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FÖRORD

På uppdrag av transportforskningsberedningen (TFB) presenteras i

detta VTI-meddelande olika förslag till försök med tidsdifferen-

tierade hastighetsgränser i relation till olika trafiksäkerhets-

problem.

Medverkande har varit Anette Johansson från TSV, Stefan Tykesson

från VV och Göran Nilsson från VTI. VTI, som erhållit uppdraget

från TFB, ansvarar för innehållet i rapporten.

Linköping november 1989
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TFBs Initiativprojekt - Försök med tidsdifferentierade
hastighetsgränser

av Göran Nilsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

På initiativ av transportforskningsberedningen (TFB) har en

arbetsgrupp, bestående av representanter från TSV, VTI och VV,

undersökt möjligheterna och effekterna av att genomföra försök

med tidsdifferentierade hastighetsgränser.

Det förslag som redovisas innebär att 110-vägarna får 90 km/h,

under vinterhalvåret - oktober till mars. På 90-vägar som har

vägren får vartannat vägavsnitt 80 km/h. På 90-vägar utan vägren

får vart tredje vägavsnitt 80 km/h och vart tredje vägavsnitt 70

km/h. 70-vägarna föreslås oförändrade.

Samtidigt föreslås att ovanstående, som kan definieras som peri-

odisk hastighetsgräns, kompletteras med försök med ytterligare

differentiering av hastighetsgränsen i tiden med hänsyn till

mörker, väglag och trafiktoppar genom.omställbara vägmärken inom

några områden i Sverige.
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TFB commissioned project - Proposal for investigations of time-
differentiated speed limits

by Göran Nilsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
S-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

At the initiative of the Transport Research Board (TFB) a work-

ing group comprising representatives of TSV (the National Road

Safety Office), VTI (the Swedish Road and Traffic Research

Institute) and VV (the Swedish National Road Administration) has

examined the feasibility and effects of experiments with time-

differentiated speed limits.

According to the proposals reported here, the speed limit on 110

km/h roads would be reduced to 90 km/h during the winter months

from October to March. On half of the roads with a 90 km/h speed

limit and paved shoulder, the limit would be reduced.to 80 km/h.

On a third of the roads with a 90 km/h speed limit and no paved

shoulder, the limit would be reduced to 80 km/h and on another

third to 70 km/h. Roads with a 70 km/h speed limit would be un-

changed.

At the same time, it is proposed that the above measures, which

can be described as periodic speed limdts, should be extended

with experiments involving further differentiation of speed li-

mits in relation to darkness, road conditions and traffic peaks

by means of adjustable signs in a number of areas of Sweden.
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TFBs Initiativprojekt - Försök med tidsdifferentierade hastig-
hetsgränser

av Göran Nilsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

På initiativ av transportforskningsberedningen (TFB) har en

arbetsgrupp, bestående av representanter från TSV, VTI och VV,

undersökt möjligheterna och effekterna av att genomföra försök

med tidsdifferentierade hastighetsgränser.

Med försök avses ett statistiskt experiment under vinterhalv-

året, varvid slumpmässigt valda delar av huvudvägnätet får sänkt

hastighetsgräns medan resten av detta vägnät harden ursprung-

liga hastighetsgränsen.

Det förslag som redovisas innebär att llO-Vägarna får 90 km/h,

under vinterhalvåret - oktober till mars. På 90-vägar som har

vägren får vartannat vägavsnitt 80 km/h. På 90-vägar utanvägren

får vart tredje vägavsnitt 80 km/h och vart tredje vägavsnitt 70

km/h. 70-vägarna föreslås oförändrade.

Under vinterhalvåret skadas omkring 4 500 personer på det stat-

liga vägnätet. Ungefär en tredjedel av trafiken kommer att be-

röras av en sänkt hastighetsgräns och den förväntade minskningen

av antalet skadade har beräknats till mellan 350 och 400, däri-

bland ett 30-tal trafikdödade.

För att belysa de variationer i skaderisk som förekommer mellan

olika ljusförhållanden i kombination med olika väglag redovisas

i nedanstående tabell risknivån i förhållande till dagsljus och

barmark.

Skaderisker i förhållande till dagsljus och barmark vid mörker

och is/snö-väglag.
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Våglag Ljusförhållanden
Dagsljus Mörker

Barmark 1 l,2-2,0

Is/snö 3-6 5-10

 

Eftersom omställbara vägmärken endast torde vara realistiska på

trafikintensiva delar av vägnätet har problemet med utmärkning

av hastighetsgränser slutligen resulterat i ett förslag där

hastighetsgränsen under mörker, genom.lagstiftning, skulle kunna

vara 10 km/h lägre än den angivna och att detta skulle gälla

oavsett mörker mellan t ex kl 21.00 och 05.00 året runt, d v 8

under den tidsperiod av dygnet då de högsta skaderiskerna före-

kommer.

