals, no

pedestrian or cycle way and st0p signs on the secondary road. Further-

more, the junctions were not to have been subjected to any changes from

1972 until the time of the inventory.

Results

Both 3- and 4-way junctions are usually not channelised (8496 and 6796

respectively). Channelisation only on the secondary road exists in respec-

tively 13 and 27 96 of the junctions. Not more than 40 of the 3-way

junctions and 12 of the 4-way junctions have both at least one island with

left-turn lane on the primary road and island/sl on the secondary road.

Approximately every fourth 3-way junction and every third #-way junc-

tion is illuminated.

For 86 96 of the 3-way junctions and 61 96 of the li-way junctions there

were none or just one accident reported to the police during the period

1972-1975. In 3 96 (67) of the 3-way junctions and 15 96 (45) of the 4-way

junctions there occurred during the same period on average at least one

accident per year.

Accidents in 3-way junctions are dominated by multiple-vehicle accidents

in which one vehicle has turned left either from the primary or the

secondary road. Single vehicle accidents also accounts for a large share.

Accidents with left-turning vehicles on the primary road conflicting with

vehicles coming from the Opposite part of the primary road driving

straight on have a high injury consequence. This also characterizes

accidents with left-turning vehicles on the secondary road in conflict with

vehicles coming from the left and driving straight on on the primary road.

Multiple vehicle accidents with left-turning vehicles involved are also a

very common conflict type in 4-way junctions. Another very common
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conflict type is accidents with straight vehicle courses, with one vehicle

on the primary road and one on the secondary road. This conflict type has

a high injury consequence, as has the conflict types with high .injury

consequence for 3-way junctions.

The injury consequence is higher for 4-way junctions than for 3-way

junctions. This is explained by the fact that conflicts between vehicles

with straight courses, one on the primary road and one on the secondary

road, only can arise in lll-way junctions.

The proportion of accidents in darkness is considerably higher for 3-way

junctions than for 4-way junctions (34 96 and 23 96 respectively).

Compared to non-channelised junctions or junctions only with channelisa-

tion of the secondary road, the 3-way junctions with left-turn lanes show

a lower proportion of accidents in which conflicts arise between vehicles

turning left from the primary road and vehicles coming from behind.

Instead, these junctions clearly show a higher proportion of accidents in

which vehicles turning left from the primary road collides with vehicles

coming from the opposite direction. The proportion of single vehicle

accidents is also very much higher in this type of junction.

The pattern of variation for multiple vehicle accidents involving vehicles

turning left from the primary road is the same for both lll-way and 3-way

junctions for different types of channelisation. Furthermore, it can be

said about 4-way junctions that the pr0portion of accidents in which a

vehicle going straight on the secondary road collides with a vehicle

coming from the right on the primary road and with straight course, 'is

much higher for junctions with left-turn lanes than for other 4-way

junctions.

The injury consequence for 3-way junctions is about the same for

different types of channelisation or illumination.

The results also show that 4-way junctions with left-turn lanes have a

higher injury consequence than other lll-way junctions. On the other hand

there seems to be no difference in injury consequence between those
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4-way junctions that are illuminated and those that have no illumination.

Three-way junctions with left-turn lane and without illumination have a

much higher proportion of accidents in darkness than other 3-way

junctions.

According to calculations of proportions, the number of accidents can be

reduced by introducing illumination in 3-way junctions with a high propor-

tion of traffic on the secondary road. Also calculations of accident rates

support this result.

The accident rate has been calculated for different types of channelisa-

tion. As mentioned above, channelisation here refers to channelisations

with raised islands. In doing this, both the total number of vehicles

entering the junction and the proportion of secondary road traffic, have

been taken into consideration. The results indicate that channelisation has

no positive accident reducing effect upon the total number of accidents in

3-way junctions. There is a somewhat lower accident rate in tt-way

junctions with secondary road channelisation compared to a-way junctions

without channelisation. An even lower accident rate can be found for

tl-way junctions with left-turn lanes. However, these differences are

partly levelled out, when the injury consequence is taken into account.

The results have been compared to both a Finnish and a Norwegian

accident study of road junctions and also to a Danish so called catalogue

of effects, which is based upon literature studies of national as well as

foreign material.

Conclusions

 

On basis of the results obtained in this investigation, attempts have been

made to draw conclusions about the channelisation and illumination

measures in rural junctions*. When doing this, the results of the studies in

Finland, Norway and Denmark have been glanced at. In a few cases the

conclusions tend to be more like speculations.

 

* It should also be mentioned that a larger part of the register of
analysis has been studied, by using less restrictive definitions of
"typical rural junction". However, this has only influenced the results
to a small extent.
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Channelisation of the secondary road

 

It seems doubtful whether the usual type of secondary road channelisation

in general gives a reduction of the number of accidents. There are

indications in the results that secondary road channelisation in general has

a greater effect upon l+-way junctions than upon 3-way junctions.

Left-turn channelisation

 

As a whole, doubts can be raised about the general accident reducing

effect of left-turn lanes with raised islands in 3-way junctions.

Three-way junctions with left-turn lanes but without illumination seem to

be a difficult problem in darkness. The problem is likely to be reduced by

introduction of illumination.

Left-turn lanes with raised islands can probably reduce the number of

accidents in 4-way junctions by about 15 96 in general.

In the case of especially accident prone junctions with a high proportion

of traffic turning left from the primary road, it can not be excluded that

the number of accidents will be reduced by introducing left-turn lanes.

However, it is likely that this measure should be accompanied by

illumination, at least in 3-way junctions.

Illumination,

 

In many cases the results indicate that illumination generally reduces the

number of accidents in 3-way junctions with a high proportion of

secondary road traffic or with raised islands in the primary road. The

number of accidents in darkness is probably reduced by at least 30 96.

More doubts can be raised about the general accident reducing effect of

illumination in 4-way junctions.

For both 3- and 4-way junctions with both a high number of and a high

proportion of accidents in darkness, there seems to be reason to believe in
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the accident reducing effect of illumination. The size of this effect upon

accidents in darkness is probably not less than 30 96.

Future research

 

The investigation should be repeated in a few years time.

The possibilities of carrying out experimental before/after-studies should

be looked into.

Implementation of remedial measures in junctions should be followed up

systematically.

Supplements

 

Supplement l shows the models for interrelationships between accident

rate and traffic flow, which earlier has been constructed at VTI.

In supplement 2 some examples are given of how large the regression

effect can be in before/after studies of especially accident prone junc-

tions. By regression effect is meant the accident reduction, which occurs

during new years of observation, independently of any remedial measures.
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DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

(DEFINITIONS AND EXPLANATIONS)

Korsningstyp* (type of junction):

 

30

35

40

31

3-vägskorsning med tre statliga anslutande vägar
(3-way junction with three connecting national
roads)

korsning med tre statliga anslutande vägar och
dessutom en övrig anslutande väg vars trafik
dock kan betraktas som försumbar
(a junction with three connecting national roads
and furthermore one connecting non-national
road with negligible traffic)

4-vägSkorsning med fyra statliga anslutande vä-
gar
(At-way junction with four connecting national

roads)

korsning med tre statliga anslutande vägar och
en övrig anslutande väg med icke försumbar
trafik
(a junction with three connecting national roads
and furthermore one connecting non-national
road with non-negligible traffic)

 

*- Observera att här använda beteckningar ej öve-
rensstämmer med de som används för variabeln
"platstyp" i VV:s vägdatabank.
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XVII

Primär- och sekundärväg (primary- and secondary road)

Två anslutande vägar definieras som Erimärväg. Det görs utifrân

l. företrädesreglering

2. trafikflöde

3. vägnummer

Övrig(-a) anslutande väg(-ar) definieras som sekundärväg.

(Two connecting roads are defined as grimary road.

This is done by

1. right-of-way rules

2. traffic flows

3. road numbers

The other connecting road(-s) is/are defined as secondary road.)
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XVIII

Kanaliser ingj'r (channelisation**)

 

vanligt utseende

        

(typical design)

1 = refug saknas J L
(no islands) __

*1 r *i
(i

2 = refug endast i sekundärväg U
(island(-s) in the secondary road O Or i

3,4,5 :refug endast i primärväg
(island(-s) in the primary road
only)

6 = refug i både primärväg (dock ej
vänstersvängsmagasin) och i se-
kundärväg
(islands both in the primary road,
but no left turn lane, and in the
secondary road)

7 = refug med ett vänstersvängsma- Jnl
gasin i primärväg och refug även i ' '
sekundärväg :3 .a CZZD A

  

(islands with one left-tum lane in ål 0 l' 1
the primary road and island(-s')
also in the secondary road)

  

8 = refug med två vänstersvängsma-
gasin i primärväg och refug även i Jñ l
sekundärväg C7, v :a
(islands with two left-tum lanes
in the primary road and island(-s) T 0 r
also in the secondary road)

 

* Med refug avses här kantstensrefug.
** Island is here defined as raised island.
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XIX

Belysning (illumination)

1

11-13

21-23

31 -38

\ingen belysning
(no lighting at all)

endast vägmärkesbelysning
(only traffic signs are illu-

 

mina ted

endast vägkorsningen be-\
lyst, belysning <200 m på
varje anslutande väg
(only the junction is illumi-
nated, at the most for 200
m on every connecting
road)

lång belysning ( > 200 m) på
åtminstone någon anslutan-
de väg
(at least one connecting
road is illuminated for

 

more than 200 m) 2
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XX

Trafikflöden* (traffic flows**):

 

I = antal inkommande fordon per dygn från primärväg
p (number of vehicles entering per day andnight from the primary

road)

I = antal inkommande fordon per dygn från sekundärväg
(number of vehicles entering per day and night from the seconda-
ry road)

I +I = totalt antal inkommande fordon per dygn
p (total number of entering vehicles per day andnight)

7-- = andel sekundärvägstrafik
p+Is (pr0portion of secondary road traffic)

Olyckskvot (accident rate):

 

Med olyckskvot avses här antal polisrapporterade olyckor per miljon
inkommande fordon*.
(Accident rate is here defined as number of policereported accidents per
million entering vehicles**).

  

Skadeföljd (injury consequence):

 

Med Skadeföljd avses här antal skadade eller dödade personer per polis-
rapporterad olycka.
(Injury consequence is here defined as the number of injured or killed
persons per policereported accident).

  

* Med fordon avses här egentligen axelpar.
** Vehicle is here equivalent to pair of axles.
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Konflikttyper (conflict types)

  

konflikt vanligt fall
(conflict) (typical cases)

I 5

l s
1

eller

(or) 64_

P

XXI

närmare beskrivning

vänstersväng från primärväg, konflikt
med bakomvarande fordon

vänstersväng från primärväg, konflikt
med från motsatt håll på primärvägen
kommande fordon

vänstersväng från primärväg, konflikt
med fordon på sekundärväg

 

högersväng från primärväg, konflikt med
bakomvarande fordon eller med fordon på
sekundärväg

 

_DW

oxo-
vänstersväng från sekundärväg, konflikt
med från höger på primärvägen komman-
de fordon som avser att köra rakt fram

vänstersväng från sekundärväg, konflikt
med från vänster på primärvägen kom-
mande fordon som avser att köra rakt
fram

vänstersväng från sekundärväg, konflikt
med bakomvarande eller mötande fordon
på sekundärväg

högersväng från sekundärväg, konflikt
med bakomvarande fordon eller konflikt
mellan icke svängande fordon, båda på
sekundärväg

  

9 högersväng från sekundärväg, konflikt
_D med från vänster på primärvägen kom-

(D mande fordon som avser att köra rakt
fram

10 E konflikt mellan icke svängande fordon,
båda på primärväg, likriktade kurser

ll okaörqnin'g" konflikt mellan icke svängande fordon,
(overtaking) båda på primarvag, motriktade kurser,
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XXII

    

konflikt vanligt fall g .
(conflict) (typical cases) narmare beskrivning

I p

5

l P
Is

12 möte 1 konflikt mellan icke svängande_ fordon,
båda på primärväg, motriktade kurser

(oncommg I, 7 .. '
vehicle) o Ayckstyp = mote

13 konflikt mellan icke svängande fordon.,
<1_ fordon på primärväg i konflikt med från

vänster kommande fordon på sekundärväg

14 konflikt mellan icke svängande fordon,
_D? fordon på primärväg i konflikt med från

höger kommande fordon på sekundärväg

15 ensamt fordon på primärväg, raktframrö-
D relse avsedd

16 ensamt fordon på sekundärväg, raktfram-
rörelse avsedd

17 eller ensamt fordon kommer från primärväg,
?7 (or) 6 svängande rörelse avsedd

18 eller ensamt fordon kommer från sekundärväg,
(11 (or) (D svängande rörelse avsedd

19 fotgängarolycka
(collision with
pedestrian)

20 djurolycka
(collision with
animal)

21 cykel/mOped-
olycka
(collision with
cyclist/moped
rider)

22 övrigt
(miscellaneous)
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INLEDNING

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) bedriver sedan några år tillbaka

olycksstudier avseende vägkorsningar på såväl landsbygd som i tätort.

Uppdragsgivare för dessa studier är huvudsakligen statens vägverk (VV).

Tidigare genomförda studier finns angivna i referenslistan på sidan 63

(se (1)- (9)).

VV behöver underlag för att

0 bestämma "normalt" antal olyckor i korsningar av olika slag och med

olika trafikflöden. Denna kunskap utnyttjas vid s k angelägenhetsbe-

dömning för att avgöra huruvida en korsning ur trafiksäkerhetssyn-

punkt behöver åtgärdas eller inte.

