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Hastigheter i landsvägstrafik.
Olika faktorers inverkan på hastigheten för lätta bilar på rak och plan väg

av Björn Kolsrud
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Analyserna avser vanliga lätta bilars ("personbilars") punkthastighet på

raka och plana vägar. De grundar sig på 353 dygnsvisa mätningar 1979-82

från 92 olika platser. Medelhastigheternas samband för personbilarna med

vägstandard, hastighetsgräns och väglag har studerats. Specifika tids- och

platsberoende variationers storlek i medelhastigheterna har härletts med

främst syftet att underlätta effektivare planering av fortsatta studier. I

övrigt redovisas bl a analyser av hastighetsutvecklingen och hastigheternas

trlafikflödesberoende för de vanliga personbilarna samt samband mellan

deras medelhastighet och medelhastigheter för tyngre och långsammare

trafik (med i regel särskild hastighetsgräns 70 km/h).
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Speeds on rural roads ,
Effect of different factors on ligth car speeds on straight and level road
sections

by Björn Kolsrud
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

Sweden

ABSTRACT

The object was to study spot speeds of ordinary, single light cars on

straight and level road sections. Data were collected from 353 measure-

ments of 24 hours at 92 different sites. The mean values of the spot speeds

are presented in relation to speed limits, road standards and weather

dependent road conditions. Mainly for planning future studies, estimates

have been made of the magnitude of irregular speed variations in time and

space. In the report there are also results from speed trend analysis,

studies of speed/flow relationships and relationships between mean speeds

of passenger carsand of heavier vehicles and vehicle com-binations (speeds

usually limited to 70 km/h),
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Hastigheter i landsvägstrafik .
Olika faktorers inverkan på hastigheten för lätta bilar på rak och plan väg

av Björn Kolsrud
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Pâ grundval av ett stort antal mätningar (353), vardera under ett helt dygn,

upprepade på ett flertal platser (92) på raka och plana vägsträckor, har

hastigheterna inom olika grupper av vägar undersökts för lätta fordon utan

släp, i regel vanliga personbilar. Grupperna har karaktäriserats med hänsyn

till vägstandard (vägtyp) och hastighetsgräns. Dessutom har resultaten

indelats med hänsyn till väglaget i tre grupper: torrt, vått utan snö eller

is, samt snö eller is på vägen ("vinterväglag").

Större delen av materialet härrör från mätningarvid torrt väglag. Meddel-

andets huvudresultat består i skattade medelhastigheter vid torrt väglag

med hänsyn till vägtyp och hastighetsgräns.

lnverkan av vägstandard och hastighetsgräns på medelhastigheten sam-

verkan: hastighetsgränsens inverkan ökar med vägstandarden och väg-

standardens inverkan ökar med hastighetsgränsen.

Vâtt väglag reducerar medelhastigheterna med endast ett par km/h i

genomsnitt, medan xr'interväglaget ger större hastighetsminskningar, - ge-

nomsnittligt omkring 8 km/h och i enstaka fall ca 20 km/h på "snabbare"

vägar.

Beroende på systematiska skillnader i medelhastighet mellan olika platser,

skattas den genomsnittliga hastighetsnivân för en väggrupp mest kostnads-

effektivt, om antalet studerade platser kan maximeras inom kostnadsramen

(såvida urvalet av platser tillgodoser statistiska krav på representativitet

m m).

De upprepade hastighetsmätningarna på samma platser har gjorts för att

följa hastighetsutvecklingen. Data tyder på enkvarstående, men starkt
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reducerad, fortsatt hastighetstrend även efter införandet av allmän, väg-

differentierad hastighetsbegränsning i slutet av 1967. Ökningen kan vara

av storleksordningen 1/3 km/h per år för närvarande. Trenden under senare

år kan dock icke anses statistisk säkerställd.

Trafikflödets inverkan på medelhastigheterna är i likhet med trendeffekten

statistiskt sett osäker, vilket sannolikt bl a beror på att effekten är svag

vid flöden som långt underskrider vägarnas trafikkapacitet, vilket är det

vanliga för svenska landsbygdsvägar. Resultaten tycks inte avvika från de

modellsamband som ingår i vägverkets planeringssystem eller från liknande

utländska erfarenheter. Särskilda studier har emellertid påbörjats på vägar

med tidvis höga flöden för att specialstudera flödeseffekter på fordonens

hastighet.
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Speeds on rural roads
Effect of different factors on light car speeds on straight and level road
sections

by Björn Kolsrud
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-58101 LINKÖPING-

Sweden

SUMMARY

Based on a large number (353) of 24-hour measurements at many sites (92)

on straight and level road sections, the speed of single, light cars have been

studied for different road cathegories, defined by road standard and speed

limit. The results are also related to three different, weather dependent

road surface conditions; dry, wet without snow or ice, and snowy or icy.

The greater part of the data concerns dry conditions, and the main results

consist of estimated average speeds on dry road surfaces with different

road standards and speed limits.

The effects of road standard and speed limit on average speed are mutually

dependent: the speed limit effect increases at higher road standard and the

road standard effect increases with the speed limit.

A wet road surface reduces the speed by only about 2 km/h on the average,

while snowy or icy surfaces have a much larger effect, averaging about

8 km/h with occasions when it reaches 20 km/h on "fast" roads.

Depending upon systematic differences between mean speeds at different

sites within the same cathegory, field studies for estimation of the average

speed for a cathegory are most cost effective, when the number of

measuring sites in the sample can be maximised within the budget.

Repeated speed measurements at the same sites have been made in order

to make speed trend studies. Data indicate a continuous, but greatly

reduced, speed increase since the introduction of general, road differen-

tiated speed limits on rural roads. The average speed increase may

presently be about l/3 km/h per year, but the trend for the latest years is

not statistically significant.
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The results of the speed/flow relationship analysis are also not statistically

significant, but this is probably due to a very weak relationship at traffic

flows far below the capacity, which is the case for most Swedish roads.

Data do not seem to be inconsistent either with model relationships used by

the Swedish Road Administration or results from 'recent foreign studies.

New traffic speed studies started in 1984 on roads with occasional high

traffic flows. These data are intended for specialized speed/flow studies.
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1 INLEDNING

Från och med andra hälften av 1970-talet har trafikavdelningens trafik-

studier i fält haft en betydande omfattning. Studierna har dels skett som

led i avdelningens egen FoU-verksamhet och dels föranletts av externa

uppdrag - företrädesvis från vägverket. Vägverksuppdragen har varit inrik-

tade på mätning av olika vägåtgärders trafikeffekter, främst hastigheterna

i trafiken med sikte på bedömningar av deras inverkan på restiden och/eller

trafiksäkerheten.

Till följd av den ökade tillgången på trafikstudiedata - främst från enskilda

platser på rak, plan väg - gav vägverket 1982 trafikavdelningen i uppdrag

att med sammanställning och analys av data från olika nyare material

studera olika variablers inverkan på reshastigheten. På så sätt skulle

främst en bättre preciSion i skattade hastighetsnivåer och åtgärders

hastighetseffekter kunna uppnås genom det större samlade materialet,

jämfört med materialen i enskilda studier. Dessutom kunde möjligheter

finnas att fylla ut kunskapsluckor av betydelse, bla därför att många

frågor inte behandlats i specialstudierna, vilket materialet i och för sig

i skulle ha möjliggjort. Slutligen skulle analysen kunna ge underlag för bättre

modeller för hastighetsberäkningar i vägverkets planeringsarbete.

Under arbetets gång har det visat sig nödvändigt av resursskäl att i detta

projekt begränsa analyserna av sammanslagna material till att endast avse

olika faktorers inverkan på hastigheterna för lätta bilar ("personbilar") utan

släp vid punktstudier på rak och plan landsväg. Redan utvärdering av de

 

olika punktstudierna har nämligen krävt omfattande insatser.

