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FÖRORD

Inom ramen för sitt arbete med översyn av systemet för hastig-

het sgränser har Trafiksäkerhetsverket (TSV) beställt detta

projekt av VTI. Kontaktman vid TSV har varit avdelningsdirektör

Åke Svedberg.

Vid utförandet av projektet har flera personer varit engagerade.

Arne Carlsson har ansvarat för trafiksimuleringarna och har även

skrivit kapitel 3-5. Göran Nilsson ansvarar för trafikolycks-

modellen och har skrivit kapitel 6-7. Peter Wretling har svarat

för alla beräkningar av antal trafikolyckor och olyckskvot som

redovisas i tabeller och figurer i kapitel 6-7 samt Bilaga 1.

Kapitel 1-2 är resultatet av gemensamt lagarbete av ovanstående

tre författare.
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HASTIGHETSGRÄNS 80 KM/H FÖR TUNGA LASTBILAR

Konsekvensanalys av trafik- och

av Arne Carlsson, Göran Nilsson och Peter Wretling

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING
2

SAMMANFATTNING

I samband med förslag till ändring av hastighetsgränssystemet

har frågan väckts om att höja hastighetsgränsen för de fordons-

grupper som idag har en högsta tillåten hastighet av 70 km/h.

Det handlar då om en höjning till 80 km/h.

Detta skulle leda till mindre skillnad i hastighet mellan olika

fordonsslag på vägar där hastighetsgränsen är högre än 70 km/h.

Mindre hastighetsskillnader mellan olika fordonsslag resulterar

i färre omkörningar och därmed färre omkörningsolyckor. Frågan

är: Kan dessa färre omkörningsolyckor kompensera ett ökat antal

olyckor av andra typer till följd av högre hastigheter för vissa

fordonsgrupper?

De fordonsgrupper som kan bli föremål för en eventuell hastig-

hetshöjning är bilar med släp och tunga lastbilar. Totalt utför

dessa drygt 10 % av trafikarbetet. Tunga lastbilar, med och utan

släp, dominerar. Lätta fordon, främst personbilar, med släp ut-

för ca 1 % av trafikarbetet. En undersökning av effekterna av en

hastighetsändring har därför ansetts kunna begränsas till tunga

lastbilar, med och utan släp.

I denna rapport analyseras enbart effekterna av en höjning av

hastighetsgränsen för tunga fordon från 70 till 80 km/h medan

hastighetsgränsen för personbilar inte förändras. Av metod och

resursskäl har VTI tvingats avgränsa frågan till tvåfältsvägar

med hastighetsgränsen 90 km/h för personbilar och 70 km/h för

tunga lastbilar (90/70) .

Vid analysen har detta vägnät delats upp i smala vägar (6-9 m

bredd) och breda vägar med vägren (12-13 m bredd).
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II

Förändringar i trafikeffekter i form av ökad lastbilshastighet

och minskad omkörningsfrekvens har studerats och kvantifierats

med VTIs trafiksimuleringsmodell. Därvid har, som ingångsdata i

modellen, antagits att lastbilar vid en höjning av hastighets-

gränsen ökar sitt hastighetsanspråk med 5-6 km/h. Förändring i

antal möten i trafiken mellan personbil och lastbil har också

beräknats.

Följande resultat erhålles vid införandet av en 80-gräns för den

tunga trafiken med givna antaganden om hastighetsanspråk.

Ökning av reshastighet för lastbilar:

- På vägar 6-9 m 5;5 - 6,0 km/h

- På vägar 12-13 m 6 km/h

Minskning av antal omkörningar där lastbil är inblandad:

- På vägar 6-9 m 25 %

- På vägar 12-13 m 27 - 31 %

Reduktion av antal möten pb-lb:

- På vägar 6-9 m

- På vägar 12-13 m C)
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Under arbetets gång har frågan om så kallad hastighetsbegränsare

aktualiserats. Ovanstående studier har därför kompletterats med

införandet av en hastighetsbegränsare för den tunga trafiken.

Detta innebär att motorns bränsleinsprutning stryps när en last-

bil når upp till en absolut topphastighet. Två värden har valts

på denna topphastighet, dels 85 km/h, vilket är ett ursprungligt

EG-förslag, och dels 93 km/h, vilket är ett senare modifierat

EG-förslag.

Under tiden arbetet pågått kungjordes det slutliga EG-förslaget.

Detta innebär att tunga lastbilar från 1994 skall utrustas med

en hastighetsbegränsare, som tillåter en absolut topphastighet

på 90 km/h. Således något under vad som är valt som alternativ

två ovan.
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III

Med hastighetsbegränsare försvinner de högsta lastbilshastig-

heterna (över 85 km/h respektive 93 km/h) när simuleringsmodel-

len användes och ersättes med hastighetsanspråk något under max-

hastigheten.

Simuleringarna visar, att en hastighetsbegränsare med topphas-

tigheten 85 km/h i stort sett bibehåller de trafikeffekter, som

råder i dagens 90/70-system. Det blir dock en liten ökning i

lastbilshastighet på 6-9 m-vägar med ca 2 km/h. Därmed följer

också en reduktion med ca 15 % av antalet omkörningar där last-

bilar är inblandade.

En hastighetsbegränsare med topphastigheten 93 km/h har däremot

ingen större effekt, jämfört med det rena 90/80-systemet. Last-

bilshastigheten blir något reducerad, ca 1-2 km/h beroende på

vägbredd.

Ovanstående resultat från simuleringarna, med och utan hastig-

hetsbegränsare, användes i en särskild olycksmodell, som be-

skriver sambandet mellan dels hastighet och olycksutfall,

dels hastighet och skadeföljd. Modellen skattar förändringar i

antal dödade, skadade och antalet personskadeolyckor för olika

typer av olyckor på tvåfältsvägar med hastighetsgränsen 90 km/h

i vilka tunga lastbilar är inblandade.

Med den använda olycksmodellen erhålles följande resultat i

olycksförändring på tvåfältiga vägar med 90 km/h jämfört med det

genomsnittliga olycksutfallet åren 1986-1990. Redovisningen jäm-

för förändringen med och utan hastighetsbegränsare.

Skadeföljd Olycksförändring, antal per år

Utan begr Med begr Med begr

max 93 km/h max 85 km/h

Dödade + 7 +4 , 5 0

Svårt skadade + 6 + 2 - 3

Lindrigt skadade -14 -14 -I 2

Personskadeolyckor -10 -11 -11
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Som synes minskar antalet personskadeolyckor med ca 10 per år

vid en 80-gräns, oavsett om hastighetsbegränsare införes eller

ej. Utan hastighetsbegränsare ökar skadeföljden på grund av den

högre lastbilshastigheten. Med hastighetsbegränsare blir ökning-

en dock lägre framförallt av antalet dödade. Vid en maxhastighet

på 93 km/h begränsas ökningen till 4-5 dödade per år, medan

gränsen 85 km/h ger oförändrat antal dödade jämfört med dagens

90/70-system. Det rena 90/80-systemet ger enligt tabellen en

ökning med ca 7 dödade per år.

Effekten av det slutliga EG-förslaget torde ligga någonstans

mellan vad som i tabellen ovan angivits för hastighetsbegränsare

med 93 km/h respektive 85 km/h.
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80 KM/H SPEED LIMIT FOR HEAVY VEHICLES

Consequence analysis of traffic and road safety effects

by Arne Carlsson, Göran Nilsson and Peter Wretling

Swedish Road and Traffic Research Institute

S-581 01 LINKÖPING "

SUMMARY

In connection with various proposals for a change in the speed

limit system, the question has been raised of whether or not the

70 km/h speed limit for the group of vehicles concerned should

be increased to 80 km/h.

This would lead to a smaller difference in speed between differ-

ent types of vehicles on roads with a speed limit higher than

70 km/h.

smaller speed difference between different vehicle types results

in less overtakings and thereby fewer overtaking accidents. The

question is whether the smaller number of overtaking accidents

can compensate for an increased number of accidents as a result

of higher speeds of certain groups of vehicles.

The vehicle groups that could be subjected to a possible in-

crease in speed are vehicles with trailers and heavy vehicles.

Their total amount of the vehicle mileage is slightly more than

10 %. Heavy vehicles, with or without trailers dominate. Light

vehicles, above all passenger cars, with trailers perform

approximately 1 % of the vehicle mileage. A study of the effects

of a change in the speed limit system was thus considered to be

possible to limit to heavy vehicles, with and without trailers.

This report analyses only a raising of the speed limit for heavy

vehicles from 70 to 80 km/h, while other speed limits are un-

changed. For method and resource reasons, the VTI has been

obliged to confine the question to two-lane roads with a speed

limit of 90 km/h for passenger cars and 70 km/h for heavy

vehicles (the 90/70 system) .
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VI

In the analysis, this road network has been divided into narrow

roads (6-9 m wide) and wide roads with a paved shoulder (12-13 m

wide) .

Using the VTI's traffic simulation model, changes in traffic

effects, such as increased speeds of heavy vehicles and reduced

overtaking frequency, have been studied and quantified. Concer-

ning the input data in the model, it was assumed that lorries

will increase their desired speeds with 5 to 6 km/h when the

speed limit is increased. The change in the number of meetings

between passenger cars and heavy vehicles in the traffic streams

has also been calculated.

The following results were obtained for the introduction of a

limit of 80 km/h for heavy vehicles with given assumptions for

desired speeds.

