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SAMMANFATTNING :

Hastigheterna på gator och Vägar i tätortsmiljöer kan bedömas ha
varit oförändrade mellan 1987 och 1988.

De subtila skillnader som uppmätts har,

små:

50-gator 1987 våren -
1987 höst -

70-vägar 1987 våren -
1987 höst -

Resultatet bygger på en jämförelse av medelhastigheter från jäm-
förbara tidsperioder. Sammanlagt cirka 150.000 personbilar har in-

1988
1988

1988
1988

gått vid vardera mättillfället.

våren

höst

våren

höst

oberoende av analysmetod,
tidsperiod som jämförts eller hastighetsbegränsning, varit mycket

+0.07 km/h
-O.28 km/h

+0.05 km/h

+O.l9 km/h



Inledning:

 

Mätserien för tätortsmätningar har sedan 1979 bestått av 11 mät-
platser i 5 medelstora svenska städer. Efterhand har mätplatserna
åldrats, även om bara en plats har byggts om helt. Alla 11 platser
har haft ungefär 10.000 i ÅMD.

Hastighetstrenderna har tidigare enbart analyserats med hjälp av en
multipel linjär regressionsmodell som använde alla mätdata från al-
la mätta heltimmar, alla 11 mätplatser, alla år.

Från och med våren 1987 inkluderades ytterligare en mätserie, med
cirka 25 mätplatser, i den ursprungliga mätserien. Dessa mätplatser
har i de flesta fallen ganska låg trafik och kan därför sägas kom-
plettera de tidigare platserna som har relativt stora trafikflöden.
Dessa mätplatser ingår som referenspunkter i ett pågående projekt
som avrapporterats i "Annonserad hastighetsövervakning", Göran
Nilsson VTI 1986-11-14 och "Hastigheter som funktion av tolerans-
gräns, påföljd och övervakningsintensitet", Gunnar Andersson VTI
1988-03-21.

Hösten 1987 kompletterades mätserien med ytterligare 2 hårt trafi-
kerade 70-vägar.

Den ursprungliga regressionsmodellen kunde bara ta vara på mätdata
från de ursprungliga 11 mätplatserna. Mycket arbete har nu lagts
ned på att revidera den gamla modellen så att den nu inkluderar
alla mätplatser som mätts under 1987 och 1988, sammanlagt 31 styc-
ken. Det finns en modell för 50-gator och en för 70-gator/vägar.
Modellerna kan alltså skiljaut separata hastighetstrender för 50-
respektive 70-gator/vägar. Modellerna är konstruerade för att kun-
na uttala sig om årstrender och för att kunna ge ett konfidensin-
tervall för resultatet.

I huvudsak samma resultat fås med den andra analysmetoden: Jäm-
förelsemetoden som är lättare att använda. I jämförelsemetoden be-
räknas en medelhastighet för alla personbilar första respektive
andra jämförelseperioden.

Jämförelsemetodens styrka är att den, förutom att den är relativt
enkel att använda och lätt att förstå, jämför alla mättillfällen
med varandra, sedan 1979 är det 9 stycken. Exempelvis ger den svar
på trenderna för både vår-vår 1987-88 och höst-höst 1987-88. Dess-
utom fås en indikation på eventuell skillnad mellan vår-höst. Av
resultatet här att döma är skillnaden höst-vår större än skillna-
den mellan två år. Det finns alltså all anledning att vara försik-
tig med jämförelser av olika tidpunkter på ett år.

 

En annan fördel med jämförelsemetoden är att vi för 1989 snabbt
kan få en indikation på årstrenden direkt efter vårens mätningar
avslutats i april/maj. Det behöver väl knappast påpekas att meto-
den ökar i värde ju fler fordon som ingår i jämförelserna. Därför
är j-metoden när över 150000 personbilshastigheter noteras det
viktigaste analysverktyg.

Resultatet uträknade med de olika metoderna ska dock under rimligt
normala omständigheter vara detsamma.



