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1 BAKGRUND

VTI har sedan 1980 kontinuerligt följt hastighetsutvecklingen på

vägar och gator i Sverige. Sedan 1987 genomförs ett mer omfattan-

de mätprogram än tidigare, vilket möjliggjorts genom ekonomiska

bidrag från Vägverket, Trafiksäkerhetsverket och NTF.

Resultaten av VTIs uppföljande hastighetsmätningar på landsväg«

redovisas normalt enligt följande:

0 ett VTI-notat per år avseende utvecklingen under 1:a halvåret.
Redovisningen begränsas till personbilar utan släp

0 ett VTI-meddelande per år med redovisning av data från enskil-
da mätningar och med hastighetsutvecklingen för helt år. I
meddelandet görs ingen begränsning till enbart en fordonskate-
gori utan redovisning görs för samtliga fordonstyper.

Föreliggande resultatredovisning utgör en preliminär uppskattning

av hastighetsskillnaden mellan år 1988 och tidigare år.



2 METOD

Mätning av hastighet har utförts med en utrustning utvecklad av

VTI och som benämns TA84. Med TA84 registreras tidpunkter för

axelpassager över två givare. Detta material utvärderas med sta-

tistikprogram anpassade till TA84-ans utdata.

Hastighetsnivån i ett vägsnitt beror utav ett stort antal fakto-

rer. Dessa faktorer kan vara mer eller mindre stabila i tiden.

Normalt är ju den geometriska utformningen och hastighetsbegräns-

ningen konstanta under längre tid. Typ av slitlager och beskaf-

fenhet hos detta är förhållanden som kan variera år från år medan

väglag och väderlek varierar timme för timme. Även hastighetsut-

veckling år från år skulle kunna vara mer eller mindre beroende

av de uppräknade förhållandena. Eftersom den årliga hastighets-

utvecklingen är ganska liten, krävs självfallet omfattande mät-

ningar för att med acceptabel säkerhet kunna skattade normala

hastighetsförändringarna. För att med acceptabel säkerhet kunna

skatta de normala årliga hastighetseffekterna utförs per år ca

240 mätningar på landsväg. Dessa mätningar har fördelats på 45

mätplatser. Per mätplats utförs normalt 4-6 mätningar per år. För

att reducera inverkan av hastighetens samvariation med månad och

veckodag så återkommer man alltid samma månader och samma vecko-

dag till en och samma mätplats.

Mätplatserna har genomgående valts på raka horisontaler och be-

gränsas även till belagda vägar.

En mätning i en punkt skall omfatta 24 timmar. Beroende på appa-

ratproblem. kan tidsbortfall uppstå. Om antalet mättimmar inte

avviker mer än 6 timmar från det eftersträvade antalet accepteras

mätningen.

Som resultat av statistikkörningen med de till TA84 hörande ut-

värderingsprogrammen erhålls olika hastighetsdata för följande

fordonstyper:



o mc

0 personbil utan släp

o personbil med släp

o lastbil utan släp

o lastbil med släp

o buss utan och med släp.

Följande redovisning begränsas till medianhastigheten för person-

bil utan släp. Avseende väglag har mätdata begränsats till dygn

under vilka väglaget har kunnat karaktäriseras som torrt. Analys

av hastighetsutvecklingen med tiden har utförts med hjälp av mul-

tipel linjär regressionsanalys. Beträffande tidsvariabeln år får

varje årtal, undantaget ett, utgöra en O/1-variabel. Det årtal

som ej tilldelas en O/l-variabel kommer att motsvara interceptet.

I analyserna utgör medianvärdet för en mätning d v 3 materialet

från en mätplats under ett dygn en observation. Någon viktning

exempelvis med antal observerade fordon utförs inte.

Separata analyser har utförts för följande grupper av data:

o hastighetsbegränsning 70 km/h

o hastighetsbegränsning 90 km/h

o hastighetsbegränsning 110 km/h inklusive motortrafikled

o hastighetsbegränsning 110 km/h på motorväg

o hela materialet.

