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Hastigheter i landsvägstrafik.
Anpassning till Skyltad hastighet.

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

REFERAT

Anpassningen under senare år till skyltade allmänna hastighetsgränser (70,

90 och 110 km/h) på landsbygdsvägar har studerats med material från 353

dygnsvisa mätningar 1979-82 på 92 olika platser på rak och plan väg.

Genom jämförelser med äldre material har hastighetsutvecklingen sedan

1950 studerats, dels vid fri fart 1950-67 och dels vid allmän hastighetsbe-

gränsning efter 1967. I materialet från l979-82 har andelen lätta bilar

utan släp ("personbilar") som överskridit skyltade hastighetsgränser under-

sökts för olika vägkategorier,-likaså andelen som överskridit gränserna

med mer än 10 km/h.
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Speeds in rural road traffic.
Adaptation to general speed limits.

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

ABSTRACT

The adaptation during recent years to general speed limits (70, 90 and

110 km/h) on rural roads have been studied with data from 353 different

21+-hours spot speed measUrements 1979-82 covering 92places on straight

and level road seCIions. By adding older results, the speed trends for cars

since 1950 have been examined for the period without speed limits, i.e.

1950-67, and for the period following the introduction of general speed

limits, i.e. 19/67-82. The measurements from 1979-82 have been analysed

regarding the proportion of cars with speeds exceeding the speed limit and

also of those exceeding the speed limit by more than 10 km/h.
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Hastigheter i landsvägstrafik.
Anpassning till skyltad hastighet

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

SAMMANFATTNING

Efter sammanslagning av Olika material från punkthastighetsmätningar

1979-82 på rak och plan landsväg har data erhållits från 353 mätningar på

92 platser. Varje mätning avser ett helt dygn. Analyserna avser endast

hastigheterna för lätta bilar utan släp, d vs med hastighetsbestämmelser

som anges av skyltade hastighetsgränser.

Tillsammans med äldre data har materialet dels medgett vissa inledande

studier över hastighetsutvecklingen sedan 1950-talets början och dels

använts för studier av anpassningen till skyltad hastighet under senare år.

Införande av allmän hastighetsbegränsning hösten 1967 medförde överväg-

ande kraftiga sänkningar av hastighetsnivån, särskilt på vägar med hög

standard. Dessutom dämpades radikalt den tidigare trenden mot allt högre

hastigheter år från år. Således framträder ingen signifikant hastighets-

trend under senare år (1979-82).

I materialet från 1979-82 visas i vissa viktiga avseenden hur anpassningen

till skyltad hastighet på raka och plana vägar varierar med vägtyp och

väglag. Av störst intresse är förhållandena vid torrt väglag. Genomsnitt-

ligt drygt tre av fyra lätta bilar utan släp överskred skyltad 70-gräns,

ungefär hälften överskred skyltad 90-gräns och nära en av fyra överskred

skyltad llO-gräns på studerade tvåfältsvägar. På motorvägarna var det

nära varannan som överskred den gällande liO-gränsen. Andelen som

överskred skyltad hastighet med mer än 10 km/h var i allmänhet hälften så

många som andelen över hastighetsgränsen, med undantag för tvåfältiga

110-vägar, där det bara var ca tredjedelen. Av resultaten framgår det

dock, att stora skillnader i efterlevnad råder mellan olika, men likartade

platser.
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IV

På grundval av resultaten är det möjligt att bedöma inverkan på efterlev-

naden av ändrade hastighetsgränser. Några radikala förbättringar i efter-

levnad verkar knappast vara möjliga med trafiksäkerhetsmässigt rimliga

högre hastighetsgränser.
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Speeds in rural road traffic.
Adaptation to general speed limits.

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

SUMMARY

The results from various spot speed studies in 1979-82 at straight and level

rural road sections, have been analysed. The data consists of 353 measure-

ments of 24 hours each at 92 different places. The analyses are restricted

to speeds of single, light cars, i.e. vehicles to which only applies the speed

limits posted (i.e. 70, 90 or llO km/h).

Together with older results, the data have been used for preliminary

analysis of speed trends for cars since 1950, in addition to the main study

of observance to speed limits 1979-82.

The introduction in the autumn 1967 of general speed limits at rural roads

resulted generally in greatly reduced speeds, especially on high standard

roads. In addition, the previous trend of yearly speed increases was also

radically reduced.

The data from 1979-82 illustrates how the adaptation to general speed

limits depends on road standard and also weather dependant road surface

conditions.