Metod:

I denna lilla rapport redovisas resultatet av främst två analys-
metoder. Tekniken med JÃMFÖRELSEMETODEN illustreras lättast
med ett exempel:

Under de tidsperioder som framgångsrikt mättes både våren 1987 och
våren 1988 passerade 85381 respektive 92120 personbilar på 50-
gatorna. Dessa hade en medelhastighet av 53.82 km/h respektive
53.89 km/h. Dvs medelhastigheten ökade med, blygsamma, 0.07 km/h
mellan våren 1987 och våren 1988.

Varje personbil har samma vikt vilket medför att mättimmar med
höga flöden får en relativt sett större vikt än lågtrafikerade
dito. Samma gäller för mätplatser. En högtrafikerad gata får hög-
re relativ vikt än en lågtrafikerad.

Den andra metoden bygger på ett MODELLantagande att medelhastig-
heten kan förklaras av vilken mätplats det är, vilken tidpunkt på
dygnet och vilket år och årstid det är.

medelhastighet=f(mätplats,tidpunkt,år,årstid).

Med andra ord: Om mätplats, år,tidpunkt och årstid är kända stor-
heter kan modellen som utdata ge medelhastigheten.

Modellen är enmultipel linjär regressionsmodell med 50 0/l-vari-
abler.

De 6 första observationerna utav sammanlagt över 2000 följer här:
(varje 'rad' är alltså en tidpunkt)
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De 31 första variablerna är mätplatsvariabler. (I exemplet ovan

är det resultatet från mätplats 1 och ingen av de andra.)

De nästföljande 2 är årsvariabler: (1987 ej 1988).

Årstid. (1 betyder 'vår'. 0 hade betydd 'höst'.)

De sista variblerna är tidpunktsvaribler. (Den första radens

1 i kolumn talar om att det är natten (0-6) som har medelhas-
tighet 68.9 osv.)

Den minsta enheten är alltså 'tidpunkt', vilket oftast är lika
med 1 timme. Undantag är natten, 00-06, som är en tidpunkt och

kvällen, 18-24, som är tre 'tidpunkter'.



Resultat:

 

JÄMFÖRELSER MELLAN TRAFIKFLÖDE OCH HASTIGHET UNDER 2 ÅR.

50-GATOR jämförelsemetoden

JÄMFÖRELSERNA UTFÖRDA ENBART PÅ JÃMFÖRBARA PERIODER.

MÄTÅR TRAFIKFLÖDE

1979 - 1980 39465 - 39176

1980 - 1981 32231 - 32127

1981 - 1983 30794 - 30590

1983 - 1985 41783 - 42266

1985 - 1987 37349 - 36458

1987V- 1987 104132 -102891

1987V- 1988V 85381 - 92120

1987 - 1988 104016 -114918

1988V- 1988 94603 - 94839

MEDELHASTIGHET

52.51 - 53.17
53.60 - 52.74
52.94 - 52.58
52.04 - 53.65
54.34 - 54.09
53.69 - 53.04

53.82 - 53.99
52.98 - 52.70

53.81 - 52.72

DIFF

.66

.86

.36

-1.09

Resultatet är att hastighetsutvecklingen 1988 jämfört med 87
har varit mycket lugn. Aven historiskt sett är förändringen
liten. Notera den relativt stora skillnaden mellan medelhast-
igheterna vår och höst.

70-GATOR jämförelsemetoden

 

JAMFoRELSER MELLAN TRAFIKFLÖDE ocg HASTIGHET UNDER 2 ÅR.
JAMFORELSERNA UTFORDA ENBART PÅ JAMFORBARA PERIODER.

