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REFERAT

Försök med rumsdifferentierade hastighetsgränser har

pågått i Sverige sedan 1968. Försöken har inneburit

att hela vägnätet hastighetsbegränsats genom utmärk-

ning och att vägar av god standard erhållit högre

hastighetsgränser än vägar av dålig standard. De

hastighetsgränser som prövats på motorvägar är 130

och 110 km/h. På tvåfältsvägar har försök gjorts med

hastighetsgränserna 110, 90 och 70 km/h. De åsatta

hastighetsgränserna är maximigränser.

Med avseende på totala antalet olyckor uppvisar varje

sänkning av hastighetsgränsen ett minskat antal

olyckor samt en minskad skadeföljd.

Förändring av hastighetsgränsen från 90 till 110 km/h

på tvåfältsvägar av hög standard har inneburit en

ökning av olyckskvoten - antal olyckor/axelparkm «

med 40 %. Sänkning av hastighetsgränsen från 90 till

70 km/h har medfört en minskning av olyckskvoten med

22 % medan sänkning av hastighetsgränsen på motorvägar

från 130 till 110 km/h medfört en minskning av olycks-

kvoten med 30 %. I samband med förändringarna av

hastighetsgränsen med 20 km/h har de faktiska hastig-

heterna förändrats med i genomsnitt 6 till 8 km/h.
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ABSTRACT

Trials with speed limits differentiated according to

the standard of the roads have been run in Sweden

since 1968. In the course of these trials, the entire

road network has been regulated by speed limits indi-

cated by road signs, with roads of good standard being

permitted higher speed limits than roads of poor stan-

dard. The speed limits tested on motorways are 130

and 110 km/h. On two-lane roads the speed limits tes-

ted were 110, 90 and 70 km/h. The speed limits repre-

sent maximum limits.

Concerning the total number of accidents each reduc-

tion in the speed limit has been found to be associa-

ted with a reduction in the number of accidents as well

as a decrease in resultant injuries.

The change of the speed limit from 90 to 110 km/h on

two-lane road of very high standard has led to an in-

crease in the accident rate - number of accidents per

million axle-pair kilometre - with about 40 %. Reduc-

tion in the speed limit from 90 to 70 km/h has led to

a decrease in the accident rate corresponding to 22 %

and the reduction in the speed limit on motorways from

130 to 110 km/h has led to a decrease in the accident

rate with 30 %. Speed measurements carried out in con-

nection with the various trials showed a reduction in

the speed limit of 20 km/h led to an average reduction

in the speeds of 6 to 8 km/h.
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BAKGRUND

Försök med rumsdifferentierade hastighetsgränser har

pågått i Sverige sedan 1968. Försöken har inneburit

att hela vägnätet hastighetsbegränsatsgenom utmärk-

ning och att vägar av god standard erhållit högre

hastighetsgränser än vägar av dålig standard. De

hastighetsgränser som prövats på motorvägar är 130 och

110 km/h. På tvåfältsvägar har försök gjorts med

hastighetsgränserna 110, 90 och 70 km/h. De åsatta

hastighetsgränserna är maximigränser.

Före högertrafikomläggningen i Sverige 1967 gjordes

även försök med hastighetsbegränsningar under helg-

och semesterperioder. Mellan dessa perioder rådde

fri-fart-förhållanden. En sammanfattande redovisning

av dessa försök har tidigare presenterats i "Effekten

av hastighetsbegränsningar utanför tätbebyggelse"

Statens trafiksäkerhetsråd, Meddelande 10, 1971.

I den här rapporten redovisas emellertid enbart resul-

taten från de försök som utförts med rumsdifferentiera-

de hastighetsgränser 1968-1972.

På uppdrag av statens trafiksäkerhetsverk har statens

väg- och trafikinstitut undersökt effekten på olyckor

och hastigheter av olika förändringar av hastighets-

gränsen på landsbygdens vägnät i anslutning till de

olika försöken. Det första försöket startade den

8.5.1968 men avbröts den 28.6 samma år på grund av en

ogynnsam olycksutveckling på vägar som erhållit has-

tighetsgränsen 110 km/h. Omfattningen av dessa vägar

var ungefär 1 000 mil. Övriga tvåfältsvägar åsattes

hastighetsgränsen 90 km/h medan motorvägarna erhöll

hastighetsgränsen 130 km/h.
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Efter återgång till generella hastighetsgränser under

sommaren 1968 startade ett andra försök i september

1968 där omfattningen av 110-vägar reducerades till

drygt 200 mil. I övrigt rådde samma förhållande som

under det första försöket.

