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Förord 
Föreliggande arbete är en del i temaprojektet Studium av sambanden mellan väg- och 
trafikmiljöutformning och trafikantens beteende, finansierat av VINNOVA (KFB), och 
med Gabriel Helmers, VTI, som huvudprojektledare till sin pensionering.  

Projektledare för den här rapporterade studien har varit Sven Dahlstedt, VTI, som 
planerade och genomförde försöket. Jan Törnros, VTI, har analyserat data och skrivit 
rapporten. Håkan Wilhelmsson, VTI, tog fram den GPS-baserade vägvisningsenhet som 
användes i försöket. Han har även skrivit bilaga 2 ”Vägvisningsenhet med GPS”.  
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Spontant hastighetsval i olika trafikmiljöer i tätort  
 

av Jan Törnros, Sven Dahlstedt och Gabriel Helmers  
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
Bilförares spontana hastighetsval i tätortsmiljö har studerats och jämförts med gällande 
hastighetsbegränsningar. Två grupper medelålders män, samtliga vana bilförare, deltog i 
studien. Den ena gruppen bestod av tretton förare med minst fem års erfarenhet av att ha 
kört bil i Linköping. Den andra gruppen bestod av åtta förare med mycket liten 
erfarenhet av att ha kört bil i Linköping. Försökspersonerna körde en förutbestämd 
testrutt i Linköpings tätort fyra gånger med övertäckt hastighetsmätare. Den totala 
körsträckan var 96 km. Testrutten var indelad i 38 delsträckor, med hastighetsbegräns-
ning 50 km/h (33 delsträckor), 30 km/h (fyra delsträckor) och 70 km/h (en delsträcka). 
Försökspersonerna var ensamma i bilen under körningen. Instruktion om vägval gavs 
under färd, såväl verbalt som visuellt, med hjälp av en GPS-styrd dator. Före försöket 
instruerades försökspersonerna att köra normalt utan att stressa. Vägverket hade utfärdat 
dispens från gällande hastighetsbestämmelser, vilket dock försökspersonerna var 
omedvetna om.  

Försökspersonernas hastighet (75:e percentilen) för var och en av delsträckorna och för 
varje genomåkning av testrutten mättes och analyserades. Efter avslutad körning gjorde 
försökspersonerna subjektiva bedömningar av vissa delsträckor. Följande variabler 
bedömdes: Annan trafik, Linjeföring, Vägbredd, Säkerhet, Sikt, Bilföraruppgiften, 
Cyklister och fotgängare, Störningar. Dessutom skattade försökspersonerna de olika 
delsträckornas Typhastighet (den hastighet de skulle välja under normala förhållanden) 
och Stresshastighet (den hastighet de skulle välja om de hade bråttom).  

Den uppmätta hastigheten varierade kraftigt mellan de olika delsträckorna (trafik-
miljöerna). Överensstämmelsen, såväl mellan som inom försökspersoner, var dock stor 
vad gäller vald hastighet över delsträckor. På vissa delsträckor körde försökspersonerna 
snabbare och på andra delsträckor långsammare än skyltad hastighet. De förare som var 
ovana vid trafikmiljön körde snabbare på några delsträckor än de som vara vana vid 
miljön. Variationen i hastighet mellan de olika trafikmiljöerna (delsträckorna) kan till 
största delen förklaras av variationen mellan trafikmiljöerna och till en betydligt mindre 
del av variationen mellan förarna.  

Sambanden mellan försökspersonernas bedömningar och uppmätta hastigheter på 
gruppnivå var starkast för de bedömda hastighetsvariablerna Typhastighet och Stress-
hastighet. Bedömningsvariablerna Bilföraruppgiften, Vägbredd, Säkerhet och Sikt 
uppvisade också ganska starka samband med uppmätt hastighet. Analyserna på individ-
nivå resulterade i likartade resultat.  

Studiens resultat har relevans för och aktualiserar frågan om mer flexibla hastighets-
gränser i tätort. 

 

VTI notat 9-2006 1 



 

Car drivers’ spontaneous speed choice in urban areas   
 

by Jan Törnros, Sven Dahlstedt and Gabriel Helmers  
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 
Car drivers’ spontaneous speed choice in urban areas was studied and compared with 
posted speed limits. Two groups of middle-aged men, experienced car drivers, partici-
pated in the study. One group consisted of thirteen drivers with at least five years 
experience of car driving in Linköping. The other group consisted of eight drivers with 
very little experience of car driving in Linköping. The participants drove a pre-deter-
mined test route in the city of Linköping four times with covered speedometer. The total 
driving distance was 96 km. The test route was sub-divided into 38 longitudinal 
sections, with speed limits 50 km/h (33 sections), 30 km/h (four sections) and 70 km/h 
(one section). 

The participants were alone in the car during driving. Route guidance was given during 
the drive, both verbally and visually. The location and timing of the guidance were 
controlled by a GPS-based computer. Before the test drive the participants were 
instructed to drive as they normally do without stress. Exemption from the posted speed 
limits had been granted by the Swedish Road Administration, a fact that the participants 
were unaware of.  

The participants' speed (75th percentile) for each of the route sections and for each of the 
four drives was measured and analysed. After completion of the test the participants 
rated some of the route sections. The following variables were rated: Other traffic, 
Alignment, Road width, Safety, Visibility, Driving task, Cyclists and pedestrians, 
Disturbances. Ratings were also made of Typical speed (the speed they would choose 
under normal conditions) and Stress speed (the speed they would choose when in a 
hurry).  

The measured speed varied substantially between route sections (traffic environments). 
However, the agreement between measured speeds across route sections was large 
between as well as within individuals. Along some route sections the speed was higher, 
and along others it was lower, than the posted speed limit. Participants unfamiliar with 
the traffic environment drove somewhat faster on some route sections compared with 
participants familiar with the traffic environment. The speed variation across traffic 
environments (route sections) can to a large extent be explained by the variation 
between the traffic environments and to a much less extent by the variation between 
participants.  

The correspondence between subjective ratings and measured speed at group level was 
strongest for the rated speed variables Typical speed and Stress speed. The rated 
variables Driving task, Road width, Safety, and Visibility also showed strong 
correspondence with measured speed. The analyses at the individual level showed 
similar results.  

The results of the study have relevance for and raise the issue of increased flexibility of 
speed limits in urban areas.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Utgångspunkten för studien är J.J. Gibsons teoribildning inom perceptionspsykologin 
(Gibson, 1966; Gibson & Crooks, 1938). Gibsons teorier är en fortsättning på Darwin – 
”survival of the fittest” – men han går ett steg längre. Grundregeln från ”begynnelsen” 
är att den bäst utrustade individen och arten överlever. I en omvärld full av nyttigheter 
och faror är det avgörande för förmågan att överleva att variationen mellan individer av 
samma art ger skillnader i överlevnadsvärde. De bästa individerna överlever och repro-
ducerar sig. Detta är en av ”motorerna” i arternas uppkomst – evolutionen. 

En kritisk faktor för förmågan att överleva är enligt Gibson att varje individ försöker 
skaffa sig den information/kunskap som finns att hämta i den närmaste omgivningen 
och som är viktig för att överleva. De individer och arter som lyckas utveckla celler 
(primitiva sinnen), som kan börja uppfatta det i omgivningen som är viktigt för att 
överleva, har ett försteg framför dem som inte kan det eller kan det sämre. I omgiv-
ningen finns fysikaliska förhållanden, i t.ex. jordytan och atmosfären, som direkt når 
individen och på så sätt är potentiellt möjliga att registrera för sinnen känsliga för den 
aktuella fysikaliska variationen (t.ex. ljus och ljud). De sinnesceller, som genom evolu-
tionen utvecklas i artens samspel med sin omgivning (dvs. i dess ekologiska nisch) är 
därför utvecklade med målet att på ett optimalt sätt införskaffa den för överlevnaden 
viktiga informationen. Detta gäller för varje art och individ. Genom att utveckla 
effektiva sinnen skaffar sig varje individ nödvändig information/kunskap om nyttorna 
och farorna i sin omgivning.  

Vi kan därför säga att våra sinnen är utvecklade för att på ett optimalt sätt ta tillvara den 
potentiella information som finns i omgivningen (artens ekologiska nisch), och som är 
viktig för överlevnaden. Vid sidan av sinnena har arten utvecklat en hjärna. Sinnen och 
hjärna är uppbyggda för att på ett effektivt sätt hantera förhållanden i omgivningen och 
för att på så sätt effektivt kunna agera i denna omgivning.  

Människans ekologiska nisch är att leva på jordens yta. Hon är konstruerad för att 
förflytta sig i det 3-dimensionella rum som omger henne. Enligt Gibson ser vi 
omedelbart nyttor och faror i omgivningen, positiva och negativa ”affordances”. 
Människan är rationell. Hon försöker generellt få så stora nyttor som möjligt till så liten 
ansträngning som möjligt. Varje dag innebär ett hot mot individens överlevnad. Vi 
accepterar små risker och försöker undvika stora. En större risk kan accepteras om den 
eftersträvade nyttan är stor. Ordspråket säger: ”Friskt vågat, hälften vunnet”.  

Att gå är en inlärd färdighet. När man utför en överinlärd färdighet är beteendet auto-
matiserat. Man behöver inte tänka på vad man gör och hur man gör det. Att gå, cykla 
och köra bil är inlärda färdigheter. Man kan likna det vid att cykeln och bilen bara är en 
förlängning av våra ben. De är våra verktyg för att effektivisera vår transport. 

Redan 1938 beskriver Gibson och Crooks (1938) i en klassisk artikel bilkörning som ett 
automatiserat beteende. Bilföraren upplever direkt och omedelbart ”a field of safe 
travel”, som sträcker ut sig som en lång tunga framför bilen. Han väljer då spontant ett 
sidoläge på vägen, som ligger mitt i detta fält. Bilföraren inser också direkt vilken 
sträcka han behöver för att stanna. Gibson och Crooks benämner denna ”the minimum 
stopping zone”. Bilföraren väljer spontant sin hastighet så att ”the minimum stopping 
zone” alltid är kortare än ”the field of safe travel”. Detta innebär att den del av ”the field 
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of safe travel” som ligger bortanför ”the minimum stopping zone” utgör en säkerhets-
marginal.  

Utifrån Gibsons grundläggande teoretiska tankegångar och den bilförarmodell som 
presenterats i Gibson och Crooks (1938) kan följande händelseutfall när det gäller 
förares hastighetsval prediceras:  

1) Vana bilförare upplever trafikmiljöer på likartat sätt. Detta innebär liten 
variation såväl intra- som interindividuellt (dvs. inom och mellan individer). 
Våra sinnen och hjärna är designade för att representera omgivningen på det 
mest effektiva sättet. Informationen finns enligt Gibson ”där ute” (distalt) och 
behöver bara registreras (inte bearbetas) av våra sinnen och vår hjärna. Detta är 
enligt Gibson en förutsättning för att vi skall kunna uppleva händelser i vår 
omgivning i realtid. 

2) Vana bilförare har lärt sig bedöma säkerhetsmarginalerna i trafiken. Vid normal 
ostressad körning väljer de en lämplig säkerhetsmarginal, som prediceras att ha 
liten intra- och interindividuell variation. 