Of main interest are the results obtained for dry surface conditions. On

average, the speeds of more than three out of four cars exceeded the speed

limit on roads with the 70 km/h limit, one of two on roads with the 90 km/h

limit, and nearly one of four on two lane roads with the 110 km/h limit. On

motorways, about one of two cars exceeded the 110 km/h limit. The

proportion exceeding the speed limit by more than l0 km/h was reduced to

about half of the proportion exceeding the speed limit, with the exception

of two lane roads with the 110 km/h limit, where this reduction was about

one third. However, great differences were often observed between

similar places in these respects.
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VI

The results indicate how changes in speed limits affect drivers' observance

of the limits. It can be concluded, that major improvements in observance

are not possible by such moderate increases of the speed limits, which can

be accepted with regard to road safety.
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1 INLEDNING

Under senare år har trafikavdelningens punkthastighetsmätningar på rak

och plan väg haft en totalt sett betydande omfattning. Dessa mätningar

har ingått i dels avdelningens löpande hastighetsuppföljning från slutet av

19791) och dels vissa vägverksuppdragz).

Efter sammanslagning av olika material har data erhållits från 353

mätningar 1979-82 på 92 platser. Erforderliga datafiler för statistiska

analyser av detta material har varit tillgängliga sedan slutet av 1983.

Hastighetsuppföljningens mätresultat publiceras årsvis tillsammans med en

redovisning av uppföljningens syfte, uppläggning m m. För de 18 platser

som från början ingått har ett flertal mätningar företagits på varje plats.

Sedan vintern 1981/82 har antalet platser utökats och uppgick hösten 1982

till 35. Mätningarna för vägverksuppdragen har företagits på ett relativt

stort antal platser med oftast endast två mätningar per plats. Ett antal av

dessa platser har sedan ingått bland de nya platserna i uppföljningen.

Redan 1982 erhöll trafikavdelningen i uppdrag av såväl vägverket som

trafiksäkerhetsverket att för särskilda syften analysera sammanslagna

material från trafikavdelningens hastighetsmätningar. Vägverkets uppdrag

avsåg analyser av olika faktorers inverkan på hastigheterna, medan trafik-

säkerhetsverket uppdrag avsåg anpassningen till skyltad hastighet.

De ovan nämnda datafilerna utformades så, att de kunde utnyttjas för båda

uppdragen, vars resultat redovisats separat, dels i detta meddelande och

dels i ett föregående, som avser vägverksuppdraget3). De båda meddelan-

dena kompletterar varandra i många avseenden, bl a till följd av gemen-

samt material. Även om de redigerats för att kunna läsas fristående, ger

det således flera fördelar att ta del av båda.

 

1) Se VTI Meddelanden nr 337, 345 och 397.

2) Se VTI Meddelanden nr 273, 277 och 389.

3) VTI Meddelande nr 390 (1984) B Kolsrud: Hastigheter i landsvägstrafik.
Olika faktorers inverkan på hastigheten för lätta bilar på rak och plan
väg.
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2 HASTIGHETSUTVECKLINGEN EFTER 1950 - EN ÖVERSIKTLIG

ANALYS

Redan i början av 1960-talet påvisade dåvarande statens väginstitut (VTIs

föregångare) påtagliga ökningar år från år av personbilarnas hastighet med

någon km/h årligen på samma oförändrade platser på landsbygdsvägarna.

Liknande erfarenheter rapporterades från utlandet.

De högre hastighetsnivåerna har åtföljts av ökningar i vägarnas trafikkapa- .

citet. Kapacitetsfrågorna i sammanhanget har varit huvudtemat i flertalet

utländska studier. I Sverige - och företrädesvis frånvägverkets sida - har

det praktiska intresset riktats mera direkt mot hastighets/flödessamban-

den, bl a på grund av deras betydelse för beräkningar av trafikkostnader på

vägar av olika standard.

Svenska förhållanden avviker dessutom på många sätt från motsvarande

utländska beträffande tex vägutformning, bilpark samt efterlevnad av

hastighetsbestämmelser. Detta har medfört att vägverkets planerings-

underlag avseende hastighets/flödessamband övervägande har utformats på

grundval av svenskt material, huvudsakligen från VTIs eller statens väg-

instituts trafikstudier ochtrafikmodeller, utförda på uppdrag av vägverket.

