
Nr 151 : 1979 HZ ls © Statens väg- och trafikinstitut (VT1) : Fack - 58101 Linköping

ISSN 0347-6049 å s f Je dr $ 2 24 National Road & Traffic Research Institute - Fack - .S-58101 Linköping - Sweden

 

Bilförares hastighetsanpassning

Underlag och riktlinjer för informationskampanjer i syfte

att förbättra bilförarnas hastighetsanpassning

) 1 51 av Krister Spolander, Hans Laurell, Göran Nilsson
och Hans-Erik Pettersson



Nr 151 - 1979
ISSN 0347-6049

   

Bilförares hastighetsanpassning

Underlag och riktlinjer för informationskampanjer i syfte
att förbättra bilförarnas hastighetsanpassning

av Krister Spolander, Hans Laurell, Göran Nilsson
och Hans-ErikPettersson

 



FÖRORD

Trafiksäkerhetsverkets informationskampanj har under

1979-80 "Människan i trafiken" som huvudtema. VTI har

erhållit i uppdrag att ta fram planeringsunderlag för

denna informationsverksamhet med förslag till mål,

innehåll och principuppläggning. Uppdragethar genom-

förts av en arbetsgrupp bestående av Hans Laurell,

Göran Nilsson, Hans-Erik Pettersson samt Krister

Spolander. I arbetsgruppens överläggningar har bitvis

även Gabriel Helmers och Kåre Rumar deltagit. Krister

Spolander har varit projektledare.
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av
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Statens väg- och trafikinstitut
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581 01 LINKÖPING

REFERAT

På uppdrag av trafiksäkerhetsverket har väg- och tra-

fikinstitutet tagit fram planeringsunderlag för infor-

mationsverksamheten lin: perioden hösten l979 till 1

och med l980. I planeringsunderlaget föreslås att

informationsverksamheten inriktas mot bilförarnas

hastighetsanpassning inom och utanför tätbebyggelse i

syfte att åstadkomma förbättrad anpassning till hastig-

hetsgränserna och i vissa situationer där särskilt de

oskyddade trafikanterna är utsatta. Planeringsunder-'

laget omfattar vidare förslag till informationsinne-

håll i kampanjen, översiktlig kampanjuppläggning samt

förslag till effektmätningar.
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BAKGRUND

TSVs huvudkampanj åren 1979-80 behandlar "Människan

i trafiken" och har som syfte att öka regelefterlev-

naden bland trafikanterna. Som ett första delmål gäl-

ler att öka trafikanternas förståelse för och motiva-

tion att följa trafikregler. Ett andra delmål är att

öka kunskapen om reglernas innebörd i de fall där kun*

skapen är bristfällig. Kampanjen skall inriktas på i

att öka efterlevnaden av de regler som är Viktigast

från trafiksäkerhetssynpunkt och där efterlevnaden i

dag är otillfredsställande (TSV PM 1979-01-03).

I TSVs planering har för närvarande ett regelområde

beslutats, nämligen trafiknykterhet. En delkampanj

kommer att.inriktas på att minska frekvensen rattonyk-

ter körning.

Andra regelområden som diskuterats inom TSV är hastig-

hetsanpassning, anpassning till ljussignaler, före-

trädesregler m m_(TSV PM 1978-11-22).

Som ett led i planeringsarbetet har VTI erhållit upp-

drag att ta fram underlag för val av regelområden. I

uppdraget ingår att föreslå regler och regelområden

mot vilka kampanjen kan inriktas (se vidare VTI skri-

velse 1978-12-22).

VTI MEDDELANDE 151



BILFÖRARES HASTIGHETSANPASSNING

Ett från trafiksäkerhetssynpunkt förhållandevis väl-

dokumenterat regelområde är bilförarnas hastighets-

anpassning. I själva verket är hastighetsanpassningen

det regelområde, vid sidan av trafiknykterheten, där

man bäst känner till förhållandet mellan regelanpasse

ning och säkerhet.

För andra tänkbara och intuitivt viktiga regelområden

är dokumentationen sämre eller saknas helt. Bilförarnas

bristande anpassning till ljuSsignaler tas ibland upp

i trafiksäkerhetsdebatten som ett stort problem. Totalt

finns i landet ca 2 500 signalregleringar. Eftersom

signalregleringar företrädesvis förekommer på gator

och i korsningar med mycket trafik är ändå antalet

olyckor förhållandevis högt. Av t ex totalantalet

gåendeolyckor kan lO-25% beräknas inträffa på signal-

reglerade övergångsställen. DeSsa är av olika slag.

En del inträffar i företrädessituationer mellan sväng-

ande bilist och fotgängare där båda har grönt ljus.

Hur många som inträffar när bilisten kör mot rött

ljus är okänt.

lertalet olyckor i tätort mellan bilar, och mellan

bilar och oskyddade trafikanter, inträffar i korsningar.

Beteendet i korsningar regleras av företrädesreglerna.

Därför skulle man kunna anta att anpassningen till

företrädesreglerna spelar en viktig roll från säker-

hetssynpunkt. Sambanden är här emellertid inte alls

klarlagda i sådan grad att det torde vara möjligt att

utan vidare genomföra informationskampanjer. Studier

av beteendet i korsningar tyder snarare på att infor-

mella avvikelser från högerregeln utvecklats beroende

på korsningens utformning och relationen mellan de

korsande gatornas trafikmängd. Det är skillnader i

trafikanternas förväntningar om hur högerregeln till-

lämpas som skaper risker i enskilda korsningar (Helmers
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& Åberg 1978). En kampanj för att t ex generellt för-

bättra anpassningen till högerregeln behöver därför

inte leda till ökad säkerhet. Den kan leda till minskad

säkerhet i vissa typer av korsningar, t ex i oreglerade

trevägskorsningar, i korsningar med stor skillnad i

trafikmängd mellan de korsande Vägarna, i korsningar

med stor skillnad mellan de korsande Vägarnas bredd.

Av tre skäl föreslår VTIs arbetsgrupp att TSVs kampanj

"Människan i trafiken" inriktas på bilförarnas hastig-

het (vid sidan av trafiknykterhetSproblematiken). Skä-

len är följande: (1) det finns ett starkt samband

mellan hastigheter och säkerhet, (2) hastighetsvalet

gäller inte bara anpassning till hastighetsgränser

utan är av avgörande betydelse för anpassningen till

en rad andra Viktiga regelområden, samt (3) för att få

slagkraft bör en informationskampanj inriktas mot ett

eller ett mycket begränsat antal målbeteende.

Dessa tre skäl utvecklas närmare nedan.

.1 Hastighet - säkerhet

 

Sambandet mellan hastigheter och säkerhet behandlas

mer ingående i avsnitt 3. Här ges några mer generella

synpunkter.

Alltsedan högertrafikomläggningen (1967) har hastig-

heten varit begränsad i Sverige. Nuvarande hastighets-

gränser på landsvägarna kan beräknas ha inneburit att

ca 200 människoliv årligen sparas och att ca 2 500

personskador undviks jämförtmed de frifartsförhållanden

som rådde före omläggningen till högertrafik.

Denna betydelsefulla minskning av antalet olyckor

skulle kunna vara än större om bilisterna följde gäl-

lande hastighetsgränser bättre än vad de gör i dag.
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På de bästa 70-vägarna överträder i dag 60-70% den

gällande hastighetsgränsen. På en typisk 90-väg över-

träder ca 40% av bilisterna 90 km/h och på motorvägar

kör 30-40% fortare än den gällande gränsen llO km/h.

Om efterlevnaden av hastighetsgränserna förbättrades

så att i stort sett samtliga bilister accepterade

dessa, skulle antalet dödade på landsbygdsvägarna

minskas med ca 90 per år och antalet skadade med ca

1 200. Man kan således säga att ungefär 1/3 av den

olycksminskning som Skulle ha varit möjlig med hjälp

av nuvarande hastighetsgränser har gått förlorad på

grund av bilisternas bristande efterlevnad.

Hastighetsanpassningens betydelse för olika trafik-

regler

Allmänt sett kan man tala om tre fall där hastighetS*

valet spelar roll från säkerhetssynpunkt. Det första

gäller anpassningen till gällande hastighetsgränser.

Föraren får inte överskrida hastighetsgränsen eftersom

överskridanden medför ökad olycksrisk.

Det andra gäller anpassning av hastigheten inom ramen

för maximigränserna. I vägtrafikkungörelsen anges att

fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäker-

heten kräver med beaktande av väg-, väderleks- och

siktförhållanden, fordonets skick och belastning samt

trafikförhållandena i övrigt (60 § VTK). Hastigheten

får inte vara högre än att föraren behåller kontrollen

över fordonet och kan stanna det på den del av körbanan

som kan överblickas och framför varje förutsebart hin-

der. Vid t ex avbländning i mörkerkörning skall has-

tigheten anpassas till de förändrade siktförhållandena

vid mörkermöte (vilket innebär betydligt lägre hastig-

' heter på landsväg än gällande hastighetsgränser).

Denna generella regel bildar från ansvarssynpunkt en

sluten cirkel: så fort en trafikolycka inträffat, så
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har också ett brott mot regeln begåtts.

Regeln har i 61 § VTK specificerats i fråga om vissa

situationer som kräver särskild hastighetsanpassning.

Dessa är: inom tätbebyggelse, när sikten är nedsatt

på grund av ljus- eller väderleksförhållanden, vid

vägkorsning, i skarp kurva, vid backkrön eller där

sikten eljest är skymd, vid risk för bländning, vid

möte med annat fordon på smal väg, vid halt väglag,

när fordonet nalkas spårvagn, busseller skolskjuts

som stannat för passagerares på- eller avstigning, när

föraren närmar sig barn som finns på eller invid vägen,

vid kreatur på vägen, där Vägarbete pågår, samt vid

olycksplats.

I det tredje fallet ingår hastighetsanpassningen som

en viktig förutsättning för anpassningen till andra

regler.

I de regler som gäller trafik i korsning mellan järn-

väg eller spårväg sägs att föraren skall anpassa has-

tigheten så att han kan stanna före korsningen om så

erfordras (13 § VTK).

I samband med väjningsplikt åläggs såväl den förare

som har skyldighet att lämna företräde som den förare

som inte har särskild väjningsplikt att anpassa has-

tigheten (36 och 39 §§ VTK). Förare som har väjnings-

plikt skall genom att i god tid sätta ned hastigheten

eller stanna tydligt visa, att han avser att fullgöra

denna plikt (39 § VTK).

I samband med möte kommer hastigheten indirekt in i

42 § VTK.

Den förare som blir omkörd åläggs vissa krav på has-

tighetesanpassning i 48 § VTK, nämligen att under vissa

omständigheter minska hastigheten.
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Vid körning i accelerationsfält gäller att hastigheten

skall anpassas till trafiken i det körfält som föraren

skall köra in i (57 § VTK).

Även i de regler som finns för förhållandet mellan

fordonstrafik och gående finns hastigheten direkt an-

given. Förare som närmar sig obevakat övergångsställe

skall anpassa hastigheten så att han inte åstadkommer:

fara för gående som befinner sig på övergångsstället

eller som står i begrepp att beträda detta. Förarens

hastighet skall vara så anpassad att han kan lämna den

gående företräde om Så erfordras (83 § VTK).

Fordonsföraren har sålunda att rätta sig efter dels

absoluta gränser som ej får överskridas, oavsett hur

de ytrre förhållandena ser ut, dels flexibla "gränser"

upp till den absoluta hastighetsgränsen.

Hastighetsbestämmelsernas främsta syfte är att skapa

tillräckligt låga hastigheter i olika trafiksituationer

så att trafikolyckor inte inträffar. Det räcker dock

inte att enbart köra långsamt. Enligt 62 § VTK får

förare nämligen inte hindra andra förares normala kör-

ning genom att utan giltigt skäl köra med överdrivet

låg hastighet eller plötsligt bromsa.

Som framgår av ovanstående har föraren aldrig ett helt

fritt val av hastighet. I den mån han är ensam på Vä-

gen kan han välja hastighet upp till hastighetsgrän-

sen, men med hänsyn till övriga omständigheter. I öv-

riga fall är valet inte fritt utan påverkas av andra

trafikanters hastighetsval.

Antal målbeteenden - kampanjers slagkraft

En informationskampanjs effekt är beroende av flera

ifaktorer. En gäller entydigheten eller instruktiviteten

VTI MEDDELANDE 151



i den information som kampanjen för ut till trafikan-

terna. Vissa beteenden tycks vara relativt möjliga att

påverka med kampanjer, t ex halvljusanvändning under

dagtid, bilbältesanvändning etc. Andra beteenden är

svårare, t ex beteenden vid omkörning. Morris (1972)

redovisar effekter av tre kampanjer i England. Den

kampanj som hade den enklaste "beteendeinstruktionen"

gav störst effekter. Det var en bilbälteskampanj där

instruktionen var "sätt på dig bilbältet" - ett enty-

digt meddelande som gav en fördubbling i bältesanvänd-

ningen. En fotgängarkampanj där meddelandet byggdes

kring "stanna före passage av körbana" respektive se

dig om före passagen" gav också effekter men inte lika

stora som bilbälteskampanjen. En kampanj som syftade

till att förbättra omkörningsbeteendet gav inga effek-

ter alls, troligen därför att några entydiga och enkla

instruktioner inte går att utveckla för de komplexa

och variationsrika omkörningssituationerna. Kravet på

meddelandets instruktivitet har särskilt betonats i

en OECD-översikt om trafiksäkerhetskampanjer (OECD 1971).

