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1 BAKGRUND OCH SYFTE

För samhällsplanering finns ett stort behov av kunskap avseende 

hur bilars hastighet och andra trafikdata varierar med variabler 

som beskriver olika förhållanden. Kunskapsbehovet avser bl a sam- 

variation med variabler som beskriver tid, vägmiljö, trafikregle

ring, fordon, bilägare/förare och resa. Systematisk insamling av 

trafikdata för landsväg har utförts inom Trafikavdelningen under 

hela 80-talet, huvudsakligen inom ett projekt benämnt Trafikka- 

raktäristika. Insamlingen av trafikdata har utförts i form av 
punkthastighetsmätningar. Fr o m år 1987 utökades omfattningen av 

trafikmätningarna i och med att ytterligare medel tillsköts av 

NTF, TSV och Vägverket. Dessa medel har kanaliserats genom ett 
projekt benämnt "Hastighetsmätningar 198X". VTI har även utfört 

uppföljande trafikmätningar under 1975 och 1976, se referens 

(78-1). Insamlad trafikdata inom de nämnda projekten har lagts 

upp i en trafikdatabank. Till trafikdatabanken har även förts 

mätdata från andra projekt än de nämnda.

Den vanliga benämningen på den typ av trafikmätningar som här 

behandlas är punkthastighetsmätningar. Eftersom de vid mätning

arna använda fordonsdifferentierande trafikanalysatorerna ger 
väsentligt mera information än hastighet har här det mera vida 

begreppet trafikmätning använts.

Vägverket har fr o m 1989 kompletterat sitt trafikräknesystem med 

fordonsdifferentiering, hastighet och axeltryck. Dessa mätningar 

har en omfattning som vida överstiger omfattningen av VTIs upp

följande trafikmätningar. En naturlig utveckling borde därför 

vara att VTI utnyttjar Vägverkets trafikdata både som ersättning 

för en del av VTIs mätningar och som komplement till VTIs mät

ningar .

Rent allmänt skulle man kunna påstå att värdet av trafikdata är 

direkt proportionellt mot mängden bakgrundsinformation. De re

surser som VTI hittills satsat på trafikmätningar skulle som 

följd av Vägverkets satsningar delvis kunna frigöras och exem

pelvis utnyttjas för en fylligare bakgrundsbeskrivning. Möjlig



heten till en riklig bakgrundsbeskrivning har också ökat i och 

med regelbundna RST-mätningar, tillkomst av W I S  m ut.

De uppföljande trafikmätningarna har huvudsakligen utnyttjats för 
uppskattning av hur hastigheten förändrats år från år.

Hur skattningar av hastighetsförändringar skall tillgå är inte 

självklart. Det finns ett starkt behov av att utveckla en mera 

genomtänkt analysmodell för skattning av hastighetsutveckling än 

den som hittills använts.

Ambitionsnivån för det här redovisade diskussionsunderlaget har 

begränsats till följande:

• beskrivning av verksamheten som den för närvarande och hit
tills har bedrivits

® försök att kartlägga förekommande brister

• beskrivning av annan verksamhet som skulle kunna ha betydelse
för trafikmätningarna inom "Allmän trafikanalys"

• försök att kartlägga behovet av trafikdata.

Något förslag till hur den här aktuella verksamheten bör föränd

ras presenteras ej. Vad som i första hand bör göras borde framgå

av påvisade brister och bedömt behov.



2 PÅGÅENDE OCH PLANERAD VERKSAMHET

2.1 Trafikavdelningens mätsystem för hastighet m m

Hösten 1984 skedde en övergång från den gamla mätutrustningen, 

DTA-2, till den nya, TA-84. Med båda utrustningarna registreras 

data i form av tidpunkter för axelpassager.

Några skillnader mellan DTA-2 och TA-84 är:

• att datalagring med DTA-2 gjordes på hålremsa och med TA-84- på 
kasettband

• att fordonsdetektering med DTA-2 krävde tre givare och med 
TA-84 två givare.

Avståndet mellan l:a och sista slang har för båda utrustningarna 

varit 3.3 m. Någon egentlig analys avseende det optimala slangav

ståndet har egentligen aldrig (?) utförts. Fordonskodning utför

des för DTA-2 genom analys av ordningen för en serie pulser över 

de tre slangarna. Med TA-84 bestäms axelarrangemang och fordons- 

typ genom att varje passerande axel tilldelas en hastighet och av 

tidsavståndet mellan passagerna. Som underlag för klassificering 

av fordon med TA-84 har en speciell studie avseende axelavstånd 

utförts, se referens (84-1). I och med utbytet av hårdvaran för 

hastighetsmätning utbyttes även mjukvaran för analys och statis

tisk bearbetning. Det nya systemet har givit utökade möjligheter 

till fordonsidentifiering vilket bl a inneburit att även bussar 

kan identifieras. Tidigare redovisades lastbilar och bussar som 

en gemensam grupp. En del av mjukvaran har dokumenterats i refe

rens (88-2) .

Jämförande mätningar med DTA-2 och TA-84 har utförts, se referens 

(85-1). Enligt mätresultaten finns ingen skillnad mellan de has

tigheter som redovisas av systemen. Undersökningen var begränsad 

till personbilar utan respektive med släp och lastbilar med släp.



Då en kasett från en hastighetsmätning, TA-84, når VTI följs nor

malt följande rutin:

• överföring av mätdata till den centrala datorn Viktor för en 
l:a temporär lagring. Efter överföring återanvänds kasetterna. 
Den temporära lagringen på Viktor är begränsad till 3-4 måna
der. I anslutning till uppläggning av hastighetsdata på Viktor 
tilldelas varje mätning en etikett med följande innehåll:
- mätstart, datum och timme
- mätslut, datum och timme
- län
- vägnr
- platsnamn för mätningen

c mätprotokollen, originalen, överlämnas till beställaren av 
mätningen. Beställaren förvarar protokollen.

• felkontroll av de till VIKTOR överförda filerna utförs med
programmet CHECK-KASETT. Korrekta filer sparas normalt av be
ställaren i binärkod

• omvandling av axel-passageinformation till fordonspassagein- 
formation utförs med ett program benämnt TA-84. Utdata från 
TA-84 är i form av ASCII-kod. Bl a innehåller utdata följande:
- per fordon: typ; hastighet; passagetidpunkt; axelavstånd
- restpassager
- restfordon

• statistisk bearbetning av utdata från TA-84-programmet utförs
med olika program dock mest med d sk TUAL-programmet. För att
en observerad hastighet skall medräknas i analysen avseende 
TA-84 accepteras för personbil ej värden över 350 km/h och för 
övriga fordon värde över 150 km/h. För DTA-2 fanns ett gene
rellt undre gränsvärde av 40 km/h.

• manuell uppläggning av hastighetsdata och fordonsantal i 
snabbstatistikfiler. Fr o m 1989 kommer denna uppläggning att 
ske automatiskt.

Under år 1989 planeras introduktion av en ny mätapparatur. Den 

nya apparaturen kommer att användas parallellt med TA-84. Jäm

förande mätningar har utförts med den nya apparaturen och TA-84. 

Några signifikanta hastighetsskillnader har inte kunnat påvisas.

Att någon skillnad ej kunnat' påvisas är ej tillräcklig informa
tion. Information måste även finnas om hur stor skillnad som 

skulle kunna finnas utan att använd metodik skulle kunna påvisa 

en signifikant skillnad.



Ytterligare planerade systemutvidgningar under år 1989 avser:

e komplettering av TUAL med tidluckestatistik och köstatistik

• komplettering av snabbstatistikfilerna med data avseende tid
luckor, andel hindrad trafik och köstatistik. Andel hindrad 
trafik framgår ur tidluckestatistiken.

2 o 2 Trafikdatabank

Ett av syftena med projektet Trafikkaraktäristika är uppbyggnad 

av en trafikdatabank. En sådan databank kan utnyttjas för många 

olika uppkommande databehov. Med trafikdata avses inte här tra

fikdata i allmänhet utan med avgränsning till data insamlad med 
fordonsdifferentierande trafikanalystor typ TA-84 eller liknande. 

En post i databanken utgörs av en mätning omfattande ca 24 h. En 

mätning avser en plats. För motorväg ger varje riktning upphov 

till en separat mätning. För övriga vägar integreras båda färd
riktningarna till en mätning.

Trafikdatabanken i sin nuvarande form omfattar följande:

• primärdata per mätning i form av binärkoder. Per mätning finns 
följande data lagrade:
- etikett, se 2.1
- mätdata i form av tidpunkt per axelpassage och information 
om vilken detektor passagen avser

• "förädlad" data på fordonsnivå. De registrerade axelpassagerna 
har grupperats till fordon. Per fordon finns uppgifter om typ, 
hastighet och passagetidpunkt. Denna fil utgör bl a indata 
till statistikprogrammen, tidigare DUAL och numera TUAL

c "speed"-filer d v s  datafiler som normalt används för fort
satta analyser. Speedfilerna innehåller följande data per mät
ning:
- mätplatsnamn
- år, månad, dag
- hastighetsbegränsning
- vägbredd
- slitlagertyp
- väglag och väderleksförhållande enligt följande:

- torrt väglag, med eller utan nederbörd
- vått väglag, med eller utan nederbörd
- halt väglag, med eller utan nederbörd.



Ett stort problem vid väglagsklassificering är då flera väg
lag förekommer under ett mätdygn. Om torrt och vått är de 
väglag som förekommit väljs det väglag som förekommit mer än 
50 % av tiden. Beträffande halka är kriteriet diffusare. Om
halka eller risk för halka så väljs halka som klassificering 
av mätdygnet.

- olika fordonstyper i form av personbil; personbil med släp; 
lastbil; buss med och utan släp; lastbil med släp; motor
cykel» Denna beskrivning gäller fr o m september 1984 då 
TA-84 introducerades

- hastighetsdata per fordonstyp i form av 15, 50- och 85-per- 
centiler. T o m  augusti 1984 avser arean för lastbil både 
lastbil och buss och därefter enbart lastbil. Bussar särre- 
dovisas efter augusti 1984. Man kan därmed inte studera has- 
tighetstrend' för bussar eller lastbilar utan släp före 1984.

- time mean speed per fordonstyp
- aritmetiskt medelvärde för hastigheten per fordonstyp
- standardavvikelse för hastigheten per fordonstyp
- % andel fordon över hastighetsgränsen per fordonstyp
- procentuell andel fordon med hastighet större än hastighets

gräns +10 km/h per fordonstyp. Med hastighetsgräns avses den 
till fordonstypen hörande gränsen.