3) Den primära och momentana upplevelsen i trafiken av ”the field of safe travel” 
och ”the minimum stopping zone” innebär att den vane föraren har god förmåga 
att välja säker hastighet i olika trafikmiljöer. Hastighetsmätaren förväntas då ha 
liten betydelse för hur föraren väljer sin hastighet. 

4) Skyltad högsta tillåtna hastighet på vägen kan då betraktas som en del i ett i 
samhället förankrat normsystem för förares hastighetsval. Denna hastighetsnorm 
har stora steg om 20 km/h: 30, 50, 70, 90 och 110 km/h. Hastigheten, som visas 
på bilens hastighetsmätare, är då ett hjälpmedel för föraren att kontrollera sin 
hastighet i förhållande till normen. 

5) Eftersom hastighetsnormen har stora steg kan vi förvänta oss att vana förare 
modulerar sin hastighet i olika trafikmiljöer på ett mycket mera flexibelt och 
adaptivt sätt. I ”trånga” trafikmiljöer i tätort med skyltad hastighet 50 km/h kan 
vi då förvänta oss att förarna väljer att köra i betydligt lägre hastigheter. 

6) Variationen i hastighet över trafikmiljöer förväntas till största delen förklaras av 
variationen mellan trafikmiljöerna och till en betydligt mindre del av variationen 
mellan förarna. 

7) Vana förare som kör i kända trafikmiljöer kan antas ha en bättre hastighets-
anpassning till rådande trafikförhållanden än vana förare som kör i okända 
trafikmiljöer. Detta skulle kunna förklaras av att hastighetsnormen (den skyltade 
hastigheten) har större genomslag på hastighetsvalet när man inte känner trafik-
miljön. 

1.2 Problemställning 
Utgående från Gibsons teorier kan man anta att bilföraren utifrån sina sinnesintryck har 
en stark känsla för lämplig hastighet i olika trafikmiljöer. Förarens spontana hastighets-
val kan därför antas variera med trafikmiljön, också i tättbebyggt område med relativt 
enhetlig hastighetsbegränsning.  

Det sätt som samhället använder sig av för att kontrollera hastigheten är att skylta 
högsta tillåtna hastighet. Det är långt ifrån självklart att förares spontana val av hastighet 
och de av samhället uppsatta hastighetsbegränsningarna överensstämmer. Det kan dock 
ses som önskvärt att avvikelsen inte är alltför stor. Om man t.ex. spontant väljer att köra 
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med låg hastighet i en viss trafikmiljö bör också den skyltade hastighetsbegränsningen 
vara låg.  

Syftet med studien var att studera förares spontana hastighetsval i tätortsmiljö. För-
väntat utfall kan sammanfattas enligt följande hypoteser (utgående från prediktionerna 
2, 5, 6 och 7 ovan): 

(1) Vid normal ostressad körning väljer vana bilförare en hastighet, som prediceras 
att ha liten intra- och interindividuell variation. 

(2) Vana förare modulerar sin hastighet i olika trafikmiljöer på ett flexibelt och 
adaptivt sätt. I ”trånga” trafikmiljöer i tätort med skyltad hastighet 50 km/h 
väljer förarna att köra i betydligt lägre hastigheter. I motsvarande ”generösa” 
trafikmiljöer väljer förarna att köra fortare än hastighetsgränsen.  

(3) Variationen i hastighet över trafikmiljöer förväntas till största delen förklaras av 
variationen mellan trafikmiljöerna och till en betydligt mindre del av variationen 
mellan förarna. 

(4) Erfarna förare i ovana trafikmiljöer kör mer i överensstämmelse med skyltad 
hastighetsbegränsning än erfarna förare i vana trafikmiljöer. 
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2 Metod 

2.1 Försöksprocedur 
Försökspersonerna körde en och samma bil längs en förutbestämd testrutt i Linköpings 
tätort (se figur 1). Rutten kördes fyra gånger, två gånger medsols och två gånger mot-
sols. Den totala körsträckan uppgick till 96 km. Rutten var indelad i 38 delsträckor (se 
tabell 1). Varje delsträcka passerades således fyra gånger. På nästan alla delsträckor 
gällde 50 km/h som hastighetsbegränsning. Fyra delsträckor hade 30 km/h och en del-
sträcka hade 70 km/h som skyltad hastighet. Vägen och fordonet var som nämnts 
identiska, men kontrollen över annan trafik var dålig. För att i möjligaste mån undvika 
störningar från annan trafik genomfördes försöket under lågtrafik, förmiddag och 
eftermiddag. 

Försökspersonen var ensam i bilen och var inte övervakad på något sätt under kör-
ningen. Instruktioner beträffande vägvalet gavs under färd, såväl verbalt som visuellt, 
med hjälp av en GPS-styrd dator (se figur 2 och bilaga 2). Före start instruerades 
försökspersonerna att köra normalt utan att stressa och att följa de instruktioner som 
gavs under körningen. Försökspersonerna fick även förklarat hur GPS-datorn fungerade.   

 

 
Figur 1  Testrutten i Linköpings tätort med pilar som anger den ena körriktningen. 
Testrutten kördes två gånger i vardera körriktningen med start vid VTI, V på kartan. 
(Karta använd med tillstånd av Linköpings kommun.) 
Dispens från gällande hastighetsbestämmelser hade utfärdats av Vägverket. Fordonet 
fick framföras med en hastighet som överskred högsta tillåtna hastighet med högst 
15 km/h. Försökspersonerna instruerades att om de blev stoppad av polis under 
körningen skulle ett förseglat brev, innehållande en kopia av den utfärdade dispensen 
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och telefonnummer till försöksledningen, lämnas över till polismannen. Försöks-
personerna var dock ovetande om att dispens hade givits.  
Tabell 1  Testruttens 38 delsträckor, de 16 delsträckor för vilka subjektiva bedömningar 
gjordes samt skyltad hastighetsbegränsning. Ordningen i tabellen gäller körning 
medsols.

Del-
sträcka 

nr 
Delsträckans benämning 

 Bedömning 
Hastighetsbe-

gränsning (km/h) 
1 Olaus Magnus väg           30 
2 Teknikringen  50 
3 Wallenbergs gata Ja 50 
4 Jägarvallsvägen Ja 50 
5 Rydsvägen Ja 50 
6 Malmslättsvägen – ostlig  50 
7 Majgatan, norr1  50 
8 Majgatan, norr2  50 
9 Tornhagsskolan Ja          30 

10 Tornhagsbacken Ja 50 
11 Grenadjärgatan  50 
12 Västra vägen  50 
13 Kaserngatan, N-sydlig Ja 50 
14 Kaserngatan, S-sydlig  50 
15 Djurgårdsgatan, Norra  50 
16 Lasarettsbacken Ja 50 
17 S:t Larsgatan  50 
18 Linnégatan  50 
19 Drottningbron  50 
20 Nya Tanneforsvägen – Norra Ja 50 
21 Nya Tanneforsvägen – mitten Ja 50 
22 Nya Tanneforsvägen – Södra           30  
23 Braskens bro  50 
24 Uttergatan–Ånestadsgatan–Ekorrvägen Ja 50 
25 Skogsgatan Ja 50 
26 Söderleden, backen Ja 50 
27 Söderleden, rakt  50 
28 Haningeleden Ja                70 
29 Djurgårdsgatan  50 
30 Kaserngatan, S-nordlig Ja 50 
31 Kaserngatan, N-nordlig  50 
32 Malmslättsvägen – kyrkogården   50 
33 Westmannagatan  50 
34 Skogsfridsgatan Ja 50 
35 Majgatan, Södra  50 
36 Malmslättsvägen, västlig  50 
37 Gamla Kalmarvägen Ja 50 
38 Olaus Magnus väg           30 
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2.2 Försökspersoner 
Tjugoen medelålders män med god körvana deltog i försöket. De indelades i två 
grupper enligt:  

• 13 Linköpingsbor med minst 5 års erfarenhet av att ha kört i Linköping. Ålder 
35–54 år, medelålder 46 år 

• 8 Norrköpingsbor med mycket liten erfarenhet av att ha kört i Linköping. Ålder 
30–52 år, medelålder 39 år. 

2.3 Utrustning 
En automatväxlad personbil av märket Audi A6 Avant 1,8 (årsmodell 1997) användes i 
försöket. Under körningen var hastighetsmätaren övertäckt. En väl synlig skylt med 
texten Mätning var monterad baktill på fordonet.  

Instruktion angående färdvägen, i form av samtidiga ljud- och bildmeddelanden, gavs 
kontinuerligt under körningen med hjälp av en GPS-baserad datorutrustning. Datorn i 
systemet var en Pocket PC av fabrikatet HP IPAQ 3970. Till datorn var kopplad en GPS 
enhet NAVMAN 3450 (se figur 2). Utrustningen var monterad mellan stolarna i fram-
sätet i jämnhöjd med framrutans underkant. Utrustningen styrde när och var ljud- och 
bildmeddelanden skulle presenteras för föraren, t.ex. ljudmeddelandet ”sväng vänster” 
tillsammans med pil till vänster på displayen. Styrprogrammet för Pocket PCn 
utvecklades av VTI. Vägvisningssystemet finns beskrivet i bilaga 2.  

 
Figur 2  Datoriserad GPS-baserad vägvisningsutrustning. 
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2.4 Effektmått 
Objektivt mått 
Körhastigheten mättes kontinuerligt under körningen. En registrering gjordes varje 
sekund. Härur beräknades för varje försöksperson och varje genomåkning 75:e 
percentilen (p75) för var och en av de 38 delsträckorna. Fyra p75-värden för hastighet 
beräknades alltså för varje delsträcka och försöksperson. Ett p75-värde betyder att 75 % 
av de registrerade hastighetsvärdena är lägre, och 25 % högre, än detta värde. Dessa 
p75-värden användes i analyserna.   

Motivet till att välja p75 är att höga hastigheter är mer kritiska än låga hastigheter (t.ex. 
50:e percentilen) ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid jämförelser med skyltad hastighets-
begränsning är det dessutom mera relevant att studera höga hastigheter. Ett ytterligare 
motiv är att p75 som mått är mindre känsligt för tillfälliga störningar orsakade av övrig 
trafik.  

Subjektiva mått  
För 16 av delsträckorna gjorde försökspersonerna subjektiva bedömningar av trafik-
miljön efter avslutad körning (se tabell 1). Till försökspersonernas hjälp visades 
fotografier av dessa delsträckor (se bilaga 1). Försökspersonerna bedömde följande 
variabler:  

• Annan trafik (lite – mycket)  
• Linjeföring (rak – krokig) 
• Vägbredd (smal – bred) 
• Säkerhet (låg – hög) 
• Sikt (dålig – god) 
• Bilföraruppgiften (ansträngande – avkopplande) 
• Cyklister och fotgängare (inga – många) 
• Störningar (inga – många) 

 

Samtliga dessa bedömningar gjordes på en fysikalisk skala som var graderad från 0 till 
80 mm. Bedömningsvariablerna presenterades i 8 olika (slumpade) presentations-
ordningar.  

Dessutom bedömde försökspersonerna de olika delsträckornas Typhastighet och 
Stresshastighet. Typhastighet definierades som den hastighet man skulle välja under 
normala förhållanden, och stresshastighet som den hastighet man skulle välja när man 
har riktigt bråttom.  