0 Uppskatta den olycksreducerande effekten av skilda åtgärder som t ex

kanalisering eller belysning. Detta utnyttjas dels för attange riktlin-

jer för hur korsningar skall utformas dels vid kostnads/nyttoanalys då

en korsning eventuellt skall åtgärdas.

Landsbygdskorsningarna återfinns huvudsakligen på det statliga vägnätet.

1977/1978 lät VV genomföra en inventering av vägkorsningar i plan på det

statliga huvudvägnätet. De därvid insamlade uppgifterna lagrades primärt

i VV:s vägdatabank (VDB). VTI har sedan omformat data i VDB till ett s k

analysregister (10).

Föreliggande olycksanalys avser landsbygdskorsningar och har genomförts

med hjälp av det ovan nämnda analysregistret. Detta register har för

övrigt utnyttjats även för att studera tätortskorsningar inom det statliga

vägnätet (5) och kommer också att användas för fortsatta studier under

1981-1982.

VTI RAPPORT 233



MÅLSÄTTNING

Syftet med undersökningen har främst varit att för vägkorsningar i plan

på landsbygd studera hur

antal olyckor

olyckskvot

skadeföljd

olyckornas konflikttypsfördelning

varierar med

korsningstyp

trafikflödenas storlek

typ av kanalisering

belysningsförhållanden
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OMFATTNING

Undersökningen avser perioden 1972-1975 d v 5 fyra år.

Det analysregister som byggts upp på VTI (10) omfattar samtliga vägkors-

ningar i plan (med undantag för cirkulationsplatser) tillhörande det

statliga huvudvägnätet hösten l977/våren 1978, vilka dels har tre eller

fyra statliga anslutande vägar (eventuellt även andra icke statliga anslu-

tande vägar) dels har dubbelriktad trafik tillåten på varje statlig anslutan-

de väg.

Samtliga korsningar i analysregistret har dock ej medtagits i föreliggande

undersökning. I syfte att renodla analysen har materialet successivt

homogeniserats enligt vad som framgår av figur 1.

Korsningstyp 30 är detsamma som 3-vägskorsning med tre statliga anslu-

tande vägar. Även typ 35 skulle kunna betraktas som 3-vägskorsning

eftersom denna typ har tre statliga anslutande vägar och en övrig

anslutande väg vars trafik dock är försumbar. Men eftersom dels antalet

korsningar av typ 35är förhållandevis litet dels att den övriga anslutande

vägen kan utgöra en störning så har korsningstyp 35 inte medtagits i

föreliggande analys.

Typ #0 utgör 4-vägskorsning med fyra statliga anslutande vägar. Typ 31

har tre statliga anslutande vägar och dessutom en övrig anslutande väg

med icke försumbar trafik. Trafikens storlek på den övriga anslutande

vägen torde i många fall vara underskattad. Vidare torde gälla att en del

av olyckorna i korsningar av typ 31 behandlats som om de ej inträffat på

statlig väg och därför inte finns med i analysregistret. Av dessa skäl så

har inte heller korsningar av typ 31 medtagits i denna undersökning.

Uppgift om huruvida en korsning är belägen på landsbygd eller inom tätort

finns ej med i vägdatabanken (VDB) på VV. Som landsbygdskriterium har

här utnyttjats att hastighetsgränsen på varje statlig anslutande väg skall

vara åtminstone 70 km/h. Detta kriterium har valts utifrån tidigare

studier (1). Som kriterium för tätort kan utnyttjas att hastighetsgränsen

skall vara 50 km/h på varje statlig anslutande väg. De korsningar i

analysregistret som enligt detta kriterium definieras som tätortskorsning-

ar har behandlats i en särskild studie (5).
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Flertalet av landsbygdskorsningarna uppfyller villkoren rak primärväg, ej

trafiksignal och ej gång-/cykelbana.

Ca 90 96 av landsbygdskorsningarna har st0pplikt på sekundärväg.

Drygt 20 96 av korsningarna faller bort p g a att de förändrats i något

avseende. I och för sig hade det varit tänkbart att i analysen även

inkludera delperioder för de korsningar som förändrats under åren

1972-1975. Detta hade dock inneburit vissa nackdelar samtidigt som

olyckstillskottet hade blivit mycket marginellt för de delgrupper av

korsningar som nu är sämst representerade.

Det gäller således att denna undersökning omfattar 1874 3-vägskorsningar

och 292 4-vägskorsningar (figur 1). I dessa korsningar inträffade det

(figur 2) under perioden 1972-1975 1260 respektive 490 polisrapporterade

olyckor (såväl personskade- som enbart egendomsskadeolyckor).
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hela analysregistret

(the whole registerof analysis)

 

6247

  

 

korsningstyp(type of junction

 

    

 

   

 

       

   

 

        

30,35,40,31

5994

_3 70 km/h på varje statlig

anslutande väg (*)

4030

rak primärväg

(straight primary road)

3822

ej trafiksignal

(no traffic signals)

3819

ej gång-/cykelbana

(no pedestrian-/cycle way)

3753

stopplikt

(stop sign)

3381

oförändrade

(unchanged)

2637

  

 

korsningstyp(type of junction)

30,40

 

 

2166

 

 

 

korsningstyp

(type of junction)

    

0 km/h pa
varje statlig

  

965

 

 

övriga

(other)

  

253

 

 

anslutande

väg (**)

övriga

(other)

 

 

 

208

 

övriga

other)

   

3

 

övriga

(other)

övri a
(ot er)

   

999

  

 

66

  

övriga

(other)

  

372

 

 

övriga

other)

 

744

  

 

övriga

other)

 

 

471

  

35

 

 

282

 

 

 

189

 

 

 

Figur 1 Analysregistret, antal korsningar i olika delmängder.
(Number of junctions in different subgroups of the
register of analysis)

* Speed limit > 70 km/h on every national connecting road
(rural junctionL

är*

(urban junctionL
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hela analysregistret

(the whole register of analysis)

korsningstyp(type of junction)

30,35,40,31

Z_7O km/h på varje statlig

anslutande väg (*)

rak primärväg

(straight primary road)

ej trafiksignal

(no traffic signals)

ej gång-/cykelbana

(no pedestrian-/cycle way)

stopplikt

(stop sign)

oförändrade

(unchanged)

korsningstyp(type of junction)

30,40

korsningstyp

(type of junction)

Figur 2

 

 

7235  

  

 

 

6956

  

 

 
3596

0 km/h pa
arje statlig

övriga

(other)

279

 

   

övriga
other)

 

 

 

  

1545 anslutande V 1815

     

 

3405

 

 

  

 

3403

     

3295

 

 

   

3029

    

2191

 

 

   

1750

   

(Number of policereported
subgroups of the register of analysis)

 

*

(rural junction).
**

(urban junction).
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Analysregistret, antal polisrapporterade olyckor
i olika delmängder

accidents in different

Speed limit > 70 km/h on every national connecting road

Speed limit 50 km/h on every national connecting road



4.1

4.1.1

4.1.2

RESULTAT

Korsningarna fördelade efter trafikflöde och utformning.

Fördelning efter trafikflöde*

 

Figurerna 3 och 4 visar hur 3- och 4-vägskorsningarna fördelar sig efter

antal inkommande fordon per dygn från primärväg (Ip) respektive sekun-

därväg (IS).

Trafikflödena är större för 4-vägskorsningarna än för 3-vägskorsningarna.

Genomsnittligt antal inkommande fordon per dygn (IP+IS) är 3300 respekti-

ve 2800. Genomsnittlig andel sekundärvägstrafik ( Is ) är 0,12

re5pektive 0,07. I
I+
p 5

Endast i 16 96 av 3-vägskorsningarna är antalet inkommande fordon per

dygn från sekundärväg (Is) större än 250.

Fördelning efter kanalisering** och belysning

Av tabellerna 1 och 2 framgår att såväl 3- som 4-vägskorsningarna

vanligtvis är okanaliserade (=l). Detta gäller för 84 respektive 67 96 av

korsningarna. Enbart sekundärvägskanalisering (=2) förekommer i 13

respektive 27 96 av korsningarna.

Endast 40 stycken av 3-vägskorsningarna och 12 stycken av ll-vägskorsu

ningarna har såväl refug med magasin för vänstersvängande fordon i

primärväg som refug i sekundärväg (=7,8). Detta är betydligt färre än vad

man på förhand hade trott**.

* Med fordon avses här egentligen axelpar.
** (Se nästa sida).
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Antalet korsningar med målad refug eller riktningsgivande refug för

högersvängande fordon är alltför få för att tillåta någon närmare analys.

Ungefär var fjärde 3-vägskorsning och var tredje 4-vägskorsning har

belysning (=21-23, 31-38). Belysning är således betydligt vanligare än

 

primärvägskanalisering.

  

** För hela analysregistret gäller följande för korsningstyperna 30, 40, 35

och 31.

typ 30 typ 40 typ 35 typ 31

 

antal korsningar med både 135 83 17 74
refug med magasin för
vänstersvängande fordon i
primärväg och refug i
sekundärväg

antal korsningar med målad 21 8 4 2
kanalisering i åtminstone
primärväg

antal korsningar med rikt- 43 18 7 20
ningsgivande refug för höger-
svängande fordon

antal korsningar med be- 1332 440 305 668
lysning

 

av totalt 3424 777 669 1124
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KORSNINGSTYP 30 (TYPE 30)

ANTAL KORSNINGAR

(NUMBER OF JUNCTIONS)

1
1100. 1080

u n n n s o o
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. o c c o c o
u n n u n . 0

u 0 n a u . ø
a a n n s o n
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ANTAL INKOMMANDE FORDON
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Figur 3 Korsningstyp 30. Antal korsningar fördelade efter Ip respektive

5

(Type 30. Number of junctiøns distributed by Ip and Is respec-
tively).
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KORSNINGSTYP 40 (TYPE 40)

ANTAL KORSNINGAR

(NUMBER OF JUNCTIONS)
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Tabell 1 Korsningstyp 30. Antal (96) korsningar fördelade efter typ av
kanalisering och belysning.
(Type 30. Number (96) of junctions distributed by type of
channelisation and illumination)

kanalisering (channelisation)

1 2 3 4 5 6 7 Tot

1 1233 152 1 0 O 5 6 1397

(66) (8) (0) (0) (0) (0) (0) (75)

E 11-13 0 5 0 1 0 7 26 39
En 1; (0) (0) (0) (0) (O) (0) (l) (2)

.... .g
gig 21-23 52 13 2 1 0 0 3 71
'2 (3) (l) (0) (0) (0) (0) (0) (4)

31-38 287 72 2 O 0 l 5 367

(15) (4) (0) (0) (0) (0) (0) (20)

Tot 1572 242 5 2 0 13 40 1874

(84) (13) (0) (0) (0) (l) (2) (l00)

Tabell 2 Korsningstyp 40. Antal (96) korsningar fördelade efter typ av
kanalisering och belysning.
(Type 40. Number (96) of junctions distributed by type of
channelisation and illumination)

kanalisering (channelisation)

l 2 3 4 5 6 7 8 Tot

1 42 2 2 86
(49) (14) ?0) ?0) ?0) (l) ?0) (JO) (64)

.5. 11-13 1; 5 0 0 0 2 2 2 11
20%' (0 (2) (O) (0) (0) (l) (l) (l) (4)
E_

gå 21-23 6 5 0 0 0 0 o 0 11
g (2) (2) (O) (0) (0) (0) (0) (0) (4)

31-38 #9 26 0 O 0 l i! 4 84'
(17) (9) (O) (O) (0) (0) (l) (1) (29)

Tot 1 7 73 0 O 5 6 G 292
67) (27) ?0) (0) (0) (2) (2) (2) (100)
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Korsningarna fördelade efter antal inträffade olyckor

 

Olycksutfallen är i regel mycket små, vilket illustreras i figurerna 5 och

6. I 86 96 av 3-vägskorsningarna och i 61 96 av 4-vägskorsningarna

inträffade det under perioden 1972-1975 ingen eller endast en polisrappor-

terad olycka. I 3 96 (67 stycken) av 3-vägskorsningarna och i 1596

(45 stycken) av 4-vägskorsningarna inträffade det under samma period i

genomsnitt åtminstone en olycka per år. Sju eller fler olyckor under åren

1972-1975 inträffade i 10 av 3-vägskorsningarna och i 9 av 4-vägskors-

ningarna (procenttalen i figurerna är avrundade).
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ANDEL KORSNINGAR

(PROPORTION OF JUNCTIONS)

(°/o)

1 62
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60 - ;5555555555555
u 0 o n a 00
n u o o 0 .I

  

   

n c . n c u n
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0 0 0 a 0 0 U

?5355:5555 KORSNINGSTYP 30

I* *'1' (TYPE 30)
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. u .n . o .o . 0 . I. i.
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0 I 0 O i i.
o n r c o o.

u n o u u .i
u 0 n n i cc

o i u a u 0.
- o 0 c i I 0 I
. u n c 0 I.
a 0 0 o I nu

c 0 o o u O!
n u n v o 0-

20'

10*
..-v

u I0 n o-
a n o ' I.
u c i 0 0.
...va
0....