- procentuell andel fordon med hastighet större än hastighets
gränsen +30 km/h per fordonstyp. Med hastighetsgräns avses 
den till fordonstypen hörande gränsen.

- antal fordon per typ
En av fordonsgrupperna utgörs av en blandning av bussar med
respektive utan släp. I och med att hastighetsgränserna är
olika för buss med respektive utan släp så blir uppgifterna om
procentuell andel fordon över hastighetsgränsen ej korrekta.

• ABC 800-filer. Något fylligare redovisningar än i speed-
filerna.

Utdatafilen från TUÅL-programmet används både som underlag för 

att skapa speed-filer och som underlag för en detaljerad redovis

ning mätning för mätning. För den detaljerade redovisningen per 

mätning så överförs TUAL-filen till en ABC 800. Härvid görs bl a 

en komplettering med väderleks- och väglagsdata. Denna informa

tion är detaljerad och kodas från 1-99. Hittills har 68 olika 

väder- och väglagskombinationer använts för beskrivning av mät- 

förhållanden. Med ABC 800-datorn produceras datasammanställningar 

som ingår i en rapportering mätning för mätning. Dessa datasam

manställningar utgör också en del av den totala trafikdatabanken. 

I bilaga 1 redovisas innehållet i en sådan post. ABC 800-filerna 

används för en årsvis rapportering i vilken de enskilda mätning

arna redovisas.



För att en mätning skall läggas upp i speed-filerna skall följan

de vara uppfyllt:

• andelen restkoder1 får max utgöra 35 %. Upp t o m 10 % rest- 
koder betraktas som en normal mätning. Om andelen restkoder 
motsvarar mindre än 6 h mätning så betraktas mätningen som OK

• tidsbortfallet under en dygnsmätning måste vara mindre än 6 h.

För närvarande avser en mätning i speed-filerna ett dygn. Om data 

i speed-filerna skall utnyttjas för att studera effekt av väder

lek och väglag på hastighet är frågan om dygnsmedelvärden är en 

acceptabel tidsindelning. Som exempel på betydelsen av väderlek 

och väglag på hastighet har data från tre mätplatser utvalts.

Hastighetsutvecklingen timme för timme under mätdygn i dessa mät

platser redovisas i bilaga 1. Följande hastighetstendenser fram

går ur hastighetsdata från mätplatserna:

c mätplats Stigtomta:
- ingen skillnad mellan klart och mulet väder, torr vägbana
■*" lätt snöfall och våt körbana ger lägre hastighet än klart 
och torr vägbana

• mätplats Eskilstuna:
- ingen skillnad mellan klart och mulet, torr vägyta
- kraftigt regn sänker hastigheten speciellt i kombination med 
mörker för personbilar

- halka sänker hastigheten avsevärt, speciellt i kombination 
med snöfall. I det aktuella fallet "lätt" snöfall

• mätplats Åsarna:
- halka sänker hastigheten avsevärt för personbilar.

Om skillnaden är stor mellan hastighetsnivåer för exempelvis 

olika väglag har det givetvis stor betydelse om man arbetar med 

dygnsmedelvärden eller medelvärden som är mera representativa för 

den tid ett visst väglag existerat.

Väglag under mätningarna har protokollförts i anslutning till 

tillsyn av mätapparaturen. I vissa fall har även friktion upp

mätts. Friktionsvärden anges i ABC-800-filerna, men inte i speed-

1. Med antal restkoder menas summan av restpassager och restfordon. 
Denna summa har relaterats till antal identifierade fordon.



filerna. Hur frekvent apparattillsynen blir är bl a en funktion 

av hur stora avstånden är mellan olika mätpunkter i en mätgrupp. 

I och med att mätplatsavstånden är olika mellan olika mätgrupper 

så varierar antalet väglagsobservationer från mätning till mät

ning.

Mätperioden per mätning i trafikdatabanken har bestämts att vara 

från 12.00 en dag till 12.00 nästa dag. Mätperioden kan avvika 

från den eftersträvade perioden enligt följande:

• timmar saknas beroende på driftstörningar

• mätstart och mätslut ligger före och efter de eftersträvade 
tidpunkterna beroende på att alla apparater ej kan startas 
respektive stoppas samtidigt. I och med att det kan vara 10- 
tals mil mellan mätplatserna i vilka samtidig mätning skall 
utföras kan det skilja timmar mellan de olika starttiderna 
respektive stopptiderna.

Hanteringen av den l:a punkten ovan har beskrivits tidigare. För 

den 2:a punkten stryks observationer utanför mätperioden.

Antalet mätningar som utförts inom Trafikkaraktäristika projektet 

i kombination med utvidgningen som följd av uppdraget från NTF, 

TSV och Vägverket är följande:

1980, 70 OO

1981, 75 ( 65)

1982, 109 (101)

1983, 92 ( 87)

1984, 84 ( 71)

1985, 66 ( 51)

1986, 104 ( 82)

1987, 207 (198) .

Inom parentes anges antal godkända mätningar. En mängd felkällor 

har medfört ett bortfall av mätningar, som vissa år har varit 

betydande. En mätning utgörs av trafikregistrering i en mätpunkt



under ett dygn. Matplatserna för de uppföljande hastighetsmät“ 
ningarna är genomgående lokaliserade på horisontella raksträckor.

Fram t o m  1988 har 1 064 hastighetsmätningar lagts upp i trafik

databanken. Alla dessa mätningar finns för närvarande ej i speed- 

filerna. I och med att databanken nästan uteslutande har använts 

för analys av tidstrend har material utrensats vilket bedömts 

kunna störa trendanalysen. Utrensningen gäller enbart speedfiler- 

na d v s materialet har inte fullständigt utrensats ur data
banken .

Utöver mätningar utförda inom Trafikkaraktäristika och utvidg

ningen fr o m  1987 har trafikmätningar utförda inom vissa andra 

projekt lagts upp i databanken.

De budgeterade respektive förbrukade medlen inom trafikkaraktäri

stika projektet olika år har varit följande:

• 1984/85, 520 000 kr respektive 690 000 kr

• 1985/86, 400 000 kr respektive 851 000 kr

• 1986/87, 425 000 kr respektive 959 000 kr

• 1987/88, 800 000 kr respektive 680 000 kr.

Fr o m år 1987 har ytterligare resurser tillkommit för de upp
följande hastighetsmätningarna. Följande medel har anslagits re

spektive förbrukats per år:

• 1987, 500 000 kr respektive 554 000 kr

• 1988, 650 000 kr respektive 616 000 kr.

De uppdragsgivare som tillskjutit nya resurser har varit och är 

NTF, TSV och Vägverket. För år 1988 fördelas anslagna medel på 

uppdragsgivarna enligt följande:

• NTF, 162 500 kr

• TSV, 162 500 kr

• Vägverket, 325 000 kr.



Den genomsnittliga kostnaden per godkänd mätning har varierat 
kraftigt under åren. Under år 1986 var kostnaden per mätning ca 

11 000 kr. Denna kostnad är inklusive datauppläggning, analys och 

redovisning.

Syftet med databanken har utöver analys av hastighetstrend varit 

att den skall kunna utgöra ett underlag för olika studier och 

projekt. Utöver den regelbundna redovisningen av resultat av has
tighet smätningarna har endast ett fåtal studier och projekt kom

mit till stånd som följd av databankens existens, se vidare bi

laga 2. I bilaga 2 redovisas publikationer för vilka dataunder

laget är inlagt i databanken.

En typ av information i databanken som utnyttjats förvånansvärt 

lite är trafikens fördelning på fordonstyper. Exempelvis så prio
riterar Vägverket denna information högre än hastighet i sitt 
eget mätsystem. Informationen skulle bl a kunna användas av 

Transportrådet för kontroll av skattningen av trafikarbete för 

olika fordonstyper på landsväg respektive i tätort. En begränsad 

jämförelse av, andel tung trafik enligt Transportrådet med andel 

tung trafik enligt VTI tyder på att skillnaden skulle kunna vara 

avsevärd!

2.3 Uppföljning av årlig hastighetsutveckling på landsväg

Uppföljande trafikmätningar på landsväg har utförts varje år 

fr o m år 1980 inom Trafikkaraktäristikaprojektet. Syftet med 

mätningarna har varit en allmän kunskapsuppbyggnad om trafikpro

cessen men har till stor del kommit att handla om hastighetsut

veckling år från år. För beskrivning av hastighetsutvecklingen på 

landsvägsnätet är följande av stor betydelse:

• mätsystemet

• hantering av bortfall och restkoder

• definition av vilken hastighetsutveckling som avses



• val av matplatser, mättider och omfattning

• analysmetodik.

Mätsystemet skulle kunna påverka uppskattade hastighetsskillnader 

med tiden som följd av:

9 övergång till ny typ av datalogger, exempelvis utbytet av 
DTA-2 mot TA-84 hösten 1984 och den planerade introduktionen 
av ny apparatur under 1989

• byte av detektorer, både som följd av annan typ eller av annan 
kvalitet

• förändrat givaravstånd

• övergång till ny mjukvara

• förändring av fordonskoder

• förändring av accepterat hastighetsintervall.

Den övergång till nytt mätsystem som skedde hösten 1984 har un

dersökts med avseende på eventuell hastighetseffekt. Någon effekt 
kunde inte påvisas. Den nya apparaturen som skall introduceras 

under 1989 har jämförts med TA-84. Någon hastighetsskillnad har 

ej kunnat påvisas. Denna typ av kontroller måste självfallet all

tid innehålla ett moment som klargör hur stor skillnad som skulle 

kunna föreligga utan att använd metodik skulle kunna påvisa någon 

skillnad. Andelen godkända mätningar har förändrats förhållande

vis mycket mellan år 1986 och 1987. Är denna förändring ett ut

tryck för någon förbättring av mätsystemet? I så fall finns det 

förändringar av mätsystemet vilkas effekt på registrerade hastig

heter ej kontrollerats.

För de uppföljande hastighetsmätningarna har genomgående använts 

detektorer i form av gummislang. Vad som har observerats är att 

olika leveranser av slang deformeras/töjs olika. Detta medför i 

sin tur olika slangsvaj. Olika slangsvaj exempelvis mellan olika 

år skulle kunna medföra fel i form av olika hastighetsspridning 

och därmed skillnad i möjlighet att kunna påvisa hastighetsskill- 

nad av viss nivå. Mätningar med större slangsvaj kan även förvän

tas påverka bortfallet. Bortfallet är alltid störst vid tät tra

fik. Ett ökat bortfall under tät trafik skulle kunna medföra risk



för ett systematiskt fel i uppskattad medianhastighet. Övergång 

till TA-84 medförde även övergång till ny pulsomvandlare d v s  

för omvandling av luftpuls till elektrisk signal.

