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SAMMANFATTNING

De viktigaste kostnaderna som trafikanterna utsätts

för i samband med bilresor är tidskostnader, olycks-

kostnader och fordonskostnader. Storleken av dessa

kostnader varierar med hastigheten på så sätt att

summakostnaden eller den totala trafikantkostnaden

antar ett minsta värde vid en viss hastighet. Denna

hastighet benämnes den Optimala hastigheten. För att

erhålla så god trafikekonomi som möjligt bör bilister-

na köra med den optimala hastigheten.

Vid angelägenhetsbedömning av väginvesteringar utförs

inom vägverket trafikekonomiska kalkyler, där olika

investeringsalternativs effekt på trafikantkostnaden

beräknas. De alternativ som relativt sett ger en stor

minskning av trafikantkostnaden per investerad krona

erhåller en hög prioritet. Vid val av hastighetsgräns

tas däremot ingen direkt hänsyn till hur olika hastig-

hetsgränser påverkar trafikantkostnaden. Detta medför

att gällande system för åsättande av hastighetsgränser

kan få stor betydelse för vilka väginvesteringar som

prioriteras.I

För att belysa de konsekvenser som kan uppstå genom att

en viktig målkomponent vid väginvesteringar (maximal

trafikekonomisk vinst per investerad krona) saknas vid

åsättandet av hastighetsgränser har ett antal räkne-

exempel utförts för några vanliga typer av tvåfältiga

landsbygdsvägar. Beräkningarna utgår från de värder-

ringar av olyckor och restider som vägverket använder.

Två värderingsalternativ har undersökts. Det första

utgörs av den värdering vägverket använt de senaste åren

medan det andra överensstämmer med den revidering, som

för närvarande genomförs vid vägverket och som enligt

uppgift kommer att användas de närmaste åren.

Räkneexemplen visar, att hastighetsgränsen 110 km/h med-

för oekonomiskt höga hastigheter för båda de använda

värderingsalternativen. Detta medför att en stor del



II

av den potentiella möjlighet till en minskad trafi-

kantkostnad som en förhöjd vägstandard innebär går

förlorad om vägens hastighetsgräns sättes så högt som

till 110 km/h. Vägar som enligt gällande system för

hastighetsbegränsningar åsätts 110 km/h kommer att få

en lägre prioritet i Vägverkets angelägenhetsbedöm-

ningar än om de i stället hastighetsbegränsades till

90 eller 70 km/h. Denna effekt förstärks i och med

att den reviderade värderingen av olyckor och restider

börjar användas. Utifrån den reviderade värderingen

medför även hastighetsgränsen 90 km/h oekonomiskt höga

hastigheter medan 70 km/h medför nära nog optimala has-

tigheter på samtliga studerade vägtyper.

Det bör observeras att räkneexemplen bygger på relativt

osäkra samband för beskrivning av hur olyckor och has-

tigheter påverkas av vägstandard och hastighetsgränser.

Osäkerheten är emellertid inte så stor att den kan rub-

ba slutsatsen att hastighetsgränsen 110 km/h medför

klart oekonomiskt höga hastigheter utgående från det

reviderade värderingsalternativet.

De genomförda räkneexemplen utmynnar enligt författarens

mening i två speciellt viktiga frågor:

1. Finns det något motiv för att bibehålla en så

hög hastighetsgräns som 110 km/h?

2. Borde inte möjligheterna ökas att fritt Välja

hastighetsgräns i samband med planering och

projektering av nya vägar för att därigenom

möjliggöra en bättre trafikekonomisk lönsamhet?



BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

De viktigaste kostnader som trafikanterna utsätts

för i samband med bilresor är tidskostnader, olycks-

kostnader och fordonskostnader. Storleken av dessa

kostnader bestäms bl a av väg- och trafikmiljön,

fordonstypen, antalet resenärer i fordonet, hastig-

heten, samt den monetära värderingen av restider och

olyckor. Tidsförbrukningen avtar med hastigheten

medan olycksrisken och fordonskostnaden ökar. Vid

en viss hastighet är ökningen av olycks- och fordons-

kostnaden större än minskningen av restidskostnaden

vilket medför att trafikantkostnaden (restidskostnad+

olyckskostnad+fordonskostnad) antar ett minsta värde

vid denna hastighet. Denna hastighet kallas i fort-

sättningen den Optimala hastigheten. Den optimala

hastigheten varierar bl a mellan olika väg- och tra-

fikmiljöer och olika yttre förhållanden (t ex väglag

och ljusförhållanden).