Increase in journey speed for heavy vehicles:

=- On roads 6-9 m wide 5.5 - 6.0 km/h

- On roads 12-13 m wide 6 km/h

Reduction in the number of overtakings involving heavy vehicles:

= On roads 6-9 m wide 25 %

= On roads 12-13 m wide 27 - 31 %

Reduction in the number of meetings between passenger cars and

heavy vehicles:

== On roads 6-9 m wide

=- On roads 12-13 m wide ö)
(C

än
s

1 (ö
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While the work proceeded the question of so-called speed limi-

ters has arisen. The above mentioned studies have been com-

plemented with the introduction of speed limiters for heavy

vehicles. These restrict the engine's fuel injection when a

heavy vehicle reaches an absolute maximum speed. Two values have

been chosen for the maximum speed - 85 km/h, which is an

original EC proposal, and 93 km/h, a later modification of this.
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During the time this study was going on, the final EC proposal

was announced. This implies a speed limiter for heavy vehicles

with an absolute maximum speed of 90 km/h. This means a value

somewhat below that, chosen as the second alternative above.

The highest lorry speeds (exceeding 85 km/h and 93 km/h, respec-

tively) disappear with speed limiters, when the simulation model

is used, and are replaced by desired speeds slightly below the

maximum speed.

The show that a speed limiter allowing a maximum

speed of 85 km/h generally retains the traffic effects pre-

vailing in today's system of 90/70 km/h. However, there is a

small increase of about 2 km/h in heavy vehicle speeds on 6-9 m

roads, leading to a reduction of about 15 % in overtakings in-

volving heavy vehicles.

On the other hand, a speed limiter allowing a maximum speed of

93 km/h has no pronounced effect compared with the purely 90/80

system. Heavy vehicles speeds are reduced somewhat - about

1-2 km/h, depending on road width.

The results of the simulations, with and without speed limiter,

were used in a special accident model describing the relation

between speed and accident rate and relation between speed and

injury consequence. The model estimates changes in the number of

fatalities, injured and accidents involving personal injury for

different types of accident on two-lane roads with a speed limit

of 90 km/h where heavy vehicles are involved.

Using the accident model, the following results were obtained

for the change in accidents involving heavy vehicles on two-lane

roads with a speed limit of 90 km/h compared with the average

number of accidents in the years 1986-1990. The change with and

without speed limiter is compared.
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Injury consequence Change in accidents, number per year

No speed Speed Speed

limiter limiter limiter

max. 93 km/h max. 85 km/h

Fatalities + 7 7 +4 . 5 0

Severely injured + 6 + 2 = 3

Slightly injured -14 -14 -12

Accidents involving

personal injury -10 -11 =11

As can be observed the number of personal injury accidents de-

creases by about 10 per year with a speed limit of 80 km/h,

regardless of whether speed limiters are introduced or not.

However, the use of speed limiters will reduce the increase of

the number of fatalities. With a maximum speed of 93 km/h, the

increase is limited to 4-5 fatalities per year, while a maximum

speed of 85 km/h gives an unchanged number of fatalities

compared with today's system of 90/70 km/h. The purely 90/80

system gives an increase in the number of fatalities of about

7 per year.

The effect of the final EC proposal should be found somewhere

between the values given in the Table above for speed limiters

at 93 km/h and 85 km/h, respectively.
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1 BAKGRUND

1.1 Hastighetsgränser för olika fordonstyper

Det är för närvarande oklart om och hur hastighetsgränserna kom-

mer att ändras för personbilar i framtiden. TSVs förslag till

regeringen 1991 innebar att tvåfältsvägar föreslås få 80 km/h om

vägbredden är smalare än 12 m, (i realiteten 9 m eller smalare)

medan bredare vägar föreslås få 90 km/h.

Vid bedömningen av införande av hastighetsgränsen 80 km/h på en

stor del av vägnätet har även frågan väckts om att höja hastig-

hetsgränsen till 80 km/h för de fordonsgrupper som idag har en

högsta tillåten hastighet av 70 km/h. Alla fordonsgrupper skulle

därvid ha samma hastighetgräns på dessa vägar, samtidigt som

skillnaden i hastighetsgräns skulle bli mindre på de vägar där

personbilarna har en högre hastighetsgräns än 80 km/h. Mindre

skillnader i hastighetsgräns skulle generellt leda till mindre

hastighetsskillnader mellan olika fordonsslag, men samtidigt

resulterar detta i högre hastigheter framför allt för lastbilar.

Frågan är om en minskad hastighetsskillnad mellan olika fordons-

slag och därmed färre omkörningar och färre omkörningsolyckor

kan kompensera för ett ökat antal olyckor

till följd av högre hastigheter för vissa fordonsgrupper.

De fordonsgrupper som kan bli föremål för en eventuell hastig-

het är bilar med släp och tunga lastbilar. Totalt utför

dessa drygt 10 % av trafikarbetet. Tunga lastbilar, med och utan

släp, dominerar. Lätta fordon, främst personbilar, med släp ut-

för ca 1 % av trafikarbetet. En undersökning av effekterna av en

hastighetsändring har därför ansetts kunna begränsas till tunga

lastbilar, med och utan släp.

I denna rapport analyseras enbart effekten av en höjning av has-

tighetsgränsen för tunga fordon från 70 till 80 km/h medan has-

tighetsgränsen för personbilar inte förändras. En höjning av
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last-

kan förväntas på vägar med hastighetsgränserna

90 eller 110 km/h. På vägar med hastighetsgränsen 70 km/h blir

hastighetsgränsen fortfarande densamma för personbilar och tunga

lastbilar.

hastighetsgränsen för tunga lastbilar innebär att högre

bilshastigheter

1 . 2 Hastigheter för olika fordonstyper

För att få en bild av hastighetssituationen på vägnätet redo-

visas i tabell 1 hastighetsituationen på olika typer av vägar

och vid olika hastighetsgränser 1991 enligt VTIs kontinuerliga

hastighet smätningar.

Tabell 1 Uppmätta medelhastigheter för olika fordonstyper vid

skilda vägutformningar.

 

 

 

     

 

 

    

 

 

  

  

  

 

Vägkategori

Medelhastighet* (km/h)

Skylt-| Bredd

hast .-| (meter)

gräns P PS B L LS

70 4, 1-6; 5 81 75 76 75 74

(49) (48) (24) (48) (38)

90 6; 5-7 , 0 86 76 83 81 79

(15) (15)| (15)] (15) (15)

8 ,0-9,5 94 81 88 85 82

(40) (40)/ (40)] (40) (40)

11-13 93 80 89 84 81

(41) (41)| (41)) (41) (41)

MV 101 81 93 90 83

(42) (42)| (42) (42)] (42)

110 12+13 107 83 95 90 83

(27) (27)1 (27)1] (27) (27)

ML 107 84 94 90 82

(13)| (13)| (13) (13)] (13)

MV 113 85 98 94 83

(40) (40)] (40) (40) (40)
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1.3 Trafikolyckor med tunga lastbilar inblandade

När det gäller trafikolyckor med personskada var 735 tunga last-

bilar år 1990 enligt den officiella statistiken inblandade i

personskadeolyckor utanför tätort. 513 tunga lastbilar var in-

blandade i personskadeolyckor i tätort.

Genom Vägverkets vägdatabank kan vi ange antalet olyckor på det

statliga vägnätet som har hastighetsgränsen 90 eller 110 km/h

som lett till personskada och där minst en tung lastbil varit

inblandad för åren 1986-1990. Härvid kan vi utgå från att denna

olyckspopulation kommer att påverkas av höjd hastighetsgräns för

tunga lastbilar.

Tabell 2 Antal personskadeolyckor, antal dödade, svårt skadade

och lindrigt skadade i olyckor med tung lastbil in-

blandad på vägar med hastighetsgränsen 90 eller

110 km/h på det statliga vägnätet 1986-1990.

 

 

 

Person- Skadade Andel

skade- Svårt Lindrigt Summa per

År olyckor Dödade skadade skadade skadade olycka D ss LS

1986 532 94 230 476 800 1,50 0,12 0,29 0,59

1987 485 717 233 422 732 1,51 0,11 0,32 0,58

1988 513 81 241 419 741 1 , 44 0,11 0,33 0,57

1989 503 90 197 458 745 1, 48 0,12 0,26 0,61

1990 542 74 177 540 791 1,46 0,09 0,22 0,68
 

Andelen döda av samtliga skadade är betydligt högre i olyckor

där tunga lastbilar är inblandade än i övriga personskade-

olyckor. I en genomsnittlig rapporterad personskadeolycka dödas

3-4 av 100 skadade medan det i ovanstående olyckor dödas i

genomsnitt fler än 10 av 100 skadade. Under de senaste åren

finns en klar tendens att antalet svårt skadade minskat medan

antalet lindrigt skadade ökat. Ungefär 25 % av olyckorna har

inträffat vid hastighetsgränsen 110 km/h.
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2 PROBLEMSTÄLLNING OCH ANALYSMETOD

Att beskriva vad som händer trafiksäkerhetsmässigt på vägar med

hastighetsgränserna 90 och 110 km/h om hastighetsgränsen för

tunga lastbilar höjs från 70 till 80 km/h är den uppgift som VTI

fått i uppdrag av trafiksäkerhetsverket att analysera.

Med VTIs trafiksimuleringsmodell kan förändringarna i trafik-

effekter såsom lastbilshastighet och omkörningsfrekvens studeras

och kvantifieras. Utifrån dessa simuleringsresultat är det möj-

ligt att skatta de förändringar, som sker för olika trafik-

olyckssituationer med lastbilar inblandade.

