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Sänkning av högsta tillåten hastighet från
110 till 90 km/h under sommaren 1979.
Effekt på personskadeolyckor

av Göran Nilsson
Statens väg-.och trafikinstitut (VTI)
58101 LINKÖPING

REFERAT

Av energisparskäl beslutade regeringen i början av juni 1979 att den högsta

hastighetsgränsen från och med 1979-06-21 skulle vara 90 km/h. Detta

innebar att på 6 000 km vägar ändrades hastighetsgränsen från 110 km/h till

90 km/h. Beslutet tidsbegränsades till och med den 31 augusti men

förlängdes senare till och med den 15 oktober.

I detta meddelande redovisas olycksutvecklingen från perioden

1978-06-21--10-15 till perioden 1979-06-21--10-15 på landsbygdsvägar

men hänsyn till vägkategorierna motorväg och motortrafikled, europavägar,

riksvägar och övriga allmänna vägar, där hastighetsgränserna sänkts från

110 km/h till 90 km/h mellan de båda perioderna och där hastighetsgränsen

varit oförändrad 90 respektive 70 km/h.

Det kan konstateras att sänkningen av hastighetsgränsen 110 km/h till

90 km/h under perioden 1979-06-21--10-15 resulterat i ett minskat antal

personskadeolyckor. En betydande minskning av fordonshastigheterna har

också erhållits på dessa vägar. Medelhastigheterna minskade med 12 km/h

på motorvägar och 7 km/h på tvâfältsvägar. Det kan också fastslås att

hastighetssänkningens primära syfte att minska drivmedelsförbrukningen på

110-vägar även påverkat hastigheterna på europavägar och riksvägar där

hastighetsgränserna varit oförändrade 90 eller 70 km/h. På dessa senare

vägar kan man nämligen notera en minskad skillnad mellan olika fordons-

hastigheter - mindre hastighetsspridning - vilket till stor del kan förklara

den olycksreduktion som återfinnas på vägar där hastighetsgränsen inte

förändrats.

Resultaten är helt i överensstämmelse med tidigare erfarenheter i Sverige

och i andra länder som en följd av sänkta hastigheter och minskad

hast ighetsspridning.

VTI MEDDELANDE 197



Change of maximum speed limit from 110 to 90 km/h
during the summer period 1979 in Sweden.
Effect on personal injury accidents

by Göran Nilsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

In the beginning of June 1979 the Goverment, from reasons of saving energy,

decided that the maximum speed limit from 1979-06-21 should be 90 km/h

in Sweden. This meant that on 6 000 km road the speed limit of 110 km/h

was changed to 90 km/h. The decision was limited in time until the 31th of

August but was later on extended until the 15th of October.

In this report the accident change from the period of 1978-06-21--10-15 to

the period 1979-06-21--10-15 is reported with regard to different road

types, motorways and half motorways, european roads, main national roads

and other national roads, there the speed limit was changed from 110 to

90 km/h and there the speed limit was unchanged, 90 or 70 km/h. '

The conclusion is that the change of the speed limit 110 km/h to_90 km/h

during the period 1979-06-21--10-15 has resulted in a reduction of the

number of personal injury accidents, specially fatal accidents. The speeds

have also decreased, 12 km/h on motorways and 7 km/h on two-lane roads.

From the primary aim of saving energy it can also be concluded that the

variations is speeds on 90-roads, where the speed limits have been un-

changed, have decreased which to a great deal can explain the accident

reduction on these roads.

The results concerning accidents confirm earlier experience in Sweden and

other countries as a result of decreasing speeds and a reduction of the

variation of the speed distribution.
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Sänkning av högsta tillåten hastighet från
110 till 90 km/h under sommaren 1979.
Effekt på personskadeolyckor

av Göran Nilsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Av energisparskäl beslutade regeringen i början av juni 1979 att den högsta

hastighetsgränsen från och med 1979-06-21 skulle vara 90 km/h. Detta

innebar att på 6 000 km vägar ändrades hastighetsgränsen från 110 km/h till

90 km/h. Beslutet tidsbegränsades till och med den 31 augusti men

förlängdes senare till och med den 15 oktober.

I denna rapport redovisas olycksutveckiingen från perioden 1978-06-21--

10-15 till perioden 1979-06-21--10-15 på landsbygdsvägar med hänsyn till

vägkategorierna motorväg och motortrafikled, europavägar, riksvägar och

övriga allmänna vägar, där hastighetsgränserna sänkts från 110 km/h till

90 km/h mellan de båda perioderna och där hastighetsgränsen varit oföränd-

rad 90 respektive 70 km/h.

Olyckor

Jämförelsen mellan polisrapporterade trafikolyckor med personskada på det

allmänna vägnätet under perioderna 1978-06-21--10-15 och 1979-06-21--

10-15 visar_ att totala antalet personskadeolyckor minskat med 12 %.

Antalet dödsolyckor har minskat med 20 °/o och antalet svära personskade-

olyckor (inklusive dödsolyckor) med 12 %.

På vägar där hastighetsgränsen förändrades från 110 till 90 minskade antalet

polisrapporterade personskadeolyckor med 25 %. Minskningen är signifikant.

På vägar som båda perioderna haft hastighetsgränsen 90 km/h minskade

antalet polisrapporterade personskadeolyckor med 13 % (signifikant) och på

vägar som båda perioderna haft 70 km/h som hastighetsgräns var minsk-

ningen 6 %.
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När det gäller dödsolyckor var minskningen på 110-vägar 52 °/o (signifikant),

på 90-vägar 13 % och på 70-vägar 12 %.

För dödsolyckor och svâra personskadeolyckor var minskningen på 110 vägar

34 % (signifikant), på 90-vägar 16 % (signifikant) och på 70-vägar 5 %.

När det gäller olikaolyckstyper har singelolyckorna minskat med 20 % på

110-vägar, 10 % på 90-vägar. Flerfordonsolyckor har på 110-Vägar och 90-

vägar minskat med ca 25 % och på 70-vägar med 6 %.

Antalet olyckor med oskyddade trafikanter och olycksgruppen "övriga"

olyckor har minskat mest på 110-vägar medan förändringarna på 90-vägar

och 7U-vägar är mindre.

Eftersom trafikens storlek varit densamma under de båda perioderna gäller

att de erhållna förändringarna i olyckstal också anger förändringarna i

olycksrisker på det allmänna vägnätet mellan de båda perioderna.

Hastigheter

 

De hastighetsmätningar som utfördes av VTI före och efter den 21 juni och

som redovisats i "Meddelande nr 190, VTI 1980) visar att medelhastigheten

för personbilar under den första begränsningsperioden (t o m augusti) på

motorvägar var ca 12 km/h lägre än omedelbart före sänkningen av

hastighetsgränsen (107 respektive 95 km/h). På tvåfältiga "110-vägar"

minskade medelhastigheten med ca 7 km/h (från 98 till 91 km/h). Dessa

skillnader är statistiskt signifikanta. På 90-vägar sjönk personbilarnas

medelhastighet med ca 2 km/h (från 89 till 87 km/h). Denna skillnad är inte

statistiskt signifikant. Även spridningen i hastigheterna mellan olika fordon

i trafikströmmen minskade. Detta senare resultat - minskade skillnader i

fordonshastigheter - kan till stor del förklara minskningen i antalet person-

skadeolyckor på europavägar och riksvägar där hastighetsgränsen var oför-

ändrad 90 km/h mellan de båda perioderna.
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Slutsatser

Det kan konstateras att sänkningen av hastighetsgränsen 110 km/h till

90 km/h under perioden 1979-06-21--10-15 resulterat i ett minskat antal

personskadeolyckor. En minskning av fordonshastigheterna har också er-

hållits pâ dessa vägar. Medelhastigheterna minskade med 12 km/h på

.motorvägar och 7' km/h på tvâfältsvägar. Det kan också fastslås att

hastighetssänkningens primära syfte att minska drivmedelsförbrukningen

påverkat hastigheterna på europavägar och rikssvägar där hastighets-

gränserna varit oförändrade 90 eller 70 km/h. På dessa senare vägar kan

man nämligen notera en minskad skillnad mellan olika fordons hastigheter -

mindre hastighetsspridning - vilket till stor del kan förklara den olycks-

reduktion som äterfinnes på vägar där hastighetsgränsen inte förändrats.

Resultaten är helt i överensstämmelse med tidigare erfarenheter i Sverige

och i andra länder som en följd av sänkta hastigheter och minskad

hastighetsspridning.

I figur 1 redovisas förändringar i procent gällande polisrapporterade person-

skadeolyckor mellan perioderna 1978-06-21--10-15 och 1979-06-21--10-15

på vägar där hastighetsgränsen sänktes från 110 till 90 km/h och vägar där

hastighetsgränsen var oförändrad 90 respektive 70 km/h under de *båda

perioderna.

Sammanfattningsvis kan sägas att analysen begränsar sig till att beskriva

förändringen av antalet olyckor från den undersökta perioden 1978 till

motsvarande period 1979. Det har således inte varit möjligt att direkt

analysera hur olika faktorer påverkat olycksutvecklingen eller med andra

ord hur olycksutvecklingen hade blivit om hastighetsgränsen inte sänkts eller

om sparmotivet inte varit aktuellt.
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1979-06-21-10-15 på vägar där hastighetsgränsen sänktes från 110 till 90 km/h, (110-90) vägar med

hastighetsgränsen 90 km/h bada perioderna (90-90) samt vägar med hastighetsgränsen 70 km/h bada perioderna

(70-70). De redovisade konfidensområdena avser risknivân 5 %.
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Change of maximum speed limit from 110 to 90 km/h
during the summer period 1979 in Sweden.
Effect on personal injury accidents

by Göran Nilsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKDPING SWEDEN

SUMMARY

In the beginning of June 1979 the Goverment, from reasons of saving energy,

decided that the maximum speed limit from 1979-06-21 should be 90 km/h

in Sweden. This meant that on 6 000 km road the speed limit of 110 km/h

was changed to 90 km/h. The decision was limited in time until the 31th of

August but was later on extended until the 15th of October.

In this report the accident change from the period of 1978-06-21--10-15 to

the period 1979-06-21--10-15 is reported with regard to different road

types, motorways and half motorways, european roads, main national roads

and other national roads, there the speed limit was changed from 110 to

90 km/h and there the speed limit was unchanged, 90 or 70 km/h.

Accidents

The comparison between police reported accidents with personal injury on

the national roads during the periods 1978-06-21--10-15 and

1979-06-21--10-15, shows that the total number of personal injury acci-

dents has decreased with 12 %. The number of fatal accidents has decrease

with 20 % and the number of severe personal injury accidents (including

fatal accidents) with 12 %.

On roads where the speed limit was changed from 110 to 90 km/h the total

number of personal injury accidents decreased with 25 °/o. The reduction is

significant.
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On roads which both periods had the speed limit of 90 km/h the number of

police reported personal injury accidents decreased with 13 % (significant)

' and on roads which both periods had the speed limit of 70 km/h the decrease

was 6 %.

Concerning fatal accident the decrease on llO-roads was 52 % (significant)

on 90-roads 13 0/0 and 70-roads 12 %.

The decrease of fatal accidents and severe personal injury addicent was on

110-roads 34 °/o (significant) on 90-roads 16 % (significant) and on 70-roads

5 %.

Regarding accident types the single accidents have decreased with 20 % on

llU-roads and 10 % on 90-roads. The reduction of multivehicle accidents on

110-roads and 90-roads was 25 % and on 70-roads 6 %.

The number of accidents involving unprotected road users and the accident

group "varia" have the highest reductions on llO-roads, while the changes on

90- and 70-roads are small.

As the amount of traffic has been the same during the two periods, the

changes in number of accidents presented correspond to the changes in

accident rates on the national road net work between the two periods.

Speeds

Speed measurement made by the National Swedish Road and Traffic

Research Institute before and after the 21th of June, which has been

reported in (Meddelande 190, VTI, 1980), shows that the mean speed for

private cars during the first part of the speed limit period (to August) was

on motorway 12 km/h lower than before the change of the speed limit (from

107 to 95 km/h). On two lane 110-road the mean speed decreased with

7 km/h (from 98 to 91 km/h). This differences are significant.
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On 90-roads the mean speed of private cars decreased with 2 km/h (from 89

to 87 km/h). This change is not significant. The speed measurements also

showed that the speed variation has decreased. This later result - smaller

variation in speed distribution - will into a great account explain the

decrease in the number of personal injury accident on european roads and

main national roads, where the speed limit was unchanged 90 km/h between

the two periods.

Conclusions

 

The conclusion is that the change of the speed limit 110 km/h to 90 km/h

during the period1979-06-21--10-15 has resulted in a reduction of the

number of personal injury accidents, specially fatal accidents. The speeds

have also decreased very much on these roads. From the primary aim of

saving energy it can also be concluded that the variations in speeds on

90-roads, where the speed limits have been unchanged, have decreased

which to a great deal can explain the accident reduction on these roads.

The result concerning accidents confirm earlier experience in Sweden and

other countries as a result of decreasing speeds and a reduction of the

variation of the speed distribution.

