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Denna litteraturstudie har genomförts på uppdrag 
av statens trafiksäkerhetsverk.
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Inledning

En mängd olika undersökningar har visat att fordons- 
hastigheten är en viktig faktor vid uppkomsten av väg
trafikolyckor (se t ex Roosmark och Nilsson 1972).
Två ur trafiksäkerhetssynpunkt mycket intressanta frå
gor är därför: Hur väljer trafikanterna de hastigheter 
de färdas med? Vilka möjligheter finns det att påverka 
trafikanternas val av hastighet?

De val och beslut människor gör styrs av de mål de öns
kar förverkliga med sitt beteende. De beslut människor 
fattar i sin roll som trafikant styrs av en mängd olika 
mål, som varierar från en tidpunkt till en annan och 
mellan olika individer. Det verkar dock rimligt att 
anta att några mål skulle vara mer generellt giltiga 
än de övriga.

Det mest generella av alla trafikantens mål torde vara 
att han skall förflytta sig från en plats till en annan. 
Till detta mål fogas ett antal generella krav på hur 
denna förflyttning skall gå till. Låt oss här se när
mare på de av dessa krav eller motiv som kan antas på
verka förarens val av hastighet.

Det viktigaste hastighetsbefrämjande motivet torde 
vara en önskan om att resan skall ta så kort tid som 
möjligt i anspråk.

Några av de viktigaste hastighetshämmande motiven kan 
antas vara:
a) Resan skall ske utan att man råkar ut för någon 

olycka.
b) Resan skall ske utan att man blir straffad för något 

trafikbrott.
c) Resan skall uppfylla vissa minimikrav på komfort.
d) Resan skall ske utan att fordonet tar allvarlig 

skada.



Motivet att undvika att råka ut för olyckor torde 
vara det viktigaste av de hastighetshämmande motiven. 
Detta innebär att så länge trafikanten har en rea
listisk uppfattning om vilka hastigheter som är möj
liga att hålla ur säkerhetssynpunkt så kommer han också 
att anpassa sin hastighet till de rådande förhållan
dena. Problemet är emellertid att det för trafikanten 
ofta är omöjligt att från trafikmiljön få en sådan 
information att en korrekt hastighetsanpassning är 
möjlig. - Detta torde framför allt bero på att hastig- 
hetsförändringen tar tid, vilket kan medföra att då 
trafikmiljön tillhandahåller den information föraren 
behöver för att kunna anpassa sin hastighet så har 
han inte tillräckligt med tid för att kunna åstadkomma 
denna hastighetsförändring.

För att hjälpa trafikanterna med hastighetsanpass
ningen har man i Sverige infört hastighetsbegräns
ningar på alla vägar. Hastighetsbegränsningarna kan 
antas fungera väl så länge trafikanterna upplever att 
det finns en överensstämmelse mellan hastighetsgränsen 
och den säkerhetsstandard vägen erbjuder. Om trafikan
terna upplever en hastighet som obefogat låg så kan 
man emellertid vänta sig att den tillåtna hastigheten 
kommer att överskridas av många förare. Rädslan för 
straff eller motviljan mot att uppleva sig själv som 
lagbrytare är de motiv som man hittills utnyttjat för 
att öka respekten för hastighetsgränserna, övervak
ning och bestraffning är emellertid metoder, som är 
kostsamma och endast har begränsad effektivitet.
Under senare tid har man därför sökt utnyttja andra 
motiv än förarens rädsla för att bli bestraffad för 
att förmå honom att köra långsammare.

Rumble strips är en trafikanordning, som utnyttjas 
dels för att höja förarnas uppmärksamhetsnivå så att 
de i tid hinner upptäcka förändringar i trafikmiljön,



som kräver att de anpassar sin hastighet, men även 
för att direkt påverka förarnas hastighets- och 
komfortupplevelse (se Pettersson 1976). Rumble strips 
torde emellertid fungera bäst på sådana ställen där 
trafikanterna närmar sig den riskfyllda trafikmiljön 
med relativt höga hastigheter.

En annan typ av hastighetssänkande anordning, som 
framför allt söker utnyttja trafikanternas krav på 
komfort är s k "road humps" eller hastighetsreducerande 
gupp. Denna typ av anordning kan användas då man önskar 
åstadkomma mycket låga hastighetsnivåer - 30 km/h eller 
lägre - och där trafikanterna narraar sig det kritiska 
området med en inte alltför hög hastighetsnivå - ca 
50 km/h.



1 "RUMBLE STRIPS"

Beskrivning av olika typer av rumble strips och av 
de resultat man erhållit med sådana anläggningar finns 
redovisade i Statens väg- och trafikinstituts rapport 
nr 80. Här nöjer vi oss därför med att endast kortfat
tat redogöra för verkningsprinciperna hos sådana an
läggningar .

Rumble strips är i princip en serie tvärgående ränder 
över vägbanan antingen åstadkomna genom att de frästs 
ned i vägbanan eller genom att de lagts som valkar på 
vägbanan. När fordonen passerar över dessa ränder åstad
kommes ett buller och vibrationer i fordonskroppen.
Detta tänkes fungera ungefär som en väckarklocka så 
att förare, som p g a  enformnig körning fungerar på en 
låg uppmärksamhetsnivå, vaknar till och höjer sin upp
märksamhet .

En speciell typ av rumble strips har konstruerats för 
att mer direkt påverka förarnas val av hastighet. 
Principen är här att avståndet mellan de tvärgående 
ränderna minskar i körriktningen, vilket man antar 
skapar en illusion av att hastigheten ökar - om man 
passerar anläggningen med en konstant hastighet - ge
nom att antalet ränder, som passeras per tidsenhet 
ökar. Detta skulle i sin tur medföra att förarna sänker 
sin faktiska hastighet så att passagehastigheten upp
levs som konstant. Vissa positiva resultat har rappor
terats från denna typ av anläggningar (se Kermit och 
Hein 1962 och Enustun 1972).

