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FÖRORD

Trafiksäkerhetsverket (TSV) har sedan några år tillbaka arbetat

med en Översyn av systemet för hastighetsgränser. Denna studie,

som utfördes sommaren 1991 på uppdrag av TSV, är ett led i detta

översynsarbete. Avsikten var att belysa framkomlighetseffekterna

av olika hastighetsgränser för lastbilar i ett system med

80 km/h för personbilar.

Denna dokumentation har tills nu varit arbetsmaterial och inte

publicerats. I juni 1992 redovisade TSV sitt översynsarbete till

regeringen. Därmed kan nu VTI publicera detta arbete, vilket

sker i form av ett Notat.

Det skall slutligen nämnas att VTI även gjort en studie av

trafik- och trafiksäkerhetseffekter vid en höjning av hastig-

hetsgränsen för tunga lastbilar till 80 km/h, men med oförändrat

90 km/h för personbilar och bussar. Detta projekt är publicerat

i VTI Meddelande 683.
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SAMMANFATTNING

Under senaste åren har diskussioner förts 'om införandet av ett

nytt system.för hastighetsgränser på det svenska vägnätet. Detta

innebär bland annat att vägar utan bred vägren (bredd mindre än

11,5 m) skall få hastighetsbegränsningen 80 km/h utanför tätort.

De gamla gränserna på 70 km/h och 90 km/h skall båda ersättas

med 80 km/h. Därvid har frågan uppstått hur man skall göra med

hastighetsbegränsningen för den tunga trafiken, som för närva-

rande är 70 km/h (med undantag av bussar, som har 90 km/h).

VTI har fått i uppdrag att med hjälp av sin trafiksimuleringsmo-

dell studera trafikeffekterna av en hastighetsgräns på 80 bm/h

för den lätta trafiken. Den nuvarande hastighetsbegränsningen på

90 km/h för personbilar och 70 km/h för den tunga trafiken skall

användas som referensalternativ (90/70).

Resultaten från nuvarande gränser skall jämföras med ett alter-

nativ på 80 km/h för den lätta trafiken och oförändrat 70 km/h

för den tunga (80/70). Härvid antages ingen inverkan på hastig-

heten hos de tunga lastbilarna utan dessa får samma hastighets-

anspråk som i dagens trafik.

Dessutom skall jämförelse göras med ett alternativ på 80 km/h

för både lätta ochtunga fordon samt också för personbilar med

släp (80/80). Härvid antages att den tunga trafiken ökar sin

hastighet jämfört med dagens hastighetsgräns.

För varje alternativ enligt ovan görs simuleringar med två olika

trafikflöden, ett medelhögt och ett högt timtrafikflöde. Väg-

bredden är genomgående 9 m för alla simuleringar.

Nedan anges de viktigaste resultaten från simuleringsstudien.

Om personbilars hastighetsgräns sänkes till 80 km/h med oför-

ändrat 70 km/h för lastbilar (80/70) medför det klart lägre per-

sonbilshastigheter, som.mest 4,5 km/h. Skillnaden i hastighet
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reduceras dock vid höga flöden. Antalet omkörningar personbil-

lastbil minskar med 20-40 %, samtidigt som andelen hindrad res-

tid i trafiken för personbilar reduceras markant. Dessutom min-

skar bränsleförbrukningen något.

Införes samma hastighetsgräns för både person- och lastbilar

(80/80) erhålles något högre reshastigheter än i 80/70-systemet.

Dessutom förbättras trafikkvaliteten för personbilar. Andel tid

i kö och därmed den genomsnittliga kölängden blir något mindre.

Antalet omkörningar för personbil-lastbil reduceras ännu mer,

till ca hälften av dem i 90/70-systemet. Även totala antalet

omkörningar för personbilar minskar något.

Man skall dock komma ihåg att den fulla effekten av ovanstående

förhållanden erhålles först vid tämligen höga trafikflöde, över

800 f/h. Detta är timtrafikflöden som är relativt ovanliga på

våra svenska 8-9 m-vägar, eftersom de flesta vägar med höga tra-

fikflöden har 13 m-sektion eller ännu bättre standard.