2.5 Analyser 
Norrköpingsgruppen och Linköpingsgruppen har jämförts beträffande uppmätta 
hastigheter (genomsnittliga p-75-värden). En variansanalys har utförts med delsträcka 
och bostadsort som oberoende variabler.  

Jämförelser har också gjorts mellan uppmätta hastigheter och skyltad hastighetsbegräns-
ning. Här har separata analyser gjorts för de olika delsträckorna. För de delsträckor där 
ingen skillnad mellan bostadsorterna har erhållits i variansanalysen har data för de båda 
bostadsorterna slagits samman. För de delsträckor där skillnad mellan bostadsorterna 
har erhållits i variansanalysen har däremot, med ett undantag, analyser gjorts endast för 
den bostadsort som uppvisade minst skillnad mellan uppmätt och skyltad hastighet. 
Signifikanstestning har gjorts med one-sample t-test på alfa-nivån p<.001. 
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Sambandsberäkningar (r, Pearson product-moment correlation coefficient) har utförts 
beträffande hastighetsvariationen över de olika delsträckorna. Här har såväl överens-
stämmelsen mellan olika individers hastighetsvariation som överensstämmelsen på 
individnivå mellan de fyra genomåkningarna av testrutten analyserats.  

En separat variansanalys med delsträcka och försöksperson som oberoende variabler har 
utförts i syfte att fastställa andelen förklarad varians för de två oberoende variablerna.  

Sambandsberäkningar (rs, Spearman rho correlation coefficient) har även utförts mellan 
olika individers subjektiva bedömningar av de olika (bedömda) delsträckorna.  

Dessutom har samband mellan uppmätta hastigheter och bedömningar på de olika 
delsträckorna analyserats, såväl på gruppnivå (rs, Spearman rho correlation coefficient) 
som på individnivå (genomsnittliga Fisher-z-transformerade Spearman rho correlation 
coefficients).  

Slutligen har en stegvis regressionsanalys utförts i syfte att utröna vilka subjektiva 
bedömningsvariabler som bäst förklarar utfallet beträffande uppmätta hastigheter.  

Detaljerade resultat av de statistiska analyserna redovisas i bilagorna 3–6. 
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3 Resultat 

3.1 Hastighet – jämförelse mellan Norrköpingsgruppen och 
Linköpingsgruppen 

Den genomsnittliga p75-hastigheten (aritmetiska medelvärdet av de individuella 
aritmetiska medelvärdena för uppmätta 75:e percentiler) för de två grupperna visas i 
figur 3. Data för delsträcka 12 (Västra vägen) har strukits. Anledningen är att det på 
grund av apparaturfel finns hastighetsdata för endast 18 av de 21 försökspersonerna för 
den delsträckan. Hastighetsdata för resterande 37 delsträckor har analyserats. Även 
skyltad hastighetsbegränsning visas i figuren.  
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Figur 3  Medelvärden för de två förargruppernas spontant valda hastighet (p75) över 
delsträckor samt skyltad hastighetsbegränsning (30, 50 eller 70 km/h).

Den genomsnittliga p75-hastigheten för den totala körsträckan var 47,9 km/h för 
Norrköpingsborna och 46,7 km/h för Linköpingsborna, en icke-signifikant skillnad 
(F(1,19) = 0,524; p = .478). Däremot erhölls en signifikant interaktion mellan delsträcka 
och bostadsort (F(36,684) = 2.080; p = .000). Analys av enkla huvudeffekter ger vid 
handen att en signifikant skillnad mellan bostadsorterna erhölls för delsträckorna 3, 4, 5, 
9, 14 och 22. Hastigheten var högre bland Norrköpingsborna än bland Linköpingsborna 
på samtliga dessa sex delsträckor, två av dem var 30-sträckor. Skillnaden var mellan 2,0 
och 3,7 km/h, med undantag för delsträcka 5 där skillnaden var 7,7 km/h. Hypotes 4, att 
de förare som var ovana vid trafikmiljön skulle köra mer i överensstämmelse med 
skyltad hastighetsbegränsning, får alltså inget stöd. Tendensen är den motsatta.  

Av figur 3 framgår vidare att uppmätta p75-värden var klart högre än skyltad hastighets-
begränsning på flera delsträckor. På delsträckorna 1, 6, 27, 32, 36, 37 och 38 hade båda 
grupperna överträtt gällande hastighetsbegränsning i ungefär lika hög utsträckning. Den 
genomsnittliga överträdelsen på dessa delsträckor låg i intervallet 3,7 till 11,6 km/h. På 
sträcka 4 och 5 var överträdelsen för Norrköpingsgruppen 10,8 respektive 13,8 km/h, 
jämfört med 7,7 respektive 6,1 km/h hos Linköpingsgruppen. På sträcka 22 var över-
trädelsen 7,7 km/h hos Norrköpingsgruppen och 3,8 km/h hos Linköpingsgruppen. På 
sträckorna 3 och 9 hade bara Norrköpingsgruppen överträtt gällande hastighetsbegräns-
ning, med 8,8 respektive 6,0 km/h. På sträcka 14 (separata analyser för de två 
grupperna, se avsnitt 2.5) skedde ingen överträdelse av gällande hastighetsbegränsning. 
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Resultatet beträffande överträdelser av gällande hastighetsbegränsning sammanfattas i 
tabell 2.  
Tabell 2  Överträdelse av hastighetsbegränsning (p75 signifikant större än gällande 
hastighetsbegränsning). 

Delsträcka 
nr 

Norrköpingsgruppen 
– överträdelse km/h 

Linköpingsgruppen –
överträdelse km/h 

Skillnad mellan 
grupperna Signifikant: 
p<.001 

1 8,8  8,2  n.s. 

3 8,8  sign. 

4 10,8 7,7 sign. 

5 13,8 6,1 sign. 

6 5,0 3,5 n.s. 

9 6,0  sign. 

22 7,7 3,8 sign. 

27 8,2 5,8 n.s. 

32 4,1 3,5 n.s. 

36 4,8 4,6 n.s. 

37 12,4 11,2 n.s. 

38 9,3 8,2 n.s. 
 

Figur 3 visar också att båda grupperna på många delsträckor kört långsammare än 
skyltad hastighetsbegränsning. På delsträckorna 10, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 33, 34 
och 35 var detta fallet. Det genomsnittliga underskridandet på dessa delsträckor låg i 
intervallet från 3,5 till 19,1 km/h. Ingen skillnad mellan grupperna förelåg. Tabell 3 
sammanfattar resultatet beträffande underskridande av gällande hastighetsbegränsning. 
Tabell 3  Underskridande av hastighetsbegränsning (p75 signifikant lägre än gällande 
hastighetsbegränsning). 

Delsträcka 
nr 

Norrköpingsgruppen–
underskridande km/h 

Linköpingsgruppen–
underskridande km/h 

Skillnad mellan 
grupperna Signifikant: 
p<.001 

10 10,4  11,9  n.s. 
16 3,2 3,7 n.s. 
17 8,5 8,0 n.s. 
18 12,4 14,5 n.s. 
21 6,0 6,5 n.s. 
24 19,2 19,0 n.s. 
25 9,4 7,8 n.s. 
26 5,9 4,5 n.s. 
33 12,4 11,3 n.s. 
34 17,6 17,7 n.s. 
35 7,3 9,3 n.s. 
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Hypotes 2, att vana förare modulerar sin hastighet i olika trafikmiljöer på ett flexibelt 
och adaptivt sätt, stöds av resultaten. I ”trånga” trafikmiljöer i tätort med skyltad 
hastighet 50 km/h väljer förarna att köra i betydligt lägre hastigheter. I motsvarande 
”generösa” trafikmiljöer väljer förarna att köra fortare än hastighetsgränsen. 

Hastighetsvariationen över delsträckor är som framgår av figur 3 i stort sett mycket 
likartad för de två grupperna (signifikant samband, r = .98). Sambandet mellan vald 
hastighet och skyltad hastighet över delsträckor är av måttlig storlek (signifikanta 
samband, r = .54 för Norrköpingsgruppen och r = .60 för Linköpingsgruppen).  

3.2 Hastighet – inter- och intraindividuella samband 
Figur 4 visar överensstämmelsen i vald hastighet mellan försökspersonerna i 
Norrköpingsgruppen över de 37 analyserade delsträckorna (aritmetiska medelvärdet för 
p75-värdena vid de fyra genomåkningarna). När samtliga försökspersoner jämförs med 
varandra visar det sig att samtliga 28 korrelationskoefficienter uppvisar mycket höga 
värden, r mellan .85 och .96, och att samtliga är signifikanta (p<.001). Hastighetsvaria-
tionen över delsträckor är således mycket likartad för samtliga försökspersoner. 

Sambandet mellan uppmätt hastighet och skyltad hastighet är också signifikant för 
samtliga försökspersoner i Norrköpingsgruppen, r mellan .41 och .66 (se tabell 8 i 
bilaga 3). 
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Figur 4  Förarnas spontant valda hastighet över delsträckor (p75), Norrköpings-
gruppen (N1–N8). 
Motsvarande resultat för Linköpingsgruppen visas i figur 5. Samtliga 78 korrela-
tionskoefficienter är mycket höga, r mellan .82 och .97, och signifikanta (p<.001).  

Sambandet mellan uppmätt hastighet och skyltad hastighet är också signifikant för 
samtliga försökspersoner i Linköpingsgruppen, r mellan .46 och .73 (se tabell 9 i 
bilaga 3). 
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Figur 5  Förarnas spontant valda hastighet över delsträckor (p75), Linköpingsgruppen 
(L1–L13). 
Jämförelser har även gjorts mellan de fyra genomåkningarna av testrutten för var och en 
av försökspersonerna. De intraindividuella sambanden är genomgående mycket starka, r 
mellan .70 och .98 och signifikanta (p<.001) (se tabell 10 i bilaga 3). Samtliga försöks-
personer har således haft mycket likartad hastighetsvariation över delsträckor vid de 
fyra genomåkningarna av testrutten.  

Resultaten rörande hastighetsval stöder hypotes 1, att vana bilförare vid normal 
ostressad körning väljer en hastighet, som prediceras att ha liten intra- och inter-
individuell variation. 

3.3 Hastighet – förklarad varians 
En variansanalys har utförts i syfte att utröna hur väl utfallet beträffande hastighetsval 
kan relateras till delsträckor respektive försökspersoner. Omega2 har beräknats som mått 
på förklarad varians. Resultatet av analysen visas i tabell 4. Omega2 (längst till höger i 
tabellen) visar att 78,3 % av utfallet förklaras av skillnader mellan delsträckorna, medan 
13,3 % av utfallet förklaras av skillnader mellan försökspersonerna. Endast 8,4 % är 
alltså felvarians, som bl.a. kan förklaras av störningar från övrig trafik. Den mycket 
begränsade felvariansen stärker tilltron till erhållna resultat. Hypotes 3, att variationen i 
hastighet över trafikmiljöer förväntas till största del förklaras av variationen mellan 
trafikmiljöerna och till en betydligt mindre del av variationen mellan förarna, får 
således starkt stöd. 
Tabell 4  Resultat av variansanalys med delsträcka och försöksperson som oberoende 
variabler. 