Som framgår av bl a den avslutande diskussionen kvarstår många viktiga

frågor, dels emedan de är helt obehandlade och dels på grund av att

betydande osäkerhet kvarstår.

Punktvisa hastighetsstudier på rak, plan väg är av grundläggande betydelse

av flera skäl.
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En första utgångspunkt är, att punktvis mätning med VTIs fordonsdifferen-

tierande trafikanalysatorer sker till mångfalt lägre kostnader än motsvar-

ande reshastighetsmätningar över sträckor p g a den då nödvändiga, perso-

nalkrävande identifieringen av fordon i sträckans båda ändpunkter. Redan

på 1960-talet visades dessutom, att punkthastighetsfördelningen i ett snitt

på flacka vägsträckor med hög linjeföringsstandard sammanföll med res-

hastighetsfördelningarna på sådana sträckor. I vissa senare studier av

väghållningsåtgärders effekter på reshastigheten har det även visat sig att

samtidiga punkthastighetsmätningar givit överensstämmande resultat.

En andra utgångspunkt är, att god kännedom om hastigheterna under mera

ideala förhållanden på en viss vägkategori ger en basnivå för studier av

hastighetsreducerande förhållandens effekter (trafik, kurvor, lutningar,

sikt, väder och väglag, mörker, m m). Basnivån ges rimligen av hastighet

på rak och plan väg vid torrt väglag. Vi har hittills saknat både aktuella

skattningar för de senaste åren av dessa "basnivåer" och erforderlig

kännedom om bakomliggande variabilitet (för bla beräkning av skatt-

ningsosäkerheten). Det har därför framstått som en nödvändighet att i

första hand genomföra en särskild analys av det i och för sig mycket stora

material av punktvisa studier som beskrivs i det följande.

Hastigheterna har mätts med den vid VTI utvecklade differentierade

trafikanalysatorn, DTA-Z. Denna apparat registrerar på hålremsa data i

kodad form, som sedan kan bearbetas vidare i dator. Vid mätning ställer

man ut en DTA-Z-apparat med en ackumulator på 24V. Tre slangar spännes

rätvinkligt över ett s k mätsnitt, som avser ett eller flera körfält, och

oftast över hela vägen. Slangarna ges ett inbördes avstånd av 1,65 m och

anslutes till apparaten. När ett fordon passerar över slangarna, uppstår

luftpulser i dessa, och ordningsföljden på dessa pulser gör att man kan

avgöra om axelavståndet är mindre än 1,65 m, mellan 1,65 m och 3,3 rn

eller mer än 3,3 m. Detta ligger sedan till grund för indelningen i olika

fordonstyper. Två av slangarna utnyttjas till att bestämma hastigheten på

grundval av tiden det tar för ett hjulpar att rulla 1,65 m.

Efter mätningen konverteras mätdata från hålremsa till magnetband. Detta

köres i sin tur i dator mot ett rutinmässigt använt statistikprogram, som

ger trafikflödet i antal axelpar, antalet av olika fordonstyper samt medel-
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och percentilhastigheter, m m för personbilar och lastbilar med och utan

släp.

Denna standardrutin har inriktats på. en koncentration till de allra viktigas-

te resultaten. Som exempel på förenklingen kan nämnas, att då ett

mätsnitt tar med fordon med olika körriktning - exempelvis med givarna

över hela vägen - sammanförs data oberoende av körriktning, d vs utan

riktningsuppdelning.
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2 MATERIALET

Mätningarna härrör från studier som redovisats i sex VTI Meddelanden,

nämligen nr 273, 277, 337, 345, 389 och 397. De två först nämnda avser

studier på vägverkets uppdrag av vägytans inverkan på hastigheten, dels

med avseende på effekten av beläggningsunderhållet på hårt slitna vägar

och dels med sikte på skillnad i effekten av ytbehandling och massabelägg-

ning. Tre av meddelandena (nr 337, 345 och 397) beskriver resultat av ett

fortlöpande uppföljningsprojekt, som övervägande bekostas med VTIs egna

FoU-medel och vars mätresultat redovisas årsvis. Det näst sista meddelan-

det (nr 389) beskriver resultat av ett vägverksuppdrag med syfte att belysa

hastigheter under vinterförhållanden vid eventuell sänkning av hastighets-

gränsen från 110 till 90 km/h.

Tabell 1. Antal platser och antal mätningar fördelade efter antal
mätningar per plats.

     

n .= antal N(n) = ant?! Patser n - N(n) = antal mätningar
.. . med n mätningar _

mätningar

Per plats MV Gänga Totalt MV Gänga Totalt
vagar vagar

l 2 9 l l 2 9 l l
2 5 3 53 10 6 l 0 6
3 8 8 24 24
4 l l 4 4
5
6 l l 6 6
7
8 l l 8 s
9

l 0 2 2 20 20
l l 4 6 22 44 66

l 2 l 8 9 l 2 96 108

Summa 5 87 92 36 317 353

       

Varje mätning representerar ett helt dygn. Tillsammans omfattar materia-

let 353 mätningar fördelade på 92 olika platser, se tabell 1.
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Materialet från den löpande hastighetsuppföljningen skiljer sig från det

övriga materialet främst i följande avseende. Ett huvudsyfte har varit att

studera tidsbundna variationer, bl a som beredskap för studier av eventu-

ella tidsbundna åtgärder m m (ändringar i allmän hastighetsbegränsning,

ändrade priser på motorbränsle, 0 s v). Många av platserna i hastighetsupp-

följningen har därför varit föremål för ett relativt stort antal mätningar

per plats. Detta framgår på olika sätt av tabellerna 1-2. Således har 19 av

samtliga 92 platser mer än fem mätningar per plats. I de andra studierna

har det vanligen bara varit två mätningar per plats, emedan dessa i princip

inriktats enbart på hastigheter före och efter beläggningsåtgärd.

Som framgår i det följande år det av väsentlig betydelse att skilja mellan

material från analysernas tre olika väglagstyper. Tabell 2 ger därvid data

som visar storleken på olika material vid en sådan uppdelning. Tabellerna

har även skilt ut material från de i och för sig fåtaliga motorvägarna (MV)

från det övriga materialet, som således genomgående är tvåfältsvägar av

varierande standard. Orsaken är att det i många fall visat sig lämpligt att

i olika analyser sammanföra material från enbart tvåfältsvägarna, d vs

utan motorvägarna.

Som framgår av tabell 3 har platserna för bla översiktliga analyser

fördelats på väggrupper med hänsyn till hastighetsgräns och vägtyp. Såväl

antal platser som antal mätningar är ojämnt fördelade på grupperna. I

tabellen har platserna och mätningarna även fördelats på de tre väglags-

kategorierna, vars beteckning indikerar vilket väglag som har haft domine-

rande betydelse för hastighetsanpassningen. Kategorin torrt väglag svarar

i de flesta fall mot tillståndet hela dygnet. Vått väglag avser mera

påtaglig förekomst under mätdygnet u_'t21_n märkbar förekomst av snö eller is

på vägen, medan den tredje kategorin innefattar märkbar förekomst av is-

eller snöväglag, - eventuellt i kombination med vått väglag.

Av tabell 3 har det redan kunnat utläsas hur vägstandarden Varierar i

materialet. Detta preciseras ytterligare i tabell 4, som dessutom ger

information om flödesförhållandena och deras variation inom väggrupperna

och totalt.
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Tabell 2. Antal platser och antal mätningar fördelade efter antal
mätningar per plats vid olika väglag.