På flera stadier i Vägverkets (VVs) planeringsprocess

görs beräkningar av vilken effekt olika vägbyggnads-

åtgärder får på den genomsnittliga trafikantkostnaden.

Resultaten används för att bedöma vilka väginveste-

ringar som ger den största trafikekonomiska vinsten

per investerad krona vilket utgör ett betydelsefullt

underlag vid beslut om var, när och hur en ny väg

skall byggas (1).

Vid väginvesteringar förutsättes att "dagens" system

för differentierade hastighetsgränser även kommer att

gälla i framtiden. Det vore rent principiellt önsk-

värt att i samband med planering och projektering av

nya vägar ha möjlighet att åsätta den nya vägen en

hastighetsgräns som medför att bilisternas faktiska

hastigheter kom att ligga nära den optimala hastigheten.

Denna målsättning för ett system av hastighetsgränser

diskuteras i VTI rapport nr 76 (2). I rapporten anses



den nuvarande kunskapen om samband mellan faktiska

fordonshastigheter och trafikolyckor otillräcklig

för att bygga ett system av hastighetsbegränsningar

utifrån en trafikekonomisk målsättning. I varje

system av hastighetsgränser måste emellertid en av-

Vägning ske mellan hastigheter och olyckor varför

den otillräckliga kunskapen om samband mellan olyckor

och hastigheter rent generellt är ett problem oberoende

av systemets målsättning. Utifrån en trafikekonomisk

målsättning utförs avvägningen mellan hastigheter och

olyckor genom den monetära värderingen av restider och

olyckor varvid även hänsyn tas till fordonskostnadernas

beroende av hastigheten. Detta gör att den optimala

hastigheten kommer att ändras om prisrelationerna

mellan de tre kostnadsposterna ändras. Den s k olje-

krisen innebar att drivmedelspriserna steg språngvis

i förhållande till den allmänna pris- och löneutveck-

lingen. Vidare har enligt uppgift statsmakterna ut-

tryckt en önskan att olyckorna bör ges en ökad bety-

delse i förhållande till restiden i VVs planering av väg-

investeringar. Dessa förändringar medför att den tra-

fikekonomiskt optimala hastigheten sjunker. Om de

faktiska hastigheterna, som i betydande utsträckning

bestäms av gällande hastighetsgränser, starkt avviker

från de Optimala hastigheterna (utifrån gällande kost-

nader och värderingar) kan detta få stora konsekvenser

för vilka framtida väginvesteringar som prioriteras.

Det är således olyckligt att i samband med väginveste-

ringsbeslut ha med en viktig målkomponent (maximal

trafikekonomisk vinst per investerad krona) som helt sak-

nas vid bedömningen av Vilken hastighetsgräns vägen skall ha.

För attkonkretisera de ovan beskrivna frågeställningarna

har en grov beräkning utförts av trafikantkostnadens

beroende av den genomsnittliga reshastigheten och

resultatet har ställts i relation till de faktiska

hastigheter bilisterna kan anses hålla vid olika has-

tighetsgränser. Beräkningen har utförts för tre van-

liga typer av tvåfältiga landbygsvägar och för enbart

personbilar.



Målsättningen för beräkningen är att denna skall

0 exemplifiera hur den optimala hastigheten varierar
med vägtyp

o exemplifiera hur den Optimala hastigheten varierar
för olika kostnader och värderingar

o illustrera var dagens faktiska hastigheter vid olika
hastighetsgränser ligger i förhållande till de Opti-
mala hastigheterna

0 utgöracabtdiskussionsunderlag för att bedöma de kon-
sekvenser som nuvarande system av hastighetsgränser
kan få för den framtida vägplaneringen.



BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Trafiktekniskt underlag

 

Räkneexemplet bygger på följande antagna olyckskvoter

och medelreshastigheter:

  

 

  

Tabell 1. Antagna olyckskvoter och medelreshastigheter
vid olika hastighetsgränser

Vägtyp Olyckskvot vidknstçn: Hastighet vid hast r

70 km/h 90 km/h 110 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h

I Tvär-
sektion 0,53 0,66 0,92 74 81 86

6-7,5 m

II Tvär- 0,43 0,54 0,76 77 85 91
sektion
7,5-10 m

IIITvär- 0,36 0,45 0,63 81 90 97
sektion
12-13 m

  

     

 

Värdena har erhållits från de empiriska studier som

har utförts av VTI för att bl a beskriva hur olycks-

kvoten och hastigheten varierar med Vägtyp och has-

tighetsgräns. Hastighetsgränsens inverkan på olycks-

kvoten överensstämmer med den olycksmodell som ingår

i det nyligen framlagda förslaget till kvalitetsbe-

stämning av vägar (3,4).

rapporterade olyckor.