En höjd hastighet hos lastbilar har således en positiv effekt

från framkomlighetssynpunkt. Från trafiksäkerhetssynpunkt är

dock förhållandena svårbedömbara. Det minskade antalet omkör-

ningar personbil-lastbil leder till reducerat antal omkörnings-

olyckor. Mot detta skall ställas ett allmänt ökat antal olyckor

beroende på den höjda lastbilshastigheten, som dessutom kommer

att medföra en genomsnittligt sett något högre skadeföljd vid

inträffade olyckor.

Från miljösynpunkt kan sägas att bränsleförbrukningen hos last-

bilar ökar med 6-9 % vid ett införande av en 80-gräns. I motsva-

rande grad kommer emissioner i form av kväve- och koldioxider

att öka.
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1 INLEDNING

För närvarande pågår diskussioner om införandet av ett nytt sys-

tem för hastighetsbegränsningar på det svenska vägnätet. Detta

innebär bland annat att vägar utan bred vägren (bredd mindre än

11,5 m) skall få hastighetsbegränsningen 80 km/h utanför tätort.

De gamla gränserna på 70 km/h och 90 km/h skall båda ersättas

med 80 km/h. Därvid har frågan uppstått hur man skall göra med

hastighetsbegränsningen för den tunga trafiken, som för närva-

rande är 70 km/h (med undantag av bussar, som har 90 km/h).

VTI har fått i uppdrag att med hjälp av sin trafiksimuleringsmo-

dell studera trafikeffekterna av en hastighetsgräns på 80 km/h

för den lätta trafiken. Denna hastighetsbegränsning skall kombi-

neras med dels gränsen 70 km/h och dels gränsen 80 km/h för den

tunga trafiken. Studierna skall genomföras på 9 m väg vid olika

timtrafikflöden.
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2 BESKRIVNING AV VÄG ocn TRAFIK

2.1 Försöksupplâggning

Enligt förutsättningar ovan skall studien genomföras på 9 m väg.

Den nuvarande hastighetsbegränsningen på 90 km/h för personbilar

och 70 km/h för den tunga trafiken användes som referensalternativ.

Resultaten från nuvarande gränser skall jämföras med ett alterna-

tiv på 80 km/h för den lätta trafiken och oförändrat 70 km/h för

den tunga. Härvid antages ingen inverkan på hastigheten hos de

tunga lastbilarna utan dessa får samma hastighetsanspråk som i

dagens trafik.

Dessutom skall jämförelse göras med ett alternativ på 80 km/h för

både lätta och tunga fordon samt också för personbilar med släp.

Härvid antages att den tunga trafiken ökar sin hastighet jämfört

med dagens hastighetsgräns.

För varje alternativ enligt ovan görs simuleringar med två olika

trafikflöden, ett medelhögt och ett högt timtrafikflöde.

2.2 Vågen

För simuleringarna användes en rak och flack väg med 9 m bredd.

Siktutformningen är av god kvalitet. Längs vägen finns ett sikt-

maximum per km med en siktsträcka av 1 000 m längd. Detta innebär

att vägen har siktklass I enligt Vägverkets klassificering (ande-

len sikt över 300 m är 70 %). Ingen del av vägen har en siktlängd

på mindre än 200 m. Således förekommer inga spärrlinjer.

2.3 Trafiken

Två olika timtrafikflöden användes. Det första är ett medelhögt

flöde på 450 f/h med 12-13 % lastbilsandel. Detta motsvarar tim-
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flödet en vanlig vardagseftermiddag på en väg med årsdygnstra-

fiken 4 000-5 000 fordon, vilket är ett tämligen vanligt värde

på våra 9 m-vägar.

Det andra timtrafikflödet ligger på 1 000 f/h med en lastbils-

andel på 10 %. Trafiken är snedfördelad i de två riktningarna

med förhållandet 60/40. Detta motsvarar en högt belastad fre-

dagseftermiddag på en väg med en årsdygnstrafik på ca 8 000 for-

don. Således är 1 000 f/h ett inte alltför vanligt värde på våra

9 m-vägar.