Någon mera ingående analys av den svenska hastighetsutvecklingen och

dess följder beträffande hastighets/flödessamband m m har hittills icke

redovisats. Det relativt omfattande materialet från senare år av punkthas-

tighetsmätningar på raka och plana landsvägar har emellertid i kombination

med äldre data möjliggjort vissa översiktliga analyser av såväl tidigare som

nu aktuella, hastighetstrender. I figurl illustreras några preliminära

resultat, som i grova drag illustrerar den svenska hastighetsutvecklingen

för personbilstrafiken. Linjerna i figuren avser modellvärden för person-

bilars "stabiliserade" medelhastigheter vid fri fart respektive vid de

generella hastighetsgränserna 70- 90- och 110 km/h på några vanliga

svenska typvägar, då vägen är rak, plan och torr. Med stabiliserat tillstånd

menas den nivå som uppnås, sedan hastighetsbestämmelsen varit i kraft så

länge, att trafikanternas anpassning till den icke längre är påverkad av

"nyheten". Modellen är icke bara begränsad till stabiliserade tillstånd utan

begränsas även till enbart allmänna hastighetsgränser (i motsats till
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tillfälliga eller helt lokala hastighetsgränser). Modellens konstruktion

anges i VTI Meddelande nr 390, sid 24. Där framgår det att hastigheten vid

fri fart bestäms utom av årtalet endast av vägtyp (för tvåfältsvägarna

genomgående av av den belagda vägbredden) samt att inverkan av varje

hastighetsgräns anges som ett särskilt samband med frifartshastigheten.

Medelhastighet
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Figur 1. Utveckling från 1950 av personbilars medelhastighet på några
svenska typvägar enligt "trendmodell" (linjerna) och jämför-
bara mätresultat (punkterna). Rak, plan och torr väg. MV =
motorväg, 6-13 = belagd bredd i m för tvåfältsvägar, F = fri
fart, 70-1 lO : hastighetsgräns i km/h. '
M: Streckade linjer avser hastigheter enligt trendmodellen,
om fri fart hade gällt efter sept 1967.

Punkterna i figuren visar mätresultat som har varit någorlunda jämförbara

med motsvarande linjer enligt trendmodellen. Varje punkt representerar

oftast ett flertal olika mätningar på skilda platser. Som framgår av
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figuren, ökade hastigheterna enligt modellen mycket starkt under frifarts-

perioden 1950-67 med upp till 26-27 km/h för motorvägar och omkring

20 km/h för 6-metersvägarna. Vi ser också att mätresultaten för 8-

metersvägarna från 1950-talets början till mitten av 1960-talet ligger väl i

linje med trenden, som för dessa vägar i genomsnitt motsvarar en ökning :

ca 1,2 km/h årligen 1950-67.

I motsats till utvecklingen under fri fart är situationen mera oklar efteråt,

sedan allmän hastighetsbegränsning införts. Otvivelaktigt har en reell

hastighetsökning skett i början, åtminstone från 1960-talets slut fram till

l970-talets mitt. Detta kan till stor del betraktas som en övergång till den

långsiktiga anpassningen till allmän hastighetsbegränsning som modellen

avses återge.

Analyserna av materialet 1979-82 har emellertid icke visat någon statis-

tiskt signifikant, trendmässig ökning av medelhastigheterna (se VTI Med-

delande nr 390 sid 28-29). Å andra sidan har resultaten stått i rimlig

överensstämmelse med trenderna i figur 1, där ökningen i medelhastig-

heterna är av storleksordningen någon tredjedels km/h årligen för olika

vägkategorier.

I ett särskilt kommande meddelande om bla hastighetstrender avses

analyserna av nyare data kunna göras på ett större material, sedan

mätningar upprepats på ett utökat antal platser. På så sätt ökar

möjligheterna att analysera hastighetsutvecklingen med erforderlig preci-

sion.
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3 ANPASSNINGEN 1979-82 TILL SKYLTAD HASTIGHET

Anpassningen till skyltad hastighet berör i första hand lätta bilar utan släp,

som dels utgör en helt dominerande andel av fordonen i vägtrafiken och

dels är hastighetsbegränsade enbart av den skyltade hastigheten. Huvudsak-

ligen av dessa skäl begränsas analyserna av hastigheter i detta meddelande

till sådana bilar, d vs övervägande vanliga personbilar. Vidare är det

 

hastigheterna på raka och plana vägar som ger den väsentliga informa-

 

tionen om anpassningen till skyltad hastighet och bl a därför begränsat

materialet till mätningar på sådana vägavsnitt. Hastigheterna har mätts

med den vid VTI utvecklade fordonsdifferentierande 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

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 l,65 m och 3,3 m 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 uppdelat på

varje timma, antalet av olika fordonstyper samt medel- och percentil-

hastigheter, m m.