 

I O 1 2 3 10 5 6 7 8 9 210

ANTAL OLYCKOR 1972 '1975

(NUMBER OF ACCIDENTS 1972-1975)

Figur 5 Korsningstyp 30. Andel korsningar med ingen olycka, en olycka,
tvâ olyckor osv under perioden 1972-1975).
(Type 30. The preportion of junctions with no accident, one
accident, two accidents and so on during the period of
1972-1975).
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ANDEL KORSNINGAR

(PROPORTION OF JUNCTIONS)

(°/o)

i 33
30 q :zâzâzêzizêzåz KORSNlNGSTYP 1.0

(TYPE l00)

20-

10'1

  

0 1 2 3 L 5 6 7 8 9 ?10

ANTAL OLYCKOR 1972-1975

(NUMBER OF ACCIDENTS 1972-1975)

Figur 6 Korsningstyp 40. Andel korsningar med ingen olycka, en olycka,
två Olyckor osv under perioden 1972-1975.
(Type 40. The proportion of junctions with no accident, one
accident, two accidents and 50 on during the period of
1972-1975).
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Olycksfrekvensfördelningar och skadeföljd

Fördelning efter konflikttyp samt skadeföljd

I tabellerna 3 och 4 redovisas olyckornas fördelning efter konflikttyp och

dessutom skadeföljd för respektive konflikttyp.

För 3-vägskorsningar kan följande noteras:

o Flerfordonsolyckor i samband med vänstersväng från primärväg är

vanligaste konflikttyp (35%). Oftast är det konflikt mellan vänster-

svängande fordon och ett bakomvarande fordon (27%). Men även

konflikt mellan vänstersvängande fordon och från motsatt håll kom-

mande fordon är relativt vanligt (8%).

0 Även flerfordonsolyckor i samband med vänstersväng från sekundärväg

utgör en stor andel (16%).

o Flerfordonsolyckor i samband med högersväng från endera primärväg

eller sekundärväg är ovanliga (2% respektive 1%).

o Singleoiyckor utgör 18 96 av olyckorna. Främst är det fråga om

raktframkörande fordon på primärväg.

o Skadeföljden är naturligtvis stor för olyckor med oskyddade trafikanter

inblandade.

o Olyckor med från primärväg vänstersvängande fordon i konflikt med

från motsatt håll kommande fordon har stor skadeföljd liksom olyckor

mellan från sekundärväg vänstersvängande fordon i konflikt med från

vänster på primärvägen raktframkörande fordon.

0 Skadeföljden är stor även för olyckor mellan motriktade fordon på

primärväg.
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För 4-vägskorsningar gäller:

0 Flerfordonsolyckor i samband med vänstersväng från primärväg är en

mycket vanlig konflikttyp (30%). Liksom för 3-vägskorsningar är det

särskilt fråga om olyckor mellan vänstersvängande fordon 'och ett

bakifrån kommande fordon (23 96).

0 En lika vanlig konflikttyp (28%) är olyckor mellan raktframkörande

fordon, det ena på primärväg och det andra på sekundärväg.

o Andelen flerfordonsolyckor där detena fordonet gör vänstersväng från

sekundärväg är 12 96.

o Andelen flerfordonsolyckor där ena fordonet gör högersväng från

endera primärväg eller sekundärväg är 3 96 respektive 2 96.

o Singelolyckor utgör 8 96 av olyckorna.

o Skadeföljden är i regel stor för de konflikttyper som för 3-vägskors-

ningar har stor skadeföljd.

o Dessutom gäller att Skadeföljden är stor för den vanliga konflikttypen

mellan raktframkörande fordon, det ena på primärväg och det andra på

sekundärväg.

Skadeföljden är större för 4-vägskorsningar (0,74) än för 3-vägskorsningar

(0,59). Detta förklaras främst av att konflikt mellan raktframkörande

fordon, det ena på primärväg och det andra på sekundärväg, endast kan

förekomma i 4-vägskorsningar.

Angivna värden på skadeföljd enligt tabellerna 3 och 4 baserar sig i många

fall på ett alltför litet antal olyckor för att kunna betraktas som

säkerställda. Vid bestämning av skadeföljd, t ex för en viss konflikttyp, är

det önskvärt att beräkningen grundar sig på åtminstone ett hundratal

olyckor.

För att erhålla säkrare värden på skadeföljd för olika konflikttyper torde

det vara fördelaktigt att slå samman 3- och 4-vägskorningarna. Detta

gäller även om man önskar differentiera olyckskostnad (se t ex (11)) efter

konflikttyp.
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Tabell 3 Korsningstyp 30. Antal olyckor (96) och antal _skadade eller
dödade fördelade efter konflikttyp samt skadeföljd.
(Type 30. Number of accidents (96) and number of injured or
killed persons distributed by type of conflict. Injury conse-

quence.)

vanligt fall antal olyckor antal skadade skadeföljd
konflikttyp (typical case) (number of (96) eller dödade (injury
(type of conflict) accidents) (number of consequence)

I injured or
_ killed persons)

1 4-*- 334 (27) 179 0,54
vs från pv 2 _of_ 103 (8) 101 0,98

3 Jag-eller q 5 (0) 1 0,20***

hs från pv 4 - -«v 28 (2) 6 0,21**

f ä 5 0,4- 72 (6) 24 0,33
V5 r SV 6 _34] 110 (9)- 98 0,89

7 i 7 (1) 2 0,29***
?

8 W 13 (1) 0 0**
hs från sv {9 i; 6 (O) 4 0,67*-x-*

upph pv 10 -9 -b 48 (4) 20 0,42*

omkörning
mon, v 11 _35:5- 3 (0) 10 3,33***

P 12 - <1- 30 (2) 24 0,80*

(13) ?4- 0 (O) 0 -
kors pv sv §14) _Dlr 0 (O) 0 _

15 _> 135 (1 1) 61 0,45
single (16) T 0 (0) O -

17 Weller v"- 30 (2) 5 0,17*
18 <3] eller [0 65 (5) 29 0,45

fotg 19 7 (l) 6 O,86***

cykel/moped 21 72 (6) 66 0,92

djur 20 29 (2) 4 0,14*

Övr 22 163 (13) 98 0,60

Tot 1260 (100) i 738 0,59

 

41-*

***

25-50 olyckor
10-24 olyckor
1-9 olyckor

0 olyckor
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Tabell 4 Korsningstyp 40. Antal olyckor (96) och antal skadade eller
dödade fördelade efter konflikttyp samt skadeföljd.
(Type 40. Number of accidents (96) and number of injured or
killed persons distributed by type of conflict. Injury conse-

    

quence.)

vanligt fall antal olyckor antal skadade skadeföljd
konflikttyp (typical case) (number of (96) eller dödade (injury
(type of conflict) I accidents) (number of consequence)

_ injured or
l killed persons)

1 6-4_ 112 (23) 55 0,49
vs från pv 2 -W- 30 (6) 41 1,37*

3 sLá-eller f? 4 (1) 0 046.16*

hs från pv 4 *9% 17 (3) 6 0,35**

5 av*- ' 27 (6) 9 0,33*
vs :från sv 6 _04) 25 (5) 17 0,68*

7 grx 7 (1) 1 0,14***

,9
8 5 (l) 5 l,OO***

hs från SV á _49 6 (1) 9 1,50%

upph pv 10 -9-9 8 (2) 7 O,88***

ll '-9 i; (1) 5 1,20***
motr pV §2 _åskåle 4 (1) 3 0,75***

möte

kors HV 13 ?4"- 95 (19) 95 1,00
P 14 _91) 114 (9) 47 1,07*

15 -o 21 (4) 14 0,67**
sin le 16 'T 6 (1) 6 1,00***

g 17 _Wiene- 4 (1) 0 O***
18 <1letter (9 8 (2) 9 1,13***

fotg 19 2 (0) 3 1,50***

cykel/moped 21 31 (6) 26 0,84*

djur 20 2 (0) 0 0***

övr 22 28 (6) 7 0,25*

Tot 490 (100) 365 0,74

    

25-50 olyckor
10-24 olyckor

1-9 olyckor
O olyckor

**

*åt-'X-
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Fördelning efter årstid, väglag och ljusförhållanden

I tabell 5 redovisas olyckornas fördelning efter årstid, väglag och ljusför-

hållanden för dels 3-vägskorsningarna dels 4-vägskorsningarna.

För såväl 3- som 4-vägskorsningarna gäller att det inträffar ungefär lika

många olyckor under sommaren (april, maj, juni, juli, augusti och septem-

ber) som under vintern (oktober, november, december, januari, februari

och mars)*.

Andelen issnöolyckor** är större*** för 3-vägskorsningarna (2296) än för

l.t-vägskorsningarna (16%). Detta kan möjligen i viss mån bero på att

3-vägskorsningarna har mindre trafikflöden än 4-vägskorsningarna.

Andelen mörkerolyckor är väsentligt större*** för 3-vägskorsningarna än

för 4-vägskorsningarna (34% respektive 23%). Andelen olyckor i mörker

för 4-vägskorsningarna är anmärkningsvärt låg****.

 

* Under sommarmånaderna sker ca 60% av det årliga totala
trafikarbetet på huvudvägnätet och under vintermånaderna ca
40%, för väglänkar på huvudvägnätet inträffar ca 60 96 av olyc-
korna under vintern och ca #0 96 under sommaren, se (12).

** Drygt 596 av det årliga totala trafikarbetet på huvudvägnätet
5 r vid is/snöväglag, se (12) och (13 .

*** x -test, risknivå 5%.
**** Ca 25% av det årliga totala trafikarbetet på huvudvägnätet sker

under mörker, se (12).
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Tabell 5 Korsningstyp 30 respektive #0. Antal olyckor (96) fördelade efter
årstid, väglag och ljusförhållanden.
(Types 30 and #0 respectively. Number of accidents (96) distri-
buted by seasons, road conditions and light conditions)

 

korsningstyp 30 korsningstyp 40
(type 30) (type 40)

årstid sommar (summer) 629 (50) 253 (52)
(season*) vinter (winter) 631 (50) 237 (48)

torr barmark (dry
väglag bare ground) 631 (50) 294 (60)

. . våt barmark (wet
(mad °°ndm°m> bare ground) 301 (24) 108 (22)_

is/snö (ice/snow) 277 (22) 79 (16)
okänt (unknown) 51 (4) 9 (2)

. .. dagsljus (daylight) 802 (64) 365 (75)
mörker (darkness) 426 (34) 114 "(23)

g okänt (unknown) 32 (2) l l (2)

Totalt 1260 490

 

* Summer

Winter
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April, May, June, July, August and September
October, November, December, January, February and March
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Olycksfrekvensfördelningar och skadeföljd med hänsyn tagen till kana-

lisering och belysning

Fördelning efter konflikttyp vid olika kanalisering

I tabellerna 6 och 7 redovisas hur antalet olyckor, exklusive olyckor av

konflikttyp 19-22, fördelar sig efter konflikttyp sedan korsningarna uppde-

lats efter olika slag av kanalisering.

För 3-vägskorsningarna gäller att:

0 Konflikttypsfördelningen är i stort sett densamma för okanaliserade

korsningar som för korsningar med enbart refug i sekundärväg.

o Korsningar med vänstersvängsmagasin har mycket lägre andel olyckor

där från primärväg vänstersvängande fordon konflikterar med bakom-

varande fordon men i stället markant större andel olyckor där från

primärväg vänstersvängande fordon kolliderar med från motsatt håll

kommande fordon. Totalt gäller att de vänstersvängskanaliserade

korsningarna har en lägre andel flerfordonsolyckor med från primärväg

vänstersvängande fordon inblandade.

0 Korsningar med vänstersvängsmagasin har mycket större andel single-

olyckor, framför allt olyckor med ett ensamt raktframkörande fordon

på primärväg.

o Om man summerar flerfordonsolyckorna med från primärvägen väns-

tersvängande fordon inblandade och singleolyckorna så gäller att

andelen olyckor av nämnda slag är densamma oberoende av typ av

kanalisering.
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För #-vägskorsningarna gäller följande:

Det är inga större skillnader i konflikttypsfördelning mellan okanalise-

rade korsningar och korsningar med enbart sekundärvägskanalisering.

Andelen flerfordonsolyckor med från primärvägen vänstersvängande

fordon inblandade uppvisar samma variationsmönster som för 3-vägs-

korsningarna.

Andelen olyckor där ett från sekundärväg raktframkörande fordon

kolliderar med ett från höger på primärvägen raktframkörande fordon

är mycket större för vänstersvängskanaliserade korsningar än för de

Övriga korsningarna.

Andelen singleolyckor varierar inte med typ av kanalisering.

