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Lokal hastighetsbegränsning _
HASTIGHETSMÄTNINGAR VID BÄRBY, HAURIDA OCH LOMMARYD

av Rein Schandersson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

På uppdrag av Statens vägverk har Statens väg- och trafikinstitut gjort

hastighetsmätningar på tre platser före och efter införande av lokal

hastighetsbegränsning.

Resultaten tyder på att lokal hastighetsbegränsning dämpar hastigheterna

vid god vägstandard och - miljö. För dålig vägstandard har någon sådan

effekt inte kunnat konstateras. Undersökningsmaterialet har dock varit

litet och mer omfattande mätningar fordras för att kunna dra generella

slutsatser om lokala hastighetsbegränsningars effekt på fordons hastig-

heter.
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Local Speed Limit
Speed Measurements at Bärby, Haurida and Lommaryd

by Rein Schandersson
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

On commision by the National Road Administration the National Road and

Traffic Research Institute has measured vehicle speeds before and after

introduction of local speed limits.

The results indicate lower vehicle speeds after introduction of local speed

limits, where the road standard (alignment, width, surfacing etc) is fairly

good. No effect upon vehicle speeds has been found for roads with poorer

road standards.

However, the material is very small and does not cover all cases where

local speed limits are used. More measurements are needed, before

general conclusions can be drawn about the effects of local speed limits

upon vehicle speeds.
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Lokal hastighetsbegränsning
HASTIGHETSMATNINGAR VID BÄRBY, HAURIDA OCH LOMMARYD

av Rein Schandersson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

På uppdrag av Statens vägverk (VV) har Statens väg- och trafikinstitut

(VTI) genomfört en studie av hastigheter före och efter införande av lokal

hastighetsbegränsning.

Mätningar gjordes på vägar som passerar tre mindre tätorter (Bärby,

Haurida och Lommaryd), där lokal hastighetsbegränsning infördes 1979.

Syftet var att studera eventuella förändringar av dels reshastighet och

punkthastigheter inom det hastighetsbegränsade området dels skillnaden i

trafikens hastighetsnivâ på vägavsnitt strax före och efter skylt som

anger lokal hastighetsbegränsning.

De tre införda lokala hastighetsbegränsningarna var av olika typ. Vid

Bärby sänktes hastigheten från 70 till 50 km/h och vid Haurida ersatte en

"nedtrappning" (90-70-50-90) den tidigare gränsen på 90 km/h. Vid

Lommaryd utökades en tidigare 70-begränsad sträcka samtidigt som en

del av sträckan fick 50 km/h under 8-16, mån-fre.

På grund av olikheter i begränsningar och vägmiljö är resultaten olika för

mätpiatserna. Undersökningen har karaktär av pilotstudie, varför det är

svårt att dra generella slutsatser om effekten av lokal hastighetsbegräns-

ning.

Vid Bärby var hastighetsnivån i föresituationen påfallande låg. Medelvär-

det av punkthastigheterna för personbilar var mindre än 50 km/h vid en av

mätpunkterna. I detta fall är det därför inte förvånande att effekten av

att införa 50 km/h uteblir -inte några statistiskt signifikanta skillnader

har påvisats. Den låga hastighetsnivån måste i detta fall tillskrivas

vägens standard - 5-6 meters vägbredd och flera skymda kurvor.
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Även vid Haurida registrerades låga medelhastigheter (60-70 km/h) i

föresituationen i förhållande till gällande hastighetsgräns - 90 km/h. Även

här är skillnaderna små före och efter. Dessutom är, skillnaden ömsom

positiv, ömsom negativ, vilket understryker slumpvariationerna.

För både Bärby och Haurida finns tendenser till högre punkthastigheter

vid eftermätningen i de mätpunkter som placerades utanför hastighetsbe-

gränsat område. Dessutom är fordonens hastighetsändringar vid hastig-

hetsbegränsningens början och slut större i eftersituationen. Detta tyder

på att den allmänna hastighetsrlixêg_ varit högre i eftersituationen på

dessa vägar, men att hastigheterna trots detta förblivit oförändrade inom

det hastighetsbegränsade området.

För Lommaryd finns klara indikationer på att när hastighetsbegränsningen

50 km/h gäller (Mån-fre, kl 8-16) är hastigheterna lägre i eftersituationen

än i föresituationen. För övriga tider har inga förändringar kunnat

konstateras. Till skillnad från de övriga två mätplatserna är vägstandar-

den ganska god vid Lommaryd.

Resultaten tyder på att lokal hastighetsbegränsning har en hastighetsdäm-

pande effekt när vägstandarden är relativt god (Lommaryd). Någon sådan

effekt har inte kunnat konstateras vid sämre vägstandard och - miljö. Det'

kan emellertid inte uteslutas att lokal hastighetsbegränsning även haft

effekt vid Bärby och Haurida, genom att den fått de allra högsta

hastigheterna att sänkas.

För att kunna dra generella slutsatser om den hastighetsdämpande effek-

ten av lokala hastighetsbegränsningar måste mätningar göras på fler

platser och i större omfattning.
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Local Speed Limit
Speed Measurements at Bärby, Haurida and Lommaryd

by Rein Schandersson
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

S-S8l Ol LINKÖPING Sweden

SUMMARY

On commision by the National Road Administration the National Road and

Traffic Research Institute has measured vehicle speeds before and after

introduction of local speed limits.

The measurements were made on three roads passing small villages

(Bärby, Haurida and Lommaryd), where local speed limits were introduced

in 1979. For each location speeds were measured at four spots. The

objective was to study differences in journey speeds, spot speeds and

speed changes (i.e. difference in speed level before and after the sign

indicating the speed limit) due to the new speed limits on these roads .

The three local speed limits were of different types. At Bärby the speed

limit was lowered from 70 to 50 km/h and at Haurida the 90 km/h speed

limit was replaced by a speed limit with 90-70-50-90 km/h along the road

in either direction. At Lommaryd a section with a 70 km/h speed limit

was extended and on part of this section the speed limit was lowered to

50 km/h between 8 AM and 4 PM on weekdays (Monday through Friday).

The results for the three locations are different because of the different

types of speed limits, different .road standards and environment etc.

Therefore the investigation has the character of a pilot study and it is

difficult to draw more general conclusions from it.

At Bärby the average speed level was strikingly low in the before-

situation. The mean spot speed was well below 50 km/h at one of the

measuring spots. Therefore it is hardly surprising that the introduction of

a 50 km/h speed limit gives insignificant speed reductions. In this case

the low speed level must be attributed to the poor road standard - a road

width of 5 to 6 meters and several curves with obstructed view.
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VI

In the before-situation the average speed was low (60-70 km/h) at Haurida

too, in comparison with the speed limit -- 90 km/h. Only small differences

in vehicle speeds has been found before and after the introduction of the

local speed limit. The differences are both positive and negative, which

indicates random variations.

For both Bärby and Haurida there are tendencies for higher spot speeds in

the after-situation at spots outside the local speed limit. This indicates a

higher general speed level in the aftersituation. Since speeds within the

local speed limit area were unchanged, it is likely that the new speed

limits has had an effect at these two locations.

In the case of Lommaryd significantly reduced speeds has been registered

for the aftersituation, when the speed limit is 50 km/h, i.e. from 8 AM to

4 PM, Monday through Friday. For other times no reductions have been

found. Compared to Bärby and Haurida the road is rather good at

Lommaryd.

To summarize, it can be said that local speed limits probably do reduce

speeds on good roads, i.e. when the speeds are rather high (Lommaryd). It

has not been possible to prove such an effect for poorer road standards.

However, it is not unlikely that the local speed limits at Bärby and

Haurida has had the effect of reducing the very highest speeds.

In order to draw general conclusions about the effect upon vehicle speeds

from local speed limits, more measurements must be made, which cover

longer periods of time and other types of roads.
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BAKGRUND

Införande av lokal hastighetsbegränsning är ofta föranledd av faktorer i

den lokala trafikmiljön. Lokal hastighetsbegränsning används t ex ofta för

att försöka höja trafiksäkerheten vid en eller flera korsningar i anslutning

till randbebyggelse. Hastighetsgränsen sänks då på en begränsad sträcka

(vanligen mellan 200 m och 2-3 km) från 90 till 70 km/h eller från 70till

50 km/h, men även andra sänkningar förekommer, t ex så kallade ned-

trappningar (90-70-50-90 i färdriktningen).

Länsstyrelsen är den myndighet som fastställer lokal hastighetsbegräns-

ning, vilket görs med stöd av 147 och l48§§ i vägtrafikkungörelsen

(1972:603). Initiativet till åtgärden kan komma från t ex trafiksäkerhets-

r kommitté, trafiknämnd, polismyndighet eller vägförvaltning.