In figure 1 the changes between the two periods 1978-06-21--10-15 and

1979-06-21--10-15. Concerning personal injury accidents are presented for

roads where the speed limit was changed from 110 to 90 km/h and for roads

where the speed limit was unchanged 90 or 70 km/h during thetwo periods.

It is important to notice that the analysis is limited to describe the change

in the number of accidents between the two periods. It has not been

possible to investigate into what dagree different factors have effected the

accident situation, or with other roads, what the accident situation has been

if the speed limits have been unchanged or if the reason of saving energi has

not exist.
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Figure 1.

 

number of accidents 1979 _ 1)
number of accidents 1978

Change in percent = 100 (

A

TOTAL NUMBER OF
+ 20 - PERSONAL INJURY

ACCIDENTS

FATAL AND SEVERE

PERSONAL INJURY
ACCIDENTS

+10_

l

_. -..Mau l+0«--* -«

 

/Å
/////,

  

' / ,
r M W , W_ml/A ///////7, ,

30«% /%

_50..

- 60

_ 70 d

 

W

å
//7

              

FATAL ACCIDENTS

%/

77

     

110-90 90-90 70-70 110-90 90-90 70-70 110-90

 

90-90 70-70

Change in percent concerning police reported personal injury accidents between the two periods
1978-06-21-10-15 and 1979-06-21-10-15 for roads where the speed limit was changed from 110 to 90 km/h
(110-90) roads with the speed limit 90 km/h both periods (90-90) and made with the speed limit 70 km/h both
periods (70-70). The presented intervals are 95 percent confidence intervals for the change in percent.



BAKGRUND

Av energisparskäl beslutade regeringen i början av juni 1979 att den högsta

hastighetsgränsen från och med den 21 juni 1979 skulle vara 90 km/h. Detta

innebär att på 6 000 km vägar sänktes hastighetsgränsen från 110 km/h till

90 km/h. Beslutet tidsbegränsades till och med den 31 augusti men

förlängdes senare till och med den 15 oktober.

Efter den 15 oktober erhöll ungefär 75 0/0 av de tidigare 110-vägarna ånyå

hastighetsgränsen 110 km/h.

Under sommaren 1979 diskuterades effekterna av åtgärden ingående i

massmedia då inte minst utifrån trafiksäkerhetssynpunkt.

Trafiksäkerhetsverket (TSV) redovisade ett minskat antal dödade i trafiken

under första delen av sommaren jämfört med motsvarande period 1978. Till

en del kunde denna minskning hänföras till 110-vägarna. Statens vägverk

(VV) upplyste om att antalet olyckor på motorvägar inte förändrats.

Energimyndigheterna fann i början av sommaren ingen minskning i drivme-

delsförbrukningen utifrån försäljningsstatistik men kunde i augusti konstatera

en minskning.

TVå veckor före hastighetsgränssänkningen fick Statens väg- och trafik-

institut-(VTI) av kommunikationsdepartementet i uppdrag att följa effek-

terna på hastigheterna. Hastighetsmätningar utfördes i ett urval av punkter

såväl före som efter 1979-06-21. Mätningarna upprepades sedan i augusti

samt i begränsad omfattning i månadsskiftet september/oktober.

I anslutning till dessa mätningar fick VTI i uppdrag av TSV att följa

olycksutvecklingen i syfte att belysa effekten på olyckor av hastighetsgräns-

sänkningen.

VTI har under 1970-talet vid olika tillfällen belyst effekten på olyckor och

hastigheter i anslutning till de förändringar som skett gällande de generella

hastighetsgränserna. Resultatet från dessa undersökningar är entydigt,

nämligen att sänkta hastigheter minskar antalet olyckor och framför allt

olyckor med personskador.
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UNDERSÖKNINGENS SYFTE

Rapportens primära syfte är att belysa effekten på olyckor på vägar där

hastighetsgränsen 1979-06-21 sänktes från 110 till 90 km/h.

Nu liksom tidigare innebar hastighetsgränssänkningen inte enbart att skyl-

tarna ändrades utan den följdes av den sedvanliga debatten om hastighets-

gränser. Eftersom motivet vid detta tillfälle i första hand gällde att spara

energi fick emellertid debatten ett annat innehåll. Mot slutet av perioden då

argument framfördes för att 90-gränsen skulle bibehållas utifrân trafik-

säkerhetssynpunkter - energisparsynpunkterna var inte längre av energiskäl

aktuella - återkom emellertid de vanliga argumenten.

Utifrån detta senare har det ansetts av värde att i bilaga dokumentera olika

myndigheters och personers uttalande i pressen samt exempel från några

större dagstidningars behandling av hastighetsgränssänkningen.
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PROBLEMSTÃLLNING

Vid tidigare försök med sänkningar av hastighetsgränser har syftet varit att

minska antalet olyckor och antalet skadade personer. Efter högertrafikom-

läggningen (1967) har generella rumsdifferentierade hastighetsgränser

prövats där hastighetsgränserna 70, 90 och 110 km/h knytits till vägens

geometriska standard. Valet av hastighetsgräns i förhållande till vägens

geometriska standard (vägbredd och linjeföring) har i liten utsträckning

förändrats under 1970-talet. Rent generellt gäller därför att hastighets-

gränsen 90 och 110 km/h ökat i omfattning allt eftersom standarden på

vägnätet ökat.

Ändringar av hastighetsgränsen från 110 till 90 km/h 1979-06-21 var från

beslutssynpunkt enbart motiverad utifrån energisparskäl. Beslutsfattarna

såg därvid åtgärden såväl som en åtgärd med syfte att göra allmänheten

uppmärksam på den osäkerhet som förelåg när det gällde drivmedelstill-

gången som en åtgärd för att minska drivmedelsförbrukningen i vägtrafiken.

En annan orsak var att det fanns ett internationellt uttalat mål gällande det

totala beroendet av oljeprodukter som innebar att Sverige skulle minska sitt

behov med 10 °/o. Det var därför viktigt att kunna peka på att åtgärder

vidtogs.

Av de reaktioner som följde beslutet gäller generellt att åtgärden accepte-

rades av bilisterna i en utsträckning som inte varit möjlig utifrån enbart

trafiksäkerhetsskäl. Man kan här tala om ett socialt tryck bland bilisterna -

d v 3 att visa för varandra att man var medveten om åtgärdens syfte att

spara drivmedel.

Samtidigt ökade bensinpriserna vilket också bidrog till att den enskilda

trafikanten - i första hand privatbilisterna - av ekonomiska skäl var

motiverade att spara drivmedel genom att uppträda på ett lugnare sätt i

trafiken.

I anslutning till privatekonomiska skäl spelade också de olika lågprissystem

som infördes fr 0 m juni 1979 av 5.] en viss roll genom att tågresor i många

fall blev ett billigare alternativ. Det är emellertid oklart i vilken

utsträckning alternativet tågresa valdes i stället för bilresa.
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En annan viktig faktor var att åtgärden var tidsbegränsad, vilket innebar att

bilisterna kunde se fram mot "normala" förhållanden.

När det gäller trafiksäkerhetsaspekten ger ovanstående försök till beskriv-

ning av förhållandena under sommaren 1979 en bild av att antalet skadade

personer och antalet olyckor enligt den erfarenhet som finns måste minska,

förutsatt att hastigheterna minskade och att trafiken inte ökade i alltför

hög utsträckning.

Med avseende på trafikens storlek kan konstateras att den var av nästan

exakt samma storleksordning på landsbygdens vägnät under sommaren 1979

som sommaren 1978. Det gäller också dess fördelning på olika vägtyper.

(Källa: VVs trafikräkningar.)

Information om hastighetsförändringar från 1978 till 1979 saknas, men

genom de mätningar som utförts sommaren 1975 och 1976 och sommaren

1979, kan konstateras, att genomsnittshastigheten på motorvägar minskade

med storleksordningen 12 km/h och på övriga llü-vägar med storleks-

ordningen 5-6 km/h. Vad som hänt på det övriga vägnätet, då i första hand

90-vägarna är oklart men det finns fog för att anta att här skett en

förändring när det gäller förarbeteenden. Även om det inte i så hög grad

förändrat själva genomsnittshastigheterna så finns tendenser till att hastig-

heterna varit mera homogena.

Att bilisterna accepterade åtgärden visar också resultaten från polisens

övervakning av hastigheterna under sommaren 1979. Det förväntade proble-

met med ett högt antal registrerade överträdelser p 9 8 den sänkta hastig-

hetsgränsen visade sig inte uppstå utan polisens erfarenhet var att trots att

övervakningen ökade minskade antalet registrerade överträdelser. (Se bila-

gan sid 2.)

Det finns en mängd olika faktorer som samtliga borde leda till en ökad

trafiksäkerhet. Att renodla de olika faktorernas inverkan på trafiksäker-

hetsläget är inte möjligt men inget hindrar att vi ställer upp följande

hypoteser utifrån några av de faktorer som nämnts ovan. Dessa kan

sammanfattas enligt följande.
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o Hastighetsgränssänkning från 110 km/h till 90 km/h innebar sänkta
hastigheter.

o Energisparmotivet ledde till en minskad hastighetsspridning - lugnare
trafik på i första hand huvudvägnätet.

o Övervakningsmöjligheterna utsträcktes till motorvägar.

Samtliga dessa faktorer innebär att antalet olyckor och antalet skadade

personer kan förväntas minska och att minskningen bör vara störst på 110-

vägarna och huvudvägnätet.

För att återföra läsaren till sommaren 1979 redovisas i bilagan några

exempel på massmedias behandling av åtgärden. Det måste härvid konsta-

teras att massmedias roll är av stor betydelse när det gäller denna typ av

åtgärder.
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JAMFÖRELSE AV OLYCKSUTVECKLINGEN AVSEENDE POLISRAPPOR-

TERADE PERSONSKADEDLYCKDR MELLAN PERIODERNA 1978-06-21--

10-15 OCH 1979-06-21--10-15

Bakgrunden till och följderna från trafiksäkerhetssynpunkt av regeringens

beslut att från 1979-06-21 sänka hastighetsgränsen 110 km/h till 90 km/h

kan betraktas som ett problemkomplex som från olycksanalyssynpunkt är av

stort intresse. Till skillnad från tidigare sänkningar av hastighetsgränser,

som införts enbart utifrån syftet att minska antalet skadade och antalet

olyckor i trafiken var syftet vid detta tillfälle att minska drivmedels-

förbrukningen. I samma riktning verkade också Ökade bensinpriser och flera

andra faktorer som påverkar trafiken och trafikolyckorna.

Den olycksstatistik som finns tillgänglig för en analys av olyckorna är i

första hand VVs olycksregister som innehåller samtliga polisrapporterade

olyckor och där olycksplatsen är relaterad till den s k vägdatabanken.

I detta meddelande har emellertid enbart polisrapporterade personskade-

olyckor, rapporterade till statistiska centralbyrån (SCB) utnyttjats. Dess-

utom har analysen baserats på de normala rutiner som används av SCB vid

redo-visning av olycksstatistiken. Detta innebär att olycksmaterialet förde-

lats efter vägkategorierna

a Motorvägar och motortrafikleder

o Europavägar

a Riksvägar

a Övriga allmänna vägar

och efter olyckstyperna

c Singelolyckor

9 Motorfordon - Motorfordonsolyokor

a Olyckor mellan motorfordon och oskyddade trafikanter

s Övriga olyckor
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samt efter skadeföljd

e Dödsolyckor

9 Sv åra personskadeolyokor

a Lindriga personskadeolyckor

Olyckorna har sedan fördelats på de vägar som före 1979-06-21 hade

hastighetsgränserna 110, 90 och 70 km/h för såväl perioden 1978-06-21--

10-15 som perioden 1979-06-21--10-15.

Det kan emellertid konstateras från Vägverkets trafikräkningar att trafikens

storlek var densamma under de båda perioderna, vilket innebär att föränd-

ringar i trafikens storlek inte behöver beaktas.

I det följande redovisas förändring i antalet olyckor enligt följande indelning

efter vägkategori och hastighetsgräns.

    

HASTIGHETSGRÄNS

Vägkategori 110 - 90 90 - 90 70 - 70
1978 1979 1978 1979 1978 1979

Motorvägar och

motortrafik- X X
leder

Europavägar X X X

(Inkl riksv.) (Inkl motorv.)

Riksvägar ' X X

Övriga

allmänna X X

vägar
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I tabellerna 1-9 redovisas olycksutveckling mellan de båda perioderna efter

olyckstyp och olyckornas sväraste skadeföljd på person för de celler som

angivits ovan.

Tabell 1. Antal olyckor på motorvägar och motortrafikleder där hastig-
hetsgränsen sänktes från 110 till 90 km/h under perioderna
1978-06-21--10-15 och 1979-06-21--10-15 efter olyckstyp
och skadeföljd.