Givaravståndet har varit oförändrat 3.3 m åtminstone under hela 

80~talet. Andelen restpassager kan förväntas vara beroende av 
givaravståndet. Någon undersökning av givaravståndets betydelse 

för andel restpassager har ej utförts.

Efter introduktion av ett nytt mätsystem pågår alltid viss vida

reutveckling både av hård- och mjukvara. Det är självklart vik

tigt att alltid kontrollera dessa förändringar. Exempelvis skulle 

en förändring av mjukvara, vilken resulterar i färre restkoder, 

kunna medföra systematiska förändringar av skattade medianhastig- 

heter.

Som beskrivits i avsnitt 2.1 har det accepterade hastighetsinter- 

vallet förändrats mellan DTA-2 och TA-84. Betydelsen av denna 

förändring för registrerade medelhastigheter ingår i de jämför

ande mätningarna med DTA-2 och TA-84. Enligt mätningarna kunde 

någon hastighetsskillnad ej påvisas mellan apparaturerna.

Hantering av bortfall och restkoder. I avsnitt 2.2 har hantering 

av bortfall och restkoder beskrivits. Ur avsnitt 2.2 framgår även 

hur andelen ej godkända mätningar har varierat under 80-talet. 

Risk finns att uppskattad hastighetstrend systematiskt kan på

verkas av andel ej godkända mätningar både om underkännande är en 

följd av för stort tidsbortfall och för stor andel restkoder. 

Hanteringen av bortfall och restkoder har varit densamma för 

samtliga mätningar upplagda i speed-filerna (?).

Hastighetsmått och statistisk metodik. Den uppskattade årliga 

förändringen av hastighetsnivån på landsväg är en funktion av 

bl a hur det använda hastighetsmåttet definieras och använd sta

tistisk metodik.



Följande modell används:
Ant.plats-1 

y = Intercept + I
Ant.mån-1

i

Ant„år-l
+ I c, x X, k kk

Den beroende variabeln, y, utgörs av observerade dygnsvärden i 

form av medianvärden. Samtliga oberoende variabler är s k 0-1- 

variabler. Följande oberoende variabler används:

c en variabel per mätplats. Totalt ingår 45 mätplatser i matéri- 
alet under förutsättning att varje riktning för motorvägsmät- 
ningar räknas som en plats. En mätplats får vid analys mot
svara interceptet.

• en variabel per månad. Antalet månader som förekommer i mate
rialet är 10. En månad får motsvara interceptet. Mätdata finns 
för alla månader utom februari.

• en årsvariabel. Interceptet får motsvara ett av åren. För när
varande används hastighetsdata fr o m 1980 d v s  antalet vari
abler blir 8 om analys utförs t o m  1988.

Interceptet motsvarar hastighetsnivån i den mätplats som ej till

delats någon variabel och för den månad som ej tilldelats någon 

variabel och för det år som ej tilldelats någon variabel.

Den formulerade modellen förutsätter:

• att årseffekterna är desamma för alla månader och mätplatser

• att månadseffekterna är desamma för alla år och mätplatser

• att platseffekterna är desamma för alla år och månader.

Att så inte kan vara fallet kan väl anses som självklart. Frågan 
är i stället hur mycket verkligheten avviker från modellen. Någon 

sådan utredning har ej utförts.

I bilaga 3 redovisas utnyttjad statistisk metodik för skattning 

av koefficientvärdena i modellansatsen. Den statistiska metodiken 

enligt bilaga 3 förutsätter oberoende mellan de oberoende vari

ablerna. Detta oberoende är annorlunda än vad som ovan beskrivits 

avseende årseffekten m m. Vad som menas med oberoende i detta



senare fall är att mätningar visst år inte är koncentrerade till 
vissa månader eller vissa mätplatser.

Skulle den formulerade modellen vara inte alltför felaktig och 

regressionsanalysens oberoendekrav vara uppfyllt skulle de upp

skattade årseffekterna också vara korrekta.

Någon egentlig kontroll av ett eventuellt beroende mellan de obe

roende variablerna har ej utförts. Eventuell förekomst av ett 

beroende mellan de oberoende variablerna är helt avhängigt av hur 
mätplatser och mättider valts. Även om de oberoende variablerna 

skulle kunna betraktas som oberoende finns risk för en annan typ 

av fel i form av att årseffekterna kan vara beroende av mätplats, 
månad m m„ Om denna typ av fel skulle finnas, vilket den natur

ligtvis gör i viss utsträckning, blir det mera oklart vad skatta

de årseffekter egentligen avser. Med denna typ av fel växer kra

ven på en korrekt fördelning av mätningar i tid och rum.

Qm exempelvis årseffekten för viss hastighetsbegränsning skulle 

variera starkt mellan olika vägbredder är det självklart viktigt 

att mätningarna är representativt fördelade m a p  vägbredd.

De hittills utförda tidsanalyserna har genomgående avsett klass

indelning med avseende på hastighetsbegränsning och MV respektive 

övrig typ av väg. ML har i analyserna ej behandlats som en speci

ell grupp utan förts till övrig typ av väg. Tidstrend har även 

uppskattats för "hela" landsvägsnätet.

Både ifråga om analys av hastighetsutveckling för viss klass och 

för hela landsvägsnätet behöver begreppet landsväg klargöras. 

Någon klar definition av landsväg har hittills ej uppställts för 

de genomförda analyserna. Om man exempelvis med landsväg skulle 

avse alla vägar utanför stadsplanelagt område finns bl a följande 

problem:

• vägdatabanken täcker enbart den statliga delen. Landsväg finns 
även hos de kommunala och enskilda väghållarna



• vägdatabanken omfattar både landsväg och tätort. Någon exakt 
metod för att identifiera vad som ligger i respektive utanför 
tätort finns ej.

Då hastighet smätningar skall fördelas representativt i tid och 

rum måste ett första beslut avse om representativiteten skall 
avse trafikarbete eller något annat. Observera att vid hittills 

utförda analyser dygnsmedelvärdena har gått in i analysen "ovik- 

tade" d v s  alla observerade hastigheter har tilldelats samma 

vikt oberoende av hur stort trafikflödet har varit under mät- 

dygnet. Ett alternativ till representativitet med avseende på 

trafikarbete skulle kunna vara representativitet med avseende på 

väglängd i olika miljöer och tid.

Det första alternativet skulle motsvara en årseffekt, en hastig- 

hetsskillnad mellan två år, representativ för en medelbil på väg. 

Det andra alternativet skulle motsvara en årseffekt, en hastig- 

hetsskillnad mellan två år, representativ för ett medeldygn och 

en medelväg.

Den hittills använda statistiska metodiken är någon form av 
blandning mellan de ovan givna alternativen.

Med ett icke obetydligt beroende mellan årlig hastighetseffekt 

och övriga bakgrundsvariabler måste ett klargörande även avse om 

den sökta hastighetseffekten skall avspegla förändring av för

delning av väglängd eller trafikarbete år från år alternativt om 

man skall arbeta med en konstant fördelning över tiden. Motsva

rande problem gäller även trafikarbetets fördelning över årets 

månader och veckans dagar.

Ett sätt att undvika att det utfallsrum som undersöks förändras 

alltför mycket i tiden är att det definieras på ett lämpligt 

sätt. Exempelvis skulle utfallsrum kunna bildas som kombination 

av viss hastighetsgräns och vägbredd. Uppgifter om utveckling per 

miljö skulle sedan i sin tur kunna utgöra underlag för fortsatta 

analyser exempelvis per hastighetsgräns eller för hela landsvägs

nätet. Tyvärr skulle detta medföra att väsentligt flera analyser 

skulle behöva utföras och flera värden redovisas än hittills.



Även om en plan för uppföljande hastighet smätningar skulle kunna 

betraktas som representativ med avseende på vald modell så finns 

alltid risk att representativiteten störs som följd av "bortfall" 
beroende på apparaturproblem, stor andel restkoder eller "fel" 

väglag.

Vid statistiska test är det vanligt att acceptera en 5 %-ig risk 

för att dra en felaktig slutsats exempelvis beträffande hastig
het sskillnaden mellan 2 år. Då analysen inkluderar datamaterial 

från flera år har den formulerade hypotesen avgörande betydelse 

för vilka slutsatser som kan dras. Om man utför analys med‘be

fintligt material i speed-filerna d v s fr o m 1980 t o m 1988 

kan bl a följande hypoteser formuleras:

• det finns inga hastighetsskillnader mellan de olika åren (A)

• det finns ingen hastighetsskillnad mellan 1987 och 1988 (B).

Enligt A skall kravet på sannolikheten för minst lika extremt

utfall per bildad skillnad vara < 5 %/(|).

Enligt B skall kravet på sannolikheten för minst lika extremt

utfall vara < 5 % d v s en mycket stor skillnad jämfört med A.

Därmed är det också mycket viktigt hur man formulerar sig avse

ende hastighetsvariation under en följd av år.

Ett mass-signifikansproblem föreligger även då ett uttalande görs 

för en grupp av vägar exempelvis 70, 90, 110 och MV. Vid hittills
utförda analyser har uttalanden gjorts på 5 %-nivån per vägkate-

gori.

Ett alternativ till den beskrivna analysmetoden avseende landsväg 

är den som används av Trafikavdelningen avseende uppföljande has

tighet smätningar i tätort, se vidare referens (89—2). I analysen 

för hastighetsutveckling i tätört används "parvis jämförelse".

Hastighetsutveckling studeras mellan två år åt gången. Metoden 

förutsätter exakt samma mätplatser och mättider per år. Har man 

drabbats av ett bortfall några timmar det ena året måste motsva



rande mattimmar det andra året exkluderas. Per år bildas ett has- 

tighetsmedelvärde där observationerna utgörs av enskilda fordons 

hastigheter.

I referens (89-2) redovisas även skattningar med en statistisk 

metodik motsvarande den som används för landsväg. En skillnad är 

själva modellansatsen som i referens (89-2) även har en oberoende 

timvariabel. Någon viktning med avseende på uppmätt trafik utförs 

ej.