               

  

n = antal N(n) = antal platser med n mätningar

mätningar Torrt Vått Is/snö

per plats MV Övr. Tot MV Övr. Tot MV Övr. Tot

l 1 28 29 2 19 21 5 5
2 38 38. ll ll l l2 13
3 2 2
4 l l
5
6 l l
7 l l
8 6 6
9 l 3 4

10 3 3
ll 2 l 3

N = 5:a N(n) 4 82 86 2 30 32 1 20 21

5:a n ' N(n) 32 237 269 2 41 43 2 39 4l

Tabell 3. Antal platser Och antal mätningar i Olika väggrupper vid
skilda väglag. Hastighetsgränsen framgår av gruppbeteck-
ningarna.

Väggrupp Bdagd Antal platser Antal mätningar
bredd, m

Nr Beteckn Intervall Miglel_ Torrt Vått Is/snö Torrt Vått .Is/snö

l 4 - 70 4 - 4,9 4,6 3 2 l 7 2 l
2 5 - 70 5 - 5,9 5,5 6 ll
3 6 - 70 6 - 6,9 6,2 13 4 4 55 6 ll

4 6 - 90 6 - 6,9 6,4 12 5 1 28 7 2
5 7 - 90 7 - 7,9 7,2 9 5 2 20 7 2
6 8 - 90 8 - 9 8,3 19 7 4 42 10 9
7 ll - 90 ll -13 12,3 7 2 1 26 3 l

8 8 -110 8 - 9 8,5 4 4 4 8
9 ll -llO ll -13 12,7 9 5 3 44 6 5

10 MV-llO - - 4 2 ' 1 32 2 2

Summa - - 86 32 21 269 43 41
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Tabell 4. Lägsta och högsta uppmätta värden i olika väggrupper för
belagd bredd, flöde och lastbilsandel.

      

Belagd Axelpar Lastbils-
Väggrupp bredd per dygn, andel

m 1000-tal 96

Nr Beteckn Lägst Högst Lägst Högst Lägst Högst

1 4 - 70 4,4 4,7 0,2 0,6 2,3 15,5
2 5 - 70 5,0 5,8 0,2 0,9 6,0 14,4
3 6 - 70 6,0 6,5 0,3 6,6 2,1 20,7

4 6 - 90 6,0 6,9 0,1 3,9 4,2 29,2
5 7 - 90 7,0 7,5 1,3 6,6 2,0 21,1
6 8 - 90 8,0 9,0 0,6 10,3 4,0 33,2
7 11 - 90 11,0 13,0 2,7 7,8 7,0 28,9

8 8 -110 8,0 9,0 0,6 2,1 6,6 21,4
9 11-110 11,5 13,0 3,0 9,6 5,5 315

10 MV-llO - - 3,3 10,2 2,9 19,4

Totalt 4,41) 13,01) 0,1 10,3 2,0 33,2

        

1) Endast txr'åfältsvägarna.
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3 INVERKAN AV VÄGTYP, HASTIGHETSGRÄNS OCH VÄGLAG

I skilda analyser - som delvis redovisas i det följande - har klart framgått

att de tre faktorerna vägtyp, hastighetsgräns och väglag är av helt

 

dominerande betydelse för hastigheten på rak och plan väg. Vägtypen,

d v 5 tvärsektionen på raksträckan, har här karaktäriserats med den belag-

da bredden för tvåfältsvägarna och återges förenklat med indelningen 1

Tabell 5,

bygger på de nämnda tre faktorerna, ger därför de viktigaste resultaten i

väggrupper, som dessutom inkluderar hastighetsgräns. som

 

undersökningen.

Tabell 5. Medeltal och spridning vid olika väglag för platsvisa medel-
hastigheter ("platshastigheter") inom olika väggrupper.

   

N : antal platser, jfr tabell 3.
M : medeltal, km/h.
S = standardavvikelse, km/h.

Väggrupp Torrt Vått Is/snö

Nr Beteckn N M 5 N M 5 N M 5

l 4 - 70 3 72,0 8,1 2 72,3 14,9 1 66,1 -
2 5 - 70 6 75,0 3,7 - - - - -
3 6 - 70 13 79,3 2,5 4 79,8 1,3 4 73,5 2,2

4 6 - 90 12 86,9 4,6 5 85,5 5,2 1 79,3 -
5 7 - 90 9 88,8 2,3 5 87,0 4,9 2 81,6 6,2
6 8 - 90 19 94,0 3,3 7 91,7 3,6 4 81,6 '1,8
7 11- 90 7 93,9 1,4 2 90,0 2,4 1 82,2 -

8 8 -110 4 98,9 2,5 - - - 4 85,6 2,9
9 11- 110 9 101,7 3,0 5 99,7 3,4 3 86,0 1,4

10 MV- 110 4 107,5 2,5 2 102,2 6,0 1 97,1 -
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Datamaterialet som tabellen bygger på är platsernas medelhastighet, d v 5

medeltalet av en eller flera olika mätningars medelhastigheter. Sedan har

väggruppernas medeltal M och standardavvikelse S beräknats på dessa

"platshastigheter". Det framgår att antalet platser och antalet mätningar

vid vått väglag samt is/snö-väglag är blygsamt. Däremot är materialet vid

torrt väglag relativt betydande, vilket är av stort värde. Som framhållits i

inledningen är behovet stort av mera preciserade basfakta rörande medel-

hastigheten inom olika vägkategorier, där hastigheten för lätta bilar på rak

och plan väg vid torrt väglag är av primärt intresse.

 

Platsmedeltalens variation illustreras av standardavvikelsen S, som_ bl a kan

utnyttjas för beräkningar av M's medelfel. Medeltalets standardavvikelse,

dvs dess medelfel är lika med SNF' om n är antal inbördes oberoende

observationer. Under mycket liberala betingelser beträffande fördelningens

form kan felet i medeltalet betraktas som t-fördelat, vilket möjliggör

preciserade beräkningar av konfidensintervall m m. Sådana statistiska

analyser förutsätter slumpmässigt urval av observationer. Rimlighete'n i

denna förutsättning är dock osäker i olika analyser av detta material och

kräver därför särskilda överväganden från fall till fall.

I tabell 6 redovisas beräknade konfidensintervall för medeltalen i tabell 5.

Inom väggrupperna och väglagen är ofta variationen mellan "platshastig-

heterna" så stor och antal platser så litet att skattningsnoggrannheten är

dålig, då varje grupp och väglag studeras var för sig. Se alternativ 1 i

tabell 6 där även ett annat sätt - alternativ 2 - använts för att beräkna

konfidensintervall på 95 %-nivån. Alternativ 2 är självfallet mer teoretiskt

än alternativ 1, men båda bygger på ovissa antaganden om slumpvisa urval

av mätplatser, m m.

Bland de många intressanta effekter m m, som kan avläsas ur tabellerna 5

och 6, bör följande särskilt framhållas. Hastighetsskillnaden i medeltal vid

torrt väglag för lätta bilar utan släp till följd av olika hastighetsgräns vid

 

ungefär lika belagd vägbredd:

från 70 till 90-gräns vid 6 m ger ökningen 7,6 km/h,

från 90 till llO-gräns vid 8-9 m ger ökningen 4,9 km/h och

från 90 till llO-gräns vid ll-13 m ger ökningen 7,8 km/h.
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Tabell 6. Konfidensintervall för lätta bilars medelhastighet i enskilda
väggrupper vid olika väglag, beräknat på platsmedelhastig-
heternas S-värden med F frihetsgraderl .