Alternativet att enbart införa denna typ av åtgärd som rekommen-

dation torde ha en mycket begränsad effekt, eftersom övervak-

ningen då inte kan genomföras effektivt, vilket är en förutsätt-

ning för efterlevnaden och anpassningen till gällande hastig-

hetsgränser.

Arbetsgruppen vill också i anslutning till ovanstående också

fästa uppmärksamheten på det behov som. finns att närmare kart-

lägga de rums- och tidsmässiga variationer som förekommer när

det gäller olycks- och skadekvoten men även förekomsten av

olyckstyper.
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TFB commissioned project - Proposal for investigations of time-
differentiated speed limits

by Göran Nilsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
S-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

At the initiative of the Transport Research Board (TFB) a

working group comprising representatives of TSV (the National

Road Safety Office), VTI (the Swedish Road and Traffic Research

Institute) and VV (the Swedish National Road Administration) has

examined the feasibility and effects of experiments with time-

differentiated speed limits.

The experiments primarily consist of a statistical experiment

during the winter months, in which a lower speed limit is im-

posed on randomly chosen parts of the primary road network while

remaining parts retain the existing speed limit.

According to the proposals reported here, the speed limit on 110

km/h roads would be reduced to 90 km/h during the winter months

from October to March. On half of the roads with a 90 km/h speed

limit and paved shoulder, the limit would be reduced to 80 km/h.

On a third of the roads with a 90 bm/h speed limit and no paved

shoulder, the limit would be reduced to 80 km/h and on another

third to 70 hm/h. Roads with a 70 km/h speed limit would be un-

changed.

During the winter months, some 4,500 persons are injured on

national roads in Sweden. About one third of road traffic will

be affected by a reduced speed limit and the expected reduction

in the number of injured has been estimated at 350-400, inclu-

ding about 30 fatalities.
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At the same time, it is proposed that the above measures, which

can be described as periodic speed limits, should be extended

with experiments involving further differentiation of speed li-

mits in relation to darkness, road conditions and traffic peaks

by means of adjustable signs in a number of areas of Sweden.

The aim of time-differentiated speed limits is to reduce high

time-related injury risks and to reduce accumulations of in-

juries over time through better speed adaptation to time-related

risk factors such as darkness, slippery road conditions and fog,

as well as traffic peaks.

In order to illuminate the variations in injury risk occurring

between different light conditions in combination with different

road conditions, the following table states the risk level in

relation to daylight and a dry road surface.

Table. Injury risks in relation to daylight and dry road sur-
face in darkness and ice/snow.

 

 

Road Light conditions
conditions Daylight Darkness

Dry surface 1 1.2-2.0

Ice/snow 3-6 5-10

 

Since the introduction of adjustable road signs only can become

a reality on the most heavily used roads, the problem of infor-

ming motorists of speed limits has led to the following propo-

sal:

By introducing legislation, the speed limit during darkness

could be set 10 bm/h lower than is otherwise stipulated. This

would apply between, for example, 21.00 and 05.00 throughout the

year, regardless of light conditions, i.e. during that part of

the day when injury risks are highest".

VTI MEDDELANDE 607



VII

The alternative of introducing this type of measure simply as a

recommendation would probably have a very limited effect since

surveillance could not be made effective. This is a requirement

for conformance and adaptation to applicable speed limits.

To obtain a relevant decision basis for the above proposal, the

working group suggests that the place and time-related varia-

tions affecting accident and injury frequencies be charted,

especially in regard to the occurrence of different types of

accidents.

VTI MEDDELANDE 607





1 BAKGRUND

Dagens hastighetsgränssystem består av rumsdifferentierade max-

hastighetsgränser 30, 50, 70, 90 och 110 km/h. Administrativt

ingår inte gränserna 30 och 50 km/h i det differentierade syste-

met utan betraktas som lokala hastighetsgränser, varvid beslut

fattas av länsstyrelsen. Även hastighetsgränsen 70 km/h är i

många fall en lokal hastighetsgräns. Under sommaren 1989 har

av trafiksäkerhetsskäl alla vägavsnitt med hastighetsgränser på

sträckor med 110 km/h sänkts till 90 km/h och därefter har en

stor del av motorvägnätet i storstadsregionerna av miljöskäl

fått behålla hastighetsgränsen 90 km/h.

Det rumsdifferentierade systemet på landsbygdsvägar handhas av

TSV i samråd.med VV och RPS. Den administrativa principen är att

beslut om hastighetsgränserna 90 och 110 km/h är undantag från

bashastighetsgränsen 70 km/h. Alla dessa beslut finns dokumente-

rade länsvis av TSV.

