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S UMMARY

Experiments with speed limits have been carried out in

Sweden since the early sixties. In 1968, after the

change to right-hand traffic, experiments with diffe-

rentiated speed limits were started on the rural road

network. This meant that speed limit signs had to be

put up over the whole road network. After 1968 the

speed limits have been altered in some road and traffic

environments, the chief aim being to obtain data to be

used in creating a speed limit system adapted to cer-

tain viewpoints. In most cases the speed limits have

been lowered which has contributed to a reduction of

both the number of accidents and their consequences.

In other cases the limits have been raised and the

opposite effect has been obtained.

nIt has thus been found that the use of speed restric-

tions makes it possible to influence both the number

and the severity of road accidents. Due to insuffi-

cient information and knowledge it is not clear, how-

ever, how this measure should be used or in other

words which objective shouldbe pursued when selec-

ting specified speed limits for different road and

traffic environments.

To solve this problem a system is required after whiCh

speed limits are determined. Such a system can then

be adjusted so that the desired effects on traffic

safety and journey time can be achived.

In the present report some feasible objectives are gi-

ven. The objectives presented can'be regarded as pure

objectives on which a more comprehensive objective is

based.
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The investigation was carried out as a commission for the

National Road Safety Office and representatives from this

Office as well as from the National Road Administration and

the National Police Board have participated. The aim of a

speed limit system, using the main objective as a frame of

reference, is to give criteria in relation to various traf-

fic safety measures for the determination of speed limits

so that the desired level of traffic safety and traffic

standard can be reached.

Examples of traffic safety measures is the number of acci-

dents and the accident rate, the latter gives the number

of accidents in relation to the traffic volume. Another

measure is accident costs. Traffic measures are e.g. ac-

tual speeds, journey times, percentage of drivers who ex-

ceed the speed limit, journey time costs and vehicle costs.

First of all objectives basedexclusively on traffic safe-

ty factors are presented. These objectives are then modi-

fied so as to include both vehicle costs and journey time

costs. In addition to this another objective is treated

which involves the road users understanding of the speed

restriction system as expressed in the number of speed li-

mit infractions.

Objective with reference to accident density

The criteria based on the average daily vehicle mileage

which today are used to make exceptions from the basic

speed of 70 km/h constitute an equalization of diffrences

in accident density i.e. the number of accidents per unit

of road. Roads of similar standard have a lower speed li-

mit when the average daily vehicle mileage exceeds a cer-

tain value. This can result in that roads with heavy traf-

fic and a high standard will have lower speed limit than

other roads. Another result is that the accident rate (the

number of accident per milliOn vehicle km) is allowed to
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be higher on roads which are inferior in quality than

another roads.

Objective in reference to accident rate

It seems reasonable that one purpose of differentiated

speed limits, apart from that of reducing the number of

accidents and their severity, is to equalize differences

in accident rates. Results obtained so far indicate that

by letting the speed limit depend on the cross section of

the road, this aim has been achieved for two-lane roads.

Roads with small cross sections have been assigned lower

limits than other roads. Supported by research results

obtained at the institute it is now possible to set speed

limits not only taking into account the crOSS section but

also the road alignment. In this way it will be possible

to adapt speed limits to the road enVironment in a better

way than before. It can be eXpected that a speed restric-

tion system of this kind will be met with a greater under-

standing which in turn may result in a better observance

of speed limits.

Due to the geographical location of Sweden large varia-

tions in climate and lighting conditions occur over the

year. This results in varying accident rates from one

season to another, The accident rate is much higher du-

ring the winter months than during the rest of the year.

The main reason for this is, of cOurse, the road and light-

ing conditions which prevail during the winter season.

Objective.with reference to accident costs

In the previous objective, no account is taken to the fact

that accidents at high speeds generally result in more

serious injuries than those occurring at low speeds. One

way of eliminating this shortcoming is to use differentia-
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ted speed limits in order to equalize differences in acci-

dent costs. This will among other things mean that on

roads of good standard a lower accident risk will be ob-

tained than on roads of inferior standard.