Val av matplatser och mättider. Målsättningen för det använda 

mätschemat har i stort sett varit att alla vägmiljöer, alla må

nader och alla veckodagar skall vara representerade. Det totala 

antalet mätplatser var år 1988 40 stycken. Per mätplats utförs 

alltid mätningar samma veckodag och i princip under samma måna

der. I och med de utvidgningar av mätprogrammet som successivt 

har skett så är påståendet om samma månader ej helt korrekt i och 

med att antalet månader per mätplats har utökats. Som mest utförs 
per mätplats sex mätningar under ett år.

Av de 40 mätplatserna år 1988 har 11 stycken valts så att de sam

manfaller med Vägverkets fasta mätpunkter. Nyttan av ett sådant 

val är i första hand kontrollen av om Vägverkets och VTIs mätdata 

blir lika.

Om någon hastighetsskillnad ej kan påvisas för de 11 punkterna 

finns den l:a förutsättningen för sammankoppling av VTIs hastig- 

hetstrend med Vägverkets. Däremot kan man inte dra slutsatsen att 

om VTI skulle fortsätta med att följa upp hastighetsutveckling 

enligt samma system som hittills att VTIs och Vägverkets upp

skattade hastighetsutvecklingar skulle bli lika. Hittills, t o m  

1988, har någon meningsfull jämförelse av VTIs och Vägverkets 

mätdata ej kunnat utföras beroende på att Vägverkets system varit 

under utveckling. Fr o m 1989 har Vägverkets nya mätsystem tagits 

i drift i den form det skall ha. Några beslut finns dock ännu ej 

om hur hastighetsdata skall analyseras och presenteras.



Val av matplatser och mättider kan förväntas ha betydelse för 

uppskattade hastighetseffekter som funktion av tid. I tabell 1 

redovisas hur mätningarna under år 1988 har fördelats på olika 

vägmiljöer. I tabellen redovisas även hur trafikarbetet på det 

statliga vägnätet respektive det statliga vägnätets längd för

delats på vägmiljöer.

Tabell 1. Jämförelse av fördelning av uppföljande trafikmät
ningar över vägmiljöer med fördelning av trafikarbete 
respektive väglängd*. Avser det statliga vägnätet år
1988.

Belagd
bredd

m

Hastighets
begränsning 

taa/h

I
B

De£„:
Antal

lastic
låtnii
,**

%

jbets-
igar
Def.J

Antal
>***

%

Trafikarbete
Axelparkm

%

Väglängd

%

-  6.4 70 51 23 51 25 10.2 41.0
6.5- 7.7 70 5.2 7.8
7.8-11.2 70 4.3 2.1

11.3- 70 2.3 0.5

- 6.4 90 5.9 12.8
6.5- 7.7 90 14 6 14 7 10.3 13.1
7.8-11.2 90 28 12 28 14 20.8 10.4
11.3- 90 40 18 40 20 12.2 3.0

- 6.4 110 0.2 0.8
6.5= 7.7 110 1.1 2.6
7.8-11.2 110 1.6 1.9
11.3- 110 32 14 32 16 5.1 1.6
Fyrfält 1.3 0.2
ML 90 1.1 0.2
ML 110 11 5 11 6 3.4 0.6

MV 90 2.5 0.2
MV 110 49 22 24.5 12 12.6 1.2

Totalt 225 100 200 c 5 100 100.1 100.0

* Exklusive det statskommunala, vägnätet. Exklusive grusväg.
Exklusive hastighetsbegränsning < 70 km/.

** En mätning: en plats, ett dygn och en apparat.
*** En mätning: en plats och ett dygn.



Slutsatser ur tabell 1:

• hastighetsgränsfördelning:
- m a p  trafikarbete:

- underrepresentation av 90
- överrepresentation av 110 

- m a p  väglängd:
- underrepresentation av 70-väg
- överrepresentation av 110-väg
- överrepresentation m a p ML
- överrepresentation m a p MV

• per hastighetsgräns:
- m a p  trafikarbete:

- 70, anhopning av mätningar på sämsta standard
- 90, överrepresentation för högsta standard
- 110, överrepresentation för högsta standard 

- m a p  väglängd:
- 70 km/h. OK
- 90 km/h. Underrepresentation av smalare vägar
- 110 km/h. Underrepresentation av smalare vägar.

Om en målsättning med analysen är att jämföra hastighetsutveck

lingen mellan olika hastighetsgränser är det viktigare att anta

let mätningar per hastighetsgräns är någorlunda lika än att an

talen exempelvis är proportionella mot trafikarbetet per hastig

hetsgräns. Om inte antal mätningar per hastighetsgräns är någor

lunda lika kan man inte jämföra erhållna resultat mellan hastig
hetsgränser på ett meningsfullt sätt. Ur tabell 1 framgår att 

skillnaderna är förhållandevis stora mellan 70, 90, 110, ML och 

MV. Det största antalet är på 90-väg, 82 stycken, och det minsta 

antalet på 110-väg, 43 stycken.



I tabell 2 redovisas hur hastighetsmätningarna har fördelats över 
årets månader.

Tabell 2. Fördelning av uppföljande trafikmätningar 1988 på 
månader.

Månad Mätm
Antal

Lngar
%

Januari 27 12
Februari 0- 0
Mars 6 3
April 30 13
Maj 32 14
Juni 16 7
Juli 41 18
Augusti 28 12
September 15 7
Oktober 27 0
November 3 1
December 0 0

Totalt 225 99

Ur tabell 2 framgår att hastighetsmätningarna är förhållandevis 
ojämnt fördelade över året, 84 % är förlagda till sommarhalvåret. 

Två månader, februari och december, är ej representerade med någ

ra mätningar under 1988. Fördelningen är dessutom ganska ojämn 

under sommarhalvåret.



I tabell 3 redovisas hur antalet mätningar under 1988 har för

delats på veckodagar.

Tabell 3. Fördelning av uppföljande trafikmätningar 1988 på 
veckodagar.

Veckodag Hastighetsmätningar

Antal %

Må - Ti 31 14
Ti - On 37 16
On - To 27 12
To - Fr 29 13
Fr - Lö 50 22
Lö " SÖ 26 12
SÖ - Må 25 11

Totalt 225 100

Ovan har val av mätplatser och mättider kommenterats mot bakgrund 

av att observationerna i den statistiska analysen utgörs av medi

an per mätdygn. Om observationer i stället skulle utgöras av en

skilda fordon skulle principerna för mätningarnas fördelning i 

tid och rum blivit annorlunda.

Ovan har olika representativitetsproblem behandlats. Ett annat 

problem är dimensionering av hur många mätningar som skall ut

föras per år. Mätbehovet är bl a en funktion av med vilken san

nolikhet man vill kunna upptäcka en hastighetsförändring A. Vid 

bedömning av behov av antal mätningar för att med viss sannolik

het kunna upptäcka hastighetsskillnad av viss storlek gäller en 

fråga värdet av gamla mätningar. Man skulle kunna ha hypotesen 

att effekt av plats och månad skulle kunna beskrivas med allt 

större säkerhet ju flera års' mätningar som ingår i analysen och 

att därmed även årseffekterna skulle kunna skattas med allt stör

re säkerhet. Betydelsen av hur många års mätningar som används



vid analys har undersökts för 90 km/h. Någon vinst av att utnytt

ja gammalt material kunde ej påvisas. Bästa resultatet erhölls då 

endast material från 1987" och 1988 användes2 .

Av stort intresse för uppläggning av studier avseende hastighets- 

utveckling är hur antal mätningar skall dimensioneras. Som ett 

exempel har valts utförda mätningar på 90-väg under åren 1987 och 

1988. I tabell 4 redovisas hur årsskattningen, standardavvikelsen 

och sannolikheten för minst lika extremt utfall varierar med an

tal matplatser. Enligt tabell 4 kan med använd dimensionering en 

hastighetsförändring större än ca 0.6 km/h påvisas med 5 % risk 

för felaktigt påstående. Observera att säkerheten inte förbättras 
av utökningen från 10 till 22 mätplatser! Att säkerheten inte 

förbättras med en utökning av antalet mätplatser skall naturligt

vis inte tolkas som att antalet platser bör hållas nere och anta
let mätningar per plats ökas. Slutsatsen blir snarast den omvända 
eftersom tabell 4 är ett uttryck för att hastighetseffekten är 

beroende av matplats. För att skapa representativitet vid skatt

ning av årseffekt är det därmed viktigt med ett representativt 

urval av mätplatser.

Tabell 4. Betydelsen av antal mätplatser/mätningar för erhållna
resultat. Avser mätningar på 90-väg under år 1987 och
1988.

Antal mätplatser 6 10 22

Antal mätningar 40 71 123
Årsskattning
(87-88) -.911 -1.09 -.995

Standardavvikelse
(87-88) .359 .258 .297

Sannolikhet för 
minst lika extremt 
utfall under Ho
(87-88) .0170 .0001 0.0012

2. Bästa resultat; minsta sannolikheten för ett minst lika extremt 
utfall under He (ingen hastighetsskillnad mellan 1987 och 1988).



Om i stället antal mätplatser hålls konstant och antal mätningar 

per plats varieras erhålles resultat enligt tabell 5.

Tabell 5. Betydelsen av antal mätningar för erhållna resultat.
Analysen avser samtliga 22 mätplatser på 90-väg för 
vilka mätningar utförts under år 1987 och 1988.

Antal mätningar 77 93 123

Årsskattning 
(87-88) ' -1.18 -1.05 -.995 ,

St andardawikel se 
(87-88) .515 .418 .297

Sannolikhet för 
minst lika extremt 
utfall under Ho
(87-88) .0269 .0142 .0012

2.4 Övriga trafikmätningar på landsväg utförda av Tra
fikavdelningen

År 1985 utförde VTI hastighetsmätningar i anslutning till Väg

verkets destinationsundersökningar. Ur de vägintervjuer som ut

fördes erhölls följande information:

• resärende

• resans startpunkt

• resans målpunkt

• nationalitet

• registreringsnummer.

Hastighetsmätningarna utfördes med HM-78 d v s  datamaterialet 

utgjordes av en bild per fordon. Ur bilden kunde hastighet - 

egentligen restid mellan slangarna - och tidpunkt för passage 

avläsas. Intervjudata sammankopplades med hastighetsdata genom 

att intervjuprotokollen även innehöll en kortfattad fordonsbe- 

skrivning. Via registreringsnumret utvidgades datamaterialet yt



terligare med data som beskriver fordonet och bilägaren. Analysen 

av datamaterialet påvisade bl a samband mellan hastighet och föl

jande:

• resärende

• reslängd, speciellt tillryggalagd sträcka

• fordonsprestanda

• ägarens ålder

• belagd vägbredd

• fysisk eller juridisk person som ägare.