95 96 konfidensintervall för M i tabell 5, km/h

Alternativ 1 Alternativ 2

.. Beräkn enligt gruppernas S : 3,35 5 : 4,99 5 = 2,76
Vaggmpp s- och F-värden (F = 76) (F = 24) (F = 12)

Nr Beteckn Torrt Vått Is/snö Torrt Vått Is/snö

1 4- 70 52- 92 - - 68- 76 65- 80 60- 72
2 5- 70 71- 79 - - 72- 78 - -
3 6- 70 78- 81 78- 82 70- 77 77- 81 74- 85 70- 77

4 6- 90 84- 90 79- 92 - 85- 89 81- 90 73- 85
5 7- 90 87- 91 81- 93 - 86- 91 82- 92 77- 86
6 8- 90 92- 96 88- 95 79- 85 92- 96 88- 96 79- 85
7 11- 90 93- 95 - - 91- 96 83- 97 76- 88

8 8-110 95-103 - 81- 90 95-102 - 83- 89
9 11-110 99-104 95-104 - 99-104 95-104 82-89

10 MV-llO 103-112 - - 104-111 95-109 91-103

    

1) I alt. 1 har minst 4 platser inom enskilda väggrupper och väglag krävts
för beräkning av S. I alt. 2 är S-värdet beräknat på medelvariansen
inom samtliga väggrupper vid olika väglag.

I VTI Rapport nr 12 (1972) erhölls vid förändring från 90 till 70-gräns en

hastighetssänkning om ca 7 km/h, och i statens väginstituts specialrapport

90 (1970) gav jämförelser mellan 90- och 110-vägar en skillnad : 7,2 km/h.

Enligt VTI Meddelande nr 190 (1980) gav en sänkning från 110 till 90-gräns

sommaren 1979 en hastighetssänkning = 6,9 km/h. Sammantaget tyder data

på en sedan länge stabil genomsnittlig hastighetsskillnad av storleks-

ordningen 7 km/h, såväl mellan 70- och 90-gräns som mellan 90-och 110-

gräns vid samma, men icke för låg vägstandard, dock ej vid snö/is-väglag.

Vägstandardens betydelse vid hastighetsbegränsning illustreras tydligt i

 

tabell 5: en mera restriktiv hastighetsgräns kräver en betydande reduktion

av vägstandarden, för att hastigheterna skall sjunka. Enligt samma princip

kan vägstandarden vid en hög hastighetsgräns ha mera påtaglig effekt. Se

den klart högre hastigheten på motorvägarna jämfört med övriga 110-

vägar.
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Hastighetsminskningen förorsakad av vått väglag (utan is eller snö) är

genomgående relativt obetydlig, - i (genomsnittligt) storleksordningen ca 2

km/h.

Hastighetsminskningen till följd av is/snö-väglag ökar med platsernas

ökande hastighetsnivå vid torrt väglag, d v 5 med högre hastighetsgräns och

högre vägstandard. Den relativt mycket svagare effekten av vått väglag

verkar följa samma regler, vilket torde vara rimligt.

Dessa iakttagelser illustreras även av figurerna 1-3, där figur 1 visar

inverkan av vägstandard och hastighetsgränser på hastigheten, medan

figurerna 2-3 visar väglagens hastighetseffekter vid olika hastighetsgrän-

ser. Figur 1 ger vidare en möjlighet att studera rimligheten i väggrupps-

indelningen i tabellerna, vilket underlättas av att varje observation anger

medelhastigheten för samtliga mätningar vid torrt väglag för en given

plats.

I figurerna 2 och 3 motsvarar däremot varje observation en enskild mätning

vid dåligt väglag vars resultat ställs i relation till platsens genomsnittliga

resultat vid torrt väglag. På så sätt framträder variationen i väglagets

hastighetseffekt för olika mätdygn. För att underlätta jämförelserna har

linjer dragits för lika värden i x- och y-led.

Från och med 1981 har friktionen oftast uppmätts i bara två omgångar

under mätdygnet vid is/snö-väglag. Något förvånande är dock, att i

sambandsberäkningar på materialet har friktionsvärdet inget samband med

hastigheten vid is/snö i detta material. Förklaringen kan vara att

friktionen under sådana förhållanden varierar åtskilligt under ett helt dygn,

med påföljd att sambandet friktion - hastighet måste bygga på analyser av

resultat från kortare tidsintervall -t ex halvtimmar -av såväl friktions-

som hastighetsmätning. Det bristande sambandet i detta material antyds

av figur 4.
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Medelhastighet vid en
HEÖ vått väglag
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Medelhastighet på samma plats vid torrt väglag

Figur 2. Samband mellan medelhastigheter vid torrt och vid vått väglag.
Varje siffra motsvarar:
1 = en mätning på 70-plats
2 = en mätning på 90-p1ats
3 = en mätning på ILO-plats
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Medelhastighet vid en
med. is/snö-väglag
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Figur 3. Samband mellan medelhastigheter vid torrt väglag och vid is/snö-
väglag.
Varje siffra motsvarar:
1 = en mätning på 70-plats
2 = en mätning på 90-plats
3 : en mätning på llO-plats.
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Figur 4. Samband mellan medelhastighet och medelfriktion vid is/snöväg-

lag.
Varje siffra motsvarar:
1 = en mätning på 70-plats
2 = en mätning på 90-plats
3 = en mätning på llO-plats.

Anm: Det lägre antalet observationer jämfört med figur 3 beror på att
friktionsmätning saknas i många fall.

VTI MEDDELANDE 390



17

4 HASTIGHETSVARIATIONEN

I de föregående tabellerna 5 och 6 ges data som indikerar variabiliteten i

"platshastigheterna" (standardavvikelser i tabell 5) och i medeltalen för

väggrupperna (konfidensintervallen i tabell 6), där medeltalen beräknats på

platshastigheterna.

Olikheter mellan de skilda mätningarnas medelhastigheter i varje väggrupp

 

visas genom att ange högsta och lägsta värdet vid olika väglag, se tabell 7.

Tabell 7. Mätningarnas lägsta och högsta medelhastigheter i olika
väggrupper för lätta bilar utan släp vid olika väglag.

Antal mätningar: se tabell 3.

 

__ Medelhastighet, km/h

vaggruPp Torrt Vått Is/snö

   

Nr Beteckn Lägst Högst Lägst Högst Lägst Högst

1 4 - 70 64,2 82,6 61,7 82,8 66,1 66,1
2 5 - 70 67,8 80,2 - - - -
3 6 - 70 71,7 88,0 78,0 81,4 68,0 79,9

4 6 - 70 77,7 94,1 78,6 92,2 75,9 82,8
5 7 - 90 82,8 92,4 79,7 94,6 77,2 85,9
6 8 - 90 85,6 100,2 86,3 97,3 75,6 87,2
7 11 - 90 91,3 97,9 85,1 91,7 82,2 82,2

8 8 -110 95,4 101,3 - - 79,4 87,9
9 11 -110 93,8 106,3 94,6 , 103,5 79,6 89,5

10 MV-110 97,9 117,4 97,9 106,4 91,1 103,2

  

Totalt 64,2 117,4 61,7 106,4 68,0 103,2

      

Det bör dock noteras, att ju större materialet är, dess större skillnader kan

förväntas mellan högsta och lägsta värdet (vid samma högsta och lägsta

värde är det bara en enda mätning, jämför tabell 3). Även om dessa värden

så till vida icke är några idealiska mått på variabiliteten, äger de dock

fördelen av att ge en mycket konkret information i detta avseende.
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Tabell 8. Hastighetsvariation inom platser respektive väggrupper.

S = medelhastighetens standardavvikelse, km/h
F = antal frihetsgrader i beräkning av standardavvikelse.

