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Återkallelse av körkort vid hastig-
hetsöverträdelser

av Gunnar Andersson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Polisens hastighetsövervakning resulterade under 1989 i drygt

13 500 ingripanden där hastighetsgränsen överskreds med mer än

30 km/h. En eller två månaders återkallelse av körkortet sker

som regel i dessa fall. Vid överskridande av hastighetsgränsen

30 km/h med mer än 20 km/h gäller motsvarande återkallelsereg-

1er. Drygt 600 överskridanden i hastigheterna 21-30 km/h över

30-gränsen registrerades 1989. För hastighetsöverträdelser utgör

dessa regler i nuläget den helt dominerande återkallelsegrunden.

I väsentligt mindre utsträckning sker återkallelse av körkortet

på grund av upprepade, men lägre, hastighetsöverskridanden som

registreras under viss tidsperiod.

I avsnitt 2 har teoretiska beräkningar gjorts med syfte att un-

dersöka omfattningen av återkallade körkort om återkallelse sker

efter att två hastighetsöverträdelser registrerats inom två re-

spektive tre år till skillnad från de fall där återkallelsen för

närvarande sker vid första överträdelsen. Beräkningar har gjorts

för överskridande av hastighetsgränser med mer än 30 km/h, som i

nuläget, men också för alternativet att hastigheten överskrids

med mer än 20 bm/h.

Resultaten visar att antalet återkallelser minskar drastiskt om

återkallelsen görs beroende av att överträdelsen upprepas. Be-

räkningarna har gjorts för olika antaganden om årlig körsträcka

och hastighetsval. Den gruppering av bilisterna som följer av

dessa antaganden har också, som framgår av tabellerna 1 och 2,

relativt stor betydelse för utfallet.

Överskridande av hastighetsgränsen med mer än 30 km/h mer än en

gång under en tvåårsperiod förekommer bland alternativen som

mest i 306 fall, vilket skulle medföra 153 återkallelser per år.
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II

När kontrollperioden utsträcks till tre år ökar återkallelserna

till 222 per år. Om överskridande av hastighetsgränsen med mer

än 20 km/h väljs som återkallelsegrund kan återkallelserna per

år beräknas till drygt 2 000 när kontrollperioden är två år och

2 865 när kontrollperioden är tre år.

De gjorda beräkningarna förutsätter att bilisten inte ändrar

hastighetsbeteendet efter ett polisingripande. I föreliggande

notat görs inget försök att uppskatta andelen bilister som efter

det första polisingripandet anpassar hastighetsvalet till över-

vakningsförhållandena med avsikt att undvika ett andra polis-

ingripande inom gällande kontrollperiod. Inte heller har något

försök gjorts att bedöma hur hastighetsvalet före första polis-

ingripandet påverkas av att återkallelse inte som i nuläget

skulle bli följden.

Intuitivt kan man befara att anpassningen till hastighetsgrän-

serna försämras om återkallelse av körkortet sker först efter en

andra överträdelse av hastighetsgränsen med mer än 30 km/h. Året

efter införandet av nuvarande återkallelseregler, 1986-07-01,

minskade nämligen andelen fordon som körde mer än 30 km/h över

hastighetsgränserna med omkring 30 % jämfört med året före. Ut-

fallet är mer svårbedömt om sanktionsändringen kombineras med

lägre tillåten överskridandenivå. Kontrollperiodens längd kan

också, som beräkningarna visar, antas ha betydelse för utfallet

vid ett ändrat förfarande eftersom sannolikheten för mer än ett

polisingripande ökar snabbare än ökningen av periodlängden.

I avsnitt 3 redovisas sannolikheten att körkortet, under gällan-

de regler, återkallas för några "typförare" definierade med hän-

syn till årlig körsträcka och hastighetsval. Sannolikheten för

återkallelse vid överskridande med mer än 20 km/h har beräknats

under antagande om oförändrat hastighetsbeteende jämfört med

nuvarande förhållanden. Polisens nuvarande nivå på hastighets-

övervakningen förutsätts gälla. Sannolikheten att körkortet

skall återkallas på grund av enhastighetsöverträdelse som över-

skrider hastighetsgränsen med mer än 30 km/h är för genomsnitts-

bilisten under ett år 0,00291. Annorlunda uttryckt riskerar ge-
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nomsnittsbilisten körkortsåterkallelse 1 gång på 344 år. Genom-

snittsbilisten kör 1 410 mil per år, antas fördela körsträckan

på hastighetsmiljöer som det totala trafikarbetets fördelning

och väljer hastighet i överensstämmelse med hastighetsfördel-

ningarna för respektive hastighetsmiljö.