Objective with reference of accident and vehicle costs

Rising speeds increase vehicle costs as well as accident

costs. The increased vehicle costs are chiefly due to

increased fuel consumption but also to increased vehicle

wear. Since the question of energy is much discussed to-

day it may be appropriate to include vehicle costs in the

objective of a speed restriction system. An objective

which takes consideration to both accident costs and ve-

hicle costs will cause the accident rate to decline more

rapidly with a rising road standard than is the case with

an objective which only takes consideration to accident

costs.

Objective of transport economics

The objectives mentioned so far have not included any di-

rect consideration of the effects of speed limits on jour-

ney time. The objective of transport ecnomomics is to de-

termine a speed limit for every traffic environment which

minimizes transportation costs i.e. total costs for acci-

dents, vehicles and time. The Optimum speed limit for

each road environment will among other things depend on

the evaluation made of time and accidents. The experi-

ments carried out so far have not yielded sufficient in-

formation for the implementation of-the kind of objective.



Objective with reference to infringements of speed limits

One possible objective of a speed restriction system which

solely is based on police supervision is that the requency

of infringementsenxathe same in different road and traffic

environments.

Proposed objective of a speed restriciton system

In Cooperation with representatives of the authorities

mentioned earlier and on the basis of the objectives pre-

sented above a final objective for a speed restriction sys-

tem has been compiled. It has been decided that this fi-

nal objective first of all should include

Qêi§92i2§-2§§ä_E§§§E§ES§_EQ_ê§Sl§§EE_EêEêr
Within this objective regardshould also be

taken to accident density, personal injuries

and road users and their understanding for the

speed restriction system.

The objective can be formulated as follows: With the aid

of differentiated speed limits, to equalize differences

in space and time regarding the accident rate and the in-

jury frequency within "homogeneous" road categories. The

term "accident rate" refers to the number of road accidents

per million vehicle km, while "injury frequency" refers to

the number of persons injured per accident.

Ideally, the goal implies thet the accident rate and the

injury frequency within a "homogeneous" road category

shOuld be the same for all roads belonging to that cate-

gory should be the same for all roads belonging to that

category during different parts of the year. The diffeé

rentiatiOn of the objective for different road categories

is made because of the large differences which exist bet-

ween road categories as regards road standard, traffic

flow and composition.
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These differences also imply large differences in acci-

dent rates. Motorways and two-lane roads can be taken as

examples of this. Generally Speaking, motorways are safer

than two-lane roads that is to say the accident rate is

lower on motorways. Thisdifference, which predominantly

is due to differences in road standard and traffic composi-

tion, should not be completely eliminated in a speed re-

striction system. Since high standard roads usually have

a high traffic flow this means that consideration has been

taken to accident density. It is, however, impossible to

set an upper limit for traffic density because this would

mean that roads of motorway standard with heavy traffic

would have very low speed limit levels.

As a first step in selecting criteria for a system of

speed limits differentiated in space the relationship bet-

ween accident rates for different road categories must be

made clear. The term "road category" must, however, first

be defined.

In this first step consideration should not only be taken

to the accident rate but also to the injury frequency. This

can be done by studying the accident type distribution

for different road and traffic environments. Also in this

case it must be made clear how large variations in the in-

jury frequency should be tolerated in the road traffic sys-

tem.

The data available for the selection of criteria to be

used in the proposed objective has greatly expanded since

the present speed restriction system was introduCed. The

main reason for this is the creation of the Road Data Bank

and the research and development work carried out regard-

ing speed and accident models in which account is taken to

traffic volume, road width, road alignment and speed limits.
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On the basis of these models it is possible to obtain cri-

teria for the selection of speed limits in which considera-

tion is taken to road width, road alignment, traffic volu-

me and distribution of accident types.

By using the accident rate and the injury frequency and

their relationship as regards different road categories

it is possible to determine the traffic safety level on

the basis of different criteria for the selection of speed

limits. The authorities responsiblefor traffic safety

can thereby determine in which way and to what extent speed

limit measures should be used in order to affect the num-

ber of accidents.
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SAMMANFATTNING

Försök med hastighetsbegränsningar har bedrivits i Sverige

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

trafikomläggningen i september 1967 påbörjades 1968 försök

med differentierade hastighetsgränser på landsbygdens vägnät,

vilket innebar att hela vägsystemet hastighetsbegränsades

genom utmärkning. 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 hastighets-

gränserna successivt sänkts, Vilket bidragit till att

minska såväl antalet olyckor som olyckors skadeföljd. I

vissa fall har även höjningar av hastighetsgränser skett,

varvid antalet olyckor och olyckors skadeföljd ökat.

