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Behöver vi hastighetsgränser ?

Göran Nilsson"

1 den allmänna debatt, som förs på dagstidningarnas motorsidor och i motor-

tidningarna, framförs ibland debattinlägg rörande de generella hastighets-

gränserna på landsbygdens vägnät. Många ifrågasätter det nuvarande hastig-

hetsbegränsningssystemet, bla utifrån det faktum att trafikanterna inte till

fullo respekterar hastighetsgränserna, och framför krav på att hastighetsgrän-

serna höjs

Sådana krav innebär emellertid ett ökat

behov av sjukvård, energi och vägunder-

håll samt att buller- och avgasproble-

men ökar i omfattning och därmed ökar

kostnaderna för såväl samhället som för

den enskilde som bilförare eller skatte-

betalare. Man kan härvid ifrågasätta

om laglydnadsproblemet bör lösas ge-

nom höjda hastighetsgränser.

Ett annat alternativ är att öka vägbygg-

nadstakten, vilket innebär att hastighe-

terna successivt kan höjas utan att tra-

fiksäkerheten totalt förändras. Detta

ökar också samhällets kostnader och de

övriga problemen kvarstår eftersom de

högre hastigheterna ökar behovet av

underhåll pga vägslitage, bullerskydd

m m.

Syftet med denna artikel är att försöka

visa, att hastighetsbegränsningsproble-

matiken inte är en angelägenhet, som

berör den allmänna laglydnaden, utan

att det i första hand är ett trafiksäker.

hets- och energiproblem. För att belysa

trafiksäkerhetsaspekten kan följande

konstaterande vara av värde :

© Risken att råka ut för en trafikolyc-

ka är mer än fem gånger större än

att bli ertappad av polisen för att

man kört fortare än hastighetsgränsen.

Flertalet bilförare tycks emellertid i

första hand anpassa sitt körsätt med

hänsyn till risken att åka fast för fort-

körning, inte att råka ut för en trafik-

olycka.

I nedanstående tablå görs ett försök att

peka på några av de för- och nackdelar,

som följer av sänkta hastigheter på våra

vägar.

Hastighetsbegränsningar, positiva och
negativa effekter
 

Effekt av sänkta hastigheter
 

Minskat antal olyckor
Minskat antal skadade personer
Minskat antal tillbud
Minskat vägslitage
Mindre buller
Mindre avgaser

+ Mindre drivmedelsåtgång
Mindre fordons- och däckslitage
Mindre hastighetsspridning
dessutom
Snabb och billig åtgärd i för-
hållande till andra åtgärder
 

Ökade restider
Ökade krav på övervakningsresurser
dessutom
Upplevs hastighetsgränser som in-
skränkning av den personliga fri-
heten, bilkörningen kan uppfattas
som monoton och tröttsam samt
ställer ökade krav på bilförarens
uppmärksamhet för avläsning av
hastighetsmätare

    

Med avseende på trafikolyckor och an.

talet skadade personer i trafiken kan

ingen hävda att ökade hastigheter med-

för lägre risk för att olyckor skall in-

träffa eller att skadeföljden på person

minskar när en olycka inträffar. De

försök som gjorts med olika typer av

hastighetsbegränsningar visar att när

hastigheten minskar så minskar även

antalet olyckor och skadeföljden på per-

son i bilarna. De senaste förändringarna

av hastighetsgränserna i Sverige skedde

1 juni 1971, varvid den generella has-

tighetsgränsen 90 km/h (110 km/h på

motorvägar) differentierades så att vä-

gar beroende på vägens standard erhöll

hastighetsgränserna 70, 90 eller 110

km/h. Effekten på olyckorna uttryckt

i antal olyckor/milj fordonskilometer

framgår av nedanstående fig 1. På de vä-

gar där hastighetsgränsen var oföränd-

rad var olycksrisken i stort oförändrad

medan den minskade på vägar där has-

Fig 1. Förändring i antal olyckor per miljon fordonskilometer på vägar som erhöll hastig-
hetsgränsen 70 km/h (70-vägar), vägar där hastighetsgränsen var oförändrad 90 km/h
(90-vägar) och vägar där hastighetsgränsen höjdes till 110 km/h (110-vägar) den 1. 6. 1971
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Fig 2. Antal intråffade olyckor per miljon
fordonskilometer - olyckskvot - för olika
väglags- och ljusförhållanden i norra, mel-
lersta och södra Sverige

tighetsgränsen sänktes till 70 km/h och

ökade på vägar där hastighetsgränsen

höjdes till 110 km/h. Av fig 1 framgår

också att man genom denna differen-

tiering erhöll samma olycksrisk på de

olika vägarna.