Av metod- och resursskäl har VTI tvingats avgränsa frågan till i

första hand tvåfältsvägar med hastighetsgränsen 90 km/h för

personbilar och 70 km/h för lastbilar (90/70). Samtidigt har

även vägar med hastighetsgränsen 70 km/h för såväl personbilar

som tunga lastbilar analyserats (70/70). Den första uppgiften

har varit att försöka beskriva de förändringar som kommer att

ske när det gäller att ange hastigheterna för tunga fordon i

några väl definierade vägmiljöer före och efter ändringen av

hastighetsgräns.

2.1 Antagande om hastighetsanspråk

För dagens system med hastighetsgräns 70/70 och 90/70 har i

simuleringsmodellen de ingående fordonen hastighetsanspråk, som

är grundande på uppmätta data. Varje fordon får ett hastighets-

anspråk, som är ett slumpmässigt valt värde ur en given fördel-

ning.

Vid införande av hastighetsgräns 80 km/h för tunga fordon an-

tages att personbilar inte ändrar sitt hastighetsanspråk. För

lastbilar däremot måste naturligtvis hastighetsanspråken ökas.

De nya hastighetsanspråken har valts efter ett antagande om en

ökning av lastbilshastigheten med 5-6 km/h.
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Nedan i tabell 3 visas medelvärde och standardavvikelse i de

hastighetsfördelningar, ur vilka fordonen erhåller sitt hastig-

het sanspråk.

Tabell 3 Hastighetsanspråk för olika fordonstyper.

 

 

Hastig- |Vägbredd/Fordons-|[Hastighetsanspråk km/h vid

hetsgräns n typ 7T0-gräns Ib 80-gräns lb

km/h v s v s

70 7-9 Pb 80,6 6,5 fe =»

Lb 74 , 4 5; 8 =- =

Lbs 72 , 0 5; 0 o at

90 7-9 Pb 90,8 9,1 90,8 9,1

Lb 82,3 7,8 87,8 8,3

Lbs 79,1 6,5 85,0 6,8

90 12-13 Pb 94,1 9 , 4 94 , 1 9 , 4

Lb 85,3 8,1 91,0 8,6

Lbs 81,9 6,8 88,1 7,0
      

Som syns i tabellen ovan har hastighetsanspråken för den tunga

trafiken ökat med 5,5-6,0 km/h för bredden 7-9 m och något mer

för bredden 12-13 m.

Hur kan vi veta vilka de nya hastigheterna blir? Det rätta sva-

ret kan givetvis ges först sedan en eventuell höjning av hastig-

hetsgränsen blivit verklighet. Att de tunga lastbilarna kan höja

sin hastighet framgår av tabell 1 där hastighetsnivån på 110-

vägar är högre än på 90-vägar redan idag, framför allt för tunga

lastbilar utan släp, trots att hastighetsgränsen för de tunga

lastbilarna är densamma.

Bakgrunden till önskemålen från representanter för den tunga

lastbilstrafiken om en högre hastighetsgräns är inte enbart en

önskan att anpassa hastighetsgränsen till den nuvarande hastig-

hetssituationen, utan givetvis också en önskan att kunna köra

fortare. Dessa båda önskemål innebär totalt sett att hastighets-

höjningen blir lägre än ändringen av hastighetsgränsen och för-
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väntas bli ungefär 5-6 km/h. Även denna hastighetshöjning torde

i början vara en överskattning, men kan betraktas som

representativ för de första åren. Långsiktigt kommer emellertid

hastigheterna att ökas med ' storleksordningen 10 km/h om

nuvarande regel-, utrustnings-, och övervakningssystem i övrigt

inte förändras.
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3 BESKRIVNING AV VÄG OCH TRAFIK

3.1 Försöksuppläggning

De simuleringar som skall utföras måste anpassas efter olycks-

analysen. Olycksdatamaterialet är uppdelat efter hastighets-

gräns, vägbredd och årsdygnstrafik. Följande indelning har

gjorts.

Hastighets- Vägbredd Årsdygns-

gräns trafik

km/h m axelpar/dygn

70 6-9 3 500

23 500

90 6-9 4 000

>4 000

90 12-13 18 000

28 000

Således är inte 110-vägarna med i denna studie. Vägar med bredd

10-11 m har också exkluderats, men de utgör endast ett fåtal

kilometer på det statliga vägnätet.

För var och en av vägmiljöerna ovan ska en genomsnittlig tim-

flödestrafik simuleras. Det genomsnittliga timflödet erhålls

genom att ta 6,0-6,4 % av årsdygnstrafiken mätt i antal fordon.

För att erhålla årsdygnstrafiken i antal fordon i stället för

axelpar användes omräkningsfaktorn 0,89 för de låga flödestalen

och 0,91 för de höga.

Således skall sex olika simuleringar utföras. För hastighets-

gränsen 90 km/h utförs dessutom fyra simuleringar med hastig-

hetsgräns 80 km/h för den tunga trafiken.
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3.2 Vägbeskrivningar

För simulering av trafik på 90-väg användes en rak flack väg,

9 m respektive 13 m bred. Siktutformningen är av god kvalitet.

Längs vägen finns ett siktmaximum per km med en siktsträcka av

1000 m längd. Detta innebär att vägen har siktklass I enligt

Vägverkets klassificering (andel sikt över 300 m är 70 %). Inga

spärrlinjer förekommer eftersom ingen del av vägen har en sikt-

längd mindre än 200 m.

För simulering av trafik på 70-väg användes en något sämre sikt-

utformning. Varje siktmaxzimum är på 800 m längd. Detta innebär

att vägen har siktklass II (andel sikt över 300 m är 50 %) .

På 13 m-vägarna finns breda vägrenar som vid upphinnande använ-

des av det långsammare fordonet. På detta sätt genomförs omkör-

ningar i eget körfält oberoende av den mötande trafiken.

3.3 Beskrivning av trafiken

För varje vägtyp och trafikflödesklass ovan i avsnitt 3.1, skall

ett genomsnittligt timflöde simuleras. Dessutom skall en last-

bilsandel användas som motsvarar vad som finns i trafiken. Un-

derlaget för val av lastbilsandelar är hämtade från Vägverkets

trafikräkningar.

I tabell 4 nedan visas de timflöden och trafiksammansättningar,

som använts vid simuleringarna.
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Tabell 4 Timflöden och trafiksammansättning för simulering.

 

 

Hastig- |Vägbredd/Timflöde|Motsvarande| Andel fordon %

hetsgräns m f/h ådt-värde _|Pb Lb Lbs

km/h fordon

70 200 3 100 87,5 5,5 7,0

och 7-8

90 450 7 100 90,0 4,0

400 6 300 89,5 4,5 6,0

90 12-13

650 10 500 91;0 3,5 5,5
       

I tabellen ovan har tunga fordon delats in i lastbil utan släp

(lb) och lastbil med släp (lbs).

För 12-13 m har ytterligare en simulering gjorts med timflödet

300 f/h och pb-andel 88,5 %. Orsaken härtill var en första in-

delning av olycksmaterialet, som senare ändrades under projek-

tets gång.
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4 RESULTAT AV TRAFIKSTMULERTNGAR

4 . 1 Resultatredovisning

Varje trafikflöde och hastighetsgräns i tabell 4 ovan har simu-

lerats. Resultaten redovisas över en sträcka av 8 km längd och

gäller för 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. Detta värde används i

olycksanalysen för att beräkna förändringen i olycksutfall.

2. Omkörningskvot mätt i antal omkörningar per fordonskm. Detta

effektmått har delats upp i antal omkörningar pb-pb per

pbkm, antal omkörningar pb-lb per pbkm samt summan av dessa

båda per pbkm. Antal omkörningar pb-lb redovisas också per

lbkm. Dessutom anges det totala antalet omkörningar i tra-

fiken räknat per fordonskm.

3. Antal möten per km väg och timme trafik. Detta mått erhålles

inte ur simuleringarna men kan beräknas från analytiska

formler. Av speciellt intresse är antal möten mellan lastbil

och personbil.

4 , 2 Resultat reshastighet

Tabell 5 visar medelhastigheten för personbilar och lastbilar

vid de olika hastighetsgränserna och för de valda timtrafikflö-

dena. I tabellen redovisas även reshastigheteen för fria fordon

vid ett tänkt "noll-flöde". Detta innebär att varje fordon fär-

das över sträckan med sitt tilldelade hastighetsanspråk.
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Tabell 5 vid olika timflöden och hastighets-

 

 

gränser.

Hastig- |[Vägbredd/Timflöde| Reshastighet km/h vid

hetsgräns m f£/h ' 70-gräns lb 80-gräns lb

km/h Pb Lb Pb Lb

70 7-9 0 79,7 72 , 2 om a»

200 79,3 72,2 - -

450 77,0 71,5 - -

90 7-9 0 89,7 79,3 89,7 85,1

200 89,4 79,3 89,5 85,1

450 86,3 78,5 87,2 83,9

90 12-13 0 92,8 82,1 92,8 88,2

300 92,8 82,1 92,8 88,2

400 92,8 82,0 92,8 88,0

650 92,7 82,0 92,6 87,9
      

Ur tabellen kan följande slutsatser dras. Reshastigheten för

lastbilar ökar med 6 km/h vid införandet av 80-gräns för den

tunga trafiken. På 7-9 m-väg är dock ökningen något lägre än

6 km/h.

För personbilar är förändringen obetydlig. På 12-13 m erhålles

inga förändringar över huvudtaget. På 7-9 m erhålles en ökning i

reshastighet på ca 1 km/h när flödet är 450 f/h. Detta är ett

resultat av minskad hastighetsspridning mellan person- och last-

bilar.

