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REFERAT

Det har visat sig att hastighetsbegränsningar är en

åtgärd, som gör det möjligteüi påverka såväl antalet

olyckor som olyckornas skadeföljd. Det är emellertid

inte tillräckligt utrett, hur denna åtgärd skall an-

vändas eller med andra ord vilken målsättning, som

skall vara styrande för valet av hastighetsgräns i

olika väg- och trafikmiljöer.

För detta krävs ett system efter vilket generella has-

tighetsgränser bestäms. Nivån på hastighetsbegräns-

ningssystemet kan sedan anpassas så att eftersträvade

trafiksäkerhetseffekter och restidseffekter uppnås.

I föreliggande rapport redovisas några tänkbara sty-

rande målsättningar. De målsättningar som presenteras

är renodlade målsättningar. Utifrån dessa målsätt-

ningar presenteras sedan ett förslag till målsättning

för ett hastighetsbegränsningssystem.
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ABSTRACT

It has been found that the enforcement of speed limits

is a measure which makes it possible to influence

both the number of traffic accidents and the resultant

damage. However, the question of how this measure

should be put to use _ or, in other words, which ob-

jective should be adOpted in choosing speed limits for

different road and traffic environments _ has not yet

been studied in sufficient detail.

Such studies require a system according to which gene-

ral speed limits can be set up. The applicability of

such a speed limit system can subsequently be adjusted

to give the desired effects on traffic safety and tra-

vel times.

The present report accounts for some feasible, guiding

objectives. These have been used to provide a basis

for a proposed speed limit system.

This report describes objectives that are concerned

solely with various aspects of traffic safety. How-

ever, the arguments are then develOped to include

costs relating to vehicles and to travel times.

Furthermore, the report presents a discussion of the

insight and understanding of the road user in relation

to the speed limit system, expressed as road-users

infringements of speed limits.
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BAKGRUND

Försök med hastighetsbegränsningar har bedrivits i

Sverige sedan början av 1960-talet. (Se bilaga 2.)

Efter högertrafikomläggningen i september 1967 påbör-

jades år 1968 försök med differentierade hastighets-

gränser på landsbygdens vägnät, vilket innebar att

hela vägsystemet hastighetsbegränsades genom utmärk-

ning. Sedan 1968 har hastighetsgränserna ändrats i

vissa väg- och trafikmiljöer, varvid syftet varit att

erhålla underlag för ett ur olika synpunkter anpassat

hastighetsgränssystem. I huvudsak har hastighetsgrän-

serna successivt sänkts, vilket bidragit till att

minska såväl antalet olyckor som olyckornas skadeföljd.

I vissa fall har även höjningar av hastighetsgränser

skett, varvid antalet olyckor och olyckornas skadeföljd

ökat.

Det har således visat sig att hastighetsbegränsningar

är en åtgärd, som gör det möjligt att påverka såväl an-

talet olyckor som olyckornas skadeföljd. Det är emel-

lertid inte tillräckligt utrett, hur denna åtgärd skall

användas eller med andra ord vilken målsättning, som

skall vara styrande för valet av hastighetsgräns i

olika väg- och trafikmiljöer.

För detta krävs ett system efter vilket generella has-

tighetsgränser bestäms. Nivån på hastighetsbegräns-

ningssystemet kan sedan anpassas så att eftersträvande

trafiksäkerhetseffekter och restidseffekter uppnås.

I föreliggande rapport redovisas några tänkbara sty-

rande målsättningar. De målsättningar som presenteras

är renodlade målsättningar. Utifrån dessa målsätt-

ningar presenteras sedan ett förslag till målsättning

för ett hastighetsbegränsningssystem.
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Rapporten har utarbetats på uppdrag av trafiksäkerhets-

verket och härvid har, förutom från trafiksäkerhetsver-

ket, representanter från riskpolisstyrelsen och väg-

verket deltagit.

Syftet med ett hastighetsbegränsningssystem är att uti-

från den styrande målsättningen ange kriterier med av-

seende på olika trafiksäkerhets- och trafikmått för

val av hastighetsgräns så att en önskad trafiksäkerhet

och framkomlighet erhålls.