Den 30.4.1970 avbröts det andra försöket och generell

hastighetsbegränsning till 90 km/h infördes ånyo på

samtliga tvåfältsvägar på landsbygden. På motorvägar

sänktes hastighetsgränsen samtidigt från 130 till 110

km/h.

Tredje försöket, som fortfarande pågår (1976), starta-

de 1.6.1971 och innebar att bashastighetsgränsen 70

km/h infördes på landsbygdens vägnät. Tvåfältsvägar

av mycket god standard och med låg trafik, vägar av

god standard och mycket låg trafik i norra Sverige samt

motorvägar erhöll hastighetsgränsen 110 km/h. Övriga

vägar av god standard och med trafik inte överstigande

vissa årsmedeldygnstrafikvärden erhöll hastighetsgrän-

sen 90 km/h. I övrigt erhöll landsbygdens vägnät has-

tighetsgränsen 70 km/h. I detta senare försök använ-

des med utgångspunkt från en inventering av vägnätet,

kriterier för val av hastighetsgräns utifrån vägbredd

och trafikens storlek.

De resultat som redovisas i den här rapporten omfattar

de två senare försöken där olycksutvecklingen vid olika

förändringar av hastighetsgränsen studerats. Undersök-

ningsmetodiken innebär att samma vägar studerats med

avseende på olycksutveckling före och efter hastighets-

gränsändringen. I de fall det varit möjligt har

olycksutvecklingen även studerats under motsvarande

perioder på vägar där hastighetsgränsen varit oföränd-

rad s k kontrollvägar.
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Med denna undersökningsmetodik har effekten på olyckor

av följande förändringar av hastighetsgränser under-

sökts.

o Fri-fart -+ 90 km/h (l)

6 Fri-fart -+ 110 km/h (2)

o 90 km/h -» 110 km/h och samtidigt vägar där hastig-

hetsgränsen var oförändrad 90 km/h (3EX3 respektive

3KX3

0 110 km/h -+ 90 km/h och samtidigt vägar där hastig-

hetsgränsen var oförändrad 90 km/h (4B respektive

4K)

o 90 km/h -+ 70 km/h och samtidigt vägar där hastig-

hetsgränsen var oförändrad 90 km/h (5B respektive

SK)

0 90 km/h -+ 110 km/h på tvåfältsvägar av mycket hög

standard och låg trafik och samtidigt vägar av mot-

svarande standard där hastighetsgränsen var oföränd-

rad 90 km/h (6E respektive 6K)

e 90 km/h -* 110 km/h på tvåfältsvägar i norra Sverige

av god standard och mycket låg trafik och samtidigt

vägar av motsvarande standard där hastighetsgränsen

var oförändrad 90 km/h (7B respektive 7K)

0 130 km/h -* 110 km/h på motorvägar (8)

Tabell 1 redovisar omfattningen av de vid olika till-

fällen undersökta vägarna med avseende på längd och

tidsperiod och den procentuella förändringen i antalet

polisrapporterade trafikolyckor.

 

X) E = Experimentvägar där hastighetsgränsen ändrats.

K = Kontrollvägar där hastighetsgränsen varit

oförändrad.
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Tabell 1. Olika försök med differentierade hastighetsgränser 1968-1972 och effekt på antalet
olyckor.

 

TYP AV HASTIGHETSGRÄNS-
UPPFÖLJ_ VÄGKATEGORI OCH UNDER- T I D FROCENTUELL

ANDRING
NING HASTIGHETSGRÄNS- SÖKNINGENS FÖRÄNDRING

FÖRÄNDRING OMFATTNING AV ANTALET

  

(MIL)
OLYCKOR

FP = Fri Fart 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 SÄNKNING HÖJNING OFOR'
ÄNDRAT

 

FRI FART OGERTäA' BASHASTIGHETSGRÄNS 90 KM/H BASHASTIGHETSGRÄNS
FIKOMLAGGN 70 KM/H

    

TVÃFÄLTSVÄGAR

1 FF 90 200 :- 4 ,__.___.4 - 9,3 x

 

12 FF

 

35 90 110 200 [_-4 H + 52,1 x

3-16: 90 90 200 H XL
H

\
0

+

45 110 90 200

I
I

I

AK 90 90 200 r_4

55 90 500 :x:

o00r-vl|.Jlt

  

Sur: l 1 + 4 34 X

110 245 b 1_ ;1 + 9,7 x

 

65 90

 

6K 90 90 500 L ;