Olyckskvoterna gäller polis-

Hastighetsgränsens inverkan på

de faktiska hastigheterna bygger på de hastighetsmät-

ningar som utförts i samband med ändringar av gällande

hastighetsgränser (5,6)

 



Noggrannheten i värdena kan ej anges bl a på grund

av att de sammanställs från olika omfattande under-

sökningar med varierande aktualitet.

Vägtyp I utgörs av vägar, som för närvarande i all-

mänhet har hastighetsgränsen 70 eller 90 km/h. Väg-

typ II har i allmänhet 90 km/h. Vägtyp III kan ha

90 eller 110 km/h.

Med hjälp av värdena i den tidigare redovisade tabel-

len antas följande samband gälla mellan olyckskvot

och medelreshastighet för de tre vägtyperna.

OLYCKSKVOT
011105 f km

1.5 - VÄGTYP

I

05-

  

0 W I I I I

60 70 80 90 100
MEDELRESHASTIGHET km lh

Figur 1 Antagna samband mellan olyckskvot och has-
tighet för olika vägtyper.

Värderingar och kostnader

 

Två alternativa värderingar har använts. Alternativ 1

utgörs av VVs tidigare värdering, vilken finns redovi-

sad i VV-rapporten DAlZl (l). Alternativ 2 har erhållits

från VV och skall enligt uppgift överensstämma med det

förslag, som kommer att framläggas i samband med pågående

revidering av DAlZl.



9129592:

Alt 1. 80 000 kr/polisrapporterad olycka i 1973 års
penningvärde.

Alt 2. 125 000 kr/polisrapporterad olycka i 1976 års
penningvärde.

Alt 2 innebär en uppskrivning av olycksvärderingen

(i fast penningvärde) på ca 20%. Denna uppskrivning

motiveras enligt uppgift till största delen av att

en ökad humanvärdering av olyckor anses önskvärd.

B§§El§=

Alt 1. 15 kr/personbilstimme i 1973 års penningvärde.

Alt 2. 16,50 kr/personbilstimme i 1976 års penning-
värde.

Alt 2 innebär en nedskrivning av restidsvärderingen

(i fast penningvärde) på ca 15%. Nedskrivningen torde

motiveras av de kalkyler som utförts av kommittén för

långsiktig vägplanering (7). Dessa indikerar att det

tidigare använda värdet (alt 1) kan vara för högt.

E9§§92§59§§2§§§§=

De båda alternativen redovisas i bilaga 1. Alt 2 inne-

bär en ökning av fordonskostnaden med ca 10% utöver den

allmänna prisutvecklingen. Detta beror av den s k olje-

krisen, som innebar att priset på oljeprodukter steg

språngvis i förhållande till andra varor.

Vid beräkningarna enligt alt 1 har den undre kurvan för

asfalt använts (se bilaga 1:1).



RESULTAT

I figurerna 2 och 3 redovisas hur de summerade tra-

fikantkostnaderna beror av medelreshastigheten för

de tre vägtyperna. I figurerna redovisas även sepa-

rat summan av restidskostnader och fordonskostnader.

De hastigheter personbilarna anses hålla vid "gällande"

hastighetsgränser har markerats med heldragna linjer.

Antagna hastigheter vid "icke gällande" hastighets-

gränser har markerats med streckade linjer.

AV figurerna framgår att det genomförda räkneexemplet

visar följande:

0 Värderingsalternativ 2 innebär att den optimala

hastigheten sjunker i förhållande till alternativ

1. Skillnaden är 5-10 km/h.

0 Kostnadsminimum för restids- och fordonskostnaden

har sjunkit från hastigheten ca 105 km/h enligt

alternativ 1 till ca 95 km/h enligt alternativ 2.

0 Enligt alternativ 1 (tidigare värdering) är den

optimala av de tre studerade hastighetsgränserna

90 km/h på alla tre vägtyperna. Den reviderade

värderingen (alternativ 2) innebär att den Optimala

hastighetsgränsen sjunker till 70 km/h på alla tre

vägtyperna.
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Figur 2. Samband mellan trafikantkostnad och

medelreshastighet på olika vägtyper.