 

Torrt Vått Is/snö
Material 1) S (F) 5 (F) 5 (F)

    

A. Variation mellan mätningar från samma plats

  

Alla väggrupper 2,2 (183) 2,7 (11) 4,2 (20)

Väggrupp 1-9 1,8 (155) 2,7 (11) 3,8 (19)

Väggrupp 2-9 1,8 (151) 2,7 (11) 3,8 (19)

    

B. Variation mellan mätningar från samma väggrupp

  

Alla väggrupper 3,4 (259) 4,8 (35) 4,0 (32)

Väggrupp 1-9 3,3 (228) 4,7 (34) 3,7 (31)

Väggrupp 2-9 3,1 (222) 4,0 (33) 3,7 (31)

    

C. Variation mellan platser från samma väggrupp

  

Alla väggrupper 3,4 (76) 5,0 (24) 2,8 (12)

Väggrupp 1-9 3,4 (73) 4,9 (23) 2,8 (12)

Väggrupp 2-9 3,2 (71) 3,9 (22) 2,8 (12)

      

1) Angående de tre materialalternativen, se sid 19.

I tabell 8 redovisas följaktligen medelhastigheternas variation i några

viktiga avseenden med hjälp av S. Märk att observationerna i detta

sammanhang är av två olika slag. I fallen A och B består den enskilda

observationen av den enskilda mätningens (mätdygnets) medelhastighet, där

  

A visar hur mycket dessa medelhastigheter varierar för samma plats och B

 

motsvarande för samma väggrupp. l fallet C däremot utgörs den enskilda

 

observationen av den enskilda platsens medelhastighet, som i sin tur är

 

medeltalet av olika mätningars medelhastighet.

Som väntat varierar mätresultaten från samma plats (se A) väsentligt

mindre än mätresultaten inom hela väggruppen (se B). Det viktigaste är

emellertid att uppskatta storleksordningen i de två olika fallen. Något

förenklat kan situationen beskrivas på följande sätt.
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Om vi hade tillgång till mätresultat från ett mycket stort ("oändligt") antal

mätdygn skulle vi mycket exakt kunna skatta "platsmedeltalet" (se C), som

vi kan kalla Vp. Vid det enskilda mätdygnet får vi emellertid ett något

avvikande resultat VPT : Vp + VT, där VT är en hastighetskomponent som

 

varierar i tiden.

Om vi antar att Vp och VT i ett givet material är okorrelerade, får vi

följande samband mellan olika S i detvå fallen A och B:

A) 5

B) 52

5(VT)

52(Vp) + SZWT)

I fallet B adderas således varianserna (kvadrerade standardavvikelser). I

fallet C blir situationen mera komplicerad. Varje platsmedeltal Vp får en

varians = Sz(VT)/n, där n (som tidigare) betecknar antal mätningar (mät-

dygn) per plats. Vi får således

N
C) 52 = 52(Vp) + sZ(vT) (nn) /N

 

där N(n) = antal platser med n mätningar och N :2 N(n), jämför

beteckningarna i tabellerna 1-2. Vi borde alltså få ett lägre S-värde i

fallet C än i fallet B.

Ett omedelbart problem är hur realistisk denna enkla modell är vid

tillämpning på ett visst material. Problemet illustreras av tabell 8, där tre

olika alternativ av väggruppering ges för vardera av detre väglagen.

Väglagsuppdelningen är självklar, emedan resultaten oftast måste variera

mera vid vått väglag och vid is/snö-väglag än vid torrt väglag, vilket även

tabellen visar. Däremot är det knappast möjligt på grundval av detta

material att mera bestämt uttala sig om sammanslagningar av väggrupper

för beräkningar av S(Vp) och 5(VT). Mycket kan dock tala för att

motorvägarna (grupp 10) bör hållas isär från tvåfältsvägarna, se fallen A

och B i tabell 9. Dessutom är väggrupp 1 (4-70) relativt avvikande. Vid

denna låga vägstandard är det mycket osäkert vad hastigheten på ens k

raksträcka egentligen representerar. Ibland torde den ofta dåliga linje-

föringsstandarden före mätplatsen ha haft betydelse, se t ex den stora
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skillnaden mellan lägsta och högsta värdet i tabell 7, trots få observa-

tioner.

Mot bakgrund av materialets begränsningar kan det således vara lämpligt

att endast göra några exemplifierande skattningar av S(Vp) och S(VT) på

grundval av de sammanslagna väggrupperna 2-9 för torrt väglag. Som

framgår av tabell 8, fall A är i detta exempel S(VT) = 1,8 km/h. I fall B är

för tvåfältsvägarna vid torrt väglag:

52(Vp) + 52(VT) = (3,3 km/h)2,

d vs

52(vp) = (3,3 km/h)2 - (1,8 km/h)2 :(2,8 km/h)2

En omedelbar konsekvens av 5(Vp) = 2,8 km/h är, att ett betydande skatt-

ningsfel kan kvarstå, om hastighetsnivån vid torrt väglag inom en väggrupp

skattas på grundval av endast upprepade mätningar på fåtal platser,

emedan medelfelet 5(VG) i väggruppens medelhastighet VG preliminärt kan

bedömas vara av storleksordningen

sZ(vG = (2,8 km/hlz/N + (1,8 km/h)2/(N - n)

då vi på vardera av N platser har n skilda mätningar (mätdygn).

Några räkneexem pel:

 

N n N - n 5(VG)

2 2 4 2,2
L!- 1 4 1,7

4 4 16 1,5

16 I 16 0,8

Det framgår med all tydlighet, att en skattning av hastighetsnivån VG

genom slumpvis urval ur en given, någorlunda homogen väggrupp normalt är

mest kostnadseffektiv vid mätningar på olika platser. Förutsättningen är

självfallet, att den statistiska grundhypotesen om ,av varandra oberoende

observationer gjorts rimligt genom bl a utspridning av mätplatserna (idea-

let är givetvis ett slumpvis urval). Dessutom bör utspridningen icke
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medföra för stor Ökning i mätkostnaderna. Följden är, att varje mätplan

kräver en särskild kalkyl av förväntad skattningsnoggrannhet och beräknade

kostnader vid olika planalternativ.

Dessa analyser av skattningsnoggrannheten som funktion av mätplanerna

lider-som redan framgått-av många brister p g a ovissa förhållanden.

Detta illustreras av fallet C i tabell 8. Tvärt emot vad som kunde väntas,

visar platsmedeltalen i C ofta större spridning inbördes än mätningarnas

  

medeltal i B. Sannolikt är förklaringen, att platserna med stort antal

mätningar varit mera olika inbördes m ap platskomponenten Vp än de

övriga platserna.

Det finns även andra viktiga invändningar mot resultaten ovan. Antag att

såväl Vp som VT varierar på ett systematiskt, beräkningsbart sätt, t ex

med hänsyn till flödesvariabler och vägbeskrivande variabler, samt för VT

även m h t veckodygnl) och tid på året. Variationerna i anslutning till

sådana sambandsanalyser har emellertid icke givit något nytt hittills.

I det föregående har vi undersökt hur medelhastigheterna varierar, _dels_

mellan olika mätningar på samma plats och _d_e_l_s mellan olika platser inom

samma väggrupp. Betydligt större variationer finner vi givetvis mellan de

enskilda fordonens hastighet 2 V under ett och samma mätdygn (en och

samma mätning). Denna hastighetsspridning brukar oftast illustreras med

motsvarande standardavvikelse : 5(V). Emedan det har visat sig i materia-

let att hastighetsfördelningen för en mätning i regel nästan följer normal-

fördelningen, ger standardavvikelsen en god bild av variationen.