Det är till stor del okänt vilka trafiksäkerhetshöjande effekter som

åstadkommes med lokala hastighetsbegränsningar. Statens väg- och

trafikinstitut (VTI) har därför på uppdrag av statens vägverk (VV) genom-

fört ett forskningsProjekt, som syftat till att undersöka sådanaeffekter.

Detta har gjorts dels direkt genom en retrospektiv olycksstudie, dels

indirekt genom att mäta hastigheter före och efter införandet av lokal

hastighetsbegränsning.

De nedan redovisade hastighetsmätningarna kompletterar den olycks-

studie, som tidigare publicerats*. Hastighetsmätningarna är av mycket

ringa omfattning och undersökningen utgör närmast en pilotstudie.

 

* Kjell Andersson "Lokala hastighetsbegränsningar. Effekt på olyckor".
VTI rapport nr 238.
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SYFTE

Huvudsyftet med denna undersökning har varit att studera förändringar i

hastighetsnivâ när lokal hastighetsbegränsning införs. Detta har gjorts

genom att mäta hastigheter dels före, dels efter hastighetsbegränsningens

införande.

För att kunna dra generella slutsatser om effekten fordras ett stort

material, med olika typer av sänkningar och miljöer företrädda. Denna

ambitionsnivå har inte förelegat i projektet. Materialet omfattar endast

tre platser, varför studien har karaktären av en pilotstudie.

I en pilotstudie är inte enbart huvudsyftet - i detta fall studiet av

hastighetsförändringar - av intresse. Andra viktiga aspekter är hur

mätdata ska presenteras, vilka uppdelningar av materialet som kan göras,

vilka observationer som kan uteslutas och vilka effektmått som är

relevanta. Vidare bör eventuella mätproblem (omfattning, genomförande

etc.) beröras.
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3.1

MÄTMETOD, EFFEKTMÅTT

Mätmetod

Vid mätningarna användes ett kamerasystem kallat HM-78. Detta system,

som har utvecklats vid VTI*, består av en kamera och en elektronikdel,

som - med hjälp av detektorer - fotograferar varje fordon, som passerar

en viss mätpunkt. Vid dessa mätningar användes IR-givare som detektor-

er. I bilden registreras både ankomsttid och den tid det tar för fordonet

att förflytta sig en viss sträcka -i denna undersökning 5,0 m. Genom att

samtidigt mäta på fiera punkter längs en sträcka kan även t ex reshastig-

heter och hastighetsförändringar tas fram.

Kamerasystemet HM-78 fordrar manuell utvärdering av filmerna. Varje

fordon får då ett unikt löpnummer och en kod som anger fordonstypen.

Detta gör att varje fordon kan identifieras i olika mätpunkter. Löpnum-

mer, ankomsttider och passagetider överförs därefter till dator, där

slutbearbetningen sker.

För beräkning av reshastigheterna är det väsentligt att klockorna som

registrerar ankomsttider är synkroniserade. Detta görs genom registre-

ring av skillnaden gentemot ett speciellt synkroniseringsur. Normalt sker

detta vid mätningens början och slut, samt - beroende på mätningens

längd - en eller flera gånger under mätningen. Dessa data kan användas

vid databearbetningar för att korrigera ankomsttiderna.

I detta projekt ansågs det lämpligt att använda fyra mätpunkter för varje

plats. De placerades så att två av dem skulle hamna utanför den sträcka

där lokal hastighetsbegränsning planerades. De två övriga mätpunkterna

placerades på ömse sidor av den punkt eller delsträcka (t ex en korsning)

av den hastighetsbegränsade sträckan, där en hastighetsreduktion efter-

strävades. Det var tänkt att de förstnämnda, "yttre" mätpunkterna skulle

utgöra kontrollpunkter. Genom att använda fyra mätpunkter antogs att

en god beskrivning skulle kunna göras av fordonens hastighetsförlopp på de

aktuella vägavsnitten.

 

* Se VTI-meddelande nr 188. Johansson/Stock/Vokbus. "HM-78-kame-
rasystem för restidsmätning oc'n punkthastighetsmätning".
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3.2

Det kan redan här inskjutas att valet av kontrollpunkter inte visade sig

vara tillfredsställande. De blev placerade alltför nära den sträcka som

blev hastighetsbegränsad och därför är sannolikt även hastigheterna i

kontrollpunkterna påverkade av åtgärden. Detta gör det omöjligt att

bedöma de förändringar i tiden som kan ha skett (jfr 3.2 nedan).

Mätningar gjordes både före och efter införandet av lokal hastighetsbe-

gränsning. För att få någorlunda jämförbara tidpunkter på året gjordes

före-mätningarna påhösten och eftermätningarna på våren följande år.

Effektmått

 

Tre olika effektmått används vid resultatpresentationen. De är punkthas-w

tighet, reshastighet och hastighetsändringar längs sträckan.

ReShastigheten är ett viktigt effektmått, som dels belyser hastighetsni-

vån, dels hur restiden längs sträckan förändrats. Den kan dock vara

missvisande om t ex både ökningar och minskningar av hastigheterna på

olika delar av sträckan blivit följden av den ändrade hastighetsgränsen.

Därför måste uppgiften om reshastighet kompletteras med t ex punkthas-

tigheter och fordonens hastighetsändringar längs olika delsträckor.

En annan svårighet är att avgöra vad som orsakat en förändring av

restid/-hastighet. Vid en före/efter-studie kan det röra sig om inverkan

av externa faktorer som väderlek, väglag, trafikstörningar, fordonssam-

mansättning etc., men även om mer långsiktiga trender som allmänna

hastighetsförändringar, ändrad fordonspopulation m m. För att'kunna

avgöra om sådana förändringar skett behövs lämpliga kontrollpunkter..

Dessa bör bilda kontrollsträckor med vilka förändringar på de åtgärdade

sträckorna kan jämföras. Att som i denna undersökning endast ha

kontrollpunkter på vardera sidan ger visserligen en viss uppfattning om

förändringar p g a externa faktorer, men torde i allmänhet ge otillräcklig

information.
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3.2.1 Punkthastighet

 

Punkthastigheten är hastigheten för ett fordon i en viss mätpunkt. Med

HM-78-metoden mäts den vanligen över en sträcka av 5 meter. Medelvär-

det kan beräknas antingen som tids- (TMS*) eller rumsmedelvärde

(SMS**). Tidsmedelvärdet beräknas som

dx H 1TWS =- ...-

i N (25:1 dti)
och rumsmedelvärdet som

SMS = DEÄ
n
Zdt.

. 1
1:1

där

n = antal fordon

dx = den sträcka där mätningen ägt rum (i detta fall 5 m)

dti = passagetiden för fordon i över mätsträckan

SMS är något lägre än TMS (cirka l a 2 km/h). Vid resultatpresentationen

används TMS (medelvärde, tid) som mått punkthastigheten. Relationen

mellan TMS och SMS kan uttryckas som

2U

TMS = SMS + __SMS_(SES)

däro.SMS = standardavvikelsen för SMS.

Medelvärdet omfattar ej fordon för vilka den uppmätta hastigheten är

mindre än 30 km/h eller större än 120 km'/h.

I presenterade medelvärden' ingår endast personbilars hastighet. Övriga

fordon (traktorer, lastbilar, bussar, mopeder etc.) har exkluderats vid

beräkningarna.

 

* TMS = Time mean speed

** SMS = Space mean speed
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3.2.2

3.2.3

3.3

Hastighetsdift'erens

 

Hastighetsdifferensen (eller hastighetsändringen) är den skillnad i punkt-

hastighet som uppmätts för ett fordon vid passage av två olika mätpunkt-

er.

Samma fordonsurval som för punkthastighet har använts.

Vid beräkning av medelvärden har hastighetsdifferenser > 35 km/h eller

< -35 km/h uteslutits.

Reshastighet

 

Med reshastighet avses här medelhastigheten för ett fordon över en längre

sträcka (t ex mellan två mätpunkter). För medelvärden har rumsmedel-

värdet använts (jfr avsnitt 3.2.1 ovan)

Samma fordonsurval och klassgränser (30-120 km/h) som använts för

punkthastighet har använts även för reshastighet.

Reshastigheten kan påverkas även av klockdriften (förutom av eventuella

längdmätningsfel). Med "klockdrift" menas att klockorna för registrering

av ankomsttider går med olika hastighet vid olika mätplatser. Visserligen

har detta korrigerats med hjälp av tidsangivelserna från ett synkronise-

ringsur, men en viss osäkerhet torde ändå kvarstå.

