
 

VTInotat

   

Hummer: T 103 Datum: 1991-01-22

Titel: Hastighetsutvecklingen för personbilar på landsvägar i
Sverige.
Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m september 1990.

Författare: Göran K Nilsson

     

 

 

 

Avdelning: Trafik

Projektnummer: 76316-9, 7500302-0

Projektnamn: Hastighetsmätningar 1990, Trafikkaraktäristika

Uppdragsgivare: Vägverket, TSV, NTF, VTI

Distribution: ;Ei/nyförvärv/begrânsad/

  

Statens väg- och trafikinstitut
T' Väg'00/7 af/k' Pa: 581 01 Linköping. Tel. 013-204000. Telex 50125 VTISGIS. Telefax 013-14 1430

Institutet Besök: Olaus Magnus väg 3.? Linköping



REFERAI

På 90-vägar, den vägkategori som har det största trafikarbetet,

har en hastighetsökning med ca 1 km/h uppmätts från 1989 till

1990.

Även för de motorvägar som fr 0 m 1989 fick hastighetsgränsen 90

km/h har en hastighetsökning kunnat påvisas. Motorvâgar sam

fortfarande har 110 km/h som hastighetsgräns har däremot ingen

signifikant ökning.
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l BAKGRUND

VTI har sedan 1980 kontinuerligt följt hastighetsutvecklingen på

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

tande mätprogram än tidigare, vilket möjliggjorts genom ekono-

miska bidrag från Vägverket, Trafiksäkerhetsverket och NTF.

Resultaten av VTIs uppföljande hastighetsmätningar på landsväg

har redovisats enligt följande:

* ett VTI-meddelande per år med redovisning av data från en-
skilda mätningar och med hastighetsutvecklingen för helt år.
I meddelandet görs ingen begränsning till enbart en fordons-
kategori utan redovisning görs för samtliga fordonstyper.

* olika notat respektive PM avseende utvecklingen är från år
samt under året. Redovisningen har begränsats till person-
bilar utan släp.

- Föreliggande resultatredovisning utgör en preliminär uppskatt-

ning av hastighetsskillnaden mellan år 1990 och tidigare år.
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2 METOD

Mätning av hastighet har utförts med en utrustning utvecklad av

VTI och sam benämns TA89. Med TA89 registreras tidpunkter för

axelpassager över två givare. Detta material utvärderas med sta-

tistikprogram anpassade till TA89-ans utdata.

Hastighetsnivån i ett vägsnitt beror utav ett stort antal fakto-

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

Normalt är ju den geometriska utformningen och hastighetsbe-

gränsningen konstanta under längre tid. Typ av slitlager och

dess beskaffenhet är förhållanden som.kan variera år från år

medan väglag och väderlek kan variera timme för timme. Även has-

tighetsutveckling år från år skulle kunna vara mer eller mindre

beroende av de uppräknade förhållandena. Eftersom den årliga

hastighetsutvecklingen är ganska liten, krävs självfallet omfat-

tande mätningar för attmed acceptabel säkerhet kunna skatta de

normala hastighetsförändringarna. För att med acceptabel säker-

het kunna skatta de normala årliga hastighetseffekterna utförs

nu per är ca 280 mätningar på landsväg; Dessa mätningar har för-

delats på 55 mätplatser. Per mätplats utförs normalt 5-6 mät-

ningar per år. För att reducera inverkan av hastighetens samr

variation med månad och veckodag så återkommer man alltid samma

månader och samma veckodag till en och samma mätplats.

Mätplatserna har genomgående valts på raka horisontala och be-

lagda vägar.

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

ratproblem. kan tidsbortfall uppstå. Om antalet mättimmar inte

avviker mer än 6 timmar från det eftersträvade antalet accepte-

ras mätningen.

Som. resultat av statistikkörningen med de till TA89 hörande ut-

värderingsprogrammen erhålls olika hastighetsdata för följande

fordonstyper:
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* mc

* personbil utan släp

* personbil med släp

9* lastbil utan släp

* lastbil med släp

* buss utan och med släp.

Denna redovisning begränsas till medianhastigheten för personbil

utan släp. Beträffande väglag har mätdata begränsats till dygn

under vilka väglaget har kunnat karaktäriseras som torrt. Analys

av hastighetsutvecklingen med tiden har utförts med hjälp av

multipel linjär regressionsanalys t o m 1989. Fr o m 1990 dvs

hastighetsdifferensen mellan år 1989 och 1990, använder vi

variansanalys där par av mätningar gjorda på samma plats och

samma tid två år efter varandra jämföres.