        

  

 

 

MOTORVÄGAR OCH MOTORTRAFIKLEDER 110 + 90

-Tidsperiod

Olyckstyp 06-21 -- 10-15

1978 1979

Singel 75 47

Motorfordon-Motorfordon 29 18

Motorfordon-Oskyddad trafikant 5 3

Övrigt ' 13 10

Summa 122 78

Dödsolyckor 15 7

Svåra personskadeolyckor 27 19

Lindriga personskadeolyckor 80 52

Summa 122 78

M. '° Antal olyckor på europavägar och riksvägar där hastighets-'
gränsen sänktes från 110 till 90 km/h under perioderna
1978-06-21--10-15 och 1979-06-21--10-15 efter olyckstyp
och skadeföljd.

   

  

  

EUROPAVÄGAR OCH RIKSVÄGAR 110 + 90

Tidsperiod

Olyckstyp 06-21 -- 10-15

1978 1979

Singel 64 64

Motorfordon-Motorfordon 41 34

Motorfordon-Oskyddad trafikant 22 12

Övrigt 42 29

Summa 169 139

Dödsolyckor 18 9

Svåra personskadeolyckor 65 47

Lindriga personskadeolyckor 86 83

Summa 169 139
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Tabell 3. Antal olyckor på motorvägar och motortrafikleder där hastig-
hetsgränsen var oförändrad 90 km/h under perioderna
1978-06-21--10-15 och 1979-06-21--10-15 efter olyckstyp
och skadeföljd.

 

   

 

   

 

 

 

MOTORVÄGAR OCH MOTORTRAFIKLEDER 90 + 90

Tidsperiod

Olyckstyp 06-21 -- 10-15

1978 1979

Singel 26 17

Motorfordon-Motorfordon 16 4

Motorfordon-Oskyddad trafikant 2 2

Övrigt 3 5

Emma 47 28

Dödsolyckor 3 5

Svåra personskadeolyckor 14 9

Lindriga personskadeolyckor 30 i 14

Summa 47 28

Tabell 4. Antal olyckor på europavägar där hastighetsgränsen var oför-
ändrad 90 km/h under perioderna 1978-06-21--10-15 och
1979-06-21--10-15 efter olyckstyp och skadeföljd.

 

 

   

  

EUROPAVÄGAR 90 + 90

Tidsperiod

Olyckstyp 06-21 -- 10-15

1978 1979

Singel 67 58

Motorfordon-Motorfordon 76 64

Motorfordon-Oskyddad trafikant 19 9

Övrigt 32 25

Summa 194 156

Dödsolyckor 18 11

Svåra personskadeo1yckor 59 48

Lindriga personskadeolyckor 112 98

Summa 194 156
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Tabell 5. Antal olyckor på riksvägar där hastighetsgränsen var oför-
ändrad 90 km/h under perioderna 1978-06-21--10-15 och
1979-06-21--10-15 efter olyckstyp och skadeföljd.

  

  

 

 

 

  

  

RIKSVÄGAR 90 + 90

Tidsperiod

Olyckstyp 06-21 -- 10-15

1978 1979

Singel 122 95

Motorfordon-Motorfordon 133 104

Motorfordon-Oskyddad trafikant 34 32

Övrigt 53 53

Summa 342 284

Dödsolyckor 32 22

Svåra personskadeolyckor 116 89

Lindriga personskadeolyckor 194 173

Summa 342 284

Tabell 6. Antal olyckor på övriga allmänna vägar där hastighetsgränsen
var oförändrad 90 km/h under perioderna 1978-06-21--10-15
och 1979-06-21--10-15 efter olyckstyp och skadeföljd.

 

     

ÖVRIGA ALLMÄNNA VÄGAR 90 + 90

Tidsperiod

Olyckstyp 06-21 -- 10-15

1978 1979

Singel 129 140

Motorfordon-Motorfordon 125 92

Motorfordon-Oskyddad trafikant 49 51

Övrigt - 69 77

Summa * 372 360

Dödsolyckor 34 38

Svåra personskadeolyckor 147 133

Lindriga personskadeolyckor 191 189

Summa 372 360
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Tabell 7. Antal olyckor på motorvägar och europavägar där hastighets-
gränsen var oförändrad 70 km/h under perioderna
1978-06-21--10-15 och 1979-06-21--10-15 efter olyckstyp
och ä<adeföüd.

 

    
 
 

  

  
 

MOTORVÄG + EUROPAVÄG 70 + 70

Tidsperiod

Olyckstyp 06-21 w:- 10-15

1978 1979

Singel 8+17=25 4+12=16

Motorfordon-Motorfordon 7+52=59 10+47=57

Motorfordon-Oskyddad trafikant 9= 9 1+12=13

Övrigt 4= 4 3= 3

Summa 15+82=97 15+74=89

Dödsolyckor 3+ 2= 5 1+ 4= 5

Svåra personskadeolyckor 3+23=26 \ 3+24=27

Lindriga personskadeolyckor 9+57=66 i 11+46=57

Summa 15+82=97 15+74=89

Tabell 8. Antal olyckor på riksvägar där hastighetsgränsen var oför- _
ändrad 70 km/h under perioderna 1978-06-21--10-15 och

1979-06-21--10-15 efter olyckstyp och skadeföljd.

 

 

     

RIKSVÄGAR 70 + 70

Tidsperiod

Olyckstyp 06-21 -- 10-15

1978 1979

Singel 30 24

Motorfordon-Motorfordon 38 34

Motorfordon-Oskyddad trafikant 20 10

Övrigt _ 9 5

Summa 97 73

Dödsolyckor 5 8

Svåra personskadeolyckor 33 22

Lindriga personskadeolyckor 59 43

Summa 97 73
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Tabell 9. Antal olyckor på övriga allmänna vägar där hastighetsgränsen
var oförändrad 70 km/h under perioderna 1978-06-21--10-15
och 1979-06-21--10-15 efter olyckstyp och skadeföljd.

  

  

 

  

ÖVRIGA ALLMÄNNA VÄGAR 70 + 70

Tidsperiod

Olyckstyp 06-21 -- 10-15

1978 1979

Singel 227 222

Motorfordon-Motorfordon 181 169

Motorfordon-Oskyddad trafikant 90 94

Övrigt 67 66

Summa 565 551

Dödsolyckor 40 31

Svåra personskadeolyckor 206 205

Lindriga personskadeolyckor 319 315

Summa 565 551

 

 

   

För att beskriva förändringen i antal olyckor mellan perioderna

1978-06-21--10-15 respektive 1979-06-21--10-15 (078 respektive 079)

antas att antalet olyckor är poissonfördelade och att antalet olyckor 1979

(079) betingat av totala antalet (078 + 079) är binomialfördelade med

parametern p.

p<0 :k/O +0 -n -( ka W*79 78 79 ' ' k p 'p

Geno m att beräkna

n . -J
2 (5 leU-pl) = 0,975
j=k J

k . J

2 (5 PJZU-pz) = 0,025
j=1 J

erhålles de p-värden som gäller som övre (pl) respektive nedre gräns (pz) för

parametern p på risknivâ 5 %.
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Förändringen 0 från 1978 och 1979 skattas genom

â==liâ
p

och övre respektive undre gräns på 95 %-niVân erhålles genom

l-p2

I tabell 10, 11 och 12 redovisas den relativa förändring i antal olyckor

mellan perioderna 1978-06-21--10-15 och 1979-06-21--10-15 för

 

 

 

 
 

 

o Dödsolyckor

o Dödsolyckor och svara personskadeolyckor

0 Samtliga personskadeolyckor

Tabell 10. Antal dödsolyckor 1979-06-21--10-15 i förhållande till antal
dödsolyckor 1978-06-21--10-15 samt konfidensomrade på 5 %
riskniva.

DQDSOLYCKOR 1979
DODSOLYCKOR 1978

Hastighetsgräns
Vägkategori

110 -> 90- 90 +. 90 70 + 70

Motorvägar och 0,47 1,67 _

motortrafikleder (O,21-1,22) (O,54-12,16)

E " 0,50 0,61 1,67uropavagar (0,24-1,17) (0,31-1,36) (0,36 4,35)

Riksvägar 0,70 1,60(0,41-1,22) (0,63-6,19)

 

Övriga Vägar
1,12

(0,72-1,83)
0,78

(0,50-1,27)

 

Totalt

  

*

0,48
(0,29-0,90)

 

0,87
(0,65-1,20)

 

0,88
(0,60-1,34)
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Tabell ll. Antal dödsolyckor och svara personskadeolyckor1979-06-21--
10-15 i förhållande till antal dödsolyckor och svara person-
skadeolyckor 1978-06-21--10-15 samt konfidensområde på
5 % risknivâ.

DDDSDLYCKDR + SVÅRA PERSDNSKADEDLYCKDR 1979
DDDSOLYCKDR + SVÄRA PERSONSKADEOLYCKOR 1978

Hastighetsgräns

 

Vägkategori r '
110 + 90 90 + 90 70 + 70

 

 

Motorvägar och 0,62 0,82 _

motortrafikleder (0,39-1,03) (O,43-1,77)

*

Euro avä ar 0,67 0,77 0,97P 3 (O,49-O,96) (0,55-1,09) (O,61-1,75)
i'

Riksvägar - 0,75 0,79(O,59-O,96) (0,50-1,31)

 

0,94
(0,77-1,17)

0,96
övriga vägar (0 81-1 15)

 

 

 

 

 

 

Totalt 0,66* 0,84* 0,95
(O,51-0,87) (O,71-0,96) (O,81-1,11)

Tabell 12. Samtliga personskadeolyckor 1979-06-21--10-15 i förhållande
till samtliga personskadeolyckor 1978-06-21--10-15
konfidensområde på 5 % risknivâ.

samt

SAMTLIGA PERSONSKADEDLYCKOR 1979
SAMTLIGA PERSDNSKADEDLYCKDR 1978

 

 

Hastighetsgräns

 

Vägkategori
110 + 90 90 + 90 70 + 70

 

Metorvägar och 0,64* 0,60*

  

motortrafikleder (0,48-0,86) (O,38-0,97)

E ä * 0,82 0,80* 0,92
uropav gar (0,86-1,04) (0,65-O,99) (0,82-1,24)

"k

Riksvägar - 0,83 0,75(0,71-0,97) (O,56-1,03)

 

Övriga Vägar
0,97

(0,84-1,12)
0,98

(O,87-1,10)

  

Totalt

 

0,75*
(0,83-0,89>

 

0,87*
(0,79-0,95)

 

0,94
(0,85-1,04>
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Genomgående kan konstateras, utifrån den indelning som gjorts efter

hastighetsgräns och vägkategori, att såväl totala antalet polisrapporterade

'personskadeolyckor som antalet döds- och svära personskadeolyckor har

minskat från 1978 till 1979 i samtliga celler.

När det gäller dödsolyckor har i vissa fall skett en ökning eller är antalet

dödsolyckor oförändrade mellan perioderna. Antalet dödsolyckor är i dessa

fall mycket få (färre än 10). I de fall antalet dödsolyckor under 1978 varit

fler än 10 erhålles genomgående en minskning av antaletdödsolyckor 1979.

I följande tabell anges de genomsnittliga procentuella förändringarna från

1978 till 1979 för de tre olika olycksmaterialen på 110-, 90- och 70-vägar.

Tabell 13. Procentuell minskning i antal olyckor från perioden
1978-06-21--10-15 till 1979-06-21--10-15 efter skadeföljd
och hastighetsgräns.

   

Hastighetsgräns
Skadeföljd

110 + 90 90 + 90 70 + 70

Dödsolyckor - 52 Z - 13 Z - 12 Z

Dödsolyckor och

svåra person- - 34 Z - 16gZ ' - 5 Z
skadeolyckor

Samtliga person- _ _ _
skadeolyckor 25 Z 13 Z 6 Z

      

På de vägar där hastighetsgränsen ändrades från 110 till 90 km/h mellan de 5

båda perioderna är minskningen störst för de sväraste olyckorna. Döds-

olyckor minskade med 52 % och dödsolyckor och svåra personskadeolyckor

minskade med 34 %. Samtliga personskadeolyckor har på 110-vägarna

minskat med 25 %.

På 90-vägarna år minskningen tämligen stabil. Dödsolyckorna har minskat

med 13 %, dödsolyckor och SVåra personskadeolyckor med 16 % och samtliga

personskadeolyckor med 13 %.
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På_ 70-vägarna har antalet dödsolyckor minskat med 12 %, dödsolyckor och

svara personskadeolyckor med 5 % och samtliga personskadeolyckor med

6 9/0.

Antalet dödsolyckor på 110-vägarna har minskat signifikant. Minskningen på

5 % risknivâ är mellan 10-70 C'/o i förhållande till perioden 1978-06-21--

10-15. På 90 och 70-vägar är reduktionerna inte signifikanta.

När det gäller dödsolyckor och svâra personskadeolyckor är minskningen

signifikant på såväl 110- som 90-vägar. På 5 % riskniVå är reduktionen på

110-vägar 13-49 % och på 90-vägar 4-28 %. På 70-vägar är minskningen

inte signifikant.

Med avseende på vägkategori erhålles en signifikant minskning på europa-

vägar där hastighetsgränsen sänktes från 110 till 90 km/h (4-51 %) och på

riksvägar där hastighetsgränsen under båda perioderna var 90 km/h (4-41 %).