En annan viktig faktor som kan avgöra en kampanjs

genomslagskraft är antalet målbeteenden. Delvis sam-

manhänger detta med kravet på instruktivitet och enkel-

het. Ju fler målbeteenden kampanjen har att påverka,

desto fler blir kampanjens centrala meddelanden, och

desto komplexare blir kampanjen. Lyckade kampanjer

har begränsats till ett enda beteendemål. Det gäller

t ex de bilbälteskampanjer som genomfördes i Sverige

l97l-75. Tack vare att dessa kampanjer under en rela-

tivt lång tidsperiod koncentrerades till ett enda be-

teende var det möjligt att mer än fördubbla bilbältes-

användningen (från ca 15% till drygt 30% av person-

trafikarbetet; Nilsson & Spolander 1978).

Anpassningen till gällande hastighetsgränser torde från

instruktiv synpunkt vara lika enkel som i fråga cm bäl-

tesanvändningen. Däremot är det ett beteende som är
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svårare att påverka. Bilföraren upplever en mer omedel-

bar "nytta" av att bryta mot hastighetsgränserna än

mot bälteslagen. Hastighetsanpassning förusätter vidare

en lång rad beslut under en resa. Bältesanvändning

kräver enbart ett beslut, och det är i början av resan.

Om man härutöver vill påverka även hastighetsanpass-

ningen under gällande hastighetsgränser - dvs anpass-

ningen med hänsyn till särskilda omständigheter och

de hastighetsbeslut som ingår i annan regelanpass-

ning - ökar komplexiteten i meddelandena kraftigt.

Med hänvisning till de skäl som ovan diskuterats före-

slår VTIs arbetsgrupp sålunda att kampanjen "Människan

i trafiken" i_hgygéê§5-EQEE§QE§§:§§-E$ll_§5å99:-9@
hastighetsanpaêêning. Längre fram i denna rapport ges

förslag till kampanjmål.

Allmänna synpunkter på kampanjens uppläggning

Den Viktigaste hastighetshöjande faktorn när föraren

bestämmer hastighet är hans värdering av restiden och

hans önskan att minimera den. Det finns också andra

hastighetshöjande faktorer; vissa förare tycker t ex

att det är roligare att köra fort än långsamt, Vissa

förare kan ha svårt att i trafikflöden tvingas an-

passa sig till andra trafikanters hastighet osv.
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De viktigaste faktorerna som verkar begränsande på

förarens val av hastighet är hans upplevelse av föl-

jande, nämligen (ej rangordnade):

o olycksrisk

o risk för polisingripande vid överträdelse av hastig-

hetsbestämmelse

o värdering och uppfattning om kostnader i form av

t ex drivmedelsförbrukning, däckslitage, fordons-

kostnader etc

0 komfort

o "social konformitet", en strävan att inte avvika

alltför mycket från sina medtrafikanter

Förarens uppfattning om dessa faktorer och de samband

de uppvisar med hastigheten bygger på direkta och

indirekta erfarenheter. Förarens direkta erfarenhet av

väglag, väggeometri, ljusförhållande, vägyta, trafik-

förhållanden etc ger honom en uppfattning om sambandet

mellan hastighet, säkerhet och komfort. Genom sin er-

farenhet vet föraren mer eller mindre tillförlitligt,

hur sådana faktorer påverkar hans körning och söker

anpassa hastigheten efter variationer i dessa avseenden

så att han har kontroll över säkerhet och komfort.

Erfarenhetsmässigt vet säkerligen förarna att högre

hastighet innebär ökad drivmedelsåtgång per mil. Er-

farenhetsmässigt har han också byggt upp förväntningar

om polisövervakningen och risken att bli upptäckt vid

regelöverträdelse.

Men även genom indirekta erfarenheter har hans uppfatt-

ning bildats. Genom massmediainformation och i diskus-

sioner med vänner och bekanta har han bildat sig en

uppfattning om olycksrisker, risk för upptäckt av polis

vid regelöverträdelse, fordonskostnader etc och dessa
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ll

faktorers hastighetsberoende.

I sitt beslut om hastighet väger föraren, mer eller

mindre medvetet, samman dessa faktorer - såväl hastig-

hetshöjande som hastighetsdämpande - till en från hans

synpunkt optimal hastighetsnivå. Dessa beslut fattas

såväl på ett "makro"- som "mikro"-plan. Vissa rambeslut

fattas inför enskilda resor eller inför en serie av

likartade resor. Det är t ex den tidsram som föraren

bestämmer för längre resa eller för återkommande resor

(t ex till och från arbetet). Dessa rambeslut bör på-

verka mikroplansbesluten, nämligen de fortlöpande

hastighetsbeslut som i olika situationer sker under

den enskilda resan.

En haStighetskampanj där syftet är att vikta upp den

betydelse som föraren lägger vid de hastighetsdämpande

faktorerna, sker genom att ge föraren indirekt infor-

mation.

Att i informationskampanjer påverka förares hastig-

hetsval i dämpande riktning är ingen lätt uppgift,

eftersom strävan att minimera transporttiden ligger i

själva transportens natur, och eftersom föraren fattar

många beslut om hastighet under en enskild resa. Många

av de fortlöpande hastighetsbesluten har vidare blivit

en automatiserad process i själva köruppgiften, dvs

en vana som utvecklats genom lång erfarenhet av bil-

körning. Sådana vanor är svåra att påverka med den

slags indirekta information som en informationskampanj

innebär. Informationskampanjen måste först lyfta upp

förarens hastighetsbeslut på ett medvetet plan. Då kan

beslutet påverkas av information.

En informationskampanj som syftar till att med sakin-

formation påverka förarens hastighetsanpassning, byg-

ger på förutsättningen att föraren har felaktig uppe

fattning om t ex sambandet mellan hastighet och
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olycksrisk, mellan upptäcktsrisk och hastighetsgräns-

överträdelse, mellan drivmedelsåtgång och hastighets-

nivå, mellan hastighet och däck- och fordonsslitage

osv. Men även om föraren har felaktig uppfattning om

dessa samband och upplysningskampanjen lyckas rätta'

till detta, är det för den skull inte säkert att fö-

rarens hastighetsval påverkas. Förarens önskan att

minimera restider kan mycket väl slå ut dessa hastig-

hetsdämpande faktorer.

Det räcker inte med att enbart ge sakinformation om

hastighetens effekter i olika avseenden. Föraren måste

komma till insikt om att hans val av hastighet inte

enbart är en sak som angår honom själv. Andra påverkas

av hans hastighetsval från komfort- och säkerhetssyn-

punkt. Särskilt oskyddade trafikanter - och då före-

trädesvis i tätorter - är starka intressenter i föra-

rens hastighetsbeslut. Genom sitt val av hastighet kan

föraren minska dessa gruppers framkomlighet och kom-

fort i miljön. Hans beslut påverkar deras säkerhet.

Enligt VTI arbetsgrupps uppfattning är det viktigt

att kampanjen även byggs upp med detta sociala per-

spektiv. Kampanjen bör här syfta till att både direkt

få föraren att inse att hans hastighetsval negativt

kan påverka andra stora grupper som fotgängare, cyk-

lister, äldre, barn osv. Kampanjen bör även rikta sig

direkt till dessa intressegrupper i syfte att få dessa

grupper att starkare hävda sina intressen i sina kon-

takter med bilförare. Dessa grupper sammanträffar med

bilister - som passagerare, i diskussioner osv. Alla

bilister uppträder också som oskyddade trafikanter.

Genom att rikta kampanjen i ett slags tvåstegsmodell

även mot dessa intressegrupper kan en opinionsbildning

stimuleras som kan utöva påtryckning på bilförare.

Syftet skulle vara att få till stånd en informell kon-

troll av bilförares hastighetsval.
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Men även en formell kontroll kan vara nödvändig för

att ge tyngd åt en hastighetskampanj. I kampanjen bör

därför polisövervakning inplaneras. Denna polisöver-

vakning bör emellertid komma in i kampanjens senare

skede, få en än mer pedagogisk karaktär än för närva-

rande, inriktas på tätortstrafik i situationer där

bilförares hastighetsanpassning är av betydelse för

oskyddade trafikanters säkerhet. Synpunkter härvid ut-

vecklas senare i denna rapport.

En fjärde komponent i kampanjmodellen gäller återkopp-

lingen till målgruppen. Om man lyckas påverka bilis-

terna till att reducera sina hastigheter - något som

kan upplevas som en uppoffring från bilisternas sida -

är det viktigt att informera dem om att detta lönade

sig: från säkerhetssynpunkt, från energihushållnings-

synpunkt, etc. En sådan återkoppling till bilisterna

bör-inplaneras i kampanjen men den förutsätter natur-

ligtvis att kampanjen givit resultat.

En annan typ av återkoppling som är viktig sammanhänger

med det "sociala tryck" som ovan diskuterats. Lika

viktigt som det är att stimulera de oskyddade trafikan-

terna att på opinionsbildningsplanet hävda sina intres-

sen i bilisternas hastighetsval, lika viktigt kan det

vara att dessa grupper visar sin uppskattning av de

bilister som anpassar sina hastigheter till de oskyd-

dade trafikanternas krav.

Även en kampanjuppläggning enligt denna modell behöver

lång tid på sig för att verka. Inga kortsiktiga effek-

ter kan erhållas i en så komplex fråga som bilisters

hastighetsval. Kampanjen behöver sträckas ut över en

längre period, och upprepas för att ge mätbara effek-

ter, kanske över flera år. Men även mindre effekter

kan bedömas ge stora säkerhetsvinster.

Sammanfattningsvis bör sålunda kampanjmodellen bestå
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av följande fyra komponenter:

o sakinformation om hastighetens betydelse för säker-

het, ekonomi-slitage etc

0 "socialt tryck"

o polisövervakning

o återkoppling
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OLYCKOR, OLYCKSRISKER OCH HASTIGHETER I OLIKA MILJÖER

SAMT ANPASSNING TILL GÄLLANDE HASTIGHETSGRÄNSER

.l Olyckor

Mer än hälften av samtliga trafikolyckor inträffar i

tätortsmiljöer där hastighetsgränsen är 50 km/h.

60-70% av dessa olyckOr inträffar i korsningar.

Av de årligen ungefär 350 trafikdödade personerna i

tätort är 60% (fler än 200) oskyddade trafikanter. Mer

än hälften av de oskyddade trafikanterna som dödas är

fotgängare.

60% av de olyckor där en fotgängare dödas eller skadas

inträffar i korsningar, medan resterande olyckor sker

mellan korsningar. Dessa senare olyckor inträffar of-

tast i bostadsområden och drabbar i första hand barn.

Av alla fotgängarolyckor med personskada inträffar 87%

i tätort. 81% av alla moped/cykelolyckor med person-

skada inträffar i tätort.

Olyckor där enbart bilar är inblandade och som leder

till personskada inträffar 46% i tätort och mer än

60% av dessa olyckor händer i korsningar - i första

hand mellan fordon som framförts på korsande gator.

Utanför tätort dominerar singelolyckor och mötesolyckor

bland personskadeolyckorna. Ungefär hälften är singel-

olyckor och 20% mötesolyckor. Dessa båda olyckstyper

svarar för 1/3 av samtliga dödsolyckor.

Antalet dödade oskyddade trafikanter utanför tätort

är ungefär 150 per år.
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Tabell 1. Antal dödade i olika trafikantkategorier

 

 

 

år 1977.

Trafikantkategori Döda

Bilister 608

(i singelolyckor) (227)

(i mötesolyckor) (211)

Motorcyklist 29

Mopedist 73

Cyklist 121

Fotgängare 181

Övriga 19

Totalt 21031

    

Bakom singelolyckor ligger nästan alltid en felbedöm-

ning av ena eller andra slaget, eller nedsatt presta-

tionsförmåga - trötthet, alkoholpåverkan - som resul-

terar i för hög hastighet. Fordonsfel eller plötslig

sjukdom är sällan förekommande. Detsamma gäller mötes-

olyckor där ett av fordonen kommit över på motsatt

körbana. Vid båda olyckstyperna är risken för allvar-

liga personskadeolyckor stor eftersom de ofta inträffar

i höga hastigheter.

Den oskyddade trafikanten som mopedist, cyklist eller

fotgängare blir nästan undantagslöst skadad vid kolli-

sion med bil. Härvid avgör bilens hastighet i hur hög

grad den oskyddade trafikanten skadas.

Ovanstående kan också uttryckas som att bilar inte

tillräckligt förmår skydda bilister vid singel- och

mötesolyckor och inte heller oskyddade trafikanter då

de påkörs av bilar.