Signifikanstest

I avsnitt 5 har hastighetsskillnader före/efter testats under antagande om

att mätningarna utgör oberoende stickprov ur normalfördelade population»

er. Om skattningarna av medelvärde och varians betecknas med

9 före, Getter, Szföre och Szefter fås skillnaden

d = (çföre ' lletter)
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med den skattade standardavvikelsen

   

Sd = SJ 1 + 1
nföre nefter

och med

.. - 2 _ 2

5 = (niore l) Sföre +(nefter 1) Sefter

 

nföre + nefter " 2

där nföre, nefter är antalet observationer.

För statistisk signifikans på 5% nivå fordras att

> t0,025, (nföre + neiter - 2) frihetsgrader där t hämtas ur 1:--

 

;dl
fördelningen.

Ovanstående test bygger på att variansen är lika. Testet fungerar dock

även vid ganska stora skillnader i varians.

En påvisad statistisk signifikans behöver emellertid inte betyda att

åtgärden påverkat hastigheterna. Som nämnts i 3.2 finns det många

externa faktorer som kan ha betydelse. Detta bör hållas i minnet vid

resultattolkningen.

När det gäller observationernas oberoende kan sägas att det för varje

mättillfälle huvudsakligen rör sig om fria fordon. De undersökta vägarna

är så lågtrafikerade att fordonskolonner är osannolika. Däremot återfinns

troligen en hel del förare och fordon i material både från före-och

eftermätning, eftersom pendeltrafik ingår.
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4.1

4.2

MÄTNINGAR

I detta avsnitt diskuteras valet av mätplatser, deras utseende samt

mätningarnas genomförande.

Val av mätplatser

 

Lokal hastighetsbegränsning är en åtgärd som är relativt enkel och billig

att genomföra. Därför är tiden mellan beslut och åtgärdens genomföran-

de ofta mindre än en månad. Ur undersökningssynpunkt kan dock

snabbheten vara en nackdel, eftersom det åtgår viss tid att samordna,

planera och genomföra hastighetsmätningarna i före-situationen.

För mätningarnas genomförande var det därför önskvärt att redan innan

länsstyrelsens beslut med stor säkerhet kunna säga var lokal hastighetsbe-

gränsning skulle komma att införas. Av praktiska skäl (bl a samordning

med andra mätningar) var det dessutom önskvärt att mätplatserna låg

inom rimligt geografiskt avstånd från Linköping.

Det slutliga valet av tre mätplatser bestämdes i samråd med bla

länsstyrelser och vägförvaltningar i berörda län.

Mätplatserna utgör inte något korrekt statistiskt urval. Det är osäkert

om de kan antas vara representativa för vägsträckor där lokala hastig-

hetsbegränsningar införs. Undersökningen bör därför betraktas som en

pilotstudie, ur vilken mer generella slutsatser inte kan dras.

Beskrivning av mätplaster

 

Hastighetsmätningar gjordes på följande tre mätplatser. Läget anges med

A-punkter enligt Vägverkets referenssystem.

- vid Bärbx i Södermanlands län (Strängnäs kommun) på väg 957 mellan
A-punkterna lO73A7 och lO73A5.
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- vid Haurida i_ Jönköpings län (Aneby kommun) på väg 132 (numera väg
986) på sträckan som omfattas A-punkterna 741A60, 741A7 och
742A3.

- vid Lommaryd i Jönköpings län (Aneby kommun) på väg 976 mellan A-
punkterna 742A4 och 742A20.

I samtliga fall togs besluten under sista kvartalet 1979. Även genomför-

andet av åtgärden (d v 5 skyltningen) skedde under detta kvartal.

Bärby (D-län)

 

Lokal hastighetsbegränsning (50 km/h) infördes på den del av väg 957 som

börjar 1718 m från 1073A5 och slutar 2704 m från 1073A5, d v 5 en total

längd av 986 m. 'Före sänkningen var den tillåtna hastigheten 70 km/h

mellan 1073A5 och 1073A7.

Väg 957 har liten vägbredd. Den belagda bredden var 1979/80 endast

6,0 m fram till 2497 m från 1973A5 och därifrån och fram till 1073A7

endast 5,0 m. Vid mätningstillfällena var ytbehandling (Yl) slitlager på

hela sträckan mellan A5 och A7.

Genomsnittligt trafikflöde (ÅDT) var 280 fordon/dygn år 1976.

I figur 4.1 skisseras vägsträckningen vid Bärby med mätpunkterna angivna.

Av skissen framgår även att två små bebyggelsekoncentrationer finns.

Dessa har anslutningar med väg 957. Det finns i verkligheten fler hus än

vad skissen visar.
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Förklaringar:

0: Gräns för 50/70 km/h
(:); Gräns för 50/70 km/h
(:): Korsning med enskild väg

mot Häliby .

mätpunkter

 

mot 1073^5 mot 1073A7

     

Sträck1ängder:
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Skiss över väg 957 vid Bärby (ej skalenlig) med mätpunkter-
na A, B, C och D.

Figur 4.1.
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Vägen genom Bärby har flera horisontal- och vertikalkurvor. I början och

i slutet av SO-gränsen finns två tvära kurvor med skymd sikt, av vilka den

vid mätpunkt D torde vara besvärligast. I närheten av den enskilda vägen

mot Hällby finns en tvär kurva genom en skogsdunge. Möjligen var kurvan

vid mätpunkt D orsak till att den lokala hastighetsbegränsningen kom att

sträcka sig längre österut än väntat från den enskilda vägen mot Hällby.

Detta medförde att mätpunkt D hamnade på 50-begränsad sträcka vid

eftermätningarna (se figur 4.1), vilket ej var avsikten från början (jfr.

avsnitt 3 ovan).

Haurida (F-län)

 

På väg 132 (som 1981 fick vägnumret 986) vid Haurida var 90 km/h

tillåten hastighet på den sträcka, som definieras av A-punkterna 74lA60,

74lA7 och 742A3, bortsett från cirka 2 km närmast 742A3 (70 km/h). Den

lokala hastighetsbegränsning som infördes var av typen "nedtrappning". 70

km/h infördes från punkten 8173 m NO om 74lA60 till 9l78 m NO om

741A60. 50 km/h infördes från punkten 9178 m NO om 741A60 till

punkten 401 m NO om 741A7 (totalt 543 m). Slutligen infördes 70 km/h

för trafik från 742A3 och mot 74lA7 (syd-västlig riktning) på sträckan

mellan 545 m NO om 741A7 och l+01 m NO om 74lA7. I andra riktningen

(trafik mot NO) kvarstod gränsen 90 km/h för denna del (se figur 4.2).

Vägbredden på den aktuella sträckan var 6,5 m under 1979/80. Bituminös

beläggning (Yl) fanns från 74lA60 fram till 74lA7 och oljegrus mellan

741A7 och 742A3.

VVs trafikdata anger 440 fordon/dygn för 741A60 - 741A7 och 340

fordon/dygn för delen 741A7 - 742A3. Dessa uppgifter härrör från 1978.
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I figur 42 visas en skiss av vägsträckningen vid Haurida med mätpunkter,

avstånd och hastighetsgränser angivna. Nästan all bebyggelse (med

smärre anslutningar) finns mellan mätpunkterna C och A, med en koncen-

tration till korsningen med väg 992och strax öster därom. Några av

husen har skisserats för att visa detta. Korsningen med väg 992 var

framför allt den punkt, där en hastighetssänkning var önskvärd.

För trafik mot NO finns en varningsskylt för kurvig väg 320 m SV om den

punkt där hastighetssbegränsningen börjar.

Åt NO upphör begränsningen till 50 km/h 401 m efter 7#lA7. I länsstyrel-

sens beslut (liksom i beslutsunderlaget) anges 440 m. Detta ledde till att

mätpunkt B vid eftermätningarna hamnade endast cirka 5 m från gränsen

för 50 km/h.

Flera horisontalkurvor finns på vägen genom Haurida men nivåskillnaderna

är små. Det besvärligaste avsnittet sträcker sig från kurvan där väg 992

ansluter och fram till strax NO om kyrkan.