För samtliga polisrapporterade personskadeolyckor erhålles en signifikant

'minskning på såväl 110- som 90-vägar. På 110-vägar var minskningen 11-

37 % och på 90-vägar 5-21 % i jämförelse med 1978.

På motorvägar och motortrafikleder där hastighetsgränsen ändrades från

110 till 90 km/h var minskningen signifikant 14-52 %. På 90-vägarna erhölls

en signifikant minskning på motorvägar och motortrafikleder samt europa-

vägar och riksvägar.

Olyckstyper

 

När det gäller de undersökta olyckstyperna kan konstateras att reduktionen

ligger inom de gränser som angivits för totala antalet polisrapporterade

personskador. (Se tabell 14.)
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Tabell 14. Förhållande mellan antal olyckor med hänsyn till olyckstyp
under perioderna 1979-06-21--10-15 respektive 1978-06-21--

 

   

 

   

 

      

10 '-150

OLYCKOR 1979
OLYCKOR 1978

Hastighetsgräns
Vägkategori

110 + 90 90 + 90 70 + 70

Singel 0,63 0,65 -

2 ..

Motorväg och MF/MF 0,62 (0, 5)
motortrafikled MF/Oskyddad ( ) ( ) -

Övriga ( ) ( > -

Singel 1,00 0,87 0,64

" MF/MF 0,83 0,84 0,97
Europavagar

MF/Oskyddad ( ) ( ) ( )

Övriga ( ) ( ) ( )

Singel - 0,78 0,80

MF/MF - 0,78 0,90
Riksvagar MF/Oskyddad _ ( ) ( )

Övriga - ( ) ( )

Singel - 1,09 0,98

MF/MF - 0,74 0,93
Ovriga vagar MF/Oskyddad _ < > ( )

Övriga - ( ) ( )

Singel 0,80 0,90 0,93

MF/MF 0,74 0,75 0,94

Totalt MF/Oskyddad 0,56 0,90 0,98
Övriga 0,71 1,02 0,93

( ) = begränsat antal olyckor
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Någon ytterligare uppdelning av olyckstyper t ex i olika typer av motor-

fordon-motorfordonsolyckor har av tVå skäl inte varit möjlig. Det första är

att olycksmaterialet blir för begränsat men det kanske viktigaste skälet är

att det vid den genomgång av polisrapporterade personskadeolyckor som

utförts i' undersökningen visat sig att olyckstypsklassificeringen när det

gäller olyckor där flera motorfordon är inblandade i vissa fall är godtycklig.

Till största delen beror det senare på bristfällig information om olycksför-

loppet på statistikuppgifterna.

Totalt sett kan emellertid konstateras att för de redovisade olyckstyperna

erhålles de största minskningarna på vägar där hastighetsgränsen sänktes

från 110 till 90 km/h.

På 90-vägar erhålles den största minskningen (25 %) för motorfordon-

motorfordonsolyckor medan olycksgruppen "övriga olyckor" inte förändrats.

På 70-vägar är minskningarna genomgående minst men tämligen likartad

(6-7 %) för olyckstyperna singel, motorfordon-motorfordon och övriga

olyckor medan olyckor mellan motorfordon och oskyddade trafikanter inte

nämnvärt förändrats.
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J'A'MF'o'RELSE AV OLYCKSUTVECKLINGEN MELLAN PERIODERNA

1978-04-01--06-20(3C14l979-04-01--06-20

Eftersom starka tecken tyder på att själva energisparmotivet har påverkat

olycksutvecklingen på samtliga vägar av hög standard kan det vara av värde

att studera olycksutvecklingen under perioder som föregår de tidigare

undersökta perioderna.

Den period som valts är perioden 04-01--06-20. Det är möjligt att välja en

längre period men därvid kommer den skillnad i vinterförhällanden som

råder mellan olika vinterperioder att påverka jämförelsen.

I tabell 14 redovisas på samma sätt som i tabell 13 den procentuella

förändringen för dödsolyckor, dödsolyckor och svåra personskadeolyckor

samt samtliga personskadeolyckor (med angivande av antalet olyckor för

respektive period) på 110-, 90- och 70-vägar mellan perioderna

1978-04-01--06-20 och 1979-04-01--06-20.

Tabell 14. Procentuell förändring i antal olyckor från perioden
1978-04-01--06-20 till 1979-04-01--06-20 efter skadeföljd
och hast ighe tsgräns.

      

Hastighetsgräns F
Skadefö1jd V , j. 5 , i .1-

: 110 + 110 90 + 90 70 + 70 5

N N i i - - 39 Z 7 + 20 Z 1" - 17WZED d 1 k
0 30 yc or (18-11) (46-55) (30-25)

Dödsolyckor och
o 8% '+6'Z +5Zsvara person- 4 _Skadeolyckor (62-57) (232-246) ;(171-179){

[ Samtliga person- + 13 Z 1 _: 0 Z 4 + 4 Z
skadeolyckor '(142-160) (525-528) i(405-420)
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Totalt sett är förändringen i antal olyckor mellan de båda perioderna

mycket liten och i de fall en minskning i antalet olyckor erhållits -

dödsolyckor på 110- och 7U-vägar - är antalet olyckor så litet att en

signifikant förändring inte kan säkerställas.

Ovanstående jämförelse kan möjligen spegla den olycksutveckling som hade

kunnat förväntas mellan de tidigare undersökta perioderna om inte hastig-

hetsgränssänkningen på llU-vägar tillsammans med energisparmotivet och

övriga åtgärder varit aktuella.
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HASTIGHETER

Hastighetsmä tningar

På uppdrag av kommunikationsdepartementet utförde VTI hastighetsmät-

ningar omedelbart före 1979-06-21 på såväl vägar med 110 km/h (motor-

vägar och tVåfältiga vägar) som på tVåfältiga 90-vägar. Mätningarna

upprepades sedan under juli, augusti och vid månadsskiftet september/okto-

ber, i det senare fallet enbart på motorvägar.

Av resultaten från hastighetsmätningarna som redovisats i "Meddelande nr

190, VTI 1980" framgår att medelhastigheten för personbilar under den

första begränsningsperioden (t o m augusti) på motorvägar var ca 12 km/h

lägre än före sänkningen av hastighetsgränsen (107 respektive 95 km/h). På

tvâfältiga "110-vägar" minskade medelhastigheten med ca 7 km/h (från 98

till 91 km/h). Dessa skillnader är klart statistiskt signifikanta. På 90-vägar

sjönk personbilarnas medelhastighet med ca 2 km/h (från 89 till 87 km/h).

Denna skillnad är inte statistiskt signifikant. Man bör även observera att

spridningen i hastigheterna mellan de olika fordonen i trafikströmmen

minskade. Detta senare resultat - minskade skillnader mellan olika fordons-

hastigheter - kan till stor del förklara minskningen i antalet personskade-

olyckor på europavägar och riksvägar där hastighetsgränsen var oförändrad

90 km/h mellan de båda perioderna.

Som tidigare påpekats finns ingen hastighetsinformation från sommaren

1978. I den utsträckning de hastighetsmätningar som utfördes före hastig-

hetsgränssänkningen speglar de hastigheter som annars skulle ha gällt kan

konstateras att det är framför allt de högsta hastigheterna som minskat. På

90-vägar där medianhastigheten minskade med 2 km/h minskade 90-percen-

tilen med drygt 4 km/h medan 10-percentilen var oförändrad. (Se figur 2.)

Denna förändring av hastigheterna skulle kunna tillskrivas själva energispar-

motivet medan de betydligt större hastighetsminskningarna på llO-vägar är

en följd av såväl hastighetsgränssänkningen, energisparmotivet och hastig-

hetsövervakning.

VTI MEDDELANDE 197
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LITTERATUR

G, Nilsson A

Sammanställning av försök med differentierade hastighetsgränser åren

1968-1972

VTI Rapport 88 eller 117, 1976.

G, Nilsson, P-O, Roosmark

Förslag till målsättning och kriterier för val av hastighetsbegränsnings-

system

VTI Rapport 76 eller 116, 1976.
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Några exempel på dagspressens behandling och informationsinnehåll rörande

hastighetsgränssänkningen från 110 till 90 km/h.
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kan vigpnra bensin:

  

Skall vi sänka fartgrän-
serna med 20 km/timmen
för att spara bensin? Det

diskuterade regeringen

vid_ gårdagens samman-
träde. Något beslut har

ännu inte fattats, men
_ väntas när som helst.

-- Någon åtgärd måste sättas
in för att minska bensinförbruk-
ningen, säger en talesman för

kommunikationsdepartementet.

Oljelaget är mycket kl'itlSkt,

mycket allvarligare än man va

gar saga. -

Den åtgärd som ligger när-

mast till hands är att sänka

hastighetsgränserna på landsvä-
garna. ilO-vägar blir tio-vägar.
Och QO-Vagar blir 'likvägarz

Regeringens tvekan inför has-

tighetsgransen har sannolikt att

göra med att det är ett impopu-

lart beslut, som kanske inte får

den effekt man vill uppnå. Re-
dan i dag syndar vi flitigt mot

fangränserna. Om beslutet skall

få någon verkan krävs ökade

resurser för övervakning på vä-
garna.

Sparar fyra procent' i
Hur mycket bensin kan man'

då spara genom att tvinga bilis-

VT!
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xt. liv.

era procent bensin går att :para om hastigheten sänks till

90 respektive 70 km i timmen.

terna att köra långsammare?
Om vi verkligen respekterar'

de nya fartgränserna - alltså 90
och 70 km/timmen -- kan vi'

minska bensinförbrukningen
med fyra procent. Det betyder
175 miljoner. liter bensin (av
totalförbrukningen som i dag är
.4 500 miljoner liter per Ar).

Den enskilde bilisten kan spa-

ra mycket genom att köra lång-

sammare. Forskare har räknat

ut att en normalstor bil, t. ex. en

Volvo, drar 0.3 liter mindre för_

varje mil den körs i 100 lim/tim-

men istállet för i 130 kni/tim-

men. . .
Olyckorna minskar när hastig-

anlrtafartg änser
hetsgränserna sänks. Det visar

statistik från flera länder. När vi

'sänkte hastigheten från 90 till 70
kni/timmen på vissa .vägar 1971.

minskade antalet olyckor .med
procent Personskadorna blir

också betydligt lindrigare vid
olyckor som inträffar vid lägre

hastigheter. '

Restiderna ökar. .Vägverket
räknar med att resan mellan

Stockholm och Uppsala kommer
att ta.tio minuter langre om
fartgränsen sänks till 90 km/tim-
men på_ motorvägen. Och skall
man köra från Stockholm till

Göteborg bör man ta. l-1,5
timme merpå sig. .
På Statens Vag- och trafik-

'forskningsinstitut tror man inte
_att en sänkning av hastighets-:
gränserna blir särskilt effektiv.

-- Risken för överträdelser är i
stor om vi inte sätter in enormt
stora resurser för övervakning,

\ säger Hans-Erik Pettersson. Jag
tror i'ngen sänkning av fartgrän-
serna blir riktigt effektiv förrän
vi har bilar som inte går fortare
än man får åka.
De andra alternativ regering-

en enligt uppgift diskuterar för
att minska bensinförbrukningen
är bensinransonering och höj-
ning av bensinpriset.

, . ;Ann-Marie Åsbeden

7966-04)

Som väntat höjde 113- A
geringen på torsdagen
bensinpriset med tio
öre' per liter. Fart-
gränserna på llo-vä-
garna i landet sänks
till 90 .km/tim från 21
juni. Det nya. bensin-
priset börjar gälla re-
dan på lördag. Då blir 4
också prissättningen
på tjockoljor helt fri.
Det är några av huvudpunlt-

terna i regeringens krispaket för
att komma till rätta med den all-
varliga bristen på olja och bensin.
Dessa åtgarder bör kunna un-

danröja hotet om en ransonering
langre fram. hoppas regeringen.
- Om allmanheten lojalt stal-

ler upp på besparingarna borde vi
kunna undvika en ransonering i

vinter. sager en'ergiminiater Carl
Tham.

der för eikonaumenter från 1 okto-
ber. En sådan ransonering skulle
då bl a gälla samtliga småhus
med eluppvärmning och kräva-
omfattande förberedelser.
Hur är då situationen i Sverige?
De kommersiella lagren är i det

närmaste tömda på villaolja.
även beredakapalagren har ut-

nyttjat: till 10-15 proc och enligt
överatyrelsen för ekonomiskt för-
svar finns bensin för en veckas
förbrukning i lager mot normalt
en månads förbrukning så blir
åra. '

10 proc lägre

Sänknlngen av hastigheten.
skarpt trafikövervakning på
tio-vägarna. benainprtshöjnlngen
och en tnformationskampanj från
energiisparkommittén till landets
bilister om hur de skall kunna
sänka sin egen benainförbrukning
skall tillsammans minska för-
brukningen med 10 proc för varje
bilist under sommaren. hoppas
regeringen.

