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Förord
VTI har på uppdrag av Vägverket undersökt effekterna av sänkta hastighets-
gränser på vissa vägar under vintern 1999-2000.

Ylva Persson och Stefan Bertilsson har varit Vägverkets kontaktpersoner. Väg-
verket Konsult har utfört hastighetsmätningarna och levererat hastighetsdata till
VTI.

Bearbetning av hastighetsdata har genomförts av Henrik Kronberg och Behzad
Koucheki.

Resultaten har sammanställts och redovisats av Gunnar Andersson.

Linköping i februari 2001

Gunnar Andersson
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Sammanfattning
Medelhastigheten på vägar i Blekinge har minskat något under perioden 1996–
2000. En svag tendens till minskande genomsnittliga årliga medelhastigheter före-
ligger på vägar med hastighetsgränserna 90 och 110 km/t i Blekinge. Den årliga
förändringen är emellertid inte statistiskt skild från noll. Utvecklingen i Blekinge
är ungefär densamma som i VSÖ i övrigt. Hastighetsmätningarna visar också att
hastighetsnivån är generellt lägre i Blekinge än i VSÖ i övrigt. På 90-vägarna är
medelhastigheten i Blekinge jämfört med VSÖ i övrigt nästan 5 km/t lägre och på
110-vägar utom motorvägar 0,5-1 km/t lägre.

Den stora hastighetsförändringen under perioden föreligger på vägsträckor där
hastighetsgränsen sänkts från 110 till 90 km/t. För Blekinge innebär det sänkta
hastighetsgränser på större delen av E22:an som svarar för en stor del av trafik-
arbetet i länet. Minskningen i Blekinge som är ca 8–9 km/t är av samma storleks-
ordning som för 110-vägar med sänkt hastighetsgräns till 90 km/t i VSÖ i övrigt.
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1 Uppdraget
VTI har på uppdrag av Vägverksregion Sydöst (VSÖ) analyserat hastighetsut-
vecklingen för personbilar utan släp i Blekinge under trafiksäkerhetskampanjen
Säkereken åren 1996-2000.

Underlag för analysen utgörs av punkthastighetsmätningar

•  genomförda inom projektet under 1995–1997
•  för jämförelser av hastighetsutvecklingen inom regionens polismyndigheter
•  genomförda för uppföljning av projektet "Intensivövervakning"
•  för uppföljning av permanenta sänkningar av hastighetsgränsen 110 till 90

km/t

Hastighetsutvecklingen i Blekinge har jämförts med utvecklingen i regionens öv-
riga län. Hastighetsutvecklingen för VSÖ baserad på medelhastigheter i ovan an-
givna mätpunkter har också jämförts med de resultat Vägverket årligen presen-
terar för hela landet och regioner som är baserade på de s.k. basramsmätningarna.
Vägverket redovisar utvecklingen av den genomsnittliga reshastigheten.

Hastighetsförändringen av sänkt hastighetsgräns från 110 till 90 km/t redovisas
för Blekinge i jämförelse med övriga län i VSÖ.

2 Mätdata
Underlaget för analysen utgörs av mätpunkter som tillkommit i olika sammanhang
och vid olika tidpunkter. Av den anledningen är dataserier för olika tidsperioder
tillgängliga för analys.

För uppföljning av hastighetsutvecklingen i Blekinge under projektet Säker-
eken, påbörjades en mätserie i tre mätpunkter sommaren 1995. Mätningarna
genomfördes kontinuerligt, dagligen, t.o.m. 1997.

Under 1996 påbörjades hastighetsmätningar, veckomätningar maj/juni, med
syfte att jämföra hastighetsnivåerna i länen inom VSÖ. Vid valet av mätpunkter
var målsättningen att dessa för samma vägkategorier och hastighetsgränser skulle
vara jämförbara beträffande förutsättningarna att hålla samma hastigheter i samt-
liga punkter. Rekognoseringen och valet av mätpunkterna genomfördes mot denna
bakgrund av vägverket och trafikpolisen i samarbete. Faktorer som beaktades var
linjeföring, siktförhållanden, avstånd till annan hastighetsgräns och anslutande
vägar samt länsgräns. Undersökningen begränsades till europavägar och riksvägar
med hastighetsgränserna 110 och 90 km/h. Två mätpunkter per län valdes för
varje vägkategori och hastighetsgräns. Ytterligare mätpunkter tillkom 1997. Mät-
serier föreligger för grupper av mätpunkter för åren 1996–2000, 1996–1999,
1997–2000 och 1997–1999.