Tillsammans utgör flerfordonsolyckor med endera från primärvägen

vänstersvängande fordon inblandade eller olyckor där ett från sekun-

därväg raktframkörande fordon konflikterar med ett från höger på

primärvägen raktframkörande fordon ungefär lika stor andel oavsett

typ av kanalisering.
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Tabell 6 Korsningstyp 30. Antal olyckor (96), exklusive konflikttyperna
19-22, fördelade efter konflikttyp för olika slag av kanalise-
ring.
(Type 30. Number of accidents (96) excluding conflict types
19-22, distributed by type of conflict for different types of
channelisation)

vanligt fall vi:) 4
(typical case) I | I .-1 O [-

konflikttyp
(type of conflict) I

1 6_ - 253 (39) 67 (35) 8 (8)
vs från pv 2 J, _Nå_ 56 (9) 18 (10) 25 (24)

3 reller 5-? 3 (0) l (0) O (O)
hs från pv lt -b-ç', 20 (3) 3 (2) 3 (3)

5 0(4- 48 (7) 17 (9) 4 (4)
vsfrân sv 6 :_1911 73 (11) 22 (12) 9 (9)

7 4% 4 (l) 2 (l) 0 (O)

8 /D 3 (0) 1 (O) 8 (8)hs från sv 9 ...3), 4 (1) 1 (0) 1 (1
upph pv 10 -- -> 34 (5) 11 (6) 3 (3)

11 *D 9-. 2 (0) 1 (0) 0 (0)mot ' kr PV {2 19 (3) 5 (3) 5 (5)
(13) ?4- 0 (O) O (O) O (0)kors v-svP §14) _43 0 (0) 0 (0) 0 (0)

_ 15 -+ 80 (12) 20 (11) 27 (26) _
Single (16) t 0 (0) 0 (0) 0 (0)

17 Weller; 19 (3) 5 (3) 1 (i)
18 418W (0 34 (5) 15 (8) 9 (9)

Tot 652 (100) 189 (100) 103 (100)
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Tabell 7 Korsningstyp 40. Antal olyckor (96), exklusive konflikttyperna 19-22,

24

fördelade efter konflikttyp för olika slag av kanalisering.
(Type 40. Number of accidents (96), excluding conflict types 19-22,
distributed by type of conflict for different types of channelisation)

.JLvanligt fall
(typical case)

 

R

' I
I|
V ;102

Wor- ?101% 01-

      

konflikttyp 0
(type of conflict) ] j (- 7 r_

1 6%- 65 (27) 44 (33) 0 0 0 (0)
vs från pv 2 _px-f" 14 (6) 6 (5) 6 2 8 (23)

3 'Lä-energi,- 4 (2) 0 (0) 0 0 0 (0)
hs från pv ll -D-s, 13 (5) 3 (2) 0 l l (3)

5 m- 16 (7) v 10 (8) 0 0 0 (0)
vs från sv 6 _4913 10 (4) 11 (8) 2 0 2 (6)

7 4)? 2 (1) 5 (4) 0 0 0 (0)

8 I 1 (0) 1 (1) 1 1 2 (6)
från SV á År» 2 (1) 2 (2) 0 1 1 (3)

upph pv lO -D-D 5 (2) O (0) l 0 l (3)

11 ämm 3 (1) 1 (1) 0 0 0 (0)motr pv §2 _åö'å-g 2 (1) l (l) l 0 l (3)

13 ?<- 52 (22) 28 (21) 7 6 13 (37)
km PMV <(14 _91) 29 (12) 11 (8) 0 3 3 (9)

15 ;v 13 (5) 4 (3) 1 0 1 (3)
. 16 2 (1) 4 (3) 0 0 0 (0)
angle 17 We'lw_ 2 (1) 1 (1) 1 0 1 (3)

18 ñellerrb 3 (1) 1 (1) 0 1 1 (3)

Tot 238 (100) 133(100) 20 15 35 (100)
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4.4.2 Skadeföljd vid olika kanalisering och belysning

 

Av tabell 8 och 9 framgår att skadeföljden för 3-vägskorsningarna är

ungefär densamma oavsett typ av kanalisering eller belysning.

Enligt tabell lO gäller att för 4-vägskorsningarna är skadeföljden större*

för de vänstersvängskanaliserade korsningarna än för de övriga korsning-

arna. Denna skillnad torde i hög grad förklaras av olikheterna i förekomst

av dels flerfordonsolyckor med från primärvägen vänstersvängande fordon

inblandade dels olyckor mellan raktframkörande fordon på sekundärväg i

konflikt med från höger på primärvägen raktframkörande fordon.

Det föreligger ingen skillnad i skadeföljd mellan de belysta och de ej

belysta 4-vägskorsningarna, tabell ll.

 

* XZ-test, risknivå ca 15 96.
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Tabell 8

tion).

Korsningstyp 30. Skadeföljd vid olika slag av kanalisering.
(Type 30. Injury consequence for different types of channelisa-

 

_7(- ?0(- 310?

 

antal skadade eller dödade

  

(number of injured or killed) 499 144 75

antal olyckor
(number of accidents) 842 238 127

skadeföljd 0,59 0,61 0,59

(injury consequence)

    

Tabell 9
korsningar
(Type 30. Injury consequence for not illuminated and illuminat-
ed junctions respectively).

Korsningstyp 30. Skadeföljd för ej belysta respektive belysta

   

antal skadade eller dödade

(number of injured or killed) 569 169

antal olyckor
(number of accidents) 958 302

skadeföljd
(injury consequence) 0959 0:56

   

Tabell 10 Korsningstyp 40. Skadeföljd vid olika slag av kanalisering.
(Type 40. Injury consequence for different types of channelisa-

_J L_JC=Ltion)

7(- _Tor_-

_JGL_
5:: 43

.-7 Dr_

 

antal skadade eller dödade

  

(number of injured or killed) 196 121 38

antal olyckor
(number of accidents) 270 156 40

skadefoljd 0,73 0,78 0,95

(injury consequence)

     

Tabell ll
korsningar.
Type 40. Injury consequence for not illuminated and illumi-
nated junctions respectively). &

/I/

Korsningstyp 40. Skadeföljd för ej belysta respektive belysta

   

antal skadade eller dödade 218 147

(number of injured or killed)

antal olyckor
(number of accidents) 293 197

skadeföljd
(injury consequence) 0,74 0,75
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4.4.3 Fördelning efter ljusförhållanden vid olika kanalisering och belysning

Som tidigare påpekats i avsnitt 4.3.2 är andelen mörkerolyckor väsentligt

större för 3-vägskorsningarna än för 4-vägskorsningarna. Ungefär var

tredje respektive var fjärde olycka inträffar under mörker. Eftersom

uppskattningsvis ca 25% av det årliga trafikarbetet sker i mörker är

andelen mörkerolyckor i 4-vägskorsningarna anmärkningsvärt låg.

Figurerna 7 och 8 visar hur olyckorna fördelar sig efter dagsljus/mörker

vid olika kanalisering och belysning.

Som synes är andelen mörkerolyckor större för 3-vägskorsningarna än för

4-vägskorsningarna för såväl kanaliserade som ej kanaliserade korsningar*

(belysta och ej belysta korsningar sammantagna).

 

* XZ-test. Skillnaden är ej signifikant å risknivån 5 96 för enbart
sekundärvägskanaliserade korsningar (X :2,01). För övriga korsning-
ar är skillnaderna signifikanta på risknivån 5 96.
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Om man enbart studerar obelysta 3-vägskorsningar så gäller att de

vänstersvängskanaliserade korsningarna har mycket större andel* mörker-

olyckor än de okanaliserade korsningarna, vilka i sin tur har större andel**

mörkerolyckor än de enbart sekundärvägskanaliserade korsningarna.

För belysta 3-vägskorsningar föreligger inga större skillnader i andel

mörkerolyckor vid olika slag av kanalisering.

Det gäller vidare att för de vänstersvängskanaliserade 3-vägsk0rsningarna

är andelen mörkerolyckor mycket lägre*** för de belysta än för de ej

belysta korsningarna. Detta antyder också att det mörkerolyckSproblem

som synes råda för obelysta 3-vägskorsningar med vänstersvängsmagasin

skulle kunna avhjälpas genom belysning.

För ll-vägskorsningarna är andelen mörkerolyckor ungefär densamma oav-

sett slag av kanalisering. Några särskilda mörkerproblem för 4-vägskors-

ningarna föreligger inte över huvud taget enligt föreliggande resultat.

 

* X å-test, risknivå 5 96
** X -test, risk 'vâ 1096
*** Enkelsidigt -test, risknivâ lägre än 5%.
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Figur7 Korsningstyp 30. Olyckornas prccentuella fördelning efter
dagsljus/mörker för korsningar med olika slag av kanalisering
och belysning
(Type 30. The percentage distribution of the accidents by
daylight/darkness for junctions with different types of
channelisation and illumination).
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dagsljus/mörker för korsningar med olika slag av kanalisering
och belysning.
(Type 40. The percentage distribution of the accidents by

junctions with different types of
channelisation and illumination).
daylight/darkness
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Fördelning efter ljusförhållanden-konflikttyp vid olika kanalisering och

?2125298

Enligt tidigare avsnitt har framkommit att:

0 Andelen singleolyckor är större för vänstersvängskanaliserade 3-vägs-

korsningar än för övriga 3-vägskorsningar (tabell 6, sid 23).

o Andelen mörkerolyckor för obelysta 3-vägskorsningar är större för de

korsningar som har vänstersvängsmagasin än för de övriga (figur 7, sid

29). Denna skillnad i andel mörkerolyckor mellan korsningar med olika

kanalisering gäller dock inte för belysta 3-vägskorsningar (samma

figur).

Utifrån ovannämnda resultat skulle man kunna förmoda att införande av

belysning i vänstersvängskanaliserade 3-vägskorsningar i första hand skul-

le kunna reducera antalet singleolyckor under mörker.

I tabell 12 redovisas för 3-vägskorsningarna hur olyckorna fördelar sig

simultant efter dagsljus/mörker och konflikttyp vid olika slag av kanalise-

ring och belysning.

Det framgår att för obelysta vänstersvängskanaliserade 3-vägskorsningar

så är det inte bara singleolyckor (konflikttyp 15-18) i mörker utan också

olyckor i mörker av konflikttyp 4-14* som relativt sett utgör problem (22

reSpektive 15 96 av olyckorna). Om dessa olyckor sammanslås till en

grupp och de övriga olyckorna till en annan grupp blir andelen olyckor

tillhörande den förstnämnda gruppen mycket större** för de obelysta

vänstersvängskanaliserade korsningarna (37%) än för de övriga obelysta

korsningarna (15 respektive 14%).

 

* Flerfordonsolyckor med undantag för olyckor med från primärvägen
vänstersvängande fordon inblandat.

** X -test, risknivâ 5 96.
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För de vänstersvängskanaliserade 3-vägskorsningarna gäller att gruppen

olyckor i mörker, endera singleolyckor eller olyckor av konflikttyp

4-l#*, utgör en mindre andel** av olyckorna i de belysta korsningarna

(17%) än i de icke belysta korsningarna (37%). Framför allt är det

mörkerolyckor av konflikttyp 4-14, som utgör en mindre andel i de belysta

korsningarna.

Resultaten enligt tabell 12 antyder således, att införande av belysning i

vänstersvängskanaliserade 3-vägskorsningar skulle kunna reducera antalet

olyckor i mörker. I första hand synes det gälla flerfordonsolyckor utan

något från primärvägen vänstersvängande fordon inblandat. Det skall dock

observeras att antalet olyckor i de vänstersvängskanaliserade 3-vägskors-

ningarna är mycket litet, 104 olyckor i de icke belysta korsningarna och

endast 23 olyckor i de belysta korsningarna. Därför är det mycket

vanskligt att försöka dra några mera långtgående slutsatser.

 

* Flerfordonsolyckor med undantag för olyckor med från primärvägen
vänstersvängande fordon inblandat.

** X -test, risknivå 596.
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Skattad olyckseffekt av belysning:andelsberäkningan

Försök har gjorts att skatta den olycksreducerande effekten av att införa

belysning. Korsningarna har därvid indelats efter olika storlek på antal

inkommande fordon (IP+IS) och andel sekundärvägstrafik ( Is .- Resul-
I

taten redovisas nedan 1 tabellerna 13 och 14. Ip+ 5

Hur beräkningarna utförts framgår av följande exempel:

I
3-vägskorsningar, Ip + 18 < 5000 och --s--I+I >15%

p 5

 

ej belysning

 

antal korsningar 153

antal olyckor 148

antal mörkerolyckor 58

andel mörkerolyckor 0,39

belysning

antal korsningar 52

antal olyckor 47

antal mörkerolyckor ll

andel mörkerolyckor 0,23

Huruvida andelen mörkerolyckor är mindre för de belysta än de ej belysta

korsningarna har XZ-testats (enkelsidigt, risknivå approximativt 2,5 96).

Eftersom andelen mörkerolyckor i detta exempel är signifikant mindre

(X2=3,89) för belysta än för ej belysta korsningar så har den olycksredu-

cerande effekten skattats.
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Antagande görs att om belysning hade saknats i de belysta korsningarna så

 

hade det inträffat så många fler olyckor under mörker att andelen

_mörkerolyckor hade blivit densamma som för de icke belysta korsningarna

(=O,39).

ll+x

  

47+x ° 39 X = 12

1:12 = 0,48 d v 5 52 96 reduktion av antalet mörkerolyckor

_47 - 0 80 d v 5 20 96 reduktion av samtli a olyckor
47+12 ' ' g

Som framgår av tabellerna nedan är andelen mörkerolyckor signifikant

mindre* vid belysning än vid ej belysning för 3-vägskorsningarna med

andel sekundärvägstrafik större än 15 96. De skattade reduktionerna synes

något stora vid jämförelse med utländska resultat (sid 56-57). Det måste

dock starkt betonas att skattningarna är osäkra eftersom de baserar sig på

ett mycket litet antal mörkerolyckor.

För 4-vägskorsningarna föreligger inga signifikanta skillnader** i andel

mörkerolyckor mellan belysta och obelysta korsningar. Detta kan synas

överraskande men torde förklaras av att mörkerolyckorna inte tycks

utgöra något problem i de här undersökta obelysta 4-vägskorsningarna.

Andelen mörkerolyckor i dessa korsningar är ungefär samma som den

uppskattade storleken av andelen trafikarbete i mörker.

 

* Enkelsidigt Xâ-test, risknivå approximativt 2,5 96.
** Enkelsidigt X -test, 'sknivå approximativt 2,5 96.

Erhållna värden på är genomgående mindre än 1.
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Tabell 13 Korsningstyp 30. Skattad reduktion av antalet mörkerolyckor

respektive totala antalet olyckor vid införande av belysning.