  

REGERINGEN FATTAR BESLUT
ATT SÄNKA HASTIGHETS-
GRÄNSEN 110 KM/H TILL
90 KM/H.

_ Ransonering? .

' " '^' Planeringen for en evantueil
ransonering i vinter pågår dock \
inom överstyrelsen för ekono- '
miskt försvar. Vattenfall och
Transponnamnden. Vattenfall fö-

reslAr förövrigt attiregeringenj
om det anses nödvändigt. ger ver-'n

ket i uppdrag redan nu att planera:
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sänks-i.  sommar-i:
Det blir av allt att döma
sänkta fartgränser på de
svenska vägarna, 90 blir'

högsta tillåtna hastighet.,
Ev. meddelar energiminis-

ter Carl Tham det redan i ^

dag vid riksdagens energi-

politiska debatt.
Beslutet tas i regeringssam- :

manträde på torsdag där rege-
ringen ocksá ger energispar-

kommittén klartecken att dra

igång sin hittills största infor-

mationskampanj riktad till som-

marbilisterna.
Ånnu på tisdagseftermidda-

gen var det något oklart om

Sverige, liksom bl.a. Danmark,

,' skulle sänka fartgränserna men

i tyngdpunkten i debatten ligger

klart på lághastighetsalternati-
vet". erfar SvD från kommunika-
tionsdepartementet där frågan
formellt handhas, även om det
blir energiminister Tham som
fäller avgörandet.

Energi måste sparas och det
har också visat sig att bensinen

kan _komma i ett klart bristläge
redan i sommar.
Några regelrätta ransonering-

ar är det' dock inte _tal om!
Åtminstone inte nu. '

_ Frivillighet i kampanj
Energisparkommitténs kam-

l panj bygger helt på frivillighet.
Den syftar till att sprida insikt
om vårt prekära energiläge och
visa vilka stora b'esparingseffek-
ter den enskilda kan uppnå
genom att köra mjukt och sänka
farterna. .

Tveksamheten inomdelar av
regeringen mot sänkta fartgrän-
ser gäller övervakningen. Kriti-
kema menar, eftersom polisen.

har svårt att mitt under..semea-
tertrafikrushen skaffa fram ex-
tra övervakningsresurser. att
hela idén är förfelad utan hård
kontroll. Först vid effektiv över-

vakning, menar man, blir bespa- '
ringen och de psykologiska ef-
fekterna något värda. '
Det är nu under de kommande

veckorna som den svenska bil-

parken är sommest i rörelse. På
vägarna finns också många ut-
ländska bilister. Sänkta farter
ger då både besparingar av
bensin och minskat antal olyc-

kor.

Bara motorvägama?
Mot bakgrunden av de svåra

' ' f har det1:

?W v a .

i
l u:ch u '*ñn före-g

kommit två olika alternativ. Ettj
där man bara sänker hastighe-j
ten på llo-vägarna, alltså bl.a.;

alla motorvägar, till 90 men låter

O-vögarna vara. i

Men det beslut som nu väntas;
torsdag innebär att även:

farterna på SJÖ-vägarna sänks.
Statens vä - och trafikförsk-Q

ningsinstitut ar räknat ut att en:

sänkning av hastigheterna på;

det här sättet med 20 km i:
timmen ger en total besparing;

4 proc. Det motsvarar 175'

milj. liter bensin. Besparingen'
tu man bara sänker farten på

110-vtigarna stannar vid ca 30

milj. liter -- men i det läget;

_I' | 'L

klarar Också-polisen av övervak- i
ningen helt tillfredsställande. {

,Å w BoÖstlundhj

Poli

Bakgrunden till
.förordning är den nya hastig-
..hetsbegränsning som - gäller
från torsdag. Då är 90km/tim
högsta tillåtna hastighet i lan-
det. detta som ett led i försöken
att spara energi.

Byråchef Rune Johannesson,
rikspolisstyrelsen, uppger att
rikSpolisstyrelsen inte formellt
begärt sådana utökade befogen-
heter. men att det ligger i tiden.
-- Det överensstämmer ock-

så med våra önskemål, säger
byråchef Johannesson.
Enligt förordningen skall for-

don som stoppas av polisman

 

tas på m
sen skall få

kommunikationsdepartementet läggs nu sista handen vid en förord-
ning som tillåter polisen att stoppa bilar också på motorvägar.

denna nya'
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l __ .
för omfattande regleringaåtgar- i < . v - - n. - . . , _ .

i

ökade möjligheter' 'att stoppa fartsyndare;

vid trafikövervakning, trots det
generella stoppförbudet på 1110--
torväg .och motortrafikled; få
stannas eller parkeras på dessa
vägar, förutsatt att polisen ser
till att inget hinder eller ingen
fara uppstår för den övrig
trafiken.

På departementet uppger
man på SvD:s förfrågan att
målet är att beslutet skall
kunna tas vid regeringssam-
manträdet på torsdag. Det skall
sedan träda i kraft dagen efter
det att förordningen kommit i
tryck i Svensk författningssam-
ling. Eftersom 'förordningen en-

dast omfattar en sida räknar
man med att förordningen skall
kunna tillämpas omedelbart ef-
ter midsommar.
Tillämpningsföreskrifterna

skall rikspolisstyrelsen arbeta
fram i samarbete med trafiksä-
kerhetsverket.
Redan i dag kan' polisen ord-

na hastighetskontroller på mo-
torvägarna. med antingen ra-
dar.. traffipaxbilar . eller heli-
koptrar, men ertappade fart-
syndare får då stoppas först
sedan de lämnat dessa vägar
där det generella stoppförbudet
också omfattar polisens trafik-
övervakande verksamhet.

BILAGA sin 1(5)
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-- ärre dödaifitrañken ;
Hastighetsbegränsningen

har haft effekt. Medel-

hastigheten på motorväg

har minskat med _12,5

WL

Det visar en undersökning

som statens väg- och trafikinsti-

tut (Vti gjort en knapp månad

efter et att hastigheten sänktes

till 90 på ilOovagar. Samtidigt'
har antalet döda i trafiken mina-

kat markant
- Det var bättre siffror än vi

hade väntat, kommenterar de.

partementrådet Klas-Erik Norr-
bom på kommunikationsdepar»
tementet. Folk har blivit mer

energimedvetna.

Medelhastigheten på motor-

väg har under den senste måna-

den legat på 95 km för personbi-
lar. På övriga llO-vägar som fått
hastigheten sänkt till 90 har

bilistema sänkt farten ned när

mare 8 km/t. '

Vad som kanske är lite
fö ânande är att hastigheten

ksá sjunkit 2,4 km på vägar

där det redan är 90, säger
Gudrun Öberg, forsknings-
ingenjör på Vti. '
Man har också konstaterat att

de extrema fortåkarna har sänkt

farten rejält. _

-- Det har ju också betydelse
för trafiksäkerheten. Inte bara

för bensinkonsumtionen. stiger

\ Klas-Erik Norrbom.

Pa Trafiksäkerhetsverket har

man konstaterat en klar ned-
gång i antalet dödsolyckor mel.
lan 21 juni (då hastighetsbe«
gränsningen infördes) och 18
juli. 59 personer omkom i trafi-
ken under den tiden. _ -

Under motsvarande tid förra'
året omkom 72 personer. ;1977
var det ' 73 döda under' :den
fyraveckorsperioden. ' ,

Lägre konsumtion 1
Totalt innebär de sänktafar-

terna att bensinkonsumtionen

gått ned med 1.1.proc. Om man

bara ser på åtgángen. på lill-vä-
gar har den minskat med 10
procent. ' .

Vti förväntar en bensinminsk-

Lät. .LU
. .i

i
'7

I

, I

ning med 0,8 procent vid normal
efterlevnad av hastighetsbe-
gränsningar. Vid god efterlev- ^
nad - som vid högertratikom- !

läggningen l967 -- är siffran 3,9 i
procent. !

Mätningarna har gjorts på tre i
motorvägar, på fem övriga l
llO-vägar och på fem 90-vägar i i'

syd- och mellansverige. I sep-i
tember 'kommer den slutliga

redovisningen av effekten.
Klas-Erik Norrbom: '
-- Vi får akta oss för att dra

för vittgáende slutsatser än så
länge. Men tendensen är mycket
glädjande.

Att bensinåtgången minskat

den senaste månaden visar ock-
så statistik från bensinhandlar-
na. Vi har köpt lika mycket

 

bensin som vid samma tid förra
året. Tidigare år har konsumtio-
nen gått upp med mellan3 och 6
procent för _varje är beroende på
att bilarna ökar i antal.

-- Man kan därför anta att
körandet har minskat. säger
Klas-Erik Non-bom. '

Jonas Hultkvist

 

90 lsamwgrrámwra:

antal'
Antalet .olyckor på de
svenska; . . möten/ägarna

km. hastighetsgräns i
förts. Det visar en under-
sökning som vägverket

4 gjort.

; alla polisrapporterade olyckor.
på sammanlagt 50 mil motorväg
under perioden 21 juni-15 au-

\ gusti.

året.

nagra mätbara skillnader jämv

intepå

w .

. 17790640_

üförändrat
olyöiaor

kommunikationsmmb'

extras* man ?1"_ oc r, er 0 yc or.
har inte minskat sedan 90 När det gäller dödsolyckor finns

n, redan siffror som Visar på att
hastighetsbegränsningen fått ef» .
takt. Och fot-st som siat sänktes
hastigheten föratt spara bensin,
poängterar Bondestam.

va erket h . att. ' e En Eládlmåbieüeh med
gv M 8 lg m r hastighetsbegränsningm var att

många liv räddades under juli
månad. Den undersökning av.

Verket .har inte funnit.. *lm-am OUCkW 50mm kommit
.- gäller mil motorväg; Det 'ar inte

fört med samma period förra"'.'mmnd° 'Ft WWW'an
I dar vant oförändrad-Motorså-
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*Mycket talar nu för att
det blir fortsatt hastig-
?hetsbegränsning- par mo-
Itorvägama. Så länge ho-
tet om en oljeransonering
i vinter inte är avvärjt
vore det olämpligt att
återigen tillåta 110 km/
tim. på motorvägarna, an-
ser berörda myndigheter.
Hastighetsbegränsningen 4 in-

fördes den 21 juni. Då blev det
förbjudet att köra fortare än 90
km/timmen också på de vanliga
ilO-vägarna. Syftet var att spara
bensin och att höja medvetandet
om att energiläget är känt och
att vi nu måste sätta in alla
klutar för att spara.
Hastighetsbegransningen

skulle upphöra den 31 augusti,
var det meningen. Men i dag
talar många faktorer för att

 

långa tiden för begränsningen.
- Lagren av bensin har var_-

ken förbättrats eller försämrats.
Så det är väl samma förutsätt-
ningar nu som när beslutet om
?JO-gränsen togs, säger Suzanne
'-Friman, byráchef pil överstyrdo
sen förekonomiskt försvar.
Gunnar Andersson på Trans-

 

portn'amnden understryker att
nämnden ännu inte tagit ställ-
ning till en fortsatt hastighet»
begränsning: .

-- Men hotet om en oljeranso-
nering i vinter är ännu inte
undanröjd. g Och sa länge en
ransone'ring kan bli aktuell vore
det kanske olyckligt att häva
begränsningen. ' _
90cgränsen har inte åstadkom-

mit något större sparande av
bensin. Enligt en undersökning
under perioden 21 juni till 18 juli
kan Statens Väg. och Trafikin-
stitut visa att bensinkonsumtio-

i nen sjönk med bara 1,1 procent.

i

*Psykologisk vinst '
Men regeringen har gäng på

   

ög bensinförhrukning
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- regeringen kommer att vilja för.. I_ ,. .

gang understiukit att den stora l
vinsten är psykologisk. Hastig-
hetsbegransningen gör svens-
karnamedvetna om att de måste
spara på alla plan.

Ett annat resultat av tio-grän-
sen är en minskning av antalet
omkomna i trafiken. Under fyra? V
veckors-perioden från slutet av
Juni till slutet av juli omkom 59
personer i trafikolyckor. Mot-
svarande antal förra året var 72
personer och 1977 trafikdödades
75 människor under samma pe-
riod. '
. - Ur trafiksäkerhetssyn-
punkt kan man inte förorda en
återgång till högre hastighet den
31 augusti, säger Dick Ivarsson,
chef för trafiksektionen pá Sta-
tens Trafiksäkerhetsverk. '

Böda [trafiken 59 '(72 förrn arm
Fort
af

lt

t, ..

Trafiksäkerhetsverket är 'en
' av de myndighetersom kommer
att få yttra sig innan regeringen
beslutarom förlängd hastighets-
begränsning. t '
En annan sådan myndighet är

Rikspolisstyrelsen: .
-- Vi har ännu inte tagit ställ-

' ning till en fortsatt Sic-gräns.
Först vill vi ha in alla beställda
rapporter från landets polisdi- '

_ strikt om hur bilisterna lyder de
, sänkta hastighetsgränserna, sä-

A ger avdelningschef Ulf Waldau.

j Lydiga bilister '

För perioden 21 juni till 1 juli
har polisen dock hunnit konsta.
tera att bilisterna var överras-
kande lydiga:

örning .603 (rapporterade)

 

)r

  

0 .