Det har således visat sig att hastighetsbegränsningar är

en åtgärd, som gör det möjligt att påverka såväl antalet

?olyckor som olyckornas skadeföljd. Det är emellertid 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 hastig-

hetsgränser bestäms. Nivån på hastighetsbegränsningssys-

temet kan sedan anpassas så att eftersträvande trafiksäker-

hetseffekter och restidseffekter uppnås.

I föreliggande rapport redovisas några tänkbara styrande

målsättningar. De målsättningar som presenteras är ren-

odlade målsättningar. Utifrån dessa målsättningar presen-

teras sedan ett förslag till målsättning för ett hastighets-

begränsningssystem.

Rapporten har utarbetats på uppdrag av trafiksäkerhets-

verket och härvid har, förutom från trafiksäkerhetsverket,

representanter från rikspolisstyrelsen och vägverket del-

tagit.
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Syftet med ett hastighetsbegränsningssystem är att utifrån

den styrande målsättningen ange kriterier med avseende på

olika trafiksäkerhets- och trafikmått för val av hastighets-

gräns så att en önskad trafiksäkerhet och framkomlighet

erhålls.

Exempel på trafiksäkerhetsmått är antal olyckor eller olycks-

kvoten, som anger antalet olyckor i förhållande till tra-

fikens storlek. Andra mått kan vara olyckornas skadeföljd

eller olyckskostnader.

Trafikmått kan vara faktiska hastigheter, restider, andelen

trafikanter som överskrider hastighetsgränser, restidskost-

nader eller fordonskostnader.

I första hand presenteras målsättningar som enbart bygger

på trafiksäkerhetsaspekter. Dessa byggs sedan på till att

omfatta fordonskostnader och restidskostnader. Dessutom

'behandlas trafikanternas förståelse för hastighetbegräns-

ningssystemet uttryckt i hastighetsgränsöverträdelser.

Målsättning_med hänsyn till olyckstäthet

De årsmedeldygnskriterier som valdes vid införandet av bas-

hastigheten 70 km/h innebar en utjämning av skillnader i

olyckstäthet, dvs i antalet olyckor per längdenhet. Vägar

av ungefär samma standard har lägre fartgräns, då årsmedel-

dygnstrafiken är större än ett visst värde. En konsekvens

härav blir att vägar med stor trafik och god standard kan

komma att erhålla lägre fartgränser än andra vägar. Ytter-

ligare en konsekvens blir att olyckskvoterna (antal olyckor

per miljon fordonskilometer) tillåts vara högre på vägar

av sämre standard i jämförelse med vägar av bättre standard.



Målsättning med hänsyn till olyckskvot

Det förefaller rimligt att ett syfte med differentierade

fartgränser, förutom att minska antalet olyckor och mildra

olyckornas skadeföljd, även kan vara att utjämna skillnader

i olyckskvoter - antal olyckor per miljon fordonskilometer.

Hittills erhållna resultatpekar mot att en sådan utjämning

också erhållits på tvåfältsvägar. Denna utjämning har er-

hållits genom att fartgränsen gjorts beroende av vägens

tvärsektion. Vägar med smal tvärsektion har erhållit lägre

fartgräns än vägar med bredare tvärsektion. Med stöd av

vid institutet framtagna forskningsresultat är det möjligt

att låta inte endast tvärsektionen utan även vägens linje-

föring bli bestämmande vid val av fartgräns. Hastighets-

gränserna kommer härigenom att på ett bättre sätt än hit-

tills kunna anpassas till vägmiljön. Det kan förväntas

att förståelsen för ett sådant fartgränssystem kommer att

öka, vilket även kan ha till följd att efterlevnaden för-

'bättras.

svéêiåêé geografiska läge innebär myck t ;Ebra 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 vinterhalvåret.