(Type 30. Estimated reduction of the number of accidents in

darkness and the number of all accidents respectively after

illumination is introduced)

I +I
p 5

< 5000 > 5000 Totalt

i i '

Ip+Is

 

antal korsningar

I
|
I
I
I
1

153 '
I
|

1
l
1
l

1

  

skattad reduktion av mörkerolyckor
(est. reduction, accidents in darkness)
skattad reduktion av samtliga olyckor
(est. reduction, all accidents)

   

(number of junctions) 52 11 7 164 59
antal olyckor
(number of accidents) 148 47 53 14 201 61
antal mörkerolyckor

> 15% (number of accidents in darkness) 58 11 27 3 85 M
andel mörkerolyckor
(proportion of accidents in darkness) 0,39 ' 0,23 0,51 ' 0'21 0,42 ' 0'23
2 3,89 3,90 7,37

skattad reduktion av mörkerolyckor
(est.reduction, accidents in darkness) 52% M96 59%
skattad reduktion av samtl1ga olyckor 20% 38% 25%
(est. reduction, all acc1dents)

_ 1 | 1

antal k°rsmPgar. 1074 ' 297 198 ' 82 1272 ' 379
(number of Junctions) | : :

I

antal °1Y°k°r . 459 I 116 298 I 125 757 n 241
(number of acc1dents) . | ,
antal mörkerolyckor I I 1

< 15% (number of accidents in darkness) 153 : 3 104 I 48 257 : 82
andel mörkerolyckor '
(proportion of accidents in darkness) 0,33 ' 0,29 0,35 ' 0,38 0'3# | 0,34
2 0,68 0,47 0,00

skattad reduktion av mörkerolyckor _ __ _
(est. reduction,accidents in darkness)
skattad reduktion av samtliga olyckor _ _ _
(est. reduction, all accidents)

. I I |

antal mm . 1227 ' 349 209 ' 89 1436 ' 438
(number of Junct1ons) : : :

antal °1YCk°r . 607 1 163 351 1 139 958 n 302
(number of acc1dents) l , |
antal mörkerolyckor . I I

Tot (number of accidents in darkness) 2 : 45 131 : 51 M2 : 96
andel mörkerolyckor
(pr0portion of accidents in darkness) 0,35 ' 0'28 0,37 i 0'37 0'36 l 0'32
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Tabell 14 Korsningstyp 40. Skattad redUktion av antalet mörkerolyckor

 

respektive totala antalet olyckor vid införande av belysning.
(Type 40. Estimated reduction of the number of accidents in
darkness and the number of all accidents respectively after
illumination is introduced).

< 5000

'0;'

Å

Totalt

§
\
:

 

> 15%

antal korsningar
(number of junctions)
antal olyckor
(number of accidents)
antal mörkerolyckor
(number of accidents in darkness)
andel mörkerolyckor
(proportion of accidents in darkness)

skattad reduktion av mörkerolyckor
(est. reduction, accidents in darkness)
skattad reduktion av samtliga olyckor
(est. reduction, all accidents)

39

0
0

\
D77

N 019

4
?
N

0,25 n 0,22

0,11

0,20

48

82 108

23

I

I

I

l

I

I

40:
I

I

I

I20I
l

l0,24 0,21

0,24

 

< 15%

antal korsningar
(number of junctions)
antal olyckor
(number of accidents)
antal mörkerolyckor
(number of accidents in darkness)
andel mörkerolyckor
(psoportion of accidents in darkness)

skattad reduktion av mörkerolyckor
(est. reduction, accidents in darkness)
skattad reduktion av samtliga olyckor
(est. reduction, all accidents)

b
)
0 5.

..

.
P

9N
N

-
0
0 4
:
0

0,27 | 0,23

0,27

,
_
-

U
I
N -
P

\
I

N N

N
M
)
-

N
r
-

0
0

\
D

0,25 | 0,25

0,00

 

Tot

antal korsningar
(number of junctions)
antal olyckor
(number of accidents)
antal mörkerolyckor
(number of accidents in darkness)
andel mörkerolyckor
(preportion of accidents in darkness)

2

slåattad reduktion av mörkerolyckor
(est. reduction, accidents in darkness)
skattad reduktion av samtliga olyckor
(est. reduction, all accidents)

  

w t
_

N O
1
-
.

NN
0
0

N
L
» \J

l
\
0

0,27 | 0,20

0,70

 

N \
0

b
)

72 45

|

0,25 1 0,23

0,19
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Olyckskvotens variation

 

Olyckskvotens variation med trafikflöde

 

Tabellerna 15 och 16 visar bl a hur olyckskvoten för 3- respektive

lt-v'aigskorsningarna varierar med antal inkommande fordon (axelpar) per

dygn (I +I ) och andel sekundärvägstrafik Is
P 5 (TTT)°

p 5

Som synes ökar olyckskvoten tydligt med ökad andel sekundärvägstrafik.

Vid konstant andel sekundärvägstrafik finns det en antydan till att

olyckskvoten ökar med ökat antal inkommande fordon.

Det bör påpekas att den genomsnittliga andelen sekundärvägstrafik totalt

sett minskar med ökat antal inkommande fordon enligt nedanstående:

3-vägskorsningarna

 

I+I

   

p 5 0-2500 2500-5000 5000-

genomsnittligt Is
Ip+ Is 0,080 0,057 0,043

4-vägskorsningarna

I + I
p 3 0-2500 2500-5000 5000-

genomsnittligt IsW
--- 0,140 0,127 0,077
IP+ Is

Olyckskvoten är sammanvägt ca 1,55 gånger större i 4-vägskorsningarna

än i 3-vägskorsningarna. Sammanvägningen har gjorts genom parvisa

jämförelser av cellerna i tabellerna 15 och 16 med det minsta värdet på

antal inkommande fordon (= i) i varje par som vikt.
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Tidigare har modeller baserade på huvudvägnätets korsningar (landsbygd)

framtagits (3), som anger förväntad* olyckskvot vid varierande Ip+ IS och
I c

I :I Enligt dessa modeller så ökar olyckskvoten med ökad andel
p 5
sekundärvägstrafik. Beträffande antal inkommande fordon per dygn så

 

rekommenderas det alternativ enligt vilket olyckskvoten även ökar med

ökat antal inkommande fordon. Detta samband visade sig dock ej vara

signifikant. I bilaga 1 (figurerna Al-All) illustreras modellerna. Klassin-

delningen avseende andel sekundärvägstrafik har valts så att den ungefär

ansluter till uppdelningen i tabellerna 15 och 16.

De ovan nämnda prediktionsmodellerna kan även utnyttjas för att ange

förväntat antal olyckor (=P(O)). Approximativt 95%-igt prediktionsinter-

vall kan därvid erhållas som NO): 2 \/P(O).

Prediktionsmodellerna förklarar ca 35 96 av variationen i antalet olyckor,

vilket synes tillfredsställande. Prediktionsintervallen täcker in ca

90-95 % av olycksutfallen för de korsningar som föreliggande undersök-

ning grundar sig på.

 

* Förväntad = predikterad.
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Tabell 15 Korsningstyp 30. Antal korsningar (k), antal olyckor
1972-1975 (0), antal inkommande fordon (axelpar) per dygn i
lOOO-tal (i), antal olyckor per korsning och är (a) och
olyckskvot med uppdelning efter trafikflöden.
(Type 30. Number of junctions (k), number of accidents
1972-1975 (0), thousands of entering vehicles (pair of axles)
per day and night (i), number of accidents per junction and
year (a) and accident rate according to traffic flows)

I +I
p 5

Is
IP+IS 0-2500 2500-5000 5000- Tot

(96)

k 47 14 5 66
o 36 19 17 72

25- 1 62,1 48,9 31,4 142,3
a 0,19 0,34 0,85 0,27

ol.kvot 0,40 0,27 0,37 0,35
(acc.rate) '

k 108 36 13 157
o 62 78 50 190

15-24 1 129,7 135,9 95,4 361,0
a 0,14 0,54 0,96 0,30

01.kvot 0,33 0,39 0,36 0,36
(acc.rate)

k 429 113 57 599
0 131 159 160 450

5-14 1 536,9 391,6 405,5 1334,0
a 0,08 0,35 0,70 0,19

ol.kvot 0,17 0,28 0,27 0,23
(acc.rate)

k 482 257 148 887
0 107 145 184 436

1-4 1 712,2 881,0 1037,8 2631,1
a 0,06 0,14 0,31 0,12

ol.kvot 0,10 0,11 0,12 0,11
(acc.rate)

k 29 61 75 165
0 3 30 79 112

0-1 1 52,8 220,0 529,5 802,3
a 0,03 0,12 0,26 0,17

ol.kvot 0,04 0,09 0,10 0,10
(acc.rate)

k 1095 481 298 1874
0 339 431 490 1260

Tot i 1493,7 1677,5 2099,5 5270,7
a 0,08 0,22 0,41 0,17

ol.kvot 0,16 0,18 0,16 0,16
(acc.rate)
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Tabell 16 Korsningstyp 40. Antal korsningar (k), antal olyckor 1972-75
(0), antal inkommande fordon (axelpar) per dygn i lOOO-tal (i),
antal olyckor per korsning och är (a) och olyckskvot med
uppdelning efter trafikflöden.
(Type 40. Number of junctions (k), number of accidents
1972-1975 (0), thousands of entering vehicles (pair of axles) per
day andnight (i), number of accidents per junction and year (a)
and accident rate according to traffic flows)

      

 

I +1
p 5

Is
I +1 0-2500 2500-5000 5000- Tot

p 5

(96)

k 18 17 2 37

0 28 74 7 109

25- 1 29,1 59,9 11,2 100,2
a 0,39 1,09 0,88 0,74

ol.kvot 0,66 0,85 0,43 0,75
(acc.rate)

k 24 22 5 51

o 13 51 17 81

15-24 1 34,8 78,3 31,3 144,4

a 0,14 0,58 0,85 0,40
ol.kvot 0,26 0,45 0,37 0,38
(acc.rate)

k 67 40 20 127

o 36 95 81 212

5-14 1 110,7 138,2 135,1 384,0
a 0,13 0,59 1,01 0,42

ol.kvot 0,22 0,47 0,41 0,38
(acc.rate)

k 16 37 21 74

o 14 37 34 85

1-4 1 30,7 138,4 139,1 308,2

a 0,22 0,25 0,40 0,29
ol.kvot 0,31 0,18 0,17 0,19
(acc.rate)

k 0 0 3 3

o 3 3

0-1 i 31,4 31,4
a 0,25 0,25

ol.kvot 0,07 0,07
(acc.rate)

k 125 116 51 292

o 91 257 142 490

'Tot 1 205,3 414,8 348,1 968,2

a 0,18 0,55 0,70 0,42
ol.kvot 0,30 0,42 0,28 0,35
(acc.rate)
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4.6.2 Olyckskvotens variation med trafikflöde och typ av kanalisering

 

Tabellerna 17 och 18 innehåller simultan uppdelning av olyckskvot efter

trafikflöde och typ av kanalisering.

För 3-vägskorsningarna gäller att de sekundärvägskanaliserade korsning-

arna sammanvägt* har ca 10-15 % högre olyckskvot än de okanaliserade

korsningarna och att de vänstersvängskanaliserade korsningarna samman-

vägt har ca 35 96 hogre olyckskvot än de okanaliserade korsningarna.

Enligt motsvarande jämförelse för 4-vägskorsningarna gäller att de sekun-

därvägskanaliserade korsningarna och de vänstersvängskanaliserade kors-

ningarna har ca 10 96 respektive 35 96 lägre olyckskvot än de okanalisera-

de korsningarna. Det sistnämnda värdet är mycket dåligt underbyggt.

 

* Sammanvägningen har gjorts genom parvisa jämförelser med minsta
värde på "i" som vikt.
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Tabell 17 Korsningstyp 30. Antal korsningar (k), antal olyckor 1972-1975
(0), antal inkommande fordon (axelpar) per dygn i 1000-tal (i),
antal olyckor per korsning och är (a) och olyckskvot med
uppdelning efter trafikflöden och typ av kanalisering.
(Type 30. Number of junctions (k), number of accidents
1972-1975 (0), thousands of entering vehicles (pair of axles) per
day and night (i), number of accidents per junction and year (a)
and accident rate according to traffic flows and type of

   

 

  

 

channelisation).