Källa Kvadrat-
summa 

Frihets-
grader 

Medel-
kvadrat-
summa 

F-
värde 

Signifi-
kans 

Omega2

Delsträcka 59207,96 36 1644,66556 207,01 Sign. 0,783 
Försöksperson 10269,98 20 513,499 64,63 Sign. 0,133 
Residual 5720,36 720 7,94494    
Total 75198,3 776     
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3.4 Subjektiva bedömningar  

3.4.1 Subjektiva bedömningar – interindividuella samband 
Efter avslutad körning bedömde varje försöksperson varje delsträcka genom att skatta 
var och en av de 10 variablerna. Sambandet (rs) mellan försökspersonernas subjektiva 
bedömningar över de 16 delsträckorna har analyserats för de två grupperna separat. 
Samtliga försökspersoner i varje grupp har jämförts med varandra. Antalet signifikanta 
korrelationskoefficienter samt minsta och högsta signifikanta korrelationskoefficient 
redovisas i tabell 5. Detaljerade resultat av de statistiska analyserna redovisas i bilaga 4 
(figurerna 6 till 25 samt tabellerna 11 till 30). 

Som framgår av tabell 5 varierar sambandet för olika bedömningsvariabler. För två av 
variablerna, Typhastighet och Stresshastighet, är sambanden starkare än för övriga 
variabler. Försökspersonerna är således mer överens sinsemellan beträffande bedöm-
ningarna av de två hastighetsvariablerna jämfört med övriga bedömningsvariabler. 
Tabell 5  Samband mellan försökspersonernas subjektiva bedömningar över del-
sträckor, antal signifikanta korrelationskoefficienter samt minsta och största signi-
fikanta korrelationskoefficient. 

Norrköpingsgruppen Linköpingsgruppen Variabel 

Antal signifikanta 
korrelations-
koefficienter 

min max Antal signifikanta 
korrelations-
koefficienter 

min max 

Annan trafik 18 av 28 .52 .80 66 av 78 .51 .93 

Linjeföring 24 av 28 .56 .91 50 av 78 .51 .89 

Vägbredd 18 av 28 .51 .76 63 av 78 .51 .86 

Säkerhet 13 av 28 .52 .78 75 av 78 .50 .90 

Sikt 15 av 28 .52 .83 52 av 78 .50 .87 

Bilföraruppgiften   9 av 28 .51 .77 38 av 78 .52 .83 

Cyklister och 
fotgängare 17 av 28 .53 .75 34 av 78 .50 .82 

Störningar 18 av 28 .52 .80 26 av 78 .51 .78 

Typhastighet 27 av 28 .56 .89 78 av 78 .74 .98 

Stresshastighet 28 av 28 .64 .95 78 av 78 .61 .98 

3.4.2 Samband mellan uppmätta hastigheter och subjektiva bedömningar på 
gruppnivå 

Sambandet (rho) mellan vald hastighet och subjektiva bedömningar över delsträckor har 
beräknats på gruppnivå. Varje grupps genomsnittliga p75-hastighet har korrelerats med 
gruppens genomsnittliga bedömningar på de 16 delsträckorna. Tabell 6 sammanfattar 
dessa samband. Detaljerade resultat av de statistiska analyserna redovisas i bilaga 5 
(figurerna 26 till 45).  
Starkast samband med uppmätt hastighet föreligger för bedömningarna av Typhastighet 
och Stresshastighet. Även Vägbredd, Säkerhet och Bilföraruppgiften uppvisar starka 
samband med uppmätt hastighet. För Annan trafik, Linjeföring samt Cyklister och fot-
gängare föreligger däremot inget påvisat samband med uppmätt hastighet.  
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För bedömningarna av Typhastighet och Stresshastighet har även sambanden med 
skyltad hastighet över delsträckor beräknats. På gruppnivå erhölls signifikanta 
korrelationskoefficienter för de två hastighetsbedömningarna både i Norrköpings-
gruppen och i Linköpingsgruppen. Sambanden var av måttlig storlek (rs = .50).  
Tabell 6  Samband (genomsnittliga rs) mellan uppmätta hastigheter (p75) och subjek-
tiva bedömningar över delsträckor, gruppnivå. 

Variabel Norrköping Linköping Tolkning 

Annan trafik .35 .17 Inget påvisat samband 

Linjeföring -.34 -.37 Inget påvisat samband 

Vägbredd .81* .87* Ju större vägbredd desto högre hastighet 

Säkerhet .81* .79* Ju högre säkerhet desto högre hastighet 

Sikt .71* .74* Ju bättre sikt desto högre hastighet 

Bilföraruppgiften .81* .85* Ju mer ansträngande bilföraruppgift desto 
lägre hastighet 

Cyklister och 
fotgängare -.26 -.34 Inget påvisat samband 

Störningar -.52* -.47 
Norrköpingsgruppen: Ju mer störningar 
desto lägre hastighet 
Linköpingsgruppen: Inga effekter 

Typhastighet .93* .97* Ju högre typhastighet desto högre 
hastighet 

Stresshastighet .98* .97* Ju högre stresshastighet desto högre 
hastighet 

*signifikant samband 

3.4.3 Samband mellan uppmätta hastigheter och subjektiva bedömningar på 
individnivå  

Sambandet (rho) mellan vald hastighet (aritmetiska medelvärdet för p75-värdena vid de 
fyra genomåkningarna) och subjektiva bedömningar över delsträckor har beräknats för 
samtliga försökspersoner på individnivå. Hastighetsvärdena har korrelerats med bedöm-
ningarna för de 16 delsträckor där bedömningar gjorts. Tabell 7 sammanfattar dessa 
samband. Detaljerade resultat av de statistiska analyserna redovisas i bilaga 6 
(tabellerna 31 och 32 samt figurerna 46 till 65). 
I Norrköpingsgruppen är sambandet signifikant för samtliga deltagare för de två hastig-
hetsvariablerna Typhastighet (rs=.64 till .97) och Stresshastighet (rs=.71 till .92). För 5 
av deltagarna var sambandet signifikant även för bedömningsvariablerna Vägbredd 
(rs=.54 till .82), Säkerhet (rs=.51 till .83) och Sikt (rs=.60 till .70). För 3 deltagare var 
sambandet signifikant för Bilföraruppgiften (rs=.50 till .86) och Störningar (rs=-.50 till 
-.64), medan sambandet för Annan trafik och Linjeföring var signifikant för endast en 
person (rs=.53 respektive rs=-.53). För bedömningsvariabeln Cyklister och fotgängare 
erhölls inga signifikanta samband.  

Även i Linköpingsgruppen är sambandet signifikant för samtliga deltagare för de två 
hastighetsvariablerna Typhastighet (rs=.77 till .97) och Stresshastighet (rs=.75 till .97). 
För alla utom en försöksperson var sambandet signifikant för Säkerhet (rs=.53 till .78). 
Hög andel signifikanta korrelationer erhölls även för Vägbredd (rs=.61 till .90), Sikt 
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(rs=.51 till .88) och Bilföraruppgiften (rs=.58 till .86). Betydligt färre korrelationer var 
signifikanta för Cyklister och fotgängare (rs=-.50 till -.74), Störningar (rs=-.56 till -.77) 
och Linjeföring (rs=-.56). För Annan trafik erhölls inga signifikanta samband.  

I tabell 7 presenteras de genomsnittliga inomindivids korrelationskoefficienterna för de 
två förargrupperna. Både i Norrköpingsgruppen och i Linköpingsgruppen är samtliga 
koefficienter signifikanta med undantag för Annan trafik. 
Tabell 7  Samband (genomsnittliga rs) mellan uppmätta hastigheter (p75) och subjek-
tiva bedömningar över delsträckor, individnivå. 

Variabel Norrköping Linköping Tolkning 

Annan trafik .23 .11 Inget påvisat samband 

Linjeföring -.23* -.26* Ju rakare väg desto högre hastighet 

Vägbredd .62* .74* Ju bredare väg desto högre hastighet  

Säkerhet .50* .64* Ju högre säkerhet desto högre hastighet 

Sikt .54* .62* Ju bättre sikt desto högre hastighet 

Bilförarupp-
giften .54* .61* Ju mer ansträngande bilföraruppgift desto 

lägre hastighet 

Cyklister och 
fotgängare -.26* -.43* Ju fler cyklister och fotgängare desto lägre 

hastighet 

Störningar -.30* -.40* Ju mer störningar desto lägre hastighet 

Typhastighet .85* .90* Ju högre typhastighet desto högre hastighet 

Stresshastighet .85* .90* Ju högre stresshastighet desto högre 
hastighet. 

*signifikant 

För bedömningarna av Typhastighet och Stresshastighet har även samband med skyltad 
hastighet över delsträckor beräknats på individnivå. I Norrköpingsgruppen var sam-
banden signifikanta endast för en person, Typhastighet (rs = .52) och Stresshastighet 
(rs = .58). I Linköpingsgruppen var sambandet signifikant för sex personer beträffande 
Typhastighet (rs = .50 till rs = .59) och för fyra personer beträffande Stresshastighet 
(rs = .55 till rs = .58). 

3.5 Stegvis regressionsanalys 
En stegvis regressionsanalys har utförts med syfte att utröna vilka bedömningsvariabler 
som bäst predicerar de uppmätta hastighetsnivåerna (p75-värden). Stegvis regressions-
analys på det sammanslagna materialet (medelvärden för de två grupperna) resulterade i 
att fyra modeller testades innan den femte och slutgiltiga kunde presenteras enligt: 

Hastighet = -27,2 + (1,3 x Typhastighet) – (0,3 x Vägbredd)  

Modellen förklarar 98,1 % av variationen i hastighetsvariabeln. Bedömd Typhastighet 
har störst förklaringsvärde, men även bedömd Vägbredd bidrar till att förklara utfallet. 
Bedömd Typhastighet och bedömd Vägbredd förklarar således en mycket stor del av det 
genomsnittliga hastighetsvalet på de olika delsträckorna. En orsak till det höga förkla-
ringsvärdet antas ligga i förhållandet att försökspersonerna sannolikt påverkades av den 
skyltade hastighetsbegränsningen, både när det gäller bedömd Typhastighet och vald 
hastighet.  

VTI notat 9-2006 17 



 

4 Diskussion 
Den uppmätta hastigheten varierade generellt kraftigt mellan olika delsträckor (trafik-
miljöer). Hastighetsvariationen över delsträckorna var dock mycket likartad, såväl inom 
som mellan förare. Resultatet stöder hypotes 1 – ”Vid normal ostressad körning väljer 
vana bilförare en hastighet som prediceras att ha liten intra- och interindividuell 
variation”. 

Resultatet angående variationen i vald hastighet gäller såväl för personer som var vana 
vid trafikmiljön (Linköpingsgruppen) som för personer som inte var vana vid den 
aktuella trafikmiljön (Norrköpingsgruppen). En liten skillnad mellan de två grupperna 
framkom, den ovana förargruppen körde med något högre hastighet på ett antal (6) del-
sträckor. Två av dessa delsträckor var 30-sträckor som passerade förbi skolor. Detta kan 
tolkas som en sämre hastighetsanpassning till skyltad hastighetsbegränsning hos den 
grupp som inte var van vid den aktuella trafikmiljön. Hypotes 4 – ”Erfarna förare i 
ovana trafikmiljöer kör mer i överensstämmelse med skyltad hastighetsbegränsning än 
erfarna förare i vana trafikmiljöer” – får således inte stöd. Utfallet skulle kunna bero på 
att den ovana gruppen får ägna större uppmärksamhet åt den aktuella trafikmiljön och 
trafiksituationen och därför använder mindre uppmärksamhet åt att avläsa skyltar.  