Rumble strips kan antas fungera bäst i trafikmiljöer 
där trafiken har relativt höga hastigheter och där 
trafikanterna kan antas fungera på en låg uppmärksam- 
hetsnivå.



Ett speciellt problem vid en eventuell användning av 
rumble strips i Sverige är svårigheterna att klara av 
snöröjningen vintertid utan att anläggningarna eller 
snöröjningsredskapen tar skada. För svenska förhållan
den krävs därför att man åtminstone i vissa delar av 
landet har eluppvärmning av det vägavsnitt där anlägg
ningen finns eller att man använder sig av mobila 
anläggningar som kan tas bort under vinterhalvåret 
(se Pettersson 1976) . En idé som framförts och som 
tycks vara värd att pröva just med tanke på snöröj- 
ningsproblemen är att konstruera rumble strips enligt 
samma princip som man bygger "färister". Detta inne
bär att man troligen kan klara snöröjningen utan större 
problem och trots detta få anläggningar som är jämför
bara med konventionella rumble stripsanläggningar.



2 ANORDNINGAR SOM AVSES PÅVERKA HASTIGHETEN GENOM ATT
UTNYTTJA TRAFIKANTENS KRAV PÅ KOMFORT OCH PÅ ATT FOR
DONET EJ SKALL TA SKADA

Rumble strips, som användes då trafiken håller rela
tivt höga hastigheter, antas verka framför allt genom 
att trafikantens uppmärksamhetsnivå höjes, så att 
han därigenom får bättra information om vilka krav på 
hastighetsanpassning trafikmiljön ställer. Vid låga 
hastigheter kan det vara svårt att förmå förarna att 
ytterligare sänka sin hastighet, med motiveringen att 
de därigenom ökar säkerheten.

Det finns undersökningar (se Ritchie 1972), som talar 
för att bilister accepterar mindre säkerhetsmarigina- 
ler då de färdas med låga hastigheter jämfört med 
höga. Detta kan bero på att man underskattar olycks
riskens beroende av hastigheten vid låga hastighets
nivåer jämfört med höga hastighetsnivåer. Men det kan 
även bero på att de förväntade konsekvenserna av en 
olycka vid låga hastigheter är betydligt lindrigare 
än vid en hög hastighet.

Svårigheten att påverka förarnas val av hastighet i 
de låga hastighetsregistren illustreras av en undersök
ning av Brodin och Ringhagen (1975), där man under
sökte effekten på hastigheten, av att man sänkte grän
sen för högsta tillåtna hastighet från 50 km/h till 
30 km/h. Resultatet visade att man vid mätningar av 
hastighetsnivån, ca en månad efter det att hastighets
gränsen sänkts, kunde konstatera en sänkning av hastig
heten, jämfört med då den högre hastighetsgränsen 
rådde, i 6 fall av 8. Vid mätningar fyra månader sena
re kunde man konstatera en kvarstående effekt vid 
4 av de 8 mätplatserna, men den genomsnittliga sänk
ningen av medelhastigheten på dessa fyra mätplatser 
var inte större än 4,6 km/h. Uppenbarligen förhåller
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det sig så att förarna upplever en bristande överens
stämmelse mellan den säkerhetsstandard, som vägen er
bjuder, och den hastighetsgräns, som är påbjuden.

En möjlighet att söka påverka föraren så att de i ökad 
utsträckning respekterar hastighetsgränser, som är så 
låga som 30 km/h är att utnyttja deras krav på komfort. 
Dvs det skall vara en anordning, som medför att om 
förarna färdas med en högre hastighet än den tillåtna 
så upplevs färden som obekväm, man om man färdas med 
hastigheter lika med eller lägre än den tillåtna has
tigheten så skall man uppleva normal vägkomfort.

Den relation mellan hastighet och obehag man bör efter
sträva i en anläggning av denna typ framgår av figur

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Speed (mile/h)

•----------------------------------------1-------------------------------------------1------------------------------------ 1__________________________i____________________________i_______________________i
0 10 20 30 40 50 60

Speed (km/h)

Figur 1. Den relation mellan hastighet och diskomfort 
som bör eftersträvas i en anläggning, som ge
nom att utnyttja förarnas upplevelser av dis
komfort söker åstadkomma en hastighetsnivå 
kring 20 km/h. (Figuren hämtad från Watts, 
G.R., Road humps for the control of vehicle 
speeds. TRRL Laboratory Report 597. Crowthorne 
Berkshire 1973).



De anläggningar som kan komma ifråga är i princip gupp 
i vägbanan av olika typ, vilka då de passeras åstadkom
mer en vertikalacceleration i fordonskroppen, som, då 
den hastighet man önskar åstadkomma överskrides, upp
levs som obehaglig.

2.1 Hur kan kravet på komfort tänkas påverka trafikant
beteendet vid passage av hastighetsreducerande gupp?

Vi har talat om fyra olika hastighetshämmande motiv 
som påverkar förarens val av hastighet (se sid 1) och 
konstaterat att det troligen betydelsefullaste av dessa 
motiv är förarens önskan att inte råka ut för någon 
olycka. Detta verkar rimligt med tanke på de konse
kvenser en olycka kan få i jämförelse med att bli straf
fad för en trafikförseelse, uppleva resan som icke 
komfortabel och att få skador på fordonet.

När hastigheten i ett område begränsats till 30 km/h 
bör detta rimligen av föraren tolkas så att risken för 
att råka ut för olyckor inom detta området, om man kör 
fortare än 30 km/h är större än om kan kör med mot
svarande hastighet inom ett område där gränsen för 
högsta tillåtna hastighet ligger högre.