Det borde vara värdefullt att utvidga uppföljande trafikmätningar 

med denna typ av studier. Ett problem utgörs av att speciellt 
tillstånd kan krävas för denna typ av register.

Vägavdelnignen har under 1987 och 1988 låtit Trafikavdelningen 

utföra trafikmätningar, man är enbart intresserad av antal fordon 

av olika typ, på 20 provytor. Provytorna utgörs av raka horison

taler. Mätningar har utförts 2 ggr per provyta. Varje mätning har 

pågått 1-2 dygn. Målsättningen har varit 2 dygns mätning. Prov

ytorna har bl a inmätts med RST-bil och med cloe-mätare. Ytter
ligare mätningar kommer att utföras under 1989 på 11 provytor. 

Materialet från de utförda trafikmätningarna har delvis lagts in 

i trafikdatabanken.

Hastighetsmätningar på landsväg utförs även av driftgruppen och 

av gruppen "Trafiksäkerhet - allmänt och i tätort". Dessa mätdata 

läggs enbart in i trafikdatabanker som respektive grupp admini
strerar.

2.5 Vägverkets uppföljande trafikmätninqar

I referens (87-1) redovisas en beskrivning av den framtida ut

formningen av Vägverkets trafikmätningssystem. Det framtida tra

fikmätnings systemet kan kortfattat beskrivas enligt följande:



• antal mätningar oförändrat jämfört med vad som gällt t o m  
1988

• fr o m 1989 generellt fordonsklassificering och hastighet

• 80 fasta mätpunkter. I 40 av dessa mätpunkter används sådan 
utrustning så att det är möjligt att exempelvis via telenätet 
överföra data till Vägverket. Utrustningen i de övriga 40 
punkterna är samma som den som används i de rörliga punkterna. 
14 av de uppringbara mätstationerna är även utrustade med 
vågar.

• kontinuerlig mätning i ca 80 variationsstudiepunkter. Dessa 
punkter byts en gång per år.

• per år ca 16 000 mätningar i rörliga punkter/snitt. Mätpunk
terna är belägna på "avsnitt". Inom ett sådant avsnitt slumpas 
ett mätsnitt. Man återkommer alltid till samma mätsnitt.

• mätningar utförs efter en 6-årscykel d v s  man återkommer till 
de minst frekventa avsnitten vart 6:e år.

Hastigheter registreras såväl i det rörliga som i det fasta sy

stemet. Beträffande det fasta systemet skall medelhastighet, has
tighets variation över tiden och spridningsmått redovisas. "Fort

satta studier krävs för att se på vilket sätt hastighetsdata från 

det rörliga systemet bäst utnyttjas". "Lagring av data kommer i 

såväl det fasta som det rörliga systemet att ske på timnivå och 

avse bl a antal fordon per fordonsklass. För att möjliggöra stu

dier av fordonsklasser enligt andra definitioner liksom för att 

studera fördelningar av olika slag, t ex avseende hastigheter och 

fordonsvikter, kommer stickprov av grunddata att sparas från de 

olika fasta stationerna. Sådana stickprov kan även användas för 

studier av fordonslängder, axelavstånd, fordonsavstånd och tid

luckor mellan fordon". Vid normal redovisning anges 2 eller 4-5 

fordonsklasser vara en lämplig nivå medan lagring av data sker i 

15 fordonsklaser. Eventuellt kommer klassen av motorcyklar att 

utgå beroende på mättekniska problem. Den årliga kostnaden för 

det valda utformningsalternativet av mätsystem har uppskattats 

till 28.2 Mkr i 1986 års prisnivå.

Vägverkets mätapparatur arbetar liksom TA-84 med registrering av 

tidpunkten för axelpassager över 2 detektorer. En betydelsefull 

skillnad mellan mätsystemen avser bearbetningar av rådata. Vid 

omkörning respektive fordonsmöten på slangarna uppkommer restpas-



sager d v s  grupper av axelpassager som inte direkt kan identi

fieras som olika fordonstyper. I Vägverkets system används d sk 

imputationstekniken varigenom en i det närmaste fullständig upp

lösning av restpassager uppnås. Trafikavdelningen har på uppdrag 

av Vägverket granskat denna metodik, se referens (89-3).

Enligt ovan skall det nya Vägverkssystemet tas i drift fr o m
1989. Någon systematisk redovisning av hastighet kommer dock ej 

att ske under år 19893 . Enligt aktuella planer (89-03-13) skall 

trafikens fördelning på fordonstyper först presenteras hösten 

1991 avseende ÅDT. För att skapa möjlighet att koppla ihop VTIs 

hastighetstrender med de som Vägverket kommer att redovisa utförs 

fr o m 1987 parallella VTI- och Vägverksmätningar. I tabell 6 

redovisas de aktuella mätplatserna.

Tabell 6. Gemensamma VTI- och Vägverksmätplatser.

Nätplats ir 1987 ir 1988 ir 1989

Påskallavik X X X
Gamleby X X X
Vimmerby X X
Eskilstuna X X X
Trehörna X X
Ölme X X
Karlstad X X
Värmlands Bro X X X
Segmon X X
Lilla Edet X X
Linderöd X X

Några jämförelser mellan VTIs och Vägverkets hastighetsdata har 

inte kunnat utföras med mätdata från 1987 och 1988 beroende på 

att Vägverkets mätsystem ej varit färdigutvecklat d v s  några 

relevanta hastighetsdata har ej kunnat fås från Vägverket. Även 

om storleken av hastighetsskillnaden kan fastställas mellan mät

systemen är det därmed inte klart att en sammankoppling av tids- 

trenderna kan göras.

3. Uppgift från Lars Johansson, Vägverket.



För att kunna koppla ihop tidstrenderna krävs i stället att VTIs 
uppföljande system körs parallellt med Vägverkets system. Om Väg

verket skulle påbörja en analys av hastighetsutveckling är det 

osannolikt att redovisad data skulle vara helt jämförbar med VTIs 

främst beroende på att Vägverket knappast kan göra en avgränsning 

till torrt väglag. VTIs och Vägverkets system borde minst köras 

parallellt under 3 år för att någon meningsfull jämförelse skall 

kunna göras. Om intresset för hastighetsutveckling huvudsakligen 

avser skillnader mellan olika år finns det egentligen inget behov 
av att kontrollera skillnad i hastighetsnivå mellan Vägverkets 

system och TA-84. Någon mera fullständig hastighetsredovisning 

från Vägverket lär knappast kunna ske förrän tidigast 1992. Frå

gan är vilket år som redovisningen i så fall kommer att börja 

med.



2.6 Bakgrundsdata av intresse i relation till trafikdata

I Sverige finns ett av Europas största vägväderinformationssystem 

(WIS) . Årsskiftet 1988/89 var antalet mätstationer ca 420 och 

huvudsakligen belägna i södra Sverige, se figur 1.

Figur 1. Lägen för mätstationer ingående i WIS. Referens 
(88- 1 ) .

Fältstationer lämnar information till en centralenhet om vägytans 

och luftens temperatur, luftfuktighet, vindhastighet och vind

riktning, vägytans tillstånd .(torr, våt, saltad) samt nederbörd. 

Med insamlad data kan halkrisk beräknas. Datauttag kan göras via 

telefon, bildskärm, printer, mobilsökningssystem eller videotex. 

WIs-systemet är för närvarande endast i drift under vinterhalv

året. Nya givare som planeras att testas under 1989 är sådana 

för:



• fryspunkt

• nederbördsmängd

• kolväten och andra miljöfarliga ämnen.

Med RST-bilar utförs årligen inmätning av en stor del av väg

nätet. Information finns tillgänglig i en databank och omfattar 

bl a följande:

• olika ojämnhetsmått för längsgående ojämnheter

• spårbildning

• makrotextur.

I bilaga 4 redovisas omfattningen av RST-mätningarna under olika 

år. Exempelvis under 1988 har mätningar utförts på det statliga 
vägnätet i 8 län. Per län har i princip hela det belagda statliga 

vägnätet uppmätts.

I Vägdatabanken finns uppgifter om bl a väggeometrin, vägytan och 

trafikreglering. Väggeometri avser både vägbredd och linjeföring. 

Vägbredd beskrivs i form av krönbredd och belagd vägbredd. Linje- 

föringen skall i princip vara inmätt för huvudvägnätet. Kvalite
ten är dock så tveksam att det knappast är meningsfullt att ut

nyttja informationen. En ny form av inmätning planeras vilken 

bör medföra att uppgifter av högre kvalitet än hittills bör kunna 

bli tillgängliga. Uppgifter om trafikreglering d v s  främst has

tighetsbegränsning finns ingen anledning att avläsa ur Vägdata

banken eftersom hastighetsbegränsning m m säkrare kan avläsas på 

mätplatsen.

Viss Vägdatabanksinformation läggs redan in i trafikdatabanken - 

den databank som förs av gruppen Allmän trafikanalys - i form av 

belagd vägbredd och hastighetsbegränsning.



3 BEHOV AV TRAFIKDATA

3.1 Allmänt

Underlag i form av trafikdata behövs bl a i följande fall:

« vägplanering

• kampanjer

c lagstiftning

• fordonsutformning.

Intressenter avseende hastighetsdata skulle därmed vara följande:

• väghållare d v s  Vägverket, kommuner m fl

• departement, riksdag 

« TSV

« NTF

• massmedia

• bilindustrin

• polisen

• forskare/utredare.

I den lönsamhetsbedömning som utförs avseende olika åtgärder inom 

vägplaneringen ingår kostnader avseende restid, fordon och miljö. 

Dessa kostnader beräknas med olika modeller. Indata till dessa 

modeller är bl a hastighetsdata. En klar brist beträffande den 

befintliga trafikdatabanken är begränsningen till raka horison

taler. För vägplanering krävs självfallet kunskap om hastighets

nivåer i alla förekommande vägmiljöer av intresse. För vägplane

ring finns självklart ett stort behov av även andra trafikbeskri- 

vande variabler såsom:

• accelerations- och retardationsnivåer

• körbeteende i anslutning till lutningar speciellt för den 
tunga trafiken

• körspår i horisontalkurvor och genom korsningar och rondeller.



Utöver hastighetsdata är uppgifter om trafiksammansättning och 

andel hindrad trafik av intresse.