I analyserna utgör medianvärdet för en mätning d v 3 materialet

från en mätplats under ett dygn en observation.

Separata analyser har utförts för följande grupper av data:

* hastighetsbegränsning 70 km/h

* hastighetsbegränsning 90 km/h

* hastighetsbegränsning 110 km/h

* hastighetsbegränsning 110 km/h på motortrafikled

* hastighetsbegränsning 90 km/h på motorväg

* hastighetsbegränsning 110 km/h på motorväg

* vägar som under juli månad hade en tillfällig hastighetsgräns
på 90 km/h.

Analyserna har utförts med ett datamaterial bestående av obser-

vationer varje år fr 0 m 1980 och t o m sept 1990. Denna analys

som begränsas till mätdata fram t o m 1990 års 3 första kvartal

kan komma att avvika något från den hastighetsutveckling som

bygger på samtliga mätningar för år 1990.
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3 RESULTAT

Hastighetsutveckling

I tabell 1 redovisas uppskattad hastighetsutveckling i form av

medianhastigheten (V50) ur hastighetsfördelningen från mätplat-

ser på tvåfältsvägar med hastighetsgränsen 70, 90 och 110 km/h

samt motorvägar med hastighetsgränsen 90 och 110 km/h.

Speciellt visas utvecklingen på de vägar_som.ju1i 1989 fick has-

tighetsgränsen sänkt till 90 km/h.

Hastighetsutvecklingen redovisas för perioderna 1980-1981, 1981-

1985, 1985-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-september 1990 samt

för hela perioden 1980-september 1990 och avser personbilar vid

torrt väglag.

Hastighetsförändringarna anges med 95 %-iga konfidensintervall.

Intervallen är gjorda individuellt för varje angiven hastighets-

differens.

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

guren framgår hastighetsskillnaden mellan samtliga på varandra

följande år under 80-talet.
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Tabell 1. Hastighetsförändringar i medianhastigheten för per-
sonbilar på landsväg vid olika hastighetsgränser och
vägtyper t o m september 1990.

 

     

 

  

 

  

    

  

Vågtyp 70- 90- 110- 110- 90- 110-
År tvåfâltsvâg'tvåfâltsvâg'tvåfâltsvâg'motortrafikled.motorvåg' motorväg

iigg; -1,0 :1,1 -0,7 :1,0 -0,2 :1,1 +1,2 :1,9

figåg +2,3 :0,6 +3,0 :1,1 +3,8 :1,2 +4,6 +2,5

Eågå; -O,8 :1,1 -1,0 :1,0 +0,5 :1,1 -1,7 :2,1

fågg; 0,0 :0,6 +0,9 :0,6 +1,6 +0,7 +1,5 +1,0

figg; -0,9 :0,6 -1,4 :0,5 -2,0 :0,7 _0,9 +1,0

*

2:335 +0,6 :0,7 +0,9 :0,5 +0,3 :1,0 +1,0 :1,1 +2,4 :2,4 +0,7 :1,4

fågga +0,2 :1,0 +1,8 :1,0 +4,2 :1,1 +5,1 :1,6

 

 

 

 

  

 

  

110-vâgar sam fått hastighetsgränsen sänkt till 90 km/h.

 

 

  

 

Vågtyp tvåfältsvâg mbtortrafikled.mbtorvâg

1988-1989* Juli -11,1 :1,2 -14,4 :2,6

* Juli +1,4 :1,7 +2,6 :9,9
1989-1990 **

Juli, Sept. +4,4 :1,1

 

 

  

 

  

* Differenserna bildad m h a variansanalys.
** Endast sk. miljömotorvägar.
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n/h-

.V50

m/h

70 -vügar 90 - vägar

8081828384858687888990 8081828381+858687888990

HFI-LJ_

-1,0 +0,6 -0.1 +1,6 +02 -1,9 +1,1 -0,0 -0,9 +0,6

  

-0,7 +0,7 +0,8 +0,7 +0,8 -0,9 -0,1 +0,9 -1,l+ +0,9

110 - vägar Motor-vägar

80818283848586878889% 8081628384858687888990

W

 

'-0,2 +1,0 -00 +15 +13 -05 .1.0 +15 -2,0 +0,3 +1,2 -0,7 +1,9 +Q2 +3,1 -15 -QZ *IIS-Q9 +07

Den årliga utvecklingen av hastighetsdifferenserna
med avseende på medianhastigheten, Avso, för person-
bilar vid torrt väglag på olika vägtyper.