På samma sätt som olikheter i olyckskvot mellan skilda väg-

och trafikmiljöer kan utjämnas med rumsdifferentierade

fartgränser är det möjligt att med tidsdifferentierade

fartgränser utjämna skillnader i olyckskvot mellan olika

delar av året. Genom lägre fartgränser under vintermåna-

derna skulle stora trafiksäkerhetsvinster kunna uppnås.

I en-framtid bör det även vara möjligt att låta fartgränser

bestämmas av aktuella väglags- och ljusförhållanden.
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Målsättning med hänsyn till olyckskostnader

I föregående målsättning har ingen hänsyn tagitstill att

olyckor vid högre hastighet i allmänhet ger väsentligt

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 erhållspå

vägar av bättre standard än på vägar av sämre standard.

Målsättning med hänsyn till olycks- och fordonskostnader

I likhet med olyckskostnader ökar även fordonskostnaderna

med ökad hastighet. Ökningen i fordonskostnad beror i

första hand på ökad energiförbrukning, men även kostnader

som betingas av ökat slitage på fordon. Eftersom energi-

försörjningen för närvarande är aktuell kan fordonskostna-

'den vara aktuell att beakta i en målsättning för ett

hastighetsbegränsningssystem.

Konsekvensen av en målsättning där såVäl olyckskostnad

som fordonskostnad beaktas är att olkaskVOten skall avta

i högre grad med ökad Vägstandard än.i den målsättning

som enbart tar hänsyn till olyckskostnaden.

Transportekonomisk målsättning

I tidigare diskuterade målsättningar har ingen direkt hänsyn

tagits till hastighetsgränsers effekter på restid. En

transportekonomisk målsättning syftar till att i varje

vägmiljö sätta den fartgräns som ger minimala transport-

kostnader, dvs summan avolycks-, fordons- och tidskost-

nader. Den "Optimala" hastighetsgränsen i varje vägmiljö

blir beroende av bl a den Värdering man vill göra av tid

och Olyckor. Den försöksverksamhet som hittills bedrivits
ger inte tillräckligt underlag för genomförande av en

transportekonomisk målsättning.
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Målsättning med hänsyn till hastighetsgränsöverträdelser

En tänkbar målsättning för ett hastighetsbegränsningssystem

som enbart bygger på Övervakning är att överträdelsefrek-

vensen är densamma i olika väg- och trafikmiljöer.

Förslag till målsättning för ett hastighetsbegränsnings-

system

Utifrån de ovan presenterade målsättningarna och samråd

med representanter för RPS, TSV och VV har följande förslag

arbetats. 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 olyckstäthet, olyckornas

'skadeföljd på person och trafikanternas förståelse för

hastighetsbegränsningssystemet beaktas.

Målsättningen kan formuleras enligt följande:

Att med hjälp av differentierade hastighetsgränser utjämna

skillnader i olyckskvot och skadeföljd i rum och tid inom

"homogena" vägkategorier. Med olyckskvot avses antal trafik-

olyckor per miljon fordonskilometer och med skadeföljd avses

antal skadade perSOner per trafikolycka.

Målsättningen innebär idealt sett att olyckskvoten och

skadeföljden inom en "hOmogenW vägkategori skall vara den-

samma för samtliga vägar tillhörande denna kategori under

olika delar av året.

Differentieringen av målsättningen för olika vägkategorier

är betingad av de stora skillnader som råder mellan olika

vägkategorier med anseende på vägstandard, trafikens storlek

och trafikantsammansättning.
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Dessa skillnader innebär också stora skillnader i olycks+

kvot. Detta kan exemplifieras genom motorvägar och två-

fältsvägar. Motorvägens utformning om trafikförhållanden

medför att den i allmänhet är trafiksäkrare än tvåfälts-

vägen, dvs 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 olyckstätheten beaktas.

Det framstår emellertid som omöjligt att sätta en övre gräns

för olyckstätheten, eftersom detta skulle innebära att våra

mest trafikerade vägar av motorvägstandard skulle erhålla

mycket låga hastighetsgränser.