Registreringarna på mätapparaturens hålremsager normalt säker identi-

fiering av följande fordonsslag:

P = lätta bilar, dvs bilar med tötalvikt högst 3,5 ton, samt utan
släpvagn. I det stora flertalet fall är de vanliga personbilar.

PS : lätta bilar med enaxlig släpvagn d vs i praktiken husvagn eller
släpkärra. Hastighetsgräns 70 km/h.

L : tunga bilar - med totalvikt över 3,5 ton - utan släpvagn. I denna
kategori dominerar självfallet tunga lastbilar, men även stora
bussar ingår, emedan mätssystemet inte förmår att skilja emellan
dessa två grupper. Hastighetsgränser 70 och 90 km/h.
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LS = tunga bilar med släpvagn, d v 3 helt övervägande s k tunga lastbils-
kombinationer. Hastighetsgräns 70 km/h.

Emedan gruppen LS kan variera betydligt med avseende på axelarrange-

mang (antal axlar och axelavstånd, vilket avgör typkoden på hålremsan)

motsvaras denna grupp i motsats till de föregående av ett stort antal olika

typkoder.

Förutom koder som är tolkbara typkoder förekommer mycket varierande

s k restkoder : R, som på landsväg huvudsakligen uppstår på grund av

samtidiga möten över givarna. Detta förekommer nästan enbart då en

enda apparat används för båda körriktningarna, d v s med givarna över hela

vägen.

För beräkning av flödesmåttet axelpar/h utvärderas för hela mätdygnet

samtliga passerade fordonsaxlar (d v 5 sammanlagt för P, PS, L, LS och R).

Antalet delas med två för att reducera till par och antal par delas utan

bortfall av timmar med 24. Vid timbortfall sker en beräkning som ger

ungefär likvärdigt resultat genom att man för bortfallet bygger på data

från andra mätningar på samma plats. Beräkningen av "lastbilsprocenten"

: procent tunga fordon beräknas som 100 - (antal L och LS)/(antal P, PS, .L

och LS). I

 

3.1 Materialet

Som redan framgått består materialet av 353 mätningar under vardera ett

helt dygn, fördelade på 92 olika platser. nyigurZ visar platsernas

geografiska fördelning. Emedan materialet-härrör från olika studier,

företagna under resursbegränsningar och av särskilda skäl, är platserna

ojämnt utspridda över Sverige. Av kostnadsskäl är emellertid vare sig

svenska eller utländska hastighetsstudier så utformade, att de tillgodoser

objektivt säkerställd statistisk representativitet i tid och rum. I stället

bygger analyserna på förutsättningar - oftast okontrollerade - att resulta-

ten kan generaliseras, då de ställts i relation till vissa iakttagbara faktorer.
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Tabell 1. Materialet med hänsyn till vägkategorier samt antal mätplat-
ser och mätningar.
Anm: Medeltal för belagd bredd beräknat på mätningar.
Variationen illustreras här och i övriga tabeller med ägsta och
högsta värdet ("variationsbredden").

          

Vägkategori Beläâtgedd Antal .Anya
Variation Medeltal km/h Platser matning

4-70 4,4 - 4,7 4,6 70 3 10
5-70 5,0 - 5,8 5,5 70 6 11
6-70 6,0 - 6,5 6,2 70 13 72

70-vägar 4,4 - 6,5 5,9 70 22 93

6-90 6,0 - 6,9 6,5 90 14 37
7-90 7,0 - 7,5 7,1 90 10 29
8-90 8,0 - 9,0 8,3 90 21 61
11-90 11,0 _13,0 12,4 90 7 30

90-vägar 6,0 -13,0 8,4 90 52 157

8-110 8,0 - 9,0 8,5 110 4 12
11-110 ' 11,5 _13,0 12,7 110 9 55

110-vägar,ejAAV 8,0 -13,0 12,0 110 13 67

AAv-110 - - - 110 5 36

Totalt - - - - 92 353

        

Här har materialet genomgående indelats i vägkategorier med hänsyn till

två faktorer av dominerande betydelse, nämligen vägstandard och hastig-

hetsgräns, se tabell 1. Utom för motorvägarna karaktäriseras vägstandar-

den med vägens belagda bredd. Det framgår att både antalet platser och

antalet mätningar fördelar sig ojämnt på vägkategorierna. Således visar det

sig, att det ur såväl svensk som internationell synpunkt mycket stora totala

materialet ofta är av måttlig eller ringa storlek för vissa kategorier. I

tabell 2 ges flödesdata vid mätningarna som en kompletterande beskrivning

av materialet. Såväl iwtabell l som i tabell 2 är det mätningarnas (icke

platsernas) variation och medeltal som avses, där variationen på ett enkelt

sätt beskrivs med det lägsta respektive högsta värdetför ett mätdygn inom

vägkategorin i fråga.
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Tabell 2. Trafikflöden och andel tung trafik. Alla mätningar.