Avseende kampanjer riktade till vägtrafikanterna för att uppnå 

ökad säkerhet, bättre miljö, lägre energiförbrukning m m kan man 

förvänta att både det som ingår i den befintliga trafikdatabanken 

och vad som skulle kunna ingå i trafikdatabank 2, se 3.3.2, borde 

vara av stort intresse. Egentligen borde innehållet i trafikdata

bank 2 vara av störst intresse eftersom man där kan utläsa vilka 
kombinationer av fordon och ägare som i första hand behöver på

verkas .

Informationsbehovet avsende lagstiftning är ungefär detsamma som 
för kampanjer. Syftet med lagstiftning är i stort sett detsamma 

som för kampanjer. Skillnaden är väl främst att lagstiftningen 

aktualiseras då kampanjer har visat sig otillräckliga. Som under

lag för lagstiftning används även i viss utsträckning samma un

derlag som för vägplanering. Ett exempel på detta är de beräk

ningar av avgasutsläpp som utförts med d sk VETO-modellen.

Till lagstiftning kan även räknas avgascertifiering och bränsle
deklaration av personbilar. Underlag för dessa är bl a körcykler 

för landsväg och tätort, se vidare under utformning av fordon.

För utformning av de fordon som trafikerar det svenska vägnätet 

borde uppgifter om trafikkaraktäristika vara av intresse. Normalt 

sett är inte den svenska bilindustrin någon konsument av trafik- 

karaktäristikainformation, åtminstone inte av den form av data 
som VTI normalt sett presenterar. Utvecklingen mot alltmer dator

stödd konstruktionsteknik skulle kunna medföra ett ökat intresse 

från bilindustrin. Ett av många problem i detta sammanhang är att 

Sverige utgör en mindre del av den totala marknaden för dessa 

företag. För närvarande kan det vara så att speciella körcykler 

har större betydelse än verkliga förhållanden på väg. För avgas

certifiering och bränsledeklaration används två körcykler, en för 

landsväg och en för tätort. Hur mycket dessa körcykler har att 

göra med den svenska verkligheten på väg är okänt. Behov av tra

fikdata borde finnas både direkt som indata till datorprogram av



VETO-typ och indirekt för utveckling av mera realistiska körcyk

ler.

Det förhållandevis stora intresset som riktats mot hastighetsut
vecklingen under senare år förklaras till stor del av trafiksä

kerhet sutvecklingen. Under 70-*talet fanns även intresse för has

tighet sutvecklingen men då mera mot bakgrund av intresset för 

vägtrafikens energiförbrukning. Det stora intresse som under de 

senaste åren riktats mot miljöfrågor kan förväntas bidraga till 

fortsatt stort intresse för att följa upp hastighetsutvecklingen 

på det svenska vägnätet.

3.2 Mätsystem

Vägverket har i sitt trafikmätsystem fr o m 1989 övergått till 

att använda trafikanalysatorer av liknande typ som Trafikavdel

ningen använder. Därmed kommer Vägverket att registrera samma 

data som Trafikavdelningen fast i oerhört mycket större omfatt
ning. Ätt Trafikavdelningen kommer att utnyttja W-data borde 

inte vara en alltför djärv gissning, frågan är väl i stället i 

vilken omfattning. En utredning bör komma till stånd avseende hur 

VTI mera rutinmässigt skall få tillgång till data från både de 

fasta och de rörliga vägverksstationerna. Det programpaket Väg
verket utvecklat för bearbetning av rådata skiljer sig från Tra

fikavdelningens bl a ifråga om möjligheten att lösa upp grupper 

av axelpassager till fordon. Vägverkets system medför via s k 
imputering en i det närmaste fullständig upplösning d v s  andelen 

restpassager blir mycket mindre än för VTIs mätsystem. En stor 

skillnad i andel restpassager bör medföra risk för skillnader i 

uppskattade hastigheter. Bör Trafikavdelningen vidareutveckla 

TA-84-programmet så att prestanda i form av liten andel rest
passager blir mera jämförbar med Vägverkets system?

Apparatur av den typ Trafikavdelningen använder för trafikanalys 

d v s  TA-84 genomgår ständigt viss förbättring och vidareutveck

ling. Det finns alltid risk att sådana förändringar kan medföra 

att uppmätt hastighet förändras. Om man exempelvis jämför andelen



ej godkända mätningar mellan 1986 och 1987, 21 % och 4 %, så 

skulle detta kunna vara uttryck för att apparaturen inklusive 

givare förändrats. Denna stora skillnad skulle naturligtvis ha 

kunnat bidragit till en uppskattad hastighetseffekt. Vad kan gö
ras för att få kontroll över denna problematik? Några förslag

skulle kunna vara följande:

• att alla förändringar av apparaturen dokumenteras minst i no- 
tat-form exempelvis 1 gång per år

• att skapa en testfil motsvarande utdata från pulsomvandlaren. 
En sådan fil ger dock ingen infomation om förändring av gi
varna. Datafilen skulle dock klara kontroll av nästan hela-sy
stemet d v s  även av efterföljande mjukvarusystem.

Även programvaran för bearbetning av TA-84-data genomgår utveck

ling. För kontroll av denna utveckling kan samma förslag gälla 

som för själva TÄ-84-an. Eventuellt kan det vara lämpligt att
använda olika testfiler för olika nivåer i systemet. Extremfallet 

skulle då vara en fil för TA-84-programmet, en för TUAL o s v .

Ett viktigt underlag för att olika intressenter skall kunna ut

nyttja historiska mätningar är tillgång till mätprotokollen. För 

närvarande sparas dessa av respektive beställare av mätningar. 

Detta medför risk för att möjligheten till åtkomst kan vara 

ojämn. Skulle värdet av en säker åtkomst vara värt det merbesvär 

som en centraliserad lagring skulle medföra?

Då mätdata överförs från kasettband till Viktor görs en komplet

tering med en etikett. Data sparas normalt bl a på dennna form. 

För att andra användare än beställaren skall ha möjlighet att

utnyttja de lagrade datafilerna borde etiketten kompletteras med

information som beskriver syftet med mätningen och som också gör 

det möjligt att komplettera datafilen med önskad bakgrundsinfor

mation. Sådan information skulle kunna vara:

• projektnummer

• projektnamn

• upplysande kommentarer.



Om trafikdata skall kompletteras med registreringsnummer för att 
i ett nästa steg kunna kompletteras med fordons- och ägardata 

finns speciella apparaturbehov. De normala TA-84-mätningarna be

höver i detta fall kompletteras med minst registreringsnummer och 

passagetidpunkt för varje passerande fordon. Ur TA-84 fås uppgif

ter om passagetidpunkt, hastighet och riktning per passerande 

fordon. Registreringsnummer och passagetidpunkt registreras an

tingen med videokamera med tidsangivelse i bilden alternativt 

genom direkt manuell avläsning. Det senare alternativet kräver 
talbandspelare och kan medföra problem att hinna med i tät tra

fik.

3.3 Trafikdatabank

Den potentiella nyttan av trafikdata är en funktion av mängden 

bakgrundsdata och dennas kvalitet.

Nyttan av trafikdata är inte enbart en funktion av mängden bak

grundsdata utan skulle även kunna bero på tidsdifferentiering.

Beträffande trafikdatabanken finns alltid möjlighet att gå till

baka till viss nivå och göra valfria tidsdifferentieringar av 

dygnet. För att det skall vara meningsfullt att göra sådana tids

differentieringar bör även tidsberoende bakgrundsdata kunna dif

ferentieras .

3.3.1 Trafikdatabank 1

Härmed avses en trafikdatabank av samma typ som förs idag. Bak

grundsdata begränsas till beskrivning av vägmiljön, väglag och

väderlek.

I och med att utvärderingsprogrammen för trafikmätningar fr o m 

1989 utökats med uppgifter om tidluckor, hindrad trafik och kö

statistik så kommer även trafikdatabanken att utökas med dessa



uppgifter. I mån av tid kommer gamla mätningar att bearbetas,på 
nytt och tidluckedata m m att läggas in i databanken även för 

tidigare år.

Kostnaden per mätning är enligt avsnitt 2.2 förhållandevis hög. 

Exempelvis var kostnaden per mätning under 1986 ca 11 000 kr. 

Värdet av en mätning är i stor utsträckning beroende av mängden 

bakgrundsdata. En utökning av bakgrundsdata jämfört med nuläget 
bör kunna ske till en relativt sett mycket liten merkostnad.

Enligt avsnitt 2.1 skulle det kunna vara motiverat med en finare 

tidsindelning än den för närvarande använda. Detta skulle kunna 

ha betydelse vid framtagande av planeringsunderlag för väghåll- 

ningsåtgärder som påverkar väglaget.

Det är därmed mindre sannolikt att den nuvarande dygnsklassifi- 
ceringen av väglag motsvarar informationsbehovet. Om hastighets- 

databanken skall kunna utnyttjas för att beskriva samband mellan 

hastighet och väglag behöver tidsdifferentiering ske på ett annat 

sätt än hittills. •Ett minsta krav är att variation av väglags- 

och väderdata under ett dygn skall finnas tillgängligt. För att 

tillgängligheten på sådan data skall vara acceptabel borde lag

ring ske i dator. Beträffande hastighetsdata är alternativen att 

konsekvent lagra data i speed-filer med finare tidsindelning än 
för närvarande alternativt att välja nuvarande form och vid behov 

först läsa väder/väglags-filerna och därefter göra tidsindelning. 

Vad som ytterligare talar för finare tidsupplösning i speed- 

filerna är att mängden bortfall blir mindre och att en mätning 

blir ett mera exakt begrepp. De uppföljande hastighetsmätningarna 

i tätort lagras i huvudsak på timnivå.

Ur vägdatabanken skulle följande bakgrundsvariabler för komplet

tering av hastighetsdatabanken kunna hämtas:

• län

• kommun

• vägnr



• vägkategori (europaväg, riksväg, genomgående länsväg, övrig 
länsväg)

• krönbredd

• belagd bredd

• mittremsebredd

• slitlagertyp

• vägtyp (motorväg, motortrafikled, övrig väg)

• hastighetsbegränsning.
*

I vägdatabanken finns även uppgifter om linjeföring. Kvaliteten 

på dessa uppgifter är för närvarande ej acceptabel. Ett nytt sy

stem för inhämtning av linjeföringsdata planeras. Det nya syste

met innebär att linjeföringen kommer att utvärderas ur flygfoto
grafier. Följande linjeföringsdata borde vara av intresse:

• lutning och horisontalradie:
- mätpunkten: lutning och radie; längd före; längd efter
- blocket före mätpunktsblocket: lutning; radie; längd
- blocket efter mätpunktsblocket: lutning; radie; längd

• sikt:
- riktning 1
- riktning 2.