Lommaryd (F-län)

 

Åtgärden för väg 976 vid Lommaryd bestod i en ändring av lokal

hastighetsbegränsning. I föresituationen var hastigheten nedsatt till 70

km/h (jämfört med omgivande 90 km/h) på en sträcka av 335 m (avsnittet

6574-6909 m från 742A20 i riktning mot 742A4). Ändringen bestod i att

hastighetsgränsen på den tidigare 70-begränsade sträckan sänktes till 50

km/h, dock endast Mån-Fre mellan 8 och 16 (sköltid). 'Övriga tider av

veckan kvarstod begränsningen 70 km/h. Vidare utökades hastighetsbe-

gränsningen med 623 m åt SO (båda rikt-ningarna) och med 203 m åt NV

(endast för trafik mot 50). Dessa hastighetsbegränsningar kan ses i figur

4.3.
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Under 1979/80 var vägbredden 6,3 m på det aktuella vägavsnittet. Slitlag-

ret bestod av oljegrus. 1977 var trafikflödet i genomsnitt 690 fordon/dygn

på delen från 742A20 till 6600 m därifrån och 470 fordon/dygn på resten

av sträckan fram till 742A4. Vid punkten 6600 m från 742A20 finns en

enskild väg (mot Nöbbele) av viss trafikmässig betydelse (se figur 4.3).

Initiativet till åtgärden kom från Lommaryds samhällsförening. De

punkter där man framförallt eftersträvade lägre hastigheter var dels

korsningen med vägen mot Sköldseryd (punkt 4 i figur 4.3) och sträckan

strax öster därom (kyrkan, skolan, församlingshemmet), dels vägsträckan

vid missionshuset.

Vägen genom Lommaryd har god linjeföring, men sikten är skymd vid

utfart frånnågra av anslutningarna. Ungefär 7-8 av gårdsutfarterna är

Dessutom finns ett flertal mindre.ganska stora. Figur 4.3 visar

bebyggelsens ungefärliga utsträckning.

Varningsskyltar ("barn på vägen") finns både ca 50 m 50 om punkt 3 i figur

4.3 och ca 15 m NV om punkt 5 i figur 4.3. För trafik mot 50 finns en

upprepningsskylt (50 km/h, Mån-Fre, 8-16) ca 25 m efter korsningen med

vägen mot Sköldseryd.

Mätningarnas genomförande

För varje mätplats gjordes mätningar i fyra punkter (A, B, C respektive D)

både före och efter införandet av lokal hastighetsbegränsning. Varje

mätning pågick under ungefär ett dygn. Vid varje mätning registrerades

klocktiderna respektive synkroniseringsurets tid vid ett eller två tillfällen,

förutom vid mätningens början och slut.

Av olika orsaker (se nedan) inträffade flera tekniska missöden under

mätningarna. Detta har medfört svårigheter vid tolkningen av resultat

och bidrar till att undersökningen bör betraktas' som en pilotstudie.
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F öre-mätningarna

 

Före-mätningarna gjordes under september 1979. Omfattningen av dessa

mätningar framgår av tabell 4.1 (sid 18), som även visar vilken utrustning

(nummer på enheterna) som använts.

Mätningen vid Bärbv genomfördes utan missöden. Uppehållsväder och

mycket liten molnighet rådde hela tiden.

Under mätningen vid Haurida var vädret mulet (ingen nederbörd) till en

början. På förmiddagen den 5 september lättade molntäcket efterhand.

Ett smärre sabotage inträffade vid mätpunkt B. Under kvällen ändrades

utrustningen något av utomstående, vilket fick till följd att observationer

i mätpunkt B saknas för tiden mellan kl 20 och 07.

För mätningen vid Lommarxd saknas observationer helt i mätpunkt D. .

Detta beror på att filmen ej matades fram i kameran. Möjligen kan detta

ha berott på filmfel, eftersom samma kamera användes utan problem

dagen efter vid Haurida. Detta fel upptäcktes först efter framkallningen,

men då fanns det tyvärr ingen möjlighet att göra en kompletterande

föremätning.

I början på mätningen vid Lommaryd kom en kraftig regnskur, därefter

var vädret mulet.. Vägbanan var våt den 3 september och torr dagen

därpå.

Efter-mätningarna

 

I tabell 4.2 (sid 19) visas omfattningen av eftermätningarna och vilka

utrustningsenheter som använts.,

Mätningarna vid Bärbx genomfördes utan missöden. Som tidigare om-

talats (avsnitt 4.201 ovan) hamnade dock mätpunkt D innanför SO-gränsen

på grund av att en längre sträcka än väntat fick lokal hastighetsbegräns-

ning. Uppehållsväder med viss molnighet rådde vid denna mätning.
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Även vid Haurida genomfördes mätningarna utan problem. Mulet väder

rådde vid mätningens början och delvis sol mot slutet. Ingen nederbörd

föll under mätningen.

Vädret var soligt under den första efter-mätningen vid Lommarxd. Tyvärr

blev denna mätning av olika orsaker något "rumphuggen" och resultaten

har uteslutits ur detta meddelande.

Data saknas för dels mätpunkt B mellan kl 20 och 22 (sannolikt tillfälligt

kamerafel), dels för mätpunkt C under hela tiden. Det senare orsakades

av fel vid framkallningen.

På grund av dessa missöden gjordes även en andra efter-mätning vid

Lommarxd. Denna genomfördes utan tekniska problem. Vädret var vid

denna mätning halvklart till en början, men regn föll mot slutet av

mätningen.
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Tabell 4.1.

 

Före-mätningarnas omfattning, tidpunkter och utrustning.

 

Anat-
plats

AAät-
punkt

utrustning

 

Kamera-

nummer

HM-ut-
rust-

ning
nummer

Nummer på IR-
sändare + mot-

tagare

Start Slut

  

Par l Par 2 Datum Tid Datum Tid

Antal

fordons-

passager *

 

Väg 957

vid

Bärbx

(D-län)

<
C
O
U
Q

10 4+5

H3+7

2 +2

3 +3

5+6

8+8

6+4

9+9

790905

790905

790905

790905

16.48

16.43

16.39

16.30

790906

790906

790906

790906

17.35

17.42

17.45

17.49

319

335

366

435

 

Väg 132**

vid

Haurida

( F-län)

<3
a:

L)
CD

5+6

6 +5

10+7

1 +3

3+4

9+8

8+9

2+2

790904

790904

790904

790904

13.19
13.05
12.58
12.52

790905

790905

790905

790905

08.07

08.12

08.15

08.19

245

172

309

289

  

Väg 976

vid

Lommarxd

(F-iän)

 

<
C
D
U
Q

 

10

   

2+3

8+9

6+5

4+6

 

790903

790903

790903

790903

 

14.59

14.53

14.48

14.39

 

790904

790904

790904

790904

 

09.04

08.59

08.54

08.49

 

374

427

413

332

  

* Registrerade med hjälp av mekaniskt räkneverk. Inkluderar även m0peder, cyklar etc.

** Numera väg 986.
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Tabell 4.2. __Efter-mätningarnaAomfattning, tidpunkter och utrustning.

        

utrustning

Nummer Antal
Mät- Mät- HM-ut- Nummer på IR-
piats punkt rust- sändare + mot- Start Siut fordons-

Kamera- ning tagare
nummer nummer passager*

Par 1 Par 2 Datum Tid Datum Tid

Väg 957 A 6 3 12 +22 2 +13 800529 15.13 800530 12.36 205

vid B 1 4 ? ? 800529 15.08 800530 12.58 206

Bärbv C 9 5 22+14 14 +18 800529 15.02 800530 13.12 288

(D-län) D 10 6 3 +15 10 +2 800529 14.55 800530 13.25 340

Väg 132** A 9 18 +18 14 +7 800512 13.30 800513 08.47 257

vid B 5 20 +14 13 +16 800512 13.21 800513 08.44 277

Haurida C 7 22 +2 16 +15 800512 13.14 800513 08.41 267

(F-iän) D 6 10 .3 +17 10 +19 800512 13.06 800513 08.38 284

Väg 976 A 6 10 10 +2 3 +15 800513 13.35 800514 09.00 609

vid Lom- B 7 22 +7 16 +11 800513 13.29 800514 09.06 555

marvd C 5 13 +16 20 +14 800513 13.23 800514 09.10 565

(F-län) D 9 14+19 18 +18 800513 13.16 800514 09.14 346

Efter
mätning 1

Väg 976 A 9 6 800924 12.20 800925 13.02 800

vid Lom- B 8 4 Ej an- Ej an- 800924 12.27 800925 13.09 793

marxd C 6 7 tecknat tecknat 800924 12.34 800925 13.14 810

(F-iän) D 7 9 800924 12.40 800925 13.19 800

Eftermät-
ning II

           

1' Registrerade med hjälp av mekaniskt räkneverk. Inkluderar även mopeder, cyklar etc.

** Numera väg 986.
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RESULTAT

På grund av stora skillnader i vägstandard, typ av hastighetssänkning etc

görs en separat redovisning av resultaten för varje mätplats. I anslutning

till resultaten diskuteras något om olika faktorers troliga inverkan. I

avsnitt 6 ges några avslutande kommentarer.