När en förare passerar en skylt som påbjuder en högsta 
hastighet på 30 km/h utan att han sänker hastigheten 
innebär alltså detta att han trots att han är med
veten om att risken för att råka ut för en olycka ökar 
och att han riskerar att bli straffad för sin trafik
förseelse underlåter att sänka sin hastighet. Är det då 
rimligt att tro att den obehagsupplevelse, som han ut- 
sättes för om man placerar ut ett hastighetsreducerande 
gupp på vägbanan, skulle kunna förmåg honom att sänka 
sin hastighet? Förklaringen till att förarna troligen 
kommer att sänka sin hastighet om man använder sig av 
hastighetsreducerande gupp ligger i att det inte endast 
är det kvalitativa värdet hos ett förväntat utfall av 
ett handlingsalternativ, som bestämmer vilket hand
lingsalternativ man kommer att välja utan även styrkan



i den förväntan man har på att det givna utfallet 
skall inträffa. Konsekvenserna om man skulle råka ut 
för en olycka eller om man skulle bli straffad för 
fortkörning är visserligen mycket negativa för föraren, 
men sannolikheten för att något av dessa båda alterna
tiv skall inträffa är så liten att det inte påverkar 
honom vid hans val av hastighet då han passerar skyl
ten med 30 km/h.

De negativa konsekvenserna av att passera ett hastig
hetsreducerande gupp med för hög hastighet är visser
ligen mycket små i jämförelse med att råka ut för en 
olycka och även i jämförelse med att bli straffad för 
en trafikförseelse, men föraren är å andra sidan helt 
säker på att den lilla men dock negativa konsekvensen 
kommer att inträffa.

Finns det inget hastighetsreducerande gupp kan han 
antingen köra i enlighet med hastighetsbegränsningen 
och göra en säker men liten tidsförlust eller också 
överskrida hastighetsbegränsningen med en mycket stor 
sannolikhet för att han gör en liten tidsvinst och en 
mycket liten sannolikhet för att råka ut för en olycka 
och/eller för att bli straffad för sin förseelse. Dvs 
kör han laglydigt vet han att det med största säkerhet 
kommer att få negativa konsekvenser medan om han över
träder hastighetsbegränsningen har det med mycket stor 
sannolikhet positiva konsekvenser. Finns det däremot 
ett hastighetsreducerande gupp på vägen vet föraren att 
lika säkert som att han gör en liten tidsförlust om han 
kör laglydigt lika säkert kommer han att få en obehag
lig upplevelse då han passerar guppet om han överträder 
hastighetsbestämmelserna.

Detta innebär, att under förutsättning att föraren upp
lever det obehag han får om han passerar guppet med för 
hög hastighet som mer negativt än den tidsförlust han 
gör om han kör laglydigt, så kan vi vänta oss att föra
ren kommer att sänka sin hastighet i enlighet med has
tighet sbestämmelserna .



2.2 Krav som bör ställas vad avser effekten av hastighets- 
reducerande gupp

Turturici (1975) har i tre punkter angivit de krav 
som bör ställas på anläggningar av typ hastighets
reducerande gupp.

1. Vid hastigheter lika med eller lägre än de hastig
heter man önskar åstadkomma, skall alla förare kunna 
passera guppet utan att fordon och last tar skada 
eller att föraren förlorar kontroll över sitt fordon 
och de skall ej uppleva någon diskomfort.
2. Vid hastigheter, över den hastighet man önskar 
åstadkomma, skall föraren uppleva en diskomfort vars 
storlek skall vara beroende av hur mycket för hög 
hans hastighet är, men fordon och last skall ej ta 
någon skada och det får inte finnas risk för att föra
ren förlorar kontrollen över fordonet.

3. Ovanstående karaktäristika skall gälla för alla 
eller åtminstone för merparten av de fordon man kan 
förvänta sig skall komma att passera guppet. För de 
fordon för vilka komfortkraven ej gäller skall dock 
gälla att vare sig last eller fordon utsättes för skada 
och att förarna kan ha full kontroll över fordonen.

Till dessa krav måste man i länder som har de klimat
förhållanden vi har lägga kravet att guppen skall 
vara så utformade att man klarar snöröjningen utan 
att vare sig guppen eller snöröjningsredskapen tar 
skada.

Ovanstående krav gäller givetvis endast en ideal an
läggning och är ej möjliga att helt realisera men de 
anger de mål man bör sträva mot. Så verkar det t ex 
ej vara rimligt att konstruera gupp så att de kan 
passeras med hur höga hastigheter som helst utan att 
fordonet tar skada. Men är det å andra sidan så själv-



klart att fordonen ej skall få ta skada under några 
som helst omständigheter. En upplevd risk för fordons- 
skador kan antas ytterligare motivera föraren att hålla 
hastigheten nere. Men givetvis kan man ej acceptera 
att skador på fordonen uppkommer förrän då föraren 
kraftigt överskrider den rådande hastighetsbegräns
ningen .

Det viktigaste kravet torde tveklöst vara att guppet 
inte får medföra att förarna förlorar kontrollen över 
sitt fordon. Hastighetssänkningen har inget själv
ändamål utan syftar till att öka säkerheten.

2.3 Hur skall guppen utformas

Watts (1973) har genomfört en undersökning av hur 
hastighetsreducerande gupp skall utformas för att man 
skall erhålla en hastighetsnivå på ca 25 km/h. Man 
skiljer i denna undersökning mellan två huvudtyper 
av gupp nämligen:
a. Gupp som är kortare än hjulbasen på alla vanligen 
förekommande fordonstyper,
b. Gupp som är så låga att endast hjulbasen på större 
lastfordon kan antas överstiga deras längd.

De gupp som användes i Watts undersökning var konstrue
rade som cirkelsegment.Måtten på de gupp som användes 
framgår av figur 2.