VTI MEDDELANDE 607



2 TIDSDIFFERENTIERADE HASTIGHETSGRÃNSBR

Periodiska och tidsdifferentierade hastighetsgränser prövades i

Norden under 1960-talet med positivt resultat. De periodiska

hastighetgränserna infördes i stället för fri fart under jul,

nyår, påsk, midsommar. Det kanske viktigaste var att hastighets-

gränserna var lägst under jul- och nyårsperioderna - 80 km/h,

och 90 eller 100 km/h under övriga perioder - de periodiska

hastighetsgränserna var således tidsdifferentierade. Försöken

pågick fram till högertrafikomläggningen 1967.

Efter olika försök med differentierade hastighetsgränser inför-

des nuvarande system 70, 90, 110 km/h 1971.

Erfarenheterna har varit mycket positiva och i och med införan-

det av bashastigheten 70 km/h erhölls stora trafiksäkerhetsvins-

ter på de s k 70-vägarna.

Med åren har emellertid hastigheterna ökat på vägar av hög stan-

dard, 90-vägar och 110-vägar, i högre grad än på 70-vägar, vil-

ket medfört att trafiksäkerhetsvinsterna inte blivit så stora

som förväntat av högre vägstandard.

Detta kan åskådliggöras genom en jämförelse mellan det årliga

antalet dödade och totala antalet skadade för åren 1982-1984 och

åren 1986-1988 efter hastighetsgräns på det statliga vägnätet.
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Tabell 1. Genomsnittligt antal dödade samt totala antalet ska-
dade per år för perioderna 1982-1984 och 1986-1988 på
det statliga vägnätet efter hastighetsgräns.

 

 

Hastighets- Genomsnitt Genomsnitt
gräns Dödade/âr Skadade/âr

82-84 86-88 Förändring 82-84 86-88 Förändring

110 55 100 +82% 657 1023 +52%
90 259 272 + 5% 2868 3315 +16%
70 142 117 -18% 2069 2357 +14%
50 66 59 -11% 1075 1130 +5%

Övrigt 3 2 75 102

Summa 525 550 + 5% 6744 7927 +18%

 

  

 

 

Den genomsnittliga trafikökningen mellan perioderna är 15-20%.

110- och 90-vägarna har en något större trafikökning än genom-

snittet, framför allt 110-vägarna. Trafikökningen är här av

storleksordningen 30% beroende på att 110-vägnätet ökat i om-

fattning. Även då hänsyn tagits till trafikutvecklingen framgår

att såväl döds- som skaderisken ökat markant på 110-vägar.

När det gäller olycksrisker är den dåliga anpassningen av has-

tigheter till mörker och halka ett stort trafiksäkerhetsproblam.

Detta framgår med all tydlighet av figur 1.

Andelen trafik i mörker är ungefär 25% av totala trafikarbetet

under ett år. Motsvarande för halt väglag är omkring 5%. En stor

del av trafikarbetet vid halt väglag inträffar under mörker -

drygt hälften. Det hala väglaget inträffar med få undantag under

vinterhalvåret.

Av figur 1 framgår att ju högre hastighetsgräns och ju högre

vägstandard desto större andel personskadeolyckor vid mörker

eller halt väglag.
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På motorvägar och motortrafikleder med 110 km/h är mörkerandelen

runt 50%, vilket innebär en riskökning med i stort sett 3 gånger

jämfört med dagsljusförhållanden. Olycksmaterialet omfattar per-

sonskadeolyckor rapporterade av polis.

Riskökningen på grund av halt väglag på 110-vägar är av stor-

leksordningen 10 gånger högre än vid barmark.

Det måste också konstateras att vinterväghållningen är priori-

terad mot dessa vägar varför andelen trafik vid halt väglag tor-

de vara mindre än på Övriga vägar.

2.1 Argument mot periodiska hastighetsgränser under vin-

terperioden

Vanliga argument mot sänkta hastighetsgränser under en bestämd

tidsperiod under vinterhalvåret är att vinterväglag förekommer

så oregelbundet och att när vinterväglag förekommer spelar has-

tighetsgränsen ingen roll - vi bilister anpassar hastigheten

helt efter väglaget oavsett hastighetsgräns.

I VTI-Meddelande 389 redovisas hur hastighetsnivån förändras på

110-vägar och 90-vägar vid halt väglag. Rapporten anger att den

faktiska minskningen vid halt väglag av hastighetsnivån är 4

km/h vid sänkning av hastighetsgränsen från 110 till 90 km/h.

Även om materialet är begränsat visar en analys där hänsyn ta-

gits till vägbredd, vilket inte gjorts i rapporten, att på vägar

av hög standard (12-13 m breda) är hastighetsminskningen absolut

sett densamma på såväl 110- som 90-vägar. Detta innebär att den

skillnad som föreligger mellan hastighetsnivån på denna typ av

vägar vid torrt väglag består vid halt väglag (se tabell 1).
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Tabell 2. Hastighetssänkning från torrt till vått respektive
halt väglag. VTI Meddelande 389.