Om återkallelse i stället skulle ske när hastighetsgränsen över-

skrids med mer än 20 km/h är sannolikheten att råka ut för ett

polisingripande under ett år för genomsnittsbilisten, vid oför-

ändrat hastighetsbeteende, 0,01243. Det motsvarar ett ingripande

på 80 år.

För "fortköraren" som kör 5 000 mil om året, fördelar trafik-

arbetet mellan hastighetsmiljöer som genomsnittsbilisten, kör

30 % av körsträckan på landsvägar i hastigheter som överskrider

hastighetsgränserna med mer än 30 km/h och i tätorter i genom-

snitt håller polisens "toleranshastighet" är sannolikheten för

ett ingripande under ett år i högre hastigheter än 30 km/h över

hastighetsgränsen 0,12187 och i högre hastigheter än 20 km/h

över hastighetsgränsen 0,22040 vilket motsvarar ett ingripande

på 8 respektive 4,5 år.
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1 ANGÅENDE KÖRKORTSÅTERKALLELSERNAS mmm-mms

Nedan redovisas beräkningar av antalet bilister som under två-

respektive treårsperioder kan förväntas bli föremål för polis-

ingripande vid färd i högre hastigheter än 30 eller 20 km/h över

gällande hastighetsgränser. Beräkningarna som grundas på olika

antaganden om årlig körsträcka och hastighetsbeteende är gjorda

med syfte att ge viss uppfattning om vilken betydelse samman-

sättningen av bilisterna, med avseende på körsträcka och genom-

snittligt hastighetsval, har för antalet körkortsåterkallelser

mm.

Underlag för beräkningarna utgör uppgifter om trafikarbetet,

antalet fordonskilometer, antalet polisingripanden vid hastig-

heter högre än 30 respektive 20 km/h över gällande hastighets-

gräns och hastighetsfördelningarna i olika hastighetsmiljöer

(bilaga 1, tabellerna 1-3).

Antalet aktiva körortsinnehavare och det trafikarbete dessa ut-

för på ett år har hämtats från TSV's årliga enkät om resvanor.

Antalet aktiva körkortsinnehavare är 4 660 000 och totala tra-

fikarbetet är 65,7 miljarder fordonskilometer. Medelkörsträckan

per år har skattats till 14 100 km.

Grundat på olika antaganden om bilisternas årliga körsträcka och

hastighetsval har fyra alternativa beräkningar genomförts för

att skatta antalet bilister som löper risk att få körkortet

återkallat om återkallelse sker när polisingripande görs vid två

tillfällen under en två- eller treårsperiod och hastigheten är

mer än 30 respektive 20 km/h över hastighetsgränsen.

Alternativ 1: Samtliga aktiva körkortsinnehavare kör 14 100 km
per år fördelat på hastighetsmiljö i proportion
till totala trafikarbetets fördelning och i has-
tigheter fördelade i proportion till hastighets-
fördelningarna för respektive hastighetsmiljö.
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Alternativ 2: Körkortsinnehavarna fördelas på tre grupper.
Genomsnittlig årlig körsträcka i grupperna antas
vara 7 000, 20 000 och 48 000 km. Varje grupp
svarar för en tredjedel av det totala trafik-
arbetet. Antalet körkortsinnehavare är 3,1, 1,1
och 0,46 miljoner i respektive grupp. Inom varje
grupp antas samma hastighetsval gälla som i
alternativ 1.

 

Alternativ 3: Den aktiva körkortspopulationen fördelas på två
grupper efter hastighetsval. Den ena gruppen,
80 %, antas i genomsnitt "hålla hastighetsgrän-
sen" medan den andra gruppen, 20 %, i genomsnitt
håller polisens "toleranshastighet". Den genom-
snittliga årliga körsträckan är för samtliga
14 100 km. I beräkningarna är gruppernas samman-
lagda trafikarbete i "kritiska" hastigheter lika
med totala trafikarbetet i dessa hastigheter.

 

Alternativ 4: Beräkningarna är gjorda efter uppdelning av
populationen på sex grupper genom kombination av
de antaganden om körsträcka och hastighetsval
som gjorts i alternativen 2 och 3.

 

För varje grupp har trafikarbetet över körkortsåterkallelse-

gränsen" beräknats. Polisingripandena har fördelats på varje

grupp i proportion till gruppens trafikarbete över denna gräns.