Resultaten redovisas i form av de tre olika hastighetsmått, som defini-

erats i avsnitt 3.2. Det kanske bör påpekas att punkthastigheter beräk-

nats för alla fordon som passerat en mätpunkt, d v 5 även sådana som inte

förekommer vid andra mätpunkter. Därav följer att reshastigheter och

hastighetsdifferenser normalt grundas på färre observationer än punkthas-

tigheter.

Samtliga resultat avser personbilar. Antalet observationer av tyngre

fordon är alltför litet (oftast < 10 per mättillfälle och mätpunkt) för en

meningsfylld bearbetning.

Med undantag av reshastigheter presenteras resultaten utanUppdelning på

ljus/mörker. Sådana resultat har dock tagits fram och vissa smärre,

statistiskt icke-signifikanta skillnader framkommer då. Dessa resultat

har presenterats i en promemoria*.

Genomgående presenteras materialet uppdelat efter riktning. Detta

motiveras framför allt av dels siktförhållanden, dels att hastighetsned-

sättningarna är olika i de två riktningarna (Lommaryd och Haurida)

I ovannämnda promemoria redovisas även 85-percentiler för punkthastig-

heterna. Dessa togs fram för att undersöka eventuella förändringar av de

högsta fordonshastigheterna. Några sådana skillnader kunde dock inte ses

i materialet.,

 

*' "Lokal hastighetsbegränsning. Hastighetsmätningar vid Bärby, Haurida
och Lommaryd". Ej publicerad promemoria av Rein Schandersson, VTI.

Daterad 1982-06-09.
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I promemorian redovisas även resultaten från den första eftermätningen

I detta

meddelande redovisas endast resultat från den andra eftermätningen.

vid Lommaryd, som delvis misslyckades (se avsnitt 4.3.2).

Barbx

Som tidigare anmärkts hamnade mätpunkt D mellan 50-skyltarna vid

eftermätningen. För Bärby gäller alltså att endast station A avser trafik

utanför det 50-begränsade området i både före- och eftersituationen.

Resultaten för Bärby presenteras uppdelade på riktning. Antalet mörker-

observationer är < 25 per mätpunkt efter riktningsuppdelning. Endast för

reshastigheter redovisas materialet uppdelat efter ljus/mörker.

Dagsljus/mörker motsvarar följande tider vid Bärby-mätningarna:

V 16.30-19.05Dagsljus, före: 01054149

Mörker, före: 19.05-05.05

_ . 14.55-21.55Dagsllus, efter. 04054325

Mörker, efter: 21.55-04.05

Punkthastigheter - Bärby

 

I figur 5.1 på sid 23 visas medelvärden av punkthastigheterna för

personbilar vid de två mättillfällena. Av figuren framgår att skillnaderna

är små. mellan före och efter. Dessutom varierar tendensen. I vissa

mätpunkter kan en sänkning konstateras, i andra en höjning.

Den låga hastighetsnivån vid föremätningarna bör noteras. I de mätpunkt-

er, där hastighetsgränsen senare sänktes var hastigheten redan i före-

situationen i närheten av 50 km/h. Dessutom kan noteras att medelhas-

tigheten vid mätpunkt A (kontrollpunkten) var något högre vid eftermät-
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tigheten vid mätpunkt A (kontrollpunkten) var något högre vid eftermät-

ningarna. Yttre faktorer (t ex väglag, väderlek) kan ha medfört en allmänt

högre hastighet vid eftermätningarna.

Som komplettering ges även mer detaljerade resultat i tabell 5.1 på

sid 24, där även eventuella signifikanta skillnader anges. Sådana finns

inte i någon mätpunkt.

Även beträffande standardavvikelserna föreligger endast små skillnader.

Detta antyder att hastighetsfördelningen inte blivit jämnare, vilket borde

ha blivit fallet om den lokala hastighetsbegränsningen påverkat de allra

högsta hastigheterna.
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Figur 5.1. Medelvärden av punkthastigheter för samtliga observationer
av personbilar vid Bärby:
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Tabe115.1 Punkthastigheter (medelvärden) för samtliga observationer
av personbilar vid Bärby.

F öre Efter Hastig-
Hast (km/h) Hast (km/h) ,hets-

Rikt- Mät- Antal Medel- Stan- Antal Medel Stan- skill-

ning punkt obs värde dard- obs värde dard- nadl)

avvik- avvik- (km/h)

else else

Rikt- A 131 65,5 9,0 72 66,0 10,0 + 0,5

ning B 135 56,0 9,0 81 55,6 9,8 - 0,4

1 C 145 53,3 9,2 87 55,6 10,4 + 2,4

(ABCD) D 162 45,9 7,4 94 46,6 7,0 + 0,7

Rikt- A. 143 61,3 9,1 63 62,5 9,1 + 1,2

ning B 146 53,6 9,7 74 54,4 8,7 + 0,8

2 C 157 55,4 8,8 77 53,3 9,2 - 2,1

(DCBA) D 168 48,3 6,8 86 47,7 6,8 - 0,6

           

1) En * anger signifikant skillnad på 5%-nivâ.

Hastighetsdifferenser - Bärby

 

I tabell 5.2 visas medelvärden av personbilarnas hastighetsdifferenser

mellan två. mätpunkter.

Ur tabell 5.2 (liksom ur figur 5.1) går detatt utläsa var hastighetsföränd-

ringarna sker. För Bärby sker de mellan mätpunkterna A och B respektive

mellan C och D.
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Medelvärden av hastighetsdifferenser mellan mätpunkter för
Negativt tecken anger hastighets-

sänkning, mellan två mätpunkter. Samtliga observationer.

         

Före Efter

Rikmmg Mät' Antal HASTDIFFI) Antal HASTDIFFU
punkter obs (km/h) obs (km/h)

Riktning A och B 128 - 8,4 70 - 10,2

1 13 och c 122 -1,6 76 + 0,5
ABCD) C och D 135 - 6,7 83 - 8,7

Riktning D och c 152 + 6,8 73 + 4,8

2 Coch B 144 -2,3 71 + 0,9

(DCBA) B och A 137 + 7,6 59 + 23,1

  

i) _I samtligalfall är 5,0 < 5 < 8,0 där 5 är standardavvikelsen.

I tabellen finns för riktning 1 en antydan till att hastighetsdifferenserna

är större i eftersituationen. Det är inte orimligt att detta orsakats av den

införda hastighetsbegränsningen. Det bör även noteras att hastigheten i

mätpunkt A (utanför hastighetsbegränsningen) var något högre i efter-

situationen (se tabell 5.1 ovan).

Reshastigheter - Bärby

 

För fullständighets skull visas i tabell 5.3 reshastigheten för personbilar

på sträckan från A till D. I denna tabell ingår endast genomfartstrafik.
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Tabell 5.3. Reshastigheter (hela mätsträckan) för samtliga observation-
er av personbilar vid Bärby.

         

Före Efter

Rikt- Reshastighet Reshastighet
Ljus- (km/h) (km/h)
förhåll- Antal Medel- Stan- Antal Medel- Stanø

ning ande obs värde dard- obs värde . dard-
avvik- ' avvik-
else else

Rikt- Dagsljus 99 56,6 9,2 52 56,3 10,5

ning l Mörker 9 57,2 7,6 9 54,7 7,6

Hela per. 108 56,7 9,1 61 56,1 10,2

Rikt- Dagsljus 103 54,5 8,8 48 55,4 8,4

ning 2 Mörker 21 55,2 5,4- 5 55,7 5,0

l-lela per. 124 54,6 8,4 53 55,4 8,1

         

Skillnaderna är som synes små och icke-signifikanta (på 5%-nivå).

Resultatdiskussion - Bärby

 

Av resultaten ovan (t ex tabell 5.1) framgår det att hastighetsnivån vid

Bärby var relativt låg redan innan 50-begränsningen infördes. Detta gäller

framför allt mätpunkt D(en kurva med skymd sikt) där medelhastigheten

var lägre än 50 km/h, men även vid mätpunkterna B och C uppmättes

anmärkningsvärt låga hastigheter. Sannolikt kan hastighetsnivån förklaras

av dålig vägstandard. Den belagda bredden är t ex endast 5,0 m för den

östra delen av mätsträckan (mätpunkt D).

Det är mot denna bakgrund, som 50-begränsningens obetydliga effekt skall

ses. Det är helt naturligt att effekten blir liten, när hastighetsnivån

redan är låg före begränsningens införande.
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En viss effekt märks på hastighetsdifferenserna (avsnitt 5.1.2), vilka är

något större i eftersituationen. Detta kan bero på att den allmänna

hastighetsnivån var något högre vid eftermätningarna, vilket antyds av

punkthastigheterna vid mätpunkt A (utanför 50-begränsat område). Res-

hastigheter och punkthastigheter är i stort sett oförändrade för de två

mätningarna.

