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ηόρνο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο

Γηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ζηελ νδηθή αζθάιεηα ηεο αύμεζεο ηνπ
νξίνπ ηαρύηεηαο ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο

Αύμεζε από 120 ζε 130 km/h ηνλ Ινύλην ηνπ 2007

 Δπηινγή θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο
 Δπηινγή εμεηαδόκελσλ πεξηνρώλ
 Δπηινγή πεξηνρήο ειέγρνπ

Γνκή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Πξνζδηνξηζκόο Θέκαηνο
Καζνξηζκόο ηόρνπ
Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε
Δπηινγή Μεζνδνινγίαο
πιινγή ηνηρείσλ
Δθαξκνγή Μεζνδνινγίαο
Πεξηγξαθή Απνηειεζκάησλ
πκπεξάζκαηα/Πξνηάζεηο

Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε (Θέκαηα)

 Αύμεζε νξίνπ ηαρύηεηαο από 55 ζε 65 mph ζε επαξρηαθέο δηαπνιηηεηαθέο
εζληθέο νδνύο ησλ Η.Π.Α. ηνλ Απξίιην ηνπ 1987, θαηάξγεζε απηνύ ηνπ νξίνπ
ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1995 θαη αύμεζε ζε 70 θαη 75 mph
 Αύμεζε νξίσλ ηαρύηεηαο από 50 ζε 70 km/h θαη από 70 ζε 80 km/h ζην
Υνλγθ Κνλγθ ηελ πεξίνδν 1999 – 2002
 Μείσζε νξίνπ ηαρύηεηαο εζληθώλ νδώλ από 90 ζε 70 km/h ζηε Φιακαλδηθή
πεξηνρή ηνπ Βειγίνπ ην 2001 – 2002
 Μείσζε νξίνπ ηαρύηεηαο εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ από 60 ζε 50 km/h
ηνλ Μάην ηνπ 1993 ζηελ Οπγγαξία θαη ηνλ Μάην ηνπ 2001 αύμεζε θαηά
10 km/h εθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο

Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε (ύλνςε)
 Η αύμεζε ηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο πξνθαιεί αύμεζε ζηα αηπρήκαηα θαη ηδηαίηεξα
ζηνλ αξηζκό ησλ λεθξώλ θαη βαξηά ηξαπκαηηώλ
 Η κείσζε ηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο έρεη σο απνηέιεζκα βειηίσζε ηεο νδηθήο
αζθάιεηαο – είλαη απαξαίηεηε βέβαηα ε ζπλερήο αζηπλόκεπζε
 Η επηξξνή ηεο αύμεζεο ηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο εθηείλεηαη ελ κέξεη θαη ζε νδνύο
όπνπ ην όξην δελ κεηαβιήζεθε
 Η κεηαβνιή πνπ παξαηεξείηαη ζηε κέζε ηαρύηεηα θπθινθνξίαο είλαη
ζεκαληηθά κηθξόηεξε από ηε κεηαβνιή ηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο.
 Οη κεηαβνιέο ησλ νξίσλ ηαρύηεηαο επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν ηα νδηθά
ηκήκαηα θαη όρη ηνπο θόκβνπο
 Οη κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο έξεπλεο αθνξνύλ ρξνλνζεηξέο,
κειέηεο «πξηλ» θαη «κεηά» θαη παιηλδξόκεζε

Θεσξεηηθό Τπόβαζξν (1/2)
Μέζνδνη αλάιπζεο αηπρεκάησλ «πξηλ» θαη «κεηά»
 Μέζνδνη αλάιπζεο ρσξίο πεξηνρή ειέγρνπ
 Με αλάιπζε κεκνλσκέλσλ ζέζεσλ (κέζνδνο Poisson, κέζνδνο Υ2,
κέζνδνο δηαθνξάο αηπρεκάησλ «πξηλ» θαη «κεηά»)
 Με αλάιπζε πιεζπζκνύ ζέζεσλ (κέζνδνο Hauer, κέζνδνο Bayes)
 Μέζνδνη αλάιπζεο κε πεξηνρή ειέγρνπ
 Μεγάιε πεξηνρή ειέγρνπ
 Μηθξή πεξηνρή ειέγρνπ