Data i tabellen är illustrerade i figur 1 och 2. Figurerna visar

hastighets-flödessamband för personbilar respektive lastbilar.

Figur 1 visar personbilshastigheten. För 7-9 m syns en liten

ökning av reshastigheten vid gränsen 90/80 vid det högre flödet.

För lastbilar däremot framgår tydligt skillnaden i reshastighet

när hastighetsgräns 80 km/h för den tunga trafiken införes.

Skillnaden är 5,5-6 km/h.
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PERSONBILARS

RESHASTIGHET

Km/tim )

100

95 --

90 svarar? %wQQ u_w

1 Rätt: &
J -e

85 -

80
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0 100 200 300 400 500 600 700

Trafikflöde (ford/tim)

Aktuell vägbredd och ©-0-0 7 - Om, 70/70 km/h
hastighetsgräns för pb/Ib - -- 7 - Om, 90/70 km/h

#-%-%

_

7 - 9m, 90/80 km/h
+ -# *

_

13 m, 90/70 km/h
13 m, 90/80 km/h

Figur 1 Reshastighets-flödessamband för personbilar vid olika
hastighet sbegränsningar.
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Figur 2 Reshastighets-flödessamband för lastbilar vid olika

hastighet sbegränsningar .
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4 , 3 Resultat omkörningskvot

I tabell 6 redovisas omkörningskvoten för personbilar uppdelat

på omkörningar pb-pb och omkörningar pb-lb. Omkörningskvoten

anger antalet omkörningar per pbkm. För omkörning pb-lb redo-

visas även kvoten per lbkm. Dessutom ges en totalsiffra för alla

omkörningar per fordonskm.

Tabell 6a Omkörningskvot vid olika hastighetsbegränsningar och

timflöden. Vägbredd 7-9 m.

 

 

    

 

 

 

Omkörningskvot

vid 200 f/h vid 450 f/h

Typ av omkörning| 70/70 90/70 90/80 70/70 90/70 90/80

Pb-pb per pbkm 0 , 044 0;049 0,077 0;088 0, 093

Pb-lb per pbkm 0 ; 017 0;018 0, 011 0,020 0;026 0, 016

Ph tot per pbkm 0,061 0 ; 067 0;061 0,097 0;114 0,109

Pb-lb per lbkm 0 ; 110 0;122 0,164 0;215 0, 131

Alla per fkm 0 ; 055 0 ; 061 0;057 0,089 0,104

Tabell 6b Omkörningskvot vägbredd 12-13 m.

300 f/h 400 f£/h 650 f/h

Typ av omkörning| 90/70 90/80 90/70 90/80 90/70 90/80

Pb-pb per pbkm 0 ; 075 0 ; 075 0 ; 100 0 ; 099 0; 155 0; 157

Pb-lb per pbkm 0, 028 0;016 0,034 0, 021 0,;,048 0, 027

Pb tot per pbkm 0,103 0 ; 091 0 , 134 0 ; 120 0 ; 203 0 ; 184

Pb-lb per lbkm 0;,203 114 0,272 0,424 238

Alla per fkm 0 ; 094 0;086 0,123 0, 113 0 ; 188 0 ; 175
    

 

 

I tabell 6a framgår att omkörningskvoten pb-pb ökar när hastig-

hetsgränsen ändras från 70/70 till 90/70 och vidare till 90/80.

Ökningen vid 90/80 är dock marginell, som störst 5-6 % vid tim-

flödet 450 f/h.
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För omkörningskvoten pb-lb däremot erhålles en markant reduktion

när gränsen 90/80 införes. Orsaken härtill är den minskade has-

tighetsspridningen mellan fordonsslagen. Antalet omkörningar

pb-lb minskar med nästan 40 %. En del omkörningar av långsamma

lastbilar byts dock ut mot omkörningar av långsamma personbilar.

Men totalt för personbilar sker en viss reduktion av antalet

omkörningar vid 90/80-gränsen.

Vid vägbredden 12-13 m blir förändringarna i omkörningskvot

ungefär desamma. Dock ändras inte antalet omkörningar pb-pb

någonting. Reduktionen i omkörningar pb-lb blir något större,

drygt 40 %.

Tabellerna 6a och b kan ses illustrerade i figur 3 och 4. Figu-

rerna visar hur omkörningskvoten förändras med timflöde och

hastighetsgräns.

Figur 3 visar förhållandet för omkörning pb-pb. Av figuren fram-

går den måttliga ökningen i antal omkörningar på 7-9 m-väg. Vi-

dare syns att omkörningskvoten på 12-13 m-väg är i stort sett

oförändrad.

Figur 4, som gäller för omkörning pb-lb, illustrerar den kraf-

tiga reduktionen i omkörningar vid 90/80-gränsen. Som framgår av

figuren är antalet omkörningar på 7-9 m-väg lägre vid 90/80 än

vid dagens 70/70-gräns.
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Figur 3 Omkörningskvot pb-pb som funktion av trafikflödet.
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Figur 4 Omkörningskvot pb-lb som funktion av trafikflödet.

VTI MEDDELANDE 683



18

Ytterligare en effekt av den minskade hastighetsskillnaden mel-

lan lätt och tung trafik är ett ökat antal omkörningar utförda

av lastbilar. Antalet sådana omkörningar är lågt men den procen-

tuella ändringen blir stor, när 80 km/h införes för den tunga

trafiken. Antalet ökar med 60-100 % beroende på timflöde och

vägbredd.

I olycksanalysen längre fram i dokumentationen används totala

antalet omkörningsolyckor där lastbilar varit inblandade. Därför

behövs även ett mått på totalantalet omkörningar där lastbil är

minst en part.

Tabell 7 nedan visar omkörningskvoten för alla omkörningar med

lastbil inblandad, räknat per lbkm. För jämförelse upprepas om-

körningskvoten pb-lb från tabell 6a och b. Detta ger information

om hur stor del omkörningar utförda av lb utgör.

Tabell 7a Omkörningskvot med lastbil inblandad vid olika has-

tighetsbegränsningar och timflöden. Vägbredd 7-9 m.

 

Omkörningskvot

vid 200 f/h vid 450 f/h

Typ av omkörning! 70/70 90/70 90/80 70/70 90/70 90/80
 

 

Pb-lb per lbkm 0;110 0,164

   
Tot lb per lbkm 0,126 0,191
 

Tabell 7b Omkörningskvot med lastbil inblandad. Vägbredd

12-13 m.

 

Omkörningskvot

300 £/h 400 f/h 650 £/h

Typ av omkörning| 90/70 90/80 90/70 90/80 90/70 90/80
 

 

Pb-lb per lbkm 0;203 0,272 0,424 0, 238

Tot lb per lbkm 0,229 0,309 0,227 0,483
     

Reduktionen av antal omkörningar med lb inblandad blir nu ca

25-30 % vid hastighetsgränsen 90/80.
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4 , 4 Resultat antal möten

För olycksanalysen behövs även förändring i antal möten med

lastbil. I simuleringsprogrammet erhålles inte antalet möten.

Dessa kan dock beräknas med konventionella analytiska formler

enligt nedanstående.

Låt M beteckna antal möten per km och timme. Då är

M = q, k + q

där; dj, q är trafikflödet i riktning 1 och 2, f/h

kj, k» är trafiktätheten i riktning 1 och 2, f/km

Antag q, = q, = q f/h

Antag vidare v; v = v km/h medelhastigheten i riktning 1

respektive 2.

Då erhålles:

Således är vid konstant medelhastighet antalet möten proportio-

nellt mot trafikflödet i kvadrat.

Dela upp flödet q i Q, + Tip, PEerSonbils- respektive lastbils-

flöde.

På samma sätt med tätheten k = kg, + kjp

Då kan M skrivas:

= - a . I1p
M (%p + dip) (pp * Kip) 2 2 (%p + ip) (%EZ'+ Vlb)

där vOch v; är personbils- respektive lastbilshastighet

(reshastighet) .

M = 2 - [&+gphjlb.+glb_gpb.+glb_2]

Ypb V1b vpb V1Ib
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Antal möten pb-lb är:

1 1
-1IpB = 2 ' [ >-=--+ -- ] antal per km och h.Mop-1p Tpb 4Yip Vip Ypp P

Ur simuleringsresultaten i tabell 3 kan vi Och v» Sättas in i

formeln ovan.

Det visar sig att antalet möten pb-lb minskar med 3,5-3,9 % när

90/70-gränsen ändras till 90/80. 12-13 m-väg minskar med 3,5-

3,6 % medan reduktionen på 7-9 m-väg är obetydligt större, 3,7-

3,9 %.
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S SIMULERING MED HASTIGHETSBEGRÄNSARE

5.1 Beskrivning

Ute i Europa inom EG har under senaste året diskussioner förts

om att förse tunga lastbilar med s k hastighetsbegränsare. Det

innebär att när en lastbil når upp till en viss förutbestämd

absolut topphastighet stryps bränsletillförseln. Denna åter-

kommer sedan när hastigheten sjunkit med ca 5 km/h.

Det har rått stor oklarhet om vilken hastighet som skall gälla

som nominell hastighetsgräns. Det första förslaget som väcktes

gällde en gräns på 80 km/h. Hastighetsbegränsaren skulle därvid

ställas in på 85 km/h som absolut maxhastighet, vilket skulle

tillåta en genomsnittlig hastighet på 82-83 km/h.

Senare diskussioner har gällt en högre nominell hastighet, kring

90 km/h. Det råder fortfarande oklarheter om 90 km/h skall vara

absolut topphastighet eller om det skall tillåtas en viss tole-

rans uppåt från denna hastighet.