I iastighetssänkning, km /h
. Hast km/h ..

Plats Omr Kategon torrt väg] Vått \a_g1ag Helt vagn-g
»1 x; v1 x;

1 13-110 101,4 6,3 15,2

2 13-110 102,5 6,0 19,3

3 5 13-110 99,3 - 6,0 12,0 14,4

4 13-110 100,9 7,3 -

5 12-110 95,5 4,3 10,9

6 13- 90 93,6 4,2 _-

7 12- 90 88,3 - 15,6

8 12- 90 94,1 5,6 13,1

9 9- 90 100,2 4,4 -
5 4,7 11,5

10 9- 90 96,0 - 9,7

11 8- 90 93,6 6,1 13,4

12 7- 90 85,1 4,4 7,9

13 6,5-90 84,9 3,5 9,0

14 9-110 95,2 - 9,8

15 9-110 101,6 - 14,9
N " 13,3

16 8-110 101,0 - 12,2

17 8-110 99,1 - 16,3

18 8- 90 89,5 - 8,6

19 8- 90 97,0 - - 13,7
N 10,0

20 8- 90 90,2 - 7,4

21 7- 90 93,1 - - 10,1

Genomsnittligt 110-vägar: 6,0 13 . 9

för alla mätplatser 90-vägar: 4 , 7 10 , 8
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I VTI-Rapport 218 redovisas medianhastigheter vid olika väglag

samt beräknade stoppsträckor på vägar med hastighetsgränsen 90

km/h vid olika väglag utifrån den aktuella hastighetssituatio-

nen. De hastighetssänkningar som redovisas vid olika typer av

halt väglag stämmer väl med ovanstående. Hastighetsreduktionen

är mellan 5 och 15 km/h beroende på typ av halt väglag. Den

största hastighetsminskningen erhålles vid packad snö på' väg-

banan (se figur 2 och 3).

I jämförelse med andra vinterväglag, tunn is, lös snö, snömodd

eller blandat vinterväglag är hastighetsanpassningen relativt

god vid packad snö då hänsyn tagits till friktionsförhållanden.

I de övriga fallen är de stoppsträckor som beräknats betydligt

längre än vid torr barmark och mest kritiskt är den stora varia-

tion som förekommer. Det senare är ytterligare ett motiv för

lägre hastighetsgränser.

Det andra argumentet mot periodiska hastighetsgränser att vin-

terväglag bara förekommer under begränsade tidsperioder under

vinterhalvåret och att vi bilister därigenom.skulle ha svårt att

anpassa hastigheterna vid torrt väglag till en lägre hastighets-

gräns stämmer givetvis. Men samtidigt är det argumentet gene-

rellt vid varje sänkning av hastighetsgränser.

Under vinterhalvåret inträffar mer än hälften av alla person-

skadeolyckor vid halt väglag. Detta visar att även om hastig-

hetsanpassningen till den lägre gränsen vid torrt väglag inte

skulle bli lika god som vid halt väglag finns stora trafiksäker-

hetsvinster att hämta.

Det största och mest generella problemet under vinterhalvåret

torde emellertid vara mörkertrafiken. Större delen av all mör-

kertrafik uträttas under vinterhalvåret och antalet mörkerolyc-

kor med personskada under vinterhalvåret är av samma storleks-

ordning som halkolyckor. Mer än hälften av olyckorna är gemen-

samma .
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ka väglag för samtliga mätsträckor. Medelvärde av 50-
percentilen (v50) med 95% konfidensintervall anges med
staplar. Högsta och minsta värde anges med pilar.
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fidensintervall anges med staplar. Högsta och minsta
värde anges med pilar.
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Mera allvarligt är att hastigheterna under mörker generellt är

högre än vid dagsljusförhållanden. Sänkta hastighetsgränser

under mörker är därför minst lika angelägna som vid halt väglag

och eftersom dessa förhållanden ofta uppträder samtidigt fram-

står det som än viktigare.

En viktig fråga är hur stor del av trafiken som exponeras vid

mörker och eller halt väglag. Givetvis beror detta på hur vi

definierar vinterperioden.

Under december och januari exponeras omkring 60% av trafiken

under mörker och halt väglag förekommer normalt för 10-30% av

dagsljustrafiken. Under denna period förekommer också stora tra-

fiktoppar vid jul- och nyårshelgerna då det är sam mörkast.

Detta innebär att 2/3 av trafiken normalt uträttas under svåra

yttre förhållanden under dessa månader.

Under november och februari exponeras omkring 40% av trafiken

under mörker. Under november är mörkerandelen något större än

under februari men samtidigt förekommer halt väglag normalt of-

tare i februari. Uppskattningsvis förekommer halt väglag för

10-20% av trafiken under dagsljus, vilket innebär att hälften av

trafiken uträttas under svåra yttre förhållanden under dessa

månader.