Sammanvägningen av samtliga vägtyper har gjorts med hänsyn till

trafikarbetets fördelning på olika vägtyper. Analysen har utförts

med indata från analyserna per vägtyp. För att undvika att få med

den hastighetsökning som beror på att vägnätet förbättras och att

en allt större del av trafiken flyttas över till vägar med högre

hastighetsgräns, användes samma fördelning för alla studerade

åren. De siffror som gällde 1984 valdes eftersom det ligger mitt

i perioden och kan ses som ett medelvärde. 1984 gällde följande

fördelning av trafikarbetet mellan de här studerade typerna av



landsvägar: 70-vägar 22 %, 90-vägar 54 %, 110-vägar 11 % och mo-

torvägar/110 13 %. Observera att trafikarbetet varit uttryckt i

axelparkm.

Analyserna har utförts med ett datamaterial med observationer

varje år fr 0 m 1980 och t o m juni 1988. Materialet avseende

1988 begränsas till mätningar från 1:a halvåret. En analys som

begränsas till 1:a halvårets mätdata kan resultera i att den

skattade hastighetsutvecklingen avviker från en skattning sem

bygger på samtliga mätningar för år 1988.



3 RESULTAT

I tabell 1 redovisas uppskattad hastighetsutveckling i form av

15-percentilen av hastighetsfördelningen (V15), medianhastigheten

(v50) samt 85-percentilen av hastighetsfördelningen (v85) från

mätplatser på tvåfältsvägar med hastighetsgränsen 70, 90 och 110

km/h samt motorvägar med hastighetsgränsen 110 km/h.

Hastighetsutvecklingen redovisas för perioderna 1980-1981, 1981-

1985, 1985-1987, 1987-1988 samt för hela perioden 1980-1988 och

avser personbilar vid torrt väglag.

Per redovisad hastighetsdifferens redovisas även sannolikheten

för minst lika extremt utfall under Ho. Ho motsvarar att vänte-

värdet av hastighetsskillnader är = 0. Ju mindre sannolikhet des-

to mindre troligt att Ho är sann d v 3 det är mera troligt att

hastighetsskillnaden är 0.

Hastighetsutvecklingen har även illustrerats, se figur 1. Ur fi-

guren framgår hastighetsskillnaden mellan samtliga på varandra

följande år under 80-talet. Dessutom beskrivs med figur 1 för-

ändringen av hastighetsspridningen med tiden. Hastighetsspridning

har uttryckts i form av v85 - v15 d v 3 85-percenti1en minus

15-percentilen.



 

 

 

 

   

 

 

 

  

Tabell 1. Hastighetsförândringar för personbilar på landsväg.
Begränsning till horisontella raksträckor och torrt
väglag.

Hastighetsgrâns/ Percentil Hastighetsdifferenser*) _
vågtyp 1980-1981 1981-1985 1985-1987 1987-1988 1980-1988

v15 -1,0 +2,1 -0,7 +0,9 (,0474) +1,2 (,O458)

70/tvåfältsväg v50 -1,0 +2,4 -O,9 +0,2 (,6942) +0,7 (,3100)

v85 -1,4 +3,1 -0,8 +0,4 (,5118) +1,4 (,1004)

v15 -O,8 +2,9 -0,5 +0,6 (,1930) +2,2 (,0005)

90/tvåfältsväg v50 -0,7 +3,1 -1,1 +1,1 (,0197) +2,4 (,0002)

v85 -O,5 +3,3 -1,4 +1,1 (,0463) +2,5 (,0006)

v15 -O,6 +3,2 +0,6 +1,2 (,0423) +4,4 (,0001)

llO/tvåfältsväg v50 -O,2 +3,9 +0,1 +1,1 (,0519) +4,9 (,0001)

v85 -0,2 +4,3 -O,1 +1,1 (,1054) +5,0 (,0001)

v15 +0,9 +4,7 -0,6 +2,0 (,0048) +6,9 (,0001)

110/motorväg v50 +1,0 +4,7 -1,7 +1,4 (,0607) +5,5 (,0001)

v85 +0,8 +5,7 -3,5 +0,8 (,4013) +3,9 (,0045)