Haurida

Liksom för Bärby, finns för Haurida endast en kontrollpunkt (punkt A),

d v 5 en mätpunkt med oförändrad hastighetsgräns. Vidare finns ett visst

bortfall av mörkerobservationer vid mätpunkt 13 (se avsnitt 4.3.1). Antalet

mörkerobservationer är ännu mindre än för Bärby (< 20 per mätpunkt.

efter riktningsuppdelning)

Vid Hauridamätningarna motsvarade dagsljus respektive mörker ungefär

följande tider:

12.52-18.48Dagslius, före: 04.55-08.19

Mörker, före: 18.48-04.55

. . 13.06-21.20
Dagsliusu efter' 04.25-08.47

21.20-04.25

Punkthastigheter - Haurida

 

I figur 5.2 visas resultaten av punkthas-tighetsmätningarna vid Haurida.

Resultaten redovisas även mer detaljerat i tabellen 5.4 (sid 29).

Med tanke på den rådande hastighetsbegränsningen vid föremätningarna

(90 km/h) är den observerade hastighetsnivån anmärkningsvärd låg. Skill-

naderna i punkthastighet är - med något undantag - ej signifikanta vid

jämförelser före/efter. Dessutom varierar tecknet. Det är ömsom positivt

(zökning av nivån), ömsom negativt (zminskning).
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Resultaten för mätpunkt 5 vid föremätningen är osäkra på grund av

störningar från utomstående (jfr avsnitt 4.3.1).
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Figur 5.2. Medelvärden av punkthastigheter för samtliga observationer
av personbilar vid Haurida.
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Punkthastigheter (medelvärden) för samtliga observationer
av personbilar vid Haurida.

      

Före Efter Hastig-
Hast (km/h) Hast (km/h) hets-

Rikt- Mät- Antal Medel- Stan- Antal Medel Stan-a skill-n

ning punkt obs värde dard- obs värde dard» nadl)
avvik- avvik-

else else

Rikt- A 125 79,9 15,7 84 83,0 15,5 + 3,1

ning B 86 70,9 17,3 86 70,9 17,0 - 0,0

1 C 112 56,9 9,1 95 57,6 10,2 + 0,7

(ABCD) D 125 79,4 13,0 99 81,3 15,0 + 1,9

Rikt- A 106 78,8 14,4 74 77,6 17,3 - 1,2

ning B 77 63,1 14,9 73 63,7 13,8 + 0,6

2 C 96 54,9 8,6 78 53,9 10,1 - 1,0

(DCBA) D 103 75,7 12,2 78 78,6 12,0 + 2,9

           

1) En * anger signifikant skillnad på 596-nivâ.

Det är svårt att dra slutsatser av punkthastigheterna i mätpunkt A, som

är en kontrollpunkt med oförändrad hastighetsbegränsning. Tendensen

varierar nämligen (se figur 5.2). Om hänsyn tas även till mätpunkt D

förefaller det dock som om hastighetsnivån - allmänt sett -varit högre i

eftersituationen.

Hastighetsdifferenser - Haurida

 

Personbilarnas hastighetsdifferenser mellan två mätpunkter visas i tabell

5.5.,

I tabell 5.5 gäller ej allt vad som sagts i avsnitt 3.2.2 ovan. Medelvärdena

innefattar även observationer av hastighetsdifferenser större än +35 km/h

och mindre än -35 km/h. Detta visade sig nödvändigt p g a det stora antal

fordon som minskat respektive ökat hastigheten med mer än 35 km/h

mellan mätpunkterna C och D.
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I tabellen kan speciellt observeras hastighetsdifferenserna mellan dels A

och B, dels C och D. I eftersituationen är de - med ett undantag - större.

Detta kan tolkas som en effekt av den införda lokala hastighetsbegräns-

    

ningen.

Tabell 5.5. Medelvärden av hastighetsdifferenser mellan mätpunkter för
personbilar vid Haurida. Negativt tecken anger hastighets-
sänkning mellan två mätpunkter. Samtliga observationer.

Före Efter

Riktning Mät-
punkter Antal HASTDIFF 1) Antal HASTDIFFU

obs (km/h) obs (km/h)

Riktning A och B 83 - 8,5 87 - 10,6

1 B och C' 60 -19,6 82 - 14,5

(ABCD) C och D 118 +26,7 98 + 26,1

Riktning D och C 94 -22,8 78 - 25,4

2 C och B 54 +12,7 64 + 10,6

(DCBA) B och A 74 +15,8 74 + 16,8

        

1) I samtliga fall är 8,5 < 5 < 15,0 där 5 är standardavvikelsen.

Reshastighet Haurida

 

I tabell 5.6 redovisas personbilars reshastighet för hela sträckan mellan

mätpunkterna A och D.

I tabellen kan en skillnad ses mellan riktning 1 och riktning 2. I riktning 2

är reshastigheten nära nog oförändrad. l riktning 1 har den minskat i

eftersituationen både för dagsljus och mörker. För mörker är minskningen

signifikant på 5 96 risknivâ och för dagsljus är minskningen precis på

gränsen till signifikans vid denna nivå.

Det tycks alltså finnas en skillnad i effekt mellan riktningarna. Denna

kan bero på att hastighetsbegränsningen inte är symmetrisk. Den hastig-
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hetbegränsade sträckan är cirka 150 m längre för trafik i riktning l (jfr

figur 4.2). Det bör även observeras att hasighetsnivån för riktning 2 var

relativt låg redan vid före-mätningen. Därav följer att åtgärdens effekt

borde bli minst i denna riktning.

Tabell 5.6. Reshastigheter (hela mätsträckan) för samtliga observation-
er av personbilar vid Haurida.

       

Före Efter

Rikt- Reshastighet Reshastighet
Ljus- (km/h) (km/h)
förhåll- Antal Medel- Stan- Antal Medel- Stan-

ning ande obs värde dard- obs värde dard-
avvik- avvik-
else else

Rikt- Dagsljus 73 72,0 12,6 69 68,4 12,4

ning 1 Mörker 13 71,8 8,7 7 63,2 7,9

Hela per. 86 71,9 12,1 76 67,9 12,2

Rikt- Dagsljus 60 63,5 10,2 58 64,6 9,7

ning 2, Mörker 11 64,5 8,4 5 65,4 6,1

Hela per. 71 63,6 10,0 634 64,6 9,5

      

Resultatdiskussion; Haurida

      

I förhållande till den tillåtna hastigheten var medelhastigheten låg i före-

situationen även vid Haurida. Detta gäller speciellt mätpunkt C, som låg

i närheten korsningen med väg 992 (jfr figur 4.2 på sid 12). Förklaringen

kan troligen sökas bland variabler relaterade tili vägstandard och miljö.

Genom Haurida finns flera kurvor, en hel del bebyggelse, ett flertal

smärre väganslutningar etc, vilka alla sannolikt påverkar hastighetsnivân.
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En viss effekt av den införda hastighetsbegränsningen kommer till uttryck

i lägre medelhastighet för genomfartstrafik. Detta gäller dock endast

riktning 1. Vidare är hastighetsdifferenserna mellan två mätpunkter

större i eftersituationen, vilket indikerar inverkan av hastighetsbegräns-

ningen.

Med tanke på att före-mätningarna gjordes i september och eftermätning-

arna i maj är det inte osannolikt att hastighetsnivân -allmänt sett - var

högre vid eftermätningarna. Anledningen till förmodandet är vegetation-

en. Flera kurvor i Haurida har sommartid skymd sikt på grund av lövträd.

Sannolikt skymde växtligheten mindre i maj än i september, vilket kan ha

påverkat hastighetsnivån.

Lommarxd

För Lommaryd utgör mätpunkt A kontrollpunkt (oförändrad hastighets-

gräns). Även mätpunkt D skulle kunna har varit kontrollpunkt om inte det

i 4.3.1 beskrivna missödet inträffat. I mätpunkt D saknas alltså data från

före-mätningarna. För eftersituationen redovisas endast resultat från den

andra eftermätningen (se avsnitt 5 och 4.3.2), vilket indikeras genom "11".

En komplikation vid utvärdering är att 50-gränsen vid Lommaryd endast

gäller kl 8-16. Underlag för flera olika jämförelser har tagits fram. I det

följande jämförs hastigheterna före och efter för kl 8-16 respektive övriga

tider av dygnet. Övriga jämförelser har redovisats i en promemoria (se

fotnot sid 20).