Enligt tidigare erfarenheter råder ett positivt samband mellan hastighets-

spridningen och medelhastigheten, så att spridningen tenderar öka med

tilltagande medelhastighet. Detta illustreras i grova drag av tabell 9, som

bygger på platsvärden. Inom de olika kategorierna av platser, som i

tabellen avser hastighetsgräns - samt skiljer på motorvägar och övriga

vägar vid hastighetsgräns 110 km/h - råder likaså detta positiva samband.

 

l) Mätningarna startar normalt under dagtid och avslutas nästa dag, så att
mättiden 2 24 h. Vid utvärdering begränsas materialet til 24 h i följd.
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Tabell 9. Genomsnittlig medelhastighet och hastighetsspridning mht
hastighetsgräns och väglag. Lätta bilar utan släp.

N = antal platser

S(V) = hastighetens standardavvikelse,km/h

M : medelhastighet,km/h

GENOMSNITT FÖR BILAR

Torrt Vått Is/snö

Kategori N M S(V) N M 5(V) N M 5(V)

70-platser 22 77,1 11,7 6 77,3 13,1 5 72,0 10,2
90-platser 47 91,2 12,9 19 8,7 12,9 8 81,4 12,6
llO-platser,ejMV 13 100,8 14,3 5 99,7 13,7 7 85,8 13,5
llO-platser,MV 4 107,5 14,1 2 102,2 12,9 1 97,1 13,9

     

Det relativt stora antalet platser med resultat från torrt väglag har

medgett en analys av sambandet, som oberoende av hastighetsgränsen eller

motorväg är:

5(V) = 5,42 + 0,0831 - M

Självfallet kan det icke uteslutas att ett större material av resultat från

motorvägar och/eller 70-vägar med låg standard skulle kunna ge upphov till

signifikanta skillnader i sambanden inom kategorierna i tabell 9. Men i

detta material är skillnaderna rent slumpmässiga.

Sammanfattningsvis - och förenklat - varierar de enskilda fordonens

hastighet inom en given vägkategori på så sätt, att vi har en platsvis

variation mellan fordon inom dygnet enligt SW), en platsvis variation i

medelhastigheten mellan dygn enligt 5(VT) samt en variation 5(Vp) mellan

platsernas medelvärden. Dessa variationer adderas till en 5(VKATEG)

enligt

52(VKATEG) = 5207) + 52(VT) + SZ(Vp)

där vi skattar S(V) enligt formeln ovan, samt 5(VT) = 1,8 km/h och S(Vp) =

2,8 km/h som tidigare, - allt vid torrt väglag.
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5 TIDS- OCH FLÖDESEFFEKTER, M M

Av stort allmänt intresse är den långsiktiga utvecklingen mot allt högre

hastigheter - hastighetstrenden - som så tydligt framträdde under frifarts-

epoken och som sannolikt fortsätter -men försvagad - sedan hastighets-

begränsningarna infördes under 1960-talets senare hälft. En preliminär

resultatredovisning av försök att analysera utvecklingen lämnas i det

föUande.

Pâ grundval av såväl nya som gamla svenska hastighetsdata har särskilda

beräkningsfunktioner tagits fram. Funktionerna ger medelhastighet för

lätta bilar utan släp på belagda, raka, plana och torra landsbygdsvägar vid

såväl fri fart som vid olika hastighetsgränser. Det speciella med funktio-

nerna är att de beskriver hastighetsutvecklingen för olika typer av vägar. I ^

 

tabell 10 nedan visas en rekonstruktion av denna utveckling för några

viktigare vägtyper 1950-85.

Exempel på lätta fordons hastighetsutveckling 1950-85

    

Tabell 10.

på raka, plana och torra landsbygdsvägar enligt beräknings-
modeller (se text). Inom parentes helt teoretiska värden.

__ MEDELHASTIGHET, KM/H FÖR LÄTTA FORDON
VAGTYP

HASTIGHETSGRÃNS 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

6 m-väg Saknas ("fri fart") 67 73 79 85 (89) (94) (97) (101)

90 km/h (67) (73) (77) (79) 82 84 86 88

780 km/h (67) (69) (71) (73) 75 77 78 79

8 m-väg Saknas ("fri fart") 73 81 87 93 (98) ( 103) (108) (111)

110 km/h (73) (81) (86) (90). 93 96 98 100

90 km/h (73) (78) (81) (81+) 87 89 91 93

13 m-väg Saknas ("fri fart") 76 84 91 97 (103) (108) (112) (116)

110 km/h (76) (84) (88) (92) 95 98 101 103
90 km/h (75) (79) (83) (86) 89 91 94 96

MV Saknas ("fri fart") 85 93 101 108 (115) (120) (125) (130)
110 km/h (85) (90) (94) (99) 102 106 109 111
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Som framgår av tabellens exempel är hastighetsutvecklingen från 1950 till

1985 olika för skilda vägtyper och hastighetsregleringar på bl a så sätt, att

högre vägstandard ger större ökning i hastighet vid en viss hastigbestäm-

melse. Likaså ger en friare hastighetsbestämmelse större ökning vid given

vägstandard.

Beräkningarna baseras på en delvis hypotetisk frifartshastighet = VF km/h

som sedan hastigheterna VG km/h härleds från med G km/h = hastighets-

gränsen. De oberoende variablerna är B och T, där B för tvåfältsvägar

härleds ur BR = belagd vägbredd i meter enligt nedanstående och T :

årtalet minus 1900.

Tvåfältsvägar: B : BR för BR §7

B = 7 + (BR-7)O 5 för Br > 7

Motorvägar: B = 29,2

Följande ekvationer har använts.

VF = 16,5 + 160 - (B-2,85)/((B-l,54) - ((54,7/T)2?41 + 1))

V70 =a=4l,6+0,3762'VF oma<VF

V70 = VF om a§VF,

V90 -_- b = 35,9 + 0,5155 - VF om b < VF
V90 -_- VF om bêVF,

VllO : c = 35,3 + 0,5837 ' VF om c < VF

VllO VF om c._>:VF.

En jämförelse med det här framlagda materialet illustreras av tabell ll

med en jämförelse mellan väggruppers medelhastigheter och motsvarande

modellhastigheter för tvåfältsvägarna (väggrupp 1-9). Statistiska analyser

visar inga signifikanta systematiska skillnader mellan platsers modellvär-

den och observerade värden - även då hänsyn tas till olika hastighets-

gränser. Skillnaderna har en standardavvikelse : 3,3 km/h, dvs något

mindre än värdet 3,4 km/h i tabell 8 (se C, väggrupp 1-9).
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Tabell ll. Jämförelse mellan mät- och modellvärden för lätta bilars
medelhastighet i olika väggrupper. Torrt väglag.

      

MEDELHASTIGHET, KM

VÄGGRUPP MÄTNING MODELL

1 (4-70) 72,0 72,5

2 (5-70) 75,0 76,7

3 (6-70) 79,3 78,8

4 (6-90) 86,9 87,7

5 (7-90) 88,8 90,1

6 (8490) 94,0 92,0

7 (11-90) 93,9 93,8

8 (8-110) 98,9 99,4

9(11-110) 101,7 101,0

  

Mera fullständiga jämförelser mellan mätvärden och modellvärden - med

även data före 1980-talet - ges i ett kommande meddelande. Det

väsentliga här har varit dels att visa på en sannolik utveckling av

hastigheterna och dels ge visst underlag för särskilda sambandsanalyser i

det egna materialet.

Till en början skall vi ta upp sambandet mellan hastighet och trafikflöde,

dvs frågan om trafikflödets hastighetseffekter, som normalt innebär en

hastighetsreduktion.