Ytterligare mätpunkter tillkom 1999 för uppföljning av polisens s.k. riktade
övervakning mot vissa vägar i länen inom VSÖ. Mätdata föreligger för 1999 och
2000. Hastighetsmätningar föreligger också för vissa mätpunkter på vägar där
hastighetsgränsen sänkts från 110 till 90 km/t.

3 Hastighetsutvecklingen 1996–2000
Hastighetsutvecklingen i Blekinge och för VSÖ i övrigt har beräknats som årlig
förändring av medelhastigheten för vägar med hastighetsgräns 90 km/t resp. 110
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km/t. För vägar med sänkt hastighetsgräns från 110 till 90 km/t har förändringen
av medelhastigheten efter sänkningen jämförts med medelhastigheten före.

Tabell 1  Genomsnittlig årlig förändring av medelhastigheten på 90-vägar 1996–
2000.

I tabell 1 redovisas den genomsnittliga årliga hastighetsförändringen på 90-vägar.
Hastighetsförändringen har skattats genom gruppering av 90-vägar som har lika
tidsserier av mätdata. Årsmedelvärden har beräknats för varje grupp och den
genomsnittliga årliga hastighetsförändringen för samtliga grupper har beräknats
med multipel regression (dataserierna redvisas i bilaga 1).

Som resultaten i tabell 1 visar är hastighetsförändringen i Blekinge och VSÖ i
övrigt mycket liten. Hastighetsutvecklingen är tämligen likartad i samtliga län.
Inte i något fall är den årliga förändringen signifikant skild från noll men för samt-
liga län är tendensen minskande medelhastigheter under perioden.

Tabell 2  Genomsnittlig årlig förändring av medelhastigheten på 110-vägar
1996–2000.

Den genomsnittliga årliga hastighetsförändringen på 110-vägar redovisas i tabell
2. Beräkningarna är gjorda på samma sätt som för 90-vägarna (dataserierna
redovisas i bilaga 2).

Beräkningarna ger inte heller för 110-vägarna i något län genomsnittlig årlig
förändring skild från noll. Inte heller för Blekinge som enligt beräkningarna redo-
visar förhållandevis kraftig minskning av medelhastigheten är den årliga hastig-
hetsminskningen signifikant skild från noll. För Blekinge (och Kalmar) finns data
från endast en mätpunkt. Dessutom saknas för Blekinge mätdata för år 2000. Det

Län/region Hastighets-
förändring/år undre övre
km/t gräns gräns

Blekinge -0,10 -0,84 0,65
VSÖ utom Blekinge -0,22 -0,81 0,37
Östergötland -0,22 -0,50 0,06
Jönköping -0,23 -0,62 0,16
Kronoberg -0,21 -0,63 0,21
Kalmar -0,25 -0,54 0,04

Konfidensintervall 95 %

Län/region Hastighets-
förändring/år undre övre
km/t gräns gräns

Blekinge -0,67 -1,84 0,50
VSÖ utom Blekinge -0,05 -0,58 0,47
Östergötland -0,05 -0,60 0,49
Jönköping -0,03 -0,67 0,61
Kronoberg -0,11 -0,43 0,21
Kalmar 0,11 -0,61 0,83

Konfidensintervall 95 %
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ger större osäkerhet i beräkningarna. Som framgår av bilaga 2 är den relativt stora
årliga minskningen i hög grad följden av den kraftiga minskningen av medel-
hastigheten 1999 jämfört med åren före. Bristen på mätdata för 110-vägar i
Blekinge är delvis följden av att hastighetsgränsen 110 km/t sänkts till 90 km/t på
nästan hela E22:an.

Tabell 3  Hastighetsförändring på vägar sänkta från 110 km/t till 90 km/t.

Län/
Region Före Efter Förändring

Blekinge 106,8 98,0 -8,8
VSÖ utom Blekinge 108,6 100,1 -8,6
Östergötland 107,4 98,3 -9,0
Kronobergs län 109,4 100,8 -8,6
Kalmar län 109,1 101,1 -8,0

Medelhastighet km/t
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Figur 1  Medelhastigheter före och efter sänkt hastighetsgräns från 110 till 90
km/t.