I avsnitt 5.3.4 studeras effekten av 50-gränsens tidbegränsning. Detta

görs genom att hastigheterna vid den andra eftermätningen jämförs för

två under dygnet näraliggande perioder, 14-16 respektive 16-18.

Dagsljus/mörker motsvarar följande tider för mätningarna vid Lommaryd:

l4.39-l8,32
DagsUUS före = 05.19-09.04

Mörker, före = 18.32-05.19

VTI MEDDELANDE 318



34

. _ 12.20-l8.50
Dagslius efter H " 07.35-13.29

Mörker, efter Il = 18.50-07.35

5.3.1 Punkthastigheter - Lommaryd

 

I figurerna 5.3 och 5.4 visas punkthastigheter för personbilar vid Lomma-

ryd. Figur 5.3 visar resultaten för tiden 8-16, d v 5 den tid då 50-

begränsningen gäller i efter situationen och figur 5.4 resultaten för övriga

tider på dygnet.
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Figur 5.3. Medelvärden av punkthastlgheter för personbilar vid Lom-
mary kl 8-16.
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Figur 5.4. Medelvärden av punkthastigheter för personbilar vid Lom-
maryd på. andra, tider än kl 8-16.
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Av tabellerna 5.7 och 5.8 (sid 38 och 39) framgår materialets storlek för

de olika mätningarna. Där visas även vilka skillnader mellan punkthastig-

heterna före och efter, som är statistiskt signifikanta på 5 96 risknivå.

Ur tabell 5.7, som behandlar SO-gränsen 8-l6, framgår det att hastighe-

terna är lägre i eftersituationen. Det finns även en tendens till att

minskningen är störst i riktning 1. I kontrollpunkten (mätpunkt A) har

punkthastigheten minskat i riktning 1 och ökat i riktning 2* jämfört med

före-situationen.

Tabell 5.8 (sid 39) har i stort sett samma tendens. Punkthastigheterna

visar en ökning i riktning i och en minskning i riktning 2 när föremätning-

en jämförs med eftermätning 11. För denna tabell gäller att jämförelsen

avser tider utom 8-16, d v 5 endast 70-begränsningens längd har ändrats i

eftersituationen.

 

* Observera att antalet observationer är litet i föresituationen.
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Tabell 5.7. Punkthastigheter (medelvärden) för personbilar vid Lomma-
ryd under tiden 8-16.

 

 

V
T
I
M
E
D
D
E
L
A
N
D
E

3
1
8

- _ Hastighets-
Rikt- Mät- FÖRE EFTER " skillnad

Hastighet (km/h) Hastighet (km/h) Efter ll
ning punkt Antal Medel- Standard- Antal Medel» Standard- - före

Obs värde avvikelse obs värde avvikelse (km/h)

    

Rikt-

ning

l

(ABCD)

51 78,0 9,1 115 74,5 12,2 -3,5

66 69,9 13,0 129 66,7 10,6 -3,2

65 67,3 15,0 1112 62,6 13,3 41,7* _

- - 123 79,11 15,2 -

<
m
U
Q

  

Rikt-

ning

2

(DCBA)

19 711,8 16,4 121 77,3 12,6 +3,0

:15 74,2 14,1 129 73,6 12,8 -0,6

49 63,4 15,2 142 61,2 14,0 -2,2

0 - - 122 31,1 14,3 -

<
m
U
D

         

1) En * anger signifikant skillnad på 5 96 risknivá.
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I
M
E
D
D
E
L
A
N
D
E

3
1
8

Tabell 5.8.

 

Punkthastigheter (medelvärden) för personbilar vid Lomma-
ryd under andra tider än 8-16.

 

Rikt-

ning

Mät-

punkt

FÖRE
Hastighets-

 

Antal

obs

Hastighet (km/h)

 

Medel-

värde

Standard-

avvikelse

Antal

obs

EFTER " skillnad
Hastighet (km/h) Efter 11

 

Medel- Standard- -före
värde avvikelse (km/h)

 

Rikt-

ning

l

(ABCD)

6
2
1
2
0
0

113

115

106

76,6

70,0

67,8

12,1

13,6

16,8

196

184

18111

147

79,6 11,4 +3,0*
73,3 12,5 +33*
73,7 13,9 +5,9*

86,1 11,9 -

 

Rikt-

ning

2

(DCBA)

 

4
2
:
2
0
:
]

130

128

127

0

83,6

78,1
69,4

13,9

14,0
16,8

202

192

190

155

80,0 11,2 -3,6*
77,7 12,1 -0,4
70,0 12,8 +0,6
82,9 12,3 -

     

1) En * anger signifikant skillnad på S 96 risknivå.
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Hastighetsdifierenser - Lommaryd

 

Personbilarnas hastighetsdifferenser mellan två mätpunkter visas i tabell-

erna 5.9 (kl 8-16) och 5.10 (ej 8-16).

På grund av att data saknas är det svårt att göra jämförelser i tabellerna.

Skillnaderna i hastighetsändring före och efter förefaller dock vara små -

ofta mindre än 1 km/h.

     

Tabell 5.9. Medelvärden av hastighetsdifferenser mellan mätpunkter vid .
Lommaryd. Personbilar under tiden 8-16. Negativt tecken
anger hastighetssänkning mellan två mätpunkter.

Före Efter II
Rikt- Mät-

mg Punkter Antal Has-t.de Antal Hastdiffl)
obs (km/h) obs (km/h)

Rikt- A och B 47 -6,6 l13 - 7,3

ning 1 B och C 54 -O,9 1l6 - 1,9

(ABCD) C och D 0 - 93 +12,9

Rikt- , D och C 0 - 113 -13,0

ning 2 C och B 36 +9,6 114 +10,9

(DCBA) B och A 19 +1,2 90 + 4,3

       

1) I samtliga fall är 5,0 < 5 < 12,5 där 5 är standardavvikelsen.
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Medelvärden av hastighetsdifferenser mellan mätpunkter vid

     

"'Lomimaryd. Personbilar under andra tider än kl 8-16.
Negativt tecken anger hastighetssänkning mellan två mät-
punkter.

Före Efter II
Rikt- Mät-

ning punkter Antal Hast.diff1) Antal Hast.diff1)
obs (km/h) obs (km/h)

Rikt- A och B 106 -5,4 177 - 6,2

ning 1 B och C 81 -2,1 162 + 0,6

(ABCD) C och D 0 - 129 + 9,5

Rikt- D och C 0 - 141 - 9,1

ning 2 C och B 100 +6,8 175 + 8,0

(DCBA) B och A 117 +5,4 190 + 2,5

     

1) I samtliga fall är 6,5 < 5 < 11,5 där 5 är standardavvikelsen.

Reshastigheter - Lommaryd

 

För Lommaryd kan inte reshastigheten redovisas för hela mätsträckan

eftersom data saknas från mätpunkt D vid före-mätningen.

tabell 5.11 reshastigheten över sträckan ABC.
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Tabell 5.11. Reshastighet (delen ABC av mätsträckan) för perscnbilar vid

        

Lommaryd.

Före Efter II

Rikt- Tid på

ning dygnet Antal Reshastighet Antal Reshastighet
obs (km/h) obs (km/h)

Medel- Standard- Medel- Standard-

värde avvikelse värde avvikelse

Rikt- 8-16 43 69,3 15,6 98 67,0 11,1

ning 1 Ej 8-16 79 74,5 11,4 167 73,9 12,1

(ABC)

Rikt- 8-16 12 68,8 5,1 108 68,7 12,9

ning 2 Ej 8-16 102 78,4 11,4 175 75,0 10,0

(CBA)

        

I tabell 5.11 finns endast en statistiskt signifikant på 5 96 risknivå skillnad

i reshastighet före/efter. Det är den sista raden (Riktning 2, Ej 8-16). Där

är hastigheten signifikant lägre i eftersituationen.

Jämförelse av hastigheter vid Lommaryd i eftersituationen under tiden

  

14-16 respektive 16-18.

 

För att få en bättre uppfattning Om 50-begränsningens effekt har hastig-

heterna vid den andra eftermätningen vid Lommaryd jämförts för två

näraliggande tidsintervall (14-16 respektive 16-18). Dessa resultat redo-

visas i tabell 5.12.

Som synes finns en otvetydig tendens till högre hastighet mellan kl 16 och

18, då. SO-begränsningen ej gäller. Detta gäller dock även kontrollpunkt-

erna (A och D) vilket gör att skillnaderna framgår mindre tydligt av en

tabell över hastighetsdifferenserna (tabell 5.13).
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Tabell 5.12. Punkthastigheter (medelvärden) för personbilar vid Lomma-

 

ryd under den andra eftermätningen.