I +1
p 5

0-2500 2500-5000 5000- Tot

I
I :I G:) :13 c:) :13 c: :1)

sP66, 7 [7701-70 7 FWOFTO _l (710V 7 (701-701-
k 33 12 2 7 5 2 2 1 42 18 5

o 19 15 2 8 6 5 5 2 32 23 12

25- 1 38,2 20,6 3,3 24,2 18,0 6,7 14,8 5,0 77,2 43,6 14,9
a 0,14 0,31 0,25 0,29 0,30 0,63 0,63 0,50 0,19 0,32 0,60

ol.kvot 0,34 0,50 0,42 0,23 0,23 0,51 0,23 0,27 0,28 0,36 0,55
(acc.rate)

k 89 17 2 16 10 5 2 3 107 30 12

0 49 12 1 29 24 8 3 12 81 48 36

15-24 1 100,1 25,6 3,9 57,0 40,1 21,1 10,5 21,4 167,6 87,1 68,5
a 0,14 0,18 0,13 0,45 0,60 0,40 0,38 1,00 0,19 0,40 0,75

01J<V0t 0,34 0,32 0,17 0,35 0,41 0,26 0,20 0,38 0,33 0,38 0,36

(acc.rate)

k 378 48 1 80 28 4 26 13 484 89 18

0 111 19 0 119 27 13 63 25 293 71 68

5-14 1 452,1 79,6 2,5 272,5 97,5 19,1 177,0 77,8 901,6 254,9 139,2

a 0,07 0,10 0,00 0,37 0,24 0,81 0,61 0,48 0,15 0,20 0,94
ol.kvot 0,17 0,16 0,00 0,30 0,19 0,47 0,24 0,22 0,22 0,19 0,33
(acc.rate)

k 455 26 0 227 30 0 102 39 784 95 5

o 99 6 121 24 114 56 334 86 11

1-4 1 668,8 41,3 767,7 113,3 703,2 266,5 2139,7 421,1 49,6

a 0,05 0,06 0,13 0,20 0,28 0,36 0,11 0,23 0,55
ol.kvot 0,10 0,10 0,11 0,15 0,11 0,14 0,11 0,14 0,15
(acc.rate)

k 27 2 0 57 4 0 71 4 155 10 0

0 3 0 27 3 72 7 102 10

0-1 1 48,4 4,4 205,1 14,9 494,0 35,5 747,5 54,8

a 0,03 0,00 0,12 0,19 0,25 0,44 0,16 0,25
ol.kvot 0,04 0,00 0,09 0,14 0,10 0,14 0,09 0,13
(acc.rate)

k 982 105 5 387 77 11 203 60 1572 242 40

0 281 52 3 304 84 26 257 102 842 238 127

Tot i 1307,6 171,5 9,7 1326,5 283,8 46,9 1399,5 406,3 4033,7 861,5 272,3
a 0,07 0,12 0,15 0,20 0,27 0,59 0,32 0,42 0,13 0,25 0,79

ol.kvot 0,15 0,21 0,21 0,16 0,20 0,38 0,13 0,17 0,14 0,19 0,32
(acc.rate)
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Tabell 18 Korsningstyp 40. Antal korsningar (k), antal olyckor 1972-1975
(0), antal inkommande fordon (axelpar) per dygn i 1000-tal (i),
antal olyckor per korsning och är (a) och olyckskvot med
uppdelning efter trafikflöden och typ av kanalisering.
(Type 40. Number of junctions (k), number of accidents
1972-1975 (0), thousands of entering vehicles (pair of axples) per
day and night (i), number of accidents per junction and year (a)
and accident rate according to traffic flows and type of

       

channelisation)

I +I
p 5

0-2500 2500-5000 5000- Tot

I _1 LJnLJnLJ l_ 51.1 LM 11 31 1151
I :I U 17:4) V 994 1:? .eQ , 0=' -_/-3

P 5 1 mor-10m mor-*10m Mo 10m mor-101"(96)

k 13 5 0 5 9 3 0 1 0 18 15 3

0 18 10 23 40 11 1 41 51 11

25- 1 19,9 9,2 17,6 31,3 11,0 5,7 37,4 46,2 11,0
a 0,35 0,50 1,15 1,11 0,92 0,25 0,57 0,85 0,92

ol.kvot 0,62 0,75 0,90 0,88 0 68 0,12 0,75 0,76 0,68

(acc.rate)

k 18 6 0 8 11 2 1 2 2 27 19 4

o 10 3 27 22 2 6 1 10 43 26 12

15-24 i 24,7 10,1 26,2 39,2 8,4 5,3 13,1 12,9 56,2 62,5 21,3
a 0,14 0,13 0,84 0,50 0,25 1,50 0,13 1,25 0,40 0,34 0,75

ol.kvot 0,28 0,20 0,71 0,38 0,16 0,78 0,05 0,53 0,52 0,29 0 39
(acc.rate)

k 55 12 0 26 14 0 7 6 5 88 32 5

0 28 8 57 38 32 15 17 117 61 17

5-14 1 85,1 25,5 85,0 53,2 45,5 36,3 34,6 215,7 115,0 34,6
a 0,13 0,17 0,55 0,68 1,14 0,63 0 85 0,33 0,48 0,85

ol.kvot 0,23 0,21 0,46 0,49 0,48 0,28 0 34 0,37 0,36 0 34
(acc.rate)

k 15 1 0 33 4 0 13 7 0 61 12 0

0 12 2 33 4 21 12 66 18

1-4 1 28,7 2,0 122,8 15,6 83,4 48,5 234,9 66,2

a 0,20 0,50 0,25 0,25 0,40 0,43 0,27 0,38
ol.kvot 0,29 0,68 0,18 0,18 0,17 0,17 0,19 0,19
(acc.rate)

k 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0

o 3 3

0-1 i 31,4 31,4
a 0,25 0,25

ol.kvot 0,07 0,07
(acc.rate)

k 101 24 0 72 38 5 24 16 7 197 78 12

0 68 23 140 104 13 62 29 27 270 156 40

Tot 1 158,4 46,9 251,6 139,3 19,4 165,5 103,6 47,5 575,5 289,9 66,9

a 0,17 0,24 0,49 0,68 0,65 0,65 0,45 0,96 0,34 0,50 0,83
oi.kvot 0,29 0,34 0,38 0,51 0,46 0,26 0,19 0,39 0,32 0,37 0,41
(acc.rate)
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Olyckskvotens variation med belysning med hänsyn taget till andel sekun-

därvägstrafik och typ av kanalisering

 

I tabellerna 19 och 20 redovisas olyckskvoten för belysta/ej belysta

korsningar vid olika andel sekundärvägstrafik och olika typ av kanalise-

ring. Materialets storlek har ej tillåtit att uppdelning gjorts_ även efter

antal inkommande fordon (IP+ IS). Det senare medför att det ej är

meningsfullt att utnyttja tabellerna för att jämföra olika slag av kanalise-

.Ls-

För 3-vägskorsningarna gäller att vid andel sekundärvägstrafik större än

eller lika med 15 96 så ärolyckskvoten i regel mindre för de belysta än för

de icke belysta korsningarna. Sammanvägt* är olyckskvoten ca 25 96 lägre

för de belysta korsningarna. Vid lägre andel sekundärvägstrafik är mönst-

ret växlande. Sammanvägt gäller dock i det senare fallet att olyckskvoten

är ca 10 96 lägre för de belysta korsningarna.

För 4-vägskorsningarna är olyckskvoten för de belysta korsningarna

omväxlande mindre och större än för de icke belysta korsningarna.

Sammanvägt är olyckskvoten något större för de belysta korsningarna.

 

* Sammanvägningen har gjorts genom parvisa jämförelser med minsta
värde på "i" som vikt.
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Tabell 19 Korsningstyp 30. Antal korsningar (k), antal olyckor 1972-1975 (0),
antal inkommande fordon (axelpar) per dygn i 1000-tal (i), antal
olyckor per korsning och är (a) och olyckskvot med uppdelning efter
olika kanalisering och belysning.

(Type 30. Number of junctions (k), number of accidents 1972-1975 (0),
thousands of entering vehicles (pair of axles) per day and night (i),
number of accidents per junction and year (a) and accident rate
according to channelisation and illumination).

alla
__ 3-vägskorsn.

C: 4 (all 3-way-__.I I_- ---I j 0 r_- junctions)

I
5

p 5
(96) '

k 28 14 10 8 5 0 44 22
o 18 14 14 9 12 49 23

25- 1 45,1 32,1 21,2 22,5 15,0 87,7 54,6
a 0,16 0,25 0,35 0,28 0,60 0,2 0,26

ol.kvot 0,27 0,30 0,45 0,27 0,55 0,3å 0,29
(acc.rate)

k 85 22 20 10 9 3 120 37
o 66 15 33 15 30 6 152 38

15-24 1 125,6 42,0 51,1 36,0 50,6 17,9 256,5 104,5
a 0,19 0,17 0,41 0,38 0,83 0,50 0,32 0,26

ol.kvot 0,36 0,24 0,44 0,29 0,41 0,23 0,41 0,25
(acc.rate)

k 361 123 54 35 13 5 433 166
0 223 70 39 32 51 17 325 125

5-14 i 648,1 253,5 141,6 113,4 111,6 27,6 924,3 409,7
a 0,15 0,14 0,18 0,23 0,98 0,85 0,19 0,19

ol.kvot 0,24 0,19 0,19 0,19 0,31 0,42 0,24 0,28
(acc.rate)

k 638 146 66 29 5 0 711 176
0 272 62 54 32 11 339 97

1-4 i 1733,3 406,4 279,9 141,2 49,6 2072,2 558,9
a 0,11 0,11 0,20 0,28 0,55 0,12 0,14

ol.kvot 0,11 0,10 0,13 0,16 0,15 0,11 0,12
(acc.rate)

k 121 34 7 3 0 0 128 37
0 85 17 8 2 93 19

0-1 1 558,5 189,1 45,3 9,4 603,8 198,5
a 0,18 0,13 0,29 0,17 0,18 0,13

ol.kvot 0,10 0,06 0,12 0,15 0,11 0,07
(acc.rate)

k 1233 339 157 85 32 8 1436 438
0 664 178 148 90 104 23 958 302

Tot i 3110,5 923,2 539,1 322,4 226,8 45,6 3944,4 1326,2
a 0,13 0,13 0,24 0,26 0,81 0,72 0,17 0,17

ol.kvot 0,15 0,13 0,19 0,19 0,31 0,35 0,17 0,16
(acc.rate)
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Tabell 20 Korsningstyp 40. Antal korsningar (k), antal olyckor 1972-1975 (0),
antal inkommande fordon (axelpar) per dygn i 1000-tal (i), antal
olyckor per korsning och är (a) och olyckskvot med uppdelning efter
olika kanalisering och belysning.

(Type 40. Number of junctions (k), number of accidents 1972-1975 (0),
thousands of entering vehicles (pair of axles) per day and night (i),
number of accidents per junction and year (a) and accident rate
according to channelisation and illumination).

alla
__1 L_ __J n L_ __l :n: l_ 4-vägskorsn.

,.-._= 7 4 (all 4-way-
0 "I O junctions)

1 _1 F_ 7 l_ __l l_
5

I +1 1,, 1,, 1,, 1,, I /9 1,, 1,,
p 5 i 1 §< 1 ?r 1 3< <1

k 9 9 9 6 0 3 18 19
0 25 16 29 22 11 54 55

25- 1 18,1 19,3 25,7 20,5 11,0 43,8 56,4
a 0,69 0,44 0,81 0,92 0,92 0,75 0,72

ol.kvot 0,95 0,57 0,77 0,74 0,68 0,84 0,67
(acc.rate)

k 13 14 7 12 1 3 22 29
0 18 25 5 21 5 7 28 53

15-24 1 27,0 29,1 16,3 46,2 7,1 14,2 54,9 89,5
a 0,35 0,45 0,18 0,44 1,25 0,58 0,32 0,46

ol.kvot 0,46 0,59 0,21 0,31 0,48 0,34 0,35 0,41
(acc.rate)

k 67 21 20 12 3 2 92 35
o 77 40 41 20 10 7 145 67

5-14 1 147,4 68,3 69,3 45,7 23,0 11,6 258,4 125,7
a 0,29 0,48 0,51 0,42 0,83 0,88 0,39 0,48

ol.kvot 0,36 0,40 0,41 0,30 0,30 0,41 0,38 0,37
(acc.rate)

k 51 10 11 1 0 0 63 11
0 51 15 12 6 64 21

1-4 i 186,9 48,0 55,9 10,2 250,0 58,3
a 0,25 0,38 0,27 1,50 0,25 0,48

ol.kvot 0,19 0,21 0,15 0,40 0,18 0,25
(acc.rate)

k 2 1 0 0 0 0 2 1
0 2 1 2 1

0-1 i 22,0 9,3 22,0 9,3
a 0,25 0,25 0,25 0,25

ol.kvot 0,06 0,07 0,06 0,07
(acc.rate)

k 142 55 47 31 4 8 197 95
0 173 97 87 69 15 25 293 197

Tot 1 401,4 174,1 167,2 122,7 30,0 36,8 629,1 339,1
a 0,30 0,44 0,46 0,56 0,94 0,78 0,37 0,52

ol.kvot 0,30 0,38 0,36 0,39 0,34 0,46 0,32 0,40
(acc.rate)
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Angående effekt av kanalisering och belysning på olyckor utifrån olycks-

kvotsbetraktelser

 

I avsnittet 4.6.2 har olyckskvot för olika typ av kanalisering redovisats.

Hänsyn har härvid även tagits till trafikflöden. Olyckskvotens variation

med belysning, med hänsyn taget till andel sekundärvägstrafik och typ av

kanalisering, finns redovisat i avsnittet 4.6.3. Några test av huruvida

skillnaderna i olyckskvot är signifikanta eller inte har ej kunnat göras på

ett meningsfullt sätt.

Genom att enbart studera olyckskvoterna finns det genomsnittligt sett

inga positiva tendenser till att kanalisering skulle reducera totala antalet

olyckor i 3-vägskorsningar. Vänstersvängskanaliserade korsningar har be-

tydligt större olyckskvot än okanaliserade korsningar. Även de sekundär-

Vvägskanaliserade korsningarna har något större olyckskvot än de icke

kanaliserade korsningarna. Här angivna tendenser för 3-vägskorsningar

förändras inte även om olyckornas skadeföljd vid olika typ av kanalisering

beaktas (tabell 8, sid 26).

För 4-vägskorsningarna har erhållits mer positiva resultat vad gäller

olyckskvotens storlek vid olika typ av kanalisering. Sekundärvägskanalise-

rade korsningar har något lägre olyckskvot än okanaliserade korsningar.