Under oktober och mars exponeras ungefär en tredjedel av tra-

fiken för mörker och eller halka. Samtidigt är det oftast under

oktober som vinterns första blixthalka uppträder.
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3 BESKRIVNING av DET STATLIGA VÅGNÃTET 1988

I nedanstående tabeller redovisas antalet skadade personer 1988,

trafikarbete i miljoner axelparkilometer 1988, skadekvoten -

antal skadade per trafikarbete - samt våglängden i olika väg-

miljöer på 110- och 90-vägar.

Tabell 3. 110-vägar.

     

  

 

  

 

Antal Trafik- Skade- Längd
skadade arbete kvot Jun

Motorväg 742 4444 0,17 703
Motortrafikled 300 1213 0,25 376
Tvåfältsväg

-6,7 m 41 318 0,13 1738
6,8-7,7 m 34 128 0,27 392
7.8-8,7 m 65 324 0,20 875

11,3-12,7 m. 78 262 0,30 136
12,8- m. 408 1650 0,25 901

Totalt 1709 8473 0,20 5387

Tabell 4. 90-vägar.

Antal Trafik- Skade- Längd
skadade arbete kvot km

Motorväg 134 867 0,15 86
Motortrafikled 80 374 0.21 119
Tvåfältsväg

-6,2 m 561 1687 0,33 8408
6,3-6,7 m 498 1825 0,27 6251
6,8-7,7 m 759 2331 0.33 3288
7,8-8,7 m 902 3368 0,27 3776

8.8-9,8 m 871 2718 0.32 2189
9,8-11.2 m 100 451 0.22 248

11,3-12,7 m 532 1764 0.30 698
12,8- m 810 3241 0.25 1416

Totalt 4647 17759 0,26 26479
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Tabell 5. 70-vägar (Lokala hastighetsgränser på 110- och

 

 

90-vägar).

Antal Trafik- Skade- Längd
skadade arbete kvot km

Tvåfältsväg
8,8-9,7 m 268 ' 635 0,42 488
9,8-11,2 m 91 232 0,39 128

11,3-12,7 m 138 273 0,51 117
12,8- m, 246 571 0,43 209

       

Av de tvåfältiga 110-vägarna, 4324 km, tillhör 4068 km Europa-

och riksvägnätet. Av tvåfältiga 90-vägar tillhör 8079 km detta

vägnät. 3649 km av de tvåfältiga 90-vägarna på detta vägnät har

en vägbredd som är 8,8 m.eller bredare. 4551 km.av hela 90-väg-

nätet har denna standard.

Observera att skadekvoterna ovan gäller ett helt år. Eftersom

fördelningen av trafiken på olika väglagstyper inte kan erhållas

för de olika vägmiljöerna är det svårt att förklara de varia-

tioner som förekommer. Rent generellt gäller att variationerna

är relativt små. Det är inteuteslutet att väglaget spelar en

avgörande roll när det gäller skadekvotens nivå.
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4 VAL AV HASTIGHETSGRÃNSER

Dagens hastighetsgränssystem i Sverige omfattar enbart udda 10-

talsgränser 30, 50, 70, 90 och 110 km/h. I de förslag som tidi-

gare presenterats av Trafiksäkerhetsutredningen och senare väg-

verket har sänkningen under vinterperioden föreslagits bli 20

km/h på 110-vägar och 90-vägar.

I föreliggande förslag är utgångspunkten att det skall vara möj-

ligt att utföra försök med såväl sänkning av hastighetsgränsen

med 10 km/h som. 20 km/h. För att inte erhålla alltför många

hastighetsgränser kan följande preliminära förslag vara vägle-

dande.

Förslag 1. 110 till 90

90 till 80 eller 70

70 oförändrad

Antalet hastighetsgränser blir 3, 90,80 eller 70.

Förslag 2. 110 till 100

90 till 80

70 till 60

Antalet hastighetsgränser blir 3, 100, 80 eller 60.

Förslag 3. 110 till 100 eller 90

90 till 80

70 oförändrad

Antalet hastighetsgränser blir 4, 100, 90, 80 eller 70.

Förslag 4. 110 till 90

90 till 80 eller 70

70 till 60

Antalet hastighetsgränser blir 4, 90, 80, 70 eller 60.

Förslag 5. 110 till 100 eller 90

90 till 80 eller 70

70 till 60

Antalet hastighetsgränser blir 5, 100, 90, 80, 70 eller 60.
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För att försöket inte skall bli alltför komplicerat har utgångs-

punkten varit förslag 1. Möjligen bör detta försök kompletteras

med ett mindre försök där motorvägar förses med omställbara

skyltar med 110, 100 och 90, 90-vägar med omställbara skyltar

med 90, 80 eller 70 km/h samt 70-vägar med omställbara skyltar

med 80, 70 och 60 km/h. Detta behandlas i avsnitt 5.