VÄRDERINGSALTERNATIV 1

1973 års priser

Tidskostnad: 15,00 kr/pbh

Olyckskostnad: 80 000 kr/polisrapporterad olycka
Fordonskostnad: Enligt bilaga l:l

KOSTNAD

Öre / pbkm

VÄGTYP

 

   

   

 

  

RESTIDSKOSTN o

r FORDONSKOSTN o

OLYCKS KOSTNAD

  

RESTIDSKOSTN 0

FORDONSKOSTN

  

I 1,
160 110 120
RESHASTIGHET kmlh

80 90
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Figur 3. Samband mellan trafikantkostnad och 9
medelreshastighet på olika Vägtyper.

VÄRDERINGSALTERNATIV 2

1976 års priser

Tidskostnad: 16,50 kr/pbh
Olyckskostnad: 125 000 kr/polisrapporterad olycka
Fordonskostnad: Enligt bilaga 1:2

KOSTNAD

örelpbkm

VÄGTYP

q RESTIDSKOSTN.
1 FORDONSKDSTN .
OLYCKSKOSTNAD

 

   
RESTIDSKOSTN +

FORDONSKOSTN

  

I I I I I
I

70 80 90 100 110
RESHA STlGHET km /h
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DISKUSSION

Räkneexemplet visar att utifrån de nya kostnaderna

(värderingarna) kan trafikekonomiska vinster er-

hållas om de nuvarande hastighetsgränserna 90 och 110

km/h sänks till 70 km/h. Speciellt "olönsamt" hög

hastighet medför hastighetsgränsen 110 km/h. Det

kan tyckas att skillnaderna sett i relation till den

totala trafikantkostnaden är så små att de kan betrak-

tas som betydelselösa. Man bör emellertid observera

att även med relativt omfattande Vägbyggnadsåtgärder

så kan trafikkostnaden i regel endast sänkas med en

liten andel Vilket framgår direkt av figur 3.

För att än tydligare illustrera detta har i tabell 2

utifrån figur 3 gjorts en sammanställning av de trafik-

ekonomiska vinster som erhålles dels genom olika sänk-

ningar av gällande hastighetsgränser på de tre väg-

typerna och dels genom att förbättra vägstandarden

från en vägtyp av lägre standard till en vägtyp av

högre standard inom ramen för nu gällande system av

hastighetsgränser.

Tabell 2. Jämförelse mellan olika åtgärders effekt på
trafikantkostnaden

    

U Förändring av
Åtgaêåer 3 trafikantkostnad

(se lgur ) öre/pbkm %

Sänkta I 903-91 70 - 1,1 - 1,9
hastighets- II 90 -911 70 - 1,0 - 1,8
gränser III 110-åIII 90 - 1,9 - 3,4

III 110-?III 70 - 2,8 - 5,1
III 90 *9111 70 - 1,0 - 1,9

Höjd I 70 -äII 90 - 0,9 - 1,6
vägstandard I 70 -ÖIII 90 - 2,4 - 4,3
("Nybygg- I 70 *9111 110 - 0,6 - 1,1
nad") I 90 -âII 90 - 2,0 - 3,5

I 90 "#111 90 - 3,5 - 6,2
I 90 *äIII 110 - 1,7 - 3,0
II 90 -9111 90 - 1,5 - 2,7
II 90 -9111 11 + 0,3 + 0,5
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Av tabellen framgår att de renodlade hastighets-

reglerande åtgärderna ger trafikekonomiska vinster

av samma storleksordning som de tänkta nybyggnadsåt-

gärderna. Speciellt bör man observera att av de tre

nybyggnadsfall som medför en höjning av hastighetsgrän-

sen till 110 km/h så uppstår en liten trafikekonomisk

förlust i ett av fallen medan vinsten är måttlig i de

andra fallen.

I tabell 3 specialredovisas de nybyggnadsfall som

även innebär en höjning av gällande hastighetsgräns

och en jämförelse görs med den beräknade vinsten om

den gamla vägens hastighetsgräns hade bibehållits.

Tabell 3. Jämförelse mellan förändring av trafikant-
kostnaderna vid en höjning av vägstandarden
med respektive utan medföljande höjning av
gällande hastighetsgräns

 

NW_24 .