7E 90

 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7K 90

 

MOTORVÄGAR

8 130 .__ 110 30 L

 

'lf'

JT
- 16,2 X

      

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  



Vid de olika undersökningarna har effekten av de olika

hastighetsgränsändringarna studerats med avseende på

totala antalet olyckor med avseende på skadeföljd

olyckstyp

ljusförhållanden-dagsljus och mörker

årstid

veckodag

vägbredd

olyckskvot (antal olyckor per axelparkilometer)

faktiska hastigheter

överträdelser av hastighetsgränser

transportekonomi°
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EFFEKT PÅ OLYCKOR

Med avseende på totala antalet olyckor uppvisar varje

sänkning av hastighetsgränsen ett minskat antal olyc-

kor samt en minskad skadeföljd. Den motsatta effekten

har erhållits vid hastighetsgränshöjningar. På vägar

där hastighetsgränsen samtidigt varit oförändrad har

inga säkerställda skillnader i antal olyckor eller

I det följande redo-

visas de procentuella förändringarna i totala antalet

olyckornas skadeföljd erhållits.

olyckor. Härvid har ingen hänsyn tagits till trafikens

ökning mellan före- och efterperioden. Utifrån till-

gänglig trafikinformation har även effekten på olycks-

kvoten - antalet olyckor per miljon axelparkilometer -

beräknats. Dessa värden presenteras inom parentes ef-

ter den procentuella förändringen i totala antalet

olyckor.

Vid införandet av hastighetsgränserna 90 och 110 km/h

i stället för fri fart minskade antalet olyckor på 90-

vägar med 9 % (olyckskvot, minskning 16 %) medan anta-

let olyckor ökade med 7 % på 110-vägar (olyckskvot,

minskning 4 %).

Förändringar av hastighetsgränsen från 90 till 110

km/h på tvåfältsvägar av mycket hög standard och låg

trafik har inneburit en ökning av antalet olyckor med

omkring 50 % (olyckskvot, ökning drygt 40 %) och på

tvåfältsvägar i norra Sverige av god standard och

mycket låg trafik en ökning av antalet olyckor med

10 % (olyckskvot, ökning 6 %).

Sänkning av hastighetsgränsen från 90 till 70 km/h har

medfört en minskning av antalet olyckor med 18 %

(olyckskvot, minskning 22 %) och sänkning av hastig-

hetsgränsen från 130 till 110 km/h på motorvägar har

medfört en minskning av antalet olyckor med 16 %
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(olyckskvot, minskning 30 %). Skillnaden i procentu-

ell förändring mellan antalet olyckor och olyckskvot

är en följd av att trafiken ökat mellan de undersökta

perioderna.

De kontrollvägar som ingår i de olika undersökningarna

visar också att den oförändrade hastighetsgränsen (90

km/h) inte i något fall inneburit någon säkerställd

förändring i antalet olyckor mellan de undersökta pe-

rioderna. Eftersom undersökningsmetodiken bygger på

före- och efterstudier kan även andra trafiksäkerhets-

höjande åtgärder påverka resultatet. Detta innebär,

att de erhållna förändringarna inte helt är en effekt

av hastighetsgränsändringarna. Detta framgår delvis

av de resultat som erhållits på de undersökta kontroll-

vägarna, vilka undersökts i syfte att belysa inverkan

av andra faktorer mellan de undersökta perioderna. För-

ändringar i olyckskvot på de undersökta kontrollvägar-

na, vilka undersökts i syfte att belysa inverkan av

andra faktorer är inte i något fall av den storleks-

ordning, som erhållits på vägar där hastighetsgräns-

ändringar skett mellan de undersökta perioderna.

I tabell 2 redovisas olyckskvoten och förändring av

olyckskvoten vid olika hastighetsgränsändringar.
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Tabell 2. Olyckskvoten och förändring i olyckskvot
vid olika hastighetsgränser.