-' Bara 603 förare rapportera.
des ha brutit mot 90-gränsen och
då bevakade vi ändå_ ganska
intensivt de forna Uli-sträckor»
na. konstaterar polisintendent
Gunnar Täveby.

SvD sökte under torsdagen, i .. L. . . L Am_

tha Bondestam och handelsmi-
nister Hadar Cars för en kom-
mentar, men båda är på semes
ter. Från departementen medde-
lades dock att regeringen skall
granska oljetillgángen innan
den i mitten av augusti tar
ställning till om en förlängning
av hastighetsbegränsningen be-
ovs. '

?anar

  

- På enstaka motorvägar har sam miuaodmampåpev ' i .
olyckorna minskat och ökat pl Wifåde'w - ' *
andra. Det är egentligen inte "' V1 Vêmal' nu På Wallman
särskilt överraskande att olyc- På (ie Ömga 429731193' väg 99"'
korna inte ökat eftersom de beröm av den tillfälliga hastig-
svenska motorvägarna har en *1315126878an De Utgår
hög standard. sager pressekre- mer än ?1908"th det hem!"
terare Göran Jönsson vid verket. och Ob'çkåuweclf*

Tidigare i månaden presente. lingen dal' 31' he"- sittande 101.'
" .rade vägverket en rapport som de* (0313 utland; . <
visade att trafiken på de svenska " il. ' L ._._ _ .. 5 _
vägarna i juli var ungefär den» Skunehauupphon 3194 3031159.
samma som under samma pea mmhfimångdâs man de till
rjcd mm året_ ' in . gallafram gm.Hur
Vägverkets rapport imponerar det NH'Wär IMO UI"-

å UTVÄRDERJNG AV HASTIGHETSGRÃNSSÄNKNINGEN _ _ '-

' INFÖR EVENTUELL FÖRLÄNGNING EFTER DEN

31 AUGUSTI 1979.
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ingä'ä
lll l mitten av augusti måste
regeringen fatta beslut om
hastighetsbegränsningen till
90 km/h på tio-vägar ska
förlängas. Fattas inget beslut
upphör den författning som
gäller just denna hastighets-
sänkning automatiskt att
gälla den 31 augusti. Allt
om Bilen frågade fem exper-
ter:

Bör 90-'grånsen på
1 10-vägar vara kvar efter
den 1 september?

  

till' ' ' ;r *. .. -'

Suzanne Frigren. Översty-
relsen för ekonomiskt för-
svar fÖEFl:

- Ja. jag tycker att poli-
tikerna borde se till att de har
lite större underlag innan de
beslutar sig för att 9(kgrän-
serna ska upphöra i augusti.

- lpessrmistiska stunder
är jag rädd för att krisen
häller i sig väldigt länge.

* Jag tror att den i Sve-
rige främst beror på en lång
och planerad aVstängning av
ett av raffinaderierna (Scan-
raffl. I maj hade vi inte fullt

hälften av de kommersiella
lagren fyllda, i juni och juli
knappt en tredjedel. Under
augusti är det meningen att

lagren ska byggas upp. Men

när man ser hur känslig väst-
världen år, blir man pessimis-

tisk.
- Viharnugáttinien

annan fas än tidigare. Vid
oljekrisen 1974 hade vi en
outnyttjad kapacrtetv att ta

till. I dag är vi närmare ett

    
' vägverk:

   

behålla 90-
tak. Det finns mindre margi-
naler att spela med.

- Oljemarknaden är väl-
digt rörlig. Politiska händelser
utanför Sverige märks ome-
delbart på oljepriset.

- Jag tror att vi får lära
oss leva med den här krisen
ett tag framöver.

  Carl Olot Ternryd. gene-
raldirektör . för

- Nej, jag tror att vi får
behålla vara 110-vågar. Det
finns ingenting i dag som
säger att QO-grânsen kom-
mer att bli kvar. Forsknings-
resultaten som publicerats i
dagarna om att sänkta fart-
grânser spar liv och pengar
gäller endast tvåfiliga vägar.
(Se fotnotl)

- nu hösten ska vi paj
vägverket undersöka om en
eventuell sänkning av hastig-
heten på de här tvåfiliga vå-
garna år motiverad. Om vi
vinner någonting på en sänk-
ning.
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SvenskaLars Pehrzon.

Petroleuminstitutet (SP1):

Statens

- Nej, inte om man bara
ser den som nödvändig för
att sänka bensinförbrukning-
en. I dag finns ingenting som
pekar på att vi riskerar få ett
underskott av bensin.
_ - Oljebolagen har i dag
en veckas kommersiella lager
av bensin mot normalt två till
tre veckor. Nu håller man
emellertid på att bygga upp
lagen.

- Och det är mycket
möjligt att vi haft lika små
lager även om oljemarknaden
varit normal; Dels har flera
svenska raffinaderier varit
stängda för teknisk genom-
gang - de svarar för nära 40
procent av den svenska ben-

sinen. Dels måste att regular-

bensin förnyas fram till den 1
januari eftersom den tillåtna
blyhalten då sänks från da-
gens 0,40 gram per liter till
0.15 gem:

- . Konsumtionen av ben-
sin har också ökat mycket
litet i år. Fram till maj var ökning-
en 0,4 procent och under juli
lag förbrukningen på ungefär
samma nivå som l978,
464 000 kubikmeter.

    
_. ,4,2th l

Sven Gustafsson. Motor-
männens Riksförbund:

- Nej. QO-grânsen kom-
mer att försvinna! Politiker
och myndigheter kan inte gå
utochsågaattdeskagöra
en tillfällig sänkning och se-
dan ändå göra den perma-
nent. Då tappar ju inânni-

   

7l/ 0;.J5.

gransen? .
skorna förtroendet för dem.

- Jag tror inte sänkning-
en varit en jättespargrej. Men i
den har hjälpt till att få den i
enskilde bilisten att tänka :
efter. Att köra mjukare och
att köra på ett sätt så att han i
spar bensin.

La
roktör för Statens trafik-
slkarhetsvork:

-- Nej, det är ju en fråga
om energibesparing och om

man inte kommer till någon
ny uppfattning bör hastig-
hetsgrânsen försvinna.

- Ur trafiksäkerhetssyn-
punkt vet vi att en dämpning
av de högsta hastigheterna är
positiv. Under första hälften
av juli (sänkningen trädde i
kraft den 21 juni) fram till den
16 hade vi t ex 25 omkomna
i trafiken mot 41 under mot-

svarande period förra året.
-< I vilken utsträckning

den skillnaden beror på has-
tighetsgänserna vet vi inte.
Och jag kan inte säga om
regeringen också tar hänsyn
till trafiksäkerhetsfrågor när
den ska besluta om en even-
tuell förlängning av de sänkta
hastighetsgânserna.. I

FOTNOT: Statens Väg- och
Trafikinstitut lVTl) har publi-
cerat uppgifter som säger att
risken att rätt: ut 'för en
olycka år 20 till 40 procent
större i 100 km/h än i 90
km/h.

  

UTTALANDE AV MYNDIGHETSPERSONER. BESLUT

OM FÖRLÃNGNING TILL DEN 15 OKTOBER.

  

två n'i'å
Till att' börja med- för-
längs 90 km/tim. på
llO-vägarna till den 15
oktober. Det beslöt rege-
ringen på onsdagen och
meddelade samtidigt att
fortsatt förlängning skall
övervägas i början av
oktober.

Il

*
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. ,bt-;nåtts .'. i.
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i ' Fira-omr
i/gø'vil

' gräns
blir
kvar'
Nästa torsdag, den

16 augusti, fattar
regeringen ett beslut.,
att förlänga hastig-
hctsbegriinsningen 90
km/tim över vinter-
halvåret. Beslutet är
inte formellt klart,

.. men det_..r_åder ingel'lw..
tvekan gi .berörda del-n..
partemenhjerfar SVD-g:
Det innebär att det tidi-

gast 1 april 1980 blir aktuellt
med en omprövning av has-
tighets bestämmelserna.
Enligt uppgifter i kommuni-
kationsdepartementet är en
permanentning av 90 km/
tim trolig om olycksstatisti-
ken fortsätter att förbättras
lika kraftigt som i sommar.

Hittills har 92 människor
omkommit i trafiken sedan
hastighetensänktes från 110
km/tim den 21 juni mot 114
under samma tid förra året.
Julisiffrorna var de lägsta

5 'Mm-.bråd
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m
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på 20 år och tendensen står
sig i augusti. Första augusti-
vcclmn har skdrdat nio trafi-
kofferi är mot 11 under 1978
och 17 omkomna'lg'n. To-
mas Lekander på Trafiksä-
kerhetsverket säger.

-- Vi tyckertendensen är
glädjande men hastighets-
begränsningen är inte enda
orsaken. Minskat bilåkande
har stor betydelse, liksom
en lugnare trafikrytm 4 '

Många fartsyndare
På rikspolisstyrelsen vill

man inte uttala sig om det
lämpliga att fortsätta med 90
km/tim. Däremot kan man
rapportera fler fartsyndare i
juli än tidigare somrar.
Dock är siffrorna fullt jam-
förbara med slutet av juni.
Robert Torheim på rps:
- Statistiken är svår att

tolka, då vi vet väldigt_lite
om antalet kontroller. I Ore-
bro län togs tex. endast fem
fartsyndare under juli mot
nio de sista tio dagarna i'
juni. Dessutom genomförs
kontroller även på'andra
sträckor än de tidigare
lill-vägarna.
Några nyasiffror på ben-

sinförbrukningen finns inte.

.

" utan Statens väg- och trafik-
institut räknar fortfarande

med en procents minskning
- av bilbensinen. Nya siffror

kommer i slutet av augusti.

Mctormännens Riksför-
bund, M, protesterade på
tisdagen mot planerna på
att permanenta 90-begräns-
ningen. M menar att argu-
mentet från början var den
hotande bensinbristen. Nu
har det helt blivit olyckssta-

'tistiken som talar för för-
längning, säger M. En särre-
dovisning av olyckorna på
tidigare lill-vägar efterlyses
också. -
Bensinlagren har inte

ökat märkbart under som-
maren, vilket innebär att det
fortfarande bara finns en
dryg veckas lager av bilben-
sin i Sverige. ÖEF motsätter
sig därför inte en fortsatt
90-begränsnirg.

Erik Lidén
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Vägverket: _ .

Nittiogränaen

kan förstöra

vagaiáyltarna
Fem tusen vägskyltar*

riskerar bli förstörda, om

den tillfälliga hastigheten»
begränsningen skall för-

längas ytterligare. Enligt

vad SDS erfar befarar

man nämligen inom väg-

verket, att skyltarnas färg

och reflexytor. skall slitna

'av, om den påklistrade

nian på llO-märkena

tas bort senare än be-

r'aknat.

Eftersom hastighetsbegränsning-

en till 90 kni/timmen på llövâgar.
nu från början skulle bli

genomförde vägverket skyltätet

på ett enkelt och konStnadsm vo-

tet satt.

Bytte ut skyltar-
Man klistrade en nia på tio-skyl-

tama. Redan på ett förberedande

stadium fann vägverket emellertid,

att de nya djupreflekterande Vilg-

rnårkena inte skulle må väl av en

sådan påklistring. Risk fanns näm-

ligen", att den reflexrnålade ytan
skulle "följa med . när klistermär-
ket togs ner . . . Verket bytte där-
för ut ett tusental sådana nya skyl-
tar helt. medan cirka 5000 av Äldre
t överklistrades.
yçlu har det visat sig att det
klistrade pappret klibbat fast gans-
ka vill även på dessa. Skall den
provisoriska, påklistrade nian sitta
uppe mycket längre tid än man från

bör'an räknat med så är det risk att
skyltarna förstörs. Färgen följer

förmodligen med, när pappersmâr-

ket tas av.
Hur det skall gå. när dessa skyl-

tar sum't uppe Ändra till femtonde

oktober vet ingen nu med säkerhet.

Däremot antas det bli nödvändigt

att genomföra nya skyltbyten. om

det blir fler förlängningar av den

"tillfälliga" hastighetsbegrarw
ningen.

slå-gvefkefhÃ inte haft i upçdrag
att göra någon olycksundersö ning
om "semestertraftkfanen". Dör-

emot har vägverket som förut rak-
nat trafiken på åttio mátpunkteri
landet. varav 30-40 finns på rike-

vögnåtet. ' ^

Lika stor trafik l år

Det var mycket intressanta upp-

' ter som informationschef 8 G
önsson på statens vägverk kunde
summera på fredagseftennidda-
gen. En jAmiörelse mellan lands»
vägstrafiken under juli månad i år
och 'uli månadiforvisarpåistort
sett ' 2 stor
På eurOpa- och riksvögar har for»

donstrafiken mimkauned 0.6 pro-
cent under Juli l ar ;men men

sam1ma mår-:apr: i fjor, men ökat med
.i ent övriga vä .
?mulet punkter råga: hju-

laxlarna och man får på så sött frem
antalet fordon.

