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Effekt på antalet skadade och dödade personer av sänkt hastighetsgräns och

osaltad vinterväghållning i Region Norr

av Peter Wretling

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Effekten på antalet dödade och svårt skadade personer samt på antalet polis-

rapporterade olyckor på väg E4 i Region Norr av sänkt hastighetsgräns och

osaltad vinterväghållning är positiv.

I ett försök som pågick under tre vintrar på väg E4 i Region Norr sänktes

hastighetsgränsen från 110 km/h till 90 km/h och man saltade bara vid extrem

halka. VTI fick i uppdrag att studera effekten på väglag och hastighet och

resultaten finns redovisade i [Wretling och Öberg 1997]. Utöver effekten på

väglag och hastighet återstår det att studera effekten på antalet skadade och

dödade personer av förändringarna. Syftet med undersökningen är att följa upp:

- om den sänkta hastighetsgränsen och den förändrade vinterväghållningen

haft någon effekt på antalet skadade och dödade personer

- om andelen olyckor på is/snöväglag är fler än förväntat med tanke på andel

is/snöväglag

- om personbilisterna anpassar hastigheten när friktionen sjunker.

Resultatet av analysen blevfölj ande:

En bättre trañksäkerhetsutveckling avseende skadade och dödade personer i

provområdet jämfört med kontrollområdet med -52 % (-136 % - -8 %).

(Minustecknet anger en bättre utveckling i provområdet.) Materialet är litet och

osäkerheten blir därför stor, men analysen indikerar att förändringen haft en posi-

tiv effekt på antalet dödade och svårt skadade.

En bättre trañksäkerhetsutveckling avseende polisrapporterade olyckor i

provområdet jämfört med kontrollområdet med -20 % (-32 % - -7 %). Även för

olyckorna indikerar analysen att förändringen haft en positiv trafiksäkerhetseffekt.

Det inträffar fler olyckor på is/snöväglag under eftervintrarna än förväntat med

tanke på andelen väglag med is/snö.

Personbilarnas hastighetsanpassning är dålig när friktionen sjunker. På is/snö-

väglag med friktion 0,4 år stoppsträckan ca 50 % längre och vid friktionen 0,25 är

den nästan fördubblad jämfört med vid torr barmark.
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1 Bakgrund och syfte
På uppdrag av Vägverket Region Norr har VTI studerat effekten på väglag och

hastighet av osaltad vinterväghållning och sänkt hastighetsgräns [Wretling och

Öberg 1997]. Förändringar som genomfördes på väg E4 vintrarna 1994/95,

1995/96 och 1996/97 var följande:

- hastighetsgränsen sänktes till 90 km/h från 110 km/h under perioden 1

november 1994 - 18 april 1995, 1 november 1995 - 15 april 1996 och 1

november 1996 - 15 april 1997.

- E4 saltades bara vid extrem halka under tiden 1 december - 31 mars.

Syftet var att följa upp hur väglagsfördelningen förändras när man slutar salta

och hur medelhastigheten på is/snöväglag förändras när hastighetsgränsen sänks

från 110 km/h till 90 km/h. Slutsatsen blev att sänkningen av hastighetsgränsen

resulterar i att medelhastigheten för personbilar på is/snöväglag sänks med 2-5

km/h vid 90 km/h jämfört med vid 110 km/h.

Utöver effekten på väglag och hastighet återstår det att studera effekten av den

sänkta hastighetsgränsen och den förändrade vinterväghållningen på antalet ska-

dade och dödade personer. VTI har fått i uppdrag av Vägverket Region Norr att

studera detta.

Syftet med undersökningen är att följa upp:

- om den sänkta hastighetsgränsen och den förändrade vinterväghållningen

haft någon effekt på antalet skadade och dödade personer

- om andelen olyckor på is/snöväglag är fler än förväntat med tanke på andel

is/snöväglag

- beräkna stoppsträckor vid olika väglag.
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2 Data

Uppgifter om antalet olyckor och antalet skadade personer (uppdelade i dödade,

svårt och lindrigt skadade) i olyckorna samt väglaget Vid olyckan är hämtade från

Vägverkets Vägdatabank (VDB). På väg E4 i Region Norr (Norrbottens och

Västerbottens län) har vägbredden förändrats (breddats) för några Vägpartier under

perioden. Dessa Vägpartier har exkluderats i analysen.