HAêTIGHETS- OLYCKSKVOT
GRANS- " "
FÖRÄNDRING REFERENS- OBSERVATIONS- FORANDRING

PERIOD PERIOD OLYCKSKVOT%

FF- 90 (1) 0,51 0,43 -16

FF-llO (2) 0,52 0,50 - 4

90-110 (3B) 0,32 0,46 +44

90- 90 (3K) 0,37 0,41 +11

110- 90 (4E) 0,45 0,32 -30

90- 90 (4K) 0,34 0,35 + 3

90- 70 (SE) 0,69 0,54 -22

90- 90 (SK) 0,58 0,58 i 0

90-110 (6E) 0,36 0,38 + 6

90- 90 (6K) - - -(4-5%)

90-110 (7B) 0,38 0,54 +42

90- 90 (7K) 0,57 0,52 - 9

130-110 (8) 0,58 0,40 -31

 

 

 

 

 

 

Olyckornas skadeföljd

I tabell 3 redovisas de procentuella förändringarna i

antalet personskadeolyckor och antalet egendomsskade-

olyckor för de olika uppföljningarna av hastighets-

gränsändringar.
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Tabell 3. Procentuella förändringar i antal olyckor

efter skadeföljd Vid de undersökta hastig-
hetsgränsändringarna.

 

     

 

PROCENTUELL FÖRÄNDRING
HAsTIGHETs-
GåANS' PERSONSKADE- EGENDOMSSKADE-
FORANDRING OLYCKOR OLYCKOR

FF - 90 (1) - 13,1X - 7,4X

FF - 110 (2) + 9,5 + 6,6

90 - 110 (3B) 46,9X + 55,2X

90 - 90 (3K) - 1,1 + 10,9

110 _ 90 (4B) - 24,7X - 26,8X

90 w 90 (4K) + 7,5 + 7,9

90 - 70 (SE) - 23,8X - 15,3X

90 - 90 (SK) 5,7 + 3,7

90 - 110 (6E) 7,6 + 11,6

90 - 90 (6K)

90 - 110 (7E) + 46,5X + 48,2X

90 - 90 (7x) - 5, - 4,4

130 - 110 (8) » 16,6X - 16,0X

X) Anger att den procentuella förändringen är säker-

ställd på risknivån 5%.

Hastighetsgränssänkningar på tvåfältsvägar har i flera

fall reducerat antalet personskadeolyckor i högre grad

än totala antalet olyckor. I de fall det varit möjligt

att belysa förändringen i antalet skadade och dödade

personer är den procentuella förändringen större än för

antalet personskadeolyckor,

begränsningars skadereducerande effekt.
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Antal olyckor efter skadeföljd vid de under-
sökta hastighetsgränsförändringarna.

Tabell 4.

 

Eri-fart - 90 km/h (1

   

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

   

 

  

  

   

  

          

 

 

 

 

1. _ OBSERVA-
SKADE- ååiäågNs TIONS- DIFF

FÖLJD FFg PERIOD %
90 KM/H

Summa

olyckor 1423 1291 - 9,3
därav

Egendoms-

skade- 948 878 - 7,4
olyckor

Person-

skade- 412 369 -10,4
olyckor

Döds-
olyckor 63 44 -30,2

FFX): Fri-fart
Eri-fart - 110 km/h (zu

0 OBSERVA-Li 1 4 _

SKADE- ååäåâgNs TIONS- DIFF
FÖLJD FFX PERIOD %

' llO KM/H

Summa

olyckor 969 1042 + 7,5
därav

Egendoms-

skade- 652 695 + 6,6
olyckor

Person-

skade- 277 303 + 9,4
olyckor

D0d°' 40 44 +10,0
olyckor

FFX): Fri-fart

90 km/h -+ 110 km7h (3En [90 km/h - 90 km/h (3KM
3. 4,_ _ OBSERVA- 'w OBSERVA-

SKADE- SåååâgNs TIONS- DIFF SKADE- åååEâENs TIONS- DIFF
FÖLJD 90 KM/H PERIOD % FÖLJD 90 KM/H PERIOD %

^ 110 KM/H * 90 KM/H

Summa Summa
olyckor 263 400 +52,1 olyckor 459 489 + 6,3
därav därav

Egendoms- Egendoms-
skade- 165 265 +55,2 skade- 294 326 +10,9
olyckor olyckor

Person- Person-
skade- 90 122 +35,6 skade- 161 161 + 0
olyckor olyckor

DOÖS" 8 22 +175,0 DOdS' 14 12 -14,0olyckor olyckor

[110 km/h -» 90 km7h (4EH Bg km7h -+ 90 km/h (45h

4_ ' _ OBSERVA- , _ OBSERVA-
SKADE- ååâåågNs TIONS- DIFF SKADE- ååâäååNs TIONS- DIFF
FÖLJD 110 KM/H PERIOD % FÖLJD 90 KM/H PERIOD %