Man testade de olika guppen genom att försökspersoner 
fick passera över dem med olika fordon och med olika 
hastigheter. Det lättaste fordon som användes i under
sökningen var en moped och det tyngsta en lastbil med 
6 tons fordonsvikt. De passagehastigheter som användes 
i undersökningen varierade mellan ca 10 km/h till ca 
110 km/h.
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Figur 2. Beskrivning av den geometriska utformningen 
av de gupp som prövats i Watts' undersök
ning. (Figuren hämtad från Watts, G.R., Road 
humps for the control ov vehicle speeds. TRRL 
Laboratory Report 597. Crowthorne, Berkshire 
1973) .

Som effektmått registrerades:
a) Hur märkbart det var att passera guppen (notice- 
ability) skattat på en 6-gradig skala, som gick från 
ej märkbart (1.) till mycket märkbart (6.).

Resultaten visade att stora gupp 152 x 7 6 mm eller 
större upplevdes som märkbara eller mycket märkbara 
i alla fordon och vid alla hastigheter,dvs de fick 
värden lika med eller större än 4.

För de mindre guppen gällde att de var ej märkbara 
eller knappast märkbara när man passerade med de lätta
re fordonen oberoende av hastighet. I de tyngre for
donen däremot visade det sig att de små guppen var 
mest märkbara vid låga hastigheter.



t)) Diskomfort skattad på en 6-gradig skala som gick 
från bekväm (1) till mycket obekväm (6). Man bad även 
försökspersonerna att ange vilken hastighet de före
drog att passera guppen med.

Resultaten av dessa mätningar sammanfattas i fem punk
ter :
1. Oberoende av storlek på gupp gällde att man skatta
de passagen som obekvämare ju tyngre fordon man färda
des i. Skillnaden mellan de olika fordonstyperna fram
går av figur 3, där skattningarna från ett gupp pre
senteras .

Speed (mile/h)

0 10 20 30 40 50 60 70 Speed (km/h)

Figur 3. Upplevelsen av diskomfort som en funktion av 
hastighet vid passage av ett gupp i form av 
ett cirkelsegment med basen 3660 mm och höjden 
100 mm. Av figuren framgår att diskomforten 
vid en given hastighet är större ju tyngre 
det fordon man färdas i är. (Figuren hämtad 
från Watts, G.R., Road humps for the control 
of vehicle speeds. TRRL Laboratory Report 597. 
Crowthorne, Berkshire 1973).

2. De tre minsta guppen (se figur 2) orsakade mycket 
ringa diskomfort utom i den tyngsta lastbilen. Med 
utgångspunkt från de hastigheter man uppgav sig föredra 
att passera dessa gupp med verkade det troligt att
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dessa gupp skulle påverka förarnas val av hastighet 
i mycket liten utsträckning.

3. Man kunde märka en tendens till att, då man passe
rade gupp med en höjd på 80 mm eller lägre och en längd 
på 2440 mm eller kortare, så ökade diskomforten i de 
lättare fordonen upp till en viss nivå varefter den 
åter sjönk om hastigheten ökades ytterligare.
Turtutici (1975), som endast testat gupp som var 
kortare än 920 mm och lägre än 80 mm, uppger att han 
observerat samma tendens. Ett exempel på denna obser
vation i Watts undersökning återges i figur 4.

0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0  70 8 0 9 0  Speed (km/h)

Figur 4. Upplevelsen av diskomfort som en funktion
av hastighet vid passage av ett gupp i form 
av ett cirkelsegment med basen 2400 mm och 
höjden 51 mm. Som framgår av figuren så sti
ger upplevelsen av diskomfort med hastigheten 
upp till ca 50 km/h för att därefter plana 
ut eller t o m  sjunka då guppet passeras med 
de två tyngsta av de tre fordonen. (Figuren 
hämtad från Watts, G.R., Road humps for the 
control of vehicle speeds. TRRL Laboratory 
Report 597. Crowthorne, Berkshire 1973).

4. För samtliga fordonstyper kan sägas att de längsta 
guppen resulterade i bekväma passager vid låga hastig
heter och att diskomforten ökade successivt med ökad 
hastighet, medan korta höga gupp tycktes vara obekväma 
vid alla hastigheter. Denna observation illustreras 
i figur 5.
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Figur 5. Upplevelsen av diskomfort som en funktion 
av hastighet vid passage av gupp i form av 
cirkelsegment med höjden 76 mm och baserna 
152, 610, 1220 och 2440 mm. Av figuren fram
går att vid de korta guppen upplevs passagen 
som obehaglig oberoende av hastighet medan 
passagen av de längre guppen först vid högre 
hastigheter upplevs som obekväm. (Figuren häm
tad från Watts, G.R., Road humps for the 
control of vehicle speeds. TRRL Laboratory 
Report 597. Crowthorne, Berkshire 1973).

5. Flera gupp var oacceptabla av säkerhetsskäl. Så 
visade det sig t ex att mopeden vid ett par av de kor
ta höga guppen slog i tramporna i vägbeläggningen.
Man filmade ett av fordonen - en Mini Clubman - då 
det passerade de olika guppen som var 76 och 102 mm 
höga. Det visade sig då att vid en passagehastighet 
på ca 30 km/h så förlorade hjulen under någon period - 
längsta tid .15 s - kontakten med körbanan vid alla 
längder av gupp utom vid det längsta - 3600 mm -.



c) Den vertikalacceleration förare och passagerare ut
sattes för mätt med en accelerometer placerad i en 
låda i försökspersonens knä. Dessa mätningar utfördes 
endast i två av fordonen - Mini Clubman och en 4 tons 
lastbil Effekten av guppens längd på vertikal
accelerationen framgår av figur 6 och 7.
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(a) Hump length 6in (152mm)

(b) Hump length 2ft (610mm)

(c) Hump length 4ft (1.22m)

(d) Hump length 8ft (2.44m)
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Fiqur 6. Vertikalaccelerationen, mätt med en accelero
meter placerad i en av passagerarnas knä i en 
Mini Clubman Estate,-som en funktion av hastig
heten vid passage av gupp i form av cirkel
segment med höjden 76 mm och baserna 152, 610 
1220 och 2440 mm. Av figuren framgår att ver
tikalaccelerationen ökar som en funktion av 
hastigheten vid passage av långa gupp medan 
den minskar vid passage av korta gupp (Figuren 
hämtad från Watts,G.R., Road humps for the 
control of vehicle speeds. TRRL Laboratory 
Report 597. Crowthorne, Berkshire 1973).