Effekten av vinterväghållning varierar mycket mellan olika vintrar. Det är där-

för viktigt att vid studier av förändrad vinterväghållning i ett provområde samti-

digt göra motsvarande studier i ett kontrollområde där inga förändringar vidtas.

Kontrollmaterialet är från väg E14 i angränsande Region Mitt samt också från

väg E10 i Region Norr. Dessa vägar har haft oförändrad hastighetsgräns och

vinterväghållning under aktuella vintrar.

Provområde l E4 i Region Norr

 

Kontrollområde I E10 i Region Norr och E14 i Region Mitt

Vinterperioden som avses är 1:e december till och med 31:e mars.

Förevintrar | 1991/92, 1992/93, 1993/94

 

Eftervintrar I 1994/95, 1995/96, 1996/97

Väglags- och hastighetsdata som används för att jämföra antalet skadade vid

barmark respektive is/snöväglag och för att beräkna stoppsträckor vid olika väglag

hämtas från [Wretling och Öberg 1997].
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3 Analys
För att studera effekten av förändringarna på antalet skadade och dödade personer

jämförs antalet skadade och dödade personer på väg E4 i Region Norr under de tre

försöksvintrarna med antalet på samma vägnät tre vintrar före förändringarna.

Samma jämförelse görs också för olyckorna.

För att beakta nollvisionen som Vägverket antagit inom trafiksäkerhetsområdet

och som innebär att dödsfall och svåra personskador skall förebyggas analyseras i

första hand dödade och svårt skadade.

3.1 Skadade personer, olyckor och väglag

3.1.1 Dödade och svårt skadade personer

Uppföljningen av antalet dödade och svårt skadade personer har haft som syfte att

ge svar på om den sänkta hastighetsgränsen och den förändrade vinterväghåll-

ningen haft någon positiv trañksäkerhetseffekt.

I figur 1 redovisas antal dödade och svårt skadade personer under respektive

vinterperiod.
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Figur 1 Dödade och svårt skadade personer.

Antalet dödade och svårt skadade personer under vinterperioderna är få till

antalet och skillnaderna mellan vintrarna är stor och kan till stor del bero på till-

fälligheter (slumpen). Av figuren framgår det tydligt att antalet dödade och svårt

skadade personer i provområdet vintrarna 1995/96 och 1996/97 var klart färre än

vintrarna innan. Ingen fördelning på olyckstyp har gjorts.
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Tabell 1 Dödade och svårt skadade i kontroll- och provgrupp i före- och
efterperioden.

    

Före Efter

Prov- 52 24 24/52=O,46

område

Kontroll- 45 43 43/45=O,96

område

     

Analysen gav följ ande resultat:

En bättre trañksäkerhetsutveckling i provområdet med -52 % (-136 % - -8 %).

(Minustecknet anger en bättre utveckling i provområdet.) Materialet är litet och

osäkerheten blir därför stor, men analysen indikerar att förändringen haft en posi-

tiv effekt på antalet dödade och svårt skadade.

3.1.2 Olyckor

Som det framgick av föregående avsnitt är antalet dödade ochsvårt skadade få till

antalet och att osäkerheten därmed i resultaten blir stor. Därför görs motsvarande

analys även för samtliga polisrapporterade olyckor.

I figur 2 redovisas antal olyckor under respektive vinterperiod.
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Figur 2 Antal olyckor.

Relativa skillnaderna mellan vintrarna är mindre jämfört med dödade och ska-

dade personer. Noterbart är att antalet olyckor i provområdet vintern 1995/96 var

klart färre än övriga vintrar.