90 KM/H 90 KM/H

Summa Summa
olyckor 272 201 »26,1 olyckor 273 294 + 7,7
därav därav

Egendoms- Egendoms-
skade- 183 134 -26,8 skade- 180 194 + 7,9
olyckor olyckor

Person- Person-
skade- 75 56 -25,3 skade- 85 90 + 5,9
olyckor olyckor

Döds- Döds-
14 11 21 4

olyckor 1 I lyckor 8 10 25,0
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§0 km/h -5 70 km/h (5E_)] [20 km/h -> 90 km/h (5K)|

, 1 C OBSERVA- 4 1 _ OBSERVA-
SKADE- §EF§â3N° TIONS- DIPE SKADE- §E§§S§NS TIONS- DIF;
FÖLJD gäRyngH PERIOD % FÖLJD §n\KM/H PERIOD %

\ 70 KM/H 90 KM/H

Summiolyckor 1856 1521 -18,0 SummaCUYCkor 1582 1651 +4,4
därav därav

Egendoms- gendoms-

Person- lPerson-

skadeolyckor 6 U 6 4 6 2 " 2 3 I 8 skadeolyckor 5 O 5 5 3 4 + 5 r 7

Antal svårt Antal svårt
odilinådgt 965 685 -29r0 odilinådgt 770 765 -0,7
skadade skadade

90 km/h -+ 110 km/h (6§i] Engm/h -+ 90 km/h (6KH

.1 _ OBSERVA- OBSERVA-
RE " RE; - I? 13"* ._SKADE- DE§§ODNS TIONS- DIFF SKADE- EE ?ths TIONS- DIFF

FÖLJD * 1 . PERIOD % ö ERlOD 990 KM/H F LJD 90 KM/H PERIOD 0
110 KM/H 110 KM/H

Suxma olyckor Surrma olyckor(%üav 165 181 + 9,7 ,tuav 1078 1081 +0,2

Egendoms- 86 96 +11,6 Egendoms' - - -
skadeolyckor skadeolyckor

Person- F Person- _ _ _
skadeolyckor 79 83 + 7 r 6 skadeolyckor

Antal svårt Antal svårt
och lindrigt 1 2 6 1 4 4 + 14 I 3 och lindrigt - - -
skadade skadade

Antal dödade 16 1 3 _ l 8 I 7 Antal dödade " " -

00 km/h -+ 110 km/h (7E)| gg km/h -+ 90 km/h (7KH

, OBSERVA- OBSERVA-1 REFERENS- F«\ 1 _
SKADh-- DEPIOD TIONS- DIFF SKADE- RE LPE QS TIONS- DIFF
FÖLJD L \ DERIOD 9 -.-- PERIOD 9.

90 KM/H * ° I'OLJD 90 KM/H PERIOD 0
110 KIZ/H 90 Kil/H

Suurna olyckor Suurna olyckor
därav 185 273 *47:6 därav 305 291 - 4,6

Egendoms- Egendoms-
skadeolyckor 1 l 4 l 6 9 + 4 8 I 2 skadeolyckor 2 0 6 l 9 7 " 4 7 4

Person- 72 104 +46I5 Person- 99 94 _ 5,1
skadeolyckor skadeolyckor

Antal svårt Antal svårt

och lindrigt 129 185 +43I4 och lindrigt 171 155 _ 9,4
skadade skadade

080 km/h - 110 km/h (BH

8 ' , ._ OBSERVA-
SKADE- TIONS- DIFF

.. D
FOLJD PERIOD %

130 KM/H 110 KM/H

Symmacüyckor 1136 952 -16,2
darav

Egendmnf' 751 631 -16,0
skadeolyckor

Person-

skadeolyckor 3 8 5 3 2 1 ' 1 6 I 6

Antal svårt
och lindrigt 548 495 - 9,'7
skadade

Antal dödade 32 28 -12,5
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Olyckstyper

I tabell 5 redovisades de procentuella förändringar i

antal olyckor för olika olyckstyper,

de olika uppföljningarna.

12

De olyckstyper som studerats

som erhållits Vid

 

 

 

är

0 Singelolyckor

e Flerfordonsolyckor (exkl korsningsolyckor)

0 Korsningsolyckor

s Övriga olyckor

Tabell 5. Procentuella förändringar i antal olyckor

med hänsyn till olyckstyp.