ηαηηζηηθνί έιεγρνη
 Υ2
 Λόγνο πηζαλνηήησλ

Θεσξεηηθό Τπόβαζξν (2/2)
Αλάιπζε αηπρεκάησλ «πξηλ» θαη «κεηά» κε κεγάιε πεξηνρή ειέγρνπ
 Έιεγρνο Υ2

 Έιεγρνο ιόγνπ πηζαλνηήησλ
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ύγθξηζε άλσ/θάησ νξίσλ κε ηηκή 1,0

πιινγή ηνηρείσλ (1/2)
ύζηεκα Αλάιπζεο Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ (.ΑΝ.ΣΡ.Α.)
ηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ. πνπ ζπκπιεξώλεη ε Σξνραία
Οδηθό Αηύρεκα
Γ.Ο.Σ.Α.
ΔΛ.ΣΑΣ.
.ΑΝ.ΣΡ.Α.

Πεξηέρνληαη ζηνηρεία νδηθώλ αηπρεκάησλ γηα όιε ηελ Διιάδα από ην
1985 θαη κεηά. Αμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 2005 – 2010.
Πεξηιακβάλεη πιεζώξα κεηαβιεηώλ

πιινγή ηνηρείσλ (2/2)
Δγλαηία Οδόο Α.Δ.
 ηνηρεία νδηθώλ αηπρεκάησλ από ηε Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Αλάπηπμεο θαη
Δθκεηάιιεπζεο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ ΑΔ
 Πξνέξρνληαη από ηα κεραλνγξαθεκέλα Γ.Ο.Σ.Α. ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. πνπ
ζπκπιεξώλεη ε Σξνραία
 Δπεμεξγαζία θαη δηόξζσζε κε βάζε ηηο θαηαγξαθέο ησλ ζπλεξγείσλ
ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ

Δμεηαδόκελεο Πεξηνρέο
Δμεηαδόκελεο πεξηνρέο
 Αζήλα – Θήβα
 Αζήλα – Κόξηλζνο – Σξίπνιε
 Αγ. Αλδξέαο Καβάιαο – Κήπνη Έβξνπ (Δγλαηία Οδόο)

Πεξηνρέο ειέγρνπ
 ύλνιν ππεξαζηηθνύ δηθηύνπ
 ύλνιν εζληθώλ νδώλ

Δμεηαδόκελεο πεξηπηώζεηο








ύλνιν αηπρεκάησλ
ύλνιν λεθξώλ
ύλνιν βαξηά ηξαπκαηηώλ
ύλνιν ειαθξά ηξαπκαηηώλ
Αηπρήκαηα θαη παζόληεο κε επηβαηηθό όρεκα
Αηπρήκαηα θαη παζόληεο κε άλδξα νδεγό
Αηπρήκαηα θαη παζόληεο κε γπλαίθα νδεγό

Πεξίνδνη «πξηλ»

Πεξίνδνη «κεηά»