(a) Hump length 4ft (1.22m)
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Figur 7. Vertikalaccelerationen, mätt med en accelero
meter placerad i en försökspersons knä i en 
Mini Clubman Estate, som en funktion av has
tigheten vid passage av gupp i form av cirkel
segment med höjden 102 mm och baserna 1220,
2440 och 3660 mm. (Figuren hämtad från Watts, 
G.R., Road humps for the control of vehicle 
speeds. TRRL Laboratory Report 597. Crowthorne, 
Berkshire 1973).

Sambandet mellan uppmät diskomfort och den uppmätta 
vertikalaccelerationen vid olika hastigheter beräknad 
som produktmomentkorrelation gav ett värde på ca .8.
En jämförelse mellan figur 3 och 7 respektive mellan 5 
och 6 kan ge en uppfattning om sambandet.



De slutsatser Watts drar utifrån resultaten av sin 
undersökning beträffande den geometriska utformningen 
av guppen kan sammanfattas på följande sätt. Korta 
gupp är mindre lämpliga att använda eftersom effekten 
av dessa varierar mycket beroende på med vilken typ 
av fordon de passeras, vilket kan antas skapa säkerhets
problem. Dessutom finns det en tendens till att man vid 
korta gupp skulle uppleva passager med höga hastigheter 
som bekvämare än passager med låga hastigheter (se 
även Turturici 1975) .

Vid längre gupp är effekten på olika typer av fordon 
mer likartad och upplevelsen av diskomfort tilltar 
som en funktion av passagehastigheten.

Watts tycks anse att det lämpligaste guppet för att 
åstadkomma passagehastigheter, som ligger under 
32 km/h är det gupp som är 3660 mm långt och 100 mm 
högt.

Watts undersökning torde ge en god bild av hur hastig- 
hetsreducerande gupp skall utformas för att man skall 
uppnå önskad effekt på förarnas komfortupplevelse och 
därmed på deras hastighetsanpassning. Två viktiga 
frågor är emellertid inte besvarad i Watts undersök
ning. Kan man vänta sig att det uppstår några fordons- 
skador om man använder den typ av gupp, som rekommen
deras, och i vilken utsträckning utgör gupp av denna 
typ hinder vid snöröjning och normalt vägunderhåll.

Samtal med fordonstekniker vid väg- och trafikinstitu
tet ger vid handen att en "skarp" övergång mellan väg
bana och gupp, på det sätt som blir fallet då man ger 
guppet formen av ett cirkelsegment, kan antas vara 
mindre lyckat, om man ser till det slitage som kan upp
komma på fordonen, än ett gupp som har en mjukare över
gång mellan vägbana och gupp. Vid samtal med Tekniska 
Verken i Linköping har det framkommit att även ur snö- 
röj ningssynpunkt är ett gupp med en mjukare övergång 
mellan gupp och vägbana att föredra.



I Sverige användes i en del städer en typ av gupp för 
att markera gränsen mellan en matarled och en entré
gata. I Linköpings kommun användes två typer av gupp, 
dels sådana, som helt enkelt innebär att man låter 
kantstenen längs matarledan fortsätta förbi infarten 
på entrégatan, och dels sådana, som innebär att man 
har en högre nivå på entrégatan än på matarleden och 
att man sluttar upp en tröskel på ca 6 cm över en 
sträcka på 30 - 50 cm. Inga mätningar av effekten av 
dessa gupp är kända.

2.4 Hur och var skall hastighetsreducerande gupp place
ras?

Några undersökningar av i vilka typer av trafikmiljöer 
hastighetsreducerande gupp kan vara lämpliga att an
vända har ej gjorts. Det verkar dock rimligt att av 
säkerhetsskäl ställa åtminstone följande krav på 
trafikmiljön:

a) högsta tillåtna hastighet bör vara 30 km/h.
b) den hastighet med vilken trafikanterna kör in i 
det området där guppen finns bör vara relativt låg - 
50 km/h eller lägre - i annat fall bör tydliga för
varningar finnas (se Watts 1973).
c) de gator där guppen placeras bör huvudsakligen 
passeras av lokaltrafik.

I de fall ett hastighetsreducerande gupp placeras 
vid infarten till en parkeringsplats, en kortare 
entrégata där genomfart ej är möjlig eller dyklikt 
torde ett enstaka gupp kunna ha god effekt. I de fall 
där trafikanterna skall färdas en längre sträcka efter 
guppet är risken däremot stor för att de efter det 
att de passerat guppet åter accelererar till en högre 
hastighet. Om man önskar använda hastighetsreducerande 
gupp på gator där det förekommer genomfartstrafik och 
på längre återvändsgator torde det därför vara nöd
vändigt att använda sig av flera gupp.



Hur tätt guppen skall placeras är beroende av vilken 
medelhastighet man önskar åstadkomma över den väg- 
sträcka där guppen är installerade, det accelera- 
tionsmönster trafikanterna kan antas komma att upp
visa mellan guppen och av den hastighet med vilken 
guppen passeras.