Antal trafikskadade under perioden november-mars 1987/88 efter

vägtyp, hastighetsgräns, ljusförhållanden och väglag på det

statliga vägnätet redovisas i nedanstående tabeller.

   

 

  

 

 

 

 

Eurqpavågar och riksvågar
Dagsljus Mörker Summa

Torrt,

vått 407 636 1043

Is/snö 667 707 1374

Summa 1074 1343 2417

Övriga vågar
Dagsljus Mörker Summa

Torrt,
vått 491 492 983

Is/snö 450 697 1147

Summa 941 1189 2130
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110/MV
D LM Summa

T/V 68 97 165

I/S 37 67 104

TOT 105 164 269

110/ÖVRIGA
D JM. Summa

T/V 30 43 73

I/S 71 94 165

TOT 101 137 238

90/uv
D .ML Summa

T/V 15 25 40

I/S 10 23 33

TOT 25 48 73

90/ÖWRIGA
1) Ni Summa

T/V 346 427 773

I/S 485 746 1231

TOT 831 1173 2004

 

 

 

 

 

llonML
D JM Summa

T/V 12 14 26

I/S 16 16 32

TOT 28 30 58

110/TOTALT
D .ML Summa

T/V 110 154 264

I/S 124 177 301

TOT 234 331 565

90/ML
I) I! Summa

T/V 7 6 13

I/S 12 10 22

TOT 19 16 35

solromALT
1) I! Summa

T/V 368 458 826

I/S 509 780 1289

TOT 877 1238 2115

 

En approximativ beräkning visar att 20% av de skadade skadas vid

barmark och dagsljus, 25% vid barmark och mörker, 25% vid halt

väglag och dagsljus och 30% vid halt väglag och mörker.
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Trafikarbetets fördelning är approximativt 50, 30, 10 och 10%

respektive, vilket ger de relativa riskerna 0,4, 0,8, 2,5 och

3,0 respektive. Om vi sätter risken till 1,0 vid barmark och

dagsljus erhålles följande riskförhållanden.

Skaderisker-approximativa
n .u

T/V 1,0 1,2-2,0

I/S 3-6 5-10

Variationen i tabellen beror på osäkerheten i skattningarna av

trafikarbete vid olika ljus- och väglagsförhållanden. Uppenbar

är emellertid riskskillnaden mellan barmark och is/snö-förhål-

landen.

4.1 Förslag till förändring av hastighetsgränssystemet

samt försök med tidsdifferentierade hastighetsgränser

Även om anpassningen till hastighetsgränsen 110 km/h är relativt

god är hastighetsnivåerna alltför höga under den mörka delen av

året. I Finland har detta lett till försök med sänkta hastig-

hetsgränser vintertid. Alla motorvägar med 120 har erhållit 100

bm/h och för vägar med 100 km/h görs ett statistiskt experiment

där en av sträckorna inom ett par av försökssträckorna erhållit

80 km/h.

Perioden omfattar 1.11.-28.2. Försöket startade vintern 1987/88

och har fallit väl ut. Den enda större invändningen från bilis-

terna är att det finns ett starkt önskemål att perioden omfattar

även mars månad.

Rent allmänt finns det all anledning att följa den försöksupp-

läggning som använts i Finland. Detta skulle i princip innebära

- Hastighetsgränsen 110 km/h sänks till 90 km/h under vintern.

- Sträckor med hastigetsgränsen 90 km/h och vägren 2 1,0 m

grupperas med hänsyn till längd, vägbredd, trafikflöde och
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region. Inom varje grupp väljs slumpmässigt ett urval av

sträckor som erhåller 80 bm/h.

- Sträckor med hastighetsgränsen 90 km/h och ingen vägren för-

delas med hänsyn till vägbredd, längd, flöde och region.

Inom de erhållna grupperna slumpas hastighetsgränsen till

90, 80 eller 70 km/h.

 

Försöksuppläggning Miljon apkm Antal ska-
1988 dade 1988

ååålvâgaåch ML = 90 km/h (försök) 8500 1700

90-vägar med vägren = 90 km/h (kontroll)
2 1,0 m ) a 80 km/h (försök) 8200 2300

< 1,0 m = 8O km/h (försök) 9700 2700
= 7O km/h (försök)

70-vägar = 70 km/h (kontroll) 9100 3400

90-vägar med vägren ] :9 90 km/h (kontroll)

För perioden november - mars omfattar försöket drygt 6 miljarder

fordonskilometer, -10% av totala årliga trafikarbetet i Sverige.

2,8 miljarder fordonskilometer på 110-vägar,

1,4 miljarder fordonskilometer på 90-vägar med vägren

och

2,2 miljarder fordonskilometer på 90-vägar utan vägren.