Den enda på kort_§ikt realistiska åtgärden för att

reducera skadeföljden.vid dessa slags olyckor är att
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förmå bilisterna att sänka hastigheterna såväl på

landsbygdsvägar som inne i tätorterna.

.2 Olycksrisker

 

Den lägsta olyckskvoten (antal olyckor per miljon for-

donskilometer) erhålls på våra motorvägar och motor-

trafikleder. Det beror i första hand på att mötes- och

korsningssituationer "byggts" bort på motorvägarna och

att oskyddade trafikanter inte får färdas på dessa

vägar. Risken för singelolyckor är däremot densamma

som för övriga tvåfältsvägar av normal eller hög stan-

dard (VV 1978).

På tvåfältsvägar ökar olyckskvoten med minskad vägbredd

och förekomst av korsningar. Att skillnaden i olycks-

kvot inte är större mellan vägar av olika standard

(0,4-0,8 olyckor/miljon fordonskilometer) beror del-

vis på att hastighetsgränserna valts efter vägens stan-

dard. På de sämsta landsbygdsvägarna - grusvägar - är

olyckskvoten ofta > l,0 (Brüde 1978).

Om vi betraktar tätortsmiljöer, är olyckskvoten betyd-

ligt högre. I förhållande till biltrafikens storlek

inträffar där 2-4 olyckor per miljon fordonskilometer.

Skillnaden mellan tätort och landsbygd förklaras av

förekomst av korsningar och oskyddade trafikanter. I

våra tätorter skadas i genomsnitt per år en oskyddad

trafikant per 1000 tätortsinnevånare. De flesta

olyckorna med oskyddade trafikanter inträffar i anslut-

ning till tätortskärnorna.

.3 Hastigheter

 

I tablån på nästa sida sammanfattas olycksantal,

olkasrisker, hastigheter och trafiksäkerhetsproblem
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Tabell 2. Trafikmiljö, trafikolyckor, olyckskvot, has-
tigheter och anpassning till hastighetsgräns
samt trafiksäkerhetsproblem.

Hastighets- §gmm§_d§d§91. Olycks- Median- Anpassning Trafiksäkerhets-
gräns och (Dödsol.oskyddade) kvot hastigh. till problem

miljö §gmm§_§§k. person- hastig-
(Psk. oskyddade) bilar hetsgräns

ågsaa_slysksz (km/h)
(Per år)

70-leder Korsningax'oskydd
0 1-2 N70 .

T allmanna 100 (50) trafikanter
Ä 2000 (500)
'I 50-leder L10000 o . Korsningaroskydd
0 allmänna 2-3 WÖO Dallg trafikanter
R 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T 50-gator 3_5 35_45 Oskyddtrafikanter

korsningar

200 (150) (utfarter)
7000 (3000)

30-zoner %25000 7 30_4O Oskydd.trafikanter
'korsningar

Motorvägar 50 (10) Singelolyckor på
550 (15) 0.4 107 sträcka och i

%1500 trafikplats

E Motortrafik- 50 (10) 0.4 100 Singel- och

J leder + 420 (40) 0.4-0.6 98 mötesolyckor

ä llO-vägar %1200

? 90/8-13 m Singel-, mötes-

å 0.4-0.6 92-98 Dålig och korsnings-

260 (70) olyckor
0 2800 (300)
R 90/< 8 m N10000 Singel-, mötes-

T 0.5-0.7 82 och korsnings-

olyckor

70/6-8 m Singel-, mötes-
0.5-0.7 78 Dålig och korsninge-

olyckor

70/< 6 150 (30) Singe1-, mötes-

Belagd 2400 (300) 0.6-0.8 55-60 och korsnings-

olyckor

70/< 6 m12000 Singe1-, mötes-
Grus >1.0 50-55 och korsnings-

olyckor

50/ 20 (6) Singel-, mötes-
300 (60 ? ? och korsnings-

N1000 olyckor
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i olika trafikmiljöer. Hastigheterna avser personbilar.

Som framgår är variationen stor och tycks i Viss ut-

sträckning vara anpassad till hastighetsgränserna.

Den sämsta_anp§§§ningen till gällande hastighetsgräns

erhålls på landsbygdsvägar i tur och ordning

0 70-vägar med 6-8 m vägbredd

o 90-vägar med 3 8 m vägbredd

o Motorvägar

Motorvägarna uppvisar å andra sidan en låg olyckskvot,

och antalet olyckor som inträffar där är begränsat i

absoluta tal.

Inom'tätorterna är det i första hand på 50-leder, dvs

genomfarter i tätortsdelar, som man finner den sämsta

hastighetsanpassningen.Ikahögsta olyckskvoterna finns

på 50-gator där Också ett stort antal olyckor inträffar

i absoluta tal. Även om anpassningen till 50-gränsen

på 50-gatorna kan bli bättre, är den ändå bättre än

på 70- och 50-1ederna inom tätort, och bättre än på

många vägtyper utanför tätbebyggelse. Olyckorna på

50-gatorna inträffar företrädesvis i korsningar.

Hastighetsproblemet på 50-gatorna gäller meranpassning

till hastigheten inför och i korsningar, än anpassning

till 50-gränsen. Det räcker inte med att bilförarna

håller SO-gränsen på 50-gatorna. Inför korsningarna

måste de köra betydligt långsammare. De höga olycks-

kvoterna tyder på detta.

Om man samtidigt tar hänsyn till antalet olyckor,

olyckskvot och hastighetsanpassning skulle problemen

kunna sägas vara följande.

(1) Anpassning till hastighetsgräns. Förbättrad an-

passning till maximigränsen är i första hand mest

angelägen för
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o Bredare 90-vägar utanför tätbebyggelse (8 m
och mer)

o Bredare 70-vägar utanför tätbebyggelse (6-8 m)

0 70- och 50-leder inom tätbebyggelse

(2) Anpassning av hastigheten inför korsningar fram-

för allt på

o 50+gator inom tätbebyggelse. Hastighetsproblemet

i korsningar gäller även 70- och SO-lederna och i
30-zonerna

.4 _Hastighetsanpassning, vägstandard och trafikens storlek

 

Den största rollen, bortsett från hastighetsgräns,

spelar vägens standard och trafikens storlek. Detta

kan åskådliggöras genom att studera hastigheterna för

personbilar på olika typer av 90-vägar (Thulin l978).

Tabell 3. Medianhastigheter för personbilar på olika
typer av 90-vägar.

  

Vägbredd ' Dygnstrafik (fordon/dygn)

(m) <5000 >5000

6,5 82 (78 vid 70 km/h) -

8- 9 92 85

13 - (98 vid 110 km/h) 94 (100 vid 110 km/h)

   

 

 

Skillnaden i medianhastighet för personbilar varierar

som synes såväl med vägbredd som trafikens storlek.

De jämförelser som redovisas inom parentes visar att

hastighetsgränsskillnaden ger upphov till storleksord-

ningen 4-6 km:s hastighetsskillnad medan vägbredds-

skillnaden mellan den sämsta och bästa 90-vägen ger

en hastighetsskillnad av storleksordningen 10 km/h.
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Lastbilarnas medianhastigheter är däremot i stort sett

oberoende av hastighetsgräns och trafikens Storlek,

vilket framgår av nedanstående tabell.

Tabell 4. Medianhastigheter för lastbilar på olika
typer av 90-vägar.

 

 

Vägbredd Dygnstrafik (fordon/dygn)

(m) <5000 >5000

6,5 74 (75 Vid 70 km/h)

8- 9 78 78

13 - (80 Vid 110 km/h 81 (80 Vid 110 km/h)

   

   

Vägens standard spelar en viss roll men inte lika

mycket som för personbilar

.5 Hastighetsgränssystemet

 

I Sverige har hastighetsgränser prövats under många

år. Förutom 50-gränsen i tätorter har sedan 1971 den

s k bashastighetsgränsen 70 km/h gällt på landsbygdens

vägnät. Som undantag från bashastighetsgränsen gäller

90 km/h på tvåfältsvägar av hög standard samt llO km/h

på tvåfältsvägar av mycket hög standard respektive

motorvägar.

De olika hastighetsgränserna har inneburit att hastig-

hetsnivån från åren före högertrafikomläggningen inte

nämnvärt förändrats fram till mitten på 70-talet.

Efterhand har emellertid de från l97l gällande has-

tighetsgränserna höjts, ofta utan att vägens standard

förbättrats. På detta sätt har såväl antalet 90-

som llO-vägar successivt ökat.
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Från säkerhetssynpunkt har detta varit en diskutabel

utveckling eftersom enbart höjning av hastighetsgränsen

utan vägförbättringsåtgärder leder till högre hastig-

heter och därmed till fler och svårare olyckor.

Utvecklingen mot ökat antal 90- och llO-vägar har

också medfört att de lokala beslutsfattarnas respekt

för kriterierna som gäller för val av hastighetsgräns

minskat. Den bristfälliga informationen från ansvariga

myndigheters sida om hastighetsgränsernas trafiksäkerhets-

bakgrund har även lett till en allmän debatt där hastig-

hetsgränserna ifrågasatts. Intressant är att denna

debatt sällan är riktad mot en enskild begränsning

utan mot själva systemet (maximihastighetsgränser).

När det gäller hastighetsanpassning till hastighets-

gränsen spelar övervakningen tillsammans med straff-

påföljderna en avgörande roll. Årligen blir 100 000

förare ertappade av polisen för att de kört fortare

än hastighetsgränsen samtidigt som ungefär 500 000

förare råkar ut för trafikolyckor.

Risken att råka ut för en trafikolycka som bilförare

är alltså 5 ggr större än att bli ertappad av polisen

för fortkörning.

I genomsnitt utförs 6 miljoner bilresor per dygn och

i genomsnitt åker 300 förare per dygn fast för fort-

körning. Genomsnittsbilisten gör 2 - 3 resor per dygn,

dvs 700 - 1 000 per år. Genomsnittsbilisten riskerar

alltså att åka fast 1 gång på 20 - 30 år eller 1 gång

per 20 000 resor.
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.6 Vilka överträder hastighetsgränserna?

 

I en trafikström blandas bilister med olika hastighets-

anspråk (eller fordon med olika fartresurser). Det

finns därvid en grupp som genomgående har bråttom men

också en grupp vars brådska varierar såväl under resan

som mellan resor. Det finns inga undersökningar som

visar att det är en viss grupp av bilister som konsek-

vent bryter mot hastighetsbestämmelserna och i så fall

hur stor den är. Hastighetsmätningar visar emellertid

att det i enstaka punkter på vägnätet uppträder "fort-

körare" som verkligen gör skäl för namnet.

Vid sänkningar av hastighetsgränsen är det bilister i

de högre fartregistren som sänker sina hastigheter

absolut sett mest - dvs man erhåller en större hastig-

hetsminskning i de övre fartregistren än i de lägre.

I vilken utsträckning detta beror på att de som kon-

sekvent kör fort eller de som ibland kör fort sänker

sina hastigheter är däremot inte klarlagt. Rent prin-

cipiellt är båda grupperna lika intressanta samtidigt

som den mest angelägna gruppen-de som konsekvent kör

för fort - torde ha svårast att anpassa sig till lägre

hastigheter.

.7 Hastighetsgränsöverträdelser

 

I nedanstående tabell redovisas procentuella överträ-

delser av hastighetsgränsen för personbilar för olika

vägbredder och dygnstrafikflöden på landsbygdsvägar

(Thulin 1978).

Med avseende på tätortssidan och hastighetsgränsen

50 km/h varierar överträdelserna efter tidpunkt på

dygnet och typ av trafikled - ju högre standard desto

fler överträdelser.
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Tabell 5. Medianhastigheter och % personbilar som över-
skrider hastighetsgräns

 

 

 

        

 

Hastighets-

gräns(km/h] 70 90 110

?ågååäååfn 6,5 m 8 m 9 m 13 m ML MV

âgåjåyåår- ( 5000 > 5000 <5000 > 5000

pb median-
hast (km/h) 78 82 92 92 85 94 98 100 107
% b oi I

haåt 3:2;5 77 26 58 57 30 65 17 20 41

 

  

  

 

  

   

pb - personbilar

MV motorväg
ML motortrafikled

Hastighetsmätningar utförda i Stockholm 1974 på Ring-

vägen, Strandvägen och Ulvsundavägen visade att 60%

av bilisterna körde fortare än hastighetsgränsen

50 km/h (TOS 1974).

Vid liknande mätningar på Älvsjövägen var det 80% som

körde fortare än 50 km/h och var tredje körde fortare

än 60 km/h.

Mätningar utförda av polisen i D-län under 1978 visar

att vid mätningar på platser med hastighetsgränsen

50 km/h överskred 53% hastighetsgränsen, på 70-vägar

var överträdelseprocenten 48% och på 90-vägar 31%

(Polisen D-län).