2.4 Antagande om förarbeteenden och hastighetsanspråk

Vid dagens system.med 90 km/h är i simuleringsmodellen det ge-

nomsnittliga hastighetsanspråket för personbilar 90,8 km/h.

Lastbilar utan släp har ett genomsnittligt hastighetsanspråk på

82,3 km/h och för lastbilar med släp är motsvarande värde 79,0

km/h.

Vid en sänkning av hastighetsgränsen till 80 km/h för den lätta

trafiken ändras personbilarnas genomsnittliga hastighetsanspråk

till 86,2 km/h, således en sänkning med ca 4,5 km/h. Lastbilar

antages opåverkade av denna ändring.

Om gränsen för den tunga trafiken höjes till 80 km/h ändras has-

tighetsanspråken för dessa fordon. Lastbilar utan släp får samma

genomsnittliga värde som personbilar, 86,2 km/h.

För lastbilar med släp antages ett något lägre värde, nämligen

83,9 km/h.

Den höjda gränsen för personbilar med släp återspeglas i model-

len genom att spridningen av hastighetsanspråk för kategorin

personbil reduceras något.
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3 RESULTAT OCH KOMMENTARER

3.1 Resultatredovisning

För varje trafikflöde och hastighetsgräns, som har simulerats,

redovisas resultaten över en sträcka av 8 km längd. Resultaten

består av båda riktningarna hopslagna. De sträckdata som redo-

visas är följande:

1. Reshastighet (medelvärdet) för personbilar och lastbilar.

Värdet av den genomsnittliga restiden omräknas till hastig-

het, så kallad Space mean speed.

2. Omkörningstäthet mätt i antal omkörningar per km väg och

timme. Uppdelning har gjorts på omkörning personbil-person-

bil, omkörning personbil-lastbil samt summan av dessa båda.

Dessutom anges det totala värdet för samtliga omkörningar.

3. Andel hindrad restid i procent. Detta är ett mått på "tra-

fikkvaliteten" så kallad Level of service. Uppdelning har

gjorts på personbil och lastbil. Värdet anger hur stor del

av den totala restiden som det genomsnittliga fordonet till-

bringar i kö och inte själv kan välja sin hastighet. Den

resterande andelen är restid som fritt fordon.

4. Bränsleförbrukning (medelvärdet) för personbilar och last-

bilar. I simuleringsmodellen finns en delmodell, som beräk-

nar bränsleförbrukningen för de simulerade fordonen. Medel-

värdet räknat i liter/10 km redovisas.

3.2 Resultat för fria fordon

En ändring av hastighetsbegränsningen ger naturligtvis störst

effekt vid låga timtrafikflöden, när merparten av fordonen inte

kommer i kö. För att Visa denna effekt har fordonen simulerats
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som fri trafik, där varje fordon får färdas Över sträckan med

sitt givna hastighetsanspråk. Detta beror på vald hastighets-

gräns för respektive fordonsslag.

I tabell 1 nedan anges den fria reshastigheten för personbilar

och lastbilar över sträckan vid olika hastighetsgränser.

Tabell 1. Reshastighet (medelvärde) för fria fordon vid olika

   

 

hastighetsgränser.

Hastighetsgräns Reshastighet km/h
för pb resp 1b fria fordon

Pb Lb

90 pb
70 lb 89,7 79,1

80 pb
70 lb 85,1 79,1

80 alla 85,3 83,7

 

   

Som synes minskar reshastigheten för pb med ca 4,5 km/h när has-

tighetsbegränsningen sänks till 80 km/h.

På motsvarande sätt ökar hastigheten för lb med omkring 4,5 km/h

när 70-gränsen höjs till 80 bm/h.

Observera att värdena ovan i tabell 1 är något lägre än de ge-

nomsnittliga hastighetsanspråk som angetts i avsnitt 2.4 ovan.

Det beror på att reshastigheten (Space mean speed) alltid är

lägre än medelvärdet av fordonens punkthastighet (Time mean

speed) i ett slumpmässigt valt mätsnitt.