                   

Axelpar/dygn, Andel tunga bilar,

Vägkategori :Axnfal 1000431 ' Pigcent

matningar Variation Medeltal Variation Medeltal

4-70 10 0,2- 0,6 0,4 2-16 8

5-70 11 0,2- 0,9 0,6 6-14 10

6-70 72 0,3- 6,6 2,3 2-21 9

70-vägar 93 0,2- 6,6 1,9 2-21 9

6-90 37 0,1 - 3,9 2,1 4-29 12

7-90 29 1,3- 6,6 3,3 2-21 9

8-90 61 0,6-10,3 3,9 4-33 16

11-90 30 2,7- 7,8 4,8 7-29 15

90-vägar 157 0,1 - 10, 3 3,5 2-33 13

8-110 ' 12 0,6- 2,1 1,2 7-21 14

11-110 55 3,0- 9,6 5,1 6-32 14

110-vägar, ej MV 67 0,6- 9,6 4,4 6-32 14

MV-110 36 3,3-10,2 6,2 3-19 15

Totalt 353 0,1-10,3 3,5 2-33 12

3.2 Hastighetsanpassningen i personbilstrafiken

 

För enkelhetens skull används fortsättningsvis i texten oftast det vanliga

uttrycket personbilar om bilarna i kategorin P = lätta bilar utan släp,

medan den preciserade beteckningen står i tabellerna.

I likhet med tabellerna 1 och 2 bygger resultaten i övriga tabeller på den

enskilda mätningen som statistisk enhet, fast mätningarna är mycket

ojämnt fördelade på deolika platserna. För en belysning av personbilarnas

anpassning till skyltad hastighet torde denna förenkling knappast ha större

betydelse, samtidigt som tolkningen av redovisade data förenklas. Alterna-

tivet hade varit att företa relativt omfattande analyser av de systematiska

skillnaderna i hastighetsanpassningen olika platser emellan, som har kunnat

konstateras och som av resursskäl fått endast en första behandling i VTI

Meddelande nr 390.
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Tabell 3. Medelhastighet och hastighetsspridning (standardavvikelse)
under mätdygnet. Lätta bilar utan släp, alla mätningar.

Antal Dygnsmedel- Hastighets-

Vägkategori mät- hastighet, km/h spridning, km/h

ningar Variation 'Medeltal Variation Medeltal

4-70 10 61,7- 82,8 73,9 9,0 -16,7 13,1

5-70 11 67,8- 80,2 74,9 8,9 -16',4 11,8

6-70 72 68,0- 88,0 79,2 8,4 - 14,3 11,4

70-vägar 93 61,7- 88,0 78,1 8,4 - 16,7 11,6

6-90 37 75,9- 94,1 85,6 9,9 - 20,1 12,6

7-90 29 77,2- 94,6 87,0 10,9 - 14,5 12,4

8-90 61 75,6-100,2 91,8 9,9 - 15,8 12,9

11-90 30 82,2- 97,1 93,1 11,4 - 13,4 12,2

90-vägar 157 75,6-100,2 89,7 9,9 - 20,1 12,6

8-110 12 79,4-101,3 90,01)11,6 - 16,1 14,1

11-110 55 79,6-106,3 98,9 11,1 - 15,6 13,5

110-vägar, ej MV 67 79,4-106,3 97,3 11,1 -16,1 13,6

MV-110 36 91,1 -117,4 107,2 12,4 - 18,3 14,2

Totalt ' 353 61,7-117,4 89,9 8,4 - 20,1 12,7

 

1) Hög andel mätningar på is/snö-väglag, jämför tabell 4.

I tabell 3 visas de två viktigaste fördelningskaraktäristikorna i de dygnsvisa

hastighetsfördelningarna, nämligen hastigheternas (aritmetiska) medeltal

respektive hastigheternas standardavvikelse - "spridningen". För dessa två

karaktäristikor visas i varje vägkategori variationen med lägsta respektive

högsta dygnsvärdet samt medeltalet av dygnsvärdena.

Medelhastigheterna i tabell3 har i motsats till hastighetsspridningen

emellertid till viss del påverkats av ogynnsamma väglagsförhâllanden som

förekommit i totalmaterialet. I tabell 4 har därför medelhastigheter

redovisats med en uppdelning efter det dominerande väglaget under dygnet.
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Tabell 4. Antal mätningar (n) samt medeltal (M) av dygnshastigheter,
km/h, vid olika väglag. Lätta bilar utan släp, alla mätningar.