Watts (1973) har genomfört ett par undersökningar 
för att belysa problemet med hur guppen bör placeras. 
Man placerade ett gupp på en enskild väg och registre
rade den hastighet de fordon, som passerade, höll på 
själva guppet och på tre olika avstånd före och efter 
guppet - 25, 50 och 100 m -. Det gupp som användes 
var ca 100 mm högt och 3660 mm långt. Resultatet av 
mätningarna presenteras i figur 8.

km/h

Avstånd från guppet 
Körriktning -------->

Figur 8. Registrerad genomsnittlig fordonshastighet
vid passage av ett hastighetsreducerande gupp 
som en funktion av avståndet till guppet. 
Guppet var utformat som ett cirkelsegment med 
en höjd på 102 mm och en bas på 3660 mm.
(Data hämtade från Watts, G.R., Road humps for 
the control of vehicle speeds. TRRL Laboratory 
Report 59.7. Crowthorne, Berkshire 1973).



Med utgångspunkt från detta resultat beräknade Watts 
att med ett avstånd på 75 - 100 m mellan guppen skulle 
man med denna typ av gupp där passagehastigheten över 
själva guppet ligger på ca 19 km/h erhålla en medel
hastighet över den sträcka där guppen installerats på 
24-32 km/h.

I ett annat försök (Watts 1973) använde man sig av 
testförare, som fick passera ett antal imaginära gupp 
markerade med koner. Förarna uppmanades, att då de 
befann sig i höjd med konerna, alltid hålla en given 
hastighet motsvarande den passagehastighet det tänkta 
guppet skulle ha tillåtit - de hastigheter som använ
des var 8, 16, 24 och 32 km/h. I en första del av 
försöket uppmanades förarna vidare att göra en moderat 
acceleration mellan konerna i en andra del av försöket 
uppmanades de att accelerera så mycket som möjligt, 
dock ej under en längre tid än att de hann bromsa 
ned till den föreskrivna passagehastigheten då de 
nådde fram till nästa kon. Som beroendemått registrera
des den högsta hastighet föraren lyckades uppnå mellan 
konerna. Fyra olika avstånd mellan konerna provades - 
27, 46, 91 och 183 m. Resultatet av undersökningen 
framgår av figur 9.

Det är viktigt att komma ihåg, när man tolkar dessa 
resultat, att man i den undersökning som redovisas i 
figur 8 endast haft ett gupp och att man i den under
sökning som redovisas i figur 9 över huvud taget inte 
haft några verkliga gupp. När man utifrån dessa under
sökningar drar slutsatser om på vilka avstånd guppen 
skall placeras gör man det under antagandet att fö
rarna kommer att uppvisa samma accelerationsmönster 
sedan de passerat ett gupp oberoende av om de strax 
därefter tvingas passera ytterligare gupp eller ej.

Ett fältprov, som kan ge en tillförlitligare bild av 
hur en serie gupp faktiskt kommer att fungera har 
genomförts i Norge (Ulstad ich Saeland 1974). Resulta
tet av denna undersökning beskrives nedan.



Figur 9. Den högsta hastighet testförare lyckades upp
nå då de accelererade sitt fordon mellan två 
imaginära gupp, markerade med koner. Den has
tighet konerna fick passeras med var given, 
samma passagehastighet gällde för såväl den 
första som den andra konen. Det fordon som 
användes var en Hilman Minx Estate.

Den hastighet med vilken 
konerna skulle passeras

x_     ̂ Den hastighet som uppnåddes
vid moderat acceleration

Q__         0 Den hastighet som uppnåddes
vid maximal acceleration 

(Data hämtade från Watts, G.R., Road humps 
for the control of vehicle speeds. TRRL 
Laboratory Report 597. Crowthorne, Berkshire 
1973) .

Sammanfattningsvis kan man säga att Watts' undersök
ning talar för att om man önskar åstadkomma en medel
hastighet på ca 30 km/h med gupp som är ca 3.7 m lån
ga och 10 cm höga bör dessa placeras på ett avstånd
av ca 100 m.



2.5 Effekten av hastighetsreducerande gupp i verklig 
trafik

VTI känner endast till två undersökningar av effekten 
av hastighetsreducerande gupp i verklig trafik. Resul
tatet av det första av dessa undersökningar (Watts 
1973) redovisas i figur 8. Som framgår av figur 8 
minskade trafikanterna sin hastighet med nära 50 % 
när de passerar detta gupp jämfört med den hastighet 
de höll 100 m före guppet. Tyvärr har man i denna 
undersökning inte gjort några mätningar av hastigheten 
innan guppet installerades, vilket begränsar möjlig
heterna att dra slutsatser om guppets verkliga effekt.

Det hastighetsmönster som trafikanterna uppvisar enligt 
figur 8, dvs en kraftig inbromsning före guppet och 
en kraftig acceleration omedelbart efter guppet, är 
inte önskvärd ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta torde 
dock kunna motverkas genom att flera gupp läggs ut 
över den vägsträcka där man önskar åstadkomma en has- 
tighetsreduktion. Ulstad och Saeland (1974) har genom
fört en fältstudie där man placerat ut 7 gupp efter 
varandra på ett avstånd av 75 m mellan guppen. Guppen 
konstruerades i enlighet med det av Watts rekommende
rade guppet dvs ett cirkelsegment med en höjd på 
100 mm och en bas på 3660 mm. Installationen gjordes 
på ett vägavsnitt där hastigheten var begränsad till 
30 km/h. Tyvärr redovisar man inte heller i denna 
undersökning några mätningar av hastigheten före det 
att installationen gjordes. Det enda som sägs är att 
hastighetsbegränsningen endast respekterades av några 
få procent av förarna före installationen. Vid has- 
tighetsmätningar efter det att installationen gjorts 
var genomsnittshastigheten över fordon mellan guppen 
26 - 27 km/h och på själva guppen ca 4 - 5 km/h lägre. 
Denna variation i hastighet dvs 4 - 5  km/h mellan 
högsta och lägsta hastighet verkar betydligt mer
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acceptabel än den variation man kunde vänta sig uti
från den i figur 8 redovisade undersökningen. Något 
svar på hur tätt guppen bör placeras ger dock inte 
heller den norska undersökningen eftersom man endast 
använde sig av ett avstånd - 75 m.