Exempel på trafiksäkerhetsmått är antal olyckor eller

olyckskvoten, som anger antalet olyckor i förhållande

till trafikens storlek. Andra mått kan vara olyckor-

nas skadeföljd eller olyckskostnader.

Trafikmått kan vara faktiska hastigheter, restider,

andelen trafikanter som överskrider hastighetsgränser

N

restidskostnader eller fordonskostnader.

I första hand presenteras målsättningar som enbart

bygger på trafiksäkerhetsaspekter. Dessa byggs sedan

på till att omfatta fordonskostnader och restidskost-

nader. Dessutom behandlas trafikanternas förståelse

för hastighetsbegränsningssystemet uttryckt i hastig-

hetsgränsöverträdelser.
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MÅLSÄTTNINGAR

Målsättning med hänsyn till olyckstäthet

 

De årsmedeldygnskriterier som valdes vid införandet av

bashastigheten 70 km/h innebar en utjämning av skillna-

der i olyckstäthet, d v 5 i antalet olyckor per längd-

enhet. Vägar av ungefär samma standard har lägre fart-

gräns, då årsmedeldygnstrafiken är större än ett visst

värde.

I figur 1 redovisas samband mellan olyckstäthet respek-

tive olyckskvot och årsmedeldygnstrafik. Om det skulle

finnas ett gränsvärde för olyckstätheten skulle hastig-

hetsgränsen succesivt sänkas då trafiken ökar. Detta

innebär att olyckskvoten succesivt sänks och vägar med

hög trafik erhåller lägre olyckskvot än vägar av mot-

svarande standardmen med låg trafik.

De i figuren beskrivna sambanden innebär att olyckstät-

heten är proportionell mot årsmedeldygnstrafikens stor-

lek. Detta medför att olyckskvoten är oberoende av

årsmedeldygnstrafikens storlek.
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Figur 1. Samband mellan olyckstäthet respektive

olyckskvot och årsmedeldygnstrafik vid

hastighetsgränserna 110, 90 och 70 km/h uti-

från antagandet att antalet olyckor är pro-

portionellt mot trafikens storlek
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Målsättning med hänsyn till olyckskvot

 

Det förefaller rimligt att ett syfte med differentiera-

de fartgränser, förutom att minska antalet olyckor och

mildra olyckornas skadeföljd, även kan vara att utjäm-

na skillnader i olyckskvoter - antal olyckor per miljon

fordonskilometer. Hittills erhållna resultat visar att

en sådan utjämning också erhållits på tvåfältsvägar.

OLYCKSKVOT

(olyckor/miljon fordonskilometer)

i

     

 

      

  

 

  

0,7_
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- 22% -2 % -r425%

0,5-

0,4_

Före Efter Före Efter Före Efter

Or3- den den den den den den

1.6.1971 1.6.1971 1.6.1971 1.6.1971 1.6.1971 1.6.1971

0,2_

0

70-Vägar 90-vägar 110-Vägar

Figur 2. Förändring i antal olyckor per miljon for-

donskilometer på Vägar som erhöll hastighets-

gränsen 70 km/h (70-Vägar), Vägar där hastig-

hetsgränsen var oförändrad 90 km/h (90-vägar)

och Vägar där hastighetsgränsen höjdes till

110 km/h (110-Vägar) den 1.6.1971.

(Se bilaga 1.)
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Figur 2 visar, att olyckskvoterna uttryckta i antal

olyckor/miljon fordonskilometer i stort sett utjämnats

på 70-, 90- och llO-vägar genom de nuvarande differen-

tierade hastighetsgränserna.

Vägar med smal tvärsektion har erhållit lägre fart-

gräns än vägar med bredare tvärsektion. (Se bilaga

1.)

På grund av Sveriges geografiska läge förekommer stora

skillnader i klimat och ljusförhållanden under året.

Det medför att olyckskvoten varierar betydligt under

året. Resultat visar att olyckskvoten är avsevärt

högre under vintermånaderna än under övriga månader.