PROCENTUELL FÖRÄNDRING

ååâååGHETs' FLERFORDONS_
u _ SINGEL- OLYCKOR EXKL KORSNINGS- u- OVRIGA

FORANDRINGAR OLYCKOR KORSNINGSOLYCKOR OLYCKOR

FF- 90 (1) - 15,5X - 16 + 2,7 18,4X

FF-llO (2) - 6,6 19,3X + 26,0X 3,5

90-110 (BE) + 35,6X 76,2X + 142,1X 13,6
90- 90 (3K) 2,0 32,1X + 59,2X 27,2

110- 90 (4B)

90- 90 (4K)

90- 70 (56) - 19,7X - 26,9X - 0,3 17,2X

90- 90 (SK) + 3,3' - 5,8 + 24,3X 9,0

90-110 (6E) 55,0X i 0 - 21,8 17,1

90- 90 (6K)

90-110 (7E) + 39,2X 83,3 45,8X 39,5X

90- 90 (7K) - 3,9 3,4 + 1,1 16,9

130-110 (8) - 19,4X - 18,2X + 5,2 20,3

 

 

     

x) Anger att den procentuella förändringen är säker-

ställd på risknivån 5%.
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Med avseende på de grova olyckstyper som studerats

finns inga tendenser att någon särskild olyckstyp skul-

le förändras mer än någon annan. Hastighetsbegräns-

ningars effekt på de olika olyckstyperna överensstämmer

i stort med de effekter, som erhållits för totala anta-

let olyckor.

Ljusförhållanden, veckodag och årstid

I tabell 6 anges de procentuella förändringarna i anta-

let olyckor under dagsljus respektive mörker.

Tabell 6. Procentuella förändringar i antal olyckor
med hänsyn till ljusförhållanden.

 

 

 

     

PROCENTUELL FÖRÄNDRING
HAsTIGHETs-

SââåågRING DAGSLJUS V MÖRKER

FF - 90 (1) - 14,8X + 0,2

FF - 110 (2) - 6,2 + 30,8X

90 - 110 (BE) + 41,9X + 100

90 - 90 (BK) i 0 + 53,7X
110- 90 (4B) - 27,7X - 21,4

90 - 90 (4K) + 5,5 + 16,7

x) Anger att den procentuella förändringen är säker-
ställd på risknivån 5%.

Av tabellen framgår, att i de uppföljningar, där hänsyn

tagits till ljusförhållanden, är de procentuella för-

ändringarna större under mörker. I de fall kontroll-

vägar finns tillgängliga framgår emellertid, att i för-

hållande till de procentuella olycksförändringarna på

kontrollvägarna tycks effekten vara av samma storleks-

ordning vid såväl dagsljus som mörker.
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I tabell 7 respektive 8 redovisas de procentuella för-

ändringarna i antal olyckor efter vardag (måndag-tors-

dag) och veckoslut (fredag-söndag) respektive vinter-

och sommarhalvår.

Tabell 7. Procentuell förändring i antal olyckor med

hänsyn till veckodag.

 

 

    

  

HASTIGHETS_ PROCENTUELL FORANDRING

GRÄNS-
FÖRÄNDRING MÅND-TORSD FRED-SÖND

x
FF - 90 (l) - 4,2 - 13,6

FF - 110 (2) + 16,0X + 0,4
x

90 - 110 (3B) + 44,9X + 58,8

90 - 90 (3K) + 6,3 + 6,8
x

110 - 90 (4B) - 16,1 - 33,1

90 - 90 (4K) + 10,7 + 5,3

x
90 - 70 (SE) - 13,4X - 22,7

90 - 90 (5K) + 8,0 + 0,6

90 - llO (6E) - 4,4 + 27,0

90 - 90 (6K)
x x

90 - llO (7B) + 44,6 + 50,5

90 - 90 (7K) - 9,7 + 1,4

x
130 - 110 (8) - 18,5 - 13,3

x) Anger att den procentuella förändringen är säker-
ställd på risknivån 5%.

Med avseende på veckodag - vardagar respektive vecko-

slut finns en genomgående tendens att de undersökta

hastighetsgränsändringarna haft den största effekten

under veckoslut.

TI RAPPORT 117
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Tabell 8. Procentuella förändringar i antalet olyckor
med hänsyn till sommar- respektive vinter-

halvår.

äâåâäGHETs' SOMMARHALVÃR VINTERHALVÃR
. n ' - EPT OKT-MARS)

W_ÖRANDRING (APRIL S ) (
x90 - 70 (SE) - 18,3X - 17,8

90 - 90 (SK) - 2,0 10,1X

90 - llO (6E) + 9,4 10,0

90 - 90 (6K) - _

90 - 110 (7E) + 40,4X + 56,8X

90 - 90 (7K) + 0,7 - 9,3

x) Anger att den procentuella förändringen är säker-

ställd på risknivån 5%.