En annan aspekt är drivmedelsförbruk-

ningen inom väg- och gatutrafiken. Öka-

de hastigheter, framför allt på lands-

bygdens vägnät, innebär ökad bränsle-

förbrukning. Den mest ekonomiska has-

tigheten, dvs den hastighet med vilken

man kan köra längst på en given mängd

bensin, ligger mellan 50 och 70 km/h.

Man kan därför med fog säga att bas-

hastighetsgränsen 70 km/h är väl an-

passad till bränsleekonomiska aspekter.

Med ökad hastighet ökar även fordons-

slitage och däckslitage. Kostnaden för

ovanstående effekter betalas av den en-

skilde trafikanten och den som är spar-

sam både med hänsyn till sin egen eko-

nomi och landets energiförsörjning bör

alltså köra i hastighetsintervallet 50-

70 km/h, vilket av många har fått be-

teckningen "gubbkörning".

I och med ökade hastigheter ökar även

slitaget på vägen. Drygt hälften av bi-

larna i Sverige har dubbdäck under

vinterperioden, vilket bidragit till att

beläggningen på våra vägar måste åt-

gärdas i genomsnitt vart tredje år mot

tidigare vart sjätte år. I ökade kostna-

der motsvarar detta ungefär 100-200

Mkr per år. Under vinterperioden är

också risken för olyckor flera gånger

större än under sommarperioden. I fig 2

redovisas risken för att råka ut för

olycka - antal polisrapporterade olyc-

kor per miljon fordonskilometer - un-

der olika dagsljus- och väglagsförhållan-

den i norra, mellersta och södra Sverige.

Redan genom en bättre anpassning till

de hastighetsgränser som råder på lands-

bygdens vägnät skulle stora effekter på

vägens slitage och olyckorna kunna er-

hållas. Tänkbart är också att införa

lägre hastighetsgränser under vinterpe-

rioden (70 % av all trafik i mörker ut-

rättas under månaderna okt-mars).

Detta är kanske en av de mest lönsam-

ma åtgärderna som för närvarande står
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till trafikanternas och myndigheterna=

förfogande.

Med ökade hastigheter ökar också bul-

ler och avgasproblemen. Detta är kan-

ske ett mindre problem på landsbygden,

men hastighetsgränsen 90 km/h före-

kommer ofta i anslutning till tätorter

och orsakar här såväl buller som avgas-

problem för de boende och de oskydda-

de trafikanterna - gående, cyklister och

mopedister. För de oskyddade trafikan.-

terna är det också ett stort trafiksäker-

hetsproblem pga de hastighetsskillna-

der, som råder mellan bilar och cyklar/

mopeder, då de tvingas dela på väg- och

gatuutrymmet.

Förutom att maximihastighetsgränser är

en billig och snabb åtgärd kan de över-

vakas, eftersom trafikanten inte får köra

fortare än hastighetsgränsen. I vissa

länder har generella rekommenderade

hastighetsgränser prövats men dessa har

sedan övergivits till förmån för maximi-

hastighetsgränser, bla med tanke på

övervakningsproblemet.

Ett argument som oftast riktas mot has-

tighetsbegränsningar är att dessa be-

gränsar den personliga friheten. I de

flesta fall måste dessa inlägg karaktäri-

seras som omdömeslösa. Innebörden av

vägtrafiklagstiftningen bygger på ett

ömsesidigt hänsynstagande mellan trafi-

kanterna och de regler som gäller för

trafiken har tillkommit för att öka

säkerheten för trafikanterna. Däremot

får bilisten åka vart han vill och när

han vill, vilket innebär att den person-

liga friheten är bevarad. Att blanda in

önskemålet att färdas fortare än hastig-

hetsgränserna har inte med personlig

frihet att göra utan berör i första hand

den egna och andras säkerhet i trafiken.

I anslutning till ovanstående framförs

också att bilkörningen blir monoton och

tröttsam och att bilföraren alltför ofta

tvingas titta på hastighetsmätaren, vil-

ket skulle öka risken för olyckor. Det

finns dock inga resultat från trafik-

olycksundersökningar, som stöder dessa

argument.