Orsaken härtill är till största delen beroende av de

väglags- och ljusförhållanden som råder under vinter-

halvåret.

I en undersökning utförd av väg- och trafikinstitutet

(9) beskrivs skillnader i olycksrisk som uppträder un-

der olika ljusförhållanden och väglagsförhållanden i

olika delar av Sverige och under olika delar av året.

Det använda måttet på olycksrisk är olyckskvoten w an-

tal olyckor per miljon axelparkilometer. Det undersök-

ta vägnätet består av det statliga vägnätet och olycks-

materialet omfattar år 1973.

De genomsnittliga olyckskvoterna för de olika yttre

förhållanden som undersökts var för norra, mellersta

och södra Sverige följande:
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NORRA SVERIGE

Barmark Is/snö

Dagsljus 0,37 1,07

Mörker ' 0,83 1,43

MELLERSTA SVERIGE

Barmark Is/snö

Dagsljus 0,46 2,67

Mörker 1,01 3,30

SÖDRA SVERIGE

Barmark Is/snö

Dagsljus 0,55 5,29

Mörker 1,06 7,93

Med avseende på region är olyckskvoten genomgående

lägst i norra Sverige och högst i södra Sverige. Detta

förhållande är accentuerat under framför allt is/snö-

förhållanden varvid olyckskvoten är ungefär 2,5 gånger

högre i södra Sverige jämfört med mellersta Sverige som

i sin tur har 2,5 gånger högre olyckskvot än norra

Sverige.

I jämförelse med barmarksförhållanden ger is/snö-för-

hållanden 2-3 gånger högre olyckskvot i norra Sverige,

3,6 gånger högre olyckskvot i mellersta Sverige och

7-10 gånger högre olyckskvot i södra Sverige.

Olyckskvoterna under mörker är oavsett region ungefär

2 gånger högre än under dagsljus vid barmark och 1,5

gånger högre vid is/snö-förhållanden.

På samma sätt som olikheter i olyckskvot mellan skilda

väg- och trafikmiljöer kan utjämnas med rumsdifferen-

tierade fartgränser är det möjligt att med tidsdiffe-

rentierade fartgränser utjämna skillnader i olyckskvot

mellan olika delar av året.
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Genom lägre hastighetsgränser under vintermånaderna

skulle stora trafiksäkerhetsvinster kunna uppnås. I

en framtid bör det även vara möjligt att låta fart-

gränser bestämmas av aktuella väglags- och ljusför-

hållanden.

Målsättning med hänsyn till olyckskostnader

I föregående målsättning har ingen hänsyn tagits till

att olyckor vid högre hastighet i allmänhet ger vä-

sentligt svårare skadeföljd än vid lägre hastighet.

Ett sätt att eliminera denna brist är att med hjälp av

differentierade fartgränser söka utjämna skillnader i

olyckskostnader. En konsekvens härav blir att lägre

olyckskvot erhålls på vägar av bättre standard än på

vägar av sämre standard.

Målsättning med hänsyn till olycks- och fordons-

kostnader

I likhet med olyckskostnaderna ökar även fordonskost-

naderna med ökad hastighet. Ökningen i fordonskostnad

beror på ökad energiförbrukning, och kostnader som be-

tingas av ökat slitage på fordon. Eftersom energiför-

sörjningen för närvarande är aktuell kan fordonskost-

naden vara aktuell att beakta i en målsättning för ett

hastighetsbegränsningssystem.

Konsekvensen av en målsättning där såväl olyckskostnad

som fordonskostnad beaktas är att olyckskvoten skall

avta i högre grad med ökad Vägstandard än i den mål-

sättning som enbart tar hänsyn till olyckskostnaden.

I figur 4 redovisas hur fordonskostnaden för person-

bilar varierar med hastigheten.
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Figur 4. Fordonskostnad för personbil vid olika has-

tigheter och slitlager (1973 års priser).

Källa: Lönsamhetsbedömning av vägprojekt

DA121 VV. 1973.