Av figurerna 1 och 2 framstår tydligt vintern 1995/96 som avvikande, med få

dödade och svårt skadade personer samt få olyckor i provområdet jämfört med

övriga vintrar. I kontrollområdet däremot är antalet olyckor relativt oförändrat

mellan vintrarna. Någon förklaring till detta har inte hittats. Ingen fördelning på

olyckstyp har gjorts.
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Tabell 2 Olyckor i kontroll- ochprovgrupp ifore- och efterperioden.

    

Före Efter

Prov- 621 474 474/621=0,76

område

Kontroll- 846 810 810/846=0,96

område

     

Analysen gav en bättre trafiksäkerhetsutveckling i provområdet med -20 %

(-32 % - -7 0/0). Även för olyckorna indikerar analysen att förändringen haft en

positiv trañksäkerhetseffekt.

3.1.3 Väglag

Förekomst av barmark respektive is/snöväglag jämförs med antal dödade och

svårt skadade samt med antal olyckor på respektive väglag. Väglagsfördelningarna

från väg E4 i AC- och BD-län är hämtade från [Wretling och Öberg 1997] och

avser perioden 1 december till 31 mars. Väglagsfördelning finns endast för en

förevinter (93/94). I is/snöväglaget ingår även om det är barmark med kantsträng

eller mittkantsträng av is/snö.

Tabell 3 Väglagsfördelning (%) samt dödade och svårt skadade personer
och antal olyckor på barmark respektive is/snöväglag.

     

Väglagsfördelning Dödade + Olyckor (%)

(%) svårt

skadade

E4AC E4BD

93/94 Barmark 1,5 7,2 0 19 (9)

Is/snö 98,5 92,8 15 183 (91)

94/95 Barmark 29,1 17,8 2 20 (10)

Is/snö 70,9 82,2 15 181 (90)

95/96 Barmark 29,9 26,7 0 12 (13)

Is/snö 70,1 73,3 3 78 (87)

96/97 Barmark 32,9 23,4 0 20 (11)

Is/snö 67,1 76,6 4 163 (89)

       

Förevintern (93/94) var kall och väglaget var nästanuteslutande is/snö. Under

vintrarna därefter varierade andelen is/snöväglag med mellan 70-80 %. Andelen

olyckor på is/snöväglag är varje vinter ca 90 %. Slutsatsen blir att det inträffar fler

olyckor på is/snöväglag under eftervintrarna än förväntat med tanke på andelen

väglag med is/snö.

Dödade och svårt skadade personer är få till antalet och analyseras inte.
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3.2 Stoppsträckor

En indirekt metod att studera trafiksäkerhetseffekten av den förändrade Vinterväg-

hållningen kan vara att beräkna stoppsträckor.

Stoppsträckor beräknas för torr barmark respektive is/snöväglag. Personbilars

medelhastighet på torr barmark respektive is/snöväglag hämtas från [Wretling och

Öberg 1997]. Det gjordes inga friktionsmätningar i samband med hastighets-

mätningarna och väglagsobservationerna utan friktionen antas vara 0,8 vid torr

barmark respektive 0,4 eller 0,25 vid is/snöväglag. Vid friktionen 0,4 är väg-

greppet fortfarande tillfredsställande, medan väglaget vid friktionen 0,25 betraktas

som halt enligt Vägverkets driftregler [DRIFT96]. På osandad is/snöväglag är

dock friktionen ofta lägre än 0,25 [Wallman, Wretling och Öberg 1997].

Syftet med att beräkna stoppsträckor är att se i vilken utsträckning bilisterna

anpassar hastigheten till den lägre friktionen. Det har bara varit möjligt att studera

personbilars hastighetsanpassning.

StOppsträckan beräknas enligt följ ande formel:

2

2*g*f

 

s=v*t+

där

s=stoppsträcka, m

v=fordonshastighet, m/s

t=förarens reaktionstid (1 sek)

g=gravitationskraften, (9,81 m/sz)

f=friktionskoeff1cient.