Antalet skadade personer som påverkas av försöket kan beräknas

till

600 skadade i personskadeolyckor på 110-vägar,

400 skadade i personskadeolyckor på 90-vägar med vägren

och

600 skadade i personskadeolyckor på 90-vägar utan vägren.
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Totalt skadas 4500 personer på landsbygdens vägnät under perio-

den november - mars. Av dessa skulle således drygt en tredjedel

påverkas av försöket.

Den förväntade effekten torde vara ungefär 20%, vilket innebär

en reduktion i antalet skadade av storleksordningen 350 - 400

personer, däribland ett 30-tal dödade.

Eftersom en polisrapporterad skadad person representerar en

kostnad av 1 miljon kronor för samhället innebär detta en total

besparing av 350 - 400 miljoner kronor.

Det är också rimligt att anta att försökets omfattning även på-

verkar vägar där hastighetsgränsen inte förändras med lägre ge-

nomsnittliga hastigheter som följd och således ytterligare tra-

fiksäkerhetsvinster.

Samtidigt visar tidigare erfarenheter att effekten på de allvar-

ligaste olyckorna blir större än för totala antalet personskade-

olyckor.

Ovanstående förslaggrundar sig på att försöket skall göra det

möjligt att efter en vinter uttala sig om effekten på person-

skadeolyckorna samt dessutom beskriva riskförändringar under

mörker och halt väglag med hänsyn till vägstandard och hastig-

hetsgräns, trafikflöde och region.

Eventuella begränsningar av försökets omfattning innebär att

försöket måste utsträckas till flera vintrar innan önskvärda

modifieringar kan prövas.

I anslutning till det ovan presenterade förslaget finns en möj-

lighet att i stället för 90 km/h välja 100 km/h på motorvägar.

Den nuvarande trafiksäkerhetssituationen och den förmodligen

relativt begränsade effekt som en förändring av hastighets-

gränsen från 110 till 100 innebär, talar emellertid för en sänk-

ning till 90 km/h.
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5 YTI'ERLIGARE FÖRSÖK

Ovanstående förslag syftar i första hand till att generellt på-

verka hastighetsanpassning vintertid och är i första hand att

betrakta som periodiska hastighetsgränser inom det rumsdifferen-

tierade systemet. Av stort värde vore att inom de periodiska

hastighetsgränserna komplettera med tidsdifferentierade gränser

direkt knutna till ljusförhållanden och väglag.

Att utnyttja information om ljusförhållanden för förändringar av

hastighetsgränsen eller att direkt ange att hastighetsgränsen är

10 km/h lägre vid mörker är praktiskt möjligt och bör om möjligt

prövas inom det ovan angivna förslaget.

Motsvarande bör också prövas med hänsyn till halt väglag även om

det idag inte finns automatiska registreringssystem för att de-

tektera halt väglag mer än temperaturmässigt.

Mycket talar för ett mörkerrelaterat system. som är automatiskt

men som under dagsljusperioder styrs manuellt utifrån väglags-

information.

Om vi t ex utgår från att halkfri dagsljusperiod sänks hastig-

hetsgränsen automatiskt vid mörkrets inbrott. Om halka uppstår

under natten höjs inte gränsen på morgonen förrän väghållaren

anser detta lämpligt t ex i samband med saltning eller snöröj-

ning. Det kan härvid tänkas att hastighetsgränsen sänks ytter-

ligare under natten för att senare höjas i etapper med hänsyn

till väglagsförbättringar. Ett sådant system bör prövas inom

några vägmästarområden med stora trafiksäkerhetsproblem under

vinterperioden.

Dessa vägmästarområden undantas från försöket. Eventuella motor-

vägar inom vägmästarområdet förses med omställbara skyltar inne-

hållande 110, 100 och 90 km/h. 90-vägar erhåller omställbara

skyltar med 90, 80 och 70 km/h. 70-vägar erhåller omställbara

skyltar med hastighetsgränserna 80,70 och 60 km/h.
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AnVändningen av ett sådant system.är mycket tilltalande utifrån

en mängd frågeställningar. Det mest intressanta är givetvis att

systemet är anpassat till hela året och kan användas med hänsyn

till mörker, helger eller andra perioder med trafik- eller tra-

fiksäkerhetsproblem. Om denna typ av skyltar inte finns bör

dessa utvecklas och provas.