I tabell 3 och figur 1 redovisas de förändringar av medelhastigheterna som sänkt
hastighetsgräns från 110 till 90 km/t medfört i Blekinge och VSÖ i övrigt. För
Blekinge baseras beräkningarna av medelhastigheten före sänkningen på åren
1996 och 1997 och medelhastigheten efter på åren 1999 och 2000. För övriga län
är föreperioden beräknad för åren 1996–1998. Generellt gäller att antalet observa-
tioner är få. För Blekinge och Kronobergs län finns endast en mätpunkt. Öster-
götlands och Kalmar län har vardera två mätpunkter. För Jönköpings län saknas
mätdata.
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Förändringen av medelhastigheten i Blekinge är praktiskt taget densamma som
för regionen i övrigt. Hastighetsminskningen för länen i regionen ligger något
under 9 km/t med mycket små variationer.

4 Basramsmätningarna
Vägverket har med början år 1996 årligen redovisat uppgifter om bl.a. medelres-
hastigheten på vägar med olika hastighetsgränser (se tabell 4 och figur 2).
Underlaget för beräkningarna utgörs av hastighetsmätningar i slumpmässigt valda
punkter på vägnätet. Vägverkets skattade hastighetsutveckling på vägar med 90
och 110 km/t redovisas som jämförelse till beräkningarna ovan eftersom mätpunk-
terna som beräkningarna ovan baseras på inte är slumpmässigt valda.

Tabell 4  Medelreshastigheter på vägar med hastighetsgränserna 90 och 110 km/t
för hela landet och Region Sydöst 1996–2000.

År Hela landet VSÖ Hela landet VSÖ
90 km/t 90 km/t 110 km/t 110 km/t

1996 88,6 87,2 107,5 109,2
1997 88,8 86,9 106,7 108,4
1998 88,7 86,5 108,3 111,4
1999 88,4 87,7 108,4 111,4
2000 89,1 88,0 108,6 111,4

Källa: Vägverket

80

85

90

95

100

105

110

115

90 km /t
He la  la nde t

90 km /t
VSÖ

110 km /t
He la  la nde t

110 km /t
VSÖ

Ha stighe tsgrä ns/Re gion

M
ed

el
ha

st
ig

he
te

r k
m

/t

1996
1997
1998
1999
2000

Figur 2  Medelreshastigheter på vägar med hastighetsgränserna 90 och 110 km/t
för hela landet och Region Sydöst 1996–-2000.
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Jämförelsen med den hastighetsutveckling som Vägverket presenterat för VSÖ
och hela landet åren 1996–2000 baserade på de s.k. basramsmätningarna är inte
oproblematisk. Som tabell 4 och figur 2 visar har en språngartad höjning av
hastigheterna skett under perioden. Det gäller för hela landet men är särskilt fram-
trädande för Region Sydöst. Enligt beräkningarna ovan, baserade på mätningar
som utförts av VSÖ, är tendensen i stället minskande hastigheter.

Komplikationen utgörs av att medelreshastigheten på vägar med hastighets-
gränserna 90 och 110 km/t för de olika åren i basramsmätningarna inte är beräk-
nad för samma vägar. De tvåfältsvägar med hög standard som under åren 1997
och 1998 sänktes från 110 till 90 km/t ingår efter sänkningen i beräkningarna av
medelhastigheten för vägar med hastighetsgränsen 90 km/t. Åren efter sänkningen
saknas dessa vägar i beräkningsunderlaget för vägar med hastighetsgränsen 110
km/t. Den här gruppen vägar har i allmänhet haft de lägsta medelhastigheterna
bland vägarna med hastighetsgränsen 110 km/t före sänkningen. Efter sänkningen
av hastighetsgränsen har dessa vägar högre medelhastigheter än medelhastig-
heterna i allmänhet bland vägarna med hastighetsgränsen 90 km/t. Effekten av att
hänsyn inte tagits till detta vid beräkningen av medelreshastigheterna är att 90-
vägarna fått ett tillskott av "höghastighetsvägar" i beräkningsunderlaget och att
110-vägarna förlorat en grupp "låghastighetsvägar". För båda hastighetsgränserna
medför förfarandet ökade medelhastigheter som inte grundas på ändrade hastig-
heter i trafiken. De sänkningar av hastighetsgränsen från 90 till 70 km/t som också
genomförts har inte bedömts påverka beräkningarna. Skälet är att väglängder och
trafikmängder för dessa vägar kan anses vara försumbara.