För att återgå till inledningen och den

dåliga respekt för hastighetsgränserna

som för närvarande råder, kan denna

förklaras av tre olika orsaker

© bristfälliga övervakningsresurser

e för låga bötesstraff

© bristande information om bakgrunden

till hastighetsbegränsningar



Kriterier som liggertill grund för val av hastighetsgränser
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Det hastighetsbegriinsningssystem, som

for nirvarande giiller, ir till sin bak-

grund i hog grad okint for trafikanten,

som dirfor i forsta hand anpassar sig

till risken att &ka fast for fortkorning.

Det iar diarfor angeliget att informa-

tion om hur och pig vilka grunder valet

av hastighetsgrinser gjorts fors ut till

trafikanterna. I ovanstiende tabell an-

ges de kriterier, som ligger till grund

for val av hastighetsgrins. Kriterierna

omfattar viigklass, belagd vigbanebredd,

trafikens storlek och linjeforingsstan-

dard.

Som ett ytterligare komplement till

dessa kriterier beaktas i vissa fall även

olyckssituationen på vägarna, vilket in-

nebär att vägar med låga olycksrisker

erhållit en högre hastighetsgräns än den

i tabellen angivna och på vägar med

hög olycksrisk har hastighetsgränsen

sänkts. Orsaken till detta är att de ut-

sprungliga kriterierna visat sig ge upp-

hov till ungefär samma olycksrisk för

olika vägklasser. Det har därför under

den försöksperiod som rått sedan höger-

trafikomläggningen gjorts försök att ut-

jämna olycksrisken även inom en väg-

klass, eftersom de använda kriterierna

inte helt bestämmer olycksrisken.

Nackdelen med hastighetsgränserna är

att de på förhand anger, hur fort bilis-

ten får köra, oavsett om han har brått-

om eller ej. Många bilister tycks priori-

tera känslan av att få åka så fort som

möjligt, trots att den erhållna tidsvins-

ten är ytterst marginell. Eftersom fler-

talet bilresor är korta består tidsvinster-

na av några sekunder eller kanske nå-

gon minut, För längre resor borde res-

tiden kunna planeras i förväg med kän-

nedom om de hastighetsgränser som rå-

der. Om trafikanterna även beaktade

risken att råka ut för trafikolycka och

att köra så bränslesnålt som möjligt

skulle i flertalet fall tidsvinster som

erhålls genom överträdelser av hastig-

hetsgränserna vara oegentlig. Tyvärr

kan eller vill inte bilförarna göra en

sådan bedömning. Detta är i och för sig

inte förvånande men erfarenheter från

USA och Kanada visar, att detta i viss

utsträckning är möjligt, trots att has-

tighetsgränserna är av samma storleks-

ordning som i Sverige. Även i Finland,

som har ett hastighetsgränssystem som

motsvarar det svenska, är överträdelser-

nå av hastighetsgränserna inte så ofta

förekommande som i Sverige. En av

förklaringarna är kanske att informa-

tion om hastighetsgränsernas bakgrund

inte nått ut till de svenska bilisterna.

I fig 3 beskrivs den svenska "laglydig-

heten" vid olika vägbreddsklasser och

hastighetsgränser i form av andelen per-

sonbilar som överskrider gällande has-

tighetsgräns.

Utifrån ovanstående resultat skulle kun-

na hävdas, att det akuta problemet är

att anpassa hastigheterna bättre till has-

tighetsgränserna. Detta skulle delvis

kunna åstadkommas genom information

om hastighetsgränserna utifrån trafik-

säkerhets- och energieffekter. Om det

inte genom ökad information är möjligt

att anpassa hastigheterna till hastighets-

gränserna återstår ökad övervakning,

kanske kombinerad med ökade bötesbe-

lopp, vilket inebär att trafikanterna di-

rekt får betala för den ökade övervak-

ningen. Eftersom hastighetsbegränsning.-

ar alltid kommer att vara en komplette-

rande åtgärd på väg- och gatunätet är

det angeläget, att utifrån nuvarande has-

tighetsgränssystem förbättra de kriterier

som gäller, så att de bättre svarar mot

olycksriskerna. Härvid är det aktuellt

att ha lägre hastighetsgränser under de

delar av året, då de yttre förhållandena

är ogynnsamma tex under mörker eller

under vinterperioden. [T
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