Av intresse är också att där överträdelserna är oftast

förekommande framförs bilarna med högre hastigheter i

mörker än under dagsljus. En undersökning på det stat-

liga vägnätet i D, E, F och H län visar att olyckskvo-

ten för singelolyckor under sommarhalvåret ökar från

0,13 i dagsljus till 0,76 i mörker. Motsvarande för-

ändring under vinterhalvåret är 0,31 till 0,75 (Thulin

1978).
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Avvikelse från genomsnittshastighet och säkerhet

 

Inte bara avvikelser uppåt från medelhastigheten i ett

trafikflöde innebär ökad olycksrisk. Även hastigheter

under medelhastigheten medför ökad olycksrisk. Sambandet

mellan avvikelse från medelhastighet och olycksrisk har

studerats i olika undersökningar där olika metoder an-

vänts.

Munden (1967) mätte under en period återkommande förares

hastighet på ett tiotal platser på landsväg i England.

Via fordonets registreringsskylt erhölls uppgifter om

antalet registrerade olyckor för fordonsägaren. Ett

U-format samband erhölls, innebärande att förare med

höga resp låga hastigheter relativt sett hade flera

olyckor än förare med genomsnittliga hastigheter. I en

liknande undersökning av Cleveland (1959) i två ameri-

kanska stater fann man att förare med hög olycks- och

förseelsebelastning tenderade att köra något fortare

än andra. Solomon (1964) fann samma typ av U-format

samband som Munden då hastighetsfördelningar på ett

antal landsvägar jämfördes med hastighetsfördelningarna

bland fordon inblandade i olyckor på samma vägar (det

senare erhölls genom intervjuer med inblandade förare

eller utredande polis).

I en nyare undersökning av Research Triangle Institute

(1970) uppskattades fordonshastigheten före olycka

genom intervjuer med förare, passagerare, vittnen och

genom att studera "physical evidence" (bromssträckor

etc). Hastighetsfördelningen sattes i relation till

uppmätta hastighetsfördelningar i fordonsflödena på

de vägar där olyckorna inträffat. Även här erhölls

ett U-format samband mellan olyckssannolikhet och

avvikelse från genomsnittshastigheten.

Ju mindre spridning i hastighet som ett trafikflöde

uppvisar ju högre är alltså trafiksäkerheten. I själva
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verket är detta en av effekterna av hastighetsbegräns-

ningarna. Förutom att hastighetsnivåerna pressats ned,

har även hastighetsspridningen minskat.

.9 Hastighetsbegränsningar - positivt eller negativt

 

Nedan redovisas några positiva och negativa effekter

av hastighetsbegränsningar.

Tabell 6. Positiva och negativa effekter av sänkta
hastigheter (från Nilsson l977a)

 

Minskat antal olyckor

Minskat antal skadade personer

Minskat antal tillbud

Minskat vägslitage

Mindre buller

+ Mindre avgaser

Mindre drivmedelsåtgång

Mindre fordons- och däckslitage

Mindre hastighetsspridning

ébsmnnm

Snabb och billig åtgärd i förhållande till
andra åtgärder

 

Ökade restider

Ökade krav på övervakningsresurser

deaaübm

-- Upplevs hastighetsgränser som inskränkning

av den personliga friheten, bilkörningen
kan uppfattas som monoton och tröttsam
samt ställer ökade krav på bilförarens
uppmärksamhet för avläsning av hastighets-
mätare
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De försök som gjorts med olika typer av hastighetsbe-

gränsningar visar att när hastigheten minskar så minskar

även antalet olyckor och skadeföljden på person i

bilarna. De senaste förändringarna av haStighetsgrän-

serna i Sverige skedde 1 juni 1971, varvid den generella

hastighetsgränsen 90 km/h (110 km/h på motorvägar)

differentierades så att vägar beroende på vägens stan-

dard erhöll hastighetsgränserna 70, 90 eller 110 km/h.

Effekten på olyckorna uttryckt i antal olyckor/milj

fordonskilometer framgår av nedanstående figur.

 

Olyckskvot
(olyckor/miljon fordonskilometer)

0
0,7 *-

 

0'6 ' _22 % -2 % +42 %

 

0,5 '

0,4 L

Före Efter Före Efter Före Efter
0.3 * den den den den den den

1 .61971 1.6.1971 1.6.1971 1.6.1971 1.6.1971 1.6.1971

0,2 *-

0

    

 

 

  

  

 

70-vägar 90-vägar 1 1 O-vägar

  

 

Figur 2. Förändring i antal olyckor per miljon fordons-
kilometer på Vägar som erhöll hastighetsgränsen

70 km/h (70-vägar), vägar där hastighetsgrän-
sen var oförändrad 90 km/h (90-vägar) och
vägar där hastighetsgränsen höjdes till
110 km/h (llO-vägar) den 1.6.1971 (från

Nilsson l977a)

På de vägar där hastighetsgränsen var oförändrad var

olycksrisken i stort oförändrad medan den minskade på

vägar där hastighetsgränsen sänktes till 70 km/h och

ökade på vägar där hastighetsgränsen höjdes till 110 km/h.

Av figuren framgår också att man genom denna differen-

tiering erhöll samma olycksrisk på de olika vägarna.
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Effekten av sänkta hastigheter har många förklaringar.

En är att kraven på förarens informationsbehandling

minskar. Med ökande hastighet ökar informationstätheten

i tiden. Föraren måste inhämta mer information per

tidsenhet, bearbeta mer information och fatta fler

beslut per tidsenhet ju fortare han kör. Ju högre

kraven på informationsbehandlingen blir, desto större

är risken att föraren missar viktig information, eller

att han behandlar den fel och fattar fel beslut. Sänkta

hastigheter innebär alltså "rimligare arbetskrav" på

föraren och det är troligen en av förklaringarna till

att lägre hastigheter ger färre olyckor.

En annan förklaring kan vara att förarens reaktions-

sträcka minskar, dvs den sträcka det tar från det att

han upptäcker någonting till dess att han reagerar.

Bromsreaktionstiden kan uppskattas till ca 1 sekund

(Johansson & Rumar l97l). Håller föraren 90 km/h och

plötsligt tvingas att bromsa in för ett uppdykande

hinder, hinner det gå 25 meter innan han får foten

på bromspedalen. Med 70 km/h tar det 19 meter. Till

detta kommer bromssträckans hastighetsberoende. Med

goda bromsar tar det vid 70 km/h ca 25 meter innan

man får stopp på bilen i sommarväglag från det att man

börjat bromsa. I 90 km/h är bromssträckan ca 40 meter.

Vid 70 km/h blir sålunda den totala stoppsträckan

minst ca 45 meter och vid 90 km/h ca 65 meter. Dessa

skillnader 1 meter kan vara skillnaden mellan tillbud

och olycka. I halt väglag kan bromssträckan vid 70 km/h

bli ca 200 meter och vid 90 km/h längre än 300 meter.

Även skadornas svårighetsgrad är beroende av hastig-

heten. Ju högre hastigheten är, desto troligare är

det att själva kollisionshastigheten blir hög. Den

energi som utvecklas vid kollisionen är starkt progres-

siwüzberoende.av hastigheten (enligt E = (m- v2)/2,

där m = massan och v = hastigheten). Med ökande hastig-

het ökar därför skadornas svårighetsgrad. Det kan dock
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nämnas att användning av bilbälte kraftigt minskar

svårighetsgradens hastighetsberoende för det kolli-

sionshastighetsintervall som är det vanliga vid olyckor.

I en undersökning av ca 650 biltrafikanter fann t ex

Tarriere (1973) inga dödsfall bland bältade biltrafi-

kanter i kollisionshastigheter upp till 55 km/h, en

mycket hög kollisionshastighet, under det att de första

dödsfallen bland icke bältade biltrafikanter uppträdde

redan vid kollisionshastigheter under 25 km/h. I

olyckor mellan bil och oskyddade trafikanter spelar

bältet naturligtvis ingen roll, i varje fall inte för

den oskyddade. Personskadans allvarlighetsgrad blir

här direkt beroende av bilens hastighet.

En annan aspekt är drivmedelsförbrukningen inom väg-

och gatutrafiken. Ökade hastigheter, framför allt på

landSbygdens vägnät, innebär ökad bränsleförbrukning.

Den mest ekOnomiska hastigheten, 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 bashastighetsgränsen 70 km/h är väl anpassad

till bränsleekonomiska aspekter. Med ökad hastighet

ökar även fordonsslitage och däckslitage. Kostnaden

för ovanstående effekter betalas av den enskilde trafi-

kanten och den som är sparsam både med hänsyn till sin

egen ekonomi och landets energiförsörjning bör alltså

köra i hastighetsintervallet 50 - 70 km/h.

I och med ökade hastigheter ökar även slitaget på vägen.

Drygt hälften av bilarna i Sverige har dubbdäck under

vinterperioden, vilket bidragit till att beläggningen

på våra vägar måste åtgärdas i genomsnitt vart tredje

år mot tidigare vart sjätte år. I ökade kostnader

motsvarar detta ungefär 100 - 200 Mkr per år.
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Under Vinterperioden är också risken för olyckor flera

gånger större än under sommarperioden. I nedanstående

figur redovisas risken för att råka ut för olycka -

antal polisrapporterade olyckor per miljon fordons-

kilometer - under olika dagsljus- och väglagsförhållanden

i norra, mellersta och södra Sverige(Nilsson 1976).
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Figur 3. Antal polisrapporterade olyckor per miljon

fordonskilometer - olyckskvot - för olika

väglags- och ljusförhållanden i norra, mel-

lersta och södra Sverige (från Nilsson l977a)
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Redan genom en bättre anpassning till de hastighets-

gränser som råder på landsbygdens vägnät skulle stora

effekter på vägens slitage och olyckorna kunna erhållas.

Tänkbart är också att införa lägre hastighetsgränser

under vinterperioden (70% av all trafik i mörker ut-

rättas under månaderna okt-mars). Detta är kanske en

av de mest lönsamma åtgärderna som för närvarande står

till trafikanternas och myndigheternas förfogande.

Med ökade hastigheter ökar också buller- och avgas-

problemen. Detta är kanske ett mindre problem på lands-

bygden, men hastighetsgränsen 90 km/h förekommer ofta

i anslutning till tätorter och orsakar här såväl buller-

som avgasproblem för de boende och de oskyddade trafi-

kanterna - gående, cyklister och mopedister. För de

oskyddade trafikanterna är det också ett stort trafik-

säkerhetsproblem p g a de hastighetsskillnader, 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 övervakas, eftersom trafikanten

inte får köra fortare än hastighetsgränsen. I vissa

länder har generella rekommenderade hastighetsgränser

prövats men dessa har sedan övergivits till förmån

för maximihastighetsgränser, bl a med tanke på övervak-

ningsproblemet.

Ett argument som oftast riktas mot hastighetsbegräns-

ningar är att dessa begränsar den personliga friheten.

I de flesta fall måste dessa inlägg karakteriseras som

omdömeslösa. Innebörden av vägtrafiklagstiftningen

bygger på ett ömsesidigt hänsynstagande mellan trafi-

kanterna och reglerna som har tillkommit för att öka

säkerheten för trafikanterna. Däremot får bilisten åka

vart han vill och när han vill, vilket innebär att

den_personliga friheten är bevarad. Att blanda in
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önskemålet att färdas fortare än hastighetsgränserna

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 bil-

körningen blirmonoton och tröttsam och att bilföraren

alltför ofta tvingas titta på hastighetsmätaren, vil-

ket skulle öka risken för olyckor. Det finns inga

resultat från trafikolycksundersökningar, som-stöder

dessa argument.
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HASTIGHET OCH TRANSPORTKOSTNADER

Transporter kostar pengar. De omedelbara utläggen be-

står av kostnader för drivmedel. Med längre periodi-

citet återkommer Övrigadriftskostnader som för däck,

underhåll etc. I den totala kostnadsbilden ingår även

kapitalkostnader.

Driftskostnaderna för en bil beror på bl a körsätt

och hastighet. I princip gäller att driftskostnaderna

för en given sträcka ökar ju fortare sträckan körs.

Driftskostnaderna är emellertid beroende av en rad

andra faktorer, som vägen och dess beläggning, tempe-

ratur osv. Hastigheten är bara en faktor.

Bensinförbrukning

 

En översikt av olika faktorer som påverkar bensinför-

brukningen hos personbilar ges i Hammarström & Ericsson

(1978). Som exempel kan följande anges. Körning på

grusväg ökar bränsleförbrukningen för personbilar med

lO-20% jämfört med körning på asfaltväg. Bränsleför-

brukningen ökar kontinuerligt med ökande motlut. En-

ligt en undersökning är t ex bränsleförbrukningen 3

gånger högre vid 8% stigning än vid körning på hori-

sontell väg. Horisontalkurvor ökar bränsleförbruk-'

ningen. En kurva med 400 ft radie medför 40% högre-

förbrukning än en kurva med 2 900 ft radie, enligt

en undersökning. Väglaget spelar roll enligt svenska

och utländska studier. För en personbil medför ett

3 cm lager lössnö en förbrukningsökning på ca 20%

jämfört med torr barmark. Motsvarande för ett 10 cm

lager lössnö är ca 50% högre förbrukning. Packad snö,

is och våt barmark ger en förhöjning av bränsleför-

'brukningen med mellan 3 och 15% jämfört med torr bar-

mark (Olofsson 1978).
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Även faktorer som mer ligger under förarens omedelbara

kontroll påverkar bränsleförbrukningen. En översikt

härav finns i Odsell & Laurell (1978). Dåligt justerad

motor kan öka förbrukningen med upp till 20%. Däcken

har betydelse. Dubbdäck kan ge en förhöjd förbrukning

med upp till 7%. För lågt lufttryck i däcken kan ge

motsvarande förbrukningsökning. Last ger ökad förbruk-

ning.