Inom varje grupp har sannolikheten att bli föremål för polis-

ingripande antagits vara slumpmässig och lika fördelad över

tiden. Sannolikheten att under angiven tidsperiod bli föremål

för noll, ett, två eller fler polisingripanden har utifrån detta

antagande beräknats med hjälp av funktionen för en poissonför-

delad variabel. Resultaten för de fyra alternativen redovisas i

tabellerna 1 och 2.
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Tabell 1. "Aktiva" körkortsinnehavares beräknade fördelning
efter antal polisingripanden per tvâårsperiod för
de fyra alternativen.

A Ingripandehastighet > hastighetsgränsen + 30 km/h

 

Antal polis- Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ

 

ingripanden 1 2 3 4

O 4 632 925 4 632 955 4 632 969 4 633 033
1 26 995 26 902 26 859 26 661
2 78 138 167 291

>2 2 5 5 15

 

B Ingripandehastighet > hastighetsgränsen + 20 km/h

 

Antal polis- Alternativ Alternativ Alternativ .Alternativ

 

ingripanden 1 2 3 4

0 4 544 850 4 545 410 4 545 286 4 546 177
1 113 715 112 052 112 418 109 814
2 1 422 2 478 2 251 3 807

>2 3 60 45 202

 

Tabell 2. "Aktiva" körkortsinnehavares beräknade fördelning
efter antal polisingripanden per treårsperiod för
de fyra alternativen.

A Ingripandehastighet > hastighetsgränsen + 30 km/h

 

Antal polis- Alternativ Alternativ Alternativ .Alternativ

 

ingripanden 1 2 3 4

O 4 619 447 4 619 537 4 619 582 4 619 775
1 40 375 40 146 40 039 39 558
2 176 309 374 644

>2 2 8 5 23

 

B Ingripandehastighet > hastighetsgänsen + 20 km/h

 

Antal polis- Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ

 

ingripanden 1 2 3 4

O 4 488 346 4 489 995 4 489 634 4 492 199
1 168 452 164 421 165 297 159 207
2 3 161 5 397 4 926 7 973

>2 41 187 143 621
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2 SANNOLIKHET FÖR KÖRKORTSÅTERKALLELSE

Antalet fordonskilometer per polisingripande i hastigheter där

gällande hastighetsgräns överskrids med mer än 30 km/h ger ett

mått på det trafikarbete som i genomsnitt måste utföras för att

en körkortsåterkallelse skall aktualiseras. I tabell 4, bilaga 1

redovisas beräknade körsträckor per polisingripande i olika has-

tighetsmiljöer vid hastigheter som överskrider hastighetsgränsen

med mer än 30 respektive 20 km/h.

Sannolikheten att bilister med visst körmönster, "typförare",

vad beträffar hastighetsval, årlig körsträcka och fördelningen

av denna på olika hastighetsmiljöer blir föremål för polisin-

gripande som aktualiserar körkortsåterkallelse kan beräknas

genom att deras körsträcka i sådana hastigheter relateras till

det antal fordonskilometer per polisingripande som beräknats i

tabell 4.

I följande exempel har sannolikheten att under ett år bli före-

mål för polisingripande som aktualiserar körkortsåterkallelse

beräknats. Sannolikheten uttrycks också i det antal år "typföra-

ren" måste vara aktiv för att nå den genomsnittliga körsträcka

som vid polisens nuvarande hastighetsövervakning motsvarar ett

polisingripande.

Exempel 1: För normalbilisten i alternativ 1 ovan som kör
14 100 km per år och fördelar trafikarbete och has-
tighet i överensstämmelse med rådande fördelningar i
olika miljöer är sannolikheten att råka ut för po-
lisingripande när hastigheten överskrider hastig-
hetsgränsen med mer än 30 km/h med ett års körning
0,00291. Sannolikheten motsvarar ett polisingripande
på 344 år. Sannolikheten för ett ingripande under
ett år är om ingripande sker när hastighetsgränsen
överskrids med mer än 20 km/h 0,01243. Det motsvarar
ingripande 1 gång på 80 år. Hastighetsbeteendet för-
utsätts i beräkningarna vara oberoende av ingripan-
degräns. Förutsättningen tilllämpas också i exemplen
2 och 3 nedan.
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Exempel 2:

Exempel 3:

För ytterlighetsbilisterna i alternativ 4 ovan, de
som kör 7 000 km per år och "håller hastighetsgrän-
sen" samt de som kör 48 000 km per år och "håller
toleransgränsen", är sannolikheterna att under ett
års körning bli föremål för polisingripande vid
överskridande av hastighetsgränsen med mer än 30
km/h 0,00069 respektive 0,03114 och om ingripande
sker när överskridandet är mer än 20 km/h 0.00780
respektive 0,10827. Sannolikheterna för de fyra fal-
len motsvarar ett ingripande på 1 451, 32, 128 re-
spektive 9 år.