Det är påtagligt att förarna spontant väljer en hastighet som ofta avviker från den 
skyltade hastigheten. En rimlig slutsats är att hastighetsgränserna borde justeras på flera 
delsträckor. På vissa delsträckor körde förarna i studien betydligt långsammare än den 
skyltade hastigheten, varför det kunde vara befogat med en lägre hastighetsgräns i de 
fallen. Det är visserligen tänkbart att den låga hastigheten delvis skulle kan ha varit en 
effekt av att använda navigationsutrustningen. Att inhämta nödvändig information om 
färdvägen kan ha inneburit en viss distraktion från själva körningen, vilket kan ha med-
fört en viss hastighetssänkning som kompensation. Om det på motsvarande sätt är 
tillämpligt att föreslå en höjning av hastighetsgränsen i de trafikmiljöer där de studerade 
förarna körde betydligt snabbare än den skyltade hastigheten är givetvis mer tveksamt. 
Det är emellertid rimligt att utgå ifrån att förarna inte körde snabbare än vad som kändes 
tryggt och säkert. På de delsträckor där man genomgående uppmätte hastigheter över 
den skyltade kan man tänka sig åtgärder av två helt olika slag. Den första åtgärden är att 
förändra vägtrafikmiljön så att förarna spontant väljer att köra långsammare. Den andra 
åtgärden är att höja den högsta tillåtna hastigheten. Hypotes 2 får således stöd i den 
rapporterade studien – ”Vana förare modulerar sin hastighet i olika trafikmiljöer på ett 
flexibelt och adaptivt sätt. I ”trånga” trafikmiljöer i tätort med skyltad hastighet 50 km/h 
väljer förarna att köra i betydligt lägre hastigheter. I motsvarande ”generösa” trafik-
miljöer väljer förarna att köra fortare än hastighetsgränsen”. Det samlade resultatet tyder 
på att man borde överväga att arbeta med mer flexibla hastighetsgränser i tätort. 

Hastighetsvariationen över delsträckor förklaras till övervägande del av variationen 
mellan trafikmiljöer (Omega2 = 0,783) och bara till liten del av variationen mellan för-
sökspersoner (Omega2 = 0,133). Den oförklarade variansen står för endast 8,4 %, vilket 
stärker tillförlitligheten hos erhållna resultat. Resultatet beträffande förklarad varians 
stöder hypotes 3 – ”Variationen i hastighet över trafikmiljöer förväntas till största delen 
förklaras av variationen mellan trafikmiljöerna och till en betydligt mindre del av 
variationen mellan förarna”. 

Av de testade hypoteserna får således de tre första stöd av resultaten, medan den fjärde 
hypotesen inte får stöd.  

18 VTI notat 9-2006 



 

Jämförelserna mellan olika försökspersoners subjektiva bedömningar av delsträckornas 
egenskaper visar ganska starka samband för de två bedömda hastighetsvariablerna Typ-
hastighet och Stresshastighet, men i övrigt är sambanden ganska svaga. 

Även sambanden mellan försökspersonernas bedömningar och uppmätta hastigheter på 
gruppnivå varierade för olika bedömningsvariabler. De var starkast för bedömd Typ-
hastighet och bedömd Stresshastighet, men ganska starka även för bedömningen av 
Bilföraruppgiften, Vägbredd, Säkerhet och Sikt. På individnivå var utfallet likartat med 
starkast samband för de två hastighetsvariablerna, men även ganska starka samband 
erhölls för Bilföraruppgiften, Vägbredd, Säkerhet och Sikt.  

Stegvis regressionsanalys med försökspersonernas genomsnittliga bedömningar som 
prediktorer visar att bedömd Typhastighet bäst förklarar utfallet beträffande uppmätta 
hastigheter. Även bedömd Vägbredd bidrar till att förklara utfallet.  
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Delsträckor för subjektiva bedömningar  
Totalt visades fyra fotografier från varje delsträcka för försökspersonerna för bedöm-
ning, 2 tagna vid körning medsols och 2 tagna vid körning motsols. Fotografierna nedan 
visar delsträckorna vid körriktning medsols. 

 
Delsträcka 3 – Wallenbergs gata. 

 

 
Delsträcka 4 – Jägarvallsvägen. 
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Delsträcka 5 – Rydsvägen. 

 

 
Delsträcka 9 – Tornhagsskolan. 
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Delsträcka 10 – Tornhagsbacken. 

 

 
Delsträcka 13 – Kaserngatan N-sydlig. 
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Delsträcka 16 – Lasarettsbacken. 

 

 
Delsträcka 20 – Nya Tanneforsvägen, Norra. 
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Delsträcka 21 – Nya Tanneforsvägen, mitten. 

 

 
Delsträcka 24 – Ånestadsgatan. 
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Delsträcka 25 – Skogsgatan. 

 

 
Delsträcka 28 – Haningeleden. 

 VTI notat 9-2006 



Bilaga 1 
Sid 7 (8) 

 

 
Delsträcka 30 – Kaserngatan S, nordlig. 

 

 
Delsträcka 34 – Skogsfridsgatan. 
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Delsträcka 37 – Gamla Kalmarvägen. 
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Vägvisningsenhet med GPS 
Uppgift 

Att utveckla en enhet som gör det möjligt att få en försöksperson att välja den väg 
(försökssträcka) som försöksledaren har bestämt sig för.  

Dagens färdiga GPS programvaror kan inte uppnå detta då de har två optimeringslägen: 
snabbaste väg, kortaste väg. 
 

Genomförande 
En Pocket PC av fabrikatet HP IPAQ 3970 valdes som dator i systemet. Till denna 
kopplades en GPS enhet NAVMAN 3450. 

Ett styrprogram för IPAQ:en utvecklades i språket Embedded VB. 

Programmet heter GPSSet. 
 

Funktion 
Först genereras en händelsefil som innehåller GPS positioner där försökspersonen ska få 
instruktioner respektive där instruktioner ska släckas ner. Denna händelsefil skapas 
genom att försöksledaren kör ett varv på försökssträckan med GPS enheten och 
markerar med en knapptryckning på skärmen var dessa positioner är. Positionerna 
sparas då automatiskt i en vald händelsefil. Händelsefilens namn slutar alltid med .eve. 

Filen är en TAB-separerad textfil som editeras och sparas med EXCEL. 

Nedan ses ett exempel på en sådan fil: 

 

nummer 
händelse 
typ latitud longitud 

ljud 
filnamn 

bild 
filnamn aktiv avstånd fritext kommentar

1 – 5825.1932 1535.9582 – – aktiv 15 – – 

2 – 5825.1929 1536.1335 – – aktiv 15 – – 

Data i denna fil ska försöksledaren sedan editera så att den passar försöket. 

 
Nummer:  Numrering av händelserna. 
Händelsetyp: B = bild, L = ljud, P = special ljud för avslutad mätning, I = 

inget (släcker bild). 
Latitud:  Latitud position där händelsen är. 
Longitud:  Longitud position där händelsen är. 
Ljud filnamn: Namn på ljudfilen som ska vara en wave-fil (.wav default). 
Bild filnamn:  Namn på bildfilen som ska vara bitmap-bild (.bmp default). 
Aktiv:  Aktiv = denna händelse används, Inaktiv = denna händelse 
  används ej 
Avstånd: Hur långt ifrån markerad position som händelsetypen ska 

utföras. Detta avstånd hänger samman med GPS:ens 
noggrannhet. 

Fritext:  Text som kan visas under körning. 
Kommentar:  Hjälptext som anger var händelsen är, t ex Storgatan 23. 
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Nedan ses ett exempel på en färdig editerad händelsefil: 

Nummer händelsetyp latitud longitud 
ljud 
filnamn 

bild 
filnamn aktiv avstånd fritext kommentar

1 LB 5823.772 1534.2989 SH SH aktiv 20 – – 

2 I 5823.815 1534.3017 – – aktiv 20 – – 

3 LB 5823.8175 1534.3123 HI SH aktiv 20 – – 

4 I 5823.8162 1534.3892 – – aktiv 20 – – 

5 LB 5823.6673 1534.395 SH SH aktiv 20 – – 

6 I 5823.6367 1534.3864 – – aktiv 20 – – 

7 LB 5823.6085 1534.2285 RF RF aktiv 20 – Kalmarv 

8 I 5823.6311 1534.1182 – – aktiv 20 – – 

9 LB 5823.6854 1533.9493 SH SH aktiv 20 – – 

10 I 5823.708 1533.8373 – – aktiv 20 – – 

11 LB 5823.9566 1533.5083 SH SH aktiv 20 – – 

12 I 5823.9547 1533.3618 – – aktiv 20 – – 

13 LB 5823.9742 1533.2969 RF_H RF aktiv 20 – – 

14 I 5824.0074 1533.1807 – – aktiv 20 – – 

15 B 5824.0336 1533.1447 – SH aktiv 20 – Jägarv 

16 I 5824.0446 1533.083 – – aktiv 20 – – 

 

Varje körning som en försöksperson gör loggas i en loggfil med namn 
ÅÅMMDD_ttmm. 

Nedan ses ett exempel på en sådan fil: 

 
150302.542 2423.5073 5431.4430 81.5 km/h 6

150304.542 2423.5327 5431.4420 83.5 km/h 6

150306.542 2423.5588 5431.4409 85.9 km/h 6

150308.542 2423.5858 5431.4396 89.5 km/h 6

150310.542 2423.6139 5431.4381 93.1 km/h 6

150312.541 2423.6431 5431.4368 97.2 km/h 6

150314.541 2423.6733 5431.4358 99.9 km/h 6

150316.541 2423.7043 5431.4345 103.9 km/h 6

150318.541 2423.7363 5431.4328 106.5 km/h 6

150320.541 2423.7688 5431.4314 107.1 km/h 6

150322.541 2423.8013 5431.4302 107.6 km/h 6

150324.541 2423.8340 5431.4290 107.8 km/h 6

150326.541 2423.8668 5431.4276 108.3 km/h 6

 

Kolumnerna innehåller: GPS tid, latitud position, longitud position, hastighet, antal 
satelliter som GPS:en har kontakt med. 
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Ljudbibliotek 
De ljudfiler som spelats in är följande: 

 
1A.wav Tag första avfarten ut ur rondellen 
2A.wav Tag andra utfarten ut ur rondellen 
2H.wav Tag andra gatan till höger 
2V.wav Tag andra gatan till vänster 
3E.wav Tag tredje avfarten ut ur rondellen 
4E.wav Tag fjärde utfarten ut ur rondellen 
FH.wav Snett framåt höger 
FV.wav Snett framåt vänster 
HF.wav Välj höger fil 
HI.wav Höger igen 
Pling.wav Avslutnings knall 
RF.wav Fortsätt rakt fram 
RF_H.wav Rakt genom rondellen och sedan höger 
SH.wav Sväng höger 
SL.wav Nu är det slut 
SV.wav Sväng vänster 
SVK.wav Sväng vänster över kanten 
V_RF Vänster och sedan rakt fram 
VF.wav  Välj vänster fil 
VI.wav Vänster igen 