       

        

Vägkategori V Torrt el:'15 Is/snö

n M n M n M

4-70 7 75,4 2 72,3 1 66,1

5-70 11 74,9 - - - -

6-70' 55 80,4 6 79,6 11 73,0

70-vägar 73 79,1 8 77,7 12 72,4

6-90 28 86,2A 7 85,1 2 79,4

7-90 20 87,5 7 87,1 2 81,6

8-90 42 94,2 10 91,3 9 81,5

11-90 26 93,9 3 89,5 1 82,2

90-vägar 116 91,1 27 88,4 14 81,2

8-110 4 98,9 - - 8 85,6

11-110 44 100,3 6 99,2 5 85,7

llO-vägar,ejAAV 48 100,2 6 99,2 13 85,6

84v-110 32 108,2 2 102,2 2 97,2

Totah: 269 91,5 43 88,6 41 80,8

 

  

 

Beskrivningen av väder och väglag är delvis osäker. Då karaktäriseringen

är osäker, beror det på i stort sett följande samverkande faktorer:

o Väder och väglag växlar under mätningen.

0 Mätpersonal befinner sig vid den enskilda mätplaten vid ett fåtal
tillfällen under den dygnslânga mätningen (vid montering, kontroll och
demontering).

Följaktligen är en detaljerad karaktärisering orealistisk. Det har i prak-

tiken visat sig ändamålsenligt med en karakterisering enligt tabell 4, med

tre huvudkategorier där följande förhållanden överväger:
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1. God sikt och torrt väglag.

2. Dimmigt eller vått utan snö eller is på vägen.

3. Snö eller is på vägen.

Hastigheterna vid torrt väglag ger uppenbarligen den bästa bilden av

anpassningen till skyltad hastighet. Medan vått väglag sänker hastigheter-

na medi genomsnitt bara ett par km/h, har is- och snöväglaget självfallet

betydligt större inverkan, vars genomsnittliga storlek framträder i tabell 4.

Några beräkningar av statistiska fel i medeltalen ges icke i detta meddel-

andes tabeller. För Sådana frågor hänvisas till VTI Meddelande nr 390. En

viss uppfattning om slumpvariationen i medelhastigheten inom de olika

vägkategorierna ger dock följande.

För varje mätning kan - som framgått tidigare - en teoretisk medelhastig-

het beräknas på basis av kalenderåret, den belagda bredden och hastig-

hetsgränsen. Detta värde bör svara mot medelhastigheten under dygnet vid

torrt väglag. Genom att i olika väggrupper jämföra medeltalet av olika

mätningars uppmätta medelhastigheter med motsvarande medeltal för

modellhastigheten, kan teoretiskt sett ges en viss uppfattning om slump-

felen i de empiriska medeltalen. Det har då visat sig, att skillnaderna

mellan empiriska och teoretiska värden i genomsnitt är ungefär noll och

har en standardavvikelse som endast uppgår till 1,8 km/h. Detta antyder

att skillnaderna mellan observerade och teoretiska medeltal skulle kunna

minska om antalet platser ökades i varje väggrupp.

Värdena i tabell 4 illustrerar det välkända förhållandet att överskridanden

av den skyltade hastigheten ökar med sänkt hastighetsgräns,-ett för-

hållande som måste vägas mot en ur trafiksäkerhetsmässig värdefull

hastighetsreduktion. *Hastighetsreduktionen vid sänkt hastighetsgräns på

landsbygdsvägar med 20 km/h t ex från 90- till 70-gräns torde i tillämpbara

fall ligga mellan 5 och 10 km/h i genomsnitt,-att döma av denna och

andra svenska studier. Till jämförelse kan nämnas att modellhastigheterna

för 1985 ökar ca 9 km/h på 6-metersväg vid höjning av skyltad hastighet

från 70till 90 km/h, medan på såväl 8- som lB-metersväg är ökningen ca

7 km/h vid höjning från 90 till 110 km/h, se figur 1. Av tabell 4 att döma

är dock sannolikt ökningarna i verkligheten något mindre.
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Tabell 5. Andel lätta bilar utan släp som överskridit hastighetsgränsen.
Alla mätningar samt mätningar vid torrt väglag.