Under projektets gång önskade uppdragsgivaren TSV att en 80-

gräns för tunga fordon kombinerad med någon form av hastig-

hetsbegränsare skulle studeras. Vi har valt, som första alter-

nativ, att med simuleringsmodeller studera effekten av det först

lagda förslaget med en nominell hastighet på 80 km/h och därmed

absolut topphastighet 85 km/h. Detta innebär en medelhastighet

på 82-83 km/h.

Det andra alternativet har valts så att en medelhastighet på ca

90 km/h som fritt fordon är möjligt. Det innebär att absoluta

topphastigheten ligger runt 93 km/h.

Under tiden arbetet pågått kungjordes det slutliga EG-förslaget.

Detta innebär att tunga lastbilar från 1994 skall förses med

hastighetsbegränsare inställd på 86 km/h som nominell gräns. Med

en marginal på 4 km/h skulle topphastigheten bli 90 km/h. Detta
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innebär att det slutliga förslaget kommer att tillåta en genom-

snittlig hastighet på 88 km/h, således något under vad som är

valt som alternativ två i vår studie.

5.2 Hastighetsanspråk med en hastighetsbegränsare

Vid val av hastighetsanspråk för en 80-gräns kombinerad med

hastighetsbegränsare har de i tabell 3 givna fördelningarna

tagits som utgångspunkt. De tunga fordon, som har ett hastig-

hetsanspråk mindre än 82,5 km/h, får behålla detta. Övriga

fordon får ett slumpmässigt valt hastighetsanspråk mellan 80,5

och 84,5 km/h (en hastighetsfördelning med medelvärde 82,5 km/h

och standardavvikelse 1 km/h) .

Detta gäller det först studerade alternativet. I det andra fal-

let har valts 90 km/h istället för 82,5 km/h som gräns. Det inne-

bär oförändrade hastighetsanspråk upp till 90 km/h och därpå en

hastighetsfördelning med medelvärdet 90 km/h och standardavvikel-

sen 1 km/h (innebärande hastighetsanspråk mellan 88 och 92 km/h) .

Det skall tilläggas att båda alternativen har med bussar, som är

ca 8 % av den tunga trafiken. Dessa har inte fått någon hastig-

hetsbegränsare utan behåller sina hastighetsanspråk på ca

90 km/h. Enligt EGs förslag skulle bussar få en nominell gräns

på 100 km/h (105 km/h som maxhastighet). Detta är så höga värden

att de inte nämnvärt påverkar hastigheten hos bussar i svensk

landsvägstrafik.

5.3 Resultat av simuleringarna

5.3.1 Reshastighet 

Endast ett trafikflöde, det högre för varje vägbredd har simu-

lerats. Det innebär 450 f/h för 7-9 m-väg och 650 f/h för 12-

13 m-väg. Dessutom har en frifordonssimulering gjorts för varje

vägtyp.
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Tabell 8a och b nedan visar medelreshastigheten för personbilar

och lastbilar vid de två fallen med hastighetsbegränsare. För

jämförelse upprepas resultaten för 90/70 och 90/80 från tabell 5

(utan hastighetsbegränsare för tunga trafiken) .

Tabell 8a Medelhastighet vid olika hastighetsgränser och vid

olika hastighetsbegränsare för tung trafik. Vägbredd

 

 

7-9 m.

Alternativ Timflöde Reshastighet km/h

f/h Pb LD

90/70 0 89,7 79,3

450 86,3 78,5

90/80 0 89,7 85,1

Ingen begr 450 87, 2 83,9

90/80 0 89,7 81,2

Begr = 82,5 km/h 450 86,7 80,6

90/80 0 89,7 83,9

Begr = 90 km/h 450 87,0 82,7
     

En hastighetsbegränsare vid 82,5 km/h är ganska effektiv. Res-

hastigheten för lastbilar skulle öka med enbart ca 2 km/h jäm-

fört med dagens 90/70-system. Skulle däremot gränsen 90 km/h

väljas på hastighetsbegränsaren blir effekten liten. Jämfört med

ett 90/80-system utan begränsare skulle reshastigheten enbart

reduceras med 1,2 km/h.

Reshastigheten hos personbilar påverkas mycket litet. Variatio-

nen är enbart 0,5 km/h beroende på förekomst eller ej av hastig-

hetsbegränsare i ett 90/80-system.

Effekten på 12-13 m-väg visas i tabell SD.
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Tabell 8b Medelhastighet vägbredd 12-13 m.

 

 

Alternativ Timflöde Reshastighet km/h

f£/h / Pb Lb

90/70 0 92,8 82,1

650 92,7 82

90/80 0 92,8 88,2

Ingen begr 650 92,6 87, 9

90/80 0 92,8 82,2

Begr = 82,5 km/h 650 92,6 81,9

90/80 0 92,8 86,1

Begr = 90 km/h 650 92,7 85,8
     

Som synes skulle en hastighetsbegränsare på 82,5 km/h helt neut-

ralisera effekten av en höjd lastbilsgräns till 80 km/h. Resul-

tatet blir att dagens 90/70-hastigheter i stort sett bibehålles.

Ett nominellt värde på 90 km/h däremot ger nästan lika höga has-

tigheter som 90/80-systemet. Reduktionen i lastbilshastighet är

ca 2 km/h. Hastigheten hos personbilar påverkas inte alls av de

olika utformningarna.

För olycksanalysen behövs även reshastigheten vid det lägre tim-

flödet. Detta värde har beräknats genom interpelation av de

simulerade värdena i tabell 8.

I figur 5a och b illustreras reshastigheten för lastbilar med

hastighetsflödessamband för de fyra olika fallen av hastighets-

gräns och hastighetsbegränsare. Effekten av hastighetsbegränsa-

ren framgår klart av figurerna. På 12-13 m-väg erhålles ingen

skillnad mellan 90/70 och 90/80 med en begränsare på 82,5 km/h.
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LÄSTBILARS

RESHASTIGHET

Vägbredd: 7-9 meter
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för pb/Ib (km/h) ©0-8--E: 90/80 utan begr
&-&-E

_

90/80 begr= 82,5
#-#--#% 90/80 begr=90,0

Figur 5a

_

Reshastighets-flödessamband för lastbilar vid olika

hastighetsgränser och värden på hastighetsbegränsare.

Vägbredd 7-9 m.
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LÄSTBILARS

RESHASTIGHET

Vägbredd: 12-13 meter
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Figur 5b Reshastighets-flödessamband för lastbilar vid olika

hastighetsgränser och värden på hastighetsbegränsare.

Vägbredd 12-13 m.
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 5.3.2 Omkörningskvot

Införandet av hastighetsbegränsare ger naturligtvis även effekt

på omkörningskvoten för olika fordonsslag. Nedan i tabell 9a

och b redovisas simulerad värden på omkörningskvoten i de fyra

olika fallen.

Precis som i tabellerna 6 och 7 anges kvoten för olika typer av

pb-l1b per pbkm,

Dessutom anges pb-lb per lbkm samt alla

omkörningar nämligen omkörning pb-pb per pbkm,

pb totalt per pbkm.

omkörningar med lb inblandad per lbkm. Totalantalet omkörningar

per fordonskm redovisas också.

Resultaten redovisas enbart för ett flöde i varje vägtyp,

450 f/h för 7-9 m-väg och 650 f/h för 12-13 m-väg.

Tabell 9a Omkörningskvot vid timflödet 450 f/h vid olika has-

tighetsgränser och värden på hastighetsbegränsare.

Vägbredd 7-9 m.

 

 

   

Omkörningskvot vid

Typ av omkörning| 90/70 90/80 90/80 90/80

Hastbegränsare=

82,5 90

Pb-pb per pbkm 0 ; 088 0 ; 093 0 ; 089 0 , 092

Pb-lb per pbkm 0 ; 026 0 ; 016 0 ; 021 0 ; 017

Ph tot per pbkm 0 ; 114 0 ; 109 0 ; 110 0 ; 109

Pb-lb per lbkm 0 ; 215 0 ; 131 0; 175 0 ; 143

Tot lb per lbkm 0 , 250 0 ; 187 0 , 207 0 ; 193

Alla omk per fkm| _0,106 0 , 104 0 ; 102 0 ; 102
  

Som synes av tabellen förändras omkörningskvoten pb-lb markant

med utformningen av hastighetsgräns och hastighetsbegränsare.

Man kan säga att ju högre faktisk reshastighet för lb, desto

lägre är omkörningskvoten pb-lb. Kvoten för pb totalt är nästan

konstant, eftersom antalet omkörningar pb-pb växer när omkör-

ningar pb-lb sjunker och tvärtom.
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har någon effekt utan ger i stort sett samma värden som det rena

90/80-systemet .
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innebär att en hastighetsbegränsare på 90 km/h knappast

 

 

Tabell 96 Omkörningskvot timflödet 650 f/h. Vägbredd

12-13 m.

Omkörningskvot vid

Typ av omkörning| 90/70 90/80 90/80 90/80

Hastbegränsare=

82,5 90

Pb-pb per pbkm 0;155 0;154

Pb-lb per pbkm 0;048 0, 027 0;048 0, 033

Pb tot per pbkm 0,203 0,184 0,202

Pb-lb per lbkm 0, 424 -O, 238 0, 422 295

Tot lb per lbkm 0;483 0, 333 0;461 0, 364

Alla omk per fkm| _0,188 0,175 0,;185
     

I tabell 9b går att utläsa

värdena på omkörningskvoten är

samma tendens som på 7-9 m-väg men

högre. Som framgår av tabellen

ger en hastighetsbegränsare på 82,5 km/h samma effekt som dagens

90/70-system.