Trafikflödets hastighetsreducerande verkan på tvâfältsvägar uppkommer

genom dess påverkan på såväl omkörningsbehov (flödet ökar frekvensen

upphinnanden) som omkörningsmöjligheter (flödet ökar hinder av mötande

fordon), där särskilt möjligheterna är beroende av vägens utformning. Ju

närmare trafikflödet är till vägens trafikkapacitet, dess större är hastig-

hetsminskningen.

Sedan länge har emellertid en utveckling ägt rum på tvåfältsvägar av högre

standard mot obetydlig eller svag hastighetsreduktion pga flödet, dvs allt

flackare hastighets-flödessamband upp till betydande flödesnivåer. En
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möjlig förklaring kan vara, att allt bättre fordon (bättre köregenskaper)

och relativt restriktiva hastighetsgränser samverkat till att "långsamma"

fordon anpassar hastigheten uppåt vid tätare trafik, samtidigt som hastig-

hetsgränsen rent allmänt håller tillbaka de "snabba" fordonens hastighet.

Denna utveckling kan även vara en följd av ökande hastighetsnivå vid i

övrigt oförändrade förhållanden ("hastighetstrenden"), där hastighetstren-

den pressar hastighets-flödessambandet upp mot ett horisontellt "tak",

påverkat av hastighetsgränsen.

Dessutom har tunga fordons ökade prestanda i kombination med en starkt

begränsad hastighetsövervakning lett till en betydande hastighetsanpass-

ning uppåt även för dessa mera hindrande, långsammare fordon.

Av tabell 4 antyds att antalet axelpar per dygn varierar starkt mellan

platserna i väggrupperna 6 (8-90) och 9 (ll-110). Figur 5 visar hastighets-

flödessambandet inom vardera av dessa två grupper, där de högsta flödena

liggerkring 10 000 axelpar/mätdygn. Det framgår, att någon omedelbart

iakttagbar flödeseffekt på hastigheterna saknas.

Avsaknaden av flödeseffekt i diagrammen kan självfallet bero på inverkan

av andra faktorer. Följaktligen har några regressionsanalyser utförts för

att bringa viss klarhet. Resultaten ges delvis i tabell 12, som visar

regressionskoefficienterna dels för tidsfaktorn (årtal för mätning) och dels

för vardera av de två flödesvariablerna axelpar/dygn och lastbilar/dygn,

båda i tusental. (Antal frihetsgrader till residualvariansen anges i tabellen

för att belysa den statistiska osäkerheten).

Två slags analyser ingår. I den ena (A) bildar varje plats en statistisk

enhet, medan i den andra (B) är enheten en mätning (ett mätdygn). Inte i

något fall är regressionskoefficienterna statistiskt signifikanta, dvs att de i

stort sett är av samma storleksordning som medelfelen.
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Medelhastighet för en mätning
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Figur 5. Samband mellan medelhastighet vid torrt väglag och trafik-
flöde.

Varje siffra anger antal mätningar.

a : vä ru p 6 (d v 5 8-90)
Eb; = väåårugp 9 (d v 5 11-110)
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Analyserna har skett - som framgår av tabellen - med uppdelning efter

1)_
hastighetsgräns resp MV/ej MV Andra oberoende variabler i analyserna

är i fallet A såväl vägens belagda bredd som den ovan beskrivna modell-

hastigheten, medan i fallet B är det endast platsen medelhastighet (genom-

snittet för samtliga mätningar) för att möjliggöra analysen. Denna metod i

fallet B medför givetvis att residualvariansens antal frihetsgrader bla

minskas med antalet platser.

Tabell 12. Medelhastighetens beroende av årtal och flödesvariabler
enligt regressionsanalyser.
Torrt väglag.

Anm: Även andra oberoende variabler har ingått i analyser-
na, se texten.

  

Regressionskoefficient resp (medelfel)

4

      

Material ReSidual
frihets- Årtal Axelpar Lastbilar
grader lOOO/dygn lOOO/dygn

A. SAMBAND MELLAN DATA FÖR PLATSER

70-platser 16 l,6(l,l) -O,2(O,8) ll,3(lO,7)

90-platser lll i,O(l,O) -l,O(O,6) 5,2(2,7)

llO-platser, ej MV 7 -O,5(4,3) -0,8(l,0) 2,5(3,5)

  

B. SAMBAND INOM PLATSER MELLAN DATA FÖR MÄTNINGAR

      

70-platser \ 68 -O,l(0,2) 0,0(O,2) O,l(2,2)

90-platser lll O,2(O,2) -O,l(0,l) O,4(O,4)

llO-platser, ej MV 43 O,8(O,4) O,l(O,l) O,2(l,3)

llO-platser, MV 27 1,0(O,7) 0,5(O,3) O,5(4,7)

 

De statistiskt insignifikanta resultaten beror emellertid delvis på det

förhållandet, att den väntadeeffekten ofta inte är större än dess medelfel,

även om materialet tycks vara stort. Exempelvis kunde hastighets-

reduktionen per tusental axelpar väntas vara av storleksordningen en halv

km/h, vilket kan förklara motsvarande resultat av analysernai fallet A.

 

l) MV ingår ej i A p g a för få platser.
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Däremot strider axelparseffekten i fallet B mot vad som förväntas, emedan

medelfelen i två fall är av storleken ungefär 0,1. Vi får således samma

intryck av svag eller obefintlig flödeseffekt som av figur 5.

Något förvånande är att lastbilsflödets effekt på de lätta bilarnas hastighet

genomgående är positivt, även om de enskilda värdena var för sig saknar

statistisk signifikans.

Vad beträffar inverkan av årtal finner vi att även den går i positiv riktning.

Därvid bör noteras, att i fallet A ingår redan en hastighetstrend av

storleksordningen 0,3 km/h per år genom att modellhastigheten ingår som

oberoende variabel.

Slutligen bör påpekas, att de sju olika regressionsanalyserna i tabell 12 (tre

i fallet A och fyra i fallet B) i princip är statistiskt oberoende inbördes.

Följden är, att de många positiva regressionskoefficienterna för såväl årtal

som lastbilsflöde kan tyda på reella effekter. Årtalseffekten är väntad: en

fortsatt positiv hastighetstrend. Lastbilsflödets effekt är oväntat, men kan

möjligen förklaras av bakomliggande faktorer: i allmänhet högre lastbils-

flöde på vägar med mycket fjärrtrafik, som enligt gammal erfarenhet

ligger på högre hastighetsnivåer än närtrafiken.

I ett pågående uppdrag (1984) för vägverket görs fortsatta studier av

flödeseffekter på de lätta bilarnas hastighet. Inledande analyser på

befintligt material har antytt, att hastighetsreduktionen p g a flödet oftast

blir mera påtagligt (dvs tillräckligt framträdande) först vid höga flöden. De

nya studierna inriktas därför på vägar där verkligt höga flöden (omkring

10 000 fordon/dygn eller mera) tidvis förekommer. I likhet med de

inledande analyserna kommer inverkan av flödesvariationer under dygnet

att studeras ingående.

Några kompletterande analyser av det här studerade materialet tycks

emellertid ge viss ledning för tolkningen av medelhastighetens svaga

flödesberoende hos de lätta bilarna.

Analyserna har i första hand grundats på platsernas värden vid torrt väglag,

d v 5 motsvarande analys A i tabell 12. Det visade sig att följande

signifikanta samband förekom i materialet från 90-vägarna.
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0 Totalflödet (axelpar/dygn) minskade hastighetsspridningen (hastighets-
fördelningens standardavvikelse) samtidigt som "lastbilsflödet" (tunga
fordon/dygn) ökade denna vid given medelhastighet.

 

o Hastighetsfördelningens 85-percentil påverkades i samma riktningar
som hastighetsspridningen av totalflödet och lastbilsflödet.

