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Förord

Detta VTI-Notat har gjorts på uppdrag av NTF.

Bakgrunden är att författaren ombetts skriva ner lite råd och, om möjligt, lite tum-

regler kring hastighetsmätningar i samband med utvärderingar av åtgärder. NTF har

ansett sig ha nytta av sådan information i sina kontakter med kommuner och

Iänsförbund.
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ATT MÄTA HASTlGHET VID UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER - NÅGRA KOMMEN-

TARER KRING MÄTMETODIK

Först och främst kan man konstatera att det inte finns någon generell procedur för

hastighetsmätningar som kan användas vid alla situationer. Exakt hur man ska gå

till väga i ett enskilt fall beror på typen av åtgärd. Det kan ju handla om allt från

kampanjer (rikstäckande till lokala) till förändringar i trafikmiljön vid en speciell

plats. Det finns däremot vissa tumregler som ofta är bra att hålla sig till.

Uppläggning

Vill man studera effekterna av en viss åtgärd bör man först och främst göra en

"förmätning", dvs en registrering av hastigheten innan åtgärden startar. När detta

är klart sätter man in åtgärden och efter en tid görs ytterligare en mätning, en s k

"eftermätning". En jämförelse mellan för- och eftermätning visar sedan om det

skett någon förändring av hastigheten. Är man intresserad av Iångtidseffekter kan

ett flertal eftermätningar behövas. Typen av åtgärd avgör hur lång tidsperioden bör

vara mellan för- och eftermätning samt hur många eftermätningar som görs. Det

senare är naturligtvis även en kostnadsfråga.

Genom en för- och eftermätning framgår alltså om det skett någon hastighetsför-

ändring mellan mättillfällena. Däremot kan man inte veta om en eventuell föränd-

ring beror på själva åtgärden. För att göra sådana slutsatser krävs någon form av

kontroll, dvs att också mäta hastigheten på någon plats som inte omfattas av åt-

gärden (mätningarna vid kontroll- och försöksplats görs vid ungefär samma tid-

punkter). Om hastigheten vid försöksplatsen förändrats, men varit oförändrad vid

kontrollplatsen, kan man på goda grunder anta att förändringen beror på åtgärden i

fråga.

Det är vidare viktigt att försöks- och kontrollplats är jämförbara. Helst ska enda

skillnaden mellan platserna vara själva åtgärden. Om försöks- och kontrollplats har

väldigt olika egenskaper kan det omöjliggöra en tolkning av resultatet.

I praktiken uppnås aldrig en 100-procentig jämförbarhet mellan försöks- och kon-

trollplats. Strävan bör dock vara en så god jämförbarhet som möjligt. Ett sätt att

uppnå detta kan vara att tillämpa s k matchning, dvs försöka hitta platser som är

så lika varandra som möjligt med avseende på vissa relevanta egenskaper som t ex
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hastighetsbegränsning, ev känd hastighetsfördelning, trafikflöde, folkmängd etc.

Exakt vilka egenskaper man jämför beror på typen av åtgärd. Om det finns möjlig-

het bör också slumpen avgöra vilken av platserna i ett matchat par som blir själva

försöksplatsen.

Slutligen är det viktigt att åtgärden inte sprider sig till kontrollplatsen så att hastig-

heten kan påverkas även där. Det blir då svårare att upptäcka eventuella effekter.

Den design som beskrivits ovan brukar benämnas "för- och eftermätning med för-

söks- och kontrollbetingelse".

Var ska man mäta?

Man ska alltid mäta på samma plats före och efter åtgärd, på såväl försöks- som

kontrollplats. I övrigt beror valet av mätplatser pä typen av åtgärd. Det kan handla

om stadstrafik, landsvägstrafik, en enskild korsning etc. På den eller de platser

man väljer bör det dock finnas en potential att sänka hastigheten, dvs redan innan

åtgärden bör många köra för fort. Det ska alltså finnas ett hastighetsproblem. Om

väldigt få kör för fort ska man ju inte förvänta sig att åtgärden har effekt.

l tätorter finns ofta hastighetsproblemen på vägar med hög standard, mycket tra-

fik, med lite avbrott i trafiken i form av trafiksignaler, korsande fotgängare etc.

Dessa vägar finns sällan mitt i stadskärnan, utan är ofta genomfartsleder eller vä-

gar in mot centrum.

Vad gäller enskilda mätpunkter bör dessa väljas så att trafiken flyter så normalt

som möjligt, dvs inte placeras alltför nära korsningar, i snäva kurvor, vid över-

gängsställen, trafiksignaler, trafikarbeten etc.