90 km/h erhålles nästan

systemet, dock något fler omkörningar pb-lb.

Om dock värdet på hastighetsbegränsare sätts till

samma värden som för det rena 90/80-

Precis som fallet är med reshastigheten har en interpolation

gjorts för att bestämma värdena för det lägre timflödet. Dessa

beräknade värden används i olycksanalysen.

5 . 4 Kommentar till resultaten

Som synes av tabellerna ovan i avsnitt 5.3 är det i praktiken

meningslöst om den nominella

hastigheten väljs så högt som 90 km/h. Jämfört med det

med en hastighetsbegränsare,

rena

90/80-systemet blir förändringarna små.
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Om däremot gränsen väljs till 82,5 km/h enligt det ursprungliga

förslaget bibehålles i stort sett de trafikeffekter, som råder i

dagens 90/70-system. Det blir dock en viss ökning av reshastig-

heten på 7-9 m-väg och därav följande förändringar i omkörnings-

ut fall.
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6 TRAFIKSÄKERHET OCH HASTIGHETER

6 . 1 Samband mellan hastighet och trafiksäkerhet

De samband som finns mellan hastighetsnivå och trafiksäkerhets-

nivå baseras på en definierad hastighetsnivå för hela trafiken

oavsett fordonstyp. De hastighetsmått som använts är medel-

eller medianhastigheter för samtliga fordon eller enbart person-

bilar. Normalt är skillnaden mellan dessa olika mått marginella.

I denna rapport skall hänsyn tas till de olika hastighetsnivåer

som gäller för personbilar och tunga lastbilar och samtidigt

skall hänsyn tas till olika olyckstyper. Den grundläggande hypo-

tesen är att det är endast de tunga lastbilarnas hastigheter som

förändras. Denna hypotes kan givetvis ifrågasättas i första hand

utifrån det faktum att högre lastbilshastigheter i viss ut-

sträckning även kommer att medföra högre hastigheter för person-

bilar i vissa trafiksituationer, t ex då personbilar kör om

lastbilar. Totalt sett kommer emellertid dessa effekter att på-

verka de genomsnittliga personbilshastigheterna marginellt.

Det finns också andra effekter som kan verka mot lägre hastig-

heter t ex i de fall en personbil hinner upp en lastbil och där

den högre hastigheten hos lastbilen medför att personbilsföraren

inte kör om vilket skulle ha varit fallet vid en lägre lastbils-

hastighet. Nedan redovisas utgångspunkterna för olycksanalysen

uttryckt i hypoteser hur förändringen av hastighetsgränsen för

tunga lastbilar påverkar hastighetssituationen i olika olycks-

situationer med tunga lastbilar inblandade.
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Olyckor:

Vägmiljöer:

Hypotes 1:

Hypotes 2:

Hypotes 3:

Hypotes 4:
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Utgångspunkt för olycksanalysen

Singelolyckor med tunga lastbilar och kollisions-

olyckor där minst en tung lastbil är inblandad, in-

delade efter olyckstyp.

Statliga vägnätet 70- respektive 90-vägar

70-vägar: smala, lågt respektive högt ÅAMD-värde.

90-vägar: smala respektive breda, lågt respektive

högt ÅMD-värde .

Det analyserade olycksmaterialet redovisas i bilaga

1 för de olika vägmiljöerna och avser perioden

1986-1990.

I singelolyckor med tunga lastbilar ökar hastigheten

med lastbilarnas hastighetsökning.

I alla olyckor i samma trafikström med tung last-

bilar inblandade ökar hastigheterna med lastbilarnas

hastighetsökning för alla fordon.

- omkörningsolyckor

- upphinnandeolyckor

- avsvängsolyckor

I olyckor mellan motriktade och korsande trafik-

strömmar ökar enbart de tunga lastbilarnas hastig-

heter

- mötesolyckor

korsandekursolyckor.

- fotgängare

cyklister

- vilt

I olyckor där resultatet blir kollision mellan per-

sonbilar trots att lastbil varit inblandad ökar has-

tigheten för den ena personbilen med lastbilarnas

hastighetsökning. (Denna hypotes kan inte testas,

samtidigt är detta ett begränsat trafikolycksproblem

och finns som en liten del i alla olyckstyper.)

Ovanstående hypoteser leder till följande generella hypotes.

Generell hypotes: I samtliga olyckor där en lastbil är inblandad

kan ökningen i antal personskadeolyckor antas

vara direkt proportionell mot kvadraten på

lastbilarnas relativa hastighetsökning.
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Detta kan ses som en anpassning till existerande modeller som

beskriver samband mellan förändring av hastighetsnivå och för-

ändring av antalet personskadeolyckor och deras person-skade-

konsekvenser.

Den generella hypotesen innebär en överskattning i anslutning

till hypotes 4 men skillnaden mellan att utgå från den relativa

hastighetsökningen för lastbilar i stället för den relativa has-

tighetsökningen för personbilar är marginell.

Observera att utgångspunkten är det antal olyckor och det antal

dödade och skadade med hänsyn till olika olyckstyper som in-

träffat under en viss period. Vad skulle ha hänt om hastighets-

gränsen för tunga lastbilar varit 80 km/h i stället för

70 km/h?

Enligt ovan skulle antalet personskadeolyckor med tunga last-

bilar inblandade öka med med kvadraten på den relativa hastig-

hetsförändringen för tunga lastbilar.

2

Personskadeolyckor med n VLbl80 Personskadeolyckor med

lastbilar inblandade VLb 79 lastbilar inblandade

Hastighetsgräns 80 km/h d Hastighetsgräns 70 km/h

Samtidigt kommer genom den minskade hastighetsskillnaden anta-

let olyckor eller olyckssituationer att reduceras, vilket fram-

går av resultatet från simuleringarna.

Det förväntade antalet omkörningsolyckor och övriga kollisions-

olyckor med lastbil inblandad har multiplicerats med den rela-

tiva förändringen i omkörningskvot (se tabell 7) medan mötes-

olyckor multiplicerats med den relativa förändringen av antalet

mötessituationer (avsnitt 4.4) .

Den sammanlagda effekten av hastighetsökningen och den minskade

hastighetsskillnaden på trafiksäkerhetssituationen redovisas i

nästa avsnitt.
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7 RESULTAT - TRAFIKSÄKERHETSEFFEKTER

7.1 Förändring av persönskadeolyckskvoten för person-

skadeolyckor med tunga lastbilar

I bilaga 1 redovisas antalet dödade och skadade och antalet tra-

fikolyckor med tung lastbil inblandad i de undersökta 70- och

90-miljöerna.

I tabell 10 redovisas personskadeolyckskvoten för singelolyckor,

omkörningsolyckor, mötesolyckor samt övriga kollisionsolyckor

där en tung lastbil varit inblandad i de olika miljöerna utifrån

dagens olycksituation (70/70) och (90/70) samt den olyckssitua-

tion som beräknats för 90-vägar då hastighetsgränsen förändras

för tunga lastbilar från 70 till 80 km/h. Personskadeolyckor med

vilt, fotgängare och cyklister där tunga lastbilar är inblandade

är inte medtagna i analysen.

Det kan inledningsvis vid studium av tabell 10 konstateras att

olyckskvoten för tunga lastbilar - antal olyckor med tunga last-

bilar inblandade relaterat till miljoner lastbilskilometer - är

högre för olyckstyperna möte- och omkörningsolyckor på hög-

trafikerade vägavsnitt än på lågtrafikerade vägar och i stort

överensstämmer detta med simuleringsresultaten för såväl 70- som

90-vägar .

Den totala olyckskvoten förväntas minska om lastbilarnas hastig-

hetsgräns höjs från 70 till 80 km/h i de analyserade miljöerna,

vilket innebär att den förväntade ökningen av antalet singel-

olyckor och mötesolyckor är mindre än den förväntade minskningen

i antalet omkörningsolyckor och övriga kollisionsolyckor. Minsk-

ningen är i genomsnitt omkring 5 %.
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Tabell 10 Antal personskadeolyckor per miljon lastbilskm -

personskadeolyckskvoten - för olika olyckstyper och

vägmiljöer med hastighetsgränsen 70 respektive 80

km/h för tunga lastbilar.

 

 

   

Olyckstyp

Vägmiljö ÄmD Singel Omkör Möte Koll

70/70 -3500 0, 060 0,014 0,242

70/70 3500- _|0,046 0,032

90/70 Smal -4000 0, 033 0,027 -_0,076

90/70 Smal 4000- 0,055 0,114

90/80 Smal -4000 0, 038 0,024

90/80 Smal 4000- 0,048

90/70 Bred -8000 0, 032 0,026 0,100

90/70 Bred _8000- 0,047 _0,057

90/80 Bred -8000 0; 036 0,022 0,039 0,085

90/80 Bred 8000- |0,041 0,038
  

Ju högre ÅMD desto fler mötes- respektive omkörningssituationer

och högre risk för dessa olyckstyper.

Olyckskvoten för övriga kollisionsolyckor är betydligt högre på

de analyserade 70-vägarna och i stort sett densamma på de analy-

serade _90-vägarna och oberoende av ÅMD. 70-vägarna har i genom-

snitt betydligt sämre standard än 90-vägarna, vilket med stor

säkerhet är en av orskerna till den högre olyckskvoten för öv-

riga kollisionsolyckor där en tung lastbil är inblandad.

Observera att en konstant olyckskvot innebär att antalet olyckor

ökar proportionellt med ÅMD. När det gäller mötes- och omkör-

ningsolyckor ökar således antalet mötes- och omkörningsolyckor i

högre grad än ÅAMD.