Som det första steget mot vilka kriterier som skall gälla

för ett rumsdifferentierat hastighetsbegränsningssystem

'krävs således ett ställningstagande till relationen mellan

olyckskvoter för olika vägkategorier. Begreppet vägkate-

gori måste emellertid först definieras.

En sådan strukturering med avseende på vägkategori skall

förutom hänsyn till olyckskvot även ta hänsyn till den

tidigare nämnda skadeföljden é antalet skadade personer

per trafikolycka. Detta senare görs genom att studera

olyckstypsfördelningen i olika väg- och trafikmiljöer.

Även här krävs ett ställningstagande till hur stora varia-

tioner i skadeföljd som skall tillåtas i Vägtrafiksystemet.

Underlaget för val av kriterier för att uppfylla den före-

slagna målsättningen har väsentligt utökats sedan införandet

'av-nuvarande hastighetsbegränsningssystem. Härvid kan

nämnas vägdatabankens tillkomst och det FoU-arbete-som

bedrivs med avseende på hastighets-roh olycksmodeller

där hänsyn tas till trafikens storlek, Vägbredd, vägens

linjeföring och hastighetsgräns.
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I anslutning till den föreslagna målsättningen är det där-

för möjligt att ange kriterier för val av hastighetsgräns

som tar hänsyn till vägbredd, vägens linjeföring, trafikens

storlek och olyckstypsfördelning.

Utifrån relationen mellan olyckskvot och skadeföljd mellan

olika vägkategorier kan sedan trafiksäkerhetsläget anges

utifrån olika val av kriterier för val av hastighetsgräns.

Härvid är det möjligt för de myndigheter som har ansvaret

för trafiksäkerheten att avgöra i vilken utsträckning och

hur hastighetsbegränsningsåtgärder kan användas för att

Bäverka antalet trafikolyckor.



INLEDNING

De första svenska försöken med generella fartgränser på

landsbygdsvägar inleddes i början av 60-talet. Det var

företrädesvis i samband med större helger och under semes-

tertid som olika hastighetsgränser prövades. Målsättningen

var att söka nedbringa antalet olyckor under perioder då

vanligtvis många olyckor inträffar. Hastighetsbegränsningar

är också en av de åtgärder som användes i samband med

högertrafikomläggningen i september 1967. I maj 1968,

infördes differentierade hastighetsgränser för första

gången. I förarbetet betonades den stora betydelsen av

att ett system prövades som bättre kunde anpassas till de

skilda förhållandena i landet än som varit fallet med

schablonartade, allmänna hastighetsbegränsningar. Då

erforderligt beslutsunderlag saknades för slutgiltigt

.ställningstagande i frågan infördes hastighetsbegräns-

ningar på försök. Avsikten är att erfarenheter från för-

söksverksamheten så småningom skall redovisas för riks-

dagen för dess definitiva ställningstagande i frågan.

Den försöksverksamhet som startade i maj 1968 pågår allt-

jämt. Statens väg- och trafikinstitut har sedan starten

haft i uppdrag av statens trafiksäkerhetsverk att studera

effekten av skilda hastighetsgränser med avseende på

Såväl olyckor som hastigheter. Jämförelser har gjorts

dels mellan fri-fart och 110 respektive 90 km/h, dels

mellan sistnämnda hastighetsgränser (l). Dessutom har

jämförelser gjorts mellan hastighetsgränserna 90 ooh

70 km/h (2) samt mellan 130 och 110 km/h på motorväg (3).

Resultaten har redovisats i ett flertal rapporter. Alla

fartgränsförändringar har varit föremål för uppföljning

och finns redovisade i "Sammanställning av försök med

differentierade hastighetsgränser i Sverige 1968-1972"

(13).



Bestämmande för vilken fartgräns en väg skall ha idag är

vägens tvärsektion och årsmedeldygnstrafikens storlek.

Statens trafiksäkerhetsverk har uppdragit åt institutet

att närmare studera behovet av en revidering eller komp-

lettering av dessa kriterier för hastighetsgränser. För att

besvara.denna fråga krävs emellertid att målsättningen för

hastighetsbegränsningarna närmare anges. Först därefter är

det möjligt att genom jämförelse mellan erhållna resultat

och målsättning uttala sig om behovet av revidering eller

komplettering av de nuvarande kriterierna.