Andra faktorer som föraren kan påverka gäller körsätt

och hastighet. Förändringar av körsätt har i amerikanska

undersökningar visat sig kunna ge upp till 25% bränsle-

besparing (se Odsell & Laurell 1978). Ändringarna har

i huvudsak bestått i mjukare accelerationer och retar-

dationer.

Bränsleförbrukningen ökar progressivt med ökad hastig-

het, främst beroende på att luftmotståndet stiger

kvadratiskt med hastigheten. Pettersson m fl (1975)

har sökt uppskatta sambandetmellan förbrukning och

hastighet för en genomsnittlig europeisk bil. Beräk-

ningen har utgått från sambandet mellan bränsleför-

brukning och tjänstevikt vid olika hastigheter för de

26 vanligaste biltyperna, där sedan hänsyn tagits

till tjänsteviktsfördelningen i det svenska person-

bilsbeståndet och hur trafikarbetet fördelar sig på

olika tjänsteviktsklasser. Resultatet redovisas i

figur 4 nedan.
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år 1973 (Pettersson m fl 1975)

Som en enkel tumregel kan man säga att bensinförbruk-

ningen i liter/mil är lika med hastigheten i km/h divi-

derad med 100 i hastighetsområdet 70-130 km/h (för

en medelstor europeisk bil med cylindervolymen ca

2 liter).

.2 Däckslitage och däckkostnader

 

Även däckslitaget påverkas av en rad andra faktorer

utöver hastigheten. Däckslitaget på grusväg är t ex

dubbelt så stort som på belagd väg enligt några olika

undersökningar (se Hammarström & Ericsson 1978).

Vägbeläggningens ålder har betydelse. På en nylagd

väg kan däckslitaget vara flera gånger större än då

vägbeläggningen polerats av trafiken. Våt vägbana kan

slita avsevärt mindre på däcken än en torr.
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Kraftig inbromsning (0,38 g) sliter mer än 10 gånger

så mycket på däcken som normala inbromsningar och acce-

lerationer (0,1 g). Körning i kurva medför ökat däck-

slitage. Kraftig kurvtagning med hög sidacceleration

(0,38 g) kan ge ett 80 gånger så stort däckslitage

som normal inbromsning (0,10 g; se vidare Veith 1973).

Däckslitaget ökar även med ökande lutning. Det blir

upp till 1,5 gånger så stort i 9%-iga uppförs- eller

nedförslut.

Andra faktorer som inverkar är den belastning som

däcket utsätts för, lufttryck (U-format samband), tem-

peratur osv.

Men även hastigheten påverkar däckslitaget, eller

däckkostnaden. De Samband som nedan redovisas har häm-

tats från amerikanska undersökningar, där däck och

fordon skiljer sig från europeiska, och måste därför

behandlas med viss reservation.
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HASTIGHET

Figur 5. Hastighet och relativ däckkostnad (från
Winfrey 1969)

Figur 5 ovan gäller en genomsnittlig amerikansk bil

på ca 1 800 kg, 8-cylindrig motor. Däcken är av

diagonaltyp. De flesta svenska bilar är numera utrus-

tade med radialdäck. Radialdäcken ger ett högre miltal

än diagonaldäck och slitagets hastighetsberoende är

sannolikt inte lika progressivt som för diagonaldäcken.

Några motsvarande data som för diagonaldäck synes dock

inte finnas för radialdäck. De data som här redovisas

torde emellertid ändå kunna användas för att ge en

grov uppfattning om sambandet mellan hastighet och

däckslitage.
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Enligt Winfrey (1969) ökar däckkostnaden kraftigt och

progressivt med ökande hastighet, som framgår av

figur 5. En hastighetsökning från ca 60 km/h till

ca 100 km/h fördubblar däckkostnaden.
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Figur 6. Däckslitage och hastighet (från Weille 1966)

En annan amerikansk undersökning - också diagonaldäck -

redovisar data för däckslitagets hastighetsberoende,

Vilket presenteras i figur 6 ovan, (Weille 19661.

Ungefär samma samband som det tidigare gäller även här.

Ökas hastigheten från 60 km/h till 100 km/h sker unge-

fär en fördubbling av däckslitaget.
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Ett tredje sätt att uttrycka däckslitagets hastighets-

beroende ges i figur 7 nedan.
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Figur 7. Sambandet mellan hastighet och miltal (från
STRO 1967)

Data 1 figur 7 ovan, som återigen gäller diagonaldäck,

är hämtade från Scandinavian Tire & Rim Organization,

och redovisar sambandet mellan miltal och hastighet.

Miltalet hos ett däck anger allmänt hur många mil

däcket håller för innan det är dags att byta. I grova

drag är hastighetsberoendet detsamma som i de båda

föregående figurerna.
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De samband mellan däckslitage och hastighet som ovan

redovisats, måste, som framhållits, tas med åtskillig

reservation vad gäller sambandens exakta form. Det

enda man egentligen kan säga är att hastigheten spelar

en betydelsefull roll för slitaget. Exakt hur stor

roll den spelar är inte möjligt att precisera. Dels

gäller data amerikanska förhållanden. Dels finns det

många andra faktorer utöver hastigheten som påverkar

slitaget, inte minst körsättet i övrigt. I princip kan

man säga att ett körsätt som minimerar bränslekostna-

den - måttlig hastighet, mjuka acceleratiOner och retar-

dationer - också minimerar däckkostnaden.

.3 Hastighet och underhållskostnader

 

Bilens underhållskOStnader är beroende av en rad olika

faktorer som hur underhållet tidigare skötts, under-

hållets periodicitet, bilens ålder, körsträcka, i

vilken miljö bilen används osv. Till viss del verkar

underhållskostnaden vara hastighetsberoende. Det verkar

finnas mycket få undersökningar om underhållskostnadens

hastighetsberoende, troligen därför att problemet är

så svåråtkomligt. Winfrey (1969) presenterar emellertid

en del beräkningar. I hans analys harunderhållskost-

naden definierats som kostnaden för rengöring, juste-

ring, reparation, utbyte av slitna eller förstörda

delar, smörjning etc (exklusive däckkostnad, motorolja

och drivmedel). Dessa kostnader har fördelats på kaross,

bromssystem, chassi, det elektriska systemet, motor

samt kraftöverföring. Data gäller en 4-dörrars ameri-

kansk bil "representative of the whole range of

passenger cars from the light small vehicle manufactured

outside the United States up through the domestic

compacts to the heavy Cadillacs, Imperials, and Lincolns"

(s 333). Resultaten redovisas i figur 8 nedan.
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Figur 8. Sambandet mellan medelhastighet och under-
hållskostnad (exkl däck, motorolja och ben-
sinförbrukning; från Winfrey 1979).

Som framgår av figur 8 finns ett kraftigt hastighets-

beroende för underhållskostnaderna. Enligt samråd med

svenska fordonsexperter ger Winfreys data en överdriven

bild av underhållskostnadens hastighetsberoende, i

varje fall för europeiska bilar, men troligen även

för amerikanska. Slutsatserna i denna fråga bör be-

gränsas till att underhållskostnaden till viss del

beror på med vilken medelhastighet bilen körs. Ju for-

tare bilen körs desto större blir påkänningarna, och

VTI MEDDELANDE 151



42

desto mer ökar underhållskostnaden per mil. Att däremot
bedöma hur mycket mer underhållskostnaden ökar för Viss
ökning i medelhastighet är vanskligt, eftersom under-

laget här är så pass magert och orepresentativt för

europeiska biltyper och Vägförhållanden.
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HASTIGHET OCH RESTID

ökad medelhatighet ger naturligtvis kortare restid.

Effekterna är emellertid mycket måttliga vid bilresor

av ordinär längd, och sannolikt överskattar bilförarna

generellt de tidsvinster de gör vid hastighetsökningar

(se vidare avsnittet 6.2 nedan).

I tabell 9 nedan redovisas restidsvinster för tre olika

reslängder, 20 km, 50 km samt 200 km. De allra flesta

bilresorna är korta: 80% av alla är max 20 km, och det

är endast 5% av bilresorna som är 50 km eller längre

(Brodin & Roosmark 1976). I tabellen förutsätts res-

exemplen ske på sträckor med hastighetsbegränsningen 50,

70, 90 respektiVe 110 km/h. Restidsvinsten har angivits

1 minuter för olika hastigheter över hastighetsgränserna.

För den vanligaste reslängden, 20 km, är tidsvinsten

mycket måttlig vid hastighetsgränsöverskridanden. Om

sträckan är 50-begränsad vinner man teoretiskt 7 minu-

ter om man lyckas hålla medelhastigheten 70 km/h. Är

sträckan 70-begränsad vinner man 4 minuter med medel-

hastigheten 90 km/h. Med hänsyn till väg- och trafik-

förhållanden är det en hög medelhastighet. Är sträckan

90-begränsad vinner man 2 minuter med medelhastigheten

110 km/h. '

Är sträckan längre desto större blir tidsvinsten natur-

ligtvis i minuter räknad vid hastighetsöverträdelser.

Kör man 200 km på en 70-väg med medelhastigheten 90

i ställetiühr70 km/h vinner man en dryg halvtimme av

de nästan 3 timmar som resan skulle tagit med medel-

hastigheten 70 km/h.

' Detta är emellertid teoretiska räkneexempel.

I tätortstrafik har man inga större möjligheter att
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Restidsvinster 1 minuter för resor på 20, 50
respektive 200 km vid olika medelhastigheter
i förhållande olika hastighetsgränser (teore-
tiskt räkneexempel utan hänsyn till trafikför-
hållanden m m).

    

  

 

   

HASTIGHETSGRÄNS

50 70 90 110

?eiâängd 20 50 200 20 50 200 20 50 200 20 50 200

40 -6 -15
50 0 0

. 60 4 10 -3 -7 -29
:2, 70 7 17 0 0 0
M 80* 9 22 2 21 -2 -5 +17

ä 90 11 27 4 10 38 0 0 0
B 100 12 30 5 13 51 1 13 -1 -3 -11

5 110 6 16 62' 2 24 0 0 0
5 120 7 18 71 3 33 1 2 9

E 130 4 10 41 2 4 17
ä 140 4 12 47 2 6 23

150 3 7 29
160 4 8 34

Restid

i min 24 60 17 43 171 13 33 133 11 27 109
vid h-
grans

 

påverka sin restid genom tillfälliga ökningar av hastig-

heten. Man hindras av omgivande trafik. I normal tät-

ortstrafik ger överträdelser av hastighetsgräns inga

restidsvinster att tala om.

Även utanför tätbebyggelse måste man räkna bort en

avsevärd del av den teoretiska restidsvinsten.

vid måttliga trafikflöden försvinner ca l/3 av den

Redan

maximalt möjliga tidsvinsten på vägar med normalt före-

kommande omkörningsmöjligheter.
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För den normala resan, den korta, erhålls inga nämn-

värda restidsvinster av hastighetsöverträdelser ens

på måttligt trafikerade vägar och gator. Skulle bil-

förarna göras medvetna om detta skulle åtminstone ett

subjektivt motiv för hastighetsöverträdelser försvinna.
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BILFÖRARNAS FÖRMÅGA ATT KONTROLLERA SITT HASTIGHETSVAL

Som diskuterades i avsnittet 2.4 är förarens hastighets-

val resultatet av en sammanvägning av olika faktorer,

hastighetshöjande och hastighetsdämpande. Dessa fak-

torer torde variera mellan såväl individer som situa-

tioner. Men vissa av dem kan antas ha mer generell

karaktär. Den viktigaste hastighetshöjande faktorn är

förarens strävan att minimera sin restid, medan de

viktigaste hastighetsdämpande faktorerna torde vara

risken för att råka ut för en olycka, risken för att

bli straffad för fortkörning, trafikantens krav på

komfort under transporten och reskostnader. En faktor

som visserligen torde vara mycket situationsbunden,

och därför i vissa fall kan vara hastighetshöjande

och i andra fall hastighetsdämpande, är kravet på

social konformism som Vi ålägger oss i de flesta'

situationer.

En förutsättning för att en upplysningskampanj skall

kunna påverka förarens val av hastighet är att han har

felaktig uppfattning om hur dessa faktorer påverkas

av hastigheten.