VTI MEDDELANDE 683



35

När det gäller olyckskvoten för singelolyckor med tunga last-

bilar är den i stort sett densamma oavsett hastighetsgräns,

miljö eller trafik.

Olyckskvoterna är beräknade utifrån det värde på den tunga tra-

fikens andel som används vid simuleringen. De redovisade olycks-

kvoterna måste behandlas med stor försiktighet eftersom 1 (en)

procentenhets avvikelse från det antagna värdet förändrar den

redovisade olyckskvoten med storleksordningen 10 %.

I figurerna 6 och 7 redovisas de ursprungliga personskadeolycks-

kvoterna och de förväntade olyckskvoterna för de analyserade

miljöerna vid låg respektive hög årsmedeldygnstrafik.
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Figur 6: Antal personskadeolyckor per miljon lastbilskm
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Figur 7: Antal personskadeolyckor per miljon lastbilskm
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7 . 2 Förändring av antal dödade, svårt skadade och lind-

rigt skadade samt antal personskadeolyckor för tunga

lastbilar från 70 till 80 km/h

I tabell 11 redovisas den förväntade förändringen i antal döda-

de, svårt skadade och lindrigt skadade i de fyra miljöerna om

hastighetsgränsen för tunga lastbilar höjs från 70 till 80 km/h.

Antalet dödade kommer genomgående att öka. Antalet svårt skadade

ökar också men i första hand i lågtrafikmiljöer. På de bästa

90-vägarna med hög trafik förväntas ingen förändring. Antalet

lindrigt skadade förväntas minska med undantag för de smala

90-vägarna med låg trafik. Antalet personskadeolyckor minskar

genomgående, vilket tidigare framgick genom att totala olycks-

kvoten minskade.

De procentuella förändringarna anges i tabell 12 och visar att

antalet dödade ökar med 20 %, vilket om vi antar att detta

gäller för hela det aktuella vägnätet betyder storleksordningen

10-12 fler trafikdödade under ett år på 90-vägar. Observera att

de beräkningar som redovisas avser en 5-årsperiod. Ökningen i de

analyserade vägmiljöerna är 8 fler trafikdödade per år. Skillna-

den beror på att inte hela 90-vägnätet ingår i analysen och inte

heller olyckor med vilt, fotgängare och cyklister. Till detta

kommer framför allt tvåfältiga 110-vägar, vilket innebär att

totala antalet dödade kan förväntas bli 13-15 fler årligen om

hastighetsgränsen höjs från 70 km/h till 80 km/h för tunga last-

bilar.

Förändringen i antalet svårt skadade, en ökning i det analyse-

rade materialet med drygt 6 per år avser i första hand de sämsta

90-vägarna medan minskningen i lindrigt skadade procentuellt

sett är marginell.
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Tabell 11: Förändring av antal döda (D), svårt skadade (SS), lindrigt

skadade (LS) och antal personskadeolyckor (POOL) i olyckor

1986-1990 med minst en tung lastbil inblandad.

Smal väg (6-9 m), hastighet 90 km/h och flöde - 4000

D SS LS D+SS+LS POOL

Singel + 1,3 + 4,2 + 8,6 + 14,1 + 10,2

Omkörning + 1,9 - 0,4 - 7,6 o

Möte + 9,3 + 15,0 + 8,0 + 32,3 + 10,4

Kollision + 0,9 + 0,7 - 22,6 - 21,0 - 20,7

+ 13,4 + 19,5 +- 15,0 + 17,8 = 7,5

Smal väg (6-9 m), hastighet 90 km/h och flöde 4000 -

D ss LS D+SS+LS POOL

Singel + 0,6 + 2,0 + 3,5 + 6,1 + 4,3

Omkörning + 0,4 + 1,1 +- 10,1 - 8,6 -= 7,9

Möte + 10,1 + 3,4 + 2,9 + 16,3 + 6,7

Kollision + 0,7 - 01,5 - 16,6 - 17,4 - 16,2

+ 11,8 + 5,0 - 20,3 - 3,6 - 13,1

Bred väg (12-13 m), hastighet 90 km/h och flöde - 8000

D ss LS D+SS+LS POOL

Singel + 0,7 + 2,2 + 4,7 + 7,6 + 5,3

Omkörning - 00,05 + 0,4 =- 5,3 - 5,0 - 4 , 4

Möte + 4,2 + 5,5 + 2,7 + 12,4 + 4,3

Kollision + 0,05 - 1,1 - 17,4 - 18,4 - 17,0

+ 4 , 9 + 7,0 -- 15,3 - 3,4 - 11,8

Bred väg (12-13 m), hastighet 90 km/h och flöde 8000 -

D ss LS D+SS+LS PO_OL

Singel + 0,6 + 2,2 + 4,2 + 7,0 + 5,1

Omkörning + 0,8 -= 3,6 =- 9,8 - 11,6 - 9,2

Möte + 4,7 + 3,5 + 2,6 + 10,8 + 5,9

Kollision - 0,3 - 3,5 =- 18,6 - 22,4 - 18,2

+ 5,8 - 0,4 21,6 - 16,2 - 16,4
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Tabell 12: Procentuell förändring av antal döda (D), svårt skadade (SS),

lindrigt skadade (LS) och antal personskadeolyckor (POOL) i

olyckor 1986-1990 med minst en tung lastbil inblandad.

Smal väg (6-9 m), hastighet 90 km/h och flöde - 4000

D SS LS D+SS+LS PO OL

Singel + 33 % + 23 % + 15 % + 18 % + 15 %

Omkörning + 10 % - 1 % =- 20 % -= 8 % - 14 %

Möte + 32 % + 27 % + 9 % + 19 % + 11 %

Kollision + 7 % + 1 % =- 14 % -= 9 % - 14 %

+ 20 % + 12 % - 4 % + 3 % - 2 %

D 88 LS D+SS+LS PO OL

Singel + 30 % + 20 % + 14 % + 17 % + 14 %

Omkörning + 3 % + 2 % =- 23 % - 8 % - 14 %

Möte + 35 % + 13 % + 15 % + 15 % + 10 %

Kollision + 5 % =- 3 % =- 13 % - 9 % - 14 %

+ 21 % + 4 % - 8 % - 1 % -= 5 $

Bred väg (12-13 m), hastighet 90 km/h och flöde - 8000

D ss LS D+SS+LS POOL

Singel + 33 % + 25 % + 15 % + 18 % + 15 %

Omkörning - 2 % + 2 % - 17 % - 10 % - 15 %

Möte + 35 % + 26 % + B % + 18 % + 11 %

Kollision + 1 % - 2 % - 18 % - 11 % - 15 %

+ 19 % + 6 % - 8 % - 1 % - 6 %

Bred väg (12-13 m), hastighet 90 km/h och flöde 8000 -

D SS LS D+SS+LS POOL

Singel + 32 % + 24 % + 14 % + 17 % + 15 %

Omkörning + 7 % =- 11 % =- 26 % - 16 % - 20 %

Möte + 27 % + 18 % + 7 % + 15 % + 11 %

Kollision - 4 % =- 10% =- 19 % - 16 % - 20 %

+ 16 % - 1 % - 11 % - 5 % - 7 %
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Sammanfattningsvis gäller att det är i första hand antalet

dödade som kommer att öka trots en viss minskning av antalet

personskadeolyckor. Detta innebär att den genomsnittliga trafik-

olyckan med tunga lastbilar inblandade blir allvarligare till

följd av de högre lastbilshastigheterna. Den främsta orsaken

till fler dödade är effekten av högre lastbilshastigheter vid

mötesolyckor.

7.3 Förändring av antal dödade, svårt skadade och

lindrigt skadade samt antal personskadeolyckor med

hastighetsbegränsare på tunga lastbilar och höjd

hastighetsgräns från 70 till 80 km/h

Som tidigare nämnts är det aktuellt att förse tunga lastbilar

med utrustning som begränsar maxhastigheten. Utifrån de simu-

leringar som gjorts med maxhastighet 85 respektive 93 km/h (se

sid 22) redovisas i tabell 13 respektive 14 en jämförelse mellan

den i tidigare avsnitt redovisade förändringen summerad för

samtliga analyserade miljöer och de två olika förslagen med has-

tighetsbegränsare.
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Tabell 13: Den totala förändringen av antalet dödade (D),

svårt skadade (SS), lindrigt skadade (LS) och

antalet personskadeolyckor (POOL) i olyckor

1986-1990 med minst en tung lastbil inblandad.

1. Hastighetsgräns lb = 80 km/h (ingen hastighetsbegränsare)

D SS LS D+SS+LS POOL

Singel + 3,2 + 10,6 + 21,0 + 34,8 + 24,9

Omkörning + 3,0 + 1,5 + 34,2 + 32,7 - 28,9

Möte + 28,3 + 27,4 + 16,2 + 71,9 + 27,3

Kollision + 1,4 - 5,4 =- 75,2 - 79,2 = 72.31

+ 35,9 + 31,1 - 72,2 - 5,2 - 48,8

2. Hastighetsgräns lb = 80 km/h + hastighetsbegränsare = 82.5 km/h

D ss LS D+SS+LS POOL

Singel + 0,6 + 2,1 + 3,9 + 6,6 + 4,7

Omkörning - 2,8 - 8,2 =- 17,5 =- 28,5 - 18,4

Möte + 6,3 + 5,9 + 4,0 + 16,2 + 5,9

Kollision = 2,9 == 15,3 + 51,6 + 69,86 - 45,6

+ 1,2 - 15,5 - 61,2 - 75,5 - 53,6

3. Hastighetsgräns lb = 80 km/h + hastighetsbegränsare = 90 km/h

D ss Ls D+SS+LS PO_0L

Singel + 2,3 + 7,7 + 15,1 + 25,1 + 17,9

Omkörning + 0,6 - 5,0 - 29,8 - 34,2 - 27,0

Möte + 20,3 + 20,0 + 12,2 + 52,5 + 19,9

Kollision -= 0,4 =- 10,7 =- 69,6 =- 80,7 - 67,2

+ 22,8 + 12,0 - 72,1 - 37,3 - 56,4
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Tabell 14: Den totala procentuella förändringen av antalet

dödade (D), svårt skadade (SS), lindrigt skadade

(LS) och antalet personskadeolyckor (PO OL) i

olyckor 1986-1990 med minst en tung lastbil

inblandad.