 01/2005 – 05/2007
 01/2006 – 05/2007

 06/2007 – 12/2008
 06/2007 – 12/2009
 06/2007 – 12/2010

ύγθξηζε «πξηλ» θαη «κεηά»
αηστήμαηα
Αθήνα - Θήβα

Αθήνα - Τρίπολη

Εγναηία Οδός

Υπεραζηικό δίκησο

Εθνικές Οδοί

Πριν

2006 - 05/2007

47

107

28

4.774

3.672

Μεηά

06/2007 - 2008

76

52

46

5.603

4.320

Νεκροί
Αθήνα - Θήβα

Αθήνα - Τρίπολη

Εγναηία Οδός

Υπεραζηικό δίκησο

Εθνικές Οδοί

Πριν

2006 - 05/2007

6

34

13

1.223

924

Μεηά

06/2007 - 2008

19

16

13

1.357

1.046

βαριά ηρασμαηίες
Αθήνα - Θήβα

Αθήνα - Τρίπολη

Εγναηία Οδός

Υπεραζηικό δίκησο

Εθνικές Οδοί

Πριν

2006 - 05/2007

7

24

9

1.038

782

Μεηά

06/2007 - 2008

10

9

17

1.245

869

ελαθρά ηρασμαηίες
Αθήνα - Θήβα

Αθήνα - Τρίπολη

Εγναηία Οδός

Υπεραζηικό δίκησο

Εθνικές Οδοί

Πριν

2006 - 05/2007

65

147

27

5.854

4.597

Μεηά

06/2007 - 2008

86

61

48

6.763

5.274

Απνηειέζκαηα (1/2)

Απνηειέζκαηα (2/2)

πκπεξάζκαηα (1/2)
 Αζήλα – Θήβα
 ηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε αξηζκνύ λεθξώλ έλα έηνο κεηά ηελ αύμεζε
ηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο
 Δθαξκνγή βειηηώζεσλ ζηελ ππνδνκή ην 2009 – αύμεζε λεθξώλ παύεη λα
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
 Μηθξή θαη όρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ζε αηπρήκαηα, βαξηά θαη
ειαθξά ηξαπκαηίεο

 Αζήλα – Σξίπνιε
 Δθαξκνγή βειηηώζεσλ ζηελ ππνδνκή ζηα ηκήκαηα Αζήλα – Κόξηλζνο θαη
Κόξηλζνο – Σξίπνιε
 ηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε αηπρεκάησλ θαη παζόλησλ

πκπεξάζκαηα (2/2)
 Δγλαηία Οδόο
 Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε αηπρεκάησλ θαη παζόλησλ
 Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο ζηελ ππνδνκή

 Η αύμεζε ησλ νξίσλ ηαρύηεηαο νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ
ησλ λεθξώλ ζε απηνθηλεηόδξνκνπο κε ρακειόηεξα γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη πςειόηεξνπο θπθινθνξηαθνύο θόξηνπο ελώ
δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη επηξξνή ζε απηνθηλεηόδξνκνπο κε
πςειόηεξα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ρακειόηεξνπο
θπθινθνξηαθνύο θόξηνπο
 Σα απνηειέζκαηα από ηνπο δύν ζηαηηζηηθνύο ειέγρνπο πξνθύπηνπλ όκνηα
 Σα απνηειέζκαηα από ηηο δύν πεξηνρέο ειέγρνπ πξνθύπηνπλ όκνηα

Πξνηάζεηο
 Δίλαη ζεκαληηθό όηαλ ιακβάλεηαη ε απόθαζε γηα αύμεζε ηνπ νξίνπ
ηαρύηεηαο λα είλαη γλσζηέο νη επηπηώζεηο
 Υξεηάδεηαη πξνζνρή λα ιακβάλνληαη ππόςε άιιεο αιιαγέο πνπ πηζαλώο
επεξεάδνπλ ηελ νδηθή αζθάιεηα
 εκαληηθή είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνύο εκπεηξίαο θαζώο πξνζθέξεη
ρξήζηκε θαζνδήγεζε
 Δίλαη ζεκαληηθό ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ λα κπνξνύλ λα
ηθαλνπνηήζνπλ ην πςειόηεξν όξην ηαρύηεηαο
 Η αύμεζε ηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από βειηηώζεηο ζηελ
ππνδνκή

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα
 Υξήζε θαη άιισλ παξακέηξσλ όπσο ν θπθινθνξηαθόο θόξηνο γηα
αθξηβέζηεξε απεηθόληζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο
 Δμέηαζε θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο ε ειηθία ηνπ νδεγνύ
 Γηεξεύλεζε κε άιιεο κεζόδνπο όπσο ρξνλνζεηξέο ή παιηλδξόκεζε
 Γηεξεύλεζεο κεηαβνιήο ηεο κέζεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο «πξηλ» θαη
«κεηά» ηελ αύμεζε ηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο
 Αλάιπζε θόζηνπο – σθέιεηαο
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