Transportekonomisk målsättning

 

I tidigare diskuterade målsättningar har ingen direkt

hänsyn tagits till hastighetsgränsers effekt på restid.

En transportekonomisk målsättning syftar till att i

varje vägmiljö sätta den hastighetsgräns som ger

minimala transportkostnader, d v 5 summan av olycks-,

fordons- och tidskostnaden. Den "optimala" hastig-

hetsgränsen i varje vägmiljö blir beroende av bl a

den värdering manvill göra av tid och olyckor. Den
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försöksverksamhet som hittills bedrivits ger inte

tillräckligt underlag för genomförande av en transport*

ekonomisk målsättning. Utifrånde lönsamhetskalkyler

som används vid vägprojektering och resultat från

olika försök med differentierade hastighetsgränser

med avseende på effekt på olyckor och faktiska hastig-

heter är hastigheter över 100 km/h inte transporteko-

nomiskt "lönsamma". Om hastigheten är 100 km/h krävs

dessutom för att erhålla en minimal transportkostnad

att den aktuella miljön är helt olycksfri. I figur

5 redovisas utifrån två olika modellansatser samban-

det mellan olyckskvot och faktiska hastigheter som

ger upphov till en minimal transportkostnad, där

modell 1 innebär att olyckskvoten är proportionell

mot de faktiska hastigheterna i kvadrat (v2) och

modell 2 att olyckskvoten är proportionell mot has"

tigheten i kub (v3).

OLYCKSKVOT (ä)

MODELL l

  

  

 

MODELL 2

l . .

70 75 80 85 90 95 100

HASTIGHET (V)

' 4

 

   

Elggg_§; Samband mellan olyckskvot och faktiska hastig-

heter Vid transportkostnadsminimum.
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Målsättning med hänsyn till hastighetsgränsöver-

 

trädelser

En annan tänkbar målsättning för ett hastighetsbe-

gränsningssystem, som enbart bygger på övervakning,

är att överträdelsefrekvensen är densamma i olika

Väg- ochtrafikmiljöer.
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FÖRSLAG TILL MÅLSÄTTNING OCH KRITERIER FÖR ETT HASTIG-

HETSBEGRÄNSNINGSSYSTEM

Utifrån de ovan presenterade målsättningarna och sam-

råd med representanter för RPS, TSV och VV har följande

förslag till målsättning utarbetats. Den målsättning

som i första hand bör beaktas i en slutlig målsättning

har ansetts vara

MÅLSÄTTNING MED HÄNSYN TILL OLYCKSKVOT

Inom denna målsättning bör även olycks-

täthet, olyckornas skadeföljdpå per-

son och trafikanternas förståelse för

hastighetsbegränsningssystemet beaktas.

Målsättningen kan formuleras enligt följande:

Att med hjälp av differentierade hastighetsgränser ut-

jämna skillnader i olyckskvot och skadeföljd i rum och

tid inom "homogena" vägkategorier. Med olyckskvot av-

ses antal trafikolyckor per miljon fordonskilometer och

med skadeföljd avses antal skadade personer per trafik-

olycka.

Målsättningen innebär idealt sett att olyckskvoten och

skadeföljden inom en "homogen" vägkategori skall vara

densamma för samtliga vägar tillhörande denna kategori

under olika delar av året.

Differentieringen av målsättningen på olika vägkatego-

rier är betingad av de stora skillnader som råder

mellan olika vägkategorier med avseende på vägstandard,

trafikens storlek och trafikantsammansättning.

Dessa skillnader innebär också stora skillnader i

olyckskvot. Detta kan exemplifieras genom motorvägar
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och tvåfältsvägar. Motorvägens utformning och trafik-

förhållanden medför att den i allmänhet är trafiksäk-

rare än tvåfältsvägar, d V 5 den har lägre olyckskvot

än tvåfältsvägen. Denna skillnad i olyckskvot, som

till stor del beror på skillnader i vägstandard och

trafikantsammansättningar, bör inte helt elimineras i

ett hastighetsbegränsningssystem.