.
...MW-

   

 

 

 

 

Åt "rd Förändring i trafi-
ga kantkostnad Slutsats

(se figur 3) öre/pbkm %

I 70+ II 90 _ -O,9 W, - 1,6 _ Ca 55 % av vinsten

I 70- II 70 -1,9 - 3,4 går förlorad

70->III90 -2,4 - 4,3 Ca 30 % av vinsten

70- III7O -3,4 - 6,1 går förlorad

70- IIIll0 -0,6 - 1,1 Ca 80 % av vinsten

I 70-) III 70 -3,4 - 6,1 går förlorad

I 90-åIIIllO -l,7 - 3,0 Ca 50 % av vinsten

I 90-9III 90 -3,5 - 6,2 går förlorad

II 90-åIIIllO +0,3 + 0,5 Ca 120 % av vinsten

II 90-4III 90 -115 - 2,7 går förlorad
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Av tabellen framgår att höjningen av hastighetsgränsen

i de flesta fall medför att en mycket stor del av den

möjliga trafikekonomiska vinsten går förlorad.

En viktig iakttagelse är att den Optimala hastigheten,

även om man helt bortser från olyckskostnaden, är så

låg som ca 95 km/h enligt den nya värderingen (alterna-

tiv 2). Detta innebär, att även hastigheten på motor-

vägar som har hastighetsgränsen 110 km/h är klart "o-

ekonomiskt hög". VTI:s hastighetsmätningar visar, att

den genomsnittliga reshastigheten för personbilar torde

ligga mellan 105 och 110 km/h på motorvägar, d v 5 mer

än 10 km/h över den optimala hastigheten.

För att ytterligare illustrera att en betydande minsk-

ning av trafikantkostnaden kan erhållas genom att sänka

90- och 110-gränserna till 70 km/h har en mycket grov

kalkyl utförts för hela det statliga Vägnätet. Denna

visar, att sänkningen skulle medföra en total årlig

kostnadsminskning på ca 180 Mkr. Ca 80 Mkr härrör från

110-Vägarna och ca 100 Mkr från 90-Vägarna. Enligt den

gällande flerårsplanen för Vägbyggnadsverksamheten, som

bygger på tidigare Värdering (alternativ 1), är ett ty-

piskt värde på första årets avkastningl) för de plane-

rade projekten ca 15 %. 180 Mkr motsvarar utifrån detta

drygt 1,2 miljarder kronor i väginvesteringar. Med nu-

varande takt i nybyggnation representerar detta mer än

ett års byggande av statsvägar.

Förutom sänkta trafikantkostnader skulle en sänkning av

hastighetsgränserna 110 och 90 km/h även medföra ett

minskat vägslitage. Enligt studier av samband mellan

vägslitage orsakat av dubbdäck och hastighet (8) skulle

sänkningen medföra en minskning av vägslitaget med stor-

 

1) Första årets avkastning definieras som öppnings-
årets prognostiserade trafikekonomiska Vinst divi-
derat med byggnadskostnaden.
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leksordningen 35 % på llO-vägarna och 20 % på

90-vägarna. De årliga kostnaderna för det vägsli-

tage dubbdäcken förorsakar på det statliga vägnätet

har uppskattats till ca 100 Mkr uttryckt i 1974 års

priser (9). Utifrån dessa uppskattningar kan den

minskade väghållningskostnaden beräknas till minst

15 Mkr per år som en följd av de sänkta hastighets-

gränserna.

De genomförda beräkningarna bygger på två fundamen-

tala förutsättningar.

Den första är de använda sambanden mellan vägstandard,

hastighetsgräns, hastighet och olyckskvot, vilka er-

hållits ur VTIs empiriska studier. Osäkerheten i

dessa samband torde vara relativt stor. Man bör t ex

observera, att det från VTIs undersökningar klart fram-

går, att inte bara olyckskvoten utan även olyckornas

skadeföljd minskar vid en sänkning av hastighetsgränsen

(10). Någon hänsyn till detta har inte tagits vid be-

räkningen, vilket sannolikt medfört en överskattning av

den Optimala hastigheten.