I de fall kontrollvägar studerats finns tendenser, att

förändring av hastighetsgränsen, framför allt vid sänk-

ning från 90 till 70 km/h, medfört en större effekt på

antalet olyckor under vinterhalvåret än under sommar-

halvåret.

Vägbredd

I tabell 9 redovisas den procentuella förändringen i

antalet olyckor vid de uppföljningar, då hänsyn tagits

till vägbredden.
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Tabell 9. Procentuella förändringar i antalet olyckor

med hänsyn till Vägbredd.

 

 

 

HASTIGHETS- l VÄGBREDD
GHQEEÖRMWFENG 6.0 6.0-6.9 7.0-8.0 .9.0-11.0 11.0

FF - 90 (1) - - 17,8 + 22,1 + 5,8

FF -110 (2) + 18,3 + 12,0

90 -110 (3B) + 70,0 + 55,1

90 - 90 (3K) + 11,9 + 14,7 + 26,8

110 - 90 (4B) - 20,3 - 27,4

90 - 90 (48) + 9,3 + 39,0 - 11,9 + 4,7

90 - 70 (SE) - 17,4 - 17,1 - 19,8

90 - 90 (SK) + 6,5 + 1,8

  

   

   

Med avseende på Vägbredd ger de utförda undersökningar-

na inte tillräckligt underlag för bedömningar om effek-

ten på olyckor av olika hastighetsgränser varierar med

Vägbredden.
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EFFEKT PÅ HASTIGHETER

Vid hastighetsmätningar i anslutning till de olika för-

söken framgår att sänkningen av hastighetsgränsen med

20 km/h medfört en genomsnittlig minskning av de fak-

tiska hastigheterna med 6-8 km/h. Detta innebär att ju

lägre hastighetsgräns desto fler förare överträder has-

tighetsgränsen.

Tabell lO. Medelhastigheter från hastighetsmätningar
i anslutning till olika försök med diffe-
rentierade hastighetsgränser.

 

   

   

 

  

  

MEDELHASTIGHETER (KM/H)
VÄGBREDD FORDONS_ VID HASTIGHETSGRANSEN

(M) KATEGORI
90 KM/H 110 KM/H

Pb 84,6 91,8
7°O'l3'0 Pb + Lb 82,0 87,8

70 KM/H
90 KM H

Pb 84,5 76,6 72,0 76,1
7.0-9.0 Lb 71,4 69,4 70,0 70,8

Pb + Lb 83,0 75,6 71,9 75,4

Pb 81,1 74,5
6.0-7.0 Lb 70,0 68,0

Pb + Lb 78,7 73,6

Pb 78,5 73,2 71,5 72,7
<6°0 Pb + Lb 76,0 71,5 71,2 71,7

 

x) Hastigheter uppmätta vid tre olika tillfällen.

Resultaten bygger på slumpmässighet i tid och rum med

avseende på jämförelsen mellan hastighetsgränserna 90

VTI RAPPORT ll7
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och 110 km/h och slumpmässighet i rummet med avseende

på förändring i hastigheter vid införandet av bashas-

tighetsgränsen 70 km/h.

Hastighetsgränsöverträdelser

På vägar där hastighetsgränsen ändrats från 110 km/h

till 90 km/h har överträdandefrekvenser ökat med unge-

fär 15%, medan ändring av hastighetsgränsen från 90

till 70 km/h medfört en ökning av överträdandefrekven-

sen med omkring 40%. Det är emellertid samtidigt vik-

tigt att påpeka att hastigheten 80 km/h vid hastighets-

gränsen 70 km/h överskrids av ungefär 25% av förarna,

och vid hastighetsgränsen 90 km/h överskrider ungefär

10% hastigheten 100 km/h.

I figur 1 anges den andel av fordon, som överskrider

hastighetsgränsen vid olika hastighetsgränser.

Överträdelse-

frekvens (%)

4
80 __ H

70

60

50

40 _

  

70 80 90 100 110

Hastighetsgräns (H)

Figur 1. Överträdandefrekvens som funktion av hastig-
hetsgräns (H) resp hastighetsgräns + 10 km/h

(H+10).
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TRANSPORTEKONOMISK VÄRDERING

En transportekonomisk värdering i form av ett räkne-

eåemgel, varvid hänsyntagits till olycks-, fordons-

och tidskostnader, visar att utförda försök med 70-

gränsen medfört en transportekonomisk kostnadsökning

i jämförelse med 90-gränsen. Försök medhastighets-

gränsen 110 km/h ger i förhållande till 90-gränsen

samma transportekonomiska kostnadsökning.