Eftersom vägar av hög standard med få undantag även

har hög trafikintensitet innebär detta att olyckstät-

heten beaktas. Det framstår emellertid som omöjligt

att sätta en övre gräns för olyckstätheten, eftersom

detta skulle innebära att våra mest trafikerade vägar

av motorvägsstandard skulle erhålla mycket låga has-

tighetsgränser.

Som det första steget mot vilka kategorier som skall

gälla för ett rumsdifferentierat hastighetsbegräns-

ningssystem krävs således ett ställningstagande till

relationen mellan olyckskvoter för olika vägkategorier.

Begreppet vägkategori måste emellertid först definieras.

En sådan strukturering med avseende på vägkategori

skall förutom hänsyn till olyckskvot även ta hänsyn

till den tidigare nämnda skadeföljden - antalet skada-

de personer per trafikolycka. Detta senare görs genom

att studera olyckstypsfördelningen i olika väg- och

trafikmiljöer. Även här krävs ett ställningstagande

till hur storavariationer i skadeföljd som skall till-

låtas i vägtrafiksystemet.

Utifrån Vägverkets statistik över polisrapporterade

trafikolyckor på landsbygdens allmänna vägnät 1973 kan

antalet skadade personer per polisrapporterad olycka

skattas för olika olyckstyper. I nedanstående tabell

redovisas antalet skadade personer per polisrapporte-

rad trafikolycka för olika olyckstyper.
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Olyckstyp Antal skadade personer per polisrap-

porterad olycka - skadeföljd

Singel 0,60

Avsväng 0,48

Upphinnande 0,43

Omkörning 0,51

Korsning 0,51

Möte 0,86

Cykel 0,90

Fotgängare 0,99

Djur 0,10

Övrigt 0,45

Som framgår av tabellen uppträder stora skillnader i

skadeföljd på person mellan olika olyckstyper. Av ta-

bellen framgår att mötesolyckor, och olyckor mellan

motorfordon och cykel eller fotgängare med stor sanno-

likhet leder till personskada medan olyckor mellan mo-

torfordon och djur sällan leder till personskada.

Underlaget för val av kriterier för att uppfylla den

föreslagna målsättningen har väsentligt utökats sedan

införandetav nuvarande hastighetsbegränsningssystemet.

Härvid kan nämnas Vägdatabankens tillkomst och det FoU-

arbete som bedrivs med avseende på hastighets- och

olycksmodeller där hänsyn tas till trafikens storlek,

vägbredd, Vägens linjeföring och hastighetsgräns.

I figur 6 redovisas samband mellan olyckskvot och be-

lagd bredd för tre olika linjeföringsklasser. Som

framgår av figuren påverkas olyckskvoten av såväl linje-

föring som vägbredd.
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Figur Q;

BELAGD BREDD (DM)

Kurvradie >1000 meter med lut-

ning 530 o/oo eller backkrön.

Kurvradie >1000 meter med lut-

ning >30 o/oo, kurvradie 700-
1000 meter oberoende av lutning

samt kurvradie 400-700 meter

med lutning 530 o/oo eller
backkrön.

Kurvradie 400-700 meter med

lutning >30 o/oo och kurvradie

5400 meter oberoende av lutning.

Samband mellan olyckskvot och belagd bredd

för olika linjeföringsklasser.
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I anslutning till den föreslagna målsättningen är det

därför möjligt att ange kriterier för val av hastighets-

gräns som tar hänsyn till

0 vägbredd

o vägens linjeföring

0 olyckstypsfördelning

Utifrån relationen mellan olyckskvot och skadeföljd

mellan olika vägkategorier kan sedan trafiksäkerhets-

läget anges utifrån olika val av kriterier för val av

hastighetsgräns. Härvid är det möjligt för de myndig-

heter som har ansvaret för trafiksäkerheten att avgöra

i vilken utsträckning och hur hastighetsbegränsnings-

åtgärder kan användas för att påverka antalet trafik-

olzckor.
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bilaga 1

Tillhör TSV skrivelse

den 23.3.1972

PM

medeodifierade normer för högre hastighet än bashastigheten
70 km/trn

Jfr bilaga 1 till TSV skrivelse den 19.3.1971 angående ändrad

bashastighet på Väg utom tätbebyggt område.