Siktdata måste sannolikt insamlas genom mätning på platsen.

Med RST-bilarna utförs årligen inmätningar av en stor del av väg

nätet. se bilaga 4. Uppgifterna lagras i en databank. Vad som 

bl a borde vara av intresse är:

• IRI

• spårbildning

• tvärfall

• makro-textur.

Beträffande väglagsbeskrivningar borde en anpassning göras till 

"Instruktion för väglagsobservationer" (G. Öberg, S. Möller). 

Staffan Möller har dessutom gjort en bearbetning av instruktionen 

för väglagsobservationer så att man skall få en variant som är



mera anpasad för de uppföljande trafikmätningarna. Ytterligare 
väglags- och väderdata skulle kunna fås ur WIS-systemet. Bäst 

vore om hastighetsmätningar utfördes i närheten av WIS-station.

Användbarheten av hastighetsdata för olika syften kan delvis be

dömas av kännedom om vilket projekt vari hastighetsdata har 
mätts. Någon projektinformation finns för närvarande ej tillgäng
lig vare sig i hastighetsdatabanken eller i mätprotokollen. Data

posterna eller filerna på någon nivå i hastighetsdatabanken borde 

kompletteras med ett utrymme för kommentarer i vilket någon form 
av projektidentifikation kunde ges.

De ovan genomgångna bakgrundsvariablerna är mer eller mindre sta

bila i tiden. I stort sett alla variablerna kan per mätplats kom

ma att förändras med tiden. Om många av de föreslagna variablerna 
skulle ingå i databanken är frågan hur lagring skall ske. Vilka 

data bör finnas i speed-filen och vilka bör läggas i separata 

filer?

Vilka data åkall läggas in i trafikdatabanken? Genom att Vägver

kets mätsystem fr o m  1989 kommer att innehålla hastighetsdata 

finns ett material tillgängligt av helt annan storleksordning än 
tidigare. Speciellt intressanta borde de fasta mätpunkterna vara 

i och med att kontinuerlig mätning utförs under hela året. De 

fasta stationerna är uppringbara. Enligt samtal med Vägverket 

(Lars Johansson) skulle det medföra stora problem att även ge VTI 

möjlighet att ringa upp stationerna. VTI kan i stället beställa 
hastighetsdata från Vägverket för vissa stationer under viss tid. 

Detta har redan provats och statistikbearbetning kan utföras med 

TUÄL-programmet liksom för TA-84-mätningar. Vad talar för att VTI 

skulle samla på sig W-data:

• så länge Vägverket inte utvärderar årseffekt för hastighet och 
detta är efterfrågad information

• lägre kostnader jämfört med egna mätningar.



Inför utnyttjandet av Vägverksdata är det viktigt att utföra de 

jämförelser av VTI-data och W-data som varit planerade under 

1987 och 1988 men som ännu ej kunnat utföras. Om VTI skall spara 

på W-data är nästa fråga i vilken utsträckning. Skall begräns

ning ske till de fasta stationerna? I de fasta stationerna sker 

kontinuerlig trafikräkning under hela året. Hur många mätdygn per 
år skall utnyttjas från de fasta stationerna? En annan fråga är 

vilken dataform som skall väljas från Vägverket. Antingen kan 

rådata sparas, åtminstone från de fasta stationerna, eller också 

mera bearbetade dataformer.

En övergång till utnyttjning av Vägverkets data skulle säkert 

kunna medföra att årliga hastighetseffekter av mindre storleks
ordning än hittills skulle kunna påvisas. Även om Vägverket 

skulle ta betalt för data skulle sannolikt väsentligt större 

material kunna inhämtas än hittills till en bråkdel (?) av dagens 

kostnader. Vad som möjligen talar emot en sådan övergång är bl a 

följande:

• försämrade väglagsobservationer i och med att någon personal 
ej behöver besöka mätplatserna

• utbyte av mätplatser i större omfattning ger sannolikt en an
nan hastighetsutveckling än vad som skulle fås med nuvarande 
mätplatser.

Den informationsförlust avseende väglag det kommer att medföra 

att någon personal ej besöker mätplatserna kan delvis kompenseras 

genom att välja de nya mätplatserna så att WIS-information kan

utnyttjas.

Den allmänna nyttan av en trafikdatabank beror bl a på graden av 

tillgänglighet. Vilken ambitionsnivå skall väljas? Skall vem som 

helst kunna gå in åtminstone i speed-filen? Finns ett sådant be

hov bör en användarhandledning skrivas och ges ut.

Det finns ett klart behov av trafikdata från andra miljöer än 

raka horisontaler. Finns det något starkt vägande skäl för be

gränsningen till raka horisontaler? Vägverkets mätsystem är ej 

låst till en enda linjeföringsklass. Instruktionen till Väg



verkets mätpersonal avseende val av mätplats har varit att mät

ning skall ske på raksträcka. Beträffande lutning accepteras 

mindre lutningar. Detta medför att Vägverksdata skulle kunna 

täcka ett större behov än Trafikavdelningens i och med att man 

skulle kunna få en lutningsvariation.

3.3.2 Trafikdatabank 2

Det borde rimligen finnas ett stort behov av en trafikdatabank 

med en mera detaljerad information om fordonen, ägaren och re

sorna. En ansats till en sådan databank utgör underlaget till 
referens (89-1). För insamling av uppgifter som beskriver resa 

krävs intervjuundersökningar. En förutsättning för insamling av 

intervjudata skulle vara att närvara vid Vägverkets destinations- 
undersökningar eller andra liknande undersökningar. Om kravet 

inte generellt väljs så- att resdata skall ingå finns inte heller 

något krav att utnyttja destinationsundersökningar. För komplet

tering med data om ägaren och bilen krävs avläsning av registre

ringsnummer. Avläsning av registreringsnummer görs direkt i fält. 

Ett problem med denna typ av databank är om tillstånd kan fås av 

Datainspekt ionen.

3.4 Hastighetsutveckling, modellutformning och analys
metodik

För uppskattning av årliga hastighetseffekter finns det ett behov 

av att genomtänkt modell formuleras för vad som avses. För när

varande är det något oklart vad de uppskattade hastighetsföränd- 

ringarna egentligen representerar. Parallellt med en modellfor

mulering bör även analysmetodiken ses över. Finns det andra ana

lysmetoder som vore bättre att använda än den regressionsmodell 

som hittills använts? Det borde ju vara rimligt att VTI använder 

samma modell och analysmetodik både för landsväg och tätort så 

att redovisade värden blir jämförbara.



Vilka mätdata d v s  mätplatser och antal mätningar per plats som 

skall insamlas och användas för skattning av årlig hastighetsef- 

fekt bestäms bl a av vald modell och analysmetodik. Mängden mät

data bestäms även av hur stora hastighetsförändringar som skall 

kunna påvisas med viss säkerhet.

Till analysmetodiken kan även räknas hantering av bortfall, både 

i form av andel restpassager och i form av driftavbrott så att 

man inte får mätdata för 24 timmar. Gränserna för accepterande 

eller förkastande av mätning bör ses över. Analys skulle behöva 

utföras för kontroll av hur gränserna väljs. En förhållandevis 

enkel kontroll borde kunna genomföras avseende tidsbortfall. Välj 

några kompletta dygnsmätningar och plocka i steg bort fler och 

fler timmar. Beräkna en medelhastighet per steg och analysera 

hastighetseffekten. Beträffande tidsbortfall borde det kunna vara 

värdefullt att utveckla en metodik som skulle kunna utnyttjas för 

korrigeringar av olika statistikmått som funktion av de tappade 

timmarna d v s  bortfallet av mätningen skulle kunna bli mindre.4

En korrekt genomförd mätning är alltid minst 24 timmar lång. Det 

skulle vara fördelaktigt m a p  fältpersonalens arbetstid om en 

metod kunde utvecklas som även klarade att justera de olika sta
tistikmåtten som funktion av att mätdygnets start och slut av

viker mer eller mindre från 12.005

Ett mindre problem med hittills använd analysmetodik är att års

effekterna förändras något ju flera års mätningar som ingår i 

analyserna d v s en redovisad hastighetsskillnad mellan två år 

kan komma att förändras i framtida analyser. Hittills har årsef

fekter redovisats per fordonstyp och per hastighetsgräns respek

tive som ett medelvärde för samtliga hastighetsgränser. Syftet 

med det sista totalvärdet är att det skall vara ett mera lättill

gängligt värde och mindre motsägelsefullt. Det normala är ju att 

hastighetsförändringen kan påvisas för vissa hastighetsgränser 

men inte för andra. Skall vi undvika att redovisa totalvärdet?

4. Förslag från Stig Danielsson.
5. Förslag från Sture Rigefalk.



Observera i detta sammanhang problemet med hantering av den has

tighet seffekt som är en följd av vägnätets förändring år från år.

Att VTI skall fortsätta och kartlägga de årliga hastighetsföränd- 

ringarna på landsväg är inte självklart. Om Vägverket skulle kom
ma att redovisa samma typ av information som VTI hittills har 

gjort finns självklart ingen anledning för VTI att fortsätta. 

Troligen kan inte Vägverket göra redovisningar med motsvarande 

upplösning som VTI vad gäller väglag/väder, fordonsdifferentie- 
ring och begränsning till raka horisontaler. Väljer Vägverket 

annan upplösning d v s  ingen väglagsdifferentiering m m kommer 

även hastigheterna att påverkas och ej vara jämförbara med vad 

VTI hittills redovisat. Därmed skulle inte heller någon samman
hängande trend kunna bildas fr o m 1980 och efter den tidpunkt 

VTI skulle avbryta sin uppföljning. Skulle detta vara tillräck

ligt skäl för VTI att fortsätta med sitt system? Om VTI skulle 

fortsätta är en central fråga i vilken utsträckning W-data skul

le kunna användas. Varje utbyte av en gammal mätplats mot en ny 

medför en risk för att trenden kommer att påverkas.

Vare sig VTI kommer att fortsätta eller ej med den traditionella 
hastighetsuppföljningen borde resurser satsas på en uppföljning 

motsvarande den studie som redovisats i referens (89-1). Det 

skulle ju kunna vara så att en förändring av medelhatighet år 

från år förklaras av att bakgrundsddata som beskriver bilen, 
ägaren och resan har förändrats. Ur mätdata skulle både framgå 

sambandet mellan hastighet och olika bakgrundsvariabler samt hur 

bakgrundsvariablerna förändrats med tiden.