De vänstersvängskanaliserade korsningarna har ytterligare lägre olycks-

kvot än de sekundärvägskanaliserade korsningarna. Om hänsyn tas till

olyckornas skadeföljd vid olika typ av kanalisering (tabell 10, sid 26) blir

dock skillnaderna i olyckskvot delvis utjämnade.

I och för sig är det inte helt förvånande om den olycksreducerande

effekten av kanalisering är måttlig. Det finn-s flera exempel på att ökad

vägstandard ej nödvändigtvis medför ökad trafiksäkerhet, sannolikt på

grund av att den ökade vägstandarden också medför ökade hastigheter.

Det finns också mycket tydliga tecken på att åtminstone vänstersvängska-

nalisering reducerar antal olyckor av visst slag (konflikttyp - ljusförhål-

landen) men att i stället olyckor av annat slag ökar (se avsnitt 4.4).

Olyckskvotsbetraktelserna avseende belysning ger ungefär samma resultat

som andelsberäkningarna enligt avsnitt 4.5. För 3-vägskorsningarna med

VTI RAPPORT 233



4.8

49

stor andel sekundärvägstrafik (2_ 15 96) pekar resultaten klart på att det

skulle vara gynnsamt med belysning. För övriga 3-vägskorsningar och för

l.L-vägskorsningarna är det inga större skillnader i olyckskvot mellan

belysta och icke belysta korsningar.

Av flera skäl är det mycket vanskligt att utifrån olyckskvotens storlek i

ett empiriskt material dra slutsatser om effekten på antal olyckor genom

att införa kanalisering eller belysning. Detta även om man försökt beakta

andra relevanta faktorer som t ex trafikens storlek på primär- och

sekundärväg. Det kan finnas ytterligare faktorer som påverkar antalet

olyckor.

Vidare gäller:

0 att det är ett faktum att de trafikflödesskattningar som erhålls från

VVs trafikräkningar ej alltid är representativa i omedelbar närhet före

och efter en vägkorsning

o att åtgärder som kanalisering i mycket stor utsträckning torde ha

införts i korsningar med särskilda trafik- eller olycksproblem*, varför

det är möjligt att olyckskvoten skulle ha varit ännu större om

kanalisering ej införts.

Ett annat mycket väsentligt problem i sammanhanget är svårigheten att

bedöma hur generaliserbara resultaten är då antalet undersökningsenheter

av visst slag (t ex vänstersvängskanaliserade 4-vägskorsningar) är mycket

litet. Detta problem gäller även om erhållna resultat är signifikanta.

Före-efter-studier på historiska data

Det finns flera invändningar mot att genomföra före-efter-studier på

historiska olycksdata. Främsta invändni'ngen torde vara att kontroll saknas

över hur olycksutvecklingen skulle ha varit om ingen åtgärd vidtagits (se

bilaga 2). Ett annat problem kan vara att avgöra i vilken utsträckning

 

* För 3-vägskorsningarna med vänstersvängskanalisering gäller att pri-
märvägsanslutningen till höger, sett från sekundärvägen, i genomsnitt
har ca 30 96 större trafik än den andra primärvägsanslutningen.
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som resultaten kan generaliseras. Ju fler objekt en före-efter-studie på

historiska olycksdata baserar sig på desto större är möjligheterna att

kunna dra några slutsatser av praktiskt värde.

Ett försök har gjorts att utnyttja analysregistret* över huvudvägnätets

korsningar för före-efter-studier. I nämnda register finns ca 100 korsning-

ar av korsningstyp** 30, 35, 40 eller 31, vilka förändrades 1974 eller 1975

och som dessutom uppfyller villkoren hastighetsgräns i 70 km/h på varje

statlig anslutande väg, rak primärväg, ej gång-eller cykelbana, ej trafik-

signal, stopplikt på sekundärväg samt endera åtminstone sekundärvägs-

kanalisering eller belysning.

En förh0ppning var att förändringen i de hundratalet ovannämnda kors-

ningarna i flertalet fall skulle avse endera kanalisering eller belysning.

Berörda vägförvaltningar tillfrågades bl a om vilka förändringar som skett

i de aktuella korsningarna. Det visade sig dock att endast för 14 av

korsningarna avsåg förändringen sekundärvägsrefug, refug med magasin

för vänstersvängande fordon eller belvsnin

 

* I detta sammanhang kompletterades analysregistret med olycksdata
för åren 1976 och 1977.

** Se sid XVI.
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Att kunna dra några slutsatser utifrån olycksutfallen i de nämnda 14

korsningarna är omöjligt. Nedan redovisas dock erhållna resultat. Tenden- '

serna är emellertid ungefär desamma som erhållits i avsnitten 4.5 -4.7.

antal polisrapporterade olyckor

 

andra första första andra
åtgärd året året året året

före före efter efter
införande av 7 7 3 4
belysning
(2 st korsningar)

införande av 4 2 2 4
sekundärvägskanalisering
(6 st korsningar)

införande av 0 2 7 4
vänstersvängsmagasin
(3 st 3-vägskorsningar)

införande av 5 3 6 l
vänstersvängsmagasin
(3 st 4-vägskorsningar)
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NORDISKA JÄMFÖRELSER

Nedan görs översiktligt några jämförelser med dels en finsk (15) respekti-

ve en norsk (16, 17) olycksstudie av vägkorsningar dels effektangivelser på

antal Olyckor enligt en dansk s k effektkatalog (14) som grundar sig på

litteraturstudier av såväl inhemskt som utländskt material.

Den finska studien baserar sig på korsningar på allmännavägar inom de

 

fem sydligaste länen. Företrädesregleringen är endera väjnings- eller

st0pplikt. Hastighetsbegränsningen varierar mellan 50-100 km/h.

Beträffande den norska studien så har jämförelserna i tabellform

 

(sid 52, 53 och 55) gjorts M med den delmängd av resultaten som

avser "riksvegkryss" (både landsbygd och tätort) med väjning5plikt och

hastighetsgräns 50-80 km/h på primärväg samt rak primärväg. De norska

resultaten enligt sid 56-57 avser "riksvegkryss" i något vidare mening.

Beträffande den norska studien bör det nämnas att andelen personskade-

olyckor av de norska polisrapporterade olyckorna är mycket hög (upp-

skattningsvis ca 90 96).

 

undersökningSperiod

Sverige 1972 - 1975 Mår)

Finland 1973 - 1977 (5 år)

Norge 1970 - juni 1976 (6,5 år*)

   

antal korsningar

3-vägskor sningar 4-vägskorsningar

Sverige 1874 292

Finland 320 189

Norge 409** 91**

    

* UndersökningsPeriodens längd för "kryssperioderna" (se nedan) är i ge-
nomsnitt ca 4 år.

** Egentligen avses antal "kryssperioder".
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antal polisrapporterade olyckor

3 -vägskorsningar 4 -vägskorsningar

          

Sverige 1260 490

Finland 373 655

Norge 23 260 m_ 240

1 genomsnittligt (Ip+ Is)

3-vägskorsningar 4-vägskorsningar

Sverige 2800 3300

Finland 2900 4600

Norge 3100 5300

1 antal olyckor per korsning och år

3-vägskorsningar 4-vägskorsningar

Sverige 0,17 0,42

Finland 0,23 0,69

Norge R5 0,16 R5 0,70

1 antal olyckor per miljon

inkommande fordon (axelpar)

3-vägskorsningar 4-vägskorsningar

Sverige 0,16 0,35

Finland 0,23 0,45

Norge 0,14 0,36

 

VTI RAPPORT 233

    

 



54

   

olyckornas procentuella fördelning efter konflikttyp*

+ 3-vägskorsningar 4 -vägskorsningar

I Sverige Finland Sverige Finland

6"' - 27 14 23 9
_f_ 8 10 6 10

*176-- eller 6_ 0 l 1

--0 -«v 2 4 2

'1 4'- 6 6 4

_19 9 12 5 4

4; 1 1 1 2
?P 1 0 1 1

-PH 1 O 1 0

-o -o 4 5 2 6

-0 <- 3 4 2 3

14_ - - 19 22
_ T - - 9 19

single 18 23 8 8

oskyddade trafikanter 7 2

djur 0 0

övrigt 13 15 6 6

totalt 100 100 100 100 j

    

Den finska konflikttypsindelningen är ej fullständigt identisk med den
svenska, varför jämförelsen i vissa fall blir ungefärlig. I den norska

studien utnyttjas konflikttyper som i flera fall är alltför olika de
svenska för att en jämförelse skall vara meningsfull.
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Av tabellerna ovan framgår att på en översiktlig nivå föreligger stora

likheter mellan de undersökta korsningarna i Sverige, Finland och Norge

vad gäller trafikflödesnivå, antal olyckor per korsning och år samt

olyckskvotens storlek.

Beträffande olyckornas konflikttypsfördelning är överensstämmelsen i

stort tämligen god mellan de svenska och finska resultaten. Andelen

olyckor med från primärvägen vänstersvängande fordon i konflikt med

bakomvarande fordon skiljer sig dock markant. Detta torde dock kunna

förklaras av att vänstersvängskanalisering relativt sett är betydligt vanli-

gare i de finska än i de svenska korsningarna (se nedan). Att olyckor av

nämnda konflikttyp utgör betydligt mindre andel i vänstersvängskanalise-

rade korsningar än i övriga korsningar har tidigare framgått av tabellerna

6 och 7 på sid 23-24.

   

Sverige Finland Norge
antal vänstersvängs- 3-vägs-
kanaliserade korsningar korsningar 40a) 4805) -
och deras procentuella ll-vägs-
andel ( ) korsningar 12m) #(23) _

Antal fullkanaliserade* 3 'Vaås' 53(3) - 33**(8)
korsnin ar och der s korsmngar

g a 4-vä s-
procentuella andel ( ) g. l7(6) - ll**( 12)

korsningar

     

* refug i såväl primär- som sekundärväg
** egentligen antal "kryssperioder'k

Bland de undersökta korsningarna gäller således att primärvägskanalise-

ring relativt sett är betydligt vanligare i Finland än i Norge, där det i sin

tur relativt sett är vanligare än i Sverige. I absoluta tal är det inte så

stora skillnader mellan de tre länderna.
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Olyckskvoter/effekter avseende kanalisering och belysning

 

Finska studien*

 

o Olyckskvoten i de primärvägskanaliserade korsningarna är i genom-

snitt 23 96 mindre än i de okanaliserade 3-vägskorsningarna. För

4-vägskorsningarna är motsvarande skillnad 29 96 vid hastighetsgräns

50 eller 60 km/h och 47 96 vid hastighetsgräns 80 km/h.

0 Man drar även slutsatsen att sekundärvägskanalisering förbättrar

säkerheten.

o Mörkerolyckskvoten är 1696 och 23 96 lägre i de belysta korsningarna

än i de icke belysta för 3- respektive 4-vägskorsningarna.

o Kanalisering och belysning har ej studerats samtidigt.

Norska studien*

 

o Slutsats dras att sekundärvägskanalisering synes ha gynnsam effekt i

vissa fall- 3-vägskorsningar med hög hastighetsgräns och stor andel

sekundärvägstrafik och 4-vägskorsningar med medelstor andel sekun-

därvägstrafik.

o Materialet anses otillräckligt för att göra en ingående värdering av

fullkanalisering, dock positiva tendenser för 3-vägskorsningar med

väjningSplikt. Någon särskild slutsats om vänstersvängskörfält kan ej

dras. I flera fall gäller dock att olyckskvoten är högre i korsningar

med än utan vänstersvängskörfält även om andelen sekundärvägstra-

fik beaktas.

0 Man har inte funnit några klara skillnader i olycksmönster mellan

kanaliserade och ej kanaliserade korsningar.

0 Någon uppdelning efter huruvida korsningarna har belysning eller inte

har ej gjorts.

 

* Med kanalisering avses här även målade Spärrfält.
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0 Det bör här också tilläggas att de norska studierna kompletterats

med före-efter-studier. Man påpekar här betydelsen av att särskilja

 

resultat avseende åtgärder i korsningar med normala olycksutfall och

resultat gällande särskilt olycksbelastade korsningar. Man har också

försökt att kompensera för olyckornas slumpmässiga variation som

kan medföra att antalet olyckor under efterperioden skulle ha mins-

kat även om ingen åtgärd vidtagits.

Generellt har man funnit att införande av sekundärvägsrefug mefört en

svag ökning av antalet olyckor i 3-vägskorsningar men en signifikant

minskning (40%) för 4-vägskorsningar. För särskilt olycksbelastade kors-

ningar erhöll man olycksreduktion (ej signifikant) med 18 96 för både 3-

och 4-vägskorsningar.

Generellt erhölls en svag olycksreduktion med 8 % i 3-vägskorsningar

efter införande av fullkanalisering. För särskilt olycksbelastade 3-vägs-

korsningar medförde införandet av fullkanalisering en markant olycksre-

duktion med 93 96.

Danska effektkatalogen

0 Kanalisering med vänstersvängskörfält på primärväg kan förväntas

reducera antalet olyckor med 30-60 96. Antalet olyckor av typ

påkörning bakifrån kan förväntas reduceras med 50-85 96.

0 Sekundärvägskanalisering kan generellt icke förväntas reducera anta-

let olyckor. Dock har man funnit en utländsk undersökning enligt

vilken sekundärvägskanalisering i 4-vägskorsningar med något för-

skjutna sekundärvägstillfarter och st0pplikt medfört olycksreduktion

på upp till 50 96.

0 Enligt danska undersökningar har det visat sig att kanalisering med

hjälp av målade spärrfält är lika effektivt som kantstenskanalisering.