 

Rikt-

ning

AÅät-

punkt

Kl 111-16 Kl l6-l8

 

Antal

obs

Hasti ghet (km/h)

 

Medel-

värde
Standard-

avvikelse

Antal

obs

Hasti het (km/h)

 

Medel-

värde

Standard-

avvikelse

Hastighets-
skillnad mel-
lan 16-18 och
14-161)

 

Rikt-

ning

i

(ABCD)

<
:n
0
b

30

29

32

35

75,0

67,5

60,6

79,3

13,5

9,2

15,8

15,2

88

76

75

58

80,7

72,9

72,2

88,1

9,6

10,1

11,8

10,6

+5,3*

+5,4*

+ll,6*

+9,8*

  

Rikt-

ning

2

(DCBA)

 

<
C
D
U
O

 

28

29

28

22

 

80,1

75,6
63,6
82,3

 

10,0
12,6
16,6
16,0

 

49
46
41
37

 

79,4

76,6

68,7

85,0

 

13,8
15,0
10,4
11,2

 

-O,7

+1,0

+5,1

+2,7

  

1) En * anger signifikant skillnad på 5 96 risknivâ.
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Tabell 5.13. Medelvärden av hastighetsdifferenser mellan mätpunkter vid
' Lommaryd. Personbilar under dels tiden 14-16, dels 16-18

vid den andra eftermätningen. Negativt tecken anger
hastighetssänkning mellan två mätpunkter. '

      

Rikt_ Mät_ Kl 14-16 Kl 16-18
. Antal Hast. diff Antal Hast.difo
1118 Punkmr obs (km/h) obs (km/h)

Rikt- A och B 29 -9,0 74 -8,1

ning 1 B och C 28 -3,2 67 +0,6

(ABCD) COChD 24 +13,l 51 +ll,8

Rikt- DochC 18 -ll,8 31 -12,7

ning 2 CochB 23 +1l,1 35 +9,2
(DCBA) B och A 28 +4,7 45 ' +3,8

       

1) Standardavvikelser (s) i samtliga fall mellan 7,4 och 15,8.

Även när enbart genomfartstrafik betraktas framgår skillnaderna klart

mellan 14-16 respektive 16-18 (tabell 5.114). 1 riktning 1 är skillnaden

statistiskt signifikant på 5 °/0 risknivâ, i riktning 2 på 10%-nivån.

Tabell 5.14. Reshastigheter (hela mätsträckan) för personbilar vid Lom-
maryd under den andra eftermätningen dels kl 14-16, dels kl

        

16-18.

K_l_14-l6 Kl 16-18
Reshastighet Reshastighet

Riktning (km/h) (km/h)
Antal Medel- Standard- AntaJMedel- Standard-

obs värde avvikelse obs värde avvikelse

Rikt-

ning 1 24 69,7 9,9 51 76,6 10,1

(ABCD)

Rikt-

ning 2 17 72,8 12,8 30 78,2 8,8

(DCBA)
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Resultatdiskussion - Lommaryd

 

Av ovanstående kan man med relativt stor säkerhet fastslå att införandet

av 50 km/h mellan kl 8-16 har medfört sänkta hastigheter vid Lommaryd.

Detta framgår både av jämförelsen före/efter och av jämförelsen mellan

olika tider på dygnet i eftersituationen. Det bör emellertid påpekas att

regn föll på förmiddagen vid den andra eftermätningen, liksom under

eftermiddagen vid föremätningen, vilket gör jämförelsen någon osäker.

Jämförelsen mellan 14-16 och 16-18 vid eftermätning 11 har dock inte

påverkats av väderfaktorer.

För andra tider på dygnet gä11er att hastighetsbegränsningen till 70 km/h

omfattar en längre sträcka i eftersituationen. Här bör man speciellt

studera punkthastigheterna vid mätpunkt B, där hastigheten sänkts från 90

till 70 km/h. Resultaten indikerar inte någon sänkning av hastigheterna

(se tabell 5.8 på sid 39).

signifikant ökning. Det kan dock inte uteslutas att yttre förhållanden kan

Tvärtom, i riktning 1 finns en statistiskt

ha påverkat mätningarna. Under föremätningen regnade det på kvällen,

medan uppehållsväder rådde vid motsvarande tider under eftermätningen.

Detta bör i så fall påverka resultaten så att eventuella effekter, i form av

hastighetsminskningar, underskattas el1er utjämnas.
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AVSLUTANDE KOMMENTARER

De resultat som tagits fram antyder påfallande små hastighetsminskningar

efter införande av lokal hastighetsbegränsning. Detta kan dock till viss

del förklaras av att hastighetsnivån var låg redan innan lokal hastighets-

begränsning. Framför allt gäller detta vägsträckan vid Bärby, där

medelvärdet av punkthastigheterna vid en mätpunkt var lägre än 50 km/h

redan i före-situationen., men även vid Haurida uppmättes anmärknings-

värt låga hastigheter.

Det är givet att kraftiga sänkningar av medelhastigheten inte kan

förväntas ske, när hastigheterna redan är låga innan lokal hastighetsbe-

gränsning införs. Det kan dock tänkas att lokala hastighetsbegränsningar

påverkar förare, som kör mycket snabbt. En ansats till att undersöka

detta har gjorts genom att studera 85-»percentilen av punkthastigheterna

(redovisas ej här). Ur detta har det dock inte gått att dra några säkra

slutsatser.

Vägsträckan vid Lommaryd var den plats där de högsta hastigheterna, i

relation till hastighetsgränsen, registrerades i föresituationen. Denna

vägsträcka har också bäst vägstandard av de tre som undersökningen

omfattar. Det är också vid Lommaryd, som de största effekterna av

införd hastighetsbegränsning kan spåras., Hastighetssänkningen är här

statistiskt signifikant på 5 96 nivå, under de tider då 50-gränsen gäller.,

Resultaten pekar alltså på att lokal hastighetsbegränsning kan ha viss

hastighetsdämpande effekt, där inte vägstandarden är alltför dålig. '

Det har inte varit möjligt att dra några säkra slutsatser om den

hastighetdämpande effekten av lokal hastighetsbegränsning för vägar med

dålig standard. För att undersöka detta behövs dels ett större datan-ia»

terial, dels behövs en bättre kvantifiering av "vägstandard" för undersökta

sträckor, än vad som gjorts i detta projekt,

Slutligen bör något nämnas om mätförfarande. För att utjämna effekter

av t ex väderlek och lokala trafikstörningar (parkerade fordon, jordbruks-

redskap etc:) vore det önskvärt om flera mätningar görs på en plats, både
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före och efter en åtgärd. Vidare bör före- och eftermätningarna göras vid

ungefär samma tidpunkt av året. Resultaten för en av mätplatserna i

detta projekt (Haurida) kan t ex ha påverkats av att mer skymmande

växtlighet fanns i september (före-mätningen) än i maj (efter-mätningen).

Det har visat sig otillräckligt att endast använda kontrollpunkter på ömse

sidor om åtgärdssträckan. För att få bättre uppfattning om bl a tidsmäs-

sig och ârstidsvariationer behövs en kontrollsträcka i anslutning till

åtgärdssträckan. Genom en sådan kan även säkrare bedömningar göras av

hur t ex restid/-hastighet förändras genom införande av lokal hastighets-

begränsning.

Av de använda effektmâtten är reshastigheten i allmänhet det som bäst

sammanfattar hastighetsnivân. Det är emellertid nödvändigt att använda

andra effektmâtt, när det - som i detta projekt - är önskvärt att beskriva

hastighetsförändringar i speciella punkter (t ex vid en skola) -längs en

sträcka. Det signifikanstest som använts bygger på att variansen är lika

före och efter, men testet fungerar bra även vid ganska stora skillnader i

varians. Än en gång bör påpekas att en signifikant skillnad i hastighet

inte nödvändigtvis beror på den införda hastighetsbegränsningen. Olika

externa faktorer (årstid, trafikstörningar m m) kan spela stor toll.

För att dra mer generella slutsatser om effekten på hastigheter av lokala

hastighetsbegränsningar, krävs mer omfattande studier än den här förelig-

gande. Därvid vore det önskvärt att urvalet av mätplatser görs på ett

statistiskt mer korrekt sätt, att ett större datamaterial insamlas för varje

mätplats samt att mätningar görs på kontrollsträckor i närheten. Som

nämnts måste även begreppet "vägstandard" (siktförhâllanden, vägbredd,

linjeföring, beläggningstyp m m) definieras bättre och helst kvantifieras

för undersökta vägsträckor.
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