1979 - 1980 10640 - 9876 63.07 - 65.13 +2.06
1980 - 1981 17179 - 17218 65.75 - 65.40 -0.35
1981 - 1983 16794 - 16588 65.30 - 65.30 +0.00
1983 - 1985 19842 - 20619 65.07 - 66.00 +O.93
1985 - 1987 26836 - 28095 66.00 - 65.68 -0.32
1987V- 1987 30961 - 30780 68.49 - 67.07 -1.42

1987V- 1988V 26220 - 27507 67.91 - 67.96 +0.05
1987 - 1988 52606 - 52011 68.78 - 68.97 +0.19

1988V- 1988 48244 - 46588 69.38 - 68.79 -0.59

Även på 70-gatorna/vägarna har hastighetsutvecklingen varit
lugn.
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50-GATOR.modellmetoden

1988 jämfört med 1987: +0.02 km/h +- 0.14 km/h

årstidspåverkan
vår jämfört med höst: +0.69 km/h +- 0.14 hm/h

Resultatet från modellanalysen skiljer sig inte från jämförelse-
analysen. Årstidspåverkan +O.69 km/h motsvarar ungefär ett ihop-
vägt vår/höst-skillnader 1987 och 1988 framräknade med j-metoden.

Om medelhastigheten klockan 22 till 24 för enkelhetens skull an-
tas vara 50.0 km/h är medelhastigheten för

00.00-06.00 52.73 km/h
06.00-07.00 49.27 km/h
07.00-08.00 47.94 km/h
08.00-09.00 47.74 km/h
09.00-10.00 47.31 km/h
10.00-11.00 46.88 km/h
11.00-12.00 47.13 km/h
12.00-13.00 47.42 km/h
13.00-14.00 47.20 km/h
14.00-15.00 47.04 km/h
15.00-16.00 47.10 km/h
16.00-17.00 46.99 km/h
17.00-18.00 47.09 km/h
18.00-20.00 47.29 km/h
20.00-22.00 48.11 km/h
22.00-24.00 50.00 km/h

Medelhastigheten är relativt konstant över dagen. Den är 1-3
km/h högre på kvällen/natten och 5 km/h högre på natten.
Skillnaden mellan den högsta timmedelhastigheten och den låg-
sta är knappt 6 km/h.

70-GATOR.modellmetoden

 

1988 jämfört med 1987: +0.14 km/h +- 0.37 km/h

årstidspåverkan
vår jämfört med höst: +0.90 km/h +- 0.37 km/h

Hatighetsutvecklingen på 70-gator/vägar är bara obetydligt högre
än motsvarande på 50-gatorna.



En 70-väg har exkluderats då hastighetsutvecklingen där avvikit
från de övriga. Det gäller Lambohovsleden i Linköping som är en
relativt nyöppnad led med landsbygdsliknande omgivning. Där har
hastigheterna ökat med 2.34 km/h mellan hösten 1987 till hösten
1988. Med lambohovsleden inkluderad blir resultatet följande:

70-GATOR.mode11metoden (inkl. Lambohovsleden)

1988 jämfört med 1987 +0,23 km/h +- 0.34 km/h

årstidspåverkan
vår jämfört med höst: +0.75 km/h +- 0.34 km/h

Även om Lambohovsleden inkluderas är skillnaden i hastighetsnivå
mellan 1987 och 1988 ej signifikant skild från noll.

Om medelhastigheten klockan 22 till 24 för enkelhetens skull an-
tas vara 70.0 km/h är medelhastigheten för (exkl Lambohovsleden)

00.00-06.00 72.06 km/h
06.00-07.00 68.10 km/h
07.00-08.00 66.22 km/h
08.00-09.00 68.44 km/h
09.00-10.00 67.78 km/h
10.00-11.00 67.12 km/h
11.00-12.00 67.90 km/h
12.00-13.00 67.93 km/h
13.00-14.00 67.48 km/h
14.00-15.00 67.59 km/h
15.00-16.00 67.30 km/h
16.00-17.00 66.90 km/h
17.00-18.00 67 92 km/h
18.00-20.00 67 43 km/h
20.00-22.00 68.49 km/h
22.00-24.00 70.00 km/h

Medelhastigheten är som högst på natten 00-06. Den är tämligen
konstant under dagen med minimum under rusningstid och något
högre igen ju senare på kvällen det är.