Skall redovisningen av punkthastighetsutveckling kompletteras med 

utveckling av medelhastighet över längre sträckor? Sådana upp

skattningar vore fullt möjliga att genomföra med hjälp av 

Kolsruds hastighetsmodell eller simuleringsmodellen i kombination 

med uppmätta punkthastigheter. Beroende på ambitionsnivå skulle i 

så fall viss uppföljning krävas i andra miljöer än horisontella 

raksträckor.



I och med att trafikdatabank 1 kommer att kompletteras med upp

gifter om tidluckor, andel hindrad trafik och köer bör även dessa 

effekter ingå i de årliga redovisningar som hittills begränsats 

till hastighet och trafiksammansättning.

Vilka analyser och redovisningar skall göras enligt schema? För 

närvarande är ambitionen följandet

o att så snart som möjligt efter l:a halvårets mätningar är ge
nomförda ge ut ett VTI-notat med en preliminär årseffekt

o att en gång per år ge ut ett VTI-meddelande med följande inne
håll:
- en redovisning av mätresultat per mätplats
- en slutgiltig årseffekt
- medelhastigheter m m för olika fordonstyper i olika miljöer;

Beträffande regelbundna redovisningar bekostade med egna FoUmedel 

finns en målkonflikt enligt följande:

o att mesta möjliga information bör sugas ut ur databanken för 
att nyttan av mätningar och databanken skall bli maximal

o att uppdragsmarknaden automatiskt krymps.
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Exempel på hur hastighet beror av väderlek och väglag.

ESKILSTUNA (torrt) FR 880527
MEDELHASTIGHET

torrt torrt

ESKILSTUNA (torrt) FR 860704
MEDELHASTIGHET

torrt torrt dugg- skurar 
regn torrt



ESKILSTUNA (vått) FR 860829
MEDELHASTIGHET

ESKILSTUNA (halt) FR 860110
MEDELHASTIGHET

Halka Mulet 
halka

Klockan
Lätt
snöfall
halka

Mulet.
halka



ÅSARNA (torrt) TO 860904
MEDELHASTIGHET

ÅSARNA (halt) TO 851212
MEDELHASTIGHET

halka drev halka
halka



STIGTOMTA (torrt) TO 861016
MEDELHASTIGHET

torrt

STIGTOMTA (vätt) TO 860213
MEDELHASTIGHET

torrt/vått vått



STIGTOMTA (torrt) TO 860703
MEDELHASTIGHET

Halvklart Mulet



Sammanställning av publikationer för vilka underlaget i form av 

hastighetsdata finns i hastighetsdatabanken

• Samband mellan vägyta och reshastighet. Etapp 2. Jämförelser 
mellan ytbehandling och massabeläggning. M277.

• Beläggning av grusvägar med YlG-effektstudie 1978-80. M282,

• Hastighetsuppföljning på landsväg. Mätresultat vintern 1979/80- 
hösten 1980. M337.

• Hastighetsuppföljning på landsväg. Mätresultat vintern 1980/81- 
hösten 1981. M345.

• Undersökning av personbilars hastighet dels vid halt och dels 
vid torrt väglag på vägar med hastighetsgränserna 90 och 110 
km/h. M389.

• Hastigheter i landsvägstrafik. Olika faktorers inverkan på 
hastigheten för lätta bilar på rak och plan väg. M390.

• Hastighetsuppföljning på landsväg. Mätresultat vintern 1981/82-
hösten 1982. M397.

• Hastighetsuppföljning på landsväg. Mätresultat vintern 1982/83- 
hösten 1983. M409.

• Hastigheter i landsvägstrafik. Anpassning till skyltad has
tighet. M415.

• MC-hastigheter på landsväg. M436.

• Hastighetsuppföljning på landsväg. Mätresultat 1984. M485.

• Hastighetsuppföljning på landsväg. Mätresultat 1985. M499.



Modell av
ANALYS AV HASTIGHETSUTVECKLINGEN. Stig Danielsson.

Har hastigheterna förändrats genom åren på motorvägarna?

Y = Medianhastighet vid en enskild mätning.

Kan vi beräkna medelvärdena av alla hastighetsmätningar för varje enskilt 

år och jämföra dessa? D v s är Y j , Y 2 , ... Y)< jämförbara?

För,detta krävs t ex

1) Mätplatser na är desamma varje år och utnyttjas i samma omfattning

2) Mätningar på varje plats utförs år efter år på samma månad, kanske 

samma veckodag etc.

Ovanstående villkor är inte uppfyllda. Gamla mätplatser har försvunnit. 

Nya platser har tillkommit. Vissa år mäter man på en plats, men inte 

andra år. Mätmånaderna är inte desamma varje år.

Varför krävs då 1) och 2)?

1) . Hastighetsnivåerna på olika mätplatser kan vara mycket olika (95-115)

2) Hastighetsskillnaderna mellan olika månader även på sommaren är 

mycket olika.

Vi måste finna en modell där man kan ta hänsyn till skillnader mellan 

mätplatser och mätmånader och ändå analysera den årliga hastighetsut- 

vecklingen.

Om man för varje mätplats varje år hade gjort observationerna vid samma 

tidpunkt kunde vi ha utnyttjat vanliga variansanalyser.

I detta obalanserade fall får vi i stället gå via regressionsmodeller.



Modellbygge: Y = Medianhastighet vid enskild mätning. 

Hur få möjlighet till olika hastighetsnivå på olika platser?

Plats l̂  2, «•«£ p©

_ ( l  om mätning gjorts på plats 
\o  annars

-  P  om mätning g j°fts  på plats 2 ,
[ 0  annars

etc.

Y = B0 + 8’i * + 82 ^2 + ••• + Pp-1 ' Xp-1 + annat

Om plats 1: Bara X^ = 1

2% X 2 = 1

—> H.L. — 60 + 3'1

6 0 + ^ 2

=>H.L. = 80

8 0 = genomsnittsnivån på plats p

Bi = skillnad i nivå mellan plats 1 och p

82 = skillnad i nivå mellan plats 2 och p



Olika månader?

För sommaren har vi april-november i södra Sverige

^ f l  om maj 

"  = 1°0 annars

om nov. 
0 annars

Y = 60 + % X i + ... + ep_ i Xp„ i j+ &p X p + ... + Bp+6 • Xp+6 y 

PLATSER . MÅNADER

T ex $p+g = skillnaden mellan nov. och april 

OBS f̂ , = nivån på plats p i april månad.

Olika år?

v ?  ■ { i
om år 2 

0 annars

f l  om år k 
p+7+k 1 annars



TOTALMODELL

Y =•■ $0 + ^  X[ + ... + É3 j Xp_i + Bp^p + ••• + p̂+6 Xp+6 + .^p+7 Xp+7 +••<•+ + E,
^ ----- --------— —— — y*— _ y  -------" - y — —   — -— s---- ~ v — — — ---------

PLATSER MÅNADER ÅR

60 = nivån på plats p i april månad år nr 1.

Q
p+7 “ skillnad mellan år 2 och 1 

Bp+g = skillnad mellan år 3 och 1 etc.

MODELLFÖRUTS.: 1) Hastigheten kan förklaras med enbart år, månad

och plats

(modellen kan dock utvidgas med flera förkla

ringsvariabler)

2) Årseffekterna är lika stora på varje plats

3) Månadseffekterna är lika stora på varje plats

Grov och säkert icke sann modell. Kan dock ge en del värdefullt.

Regressionsanalys ger direkt skattning av alla 

Konfidensintervall för alla Bj

För åren 2, ..., h får man då en direkt jämförelse med först året med 

tillhörande konfidensintervall.

Vill man jämföra andra år är detta mycket enkelt.

Jfr år 3 mot 2% Bp+g - ^,+7

4 mot 3: Bp+9- Bp+g etc<

Även konfidensintervallen kan här enkelt beräknas.



Datainmatningen ganska krånglig

Ex. Plats Är Månad Hastighet

1 1 1 -105.7
1 1 3 106.0
1 2 1 107.3
2 1 1 115.1
2 2 2 117.3
2 2 3 116.0
3 1 1 96.0
3 1 2 98.0

Xi

X2

X3

x5

1 om plats 1 
O annars

1 om plats 2 
O annars

1 om månad 2
0 annars

1 om månad 3 
, 0 annars

om år 2 
0 annars

Plats

X l X2
105.7 1 0
106.0 1 0
107.3 1 0
115.1 0 1
117.3 0 1
116.0 0 1
96.0 0 0
98.0 0 0

mån år

*3 X* x5
0 0 0
0 1 0
0 0 1
0 0 0
1 0 1
0 1 1
0 0 0
1 0 1

OBS Mycket enkelt att klämma in ett nytt ÖBS. åt 

ny X-variabel X^ ={

. Bara tillägg av en



MODELLUTVECKLING

1) Flera intr. förklarande variabler som beskriver t ex väder och väglag

2) Mycket fint om plats-variablerna kunde ersättas med t ex

(Hastighetsgräns)

Trafikvolym 

Lastbilsandel 

V ägkategori 

Vägbredd

och eventuellt några till.

Ett 30 - 50-tal X-variabler kan då ersättas med kanske bara 5.



Sammanställning av utförda och planerade RST-mätningar.

RST ,MÄTNINGAR

LÄN BD AC Z Y X W U C S T B O R E D p F H G N K L M I

1986 * * * * -k

1987 * * *  * * * * * k *

1988 * * * * * k *  *

1989 :k * * * :k k

FÖRUTOM OVANSTÅENDE LÄNSMÄTNI NGAR HAR ETT URVAL AV 
RIKSVÄGAR INMÄTTS.EXEMPELVIS E4,E75,E66,E18 MFL.
UNDER 1989 KOMMER RIKSVÄGAR SAMT ETT URVAL STAMVÄGAR ATT 
BLI INMÄTTA.
OMFATTNINGEN AV MÄTNINGARNA ÄR 3006 m i l  1986,4126 m i l  
1987,och 2833 m i l  1988.
ETT FÅTAL KOMMUNER HAR UTNYTTJAT RSTn.
GÖTEBORG ÄR DEN KOMMUN SOM ÅTERKOMMER MED ÅRLIGA 
MÄTNINGAR.DET FINNS ETT PROGRAM INTERFACE FÖR RST DATA 
T ILL  KOMMUNERNAS PMS SYSTEM GALANT( FRAMTAGET AV KJESSLER 
MANNERSTRÅLE)

1989-03-17 LEIF SJÖGREN