Trots ovanstående har en speciell beräkning utförts ut-

gående från ett betydligt svagare samband (på gränsen

till orealism) mellan olyckskvot och hastighet än vad

som antages i figur 1. Det svagare sambandet medför

naturligtvis en ökning av den optimala hastigheten. Denna

är emellertid inte så stor att den rubbar slutsatsen, att

hastighetsgränsen 70 km/h är den Optimala av de studerade

gränserna på samtliga tre vägtyper. Skillnaden mellan

hastighetsgränserna 90 och 70 km/h blir emellertid liten

ur trafikekonomisk synpunkt. Gränsen 110 km/h är även

i detta fall klart oekonomiskt hög. I de exempel i tabell

3, där en höjning av vägstandarden även åtföljs av en

höjning av hastighetsgränsen till 110 km/h,kommer fort-

farande över hälften av den möjliga trafikekonomiska

vinsten att gå förlorad p 9 a den alltför höga hastighets-

gränsen.
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Den andra förutsättningen är det använda sambandet mellan

fordonskostnad och hastighet och den värdering som görs

av olyckor och restider. Hur osäkert och diskutabelt

detta underlag är kan inte bedömas. Man kan endast kon-

statera, att den förändring som skett i förhållande till

tidigare (l) innebär att olyckskostnaden uppvärderats med

ca 20%, fordonskostnaden ökats med ca 10 % medan restids-

kostnaden nedvärderats med ca 15 %,allt uttryckt i fast

penningvärde. Detta har medfört, att den Optimala has-

tigheten sjunkit 5-10 km/h.

Utgående från gällande kostnader och värderingar är så-

ledes de hastigheter, som bilisterna håller vid hastig-

hetsgränserna 90 och 110 km/h,"olönsamt" höga, medan en

sänkning av hastighetsgränsen till 70 km/h torde medföra

nära nog Optimala faktiska hastigheter. Hastigheterna

på 90-Vägarna kan naturligtvis i viss utsträckning även

sänkas genom en intensifierad polisövervakning, eftersom

ca 1/3 av bilisterna i dag överskrider 90 km/h på dessa

vägar. På "llO-vägarna" överträder emellertid endast en

liten del av bilisterna gällande hastighetsgräns, varför

en ökad polisövervakning på dessa vägar inte torde med-

föra någon betydande sänkning av nuvarande hastigheter.

Vad beror det då på att bilisterna kör med hastigheter,

som ligger så pass mycket över den Optimala hastigheten?

En rimlig förklaring är att trafikanterna inte har för-

1) ochmåga att bedöma, hur tidsvinster, fordonskostnader

olycksrisker beror av hastigheten. I VTI rapport nr 70

(ll) Visas t ex att bilister kan ha en tendens att över-

skatta de tidsvinster, som de erhåller då de höjer sin

hastighet från en högre ursprungshastighet i jämförelse

med motsvarande höjning från en lägre hastighet. Det är

vidare troligt, att den faktiska upplevelsen av olycks-

risker Vid bilkörning är alltför ringa i förhållande till

 

1) Man bör observera, att den fordonskostnad som den ge-
nomförda kalkylen baserar sig på inte inkluderar skatt
på bensin (ca 0,80 kr/l). Tas denna med sjunker den
Optimala hastigheten ytterligare.
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den verkliga olycksrisken. Det är också osannolikt, att

bilförarna har en realistisk uppfattning av hur olycks-

risken ökar med hastigheten. Det borde därför vara en

mycket angelägen uppgift, att genom olika typer av åtgär-

der göra bilisterna mer medvetna om dessa förhållanden.

En annan förklaring kan vara, att trafikanterna värderar

sin restid högre än vad VV antar i sina kalkyler. Om

framtida studier Visar att detta är riktigt, bör då

tidvärdet höjas?
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SLUTSATSER

Den viktigaste slutsatsen av de genomförda räkne-

exemplen är att dessa tydligt illustrerar de problem,

som uppstår om väginvesteringarnas inriktning styrs

utifrån en trafikekonomisk målsättning medan hastig-

hetsgränserna åsätts utifrån en annan målsättning. Om

detta förhållande inte förändras kommer vägar av hög

standard, som enligt gällande system för hastighets-

gränser även åsätts en hög hastighetsgräns, att få en

relativt sett låg trafikekonomisk avkastning och därmed

även en låg prioritet vid planeringen av nya vägprojekt.

Man bör speciellt observera, att hastigheter över ca

95 km/h under alla förhållanden är "olönsamt" höga

utifrån den nya värderingen av restider och den nya

beräkningen av fordonskostnader. Detta gäller således

även om man inte tar någon som helst hänsyn till att

olyckskostnaden ökar med hastigheten.

Speciellt låg prioritet får llO-vägarna (högklassiga

tvåfältsvägar och motorvägar) där en stor del av den

potentiellt möjliga trafikekonomiska vinsten "äts upp"

p g a den höga hastighetsgränsen.
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