Figr l .
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Enligt hittills utförda mätningar under 1990 har medianhastig-

heten förändrats enligt följande från 1989 till 1990:

70-vägar: + 0,6 km/h ej signifikant

90-vägar: + 0,9 km/h signifikant

110-vägar: + 0,3 km/h ej signifikant

110/motortrafikleder: + 1,0 bm/h ej signifikant

90/motorvägar: + 2,4 km/h signifikant

110/motorvägar: + 0,7 km/h ej signifikant.

Signifikanta effekter kan således påvisas för medianhastigheter-

na från 1989 till 1990 på tvåfältiga 90-vägar och på 90-motor-

vägar.

Under hela perioden 1980-1990 har vi en hastighetsökning för

samtliga vägtyper enligt följande:

70-vägar: + 0,2 km/h ej signifikant

90-vägar: + 1,8 km/h signifikant

110 vägar: + 4,2 km/h signifikant

110/motorvägar: + 5,1 km/h signifikant.

Även om.man har en resulterande hastighetsökning för hela perio-

den så har både reduktioner och ökningar av hastigheten förekom-

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

utvecklingen enligt följande:

* reduktion 1980-1981

* ökning 1981-1985

* reduktion 1985-1987

* ökning 1987-1988

* reduktion 1988-1989

* ökning 1989-1990.
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Hastighetsnivåer och överskridanden av hastighetsgränser.

I tabell 2 visas medelvärden som bygger på data från de mätning-

ar som är gjorda under år 1990 t o m september.

Tabell 2. Medelhastigheter* samt andel hastighetsgränsöverskri-
danden för de olika fordonsslagen P, PS, B, L och

  

 
   

   

    

 

 

  

LS**.

Vägkategori % över % över
Medelhastighet* (km/h) Skyltad ***

Skylt- Bredd hast.gr. gällande hast.gråns
hast.- (meter)
gräns P PS B L LS P PS B L LS

70 4 7_6 5 80 74 77 76 74 84 66 88 75 70

' ' (44) (44) (20) (44) (36) (44) (27) ( 6) (31) (25)

90 6 5_7 0 86 75 85 82 79 36 70 28 88 92

' ' (11) (11) (11) (11) (11) (11) (10) ( 3) (11) ( 9)
8 0_9 5 93 80 89 85 82 63 91 47 97 98

' ' (23) (23) (21) (23) (23) (23) (23) (15) (23) (23)
11_13 94 80 91 85 81 68 88 54 96 97

(30) (30) (29) (30) (30) (30) (29) (29) (30) (30)
MV 99 82 93 90 83 83 93 66 50 94

(18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18)

106 84 95 88 83 37 94 72 97 98

11° 12'13 (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14)
ML 107 85 96 90 82 41 97 75 51 99

( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8)
MV 112 85 97 94 83 57 97 83 67 99

(31) (31) (31) (31) (31) (31) (31) (30) (31) (42)

     

 
 

 
Inom parentes antal mätningar.

* Medelvärdesbildning har utförts m a p medianhastigheter från
de enskilda hastighetsmätningarna.

** P=personbilar, PS=personbilar med släp, B=bussar, L=last-
bilar och LS=lastbilar med släp.

*** Fordonsdifferentierade hastighetsgränser: PS och LS alltid
70 km/h, B högst 90 km/h på vägar med 90-gräns och högre,
L 90/km/h på motortrafikled och motorväg i övrigt 70 km/h.

Av tabellen ser vi att medelvärdet för personbilars medianhas-

tighet på 70-vägar är 80 km/h och att nästan 85 % överskrider

hastighetsgränsen.

På största delen av 90-vägarna, de med bredder mellan 8 och 13

meter, ligger medelhastigheterna närmare 95 km/h och ungefär 2/3

överskrider hastighetsgränsen.
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Motorvägarna som 1989 fick hastighetsgränsen 90 km/h ligger i år

på knappt 100 km/h för personbilar och närmare 85 % har över-

skridit hastighetsgränsen.

På llO-vägar, ej ML eller MV, ligger medelhastigheten på drygt

105 km/h. På motorvägarna ligger medelhastigheten något Över

hastighetsgränsen. Närmare 40 % överskrider hastighetsgränsen på

tvåfältsvägarna och drygt hälften på motorvägarna.

De fordonsdifferentierade hastighetsgränserna efterlevs mycket

dåligt och nästan inte alls för fordon med släp. Dessa har ge-

nerellt 70 km/h som.max. tillåten hastighet, på vägar med has-

tighetsgräns 70 km/h eller däröver. Nära 100 % överskrider sin

hastighetsgräns på de större och bättre vägarna.
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