 

Bildbibliotek 
De bilder som gjorts är följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV.bmp (Sväng vänster) SH.bmp (Sväng höger) RF.bmp (Fortsätt rakt fram) 
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2V.bmp (Tag andra gatan  2H.bmp (Tag andra gatan FV.bmp (Snett framåt vänster)                   
till vänster)                                  till höger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FH.bmp (Snett framåt höger) HF.bmp (Välj höger fil) VF.bmp (Välj vänster fil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A.bmp (Tag första avfarten 2A.bmp (Tag andra avfarten 3E.bmp (Tag tredje avfarten 
ut ur rondellen)                           ut ur rondellen)                         ut ur rondellen) 
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4A.bmp (Tag fjärde avfarten SL.bmp (Nu är det slut) 
                ut ur rondellen) 

Generering av händelsefil  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tryck på “Generera händelsefil”    Tryck på “Händelsefilens namn”        Mata in ”namnet” tryck ”OK” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tryck ”Gör händelse” där så önskas.    Tryck ”Stäng Händelsefilen”        Tryck ”Tillbaka” 
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Tryck  ”Avsluta”. Överför händelsefilen till PC och redigera den i EXCEL. Överför sedan den redigerade 
filen till POCKET PC:n 
 
Kör försök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj ”Kör försök”    Välj ”Läs in händelsefilen”        Välj fil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välj ”Börja”,kör bilen    Visar 31 m till nästa händelse        Om 25 m kommer bilden släckas 
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Välj ”?” ger position    Välj ”<<Tillbaka”        Välj ”Avsluta”. För över  
         loggfilen till PC. 

VTI notat 9-2006  



 

 VTI notat 9-2006 



Bilaga 3 
Sid 1 (2) 

 

Redovisning av variansanalyser och parvisa jämförelser 
Samband beträffande uppmätta hastigheter 
Tabell 8 och 9 visar överensstämmelsen mellan försökspersonerna i de två grupperna 
vad gäller hastighet (genomsnittliga p75-värden) över de 37 delsträckorna. Samtliga 
korrelationskoefficienter är signifikanta.  
Tabell 8  Förarnas spontant valda hastighet över delsträckor (p75) – samband mellan 
försökspersonerna i Norrköpingsgruppen (N1–N8) samt samband med skyltad hastighet 
(r). 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Skyltad 
hastighet

N1 –       .41 

N2 .92 –      .51 

N3 .92 .94 –     .53 

N4 .90 .92 .94 –    .50 

N5 .89 .93 .93 .96 –   .51 

N6 .85 .87 .89 .92 .93 –  .66 

N7 .92 .96 .94 .94 .94 .88 – .52 

N8 .92 .95 .93 .96 .96 .94 .95 .55 

 
Tabell 9  Förarnas spontant valda hastighet över delsträckor (p75) – samband mellan 
försökspersonerna i Linköpingsgruppen (L1–L13) samt samband med skyltad hastighet 
(r). 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 Skyltad 
hastighet 

L1 –            .56 

L2 .89 –           .73 

L3 .90 .92 –          .54 

L4 .93 .91 .91 –         .65 

L5 .90 .93 .95 .90 –        .57 

L6 .91 .90 .96 .92 .94 –       .51 

L7 .91 .91 .95 .90 .94 .93 –      .57 

L8 .87 .93 .95 .87 .92 .89 .94 –     .57 

L9 .87 .90 .92 .83 .90 .88 .93 .94 –    .58 

L10 .94 .94 .96 .93 .94 .95 .94 .93 .91 –   .56 

L11 .93 .92 .92 .97 .92 .94 .90 .89 .85 .96 –  .60 

L12 .91 .92 .89 .96 .91 .90 .89 .86 .82 .93 .96 – .65 

L13 .89 .88 .92 .89 .93 .93 .89 .86 .84 .93 .90 .88 .46 
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Tabell 10 visar intraindividuella samband beträffande uppmätta hastigheter (p75) över 
de 37 delsträckorna. I tabellen visas den minsta, största och genomsnittliga korrelations-
koefficienten för samtliga försökspersoner (r) (totalt 6 korrelationskoefficienter per 
person) mellan de fyra testkörningarna (2 medsols, 2 motsols). Samtliga korrelations-
koefficienter är signifikanta (p<.001).  

 
Tabell 10  Förarnas spontant valda hastighet över delsträckor (p75) – intraindividuella 
samband mellan de fyra testkörningarna (r). 

 Min r Max r Medel r 

N1 .85 .96 .90 

N2 .88 .92 .90 

N3 .83 .91 .88 

N4 .87 .96 .93 

N5 .90 .98 .93 

N6 .90 .98 .93 

N7 .87 .93 .90 

N8 .79 .94 .88 

Medel Norrköping .86 .95 .91 

L1 .88 .95 .93 

L2 .92 .96 .94 

L3 .93 .96 .95 

L4 .86 .95 .91 

L5 .87 .94 .91 

L6 .81 .92 .88 

L7 .87 .96 .90 

L8 .70 .92 .83 

L9 .89 .94 .92 

L10 .92 .97 .94 

L11 .94 .98 .96 

L12 .94 .97 .93 

L13  .82 .95 .89 

Medel Linköping .87 .95 .91 
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Samband mellan försökspersonernas subjektiva bedömningar 
Annan trafik 

Resultatet för Annan trafik visas i figur 6 och 7 samt i tabell 11 och 12.  
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Figur 6  Subjektiv bedömning av Annan trafik – Norrköpingsgruppen (förare N1–N8). 
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Figur 7  Subjektiv bedömning av Annan trafik – Linköpingsgruppen (förare L1–L13). 

 
Tabell 11  Annan trafik – samband mellan försökspersonerna i Norrköpingsgruppen. 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

N1 –       

N2 n.s. –      

N3 .75 n.s. –     

N4 .56 n.s. .70 –    

N5 n.s. .52 .57 .80 –   

N6 .79 n.s. .76 .78 .61 –  

N7 .73 n.s. .65 n.s. n.s. .61 – 

N8 .57 n.s. .79 .55 .62 .68 n.s. 
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Tabell 12  Annan trafik – samband mellan försökspersonerna i Linköpingsgruppen. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

L1 –            

L2 .89 –           

L3 n.s. n.s. –          

L4 .84 .87 n.s. –         

L5 n.s. n.s. n.s. .51 –        

L6 .72 .60 n.s. .62 n.s. –       

L7 .67 .64 n.s. .62 .64 .77 –      

L8 .82 .77 n.s. .84 .64 .62 .65 –     

L9 .83 .74 .53 .81 .58 .78 .81 .81 –    

L10 .79 .76 n.s. .63 .51 .64 .61 .58 .69 –   

L11 .84 .78 n.s. .72 .64 .89 .79 .78 .86 .79 –  

L12 .80 .76 .53 .87 .54 .76 .67 .80 .93 .68 .80 – 

L13 .71 .72 .66 .81 .67 .68 .74 .76 .86 .67 .78 .87 

 

Linjeföring 
Resultatet för Linjeföring visas i figur 8 och 9, samt i tabell 13 och 14.  
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Figur 8  Subjektiv bedömning av Linjeföring – Norrköpingsgruppen (förare N1–N8). 
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Figur 9  Subjektiv bedömning av Linjeföring – Linköpingsgruppen (förare L1–L13). 
 

Tabell 13  Linjeföring – samband mellan försökspersonerna i Norrköpingsgruppen. 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

N1 –       

N2 .56 –      

N3 .74 .64 –     

N4 .79 .72 .91 –    

N5 .61 .64 .81 .87 –   

N6 .58 n.s. .72 .70 .74 –  

N7 .58 n.s. .69 .69 .65 n.s. – 

N8 .52 n.s. .67 .56 .67 .76 .50 
 

Tabell 14  Linjeföring – samband mellan försökspersonerna i Linköpingsgruppen. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

L1 –            

L2 .74 –           

L3 n.s. n.s. –          

L4 .79 .62 n.s. –         

L5 n.s. .66 n.s. n.s. –        

L6 .85 .80 n.s. .83 n.s. –       

L7 n.s. .79 n.s. .55 .59 .71 –      

L8 n.s. .60 n.s. .54 .67 .56 .64 –     

L9 n.s. .71 n.s. n.s. .77 .51 .69 .81 –    

L10 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. .61 .63 –   

L11 .64 .76 n.s. .58 .70 .68 .65 .72 .78 n.s. –  

L12 .81 .79 n.s. .79 n.s. .88 .59 .66 .66 .52 .69 – 

L13 .61 .89 n.s. .67 .56 .73 .80 .65 .78 n.s. .73 .78 
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Vägbredd 
Resultatet för Vägbredd visas i figur 10 och 11 samt i tabell 15 och 16.  
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Figur 10  Subjektiv bedömning av Vägbredd – Norrköpingsgruppen (förare N1–N8). 
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Figur 11  Subjektiv bedömning av Vägbredd – Linköpingsgruppen (förare L1–L13). 
 
Tabell 15  Vägbredd – samband mellan försökspersonerna i Norrköpingsgruppen. 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

N1 –       

N2 n.s. –      

N3 .51 .62 –     

N4 .56 .61 .56 –    

N5 n.s. .64 .62 .70 –   

N6 .75 n.s. .76 .75 .54 –  

N7 .51 n.s. .53 .56 .55 .71 – 

N8 .59 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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Tabell 16  Vägbredd – samband mellan försökspersonerna i Linköpingsgruppen. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

L1 –            

L2 .70 –           

L3 .67 .66 –          

L4 .70 .75 .55 –         

L5 n.s. .66 n.s. .76 –        

L6 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. –       

L7 .83 .77 .86 .65 .53 n.s. –      

L8 .79 .63 .76 .75 .56 n.s. .77 –     

L9 .60 .59 .63 .73 n.s. n.s. .66 .75 –    

L10 .57 .55 .78 .58 n.s. .53 .66 .74 .52 –   

L11 .66 n.s. .63 .79 .52 .51 .64 .83 .73 .73 –  

L12 .62 .56 .70 .71 n.s. .60 .65 .80 .67 .77 .82 – 

L13 .56 .65 .60 .73 .51 n.s. .54 .53 .71 .62 .56 .71 
 

Säkerhet 
Resultatet för Säkerhet visas i figur 12 och 13 samt i tabell 17 och 18. 
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Figur 12  Subjektiv bedömning av Säkerhet – Norrköpingsgruppen (förare N1–N8). 
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Figur 13  Subjektiv bedömning av Säkerhet – Linköpingsgruppen (förare L1–L13). 
 

Tabell 17  Säkerhet – samband mellan försökspersonerna i Norrköpingsgruppen. 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

N1 –       

N2 n.s. –      

N3 .78 .64 –     

N4 .65 .52 .61 –    

N5 n.s. .65 .71 n.s. –   

N6 .58 n.s. .65 n.s. n.s. –  

N7 .65 n.s. n.s. n.s. n.s. .53 – 

N8 .65 n.s. n.s. .62 n.s. n.s. n.s. 
 