Troligen har vi som trafikanter en felaktig uppfattning

om relationen mellan hastighet och åtminstone vissa

av de faktorer som påverkar hastighetsvalet. Ännu ett

problem i samband med förarens hastighetsval som möj-

ligen skulle kunna påverkas via upplysning är att

föraren i många situationer har en felaktig upplevelse

av den faktiska hastigheten.

I detta avsnitt kommer vi att koncentrera oss på hur

trafikanten kan antas uppleva sambandet mellan hastig-

het och framkomlighet.

Detta problem kan delas upp i två delproblem:
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1. Hur ser relationen mellan faktisk och subjektiv

hastighet ut?

2. Hur upplever trafikanten att hans restid påverkas

av hans val av hastighet?

Den första frågan kan tyckas vara oväsentlig eftersom

föraren alltid via hastighetsmätaren kan få korrekt

.information om hastigheten. Enligt t ex Denton (l966a)

använder man emellertid denna information endast i

ringa omfattning. Föraren förlitar sig i stället

oftast på sin subjektiva bedömning för att öka eller

minska sin hastighet. Frågan är då Vilken förmåga vi

har att göra sådana subjektiva hastighetsbedömningar.

.l Förmågan att bedöma hastighet

Det har visat sig vid upprepade försök (se t ex Denton

l966b, Schmidt och Tiffin 1969) att vår förmåga att

göra subjektiva hastighetsbedömningar av framförallt

hastighetsförändringar är dålig. Reason (1974) vill

förklara detta med utgångspunkt från två olika percep-

tionspsykologiska principer, kontrast och adaption.

Med kontrasteffekten avses här att människan tenderar

att överskatta skillnaden mellan två hastigheter ju mer

de faktiskt skiljer sig från varandra.

Med adaptionsprincipen avses i detta fall att ju längre

tid Vi utsätta för en konstant hastighet desto lägre

kommer Vi att uppleva denna hastighet. Generellt kan

sägas att våra sinnen är mycket känsliga för snabba

förändringar men dåliga på att registrera fortfarig-

hetstillstånd. Detta är egenskaper som varit mycket

ändamålsenliga i den miljö människan utvecklats i under

årtusenden, men Vilka kan vara besvärliga handikapp i

en modern trafikmiljö.
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En undersökning (Denton l966b) visade att om förare

ombads att sänka sin hastighet till hälften, så änd-

rade de hastigheten till en nivå som låg ca 30-40%

över den begärda. Var den ursprungliga hastigheten

50 km/h så sänkte föraren hastigheten till 35 km/h

och inte till 25 km/h. Detta är troligen ett uttryck

för kontrasteffekten, eftersom förarna endast under

några få sekunder färdats med den ursprungliga hastig*

heten. Effekten ökar ju större skillnaden blir mellan

ursprungshastighet och begärd hastighet. Om man ber

förarna att sänka sin hastighet till en fjärdedel av

den ursprungliga, så överskattas den efterfrågade has-

tigheten tre gånger så mycket som om man ber dem att

halvera sin ursprungliga hastighet (Reason 1974).

Schmidt och Tiffin (1969) undersökte effekten av has-

tighetsadaption på vår förmåga att bedöma hastighet.

Man lät sina försökspersoner först färdas med ca 110

km/h och bad dem därefter att sänka sin hastighet till

ca 65 km/h. Detta gjordes under tre olika betingelser.

Den ena innebar att man endast färdades 5 sekunder med

ursprungshastigheten innan man skulle sänka hastig-

heten till den lägre hastighetsnivån, den andra att

man färdades ca 3 mil innan man ombads att sänka has-

tigheten, och den tredje att man färdades ca 6,5 mil

med ursprungshastigheten innan man ombads sänka hastig-

heten till den lägre hastignetsnivån.
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Tabell 8. Sammanfattning av resultatet av hastighets-

adaptionsundersökningen (Schmidt & Tiffin

 

 

1979)

Experimentbetingelse Den haStighet förarna
skattade till 65 km/h

1. Efter 5 sek med 110 km/h 72 km/h

2. Efter 3 mil med 110 km/h 81 km/h

3. Efter 6,5 mil med 110 km/h 86 km/h

 

 

  

Liknande resultat har erhållits i andra studier, t ex

Matthews (1978).

Veterligen finns ingen studie där man undersökt den

kombinerade effekten av hastighetskontrast och hastig-

hetsadaption på förares hastighetsupplevelse. Det finns

dock anledning att anta att de fel förarna gjorde i

Dentonsundersökning(1966b) då de ombads halvera ur-

sprungshastigheten skulle bli väsentligt större än

30-40% om förarna under en längre tid fått färdas med

den ursprungliga hastigheten. Effekterna av hastighets-

kontrast och hastighetsadaption på förares förmåga att

bedöma hastighetsförändringar kan antas vara ännu kraf-

tigare då den visuella stimuleringen från den omgivande

miljön begränsas av mörker eller dimma (Reason 1974).

Dessa.reSultat tycks entydigt visa att vi som bilförare

har hastighetsupplevelser som systematiskt avviker

från de hastigheter vi faktiskt håller.

En icke publicerad undersökning vid Psykologiska

Institutionen vid Uppsala Universitet (Rumar 1962)

visar emellertid att situationen kan vara mer kompli-

cerad. Den metodik som använts i de ovan beskrivna

undersökningarna kan beskrivas som "kvotproduktion",

dvs försökspersonen har först fått instruktionen att
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köra med en viss hastighet varefter han ombetts för-

ändra sin hastighet till en nivå som han upplever stå

i ett visst förhållande till ursprungshastigheten,

t ex hälften så hög som ursprungshastigheten, 75% av

ursprungshastigheten osv.

Rumar använde sig förutom av denna metod även av abso-

luta hastighetsangivelser, dvs försökspersonen uppma-

nades att ändra hastigheten till numeriskt angivna

hastighetsnivåer (t ex 40 km/h, 60 km/h osv).

Resultatet visade att när försökspersonerna ombads att

"producera kvoter" så erhöll man en hastighetsadap-

tion av samma typ som i de tidigare redovisade under-

sökningarna. Då försökspersonerna däremot uppmanades

att förändra hastigheten till numeriskt angivna hastig-

hetsgränser visade det sig däremot att man klarade

detta bättre.

Med kvotproduktionsmetoden måste föraren utgå från upp-

levda relationer mellan olika hastigheter. Han har att

producera en hastighet som står i ett Visst förhållande

till sin ursprungliga, och måste då relatera sin upp-

levelse av hastighetsförändringen till sin ursprungs-

hastighet. Med den andra metoden, då han skall produ-

cera en absolut hastighet, kan han utnyttja sin all-

männa erfarenhet av olika hastighetsnivåer och deras

karakteristika som motorljud, vibrationer etc. Förkla-

ringen till varför han lyckas bättre i det senare fal-

let är troligen att det är en vanligare uppgift i tra-

fiken. Metoden med absoluta hastighetsangivelser skulle

alltså vara validare i den meningen att den bättre

liknar åtminstone vissa typer av beslutssituationer som

i verkligheten föreligger när föraren anpassar hastig-

heten. Forskningsområdet är emellertid ganska outvecklat

från metodsynpunkt. Inte ens metoden med absoluta has-

tighetsangivelser är troligensärskilt.representativ för

den typ av beslutsprocess som i allmänhet gäller vid
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verklig körning.

Rumar använde sig även av en tredje försöksbetingelse

där han uppmanade sina försökspersoner att accelerera

till 80 km/h och därefter försöka hålla denna hastig-

het. Resultatet av detta experiment visade att försöks-

personerna ca 5 minuter efter det att de nått upp till

80 km/h ökat sin hastighet med ytterligare 5-10 km/h

men att de därefter ej ökade den ytterligare.

Som tidigare nämndes är de metoder som använts inom om-

rådet inte invändningsfria. Resultaten kan inte utan

vidare generaliseras till verklig bilkörning. De slut-

satser som nedan försöksvis formuleras, måste därför

mer betraktas som hypoteser än som slutgiltiga genera-

liseringar.

(l) Bilförare kan på ett relativt tillförlitligt sätt

ändra sin hastighet från en nivå till en annan då

han har numerisk information om vilken hastighets-

nivå som är tillåten. Detta gäller förhållanden

när föraren inte varit utsatt för extremare hastig-

hetsskillnader. En bristande benägenhet hos trafi-

kanterna att sänka hastigheten då de kommer till

ett Vägavsnitt med lägre tillåten hastighet kan

normalt sett inte förklaras med bristande förmåga

till hastighetsanpassning. Detta i sin tur innebär

att sådana åtgärder som förbättrad övervakning,

höjda straff för fortkörning och ett ökat socialt

tryck riktat mot hastighetsöverträdelser bör kunna

ha positiv effekt.

(2) Är föraren inriktad på att hålla konstant hastighet

kan han ändå omedvetet öka den något. Färdas föra-

ren under längre tid på en väg med samma hastighets-

gräns kommer han troligen att försöka hålla konstant

hastighet efter det att han initialt satt hastig-

heten efter hastighetsgränsen. Om han därefter
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försöker hålla denna hastighet, och inte med jämna

mellanrum kontrollerar hastigheten på mätaren, ver-

kar han successivt komma att öka sin hastighet med

låt säga 5-10 km/h. Detta "inbyggda" fel hos föra-

ren kan man kanske i viss mån motverka genom att

göra förarna medvetna om det.

Föraren begår fel när han försöker anpassa hastig-

som kvotproduktionsmetoden

han sänker sin hastig-

en mer krävande trafikmiljö

t ex kors-

fel hos föraren kan möjligen

medveten om det, t ex via

(3)

heten efter "omständigheterna", gm processen i

verkligheten går till

förutsätter.ZUj:anpassa hastigheten efter omstän-

digheterna med hänsyn till säkerheten är mycket

svårare än att anpassa hastigheten efter en hastig-

hetsgräns. Föraren måste då utnyttja sin omedelbara

upplevelse av hastighet. Då

het för att köra in i

eller inför mer krävande situationer,

ningar, har föraren en tendens att tro att han

sänkte hastigheten mer än vad han i själva verket

gjorde (fortfarande med förutsättningen att han

fattar sina beslut enligt kvotproduktionsmetoden).

Även detta "inbyggda"

motverkas om han blir

en upplysningskampanj.

.2 Bedömning av restider och hastighet

 

Några fältstudier rörande

tider och hastighet tycks

laboratorieexperiment har

(se Pettersson & Svensson

i uppgift att "intuitivt"

om hur förare bedömer res-

ej vara gjorda. En serie

dock belyst dessa problem

1976).

uppskatta vilken tidsvinst

Försökspersoner fick

de gör om de på en viss sträcka färdas med en högre

hastighet än en given alternativhastighet, dvs uppgif-

ter av typen "Du skall köra en sträcka på 37 km först

med 50 km/h och därefter med 70 km/h. Hur stor tids-

vinst gör du genom att färdas med den högre hastigheten
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jämfört med den lägre?"

Resultatet visade att man systematiskt överskattade

den restidsvinst man gjorde vid en haStighetshöjning

då den ursprungliga hastigheten var relativt hög

jämfört med vad man gjorde då den ursprungliga hastig-

heten var relativt låg.

I ett annat experiment undersöktes hur försökspersoner

klarade av att bedöma medelhastigheter. Försöket gick

så till att försökspersonen fick se ett modelltåg som

färdades över två sträckor med två olika hastigheter.

Deras uppgift var därefter att ställa in modelltågets

hastighet så att den motsvarade medelhastigheten över

de två delsträckorna. Resultatet av denna undersökning

visade att man systematiskt överskattade medelhastigheten.

Något förenklat kan man säga att man vid uppskattningen

av medelhastigheten vägde in de två delhastigheterna inte

med avseende på den tid tåget hade färdats med respek-

tive delhastighet, vilket är det korrekta, utan med av-

seende på den sträcka de färdades med respektive hastig-

het.

Pettersson och Svensson (1976) sammanfattar de slutsatser

man möjligen kan dra från dessa experiment på följande

sätt.

De viktigaste resultaten synes vara (1) den systema-

tiska överskattningen av effekten på restiden av en

höjning av en redan relativt hög medelhastighet och

(2) överskattningen av medelhastigheten då hastigheten

varieras jämfört med fallet då hastigheten är konstant

över en given sträcka.

Trafikanters upplevelser av hastigheter och av rela-

tionen mellan hastigheter och restider spelar förmod-

ligen en stor roll för det beteende de uppvisar i
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trafiken. Det är rimligt att trafikanternas val av

hastighet framför allt styrs av en önskan att förkorta

restiden och en önskan att undvika olyckor. Ett mer

rationellt hastighetsval skulle troligen kunna erhål-

las om förarna hade mer realistisk uppfattning om den

verkliga tidsvinsten vid olika hastighetsnivåer.

Tag t ex en förare som kör på en hårt trafikerad väg

där_merparten av bilisterna färdas med en hastighet

kring 90 km/h. Vår förare har extra bråttom av någon

anledning varför han anser att en medelhastighet på

90 km/h är för låg. Hans resa kommer då att bestå av

långa tidsperioder då han ligger bakom andra fordon

och väntar på omkörningstillfälle. Efter en genomförd

omkörning kan han under en kortare tid, till dess att

han hinner upp ett nytt fordon, färdas med en högre

hastighet.