För bilister som kör 50 000 km per år, fördelat mel-
lan hastighetsmiljöer som ovan, och kör 30 % av kör-
sträckan på landsbygdsvägar i hastigheter som över-
skrider hastighetsgränserna med mer än 30 km/h och i
tätortsmiljöer i genomsnitt "håller toleranshastig-
heten" är sannolikheten för ett polisingripande på
ett år 0,12187 eller 1 gång på ca 8 år. Vid samma
hastighetsbeteende är sannolikheten för ett polis-
ingripande under ett år om hastigheten överskrider
hastighetsgränsen med mer än 20 km/h 0,22040 eller 1
gång på 4,5 år.
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3 SANNOLIKHET FÖR TVÅ POLISINGRIPANDEN PÅ TVÅ RESPEK-

TIVE TRE ÅR

Sannolikheter att bli föremål för två polisingripanden i has-

tigheter som överskrider hastighetsgränsen med mer än 30 respek-

tive 20 km/h under en två- respektive treårsperiod redovisas

nedan för samma "typförare" som i exemplen 1-3 i avsnitt 3 ovan.

Beräkningarna grundas på antagandet att hastighetsbeteendet är

oförändrat efter första ingripandet.

 

 

Sannolikheter
Förarkategori 2 ingr/Z år 2 ingr/3 år

V>Hg+30 V>Hg+20 V>Hg+30 V>Hg+20

Som.exempel 1 8,47X10'6 1,55x10'4 2,53x10'5 4,58XlO'4

Som exempel 2
Körstr 7 000 4,76x10'7 6,08X10'5 1,43X10'6 1,81x10'4

-"- 48 000 0,000970 0,011722 0,002819 0,031360

Som.exempel 3 0,014852 0,048576 0,039127 0,113610
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Tabell 1.

Tabell 2.

Bilaga 1
Sid 1 (2)

Trafikarbetets, 65,7 miljarder fordonskilometer, för-

   

delning i procent på vägtyper och hastighetsgränser
1989.

Vâgtyp Hastighetsgrâns (km/h)
110 90 70 50 30

Motorväg 3,5 5,8 0,9 - -

Motortrafikled 1,2 1,1 0,2 - -

Annan allmän väg 4,3 30,0 17,1 5,7 -

Gata - - 2,7 22,7 1,3

Enskild väg/Övrigt - - 2,2 1,1 0,1

Summa 9,0 36,9 23,1 29,5 1,4

 

Antal polisingripanden vid hastighetsöverträdelser

 

 

1989.

Hastighets- Ingripandehastighet
gräns >Hg+30 km/h >Hg+20 km/h

110 1 340 4 333

90 7 037 23 054

70 3 098 17 627

50, inkl 30 2 082 12 925
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Bilaga 1

 
 

  

Sid 2 (2)

Tabell 3. Hastighetsfördelningsfunktionen på olika Vägtyper och
hastighetsbegränsningar, andel trafikarbete i hastig-
heter över hastighetsgränsen plus 30 respektive 20
km/h.

Vâgtyp/ Mbdel- Standards Andel trafikarbete
hastighets- hastigb avvikelse >Hg+30 >Hg+20
gräns het

Motorväg 110 112 14 0,0191 0,0874
Motortrafikled 110 107 13 0,0044 0,0325
Allmän väg 110 106 13,5 0,0048 0,0321

MV 90 99 14 0,0580 0,1957
AV(11-13 m) 90 94 12 0,0122 0,0783
AV(8-9,5 m) 90 93 13,5 0,0190 0,0912
AV(6,5-7 m) 90 86 13 0,0036 0,0272

AV 70 80 13 0,0531 0,1988
Gata 70 69 10,5 0,0013 0,0181

Gata 50 54 10,5 0,0051 0,0526

Tabell 4. Skattat antal fordonskilometer per polisingripande
vid ingripandehastigheter Över hastighetsgränsen plus
30 respektive 20 km/h i olika hastighetsmiljöer 1989.

 

 

Hastighets- Fordonskilometer
gräns V >hg+30 km/h V'>hg+20 hm/h

110 45 485 73 225

90 65 896 87 885

70 230 470 152 980

50, inkl 30 49 729 82 619
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