Förutom variationer i hastigheten över den sträcka 
där man önskar åstadkomma en hastighetsvariation är 
även variationen i hastighet mellan olika fordon på 
en och samma plats av intresse. Det verkar rimligt 
att anta att en så liten variation som möjligt i has
tighet mellan fordonen är att föredra ur säkerhets
synpunkt. I Watts' undersökning som redovisas i figur 
8 varierade standardavvikelsen för de individuella 
fordonens hastigheter från ett högsta värde på 6.72 
km/h vid mätningar 100 m före guppet till ett lägsta 
värde på 4.27 km/h mätt på guppet. Den fullständiga 
fördelningen av de på guppet uppmätta hastigheterna 
redovisas i figur 10.

Speed (mile/h)
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

Speed (km/h)
Figur 10. Fördelningen över uppmätta hastigheter på

guppet i den i figur 8 redovisade undersök
ningen. (Figuren hämtad från Watts, G.R.
Road humps for, the control of vehicle speeds 
TRRL Laboratory Report 597. Crowthorne, Berk
shire 1973) .



I den norska undersökningen redovisas inga direkta 
värden på variationen i hastighet över fordon men man 
uppger att 85% av fordonen höll hastigheter under 
30 - 32 km/h då man mätte mellan guppen - detta skall 
jämföras med uppgiften att endast några få procent 
höll hastigheter lägre än 30 km/h innan guppen instal
lerades. I figur 11 redovisas den kumulativa hastig- 
hetsfördelningen vid mätningar i en punkt mellan 3:e 
och 4:e guppet i den norska undersökningen.

% saktere enn v.

Med Kjederetning  ------ 50 målinger
Mot Kjederetning --------  14 målinger

Figur 11. Kumulativ fördelning av de hastigheter, som 
registrerades mellan 3:e och 4:e guppet i en 
anläggning med 7 st hastighetsreducerande 
gupp. (Figuren hämtad från Ulstad, P.H., 
och Saeland, B.E., Reduserte Körehastigheter 
i boliveier. Stencil från Oslo veivesen 
74-11-21).
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Som en jämförelse presenteras i figur 12 den kumula- 
tiva fördelningen av hastigheter som registrerats av 
Brodin och Ringhagen (1975) på en av de mätplatser 
där man sänkte hastigheten från 50 km/h till 30 km/h. 
Fördelningarna från de övriga mätplatserna i Brodin 
och Ringhagens experiment uppvisar samma bild som 
figur 12.

Figur 12. Fördelning av hastigheter i en punkt på en 
väg där högsta tillåtna hastighet sänkts 
från 50 km/h till 30 km/h ca 4 månader före 
mättillfället. (Data hämtade från Brodin, A. 
och Ringhagen, L.. Effekten på olyckor och 
hastigheter av hastighetsgränsen 30 km/h i 
bostadsområden. Statens väg- och trafikinsti
tut. Rapport nr 78, Linköping 1975).

Vid jämförelse mellan figur 11 och 12 framgår att man 
i den norska undersökningen, där man använt hastig
hetsreducerande gupp fått en väsentligt mindre varia
tion i hastighet mellan fordonen än vad man kunde 
vänta på en väg där hastighetsgränsen 30 km/h gäller.



I den norska undersökningen (Ulstad och Saeland 1974) 
installerade man även ett enstaka gupp i anslutning 
till ett övergångsställe. För att man skulle få en 
tillräckligt bred gångbana över guppet var man tvungen 
att göra det så långt som 6,9 m. Man använde sig av 
samma höjd som vid de kortare guppen - 10 cm. Vid 
detta gupp kunde man dock ej konstatera någon effekt 
på hastigheten vilket man förklarade med att guppet 
var för långt.

2.6 Frågor som behöver belysas för att man skall få en
bättre bild av effekten av hastighetsreducerande gupp

2.6.1 Guppens_utformning

Watts' undersökning (1973) torde på ett uttömmande 
sätt ha visat vilka dimensioner ett gupp med formen 
av ett cirkelsegment skall ha för att man skall er
hålla passagehastigheter kring 20 km/h. Innan man 
bestämmer sig för hur hastighetsreducerande gupp 
skall utformas måste man dock även ta hänsyn till 
följande frågor:

1. Vilka fordonsskador kan uppkomma med den typ av 
gupp som rekommenderas av Watts? Finns det alter
nativa utformningar av guppen som kan ge samma 
positiva effekt på hastigheten men som kan antas 
vara att föredra ur den synpunkten att de medför 
ett mindre slitage på fordonen?

2. Vilket hinder för snöröjning och renhållning ut
gör ett gupp av Watts' typ? Kan guppen ges en 
alternativ utformning för att minska detta problem?

3. Är gupp av den typ Watts föreslagit möjliga att 
konstruera ur teknisk och ekonomisk synpunkt? 
Kontakter med Tekniska Verken i Linköping ger vid 
handen att denna typ av gupp kan vara svåra att



åstadkommas. Finns det alternativa utformningar 
som kan ge samma goda effekt på hastigheten men 
som är lättare att producera.