               

Procent över ,hastighetsgränsen

Vägkategori Alla mätningar Torrt väglag

Variation Medeltal Variation Medeltal

4-70 21 -84 58,6 43 -84 65,9

5-70 41 -80 64,6 41 -80 64,6

6-70 39 ;97 78,5 "50 -97 82,6

70-vägar 21 -97 74,7 41 -97 78,2

6-90 8 -61 33,0 8 -61 35,0

7-90 14 -62 36,6 22 -54 37,7

8-90 10 -75 53,3 27 -75 60,4

11-90 . 23 -69 57,7 53 -69 60,4

90-vägar 8 -75 46,3 8 -75 50,3

8-110 2 -30 10,8 15 -30 23,0

11-110 2 -47 21,6 10 -47 24,0

110-vägar, ej MV 2 -47 19,7 10 -47 23,9

MV-110 8 -69 42,9 18 -69 45,3

Totalt 2 -97 48,4 8 -97 52,6

    

Mera konkreta data angående anpassningen till skyltad hastighet presente-

ras i tabell 5, där andel personbilar med hastighet över hastighetsgränsen

ges för de skilda vägkategorierna.

Här framträder i viss mening konsekvenserna av medelhastigheter och

hastighetsspridningar enligt den föregående tabellen. Av störst intresse är

överskridanden vid torrt väglag. Procenten över hastighetsgränsen är

betydande på de studerade 70-vägarna och visar att cirka tre av fyra

personbilar överskred hastighetsgränsen vid torrt väglag. På 90-vägarna

var då ungefär varannan och på tvâfältiga llO-vägar nära en av fyra över

gränsen. Skillnaderna i efterlevnad mellan olika platser är dock betydan-

de.
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Tabell 6. Andel lätta bilar utan släp som överskridit hastighetsgränsen
med minst 10 km/h. Alla mätningar samt mätningar vid torrt

Procent minst 10 km/h över hastighetsgränsen

Vägkategori Alla mätningar Torrt väglag

Variation Medeltal Variation Medeltal

4-70 4 -57 30,8 7 -57 36,6

5-70 10 -52 30,6 10 -52 30,6

6-70 9 -83 43,2 16 -83 47,1

70-vägar 4 -83 40,4 ' 7 -83 43,6

6-90 1 -28 13,0 1 -28 13,9

7-90 4 -34 14,8 7 -29 14,7

8-90 3 -46 26,3 8 -46 30,6

11-90 8 -41 26,3 20 -41 27,9

90-vägar 1 -46 21,0 1 -46 23,2

8-110" 0 -13 4,3 6 -13 8,8

11-110 0 -16 6,8 2 -16 7,6

110-vägar, ej MV 0 -16 6,4 2 -16 7,7

MV-llO 2 -43 19,4 4 -43 20,6

Totalt 0 -83 23,2 1 -83 25,7

       

Vägstandardens inverkan vid torrt väglag avläses klart på såväl 70- som 90-

och 110-vägar, - på de smalare 70-vägarna är efterlevnaden bättre än

genomsnittet, likaså på 90-vägarna framträder den sämre efterlevnaden på

motorvägarna med nära dubbelt så. vanliga överskridanden som på tvåfälts-

vägarna.

Det kan emellertid hävdas, att överträdandet av själva hastighetsgränsen

ger en orealistisk - d vs för pessimistisk - bild av brister i efterlevnaden.

Bilförarna är i allmänhet medvetna om att måttliga överträdelser vid

trafikkontroll icke leder till påföljd. Dessutom är det en vanlig uppfattning

att hastighetsmätaren visar för högt värde, vilket ofta icke är fallet. Av

störst betydelse kan det kanhända vara, att anpassningen till andra fordon,

d v 5 kravet att följa trafikrytmen", snarare leder till hastighetsökning än

till hastighetsminskning.
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Tabell 7. Jämförelse mellan observerad och beräknad procent hastig-
hetsöverskridande lätta bilar utan släp vid torrt väglag. Beräk-
nad procent bygger på normalfördelningshypotes.

M(V) = medelhastighet i vägkategori

F(O; Z) : normalfördelningens fördelningsfunktion (normerad
= N(0;1))

A(v* -.- F(O; (MW) - v*)/s) för beräknade värden, där 5 =
11,5 km/h för vägar utan vägren och 5 = 14,1 km/h
för övriga vägar. _

      

A(V*) = andel fordon
M(V)1) V* med hastighet över V*

Vägkategmi km/h km/h Observerad Beräknad

70-vägar 79,1 70 78 % 78 %
80 44 0/o 47 0/o

90-vägar 91,1 90 50 % 53 %
100 23 % 26 0/o

110-vägar 100,2 110 24 0/o 24 0/o

ej MV 120 8 % 8 0/0

MV-110 108,2 110 45 9/0 45 0/0

120 21 9/0 20 0/o

       

1) Jämför tabell 4.