Hastigheten i tabell 4 och 5 avser personbilars medelhastighet för vintrama

94/95, 95/96 och 96/97 sammanslagna. Hastigheten på is/snöväglag är ett medel-

värde över olika is/snöväglag. Givetvis varierar friktionen mellan de olika is/snö-

väglagen. Därför beräknas också stoppsträckan på det is/snöväglag som hade den

lägst uppmätta medelhastigheten.

I tabell 4 redovisas för provplatserna medelhastigheten för personbilar och

beräknade stoppsträckor vid torr barmark respektive is/snöväglag. Motsvarande

för kontrollområdena redovisas i tabell 5.
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Tabell 4 Personbilars medelhastighet och beräknade stoppsträckor vid torr
barmark respektive is/snöväglag. Provområden.

Väglag E4 V Haparanda E4 V Kalix E4 N Rutvik
Friktion

Hastighet, Stopp- Hastighet, Stopp- Hastighet, Stopp-

km/h sträcka, m km/h sträcka, m km/h sträcka, m

Torr barmark 97,6 73,9 99,8 76,6 96,8 73,0

Friktion=0,8

Is/snöväglag 91,6 107,6 94,9 115,2 91,2 106,9

Friktion=0,4

Is/snöväglag 91,6 156,9 94,9 168,5 91,2 155,8

Friktion=0,25

Is/snöväglag 90,81 106,1 87,62 99,5 85,63 96,0
Friktion=0,4

Is/snöväglag 90,81 154,7 87,62 144,7 85,63 139,3
Friktion=0,25

Väglag E4 S Ersnäs E4 N Bureå E4 S Umeå

Friktion

Hastighet, Stopp- Hastighet, Stopp- Hastighet, Stopp-

km/h sträcka, m km/h sträcka, m km/h sträcka, m

Torr barmark 99,8 76,6 93,4 68,6 97,2 73,4

Friktion=0,8

Is/snöväglag 93,5 112,1 89,2 103,2 91,9 108,4

Friktion=0,4

Is/snöväglag 93,5 163,8 89,2 150,2 91,9 158,1

Friktion=0,25

Is/snöväglag 84,24 93,2 86,35 97,4 91,06 106,9
Friktion=0,4

Is/snöväglag 84,24 135,0 86,35 141,4 91,06 155,8
Friktion=0,25

       

1 Väglag: Tunn is/rimfrost.

2 Väglag: Packad snö/tjock is.

3 Väglag: Barmark i hjulspåren, tunn is/rimfrost utanför hjulspåren.

4 Väglag: Packad snö/tjock is.

5 Väglag: Tunn is i hjulspåren, lös snö/snömodd utanför hjulspåren.

6 Väglag: Tunn is i hjulspåren, packad snö/tjock is utanför hjulspåren.

Det framgår av tabell 4 att hastighetsanpassningen när friktionen sjunker gene-

rellt är dålig. Uppmätta hastigheter vid olika väglag visar att vid is/snöväglag med

friktionen 0,4 så ökar stoppsträckan med i genomsnitt nästan 50 % jämfört med

stoppsträckan vid torr barmark. Vid halt väglag, friktion 0,25, så mer än för-

dubblas stoppsträckan jämfört med vid torr barmark. Friktionen vid det observe-

rade väglaget, torr barmark eller is/snö, är okänd.

Om i stället den lägst uppmätta medelhastigheten på något is/snöväglag

används blir skillnaden något lägre, stoppsträckan är dock i genomsnitt 35 %

längre jämfört med vid torr barmark vid friktionen 0,4 och knappt fördubblad vid
friktionen 0,25.
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Tabell 5 Personbilars medelhastighet och beräknade stoppsträckor vid torr
barmark respektive iS/snöväglag. Kontrollområden.