1. Hastighetsgräns lb = 80 km/h (ingen hastighetsbegränsare)

D ss LS D+SS+LS PO_0L

Singel + 32 % + 23 % + 15 % + 18 % + 15 %

Omkörning + 7 % =- 1 % =- 22 % =- 10 % - 16 %

Möte + 32 % + 22 % + 8 % + 17 % + 11 %

Kollision + 3 % =- 2 % =- 16 % - 11 % - 15 %

+ 19 % + 6 % =- 7 % + 0 % - 5 %

2. Hastighetsgräns lb = 80 km/h + hastighetsbegränsare = 82.5 km/h

D ss LS D+SS+LS PO_0OL

Singel + 06 % + 4 % + 3 % + 3 % + 3 %

Omkörning - 6 % - 7 % - 11% =- 9 % - 10 %

Möte + 7 % + 5 % + 2 % + 4 % + 2 %

Kollision -= 06 % - 7 % - 10 % - 9 % - 10 %

+ 1 % - 3 % - 006 % =- 4 % - 5 %

3. Hastighetsgräns lb = 80 km/h + hastighetsbegränsare = 90 km/h

D ss LS D+SS+LS PO_0OL

Singel + 23 % + 17 % + 11 % + 13 % + 11 %

Omkörning + 2 % =- 4 % -- 19 % =- 11 % - 15 %

Möte + 23 % + 16 % + 6 % + 12 % + 8 %

Kollision - 1 % =- 5 % =- 14 % =- 11 % - 14 %

+ 12 % + 2 % - 7 % =- 2 % - 5 %
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Figur 8: Förändring i antal dödade (D), svårt skadade (SS),

lindrigt skadade (LS) samt antal personskadeolyckor (PS) per år
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Tabell 13 visar att hastighetsgränserna 80 km/h kombinerad med

hastighetsbegränsare till 82,5 km/h kan

förväntas vara det mest positiva.

Gemensamt för de tre olika alternativen är att antalet person-

skadeolyckor minskar med storleksordningen 10 per år i de ana-

lyserade vägmiljöerna.

Däremot ger alternativen enbart hastighetsgräns 80 km/h samt

hastighetsgräns 80 km/h med hastighetsbegränsare med värdet 90

km/h ett ökat antal dödade 36 respektive 23 per 5 år (7,2 res-

pektive 4,6 per år). Alternativet hastighetsgräns 80 km/h och

hastighetsbegränsare med värdet 82,5 km/h ger i stort sett

oförändrat antal dödade och en minskning av antalet skadade med

75 per 5 år (15 per år).

I tabell 14 redovisas de procentuella förändringarna. Antalet

personskadeolyckor minskas med 5 % i samtliga alternativ.

I figur 8 redovisas den förväntade förändringen i antal döda,

svårt skadade, lindrigt skadade samt antal personskadeolyckor

per år med utgångspunkt från situationen 1986--1990.
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Bilaga 1

Sid 1 (7)

ANTAL OCH SKADADE OCH ANTALET PERSONSKADEOLYCKOR 1986-90

MED MINST EN TUNG LASTBIL INBLANDAD I 70- OCH 90-MILJÖERNA.
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Hastighet: 70 km/h

Trafikflöde: - 3500

Vägbredd: 6.0 - 9.0 m

Bilaga 1

Sid 2 (7)

Vägkategori: Europa- och riksvägar

Antal personskadeolyckor:

Olyckstyp

Varia

Singel

Avsv

Upphn

Omkör

Möte

Kors

Cykel

Fotg

Vilt

Antal personer:
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O
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Bilaga 1

Sid 3 (7)

Hastighet: 70 km/h

Trafikflöde: 3500 -

Vägbredd: 6.0 - 9.0 m

Vägkategori: Europa- och riksvägar

Antal personskadeolyckor:

Olyckstyp Antal Antal

--------- dödsolyckor svåra olyckor

Varia
Singel
Avsv
Upph
Omkör
Möte
Kors
Cykel
Fotqg
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Antal personer:
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Bilaga 1

Sid 4 (7)

Hastighet: 90 km/h

Trafikflöde: - 4000

Vägbredd: 6.0 - 9.0 m

Vägkategori: Europa- och riksvägar

Antal personskadeolyckor:

Olyckstyp Antal Antal Antal Summa

--------- dödsolyckor svåra olyckor lindriga olyckor -=====-

Varia 4 9 29 42
Singel 4 17 46 67
Avsv 1 10 51 62
Upphn 0 5 8 13
Omkör 13 14 28 55
Möte 26 30 39 95
Kors 6 10 20 36
Cykel 4 4 3 11
Fotg 0 4 3 7
Vilt 0 2 14 16

58 105 241 404

Antal personer:

Olyckstyp Antal Antal Antal Summa
--------- dödade svårt skadade lindrigt skadade oom ae am

Varia 6 16 40 : 62
Singel 4 18 57 : 79
Avsv 1 13 69 : 83
Upph 0 18 16 : 34
Omkör 19 31 46 : 96
Möte 29 56 89 : 174
Kors 7 17 39 : 63
Cykel 4 4 6 : 14
Fotg 0 4 3 ,
Vilt 0 4 18 ; 22

70 181 383 634
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Bilaga 1

Sid 5 (7)

Hastighet: 90 km/h

Trafikflöde: 4000 -

Vägbredd: 6.0 - 9.0 m

Vägkategori: Europa- och riksvägar

Antal personskadeolyckor:

Olyckstyp Antal Antal Antal Summa

--------- dödsolyckor svåra olyckor lindriga olyckor =====-

Varia 2 8 23 33
Singel 2 10 18 30
Avsv 2 11 28 41
Upphn 4 10 13 27
Omkör 10 18 29 57
Möte 22 18 28 : 68
Kors 3 6 7 : 16
Cykel 2 2 6 : 10
Fotg 1 2 1 4
Vilt 0 1 10 11

48 86 163 297

Antal personer:

Olyckstyp Antal Antal Antal Summa
--------- dödade svårt skadade lindrigt skadade ===

Varia 2 13 31 : 46
Singel 2 10 24 : 36
Avsv 2 18 43 : 63
Upph 5 15 33 : 53
Omkör 12 46 4 4 : 102
Möte 29 26 41 : 96
Kors 5 9 17 : 31
Cykel 2 2 7 : 11
Fotg 1 2 1 .
Vilt 0 1 12 : 13

60 142 253 455
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Bilaga 1

Sid 6 (7)

Hastighet: 90 km/h

Trafikflöde: - 8000

Vägbredd: 12.0 - 13.0 m

Vägkategori: Europa- och riksvägar

Antal personskadeolyckor:

Olyckstyp Antal Antal Antal Summa

--------- dödsolyckor svåra olyckor lindriga olyckor -=====-

Varia 0 9 13 ; 22
Singel 2 8 25 : 35
Avsv 4 18 30 :; 52
Upph 2 4 10 : 16
Omkör 2 8 19 : 29
Möte 10 11 18 : 39
Kors 4 7 10 : 21
Cykel 1 3 0 4
Fotg 2 0 0 2
Vilt 0 2 6 8

N - -J O 1-3 Ca) 1-3 NW NW CD

Antal personer:

Olyckstyp Antal Antal Antal Summa
--------- dödade svårt skadade lindrigt skadade sm omaa om

Varia 0 12 24 36
Singel 2 9 31 42
Avsv 4 35 4 4 83
Upph 2 9 15 26
Omkör 2 18 31 51
Möte 12 21 35 68
Kors 5 8 13 26
Cykel 1 3 0 4
Fotg 2 0 0 2
Vilt 0 5 10 15

30 120 203 353
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Bilaga 1

Sid 7 (7)

Hastighet: 90 km/h

Trafikflöde: 8000 -

Vägbredd: 12.0 - 13.0 m

Vägkategori: Europa- och riksvägar

Antal personskadeolyckor:

Olyckstyp Antal Antal Antal Summa

--------- dödsolyckor svåra olyckor lindriga olyckor m=

Varia 1 6 9 : 16
Singel 2 8 24 : 34
Avsv 2 7 19 : 28
Upph 1 5 18 : 24
Omkör 5 13 27 45
Möte 17 14 23 54
Kors 2 6 13 21
Cykel 0 1 0 1
Fotg 2 1 3 6
Vilt 0 2 4 6

32 63 140 235

Antal personer:

Olyckstyp Antal Antal Antal Summa
--------- dödade svårt skadade lindrigt skadade oo so sas o

Varia 2 9 12 23
Singel 2 9 29 40
Avsv 2 10 28 40
Upph 1 6 27 34
Omkör 11 24 38 73
Möte 17 19 36 72
Kors 2 10 29 41
Cykel 0 1 0 1
Fotg 2 1 4 7
Vilt 0 5 5 10

39 94 208 341
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