3.3 Resultat reshastighet

Tabell 2 på nästa sida visar medelreshastigheten för peronbilar

och lastbilar vid de olika alternativa hastighetsgränserna. För

jämförelsens skull upprepas resultaten för fria fordon enligt

ovan .
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Tabell 2. Medelreshastighet vid olika timflöden och hastighets-
gränser.

Reshastighet km/h

Pb Lb
Flöde 90 pb 80 pb 80 90 pb 80 pb 80
f/h 70 lb 70 lb alla 70 lb 70 lb alla

0 .89,7 85,1 85,3 79,1 79,1 83,7

450 85,6 82,4 83,4 77,8 78,0 82,6

1000 77,0 76,2 77,9 73,7 74,0 77,1

 

 

Som framgår avtabellen minskar skillnaden i reshastighet för pb

mellan 90- och 80 km/h-gränsen, när trafikflödet ökar. Detta be-

ror på att hastighetsspridningen mellan pb och lb är mindre vid

80 km/h-gränsen och därmed hindras inte personbilarna i lika

stor utsträckning när trafikflödet växer. Vid hastighetsgränsen

80 km/h för alla fordon blir till och med reshastigheten något

högre än vid 90-gränsen vid det högsta flödet.

Ovanstående data är illustrerade i figur 1 på nästa sida. Figu-

ren visar hastighets-flödessambanden för de olika alternativen.
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Figgr 1. Reshastighets-flödessamband för personbilar vid olika
utformningar av hastighetsbegränsningen.

Av figuren framgår att sambanden vid hastighetsgränsen 80 km/h

är mycket flackare än för hastighetsgränsen 90 km/h. Vid tim-

flöden över 800 f/h är skillnaderna i reshastighet små. Lägre

hastighetsskillnad mellan pb och lb ger ungefär samma effekt som

den från början högre hastigheten för pb. Vid större flöden än

900 f/h blir till och med reshastigheten högre i det fall där pb

och lb har samma hastighetsgräns.
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Figur 2 nedan visar på samma sätt hastighets-flödessambanden för

lastbilar.

km/h
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Figur 2. Reshastighets-flödessambanden för lastbilar vid olika
utformningar av hastighetsbegränsningen.

Man ser av figuren att kurvan för 80 km/h för alla fordon ger

ett något brantare samband än de övriga två. Detta beror på att

lastbilarna i högre utsträckning blir hindrade av långsamgående

personbilar. Hastighetsfördelningen för pb och lb är nu i stort

sett lika och det medför fler upphinnanden av långsamma person-

bilar för snabba lastbilar.

Den lilla skillnaden som finns mellan de två nedersta kurvorna

är helt slumpmässig och beror inte på några trafikeffekter.
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3.4 Resultat omkörningstâthet

I tabell 3 redovisas omkörningstätheten för personbilar uppdelad

på omkörningar pb-pb och omkörningar pb-lb. Omkörningstätheten

anger antalet omkörningar per km väg och timme och gäller för

båda riktningarna tillsammans.

Tabell 3. .Omkörningstäthet vid olika hastighetsbegränsningar
och timflöden.

 

Omkörningstäthet antal per km 0 h

vid 450 f/h vid 1000 f/h
Typ av 90 pb 80 pb 80 90 pb 80 pb 80
omkörn. 70 lb 70 lb alla 70 lb 70 lb alla

 

pb - pb 35,4 34,7 35,8 58,3 60,9 63,7

pb - lb 11,5 8,8 5,8 14,9 8,4 6,3

pb tot 46,9 43,5 41,6 73,2 69,3 70,0

samtl.

omk. 49,1 46,4 46,2 77,1 74,7 76,4

 

  

  

Av tabellen framgår först och främst att antalet omkörningar

pb-lb minskar markant när hastighetsgränsen för pb sänks. Om

samma gräns 80 km/h tillämpas på både pb och lb halveras antalet

omkörningar pb-lb jämfört med dagens hastighetsgräns.