Tabell 18  Säkerhet – samband mellan försökspersonerna i Linköpingsgruppen. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

L1 –            

L2 .53 –           

L3 .69 .50 –          

L4 n.s. .66 .63 –         

L5 .62 .68 .77 .77 –        

L6 n.s. .61 .67 .57 .63 –       

L7 .53 .58 .80 .63 .78 .59 –      

L8 n.s. .70 .74 .62 .77 .84 .58 –     

L9 .74 .59 .84 .65 .75 .67 .75 .69 –    

L10 .60 .59 .82 .54 .84 .53 .72 .68 .71 –   

L11 .58 .63 .72 .56 .78 .72 .72 .82 .76 .59 –  

L12 .55 .77 .76 .74 .87 .86 .68 .90 .78 .77 .76 – 

L13 .54 .79 .521 .72 .81 .50 .57 .56 .56 .66 .50 .75 
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Sikt 
Resultatet för Sikt visas i figur 14 och 15 samt i tabell 19 och 20. 
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Figur 14  Subjektiv bedömning av Sikt – Norrköpingsgruppen (förare N1–N8). 
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Figur 15  Subjektiv bedömning av Sikt – Linköpingsgruppen (förare L1–L13). 
 

Tabell 19  Sikt – samband mellan försökspersonerna i Norrköpingsgruppen. 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

N1 –       

N2 n.s. –      

N3 .75 n.s. –     

N4 .65 .58 .53 –    

N5 .83 n.s. .59 .66 –   

N6 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. –  

N7 .57 .51 .65 .72 .52 n.s. – 

N8 .64 n.s. .70 .64 n.s. n.s. n.s. 
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Tabell 20  Sikt – samband mellan försökspersonerna i Linköpingsgruppen. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

L1 –            

L2 .74 –           

L3 .n.s. n.s. –          

L4 .n.s. .59 .67 –         

L5 .62 .86 n.s. .62 –        

L6 .54 .51 n.s. .65 n.s. –       

L7 .50 .n.s. n.s. .n.s. .n.s. .56 –      

L8 .50 .56 .54 .87 .62 .74 .n.s. –     

L9 .n.s. .61 .52 .n.s. .74 .n.s. .70 .50 –    

L10 .51 .54 n.s. .50 .n.s. .51 .n.s. .n.s. .n.s. –   

L11 .65 .78 n.s. .65 .83 .58 .63 .61 .69 .n.s. –  

L12 .55 .60 .78 .86 .63 .66 .n.s. .85 .52 .63 .61 – 

L13 .n.s. .62 .n.s. .61 .86 .n.s. .50 .53 .85 .n.s. .75 .54 

 

Bilföraruppgiften 
Resultatet för Bilföraruppgiften visas i figur 16 och 17 samt i tabell 21 och 22. 
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Figur 16  Subjektiv bedömning av Bilföraruppgiften – Norrköpingsgruppen (förare 
N1–N8). 
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Figur 17  Subjektiv bedömning av Bilföraruppgiften – Linköpingsgruppen (förare 
L1–L13). 
 
Tabell 21  Bilföraruppgiften – samband mellan försökspersonerna i Norrköpings-
gruppen. 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

N1 –       

N2 n.s. –      

N3 .51 .51 –     

N4 .51 .73 n.s. –    

N5 n.s. .73 .66 n.s. –   

N6 .53 n.s. n.s. n.s. n.s. –  

N7 .77 n.s. .64 n.s. n.s. n.s. – 

N8 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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Tabell 22  Bilföraruppgiften – samband mellan försökspersonerna i Linköpings-
gruppen. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

L1 –            

L2 n.s. –           

L3 n.s. .70 –          

L4 n.s. .78 n.s. –         

L5 n.s. n.s. n.s. .58 –        

L6 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. –       

L7 n.s. .66 .67 .73 .75 n.s. –      

L8 n.s. n.s. n.s. .52 n.s. n.s. n.s. –     

L9 n.s. .68 n.s. .68 n.s. n.s. .63 n.s. –    

L10 n.s. .61 .55 .58 .71 n.s. .78 n.s. n.s. –   

L11 n.s. .81 .57 .76 .60 n.s. .68 n.s. .62 .78 –  

L12 .54 .76 .54 .83 .63 n.s. .87 n.s. .70 .83 .88 – 

L13 n.s. .63 n.s. .66 n.s. n.s. n.s. .60 .58 n.s. .62 .65 

 

Cyklister och fotgängare 
Resultatet för Cyklister och fotgängare visas i figur 18 och 19 samt i tabell 23 och 24. 
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Figur 18  Subjektiv bedömning av Cyklister och fotgängare – Norrköpingsgruppen 
(förare N1–N8). 
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Figur 19  Subjektiv bedömning av Cyklister och fotgängare – Linköpingsgruppen 
(förare L1–L13). 
 
Tabell 23  Cyklister och fotgängare - samband mellan försökspersonerna i 
Norrköpingsgruppen. 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

N1 –       

N2 n.s. –      

N3 n.s. n.s. –     

N4 n.s. n.s. .67 –    

N5 n.s. .53 .68 .86 –   

N6 n.s. n.s. .66 .51 .70 –  

N7 .55 n.s. .69 .58 .59 .55 – 

N8 n.s. .53 .75 .60 .65 n.s. .65 
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Tabell 24  Cyklister och fotgängare – samband mellan försökspersonerna i Linköpings-
gruppen. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

L1 –            

L2 n.s. –           

L3 n.s. n.s. –          

L4 .70 .58 n.s. –         

L5 n.s. .53 n.s. n.s. –        

L6 .50 .51 n.s. .64 n.s. –       

L7 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. –      

L8 n.s. .61 n.s. .70 .56 .74 n.s. –     

L9 .63 .61 n.s. .74 .54 .51 n.s. n.s. –    

L10 n.s. .64 n.s. .75 .68 .69 n.s. .76 .69 –   

L11 .66 .59 n.s. .76 n.s. .67 n.s. .66 n.s. .63 –  

L12 n.s. .57 n.s. .54 .58 .82 n.s. .65 .66 .76 n.s. – 

L13 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

Störningar 
Resultatet för Störningar visas i figur 20 och 21 samt i tabell 25 och 26. 

 

0

20

40

60

80

3 4 5 9 10 13 16 20 21 24 25 26 28 30 34 37
Gatsträcka nr

poäng N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8

  

 

Figur 20  Subjektiv bedömning av Störningar – Norrköpingsgruppen (förare N1–N8). 
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Figur 21  Subjektiv bedömning av Störningar – Linköpingsgruppen (förare L1–L13). 
 
Tabell 25  Störningar – samband mellan försökspersonerna i Norrköpingsgruppen. 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

N1 –       

N2 n.s. –      

N3 n.s. .64 –     

N4 n.s. n.s. .67 –    

N5 -.50 .54 .77 .57 –   

N6 n.s. n.s. .69 .65 n.s. –  

N7 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. – 

N8 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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Tabell 26  Störningar – samband mellan försökspersonerna i Linköpingsgruppen. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

L1 –            

L2 .55 –           

L3 n.s. n.s. –          

L4 .66 .60 n.s. –         

L5 n.s. .56 n.s. n.s. –        

L6 n.s. .55 n.s. .52 n.s. –       

L7 .58 .66 n.s. .68 n.s. n.s. –      

L8 n.s. n.s. n.s. .51 n.s. n.s. n.s. –     

L9 n.s. n.s. n.s. .63 n.s. .65 n.s. n.s. –    

L10 .70 .56 n.s. .78 n.s. n.s. .55 .77 n.s. –   

L11 .59 .56 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. .51 –  

L12 n.s. .54 n.s. .51 n.s. .60 .56 n.s. n.s. n.s. n.s. – 

L13 n.s. n.s. n.s. .69 n.s. n.s. .53 n.s. n.s. n.s. n.s. .67 

 

Typhastighet 
Resultatet för Typhastighet visas i figur 22 och 23 samt i tabell 27och 28. 
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Figur 22  Subjektiv bedömning av Typhastighet – Norrköpingsgruppen (förare 
N1–N8). 
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Figur 23  Subjektiv bedömning av Typhastighet – Linköpingsgruppen (förare L1–L13). 
 

Tabell 27  Typhastighet – samband mellan försökspersonerna i Norrköpingsgruppen. 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

N1 –       

N2 .71 –      

N3 .81 .80 –     

N4 .56 .66 .74 –    

N5 .74 .69 .85 .83 –   

N6 n.s. .63 .60 .83 .67 –  

N7 .69 .88 .81 .78 .73 .79 – 

N8 .74 .89 .73 .67 .70 .67 .88 
 

Tabell 28  Typhastighet – samband mellan försökspersonerna i Linköpingsgruppen. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

L1 –            

L2 .89 –           

L3 .95 .83 –          

L4 .84 .87 .77 –         

L5 .93 .93 .89 .92 –        

L6 .89 .85 .88 .90 .94 –       

L7 .87 .77 .83 .89 .90 .93 –      

L8 .89 .82 .80 .85 .85 .76 .77 –     

L9 .89 .86 .87 .85 .90 .82 .77 .91 –    

L10 .78 .81 .74 .87 .90 .82 .81 .80 .87 –   

L11 .98 .87 .92 .82 .90 .85 .85 .88 .86 .76 –  

L12 .94 .94 .89 .88 .95 .91 .88 .83 .83 .82 .95 – 

L13 .80 .84 .70 .87 .88 .78 .80 .86 .87 .86 .83 .82 
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Stresshastighet 
Resultatet för Stresshastighet redovisas i figur 24 och 25 samt i tabell 29 och 30.  
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Figur 24  Subjektiv bedömning av Stresshastighet – Norrköpingsgruppen (förare 
N1–N8). 
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Figur 25  Subjektiv bedömning av Stresshastighet – Linköpingsgruppen (förare 
L1–L13). 
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Tabell 29  Stresshastighet – samband mellan försökspersonerna i Norrköpingsgruppen. 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

N1 –       

N2 .65 –      

N3 .81 .68 –     

N4 .64 .67 .80 –    

N5 .82 .70 .78 .71 –   

N6 .74 .66 .74 .83 .78 –  

N7 .73 .64 .74 .76 .73 .95 – 

N8 .65 .83 .71 .72 .66 .81 .85 

 
Tabell 30  Stresshastighet – samband mellan försökspersonerna i Linköpingsgruppen. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

L1 –            

L2 .70 –           

L3 .82 .86 –          

L4 .85 .85 .95 –         

L5 .80 .61 .86 .91 –        

L6 .78 .76 .82 .90 .84 –       

L7 .92 .74 .83 .90 .82 .90 –      

L8 .76 .84 .89 .88 .81 .78 .77 –     

L9 .82 .85 .93 .98 .84 .91 .90 .81 –    

L10 .77 .67 .74 .81 .71 .69 .80 .76 .76 –   

L11 .83 .74 .94 .93 .92 .85 .83 .91 .89 .81 –  

L12 .89 .86 .92 .94 .82 .90 .94 .85 .93 .81 .91 – 

L13 .69 .78 .85 .86 .81 .66 .74 .75 .82 .80 .80 .80 
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Samband mellan hastigheter och subjektiva bedömningar på 
gruppnivå 
Figur 26 till figur 45 visar sambandet mellan bedömningar och hastighet (genom-
snittliga p75-värden) på gruppnivå för de 16 delsträckor där bedömningar gjordes 
(Spearman rho korrelationskoefficienter).  
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Figur 26  Subjektiv bedömning av Annan trafik (lite – mycket) samt uppmätt hastighet 
(p75) km/h – Norrköpingsgruppen, rs = .35 n.s. 
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Figur 27  Subjektiv bedömning av Annan trafik (lite – mycket) samt uppmätt hastighet 
(p75) km/h – Linköpingsgruppen, rs = .17 n.s. 