Hänsyn kan i viss mån tas till sänkningen av hastighetsgränsen vid beräkning
av hastighetsutvecklingen under hela perioden genom uppdelning i en föreperiod
och en efterperiod. Gränsdragningen är emellertid inte självklar, framförallt inte
för hela landet p.g.a. att besluten om sänkningar inte tagits vid ett tillfälle utan
under en längre period. Också för VSÖ föreligger osäkerhet. Som framgår av
dataserierna borde gränsen dras mellan 1998 och 1999 för 90-vägarna men mellan
1997 och 1998 för 110-vägarna. Att dataserierna uppträder olika kan till någon
mån bero på att förändringen har större påverkan på beräkningarna för 110-
vägarna än för 90-vägarna genom att väglängd och trafikmängd för vägarna med
sänkt hastighetsgräns proportionellt utgör mycket större andel av 110-vägarna än
av 90-vägarna.

Under antagande att så är fallet ger multipel regression för VSÖ med basrams-
mätningarna som underlag ungefär samma hastighetsutveckling som i redovis-
ningen ovan. På 90-vägarna minskar medelreshastigheten med 0,22 km/t per år.
På 110-vägarna är hastighetsminskningen 0,16 km/t per år. De årliga hastighets-
minskningarna på 90- och 110-vägarna är inte signifikant skilda från noll.

För hela landet ger beräkningarna, under samma antaganden, för 90-vägarna
årlig ökning med 0,18 km/t och för 110-vägarna årlig minskning med 0,04 km/t.
Hastighetsförändringarna är inte signifikant skilda från noll.

5 Representativitet
Är den skattade hastighetsutvecklingen representativ för personbilstrafiken i
Blekinge och hela VSÖ? Att mätpunkterna ligger på vägar med god standard och
mycket trafik innebär att den skattade hastighetsutvecklingen representerar en
relativt stor andel av trafiken. Det som möjligen talar för att den skattade hastig-
hetsutvecklingen enbart representerar utvecklingen på det vägnät som mätpunkts-
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urvalet representerar är utgångspunkterna för urvalen. Valet av mätpunkter har i
huvudsak gjorts för att belysa hastighetsutvecklingen mot bakgrund av polisens
trafikövervakning.

Om förändringarna av hastighetsgränserna beaktas i beräkningarna som
grundas på basramsmätningarna kan det inte uteslutas att hastighetsmätningarna
som VSÖ genomfört ger en acceptabel bild av hastighetsutvecklingen i Blekinge
och VSÖ i övrigt.
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Medelhastigheter på 90-vägar i VSÖ 1996–2000
Blekinge län

1996 90,9 91,1
1997 91,1 92,6 94,5
1998 90,4 91,7 89,8
1999 90,1 90,4 91,3
2000 91,8 94,4

Dataserier för 90-vägar i Blekinge län
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

M
ed

el
ha

st
ig

he
t k

m
/t

Östergötlands län

1996 94,0 92,9
1997 93,5 92,9 92,4
1998 93,4 91,7 92,1
1999 92,6 92,3 92,0 95,8
2000 92,5 92,5 93,7
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Jönköpings län

1996 95,6 97,1
1997 95,1 97,0
1998 95,6 97,1
1999 94,3 98,0 95,4
2000 95,9 94,5

Dataserier för 90-vägar i Jönköpings län

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

M
ed

el
ha

st
ig

he
t k

m
/t

Kronobergs län

1996 96,4 97,2
1997 96,0 95,4 96,3 94,6
1998 96,1 95,8 94,0 93,9
1999 96,0 95,0 94,7 94,0 102,3
2000 94,9 96,3 102,0

Dataserier för 90-vägar i Kronobergs län
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Kalmar län

1996 99,7
1997 98,8 101,9
1998 99,1 102,2
1999 98,5 101,7 94,8
2000 95,0

Dataserier för 90-vägar i Kalmar län
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Medelhastigheter på 110-vägar i VSÖ 1996–2000
Blekinge län

1996 106,5
1997 106,2
1998 106,1
1999 104,3
2000

Dataseier för 110-vägar i Blekinge län
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Östergötlands län

1996 114,5 114,5
1997 114,4 115,4
1998 114,5 115,1
1999 112,4 114,9
2000 114,9

Dataseier för 110-vägar i Östergötlands län
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Jönköpings län

1996 114,9 115,0
1997 115,1 117,7
1998 114,0 116,6
1999 114,2 117,4
2000 113,6

Dataseier för 110-vägar i Jönköpings län
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Kronobergs län

1996 111,4 113,8
1997 111,2 113,8 109,2
1998 111,6 113,8 109,5
1999 110,6 114,8 110,1
2000 109,6 109,3

Dataseier för 110-vägar i Kronobergs län
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Kalmar län

1996
1997 104,3
1998 104,8
1999 105,1
2000 104,6

Dataseier för 110-vägar i Kalmar län
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