Vägklass

l. Metorvägar där inte särskilda förhållanden
kräver lägre hastighetsgräns.

 

Belagd väg- Trafik
bredd m. Fordon/åmd 1969

3.1 :12.0 _53000
2 Vägar i

Y, :_9.0 .51.500 god linje-
föring

Z, AC :_7.0 _51.000 god linje-
och föring

BD-län _: 6.0 i_ 800 nycket god
linjeföring

:_6.0 Obetydlig

4. :10.0
5. 9.0 - 9.9 _§7.000 god linje-

föring

8.0 - 8.9 :6.000 god linje-
föring

7.0 - 7.9 _55.000 god linje-
föring

6 6.0 - 6.9 _§3.000 god linje-
föring

7 6.0 - 6.9 (grus) _31.000 god linje-
föring

5.5 - 5.9 i_ 500 mycket god

linjeföring
:_5.0 __ 300 mycket god

linjeföring

§_5.0 obetydlig
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Bilaga 2
sid 1 (2)

Hastighetsbegränsningar utanför tättbebyggt område

 

under åren 1960-1976

  

 

 

   

TID HASTIGHETSGRÄNS

22 dec 1960 - 9 jan 1961 80

20 mars - 5 april 1961 90

19 maj - 24 maj 1961 90

22 juni - 12 juli 1961 90

1 sept - 11 sept 1961 90

22 dec 1961 - 8 jan 1962 80

18 april - 2 maj 1962 100

8 juni - 25 juni 1962 90

13 juli - 31 juli 1962 90

17 aug - 3 sept 1962 100

21 dec - 7 jan 1963 80

10 april - 17 april 1963 90

31 maj - 3 juni 1963 90

20 juni - 23 juni 1963 90

Varje veckoslut (fredag-

söndag) under

28 juni - 4 aug 1963 90

20 dec 1961 - 6 jan 1964 80

25 mars - 1 april 1964 90

15 maj - 18 maj 1964 90

18 juni - 21 juni 1964 90

3 juli - 2 aug 1964 90

Varje veckoslut (fredag-
söndag) under

7 aug - 30 aug 1964 100

11 dec 1964 - 10 jan 1965 80

14 april - 21 april 1965 90

4 juni - 7 juni 1965 90

24 juni - 27 juni 1965 90

2 juli - 1 aug 1965 90

29 okt - 28 nov 1965 90

17 dec 1965 - 9 jan 1966 80

1 april - 13 april 1966 90
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Bilaga 2

  

sid 2 (2)

TID HASTIGHETSGRÄNS

27 maj - 30 maj 1966 90

23 juni - 30 juni 1966 90

1 juli - 31 juli 1966 90

varje veckoslut

(fredag-söndag) 100
under augusti

1 nov - 30 nov 1966 90

16 dec 1966 - 8 jan 1967 80

17 mars 1967 - 29 mars 1967 90

12 maj 1967 - 15 maj 1967

22 juni - 31 juni 1967

31 juli - 2 september 1967

3 sept - 5 sept 1967 60

6 sept - 17 okt 1967 70

18 Okt - 31 dec 1967 80

1 jan - 7 maj 1968 80
8 maj - 28 juni kl 1200 1968 Diff I (130'110'90)
28 juni kl 1200 - 1 sept 1968 90

2 september - 19 dec 1968 Diff II (130,110,90)

20 dec 1968 - 7 jan 1969 90

8 jan - 2 april 1969 Diff II (130,110,90)

3 april - 8 april 1969 90

9 april - 18 juni 1969 Diff II (130,110,90)

19 juni - 23 juni 1969 90

24 juni 1969 - 29 april 1970 Diff II (130,110,90)

30 april 1970 - 31 maj 1971 90
1 juni 1971 -- Diff III (110,90,70)
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