VTI notat 9-2006 



Bilaga 5 
Sid 2 (7) 

 
 

0
10
20
30
40

50
60
70
80

3 4 5 9 10 13 16 20 21 24 25 26 28 30 34 37

poäng/hastighet Bedömning
Hastighet

  

 

Figur 28  Subjektiv bedömning av Linjeföring (rak – krokig) samt uppmätt hastighet 
(p75) km/h – Norrköpingsgruppen, rs = -.34 n.s. 
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Figur 29  Subjektiv bedömning av Linjeföring (rak – krokig) samt uppmätt hastighet 
(p75) km/h – Linköpingsgruppen, rs = -.37 n.s. 
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Figur 30  Subjektiv bedömning av Vägbredd (smal – bred) samt uppmätt hastighet 
(p75) km/h – Norrköpingsgruppen, rs = .81 sign.  
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Figur 31  Subjektiv bedömning av Vägbredd (smal – krokig) samt uppmätt hastighet 
(p75) km/h – Linköpingsgruppen, rs = .87 sign. 
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Figur 32  Subjektiv bedömning av Säkerhet (låg – hög) samt uppmätt hastighet 
(p75) km/h – Norrköpingsgruppen, rs = .81 sign. 
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Figur 33  Subjektiv bedömning av Säkerhet (låg – hög) samt uppmätt hastighet 
(p75) km/h – Linköpingsgruppen, rs = .79 sign.  
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Figur 34  Subjektiv bedömning av Sikt (dålig – god) samt uppmätt hastighet 
(p75) km/h – Norrköpingsgruppen, rs = .71 sign. 
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Figur 35  Subjektiv bedömning av Sikt (god – dålig) samt uppmätt hastighet  
(p75) km/h – Linköpingsgruppen, rs = .74 sign. 
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Figur 36  Subjektiv bedömning av Bilföraruppgiften (ansträngande – avkopplande) 
samt uppmätt hastighet (p75) km/h – Norrköpingsgruppen, rs = .81 sign.  
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Figur 37  Subjektiv bedömning av Bilföraruppgiften (ansträngande – avkopplande) 
samt uppmätt hastighet (p75) km/h – Linköpingsgruppen, rs = .85 sign. 
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Figur 38  Subjektiv bedömning av Cyklister och fotgängare (inga – många) samt 
uppmätt hastighet (p75) km/h – Norrköpingsgruppen, rs = -.26 n.s. 
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Figur 39  Subjektiv bedömning av Cyklister och fotgängare (inga – många) samt 
uppmätt hastighet (p75) km/h – Linköpingsgruppen, rs = -.34 n.s. 
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Figur 40  Subjektiv bedömning av Störningar (inga – många) samt uppmätt hastighet 
(p75) km/h – Norrköpingsgruppen, rs = -.52 sign. 
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Figur 41  Subjektiv bedömning av Störningar (inga – många) samt uppmätt hastighet 
(p75) km/h – Linköpingsgruppen, rs = -.47 sign. 
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Figur 42  Subjektiv bedömning av Typhastighet samt uppmätt hastighet (p75) km/h – 
Norrköpingsgruppen, rs = .93 sign. 
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Figur 43  Subjektiv bedömning av Typhastighet samt uppmätt hastighet (p75) km/h – 
Linköpingsgruppen, rs = .97 sign. 
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Figur 44  Subjektiv bedömning av Stresshastighet samt uppmätt hastighet (p75) km/h – 
Norrköpingsgruppen, rs = .98 sign. 
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Figur 45  Subjektiv bedömning av Stresshastighet samt uppmätt hastighet (p75) km/h – 
Linköpingsgruppen, rs = .97 sign. 
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Samband mellan hastigheter och subjektiva bedömningar på 
individnivå 
I tabell 31 och 32 redovisas samtliga inomindivids korrelationskoefficienter (Spearman 
rho) mellan bedömningar och uppmätta hastigheter (p75). I figur 46 till figur 65 har 
samtliga skattningar och uppmätta hastigheter plottats. 
 

Tabell 31  Samband mellan hastigheter och bedömningar – Norrköpingsgruppen. 

Variabel N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

Annan trafik .49 -.35 .34 .21 -.04 .42 .17 .53*

Linjeföring -.30 -.27 -.34 -.53* -.13 -.06 -.37 .26 

Vägbredd .31 .75* .75* .82* .79* .54* .49 .16 

Säkerhet .44 .51* .66* .83* .51* .16 .06 .56*

Sikt .66* .25 .60* .69* .70* .17 .42 .62*

Bilförarupp-
giften .28 .85* .46 .86* .50* .17 .36 .39 

Cyklister och 
fotgängare -.30 -.04 -.29 -.36 -.37 -.10 -.14 -.42 

Störningar .32 -.40 -.50* -.64* -.30 -.52* -.08 -.12 

Typhastighet .64* .89* .82* .83* .74* .73* .97* .92*

Stresshastighet .71* .88* .79* .86* .78* .81* .91* .92*

* : signifikant 

 
Tabell 32  Samband mellan hastigheter och bedömningar – Linköpingsgruppen. 

Variabel L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 

Annan trafik .07 -.07 .20 -.10 .42 .05 .36 -.13 -.11 .22 .11 .11 .32 

Linjeföring -.03 .06 -.05 -.48 -.19 -.30 -.20 -.56* -.44 -.41 -.16 -.19 -.29 

Vägbredd .90* .49 .67* .86* .61* .39 .83* .82* .86* .67* .80* .68* .61*

Säkerhet .31 .53* .64* .79* .66* .62* .54* .75* .78* .66* .54* .72* .59*

Sikt .35 .42 .60* .81* .56* .58* .26 .88* .69* .53* .51* .77* .68*

Bilförarupp-
giften .10 .81* .60* .86* .41 .28 .71* .58* .64* .48 .64* .71* .59*

Cyklister och 
fotgängare -.69* -.56* -.48 -.35 .04 -.43 -.34 -.35 -.46 -.18 -.50* -.29 -.74*

Störningar -.20 -.68* -.39 -.39 -.31 -.56* -.41 -.07 -.23 -.05 -.47 -.77* -.41 

Typhastighet .97* .77* .90* .86* .94* .92* .80* .94* .92* .93* .90* .91* .82*

Stresshastig-
het .91* .75* .96* .92* .87* .91* .87* .97* .86* .80* .89* .94* .76*

*signifikant 
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Annan trafik 
Figur 46 och 47 visar sambanden mellan bedömningar av Annan trafik och uppmätt 
hastighet för samtliga försökspersoner i var och en av grupperna. Varje försöksperson 
finns representerad med 16 datapunkter i diagrammen.  
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Figur 46  Annan trafik x hastighet – Norrköpingsgruppen. 
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Figur 47  Annan trafik x hastighet – Linköpingsgruppen. 

 VTI notat 9-2006 



Bilaga 6 
Sid 3 (11) 

 

Linjeföring 
Figur 48 och 49 visar sambanden mellan bedömningar av Linjeföring och uppmätt 
hastighet för samtliga försökspersoner i var och en av grupperna. Varje försöksperson 
finns representerad med 16 datapunkter i diagrammen. 
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Figur 48  Linjeföring x hastighet – Norrköpingsgruppen. 
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Figur 49  Linjeföring x hastighet – Linköpingsgruppen. 
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Vägbredd 
Figur 50 och 51 visar sambanden mellan bedömningar av Vägbredd och uppmätt 
hastighet för samtliga försökspersoner i var och en av grupperna. Varje försöksperson 
finns representerad med 16 datapunkter i diagrammen.  
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Figur 50  Vägbredd x hastighet – Norrköpingsgruppen. 
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Figur 51  Vägbredd x hastighet – Linköpingsgruppen. 
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Säkerhet 
Figur 52 och 53 visar sambanden mellan bedömningar av Säkerhet och uppmätt 
hastighet för samtliga försökspersoner i var och en av grupperna. Varje försöksperson 
finns representerad med 16 datapunkter i diagrammen.  
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Figur 52  Säkerhet x hastighet – Norrköpingsgruppen. 
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Figur 53  Säkerhet x hastighet – Linköpingsgruppen 
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Sikt 
Figur 54 och 55 visar sambanden mellan bedömningar av Sikt och uppmätt hastighet för 
samtliga försökspersoner i var och en av grupperna. Varje försöksperson finns repre-
senterad med 16 datapunkter i diagrammen.  
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Figur 54  Sikt x hastighet – Norrköpingsgruppen. 
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Figur 55  Sikt x hastighet – Linköpingsgruppen. 
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Bilföraruppgiften 
Figur 56 och 57 visar sambanden mellan bedömningar av Bilföraruppgiften och 
uppmätt hastighet för samtliga försökspersoner i var och en av grupperna. Varje 
försöksperson finns representerad med 16 datapunkter i diagrammen.  
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Figur 56  Bilföraruppgiften x hastighet – Norrköpingsgruppen. 
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Figur 57  Bilföraruppgiften x hastighet – Linköpingsgruppen. 
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Cyklister och fotgängare 
Figur 58 och 59 visar sambanden mellan bedömningar av Cyklister och fotgängare och 
uppmätt hastighet för samtliga försökspersoner i var och en av grupperna. Varje 
försöksperson finns representerad med 16 datapunkter i diagrammen.  
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Figur 58  Cyklister och fotgängare x hastighet – Norrköpingsgruppen. 
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Figur 59  Cyklister och fotgängare x hastighet – Linköpingsgruppen. 
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Störningar 
Figur 60 och 61 visar sambanden mellan bedömningar av Störningar och uppmätt 
hastighet för samtliga försökspersoner i var och en av grupperna. Varje försöksperson 
finns representerad med 16 datapunkter i diagrammen.  
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Figur 60  Störningar x hastighet – Norrköpingsgruppen. 
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Figur 61  Störningar x hastighet – Linköpingsgruppen. 
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Typhastighet 
Figur 62 och 63 visar sambanden mellan bedömningar av Typhastighet och uppmätt 
hastighet för samtliga försökspersoner i var och en av grupperna. Varje försöksperson 
finns representerad med 16 datapunkter i diagrammen.  
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Figur 62  Typhastighet x hastighet – Norrköpingsgruppen. 
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Figur 63  Typhastighet x hastighet – Linköpingsgruppen. 
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Stresshastighet 
Figur 64 och 65 visar sambanden mellan bedömningar av Stresshastighet och uppmätt 
hastighet för samtliga försökspersoner i var och en av grupperna. Varje försöksperson 
finns representerad med 16 datapunkter i diagrammen.  
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Figur 64  Stresshastighet x hastighet – Norrköpingsgruppen. 
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Figur 65  Stresshastighet x hastighet – Linköpingsgruppen.
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