 

Ytterligare analyser av samma slag som i analys B, tabell 12, dvs

jämförelser mellan mätningar på samma plats, gav bara ett signifikant

flödessamband. På de tvåfältiga llO-vägarna minskade nämligen hastig-

hetsspridningen med totalflödet (medan lastbilsflödets inverkan var obetyd-

ligt).

 

Sambanden med totalflödet tyder på en allmän anpassning till trafikrytmen

vid tätnande trafik, samtidigt som de "snabbare" bilisterna i motsats till

det "långsammare" tenderar att minska sin hastighet - sannolikt på grund

av omkörningshinder.

Sambanden med lastbilsflödet tycks bero på bakomliggande faktorer och

företrädesvis att höga lastbilsflöden kan vara ett tecken på stor andel

snabb fjärrtrafik bland de lätta bilarna.

Det visar sig således att dessa tolkningar i stort sett överensstämmer med

de tidigare framförda hypoteserna. Behovet av nya data och ytterligare

analyser framstår dock klart.

Som framhållits är detta meddelande endast inriktat på hastigheterna för

de lätta bilarna utan släp-i regel vanliga personbilar -och de faktorer

som påverkar dessa hastigheter. Analyser av övriga fordons hastigheter

publiceras i särskilda kommande meddelanden. Dessa övriga fordon består

till allra största delen av bilar med särskild hastighetsgräns högst 70 km/h

på vanliga tvåfältsvägar och bildar därför tillsammans en andel "långsamt

trafik" som normalt svarar mot "lastbilsprocenten". Mot bakgrund av de

föregående analyserna av bl a "lastbilsflödets" inverkan på den snabbare

lätta trafikens hastighet är det lämpligt att illustrera hastighetssambanden

mellan den snabbare och lätta och den långsammare tyngre trafiken, se

figur 6-8.
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Figurerna visar således sambanden mellan å ena sidan medelhastigheten för

de lätta bilarna utan släp och å andra sidan medelhastigheten för dels lätta

bilar med släp (figur 6) och dels tunga bilar utan släp (figur 7) samt med

släp (figur 8). Varje observation representerar en mätning (ett mätdygn),

med påföljd att enskilda platser ofta ingår med ett flertal observationer.

Någon åtskillnad görs inte heller mellan olika väglag eller olika hastighets-

gränser. I sambanden är den specifika platseffekten av viss betydelse,

medan väglag och hastighetsgräns icke verkar ha större effekt. Linjerna i

diagrammen representerar som synes lika värde i X- och Y-led.

Av figur 6 ser vi att lätta bilar med släp i genomsnitt kör ca 5-6 km/h

långsammare än de lätta bilarna utan släp, då de senares medelhastighet är

högst ungefär 90 km/h. För högre hastighetsnivåer bland de vanliga bilarna

ökar hastighetsskillnaden upp till det tredubbla. , I

Sambandet i figur 7 är något annorlundaoch visar en mera jämn ökning av

medelhastigheten för de tunga fordonen utan släp. Vid 105-110 km/h i

medelhastighet för de vanliga bilarna är skillnaden i medelhastighet

genomsnittligt ca 5 km/h mindre än motsvarande värde för lätta fordon

med släp.

I figur 8, där motsvarande jämförelse avser tunga fordon med släp, är

sambandet relativt olika de två föregående sambanden. Den allmänna

tendensen är en mera konstant hastighetsnivå, då de vanliga bilarnas

medelhastighet överstiger ungefär 80 km/h. Medelhastigheten för de tunga

fordonskombinationerna stabileras kring ca 80 km/h, vilket ger en hastig-

hetsskillnad omkring 25-30 km/h då den vanliga lätta trafikens hastighet

ligger på nivån 105-110 km/h.

Sambanden i figurerna 6-8 antyder i likhet med tidigare resultat att en

mera realistisk beskrivning av trafikflödets hastighetseffekter kräver

mycket ingående analyser, där hänsyn tas även till flödena och hastighets-

nivåerna i den långsammare trafikens olika huvudgrupper.
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Medeihastighet för iätta biiar utan siäp

Figur 7. Samband mellan medelhastighet för lätta respektive tunga
bilar utan släp. Material: samtliga mätningar, tvåfälts-
vägar.

VTI MEDDELANDE 390



34

Medelhastighet för
tunga bilar med släp
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Medelhastighet för lätta bilar utan släp

Samband mellan medelhastighet för lätta bilar utan släp
respektive tunga bilar med släp. Material: samtliga mät-
ningar, tvåfältsvägar.

Figur 8.
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Resultat i det föregående har grundats på ett material som måste

karaktäriseras som mycket stort ur såväl svensk som internationell syn-

punkt. Detta stora material är emellertid begränsat till punkthastighets-

mätningar på raka och plana vägavsnitt. Dessutom begränsas analyserna

till hastigheterna för lätta fordon utan släp (i regel vanliga personbilar) och

faktorer som inverkar på hastigheterna. Meddelandet kommer redan av

dessa skäl att följas av andra redovisningar som tar upp hittills obehandlade

frågor, då dessa kan belysas av detta samt kompletterande material.

De viktigaste resultaten är av relativt enkel natur och visar medelhastig-

heter vid tre huvudkategorier av väglag inom tio olika väggrupper (tabell 5

sid 8). Vid denna uppdelning av det totalt sett betydande materialet är

emellertid delmaterialen ofta rätt små med hänsyn till den icke obetydliga

variationen i medelhastighet mellan olika platser i samma grupp.

Med viss osäkerhet om erforderliga statistiska förutsättningar är uppfyllda,

visar medelhastigheternas teoretiska konfidensintervall dock på enkvarstå-

ende skattningsosäkerhet av icke obetydlig storlek i flertalet fall (tabell 6

sid 10).

Variationen i medelhastighet platserna emellan illustreras dels i några

sambandsdiagram (t ex figur 1) och dels i särskilda tabellvärden (t ex i C,

tabell 8 sid 18). Dessutom har försök gjorts att skatta en genomsnittlig

variation mellan medelhastigheter från olika mätningar på samma plats

(vid givet väglag), vilket möjliggjort skattningar av en specifik variation

mellan platsmedeltal (sid 19-20). Skattningarna bör underlätta ändamåls-

enliga mätplaner, om noggrannare skattningar av den genomsnittliga

hastighetsnivån i olika väggrupper skall göras.

Det är emellertid icke uteslutet, att en större skattningsprecision uppnås i

vissa fall enbart med mera allmänna modeller, som sammanfattar inverkan

av några huvudfaktorer. Det i kapitel 5 redovisade försöket att samman-

fatta inverkan av hastighetstrender, tvärsektion och hastighetsgränser kan

tyda på detta (se bla tabell ll, sid 25). Modellen tyder även på en

fortsatt, om än starkt reducerad, hastighetstrend sedan den allmänna,

vägdifferentierade hastighetsbegränsningen infördes.
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I modellen tas inga hänsyn till eventuella flödeseffekter. Då sådana

effekter har analyserats på detta material har det visat sig att särskilda

studier erfordras, inkluderande nytt material från särskilt starkt trafike-

rade vägar. Sådana studier har påbörjats. Av visst intresse är dock det

förhållandet, att flödet tenderar minska hastighetsspridningen bland de

vanliga lätta bilarna. Även om detta samband är statistiskt signifikant, bör

det kontrolleras med de särskilda analyserna av flödeseffekter i delvis nya

material. Detta framgår även av att övriga fordonsgrupper med i regel

70 km/h som särskild allmän hastighetsgräns har olika hastighetsanpassning

i förhållande till de helt dominerande, vanliga lätta bilarna.
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