Detta beror naturligtvis på att hastighetsskillnaden mellan for-

donsslagen minskar. I stället erhålles vid det högre timflödet

ett ökat antal omkörningar pb-pb. Man kan säga att omkörningar

av långsamma lastbilar byts ut mot omkörning av långsamma per-

sonbilar. Men totalt för personbilar sker en liten minskning av

antalet omkörningar, jämfört med dagens 90/70-system.
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Ovanstående resonemang kan observeras i nedanstående figur 3.

Figuren visar omkörningstätheten för pb som funktion av trafik-

    

  

flödet.
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60 ------------ ----------- ----------- ----------- --

50 _ ........... ........... ........... .... -Ta-:7-
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i-O--O 80(70)km/h l-I--l (80)70km/h gränser for

evene- 80 (80) km/h sms-s- (80] 80 km/h Pb '9 S P ' b

Figur 3. Omkörningstätheten för personbilar som funktion av
trafikflödet. Uppdelning av omkörningar pb-pb och
pb-lb.

Av figuren framgår tydligt den reduktion av antalet omkörningar

pb-lb som erhålles då hastighetsgräns 80 km/h för personbilar

införes. Dessutom syns ökningen av antalet omkörningar pb-pb.
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Slutligen skall framhållas att, när skillnaden i hastighetsan-

språk mellan pb och lb reduceras, ger det upphov till ett ökat

antal omkörningar utförda av lastbilar. Skillnaden mellan sista

och näst sista raden i tabell 3 ovan visar just antalet omkör-

ningar, som utföres av lastbilar. Antalet ökar med 50-100 % be-

roende på timflödet, när gränsen 80 km/h införes för båda for-

donsslagen. Dock är absoluta antalet omkörningar utförda av lb

lågt.

3.5 Resultat andel hindrad restid

Som ett sammanfattande mått på trafikkvaliteten användes andelen

hindrad restid (Level of service). Tabell 4 visar detta mått vid

olika hastighetsbegränsningar.

Tabell 4. Andel hindrad restid för pb och lb vid olika hastig-
hetsbegränsningar och timflöden.

  

Andel hindrad restid %

Pb Lb
Flöde 90 pb 80 pb 80 90 pb 80 pb 80
f/h 70 lb 70 lb alla 70 1b 70 lb alla

0 0 0 0 0 0 0

450 26,4 25,0 22,3 15,3 12,2 16,8

1000 70,4 64,9 62,4 51,2 52,2 61,8

    

 

Tabellen visar att andelen hindrad restid för pb reduceras, när

hastighetsgränsen för pb sänks. Det är återigen den minskade

spridningen i hastighet mellan pb och lb som inverkar.

För lastbilar blir resultatet i motsatt riktning. Andelen hind-

rad restid växer när hastighetsgränsen för lb höjs från 70 till

80 km/h.
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Ovanstående
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framgår av figur 4 nedan. Figuren visar hur andelen

hindrad restid varierar med trafikflödet.
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Figur 4 . Andel hindrad restid för pb och lb som funktion av
trafikflödet vid olika hastighetsbegränsningar.

Av figuren framgår andelen hindrad restid för pb minskar

påtagligt och att andelen för lb ökar om det blir samma hastig-

hetsgräns.
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3.6 Resultat bensinförbrukning

Tabell 5 nedan visar medelvärdet av bensinförbrukningen för per-

sonbilar och lastbilar vid de olika alternativa hastighetsgräns-

erna. Resultatet för fria fordon anges också.

Tabell 5. Bränsleförbrukning (medelvärdet) vid olika timflöden
och hastighetsgränser.

  

Bränsleförbrukning 1/10 km

Pb Lb

Flöde 90 pb 80 pb 80 90 pb 80 pb 80
f/h 70 lb 70 lb alla 70 lb 70 lb alla

0 0,89 0,85 0,84 3,55 3,52 3,80

450 0,91 0,87 0,87 3,67 3,64 3,99

1000 0,84 0,82 0,83 3,74 3,77 4,03

  

 

  

För personbilar uppvisar hastighetsbegränsningen 90 km/h genom-

gående något högre värden än de andra två alternativen. Skillna-

den är dock relativt liten, 2 till 4 %.