  

 

 

 

 

 

 

*) Inom parentes anges sannolikheten (p) för minst lika extremt
utfall under Ho (=ingen effekt). Understrukna vården är signi-

fikanta skillnader. I och med att vi har fyra grupper krävs
att p 5 0.0125 för att vi totalt skall få 5 % signifikansnivå.
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Enligt hittills utförda mätningar under 1988 har medianhastig-

heten förändrats enligt följande från 1987 till 1988:

70-vägar: + 0,2 km/h ej signifikant

90-vägar: + 1,1 km/h ej signifikant

110-Vägar: + 1,1 km/h ej signifikant

110/motorvägar: + 1,4 km/h ej signifikant.

Även om inga signifikanta effekter kunnat påvisas för 50-percen-

tilen från 1987 till 1988 så har genomgående hastighetenökat

från 87 till 88 i de studerade punkterna.

Under hela perioden 1980-1988 har vi en hastighetsökning för

samtliga vägtyper enligt följande:

70-vägar: + 0,7 km/h ej signifikant

90-vägar: + 2,4 km/h signifikant

110 vägar: + 4,9 km/h signifikant

110/motorvägar: + 5,5 km/h signifikant.

Även 0m.man har en resulterande hastighetsökning för hela perio-

den så har både reduktioner och ökningar av hastigheten förekom-

mit under perioden 1980-1988. Något förenklat kan man beskriva

utvecklingen enligt följande:

0 reduktion 1980-1981

0 ökning 1981-1985

0 reduktion 1985-1987

0 ökning 1987-1988.

För de snabbare bilarna, d v 3 här representerande av 85-percen-

tilen, har hastighetsutvecklingen från 1987 till 1988 varit snar-

lik den för medianfordonen.

Utvecklingen för de långsammare fordonen, 15-percentilen, avviker

något från övriga percentilvärden. Avvikelsen är speciellt påtag-

lig för motorväg. I tre fall av fyra har hastighetsökningen från

1987 till 1988 varit större för lS-percentilen än för övriga här

redovisade percentilvärden.



Man kan även väga samman resultaten från de olika vägtyperna. I

tabell 2 och i figur 2 redovisas hastighetsutvecklingen, samman-

vägt utifrån de mätningar som utförts under 1980-talet. Den an-

vända analysmetoden ger ingen möjlighet att göra uttalanden om

den statistiska säkerheten.

Tabell 2. Hastighetsförändring för personbilar på landsväg.
Viktat medelvärde för samtliga hastighetsgränser.
Begränsning till horisontella raksträckor och torrt

 

 

väglag.

År Hastighetsdifferens
(medianhastighet)

1980 - 1981 - 0,5

1981 - 1982 + 0,7

1982 - 1983 + 0,6

1983 - 1984 + 0,9

1984 - 1985 + 1,0

1985 - 1986 - 1,2

1986 - 1987 + 0,2

1987 - 1988* + 0,9

  

 

 

*) Observera att 1988 års resultat bygger på mätningar
från första halvåret.

Ur tabell 2 framgår följande:

0 Under 1980-talet har 1981 haft den lägsta hastighetsnivån och
1985 och 1988 den högsta. Skillnaden mellan 1981 och 1985 re-
spektive 1988 i medianhastighet för landsbygdsvägar är drygt 3
km/h.

0 1986 sjönk hastighetsnivån på landsbygdsvägar ca 1 km/h för
att mellan 1986 och 1987 vara i stort sett oförändrad.

0 Under första halvåret 1988 har vi en ökning med ca 1 km/h
d v 5 man kan anse att vi är tillbaka på 1985 års höga nivå
igen.
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km/h -0,5 +0,7 +0,6 +0,9 +1,0 -1,2 +0,2 +0,9

.____1

V85

km/h '035 +1 0 *ih-Si* +1,4 +0,4 -1,4 +0,0 +0,9

§iggg_§; Sammanvägt för alla landsvägstyper, den årliga ut-
vecklingen av hastighetsdifferenserna med avseende på
percentilhastigheterna för personbilar vid torrt väg-
lag.