Enligt andra undersökningar skulle dock kantstenskanalisering vara

något bättre.

0 För landsbygdskorsningar kan man förvänta sig att antalet mörker-

olyckor reduceras med ca 20-35 96 vid införande av belysning.
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER

För den typiska svenska landsbygdskorsningen på huvudvägnätet under

åren 1972-1975 gäller att:

0 hastighetsgränsen är åtminstone 70 km/h på varje statlig anslutande

väg

0 primärvägen löper approximativt rakt fram

0 sekundärvägen(-arna) har stopplikt

0 gång-/cykelbana saknas liksom trafiksignaler

För landsbygdskorsningarna kan det konstateras att:

0 trafikflödet på sekundärväg i regel är litet (3-vägskorsningar) eller

måttligt stort (4 -vägskorsningar)

o primärvägskanalisering med kantsten (eller målning) förekommer

ganska sällan

o belysning däremot är ganska vanligt förekommande

Vidare gäller det att antalet olyckor i landsbygdskorsningar i regel är

litet. Genomsnittligt gäller dock för huvudvägnätet, att med hänsyn taget

till uträttat trafikarbete, så är korsningar mycket mer olycksbelastade än

 

sträckor. Dessutom är olyckornas skadeföljd i genomsnitt större för

korsningar än för sträckor. Antalet olyckor i landsbygdskorsningar på

huvudvägnätet har under l970-talet ökat i ungefär samma takt som

trafiken. För hela det statliga vägnätet gäller däremot att trafiken ökat

mer än antalet olyckor (viltolyckor exkluderade).

Av flera skäl är det mycket svårt att utifrån föreliggande undersökning

dra några mera långtgående och säkra slutsatser angående olycksreduce-

rande effekter av att införa kanalisering eller belysning. Även om försök

har gjorts att samtidigt ta hänsyn till så många faktorer som möjligt kan

det ändock finnas ytterligare olyckspåverkande faktorer som inte beak-

tats. Sannolikt har kanalisering och belysning i första hand införts i

korsningar med särskilda trafik- eller olyckSproblem. Det senare torde

särskilt gälla kanalisering som är ovanligt förekommande bland här

undersökta korsningar. Om en viss åtgärd är sällan förekommande är det
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också svårt att bedöma hur pass generella resultaten är, detta även om

signifikanta skillnader erhålls mellan åtgärdade och icke åtgärdade kors-

ningar.

Nedan görs försök att dra slutsatser utifrån i denna undersökning erhållna

resultat avseende åtgärderna kanalisering och belysningi landsbygdskors-

man DärVid har även sneglats på resultaten från studierna i Finland,

Norge och Danmark. I vissa fall övergår slutsatserna mer eller mindre till

att ha karaktär av Spekulationer.

Effekt på antal olyckor av sekundärvägskanalisering

Det förefaller tveksamt om vanlig typ av sekundärvägskanalisering gene-

rellt minskar antalet olyckor. Om effekt generellt skulle föreligga torde

den på sin höjd vara ca 10 96.

Resultaten antyder att sekundärvägskanalisering generellt har större

effekt i 4-vägskorsningar än i 3-vägskorsningar.

Effekt på antal olyckor av vänstersvängskanalisering

Totalt sett synes det tveksamt om vänstersvängskörfält med kantstensre-

fug generellt har någon olycksreducerande effekt i 3-vägskorsningar.

Åtgärden torde reducera antalet olyckor mellan från primärvägen väns-

tersvängande fordon och bakomvarande fordon. Detta motverkas dock av

att andelen singleolyckor med på primärvägen raktframkörande fordon

ökar liksom också andelen olyckor med från primärvägen vänstersvängan-

de fordon i konflikt med från motsatt håll kommande fordon.

Vänstersvängskanaliserade 3-vägskorsningar som saknar belysning synes

utgöra ett stort problem i mörker vad gäller dels vissa flerfordonsolyckor

dels singleolyckor. Problemet reduceras sannolikt om belysning införs.

 

* Det skall nämnas att även större delmängder av analysregistret
studerats, varvid mindre restriktiva definitioner av "typisk lands-
bygdskorsning" använts. Detta har dock endast i mindre grad
påverkat resultaten.
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Det förefaller sannolikt att vänstersvängsmagasin med kantstensrefug

generellt reducerar antalet olyckor i 4-vägskorsningar. Åtgärden torde

reducera antalet olyckor mellan från primärvägen vänstersvängande for-

don och bakomvarande fordon. I stället ökar andelen olyckor mellan från

primärvägen vänstersvängande fordon i konflikt med från motsatt håll

kommande fordon. Dessutom ökar andelen olyckor där ett från sekundär-

vägen raktframkörande fordon konflikterar med ett från höger på primär-

vägen raktframkörande fordon. Den reduktion i antal olyckor som synes

erhållas i 4-vägskorsningar med hjälp av vänstersvängskanalisering mot-

verkas dock antagligen av att olyckornas skadeföljd blir större. Efter

hänsyn taget till detta kan den generella olycksreduktionen uppskattas till

ca 15 96.

Utifrån den finska studien (15) liksom även den danska litteraturstu-

dien (14) skulle det inte vara omöjligt att vänstersvängskanalisering

medförde olycksreduktion på upp emot 25-50 96. Effekten är enligt finska

studien störst i 4-vägskorsningar. De norska resultaten (16,17) pekar

dock på mindre generell positiv effekt av att införa vänstersvängskanali-

sering.

Korsningarna som ingår i den finska studien är relativt sett ofta vänster-

svängskanaliserade vilket skulle kunna innebära att denna åtgärd inte i så

hög grad begränsats till problemkorsningar. Detta borde i så fall leda till

för vänstersvängskanalisering mer positiva resultat än i den svenska

undersökningen.

Effektangivelsen i den danska effektkatalogen avseende vänstersvängs-

kanalisering torde knappast vara av generellt slag utan främst gälla mera

olycksbelastade korsningar.

För särskilt olycksbelastade korsningar, vilka samtidigt har stor andel från

primärvägen vänstersvängande fordon, kan det inte uteslutas att antalet

olyckor reduceras genom införande av vänstersvängskanalisering. Sanno-

likt bör dock åtgärden kompletteras med belysning för åtminstone 3-vägs-

korsningar.
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Effekt på antal olyckor av belysning

Mycket tyder på att belysning generellt reducerar antalet olyckor i

3-vägskorsningar med stor andel sekundärvägstrafik eller med kantstens-

kanalisering i primärvägen. Sannolikt är olycksreduktionen åtminstone

30 96 för mörkerolyckor och minst 10 96 för totala antalet olyckor.

Det synes mera tveksamt huruvida belysning generellt har någon större

olycksreducerande effekt i #-vägskorsningan Här erhållna resultat anty-

der att några större mörkerproblem i allmänhet inte föreligger för

4-vägskorsningar.

Det kan inte uteslutas att belysning generellt kan ha en olycksreducerande

effekt i flera fall än vad som ovan angetts.

För 3- och h-vägskorsningar med såväl stort antal som stor andel

mörkerolyckor finns det stor anledning att tro på olycksreducerande

effekt genom att införa belysning. Effektens storlek borde inte vara

mindre än 30 96 för mörkerolyckor och 10 96 för totala antalet olyckor.
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FORTSATT ARBETE

Undersökningen bör upprepas om några år. Redan nu står det klart

att olycksbilden i vissa avseenden inte är densamma för åren 1976

och framåt som för åren 1972-1975. En ny korsningsinventering

torde i flera avseenden kunna förenklas väsentligt jämfört med den

tidigare. I en kommande inventering bör försök göras att på platsen

ta ställning till huruvida respektive korsning skall kategoriseras som

tillhörande landsbygd eller tätort. Vidare bör trafikflödena som

erhålls från Vägverkets vägdatabank rimlighetsbedömas av vägför-

valtningarna.

Man bör undersöka möjligheterna till att genomföra experimentella

före-efter-studier med syfte att skatta effekten på antal olyckor

med hjälp av kanalisering och även andra mera okonventionella och

förhållandevis billiga åtgärder.

Åtgärder som vidtages i korsningar bör systematiskt följas upp.

Metoder för detta behöver utvecklas ytterligare.
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BILAGA 1

Modeller för samband mellan olyckskvot och trafikflöden*

 

* Figurerna i denna bilaga baserar sig på resultat tagna ur VTI
Meddelande 99.
(The figures in this supplement are based on results from VTI

Bulletin 99).
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OLYCKSKVOTzANTAL OLYCKOR/MILJON INKOMMANDE FORDON
(ACCIDENT RATE = NUMBER OF ACCIDENTS/MILLION ENTERlNG VEHICLES l
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Figur A:la 3-vägskorsningar. Modell för olyckskvotens samband med

s
(Ip+ Is) och m

(3-way junctions. Model for the relationships between acci-
dent rate and traffic flows)

 

* Med fordon avses här egentligen axelpar.
** Pr0perly vehicle is here the same as pair of axles.
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OLYCKSKVOT: ANTAL OLYCKOR/MILJON INKOMMANDE FORDONx

(ACCIDENT RATE = NUMBER OF ACCIDENTS/MILLION ENTERING VEHICLES xx)
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Figur A:lb 3-vägskorsningar. Modell för olyckskvotens samband med

s

I+I
p 3

 

(3-way junctions. Model for the relationships between acci-
dent rate and traffic flows)

 

* Med fordon avses här egentligen axelpar.
** Properly vehicle is here the same as pair of axles.
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OLYCKSKVOTz ANTAL OLYCKOR/MILJON INKOMMANDE FORDONx
(ACCIDENT RATE = NUMBER OF ACCIDENTS/MILLION ENTERING VEHICLES xx) |S '
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Figur A:2a lll-vägskorsningar. Modell för olyckskvotens samband med

I+I och I
p 5 5

I +IS

(ll-way junctions. Model for the relationships between acci-

dent rate and traffic flows)

 

* Med fordon avses här egentligen axelpar.
** Properly vehicle is here the same as pair of axles.
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OLYCKSKVOTzANTAL OLYCKOR/MILJON INKOMMANDE FORDONx

(ACCIDENT RATE :NUMBER OF ACCIDENTS/MILLION ENTERING VEHICLES xx)
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Figur A:2b #-vägskorsningan Modell för olyckskvotens samband med

_3_
I +I
p 5

(lt-way junctions. Model for the relationships between
accident rate and traffic flows)

 

* Med fordon avses här egentligen axelpar.
** Pr0perly vehicle is here the same as pair of axles.
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BILAGA 2

Exempel på regressionseffektens storlek vid före-efter-studier av särskilt
olycksbelastade korsningar.
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B1

Nedanstående tabell ger en uppfattning om hur stor regressionseffekten

genomsnittligt kan vara vid före-efter-studier baserade på särskilt

olycksbelastade korsningar, d v 5 sådana korsningar som har (signifikant)

fler olyckor än vad som kan förväntas. Med regressionseffekt avses den

olycksreduktion som sker under nya observationsår oberoende av om några

åtgärder vidtagits eller inte.

Tabell B:1 Korsningstyp 30, 35, 40 och 31. Typiska landsbygdskorsning-
ar* med signifikant stort antal Olyckor** under perioden
1972-1975 och _>_ 4 olyckor under nämnda år och vilka
dessutom inte förändrats under perioden 1972-1978.

(Type 30, 35, 40 and 31. Typical rural junctions*** with a
significantly large number of accidents**** during the
period of 1972-1975 and :4 accidents during these years
and which also remained unchanged during the period of
1972-1978).

      

genomsnittligt genomsnittligt genomsnittligt
förväntat antal observerat antal observerat antal

antal olyckor per kors- olyckor per kors- olyckor per kors-
korsningar ning och år ning och år un- ning och år un-
(number of (the average der 1972-1975 der 1976-1978
junctions) number of pre- (the average (the average

dicted accidents number of ob- number of ob-
per junction and served accidents served accidents
year) per junction and per junction and

year during year during
1972-1975) 1976-1978)

72 0,42 1,48 0,83

* Hastighetsgräns 370 km/h på varje statlig anslutande väg,
rak primärväg, stopplikt, ej gång-/cykelbana och ej trafiksignai.

** Se sid 39.

*** Speed limit ?_70 km/h on every national connecting road,
straight major road, st0p sign, no foot-/cycleway and no traffic
signals.
According to the models mentioned on the pages A1 and A3.****
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B2

För korsningarna enligt tabell B:1 gäller att det genomsnittliga observera-

de antalet olyckor per korsning och år har minskat från 1,48 under åren

1972-1975 till 0,83 för åren 1976-1978, d v 5 en minskning med ca 45 96.

Denna olycksreduktion har således skett trots att inga åtgärder vidtagits.

  

Resultatet visar att man måste räkna med en icke obetydlig regressions-

 

effekt då man åtgärdar särskilt olycksbelastade korsningar.

Det bör påpekas att antalet olyckor per korsning och år under åren

1976-1978 fortfarande var betydligt större än vad som kunde förväntas.

Det hade därför inte varit något felaktigt beslut, genomsnittligt sett, att

utifrån de olycksutfall som observerades under åren 1972-1975 försöka

åtgärda dessa korsningar. Om så hade skett skulle det dock ha varit

omöjligt att korrekt kunna skatta åtgärdernas eventuella olycksreduceran-

de effekt. Detta hade i princip varit möjligt endast om man slumpmässigt

kunnat bestämma vilka av korsningarnasom skulle ha åtgärdats och vilka

som skulle ha tjänat som kontrollkorsningar.
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