Mot denna bakgrund har andelen som överskridit hastighetsgränsen med

minst 10 km/h beräknats, se tabell 6. Denna andel torde ge ettklarare

besked om brister i efterlevnaden än andelen hastigheter över själva

gränsen. En jämförelse mellan tabell 5 och tabell 6 visar att medeltalen

vid torrt väglag i tabell 6 är omkring hälften så stora som i tabell 5 för 70-

och (BO-vägarna samt för motorvägarna. För tvåfältiga llO-vägar har

procenttalen reducerats till ungefär tredjedelen. På enstaka platser

förekommer såväl mycket höga som mycket låga procenttal, vilket framgår

av uppgifterna om högsta och lägsta mätvärden ("variation").

Hastighetsfördelningarna, som siffrorna i tabellerna 5 och 6 hämtats från,

är till formen relativt lika normalfördelningen. Emedan skillnaderna inom

varje vägkategori mellan olika mätningars medeltal och standardavvikelse

är relativt måttliga, kan det förväntas att hastigheterna i hela materialet
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inom kategorin också är nästan normalfördelade» I så fall kan andelen

hastighetsöverskridanden lätt beräknas med kännedom om medeltalet och

standardavvikelsen i totalmaterialet för vägkategorin ifråga.

Tabell 7 visar resultat av sådana beräkningar samt motsvarande observe-

rade värden. Som framgår är överensstämmelsen oftast mycket god. Med

de i tabellen angivna standardavvikelserna kan en sannolik inverkan av

ändrad medelhastighet på andel hastighetsöverskridanden lätt beräknas för

olika vägkategorier.
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Som har framgått är det ovisst om hastigheterna ökat under senare år.

Avsikten är emellertid att fortsätta studier som möjliggör mera precise-

rade trendanalyser. Det är nämligen av stort principiellt intresse att

bringa klarhet i hastighetsbegränsningarnas inverkan på den långsiktiga

hastighetsanpassningen med dess konsekvenser för bl a efterlevnaden.

En annan central fråga gäller frågan om nu aktuella brister i efterlevnaden

av hastighetsbestämmelserna, och hur man med olika medel kan åstad-

komma förbättringar. De här framlagda resultaten ger viss vägledning i

endast ett avseende, nämligen inverkan på efterlevnaden av ändrade

hastighetsgränser vid given vägstandard, se figur 3.

Figuren visar de samband mellan andel hastighetsöverskridanden och has-

tighetsgräns som antyds av tabellerna 5 och 6, dels för 6-metersväg och

dels för 8-13-metersväg. Av sambanden framgår bl a hur stora förbätt-

ringar i efterlevnaden som vissa höjningar av hastighetsgränsen kan väntas

medföra.

Av särskilt intresse är sådana måttliga höjningar av hastighetsgränsen, som

eventuellt kunde godtas med hänsyn till olyckseffekterna. Med sådana

höjningar sker dock knappas några radikala förbättringar i den genomsnitt-

liga efterlevnaden, vilket följande exempel för torrt väglag visar enligt

   

figur 3:

Förändringar

Vägtyp G : hast.gräns km/h % över G 96 över G + 10 km/h

6-metersväg Från 70 Från 83 Från 47
till 80 till ca 59 till ca 31

ll-lB-metersväg Från 90 Från 60 Från 29
till 100 till ca 42 till ca 19

    

Förklaringen är givetvis, att höjd hastighetsgräns i regel åtföljs av viss

hastighetsökning.

VTI MEDDELANDE 415



18

Även om de genomsnittsvärden som gäller i det här framlagda materialet

kan avvika något från sanna värden, bör dock storleksordningen av ovan

angivna genomsnittliga förändringar vara rimliga. Det bör dock noteras,

att de enskilda fallen visar stora inbördes variationer, såsom det framgår

av tabellerna 5 och 6.

% Hastighetsöverträdelser_

                   

30 50* 70 90 110 130 150 km/h
Hastighetsgräns

Figur 3. Hastighetsöverskridande som funktion av hastighetsgränsen.
Lätta bilar utan släp. Torrt väglag.

G) : 8-13-metersväg % över hastighetsgräns,
@ = 6-metersväg jfr tabell 5

0 = 8-13-metersväg 0/o mer än 10 km/h över
0 = 6-metersväg hast.gräns, jfr tabell 6

Anm: Streckade linjer betecknar mera osäkra samband.
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