2.6.2 Hur_skall_guppen_placeras?

I vilka trafikmiljöer är det möjligt att utnyttja 
enstaka gupp? I den norska undersökningen (Ulstad 
och Saeland 1974) har man undersökt effekten av ett 
enstaka gupp i anslutning till ett övergångsställe 
(se ovan). Man kunde i detta fall visserligen inte 
konstatera någon positiv effekt, men med en alter
nativ utformning av guppet verkar det rimligt att en 
effekt skulle kunna erhållas. Den effekt som Watts 
registrerade vid ett enstaka gupp (se figur 8) - en 
kraftig hastighetsreduktion just vid passager av 
guppet - kan antas vara positiv ur säkerhetssynpunkt 
vid övergångsställen, eftersom den kan antas medföra 
att bilisternas bromssträcka minskar när de närmar 
sig övergångsstället och att deras benägenhet för 
att stanna för att släppa fram fotgängare ökar.
Ulstad och Saeland (1974) pekar dessutom på att fram
komligheten för fotgängare kan antas bli förbättrad 
om ett övergångsställe placeras på ett gupp genom 
att det underlättar passage med t ex rullstol och 
barnvagn. Det finns också anledning att anta att upp- 
täckbarheten av övergångsställen kan förbättras om de 
placeras på hastighetsreducerande gupp. Det kan därför 
finnas anledning att ytterligare undersöka möjlig
heten att placera övergångsställen på hastighetsreduce
rande gupp, och då förutom att registrera förändringar 
i fordonens passagehastigheter även undersöka föränd
ringar i bilisternas benägenhet att lämna fotgängare 
företräde och i övergångsställenas upptäckbarhet.

På de flesta ställen torde det emellertid inte vara 
önskvärt med en momentan hastighetssänkning av den 
typ som illustreras i figur 8. Vad man eftersträvar 
bör i stället vara en jämn och låg hastighetsnivå. 
Frågan är om detta går att åstadkomma med enstaka



gupp i någon typ av trafikmiljöer och hur skall den 
i så fall vara beskaffad. Man kan anta att ju mindre 
tid trafikanten kan vänta sig att vinna på att öka 
hastigheten efter det att han passerat ett gupp desto 
mindre benägen kan han antas vara att öka hastig
heten efter det att han passerat guppet. Man kan 
därför vänta sig att enstaka gupp kan ha en positiv 
effekt på platser där förarna endast har korta 
sträckor att färdas efter det att de passerat guppet 
t ex parkeringsplatser, återvändsgator och entré
gator .För att undersöka hur stora parkeringsplatserna 
är eller hur långa återvändsgatorna får vara för att 
man fortfarande skall ha en positiv effekt av enstaka 
gupp krävs empiriska studier.

På längre entrégator och gator med genomgående trafik 
torde det vara nödvändigt att man använder sig av 
serier av gupp. En fråga i detta sammanhang, som 
ännu inte besvarats är hur långt kan avståndet mellan 
guppen maximalt vara utan att man får en alltför 
stor variation i hastighet över vägen och mellan for
donen .

2.7 Förslag till undersökningar

I. För att kunna optimera guppens utformning med 
hänsyn till:

a) effekten på trafikanternas hastighet
b) effekten på fordonens manövrerbarhet
c) fordonsslitage
d) möjligheten att kunna producera guppen till 

en rimlig kostnad
e) möjligheten att kunna klara av renhållning 

och snöröjning

föreslår VTI att man bildar en arbetsgrupp i 
vilken det ingår en fordonstekniker och en be- 
teendevetare från VTI och en representant från 
respektive produktions och driftsidan hos den



väghållare på vars vägnät guppen eventuellt kom
mer att fältmässigt prövas. Utgångspunkten för 
gruppens arbete bör vara att om möjligt använda 
den typ av gupp, som Watts föreslår, eftersom 
effekten av dessa gupp på fordonens passagehas- 
tigheter är kända, och gupp som mycket avviker 
från dessa måste testas laboroatoriemässigt innan 
de kan utsättas för ett fältmässigt prov.

Genom den ringa dokumentation som finns rörande 
hastighetsreducerande gupp bör arbetsgruppen genom 
direkta kontakter med myndigheter och väghållare 
inom och utom Sverige där hastighetsreducerande gupp 
används skaffa information om de erfarenheter man 
gjort.

Gruppens arbete bör utmynna i ett förslag om en 
fältmässig prövning av hastighetsreducerande gupp.

II. Fältprov av hastighetsreducerande gupp

Hur denna undersökning skall läggas upp bestäms 
av undersökning I ovan. Följande frågor bör dock 
belysas i en sådan undersökning:

a) I vilka trafikmiljöer är det tillräckligt med 
ett enstaka gupp för att erhålla en önskad 
hastighetsreduktion.

b) Hur långt kan avstånden mellan guppen högst 
vara utan att den önskade hastighetsreduktionen 
går förlorad och variationen i hastighet över 
vägen och mellan fordonen blir alltför hög.

Som effektmått bör man vad gäller trafikantbe
teende i en sådan undersökning registrera

1. Den genomsnittliga hastighetsnivån över instal- 
lationssträckan före och efter installationen 
av hastighetsreducerande gupp.



2. Trafikbelastningen på installationssträckan 
före och efter installationen. Det kan förhålla 
sig så att trafikanterna efter en installation 
av hastighetsreducerande gupp om möjligt väl
jer en annan färdväg, vilket i vissa fall även 
kan vara en önskvärd effekt.

3. Variationen i hastighet över installations
sträckan före och efter det att installationen 
genomförts.

4. Variationen i hastighet mellan fordonen före 
och efter det att installationen gjorts på 
olika avstånd från guppen.

Till dessa effektmått kan troligen läggas flera 
fordonstekniska och vägtekniska mått, som är av 
intresse vid en slutlig värdering av effekten av 
anläggningar med hastighetsreducerande gupp.

Kostnadskalkyl

Kostnaden för det arbete arbetsgruppen under punkt I 
ovan skall genomföra beräknas till 40 000:-.

Kostnaden för fältstudier enligt punkt II ovan kan 
inte anges förrän arbetsgruppen slutfört sitt arbete.
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