Sex miljoner fordon
På våra 400 mil europnv

framfördes under juli i år ( i
fjor) sex miljoner fordon. :i övriga
riksvligar mättes antalet ordon till

tre mil'oner. medan det övriga våg.
nätet

halv miljon.
' i landet har vi 12 600 kilometer
riksvägar. varav 4 000 km beteck-
nas som europavägar. l Malmöhus
län finnsåtmilriksvâ ar,iKrisü-

marinad: län 55 och di län 30

De :nätstationer v" erketanlagt
är desamma från ' V'l'i stude-
rat efterlevnaden av den lägre
topphastigheten. Man har där note»
rat en viss nedgång.

Svårt Jämföra
- Alla jämförelser av olyckor och

ni cksfrekvenser över så här korta
ti vsnitt är osäkra, sager B G
Jönsson. Vid ett tillfälle kan t ex en
olycka medföra flera dödsoffer där-
för att det suttit mån människor i
en iörolyckad bil. id ett annat

tillfälle kan det vara en buss som

.Amotortrniikleder
vägs emellertid in åtskilliga syn-

ickuhandomtvlochen'

har krockat Dette fruar inte di-
rekt av :iller-materialet.
Därför måste man vara mycket

försikti med slutsatser. För närva-
rande ar vägverket inte tilliåni
till något material. som visar, hur

olyckorna fördelat: på olika vig-

WI'- . .
Vid_ inVester-ingen i motorvlg.

och trevliga:

punkter. Viktigt .motiv lr darwd
sådant som kortare restider,..möj«

lighet till billigare transporter. fam
antal olyckor. minskat Mongolia.
ge. bättre miljö och dylikt. En bâtto
re miljö får kanske de'som befrias
från trafik genomtillkomsten av ett

nytt motorstråk.
-Finnsinte ritken.nttfolkgår

tillbaks till den gamla. sämre. men

kanske kortare vågen. nlr mimmi-

fartenminskasfördetnynrtriket?

Ingen utredning
.-Detftnnsinte någonan "
utredning som' klart tagit reda
vad det lr10m bestammer vilken
väg trafikanterna väljer. svar-r

E G Jönsson. Mycket tyder dock
på. att folk hlllersig tillden Äldre
vägen, om inte den nya ledermb-
bare till

Detfinnsmångnexempelpödet.

:iland'annnt på det skånska vig-

tet.

mot: uAnmNsson
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il'
motororganisationer

'\ motregeringsbeslut

STOCKHOLM
-- Om vi skulle slopa' hastighetsbegräns-

ningen skulle folk tro att benslnkrlsen är

över. Det är den inte. Det säger en tjänsteman

på kommunlkationsdepartementet till TT.-

Regeringen väntas inom kort besluta att för-

år.
STOCKHOLM *

1 -Om vi skulle slopa hastighet?

; Själva spnreffckten ar marginell. .

begränsningen skulle folk tro att

i bensinkrisen Ir över. Ir den

0 inte. . -

: Det stiger en tjänsteman pil kom-

 

munikativ-lo.: _ __ A A T1

Regeringen väntas inom kort be-

sluta att förlänga fartgrltnscn 90 _

'km/tim till i april nästa år.

Bensinlagren är ännu små. konsta'

terar Överstyrelsen för ekono-
miskt försvar och tillgången på be-

nsin lir osäker de närmaste måna-

derna.Samtidigt betonar man från

departementet att det lir den psy-

kologiska effekten man vill uppnå.

omkring i proc. .

Från motororganisationernas sida

. går man nu till storm: mot planer-

na på fortsatt hastighetsbegräns-

ning.--En helt omotiverad lt-

gtlrd. stiger John Olof Lysell. gen-

eralsekreterare LKAK. Den kan

, glädja bara den minoritet av sven-

j ska folket som inte har bil. '

\ begränsningen
-dct är tveksamt om hastighets-

har någon

länga fartgränsen 90km/tim till 1' april nästa'

som bilistcma drabbas av nu för

tiden.Ett argument som förts

framför en fortsatt hastighetsbeg- '

rlnsning är att det i sommar har

inträffat färre olyckor i trafiken.

-Man kan inte stiga att det bara

beror på den ittgrc farten. Det ver-

kan in :Om om det också har varit i

mindre trafik på_ vägarna. Men

mÅ-rtc göra en analys av situatio-

nen innan man beslutar om en

fortsatt hastighetsbegränsning. sl-

_ger MHF-'m verkstlllandc direktör

Valcri Surcll.
Chefen för Statens vI - ochl

trafiklnstitut B: 1 r m

Wfartgrtlnsen lr en orsak
till att olyckorna minskat.

mer

-Vi vet sedan gammalt att lagre :

fart ger färre olyckor. Jag lr övcr-

tyuad om att km-granna harl

vtt-scntllgt bidragittili _en blttre.:

trafikslkerhet. ,-

På rikspoiisstyrelscn alger man

att det inte blir några problem med

övervakningen av vägarna.

-Vi hldcgoblcm i sommar ef-

tcrsom det' ar semestertlder. 'Vi

fick gm en del omprioriteringar. '

lvl/enl höst och vinter lrvl full

' betydelsefull spareffckt. Det har.øs"fyrka och klarar övervakningen;

. ARGUMENT FÖR OCHEMOT ÅTERINFÖRA

EFTER DEN 15 OKTOBER.

arbarecn avldc_onodizafa_turdcr -nämnvdelningschefUlfWaldeut I
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äf'tig kritik från' Mig-oro? a
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oktober ta ställning till om den

högsta tillåtna hesngh'eten åter

igen skall höjas till 110 km/tim.

I Inför detta beslut vill 'jag fram-
föra några viktiga synpunkter

baserade på den erfarenhet som
tidigare undersökningar av ef-

ser givit. '

.en från 90 till 110 kni/tim kom-

 

mer sannolikt att medföra följ en-

de effekter på de vigströdtor
nom omfattasav åtglrdcn. . .' v

3 ' POSlTlVA EFFEKTER: Å "'

ige Readden kommer att minska
rfmed 5-10 '10.

träda den Merinförda lill-grän-

sen än den nuvarande tio-grin-
sen.

NDGATIVA EFFEKTER:

med 10-40 %.
.Antalet dödade personer kom-

mer att öka med högre prooenttal

-' än olyckorna. " '

.Bensinförbmkningen - kommer

_ attökamedâ-lo%.

.leickslitaget kommer att like_
5 med 10-25 96.
,Det av dubbdäcken 'orsakade
vâgslitnget kommer att öka med

» 23--50 §0. '. '

*i IeTrafikbullret kommer nuöka.

Flera av de ovan angivna ef-

.: fekternn kan värdera: i pengar
* (tex bensinförbrukning och

vägslitage). medan andra effek-

ter är svåra att värdera (t ex res-

samhñllsekonomiska nyttan av

väginvesteringar. -

  

i

'110 kni/tim.

7 'Det är även troligt ett framtida .-1
?'*lindringar av den relativa vän i'
'deringen av deolika effekterna '_

' kommer attge ovanstående reso« E
nemang ökad tyngd (stigande

bensinpriser. försämrad hane.
'delsbalans. ökat trnñksâkerheue '

medvetande Och ökat kostnads-

medvetnnde). 90 km/tim förefal-

ler dârför att vara en fullt till-

räcklig högsta hastighetsgr ins. i

'USA har alltsedan oijekrisen

1974 den högsta tillåtna hastig-

fekten av_ olika bastighetsgröna

\ En höjning av mansparti..

' 9 Färre bilister kommer att över?

.Antaletolyckor kommer att öka i

tid och olyckor). Acoepteras den '

värdering som vägverket använ-

der sig av för att bedöma den V

innebär en _

'återgång till 110°gränsen ett _

samhällets kommer kommer '

att öka med cd 140_ miljoner kro- '_

norper år om återtnförandet sker i

\ pl alla vägar som tidigare hade

i;

Höstmörker och
Myran! I

' så* '- a i -' ' 7 ?Å

heten varit knappt 90 km/tim (55

miles/h), r'
1 derf informationskampanj

med temat 'Hastighet' som TSV '

startar den 1 oktober kommer
man att visa vilka sma restids-

vinster, höga kostnader och höga

.olycksrisker som är förenade
med höga hastigheter. En even- _
tuell höjning av skatten på ben-
sin och höjning av bensinpriset:
kommer att ytterligare förstärka

\ kampanjens genomslagskraft.

Det förefaller därför mycket'
tveksamt att vid samma tillfälle

återinföra en hastigh'etsgräns

.som hög att den enligt'all' :

tidigare erfarenhet medför oek0-'

nomiskt_ höga hastigheter. Man' "

.bör även från trafiksäkerhete-

sy'npunkt vara försiktig med att 4
vidta åtgärder som' kan öka

spridningen i hastigheter mellan

olika bilister. Ett återinförande

av tio-gränsen i kombination

med en effektiv kampanj med

väghalka_ ökar olycksriska

i » i..l\ var . , Vi .f [i . o. - "V .vgviiqa4aw

W-Wmen.laddar.,lw
Spar140miljoner! «

D 0 Regeringen.kall före den 15 . _ *
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' manet att bilister-na skall anka
sina hastigheter kan få en nöden

effekt. De fordonsförare' som inte

själva, betalar sina kostnader

(bensin. däck m 111) kan nämligen

vara mindre benägna att sänka
hastigheten än övriga bilister. En
bibehållen tio-gräns kan motver- '

ka denna skillnad. '

. Slutligen måste det även phpe-

kas att den aktuella tidpunkten

(15/10) för ett eventuellt Aterin-

förande av lill-gränsen år syn-

nerligen olämplig.Olycksstntisü-

ken visar att olyckariskema ren

gelbundet går upp i oktober för

att nedan ligga på en konstant

hög nivå under hela vintern. Or-

sakerna till detta är mörker och

halka. I de diskussioner som förts

mellan forskare och beslutsfattao

re i sverige och Finland har för»

slag framlagts att i stället sänka

hastighetsgränserna tin'der vin-
ter-n. 7 '
- . GUNNAR CARLSSON

BILAGA SID 4(6)'
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en ?Klart för.
110 km

15 oktober
- Det min: vägar i Sverige

som klarar 110 kilometer i

omm'en utan att u-ahks' åker-

90-gränsen _Im-om \
behålls på v

vässa vägar
.En fjärdedel av de ttldlgairevillolüägarna

 

Det finns nu tillräckligt
med bensin ilandet för att
hzistighetsbegrllnsningen
till 90 km (där det tidigare
var 110) inte ska behöva
förlängas efter den 15 ok-

tober. Det sade handels-
minister Hedar Cars på

tisdagen när han presen-

terade försörjningsliiget

för oljeproduktcrna. Han

betonade att detta var
hans bedömning i dag och

att denna kanskellår vä-
gas mot tmfiksâkerhets-l

synpunkter.

Det finns nu ingen anledning

att genomföra ronsonenngar,

inte ens för den s k villaoijan. sa

handelsminister Cars vidare.
Aven den myndighet som som-

manställt uppgifterna, översty-

relsen för ekonomiskt forsvar

(ÖEF). säger att "försorjriingslii-
get för närvarande inte ger an-

ledning att föreslå att ransone-

ring införs".
Däremot var socialdemokra-

ternas energiexpert riksdagsman

lngvar Carlsson på tis-dogskviil-

len av uppfattning-en att det finns

Irisk for kommande ransonerino

gin: något som också Olof Palme

antydde i 'IV-magrvjuer på.main-

oagskvallcn.
Sammanställningen. som alla"

parter grundar sine tyckanden

på. viser att denlättz eldningsol-

jan, "VilleoljEn", kommer att vara

slut i oljebolagens lager i vinter.

Däremot tror myndigheterna att

det s k' beredskapslagret ,ska

kunnabållas. '

För den tunga eldningsoljan -

som används av industrin och

kraftföreuigen- -- är försörj-

ningsläget någotbätu'e än har -

malt_

Villaoljan
Problemet är alltså i första

hand "villaoljan". I slutet av juli

var bristen 1,25 miljoner kubik-

meter. något lägre i'm i slutet av

juni. I oktober vdntas bristen

uppgå till 1 miljon kubikmeter.

Man har då jämfört med ge-

nomsnittslagren samma måna-

der 1976-48.
(Sveriges förbrukning av vil-

laolja" under ett år uppgår till

knappt 11 milj kubikmeter.)

D'e kommersiella lagren hos

oljebolagen brukar ligga på drygt
en miljon ton under hOSthnae

derna och ca en halv miljon ton

under sommarmånaderna. Dess-

utom finns alltså beredskapsla-

ger, men storleken på dessa är

hemliga..
.Eftersom de kommersiella lag-

ren under normala vintrar bm-

kar hamna på ca en halv miljon

to'n - och bristen i dag är över en

miljon ton - hamnar man vid

normal tilll'brsel till landet och

normal förbrukning på en brist.

på ca en halv miljon ton.