Antal mätplatser som krävs beror återigen på typen av åtgärd, t ex om man vill på-

verka trafiken i en hel region, ort eller en enskild gata. Mätplatserna ska represen-

tera den typ av trafik man vill påverka, vilket innebär att ju större område man

riktar in sig på, desto fler platser behövs. Exakt hur många får bedömas från fall till

fall. Det är också en kostnadsfråga hur många man väljer.
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När ska man mäta?

Samtliga mätningar bör göras under så likartade förhållanden som möjligt, dvs un-

der lika lång tidsperiod, samma veckodagar, liknande väderleksförhållanden etc.

Man bör undvika extrema dagar, som t ex stora helger eller veckoslut.

Hur länge man ska mäta beror dels på typen av åtgärd, (man kanske är speciellt

intresserad av morgontrafik, kvälls- eller nattrafik, variation över olika veckodagar

etc), men det beror också på hur många fordon man behöver registrera, vilket i sin

tur beror på hur stor effekt man är intresserad av att kunna påvisa.

I princip gäller att ju större effekt åtgärden har, dvs ju mer man lyckas sänka has-

tigheten, desto färre fordon krävs för att upptäcka en effekt. I figuren nedan visas

en skattning av antal fordon som behövs vid varie mättillfälle för att man med god

chans ska kunna statistiskt säkerställa en viss hastighetsminskning. (Figuren

bygger på vissa statistiska antaganden som dock inte redogörs för här.) Av figuren

framgår t ex att en åtgärd i tätort, som förväntas reducera medelhastigheten med

minst 1,5 km/h, kräver ca 600 fordon vid varje mättillfälle. Motsvarande antal på

landsväg är ca 1400. Man kan visserligen erhålla en hastighetssänkning även om

man registrerar färre bilar, men ju färre de är desto större blir risken att föränd-

ringen är slumpmässig.
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Hur ska man mäta?

Det finns olika typer av teknisk utrustning som automatiskt registrerar fordons

hastighet. De flesta system bygger på att fordonen ger impulser till ett antal givare

som placerats ut vid vägen med ett givet avstånd från varandra. Typen av givare

varierar, från slangar med luft som komprimeras vid påkörning till lR-strålar som

bryts när ett fordon passerar. De flesta system har både för- och nackdelar. Valet

styrs ofta av tillgänglighet, men kan också vara en kostnadsfråga.

Oavsett val av mätutrustning bör följande data samlas in och lagras för vidare be-

arbetning:

- Hastighet för varje fordon

- Tidsangivelse för varje observation

- Fordonskategori (personbil, tung lastbil etc)

Utifrån dessa data kan man bl a få information om:

- Antal fordon

- Medelhastighet/Medianhastighet

- Andel fordon i olika hastighetsintervaller

- Olika spridningsmått lstandardavvikelser, percentiler)

Ett alternativt sätt att mäta hastighet är helt enkelt att "klocka" fordon för hand.

Man mäter upp ett visst avstånd i gatan och registrerar med ett stoppur den tid

det tar för ett fordon att färdas denna sträcka. Fördelen med denna metod är

främst att den är enkel (kräver ingen komplicerad teknisk utrustning), men också

att den är billig om man kan använda personal som arbetar mer eller mindre ideellt.

Men metoden har också nackdelar. Man får t ex inte ha höga krav på exakthet i

mätningarna. Det blir också mycket viktigt med noggranna instruktioner till ob-

servatörerna, speciellt eftersom man antagligen inte hinner registrera varje fordon

och därför måste ha någon urvalsprincip. Det får inte bli så att vissa fordon tende-

rar att registreras mer än andra pga att de är avvikande, t ex kör extra fort.

Oavsett hur man väljer att mäta hastighet måste det ske så dolt som möjligt.

Själva mätningen får inte väcka så mycket uppmärksamhet att bilisternas hastig-

het påverkas. Det kan då bli effekter av mätningarna, i stället för av själva åtgär-
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den, som kommer att synas i resultaten. Vidare ska alltid samma mätmetod an-

vändas vid samtliga mätningar, såväl vid försöks- som kontrollplats.

Avslutande kommentar

Som nämnts tidigare kan man inte ange någon generell procedur för hur hastig-

hetsmätningarna ska utföras i alla situationer. Hur man bör gå tillväga i en viss

situation beror mycket på vilken typ av åtgärd man vill utvärdera. De råd och tips

som getts i detta VTI-Notat kan underlätta tolkningen av resultat från en utvärde-

ring, men de garanterar inte att utvärderingen genomförs på bästa möjliga sätt.

Sådana garantier kan visserligen aldrig ges, men eftersom varje situation är unik

bör man om möjligt rådfråga någon expert inom området.
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