Med utgångspunkt från de ovan redovisade resultaten

kan man då misstänka att föraren kraftigt överskattar

den tidsvinst han tror sig göra genom alla de omkör-

ningar han genomför. Dels på grund av att han i det

aktuella hastighetsregistret kan antas överskatta den

effekt på restiden, som en given objektiv höjning av

medelhastigheten har, dels på grund av att han kan an-

tas överskatta den objektiva medelhastighetsökning han

lyckas åstadkomma. Det är mycket möjligt att vår trafi-

4 kant skulle ha avstått från den riskökning, som omkör-

ningarna medför, om han hade haft korrekt information

om den faktiska tidsvinsten.

Ovanstående exempel är hypotetiskt. Av undersöknings-

tekniska skäl kan resultaten från modellundersökningarna

inte utan vidare generaliseras till verkliga trafik-

förhållanden. Exemplet illustrerar dock att det är av

stort intresse att undersöka om de i dessa experiment

påvisade relationerna mellan objektiv och subjektiv
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restidsvinst och mellan objektiv och subjektiv medel-

hastighet även gäller under realistiska trafikförhål-

landen. Om en sådan undersökning skulle ge ett resul-

tat, som står i överensstämmelse med här rapporterade

resultat, är den närmast till hands liggande åtgärden

att upplysa trafikanterna om vilka typer av felbedöm-

ningar de gör.
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ATTITYDER TILL HASTIGHETER OCH HASTIGHETSÖVERTRÄDELSER

Jämfört med andra regelöverträdelser betraktas hastig-

hetsöverträdelser som en relativt lindrig regelöver-

trädelse. I TSV PM 1978-11-12 redovisas en undersök-

ning där trafikanter fått skatta allvarlighetsgraden

i olika regelöverträdelser. Hastighetsöverträdelser

kommer i den undersökningen först på 21 plats i all-

varlighetsgrad. En liknande undersökning, genomförd i

anslutning till högertrafikomläggningen, ger i stort

sett samma resultat (HTK 1968). Även utländska under-

sökningar ger liknande resultat. T ex Brown & Copeman

(1973) redovisar attityddata för ett 30-tal olika

regelöverträdelser där hastighetsöverträdelser blev

betraktade som lindriga (England).

Hastighetsöverträdelser betraktas sålunda av trafikan-

terna som relativt lindrigaförseelser. Attityden

verkar emellertid inte spela någon roll för förarens

benägenhet att överträda hastighetsgränsen. Sambandet

mellan attityd till hastighetsbegränsningar och fort-

körningsbenägenhet har i intervju- och enkätundersök-

ningar studerats av Román (1972) och Norström (1975).

Inga samband kunde konstateras. Norström tolkar detta

med att trafikbrott till skillnad från konventionella

brott endast har en viss sannolikhet att medföra skada.

En person som i och för sig har en positiv attityd

till en trafikregel kan ändå bryta mot den eftersom

risken för att vålla andra skada är liten.

Det är andra faktorer som påverkar fortkörningsbe-

nägenheten. Román fann i sin undersökning ett samband

mellan en variabel, sammansatt av både upptäckts- och

olycksrisk, och benägenhet att överskrida hastighets-

begränsningarna. Denna sammansatta upptäckts- och

olycksvariabel kunde genomgående förklara mest varians

i benägenheten att överskrida hastighetsgräns jämfört

med en rad andra variabler med lägre förklaringsvärde,
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t ex kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå och social-

gruppstillhörighet.

Samband med beteende (rapporterat) redovisas även av

Norström. Han särhöll upptäckts- och olycksrisk och

fann en interaktion mellan dessa båda riskvariabler.

Upptäcktsrisken förefaller inte ha någon generell

effekt utan synes bara påverka fortkörningsbenägen-

heten hos dem som upplever liten risk vid fortkörning.

För dem som upplever hög olycksriSk vid fortkörning

spelade upptäcktsrisken ingen roll. Även om upptäckts-

risken totalt sett uppvisade samband med fortkörnings-

benägenhet, kunde êEêräê:§_§êmäêaé_kegêzêfêäê§-får
uppleyd_9lygk§ri§k, och andra variabler som kön och

körsträcka. Interaktioner kunde även konstateras mel-

lan upptäcktsrisk, ålder och kön. För yngre män fanns

inget samband mellan upptäcktsrisk och fortkörnings-

benägenhet, däremot för äldre män och kvinnor.

Det finns inga undersökningar, veterligen, som studerat

sambandet mellan fortkörningsbenägenhet och andra fak-

torer, som förarens uppfattning om drivmedelskostnader,

däckslitage och fordonsslitage. I ett läge med ökande

bensinkostnader kan men emellertid förvänta sig att

förarna tar ökad hänsyn till kostnadssidan i sitt

hastighetsval, om de bara får en korrekt uppfattning

om hastighetens betydelse därvidlag.

Enligt olika undersökningar verkar attityderna till

hastighetsöverträdelser vara mer generösa bland män

än bland kvinnor, och bland yngre jämfört med äldre

(Norström 1975, TSV PÅ 1978-11-12). Attityder är

emellertid en sak och beteendet en annan. Som framgick

i avsnitt 3.6 ovan finns inga beteendestudier där fort-

körarna närmare studerats.
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FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSÅTGÄRDER

Bilförarnas hastighetsbeteende är ett centralt beteende

från trafiksäkerhetssynpunkt. Med massiva informations-

insatser som koncentreras till detta beteende bör det

vara möjligt att åstadkomma förbättringar som ger ökad

trafiksäkerhet. Inledningsvis i avsnitt 2.4 skisserades

en kampanjmodell som bygger på de fyra komponenterna

sakinformation; "socialt tryck", polisövervakning och

återkoppling. VTIs arbetsgrupp vill i det fortsatta

utveckla denna modell ytterligare något:

.l Beteendemål för kampanjen

 

Olika typer av hastighetsanpassning är aktuell vid

bilkörning, dels anpassning till maximigränser, dels

anpassning av hastigheten under maximigränserna med

hänsyn till särskilda omständigheter och som förut-

sättning för attefterleva särskilda trafikregler,

t ex företrädesreglerna. I avsnitt 3.3 ovan diskute-

rades olika hastighetsanpassningsproblem i olika miljöer

och på olika vägtyper. Mot bakgrund av vad som där

redovisades föreslår VTIs arbetsgrupp att kampanjen

inriktas mot följande beteendemål.

(l) Kampanjen bör söka förbättra personbilsförarnas

anpassning till hastighetsgränserna såväl inom

som utanför tätbebyggelse. Utanför tätbebyggelse

är detta mest angeläget för bredare 70- och 90-

vägar. Inom tätbebyggelse är detmest angeläget

för 70- och 50-leder, men även för 50-gator och

i 30-zoner.

(2) Kampanjen bör vidare söka förbättra hastighets-

anpassningen inför korSningar. Förbättringar här

är mest angeläget i korsningar inom tätbebyggelse,

och då framförallt på 50-gator. Hastighetsproblemet
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i korsningar gäller även 70- och 50-leder inom

tätbebyggelse och i 30-zonerna.

Det första beteendemålet är lätt kommunicerbart till

bilförarna. Det är vidare ibgen svår uppgift för förarna

att anpassa sig till maximigränser. Som framgick av

avsnitt 6 ovan kan de mycket väl klara av en sådan

uppgift - "om de vill", dvs om de får tillräckligt

starka skäl för det. Möjligen kan finnas en tendens

att omedvetet öka hastigheten efter hand då man tror

sig hålla konstant hastighet. Denna tendens kan mot-

verkas om förarna görs medvetna om den, och Om de

regelbundet läser av sin hastighet på mätaren.

Det andra målet är svårare att kommunicera till förar-

na, men det är viktigt eftersom hastigheten i tätorts-

korsningar i så hög grad berör de oskyddade trafikan-

ternas Säkerhet. Det är vidare svårare för förarna

att utföra eftersom det inte finns några fasta regler

för vad somär god hastighetsanpassning i korsningar.

En förbättrad hastighetsanpassning i korsningar ökar

möjligheten att upptäcka korsande trafik, och möjlig-

heten att iaktta företrädesreglerna. De tidsvinster

som erhålls med dålig hastighetsanpassning i kors-

ningar är helt obefintlig.

Som framgår av beteendemålen omfattar kampanjförslaget

hastigheterna såväl inom som utom tätort. VTIs arbets-

grupp vill emellertid föreslå en viss tyngdpunktsför-

skjutning i kampanjen mot tätortsproblemen. Det är

där säkerhetsproblemen är allvarligast för de oskyddade

trafikanterna.

Huvudmålgrupp för kampanjen bör vara samtliga bil-

förare. Det finns visserligen attityddata som tyder på

att hastighetsanpassningen kan vara sämre bland yngre

manliga bilförare. Inga beteendestudier finns dock

som grund för målgruppsindelning. Risken med att media-
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mässigt och kanske framför allt kreativt - dvs utform-

ning av, tonfall och språk i informationsmaterialet -

alltför hårt snäva in sig mot t ex yngre manliga bil-

förare, är att övriga grupper upplever att hastighets-

problemet inte är deras. Det finns vidare ingen anled-

ning att alltför hårt precisera målgrupper om man inte

har möjlighet att optimera mediaval och materialut-

formning. Generellt sett är svenska massmedia inte

särskilt målgruppsavgränsade.

Däremot är det riktigt att funktionellt definiera

målgruppen till de bilförare som "ofta kör för fort",

dvs ofta överträder hastighetsgränser och som ofta

närmar sig korsningar i för hög hastighet. En sådan

målgruppsavgränsning är möjlig att använda vid utform-

ningen av informationsmaterialet i kampanjen, och

kanske självklar. Däremot är det sVårare att se hur

definitionen skall kunna användas vid mediaval.

Kampanjmodell

 

âêäiaägrmêäieg

Kanpanjen måste ha sin grund i sakinformation. Sam-

hället måste redovisa skäl varför man vill att bil-

förarna skall reducera sina hastighetsanspråk. I de

tidigare avsnitten 3-5 har VTIs arbetsgrupp Sökt redo-

visa de viktigaste fakta för reducerade hastigheter.

TSV kan här lämpligen välja ut den sakinformation som

kan bedömas ge de mest slagkraftiga argumenten.

Enligt VTIs arbetsgrupps uppfattning bör sakinforma-

tionen koncentreras till följande.

(1) Samband hastighet och säkerhet. Från kampanjsyn-

punkt är det viktigaste här kanske inte bilförarens

säkerhet, utan omgivningens, särskilt de oskyddade
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trafikanternas. Bilföraren måste göras medveten

om att hans hastighetsval berör andra grupper i

samhället. Kampanjen bör ha den utgångpunkten att

det är de oskyddade trafikanterna som har priori-

tet i tätorterna - "tätorterna tillhör fotgängarna

och cyklisterna" - och att bilförarna skall vistas

där på de oskyddade trafikanternas villkor. Bil-

-förarnas körsätt påverkar inte bara de oskyddades

säkerhet, utan även deras framkomlighet och

"tillgång till miljön". Snabb trafik kan i gatu-

systemet skapa barriärer för fotgängarna och 4

cyklisterna, särskilt för barn och äldre, som'

begränsar deras framkomlighet.

Kampanjen bör även innehålla information som

syftar till att öka förståelsen för hastighets-

gränssystemet såväl inom som utanför tätbebyggelse.

På sid 24 ff ges en översikt över hastighetsgrän-

sernas positiva effekter som kan utgöra utgångs-

punkt för sådan information. Informationen bör

klargöra hastighetsgränsernas dokumenterade effek-

ter i form av minskat antal olyckorL Informationen

kan även ta upp sambanden mellan hastighet och

kraven på förarens informationsbehandling, samban-

den mellan hastighet, reaktionssträcka, stopp-

sträcka och bromssträcka, samt sambandet mellan

skadornas svårighetsgrad, hastighet och kollisions-

hastighet.

(2) Hastighetsval och transportekonomi. Som framgick

i avsnittet 4 ovan påverkar hastighetsvalet såväl

bensinkostnader som övriga driftskostnader för_

bilen. Från ekonomisk synpunkt verkar den optimala

hastigheten ligga kring 70 km/h. Bilförarna bör

informeras om de ekonomiska fördelarna av mått-

liga hastigheter och mjukt körsätt. Även om mer'

exakta och generella siffror inte kan redovisas,
.....- _mo-m ...._g_
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beroende på att det är så många andra faktorer

som påverkar kostnadsbilden, bör kampanjen ändå

kunna välja slagkraftiga exempel från den informa-

tion som lämnats i avsnitt 4.

(3) Kampanjen bör även komma tillrätta med de över-

drivna förväntningar om restidsvinster som bil-

förarna förefaller ha vid ökad hastighet. I

kapitel 5 ovan ges några exempel. Exemplen bör

inriktas på de vanligaste bilresorna, dvs de korta

där tidsvinsterna framstår som försumbara. Vidare

bör kampanjen undanröja missuppfattningen att

några restidsvinster är möjliga att erhålla i

tätortstrafik med tillfälliga hastighetsökningar.