Denna typ av skyltar Öppnar också stora möjligheter att utforma

ett optimalt hastghetsgränssystem för de mest trafikintensiva

delarna av vägnätet.
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6 FORSKNING

Arbetsgruppen, Anette Johanson, TSV, Stefan Tykesson, VV samt

Göran Nilsson, VTI, vill i anslutning till ovanstående också

fästa uppmärksamheten på det behov som finns att närmare kart-

lägga de rums- och tidsmässiga variationer som förekommer när

det gäller olycks- och skadekvoter men även förekomsten av olika

olyckstyper. Det är synnerligen viktigt att sådant beslutsunder-

lag tas fram.
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7 SEMINARIER! DEN 27/4 1989 I BORLÄNGE

Som en avslutande del av projektet anordnades av TSV, VV, VTI

och TFB ett seminarium avseende försök med tidsdifferentierade

hastighetsgränser i Borlänge. Vid seminariet diskuterades:

- Resultaten från Finland som presenterades av Harri Peltola

från väg- och trafiklaboratoriet vid statens tekniska forsk-

ningscentral i Esbo.

- Det framlagda förslaget till försök i Sverige samt försök med

omställbara hastighetsskyltar.

- Omställbara skyltar demonstrerades av Åke Palmer, Safe Traf-

fic, Karlstad.

- Anette Johansson, TSV, redogjorde för juridiska och admini-

strativa problem avseende skyltfrågan.

Kostnaden för en omställbar skylt med två hastighetsgränser i

ett system.av flera är av storleksordningen 10 000 kr per skylt.

Med i stort sett samma teknik skulle skyltarna kunna innehålla

tre olika hastighetsgränser. Dessa skyltar uppfyller de krav som

ställs av TSV. Fiberoptikskyltar är inte godkända.

För närvarande finns också ett krav att hastighetsgränser endast

kan varieras efter på förhand givna klockslag, vilket försvårar

ändring i förhållande till mörker, väglag eller andra väderleks-

mässiga riskfaktorer eftersom det saknas en tidtabell för detta.

Vid seminariet framhölls att ett sätt att kringgå ovanstående

var rekommenderade skyltade hastighetsgränser. I dag finns re-

kommenderad hastighetsgräns 30 km/h i skyltfloran. Beslut om

användning av denna skylt fattas av kommunen. Ett krav härvid är

att det skall finnas vägtekniska farthinder i vägmiljön. Det

torde emellertid vara ett fåtal bilister som känner till inne-

börden av skylten.
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Projektgruppens mening är att användning av rekommenderade has-

tighetsgränser inte löser skylt- eller utmärkningsproblemen

bara de juridiska problemen. Detta innebär samtidigt att den

förväntade hastighetsreducerande effekten och därmed trafik-

säkerhetseffekten blir avsevärt mindre än vid motsvarande

hastighetsgräns som anger den högsta tillåtna hastigheten.

Om en rekommenderad hastighetsgräns skyltas kan den lika gärna

vara obligatorisk och därmed.möjlig att övervaka. Om skyltfloran

skall begränsas kan följande vara ett exempel på lösning.

GÄLLANDE HASTIGHETSGRÃNS ÄR 10 KM/H LÄGRE ÄN DEN SKYLTADE HAS-

TIGHETSGRÃNSEN UNDER MÖRKER OCH MELLAN KL 21.00-05.00 OAVSETT

LJUSFÖRHÅLLANDEN.

Ovanstående grundar sig på att en generell bestämmelse om att

hastighetsgränsen är 10 km/h lägre under mörker torde vara mer

effektiv än motsvarande Skyltad rekommenderad hastighetsgräns

och avsevärt mer effektiv än en rekommendation att köra 10 km/h

saktare under mörker.

Förslaget ansluter till de tidsperioder av dygnetdå de högsta

olycksriskerna föreligger.

För att tillgodose andra trafiksäkerhetsproblem bör omställbara

hastighetsgränser prövas med hänsyn till väglag, trafiktoppar

m.m.på vägar med hög trafikintensitet.

Vid. seminariet framhölls betydelsen av att målsättningen med

tidsdifferentierade hastighetsgränser måste klargöras.

PROJEKTGRUPPEN ANSER ATT MÅLET MED TIDSDIFFERENTIERADE HASTIG-

HETSGRÄNSER ÄR ATT REDUCERA DE TIDSMÃSSIGT HÖGSTA OLYCKSRISKERNA

SAMT ATT MINSKA TIDSMÄSSIGA OLYCKSANHOPNINGAR GENOM EN BÄTTRE

HASTIGHETSANPASSNING TILL DE RISKFAKTORER SOM BIDRAR TILL DETTA

OCH DÄRIGENOM öKATRAFIKSÄKERHETEN TOTALT I VÅGSYSTEMET.
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Ett större problem än själva målsättningen är att definiera

dessa riskfaktorer t ex natt, mörker, halt väglag och trafiktop-

par rent tidsmässigt. Projektgruppen är emellertid optimistisk

när det gäller klargörandet av dessa definitioner utifrån det

faktum att de trots allt kan upplevas av bilförarna, vilket

torde leda till en ökad förståelse för hastighetsgränssystemet.
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