Väglag E14 Y-län Väg 86 Y-län E10 N Töre

Friktion

Hastighet, Stopp- Hastighet, Stopp- Hastighet, Stopp-

km/h sträcka, rn km/h sträcka, rn km/h sträcka, In

Torr barmark 98,1 74,3 93,6 69,1 103,6 81,6

Friktion=0,8

Is/snöväglag 90,1 104,6 88,1 101,0 94,0 112,9

Friktion=0,4

Is/snöväglag 90,1 152,4 88,1 146,9 94,0 165,0

Friktion=0,25

Is/snöväglag 85,07 94,6 86,58 97,4 90,29 105,4
Friktion=0,4

Is/snÖVäglag 85,07 137,1 86,58 141,4 90,29 153,5
Friktion=0,25

       

7 Väglag: Tunn is i hjulspåren och lös snö/snömodd utanför hjulspåren.

8 Väglag: Packad snö/tjock is.

9 Väglag: Packad snö/tjock is.

Även för kontrollområdet är hastighetsanpassning Vid sjunkande friktion dålig.
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4 Slutsats

Analysen indikerar att den sänkta hastighetsgränsen och den osaltade Vinterväg-

hållningen haft en positiv effekt på antalet dödade ochsvårt skadade samt på

antalet olyckor.

Det inträffar fler olyckor på is/snöväglag under eftervintrarna än förväntat med

tanke på andelen väglag med is/snÖ.

Personbilarnas hastighetsanpassning är dålig när friktionen sjunker. På is/snö-

väglag med friktion 0,4 är stoppsträckan ca 50 % längre och vid friktionen 0,25 är

den nästan fördubblad jämfört med vid torr barmark.
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Bilaga 1

Sid 1 (1)

Antal skadade personer under de olika vinterperioderna

med angiven svårhetsgrad.

Tabell] Antal skadade personer under de olika vinterperioderna och med
angiven svårhetsgradpå E4 i Region Norr.

             

Dödade Svårt Lindrigt Egendoms-

skadade skadade skadeolyckor

1 991/92 3 1 8 3 8 1 5 7

1 992/93 5 l 1 25 226

1 993/94 1 14 47 202

Totalt 9 43 1 10 5 85

1994/95 7 10 57 201

1995/96 0 3 3 8 90

1996/97 2 2 3 3 1 83

Totalt 9 15 128 474

Tabell 2 Antal skadade personer under de olika vinterperioderna och med
angiven svårhetsgradpå E10 i Region Norr.

  

   

  

      

Dödade Svårt Lindrigt Egendoms-

skadade skadade skadeolyckor

1 991/92 1 1 1 1 224

1 992/93 1 1 7 68

1 993/94 1 13 1 5 8

Totalt 3 2 3 1 450

1 994/95 4 5 1 77

1 995/96 1 1 4 142

1 996/97 4 9 143

Totalt 4 9 1 8 462

Tabell 3 Antal skadade personer under de olika vinterperioderna och med
angiven svårhetsgradpå E14 i Region Mitt.

  

     

Dödade Svårt Lindrigt Egendoms-

skadade skadade skadeolyckor

1991/92 5 1 5 24 72

1992/93 1 4 10 145

1993/94 3 12 41 86

Totalt 9 3 1 75 3 03

1 994/95 8 3 0 90

1 995/96 15 3 1 77

1 996/97 1 6 28 94

Totalt 1 29 89 261
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Bilaga 2

Sid 1 (1)

Antal olyckor under de olika vinterperioderna.

Tabell 1 Antal olyckor under de olika vinterperioderna på E4 i Region Norr.

 

Olyckor

 

1991/92 193

1992/93 226

1993/94 202

       

Totalt 621

1994/95 201

1995/96 90

1996/97 183

Totalt 474

 

Tabell2 Antal olyckor under de olika vinterperioderna på E10 i Region

   

Norr.

Olyckor

1991/92 231

1992/93 75

1993/94 167

Totalt 473

  

1994/95 183

1995/96 146

1996/97 151

 

 

  

Totalt 480

 

Tabell3 Antal olyckor under de olika vinterperioderna på E14 i Region
Mill.

 

Olyckor

 

1991/92 103

1992/93 154

1993/94 116

 

Totalt 373

 

 

1994/95 112

1995/96 102

1996/97 116

  

Totalt 330
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