För lastbilar visar alternativet med 80 km/h för 1b klart högst

värden. Detta beror naturligtvis på att reshastigheten är högst

vid denna hastighetsgräns. Skillnaden är som störst ca 9 %.

Man kan säga att emissionerna från lastbilar i form av kväveoxi-

der och koldioxider är proportionella mot bränsleförbrukningen.

Således skulle lastbilarnas avgasemissioner öka med 6-9 % vid en

höjd hastighetsgräns.
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4 SAMMANFAITANDE ANALYS

I resultatredovisningen ovan jämföres nuvarande hastighetsgräns-

system för lätta och tunga fordon (90/70) med dels systemet

(80/70) och dels systemet (80/80).

Om personbilars hastighetsgräns sänkes till 80 km/h med oför-

ändrat 70 km/h för lastbilar medför det klart lägre personbils-

hastigheter, som mest 4,5 km/h. Skillnaden i hastighet reduceras

dock vid höga flöden. Antalet omkörningar personbil-lastbil

minskar med 20-40 %, samtidigt som andelen hindrad restid för

personbilar reduceras markant. Dessutom.minskar bränsleförbruk-

ningen något.

Införes samma hastighetsgräns för både person- och lastbilar

(80/80) erhålles från framkomlighetssynpunkt ytterligare en

något förbättrad trafikkvalitet för personbilar. Reshastigheten

blir något högre än i 80/70-systemet. Andel tid i kö och därmed

den genomsnittliga kölängden blir mindre. Antalet omkörningar

för personbil-lastbil reduceras ännu mer, till ca hälften av dem

i 90/70-systemet. Även totala antalet omkörningar för person-

bilar minskar något.

Man skall dock komma ihåg att den fulla effekten av ovanstående

förhållanden erhålles först vid tämligen höga trafikflöde, över

800 f/h. Detta är timtrafikflöden som är relativt ovanliga på

våra svenska 8-9 m-vägar, eftersom de flesta vägar med höga tra-

fikflöden har 13 m-sektion eller ännu bättre standard.

En höjd hastighet hos lastbilar har således en positiv effekt

från framkomlighetssynpunkt. Från trafiksäkerhetssynpunkt är

dock förhållandena svårbedömbara. Det minskade antalet omkör-

ningar personbil-lastbil leder till reducerat antal omkörnings-

olyckor. Mot detta skall ställas ett allmänt ökat antal olyckor

beroende på den höjda lastbilshastigheten, som dessutom kommer

att medföra en genomsnittligt sett något högre skadeföljd vid

inträffade olyckor.
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TSV bör enligt min mening ta inititativ till en mer djupgående

studie i form av nytto- kostnadsanalys, där ovanstående faktorer

bör beaktas.

Från miljösynpunkt kan sägas att bränsleförbrukningen hos last-

bilar ökar med 6-9 % vid ett införande av en 80-gräns. I motsva-

rande grad kommer emissioner i form av kväve- och koldioxider

att öka.

Ovanstående resultat gäller somframgått enbart 8-9 m-vägar med

bra linjeförings- och siktförhållanden. Idealt sett bör en dju-

pare studie utföras där även vägar med sämre linjeföring och

sikt beaktas.

För smalare vägar, med bredden 6 m.och mindre, kommer ovanståen-

de faktor i form av lägre antal upphinnanden personbil-lastbil

att bli relativt sett mer betydelsefull. Antalet genomförda om-

körningar vid ett upphinnande blir nämligen färre beroende på

den smala vägbredden. Somliga personbilsförare avstår från om-

körning av lastbilar på vägar med 6 m. bredd och lägre. Detta

leder till längre kölängder om trafikflödena är tillräckligt

stora. Således blir ovanstående positiva effekter på 8-9 m vägar

mer betydelsefulla på 6 m-vägar.

I allmänhet är dock både trafikflöden och lastbilsandelar låga

på denna typ av väg.
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