(4) Kampanjen bör även ge information om förares "in-

byggda" fel i fråga om hastighetsbedömning och

hastighetsval som troligen föreligger (avsnitt 6).

Det som förefaller vara Viktigast här är förarens

svårigheter att anpassa hastigheten efter omstän-

digheterna, i t ex korsningar. Man verkar där ha

en tendens att tro att man satte ned hastigheten

mer än vad man i själva verket gjorde. Vidare bör

man informera om tendensen att öka hastigheten när

man tror att man håller konstant hastighet. Slut-

ligen kan man ta upp problemet med överskattningar

av effekten på restiden av ökningar i hastighet.

.2.2 2§99$§l§-§:2952

Enligt VTIs arbetsgrupps uppfattning räcker det inte

med enbart sakinformation för att få ned förarnas

hastigheter. Man får en så omedelbar återkoppling vid

ökad hastighet i subjektivt minskad restid (visser-

ligen överskattad). Många förare kan tycka att det är

roligt att köra fort. Flertalet förare har sannolikt
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ingen konkret upplevelse av olycksrisker, 1 Varje fall

inte för egen del.

Som tidigare sagts bör kampanjen ha perspektivet att

förarens hastighetsval i första hand inte är en affär

för honom personligen, och hans säkerhet, ekonomi,

och framkomlighet. Kampanjen bör.utgå från att förarens

hastighetsval drabbar andra, och då.i första hand de_

oskyddade trafikanterna inom tätbebyggelse; Detta

perspektiv bör emellertid markeras ännu hårdare i

själva kampanjuppläggningen.

Kampanjen bör därför även inriktas på en :mellanmål:

gruppi, nämligen de oskyddade trafikanterna. Dessa

grupper bör stimuleras till att på diskussionsplanet

bättre hävda sina intressen gentemot bilförare. Bil-

förare och oskyddade trafikanter har nära kontakt med

varandra i många sammanhang, i familjekretsen, i Vän-

och bekantskapskretsen, på arbetsplatser, i organisa-4

tioner och föreningar. Kampanjen bör stimulera de

oskyddade trafikanterna att i dessa sammanhang ta upp

diskussion med bilförarna om hastighetsproblemet, för

att göra förarna medvetna om hur deras körsätt och

hastighetsval påverkar de oskyddades säkerhet och fram-

komlighet. Först när bilförarna förstått hur deras

hastighetsval påverkar t ex äldre och barn, kan några

större effekter förväntas, Enligt VTIs arbetsgrupps

uppfattning kan inte någon djupare förståelse härför

skapas enbart med massmediainformation i form av

annonser, broschyrer, affischer osv. Den djupa förståel-

sen skapas först i diskussion människor emellangrEtt

viktigt kampanjmål är därför att stimulera till sådan

diskussion.

"Mellanmålgruppen" - som bör omfatta alla som'uppträder

som oskyddade trafikanter, från barn till äldre -

bör i princip erhålla samma slags sakinformation som
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bilförarna. Informationen bör emellertid läggas upp

på sådant sätt att den blir lätt att använda och föra

vidare i diskussion. Materialet bör söka göras norm-

bildande genom att negativa associationer knyts till

fortkörare och hastighetsöverträdelser. På sikt bör

detta inte vara omöjligt eftersom det finns så få

rationella skäl för att köra för fort. Det skimmer.

som idag kan finnas kring s k sportig och snabb kör-

ning, uppbackad av de intressen som tillhandahåller.

sportiga attribut till bilar, bör kampanjen söka

undanröja.

För TSV kan många olika metoder finnas för att stimu-

lera "mellanmålgruppen" till aktivitet. Via information

i förskolan, skolan och fritidshemmet kan barnen enga-

geras att ta upp hastighetsproblemet med sina föräldrar.

Inom bostadsområden kan organisationer och föreningar

diskutera igenom problemen med dem som bor där. Infor-

mation kan spridas till arbetsplatser där de anställda

kan stimuleras till att diskutera igenom hastighets-

problemet.

'203 Esliêêysryêägiag

Kampanjen har en utpräglad pedagogisk inriktning där

man genom att redovisa sakargument och genom att peka

på hastighetsvalets konsekvenser för bl a oskyddade

trafikanter, utgår från att bilförarna tar hänsyn

till denna information i sina hastighetsbeslut.

Polisövervakning arbetar från motsatt utgångspunkt.

Här utgår man från attbilförarna anpassar sitt be-

teende först när risken för sanktioner blivit till-

räckligt hög. Systemet i sig är repressivt - genom att

bestraffa avvikande beteende åsyftas anpassning till

trafiklagstiftningen.
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Enligt VTIs arbetsgrupp bör pol sövervakning samordnas

med kampanjen. Om samhället satsar avsevärda belopp

på en kampanj för att få ner hastigheterna, bör sam-

hället också visa allvaret i sitt syfte genom att in-

gripa mot höga hastigheter.

Särskild kampanjpublicitet kring polisövervakningen

är emellertid inte utan vidare självklar. Om kampanjen

på ett tidigt stadium behandlar polisövervakningen och

den eventuella intensifiering/inriktning den ges under

kampanjperioden, kan kampanjens pedagogiska syften

försvåras. Kampanjen förutsätter att trafikanterna tar

emot sakinformationen, att de överväger den. För man

på ett tidigt stadium in den repressiva aspekten kan

trafikanternas mottaglighet minska.

VTIs arbetsgrupp föreslår därför att eventuell publi-

_citet kring sådan polisövervakning som samordnats med

kampanjen, förs in på ett sent stadium i kampanjen,

eller efter det att kampanjen avslutats i massmedia.

Ytterligare tre aspekter på eventuell polisövervakning

kan anföras. För det första bör kampanjsamordnad polis-

övervakning prioritera tätortsövervakningen. Den bör

koncentrera sig på övervakning av bilförarnas hastig-

heter i situationer där oskyddade trafikanter före-

, kommer, dvs främst i korsningar.

För det andra bör polisövervakningen i dessa situa-

tioner ges en mer pedagogisk orientering. Ofta kan

man inte från strikt juridisk synpunkt avgöra om

föraren kört för fort i korsning så länge han hållit

sig under hastighetsgränsen. Polisen bör emellertid

ändå ingripa mot sådana hastigheter i korsningar som

verkar vara för höga med hänsyn till omständigheterna.

Ingripandena bör här ta formen av att föraren uppmärk-

sammas på sin höga hastighet. Polisen kan ta upp de

särskilda omständigheterna i situationen som föraren
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med sådana "pedagogiska ingripanden" kan polisen även

överräcka en informationsbroschyr med kampanjanpassad

information (se t ex Shoup 1973).

Polisen bör även inrikta sin övervakning på hastighets-

gränsen, och då i första hand hastighetsgränserna inom

tätbebyggelse (70- och Souleder, vissa 50-gator med

höga hastigheter och hög frekvens oskyddade trafikanter,

och vissa känsliga 30uzoner). Utanför tätbebyggelse

bör prioritet ges åt bredare 70- och 90-vägar.

-2-4 ÅE§EEQPElÅEg_Eill-êll§§§ê§§ê

Under förutSättning att kampanjen givit resultat bör

bilförarna informeras om detta. Bilförarna bör infor-

meras om att även måttliga hastighetssänkningar "lönat"

sig, från säkerhetssynpunkt. Detta kan vara Viktigt

för att eventuella effekter skall bli mer bestående.

Eftersom en förbättrad hastighetsanpassning kan upp-

levas som en uppoffring bland bilförare, är det Viktigt

att de får reda på att detta från samhällelig synpunkt

varit positivt.

Denna återkoppling av "hårddata"-typ bör ävenkomplet-

teras med mer journalistisk återkoppling. Om bilförarna

i ett bostadsområde sänkt sina hastigheter, kan det

vara en fördel ominvånarna framträder i massmedia och

rapporterar detta: hur man gick till väga för att få

tillståndimmüjghetssänkningen, hur diskussionerna gick,

och vilka positiva följder hastighetssänkningen fått

i fråga om trivsel, säkerhet och rörelsefrihet. Kampan-

jen bör stimulera till sådana journalistiska rapporter

eftersom de kan tjäna som exempel för andra grupper

av människor, och ytterligare understryka de sociala

konsekvenserna av bilförarens hastighetsvalg
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.3 Förväntade kampanjresultat samt effektmätningar

 

Det finns inget underlag för att bedöma vilka resultat

som kan förväntas av en kampanj med den uppläggning

som här skisserats. Dels återstår så pass mycket i

detaljutformningen som kan vara avgörande för dess

genomslagskraft. Dels finns inga studier av motsvarande

kampanjer som tidigare genomförts.

Som tidigare framskymtat är det enligt VTI arbetsgrupps

uppfattning ingen lätt uppgift att påverka bilförarna

att välja lägre hastigheter. Kampanjen får heller inte

ses som en engångssatsning. Hastighetsproblemet kommer

att finnas kvar så länge som föraren individuellt kon-

trollerar sin hastighet. Kampanjen bör följas av ytter-

ligare satsningar där erfarenheter insamlats från den

nu aktuella kampanjen.

Enligt VTIs arbetsgrupp bör man inte räkna med större

effekter av kampanjen än låt säga ett par eller upp

till 5 km/h reduktion av genomsnittshastigheterna på

landsvägarna. Även en så pass måttlig - absolut sett -

hastighetsreduktion är emellertid av stor betydelse

från säkerhetssynpunkt, men även från transportekono-

misk. Lyckas man erhålla 5 km/h hastighetsreduktion

till t ex årsskiftet 1980/81 är detta att anse som ett

gott resultat. '

Effekterna av kampanjen bör självklart mätas, inte

minst därför att fortsatta kampanjer inom problemom-

rådet är nödvändiga och då måste erfarenheterna från

den nu aktuella kampanjen värderas och användas.

Effektmätningarna bör omfatta följande

(1) I vilken utsträckning förbättrades bilförarnas

anpassning till hastigheterna?
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(2) I Vilken utsträckning påverkades bilförarnas has-

tighetsanpassning i särskilda situationer som tät-

ortskorsningar?

(3) I vilken utsträckning förmådde kampanjen att sti-_

mulera det "sOciala tryck" som ovan diskuteras?c

I vilken utsträckning aktiverades "mellanmål-

gruppen" i form av oskyddade trafikanter att diskue

.tera hastighetsproblem med bilförarna? I vilken

utsträckning påverkades bilförarna härav?

(4) Hur fungerade kampanjen från informationssynpunkt?

Nådde kampanjen respektive målgrupper, i vilken

utsträckning nådde sakinformationen fram, och i

vilken utsträckning påverkades målgrupperna kun»

Skaps- och åsiktsmässigt? Mätningarna kan även söka

'belysa vilka kampanjargument som fungerade effek-

tivast, och tillförde förarna mest information.

VTI avser att senare återkomma med förslag på hur

effektmätningar kan läggas upp och genomföras. Det är

t ex inte omöjligt att effektmätningarna, åtminstone

vad gäller hastigheterna på landsvägar och i tätorts-

korsningar, även kan belysa de trafiksäkerhetseffekter

som kampanjen kan ha haft i form av reducerat antal

olyckor.

.4 Fortsatta kampanjer för förbättrad hastighetsanpassning

Inför framtida kampanjer på hastighetsområdet bör

ytterligare planeringsunderlag tas fram. Vissa sär-

skilda studier är här enligt VTIs arbetsgrupp angelägna

att genomföra. Dessa rör bl a följande problem.

(1)_ Subjektiva faktorer som påverkar hastighetsval.

4 Förarens hastighetsval föregås av en bedömning

där han väger samman olika faktorer som t ex
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olycksrisk, upptäcktsrisk vid hastighetsöverträ-

delse, Värdering av transportkestnader, effekter

på komfort och restid etc. För att göra framtida

kampanjer effektivare är det önskvärt att närmare

klargöra hur dessa faktorer påverkar hastighetsmå

valet, vilka faktorer som är viktiga respektive

mindre viktiga, och hur pass påverkbara dessa

subjektiva faktorer är.

(2) Förhållandet mellan subjektiva och verkliga res-

tidsvinster vid ökning av förarnas hastighetsan-

språk. Hur pass mycket tror föraren att han vinner

i förkortad restid vid tillfälliga hastighetsök-

ningar? Eftersom detta sannolikt är den främsta

hastighetshöjande faktorn är det angeläget-att

inför framtida kampanjer undersöka hur detta'fun-

_gerar i verklig trafik.

(3) Förhållandet mellan "makro"u och mikro"-beslut

i fråga om hastighetsval. Hur påverkas förarens

fortlöpande hastighetsbeslut under en resa av de

rambeslut för hela resan han initialt fattat?

(4) Metoder för att aktivera "mellanmålgruppen" att

ta upp diskussioner med bilförare om hastighets-

anpassningsproblem.
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