Nu menar ÖEF att denna'upp '4
arvägs av att konsumenterna

llU-GRÄNSEN TILLBAKA MEN

90 KM/H KVAR PÅ VISSA VÄGAR

EFTER DEN 15 OKTOBER.

että'överlager" hemma i oljetan-_
.kar på gissningsvis totalt 'cl
300 000 kubikmeter. Dessutom:

har ÖEF köpt in några hundra; '
*tusen extratonoch därmed :skulle1 '
landet totalt nå upp till ca

:sen för beredskapslagren. (Ut-t

Tvecklingen kan närmare
,raspå diagrammet)

, 'Förluster ,t
ÖEFzs generaldirektör Gunnar

Nordbeck se på tisdagen att han
räknar med_ att oljebolagen i

framtiden inte kommer att hålla

så stora kommersiella lager som

tidigare « eftersom ränteförlus-

terna pl dessa i framtiden blir

mycket hö'gre än 'de senaste Arena

-Men samtidigt betonade han. .

\ att ÖEF inte kommer att aocepte- '
ra att' oljebolagen htllar på". be-

redska sla en (som oljebo en
v tvinga ha. "Då kommer EF

återigen att gA-.ut och hota med
. bötesstraff. ..

" Hundelsmlnister Hade: Cars
»säger attläget på oljemorknadm,
fortfarande är labilt: ' * .

_ Q? -; l ?_*G .ash

_<- Intriffar entlnternetionell',
igen' kan läget snabbt för.

' sämraa'Boredskapediför att inf.
Ibra ransoneringar'måisu därför

Iorüarandohållns mig.: .
' ÖEF fortsätter-dä ör sin plan-
liiggrungjor kommptde ransone-

ringar. 4

' ' HENRIC BORGSTRÖM

 

__
_
_
,
-
_
_
_
.
.
_
_
_
-
_
,
_
_
_
M
W

DN 5.9.79. Klipp 1213

2 i.-

ll' »m'é'q't n d? i?
nu 6111111013 - I

    

skallffbehålla hastighetsbegränsning'en på 90
lim/tim även om regeringen upphäver stink-

nlngen efter 15 oktober.

Under-ren vecka har vägförvaltnlngarna l *
länen, i_ samarbete med länstrafikgrupperna
arbetat med att skära bort 25 procent av

110-vägarnafvl'å tlsdogen rapporterade de till
vägverket.

Det muta tyder pl regering- '

en kommer att återinföra budg-
hetabegrllmnlngen på. 110 lim/tim

efter 10 oktober. Några förslår).

nlngupolltlnka skill att behålla han.
tlghctnbegrânsnlngen finns inte
längre. har handelsmlnlster lindar

Cars förklarat., \
Pl tranksåkerthVerkçt (TSV)

har man dock pekat på 'ätt antalet

dödsolyckor .junldt mycket kraf-
tigt till föle av den sänkta'hu-
tighcten. Därför har verket varit

intresserad av en tids förlägning
av Oo-kllomcteragrlinaenj
- Vi är medvetna om .att pe-

rioden lir för kort för att vi skall
kunna dra några säkra nlututser.
men någonting har hint. läger
byrtdlrcktör Ragnar Nkhem.

'1'8V.,Vl.har han det lllgkta antalet
död-olyckor på valdigt många tr.
Trafiken har inte gått ner nå det
måste finna.: Andra oryker.

mn: M0ropVÃl'GAR
Det blir motorvägar .om

i' forsta/.hand drabbas av hulig-
hetgbeg'rlnmlngen pl 90 km/tlm.

,, .EñVundenÖknlng av pollarappor-
terede olyckor på motorvlgar
.om genome av vägverket i

sommar vin: att man inte haft
tårna olyckor 1 År jämfört med

tidigare år. I dag finns .amman-
lngt 80 mil motorväg i Sverige.

API 00 av de 80 milen var det
tidigare tillåtet att köra 110 kilo-
meter. Don stör-ta delen av
llo-vlgarna utgörs av motortrlflk-

leder. Det fann: tidigare cirka 000

mil väg i landet med nokilome-
tera hutlghetnbegrllnmdng.
På fredag uqu representam

3 4

ter för vägverket. trafiksäkerhet»-
verket .och polisen för att gl
igenom rapporterna från lltnen.
Man skall glimten central bedöm-
ning av de uppgifter som lnhltm.
tala från ollka- delar av landet.
Om man följer de direktiv .om
utfärdats betyder det att 150 mil
nom tidigare hade hutlghetsbo-
grädsnlngen 110 km/tlm olinlu till
km/tim.

GLESB YCDSVIGAR
Ute i länen har man arbetat

febrilt under 'den oenute veckan
för att få fram den begärda :ink-
nlngen på 25 procent av tio-vil-
garna.

-- Vi har mycket ghabygdnvå-
gar .om är. rena transportatio-
or. .äger vägdlrektören I Jämt-

land. Olle Mannen. Det var
.VMI att leuçmnpp till kravet på
en allnlmlng 'av hastigheten på 20
procent av 110vägarna. Det lr
n gamla meningslöst. Det år
av för bilisterna att ha föntåal-

, ne för Oo-gränsen i längden.

Tf vägdlrektoren l Vlizltcrbotten.

Filip Ahrenfelt. instämmer:
- Det lr lite tråkigt att behöva.

.änka hastigheterna i Norrland.

läger Ahrenfelt. 'trafikanterna

känner inget motiv för att köra

90 och det Ir nllatnn ingen :om
gör det. Polisen kan inte kontrol.
lera hutlghetema. '

.- Vl har inte så många olyckor

här. Det lir i huvudnak singelolyc-
kor och viltolyckor. Men den
ta hastigheten minglar nog inte
viltolyckor-ma när vägen lr' bra.
och sikten god.

heten blir lidande. Men det

finns också tidigare url-vägar

som inte lämpar sig för den

hastigheten. .

Det säger erhets-

verkets generaldirektör .

Peterson. ' _

Den nuvarande generella
#UL L L 9 °' ' u

90 kilometer i timmen upphör

den 15 oktober och trafiksä-

kerhetsverket . kommer inte

att agera för att 90mgränsen

bibehålls.

b Olycksstatisn'ken från som- _
mermånaderna visar att döds-
olyckorna minskat påtagligt
på _de vägar där hastigheten '
sänkts från 110 till 90.

- Det är en ganska naturlig

utveckling. säger Lars Peter-

son. Hastighetssänkningen

ledde till en lugnare trafik-

rytm. Det behöver dock inte

betyda att Vi av trafiksäker-

hetsskál måsta ha kvar 90-

" gränsen på alla landets vägar.

(TI Sundsvall)

TT 7.9.79.Klipp 120a

Färdig-

Skyltat
STOCKHOLM lTTl
Nu är viigvvrkcl klar med om-
skyllningrn av de 450 mil väg
som átvrl'áll 110 kni/lim som
högsta hastighet.

Egentligen hade vcrkct hela

veckan på sig men jobbet klarades

under tisdagen och onsdagen.

- Det rör sig totalt om närmare
I 000 vägmärken som skulle än-
dras från 90 till 0. upplyser väg.
verket. Mách var att klara av arbe-
le't så snabbt som möjligt och vi
blev klara tidigare än beräknat.

Verket bedömer att hela operan I
tionen skylibyle kostat näsian en
miljon kronor den här gången.

 

TT 17.10.79. Klipp 138a
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Antalet fåöâlålülyiikir? och
perswskudm* gick med
max! 450 pmcent på de
vägar som fack 9G mm

0']

högsta tillåfma hastighet i
ställa för 1133 ,när .vill

'Å' '4 _.
L/ __, I / ., ,i ,

/ [l /i I ' )

w:
lf* «

kollisioner som minskat och då

alla: mest krockar med mötande

milk.

Mm på gageiü
-- Vi hoppas nu att bilistema

med olyckssmtistiken* i' ;färskt
minne blif 'xher motiverade_ att

.«

"hp ma ' ° ° H* är. Å" r _ 5" 'l *1 V

slaulzcelsparabmaün a snm- 13% P58 M3.. 9- . h 5 på de
ql4. l(

ms. Uétçkénémtêm tra-
rT mååerhetswrlmz i (en ny

I :...373 p ' 4Lälengltll-.Qlumm _
.. . '0 . '4

* .- VL mssle att olyckan-med:
:sa-n skulle gåxxmd när Lasugize-

ten sänktes, men än minskzünø'
gen skulle lsli så Sim* förvånar __

raoss, säger byrdchcf .lan Hagbe
vid lmfllcsiikerheisvarket.

Vet TSV att dit-t är just de

lägre hastighetenm som orsak' L

olycksminslsimngen?

-v Det kan knappast vara

ni:th annát, Claes Ting-
vall, eral'iksäiçerlletsverket. Vi

har i våra beräkningar bl. a. tagit.

Jansyn till all anialei bilar var*

lägre än under motsaarande
p :riod förra .15:31.
Det är hämspolil-:a typer av

0

vägar där ll* *_*l'jaag är'tillåten.
sågar Claeá'Tâflgu-Hffp' " ' '

Tütâlt fick 680 mil vägar' sänkt
-wwwleüsrzághel frêgrååêttül-QO under

perioden 21 jam-»15 olzmber. 450
mil återfick sedan 110 medan

:ch'êrlldc löülmil behÖlLQO som
högsta tilláma hastighet.
Motormännens riksförbund,

som var kritisk till regeringsbe-
sluret om 'all slopa 110 under
perioden 21 juniwlâ oktober vill
inte kummemem traüksäkere
hetsverkets utredning.

-- Vi måste titta närmare på
rataaterialel innan vi säger något.
Vien gånerellt 'behöver inte lägre
hasügheter betyda säkrare tra-
*ilxg säger Hans Falk som är VD i
llfowrmännens riksförbund.

Willy Silberstein

 

I .mattas .körde vi :nakna: ad:

säkrare än vanligt ml: sparade
mmm: av bensin. Persmbiizmq

;tänkte filmen med 12 Mmmm

på Mon'ägamn och cl.. a.
7 hämta på üåfäiltirgz mn-
vxlgrar, när Matingmgz-äw_'
i U

mm 2:

"vid mådmmzmr.
Mellan 14 04h, 33 miäamr

låfør hmmm spämám Mila-.aa 21

och 3.5 oki-nålar. ?15m [ESF
bilarna (åänmlmsh 37mm lika fart'

sem Det Visma' :nämångw
Lem szøm våg» och 83115:-'

instlrrlr 'Ti mer .
L l 3 3 f' *mammach brå-s: minskat. Detta

. .tillmmmam våt-,galan hmtig.
.-

mmm, en film: på: älv»
. \)

1
,F .

  

  

wglid-dm hm mätningen, fm:
,§12 ammar, körda ;thnhüilfäa 1
bl'lmcmnitt EMS láiomrcztr' på
mom ;áyJ (5137.8 kilhmct-:zz på
tvåfältiga llüwx'ägar. Vid .lan :md-
ra mätning-2:1, efterrmnkningcn i
börjgm av juli; var femma mar: 1

     

UTVÄRDERINGSRESULTAT

en 93 kilameâosr införtmå
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95. :zapøhiwç '90 hämmar. På
motnrvägqma gick det alltså lie.:
för fort. 'tredje mätningen, i
skarven julimeugusti, vimdc sam-
må låga meäclhastighziu.
När födan das

fram ;till dara 15 charm, miss-
tänkte .man att bilistcrm. mmm
'på att kam i nittio. Då ñck TI i
_lappar-ag av Statens »mg-msk att gp-
m arm:) m. mätning, vxlken gamm-
fbrdm: i sluta. av september och
början av okimbcr på motorvägar.
Bilisntcma .bada då ökat mcdclfar-
tm mcd 5 ln'larncicr till 103,6 ki-
lamctm'. '

Ein- följd av basilghdsbcgrüns-
ningen var att skillnaden i hastig-
het mallar: de olika fordonen i tra-

 

' halm Määttä-dr: tmñkstxhçten'

;mmm hlcwca* lugna-gar. traaf
ñbjytm mh faim: _omkümingarç
LáatbibÖma därch tycks _intc' kr'
tagit n $g;: n m1is sanningen
utan' har Fallande fan. Du:)
ras nzxåalkámigbm på memasarh
vax. ;2353633 mälMkanâ. 35119311. ' b

Vxl. lur' mkaâ (Makita: .. än?
myckm Mmm nam :kulle sym; -
und-råka år' mat? deñ'lllgm'äaskigu
Men, *i 'J 1! - W955 :iailrmaçâmhzlnáj
394mm: ?Mum firamáfxlt_ maxi
imiq och criminimialtematw efter-5=
som 'Visa faktorer är (tagikyaftillé
mist-:mel om. farten varit'lágrc'ävczx,
på ?#01213 (704mm alla oj. Dag:
MWbesparingen. a på :att M.
blir då* 3.9-88 miljoner lita, alla;
law-3; :nu av -la :mala ben;
miêråmelmâmg. i "

Dala-Demokraten 6.11.79. Klipp 1489.
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