De värden som åsatts olyckor, restid och fordons-

kostnader har hämtats från "Lönsamhetsbedömning av

vägprojekt" VV DA lZl, dvs de värden som används inom

vägbyggnadssektorn. Dessa värden är i 1973 års

penningvärde.

80 000 kr/polisrapporterad trafikolycka

15 kr/personbilstimme

Fordonskostnaden är hämtad från följande regressions-

samband ur den ovan nämnda rapporten.

Antal kr/personbilkm = 0,0027v + 0,00002 v2
där v är faktisk fordonshastighet.
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HASTIGHETSGRÃNSSÄNKNING FRÅN 90 TILL 70 KM/H

Sänkning i Ökad res-Nünskad for- Nünskning i
faktisk has- tid donskostnad olyckskvot
tighet olyckor/miljon

fordonskilo-
km/h s/km kr/km meter

6 . 4 0,002 0,15

Olyckskostnader m12 000 kronor/miljon
minskning fordonskilometer

Fordonskostnader % 2 000 kronor/miljon
minskning fordonskilometer

Tidskostnader m16 700 kronor/miljon
ökning fordonskilometer

Transportekonomisk + 2 700 kronor/miljon
förändring fordonskilometer

   

 

   

 

 

 

 

HASTIGHETSGRÃNSHÖJNING FRÅN 90 TILL llO KM/H

Ökning i Minskad Ökad for- Ökning i
faktisk has- restid donskostnad olyckskvot
tighet olyckor/miljon

fordonskilo-

km/h s/km kr/km meter

6 3 0,004 0,14

Olyckskostnader mll 200 kronor/miljon
ökning fordonskilometer

Fordonskostnader m 4 000 kronor/miljon
ökning fordonskilometer

Tidskostnader mlz 500 kronor/miljon
minskning fordonskilometer

Transportekonomisk + 2 700 kronor/miljon
förändring fordonskilometer
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Bilaga 1
Tillhör TSV skrivelse

den 23.3.1972

PM

ned.modifierade normer för högre hastighet än bashastigheten

70 km/tin1

Jfr bilaga 1 till TSV skrivelse den 19.3.1971 angående ändrad

bashastighet på väg utom tätbebyggt område.

Vägklass Hastighet.

1. Mbtorvägar där inte särskilda förhållanden
" n . .. 110

kraver lagre hastighetsgrans.

Belagd Väg- Trafik
bredd.n1 Fordon/åmd 19F9

3.1 :12.0 :3000 110

2 Vägar i

Y, 5 9.0 :1.500 god linje- "

föring

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

och föring

BD-län 3_6.0 i_ 800 mycket god "

linjeföring

__6.0 obetydlig "
4. 310.0 90
5. 9.0 - 9.9 _57.000 god linje- "

föring

8.0 - 8.9 _56.000 god linje- "

föring

7.0 - 7.9 _55.000 god linje- "

föring

6. 6.0 - 6.9 _53.000 god linje- "

föring

7. 6.0 - 6.9 (grus) .31.000 god linje- "

föring

5.5 - 5.9 i_ 500 mycket god "

linjeföring

_i 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
5141 2 (2)

 

TID HASTIGHETSGRÄNS

 

27 maj - 30 maj 1966

23 juni - 30 juni 1966

1 juli - 31 juli 1966

varje veckoslut

(fredag-söndag)
under augusti

1 nov - 30 nov 1966

16 dec 1966 - 8 jan 1967

17 mars 1967 - 29 mars 1967

12 maj 1967 - 15 maj 1967

22 juni - 31 juni 1967

31 juli - 2 sept 1967

3 sept - 5 sept 1967

6 sept - 17 okt 1967

18 okt - 31 dec 1967

1 jan - 7 maj 1968

8 maj - 28 juni kl 1200 1968

28 juni kl 1200 - 1 sept 1968

2 sept - 19 dec 1968

20 dec 1968 - 7 jan 1969

8 jan - 2 april 1969

3 april - 8 april 1969

9 april - 18 juni 1969

19 juni - 23 juni 1969

24 juni 1969 - 29 april 1970

30 april 1970 - 31 maj 1971

1 juni 1971 --

  

80

60

70

80

80

90

90

90

90

90

Diff I (130,110,90)

90

Diff II (130,110,90)

90

Diff II (130,110,90)

90

Diff II (13C,110,90)

90

Diff II (130,110,90)

90

Diff III (110,90,70)

 

 

100
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