PROBLEMSTÄLLNING

Det är viktigt att betrakta hastighetsbegränsningarna som en

åtgärd bland många för att förbättra trafiksäkerheten. Exempel

på andra åtgärder av vägar och fordon, utbildning, upplys-

ning, pr0pagande, trafikövervakning och trafiklagstiftning.

Genom dessa åtgärder kan trafikens komponenter (trafikant,

fordon, väg) påverkas så att en viss eftersträvad förbättring

av trafiksäkerheten uppnås. Hänsyn måste tagas även till

åtgärdernas effekter på t ex restid. Se figur 1.

Först sedan man känner sambanden mellan olika åtgärder och

olyckor, restid m m är det möjligt_att via ekonomiska-

politiska värderingar bestämma hur enskilda åtgärder skall

sättas in på bästa möjliga sätt för att påVerka t ex olyckor

och restid. Genom en klart målinriktad Och väl samordnad

trafikforskning kan dagens knapphändiga beslutsUnderlag succe-

ssivt förbättras. En viktig_forskningsuppgift är att studera

hut trafikregleringar, däribland haStighetsbegränsningar

bör kombineras med t ex vägtekniska åtgärder. Ansvaret för

dessa åtgärder ligger på skilda myndigheter. Medan
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Figur 1. Blockschema Över vägens servicefunktioner (res-

tid, trafiksäkerhet, komfort och bärighet) och

åtgärder, som kan vidtagas för att uppnå önskade

värden på dessa.

trafiksäkerhetsverket svarar för hastighetsbegränsningar,

svarar Vägverket för åtgärder av vägteknisk natur. Det är

Viktigt att beslut om dessa skilda typer av åtgärder inte

fattas oberoende av varandra. Ett uttryck för en skenbar

konflikt är att nya vägar idag dimensioneras för högre has-

tigheter än de hastighetsgränser som senare åsätts vägarna.



Problemställningen som den anges här begränsas till princi-

perna för hur differentierade hastighetsgränser skall använ-

das på det befintliga vägnätet.

Som tidigare påpekats bestäms kriterierna för val av hastig-

hetsgräns av målsättningen för hastighetsbegränsningarna. I

en ideal försöksverksamhet prövas i ett iterativt förfarande

effekten av skilda hastighetsgräner och kriterier. Försöken

bedrivs till en acceptabel måluppfyllelse erhållits, d v 3

hastighetsgränserna ger de effekter som uttrycks i målsätt-

ningen. I figur 2 åskådliggörs sambanden.
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Figur 2.

Försöksverksamhet med differentierade hastighetsgränser har

nu bedrivits sedan 1968. Under denna tid har fartgränskri-

terierna ändrats.flera gånger. På motorvägar har fartgrän-

sen sänkts från 130 till 110 km/h. Ursprungligen drygt 1000

pmil llO-vägar inskränktes till något mer än 200 mil av bäs-

ta standard. Bashastigheten 90 km/h har ändrats till 70 km/h.

På vissa vägar harhastighetsgñänsen höjts från 90 till 110

km/h. Kriterierna för undantag från 70-gränsen har revide-

rats vid flera tillfällen.

Svårigheter uppstår vid försök att tolka de erhållna försöks-

resultaten på grund av att de återkommande ändringarna av

hastighetsgränser och kriterier inte företagits i en försöks-



serie enligt ovanstående resonemang.

Eftersom målsättningen inverkar både på försöksuppläggning

och tolkning av resultaten hade det varit önskvärt att mål-

sättningsproblematiken behandlats innan försöken med de

differentierade fartgränserna började.

Hastighetsbegränsningar är en åtgärd vars syfte är att minska

antalet olyckor och mildra olyckornas skadeföljd. En dylik

'målsättning är dock otillräckligt för att vara styrande för

hur skilda fartgränser skall läggas ut på vägnätet. Med

tillräcklig övervakning skulle trafiksäkerheten successivt

kunna förbättras genom allt lägre fartgränser. Konsekvensen

av en dylik målsättning visar på behovet av en målsättning

för ett enhetligt system efter vilket de differentierade

 

fartgränserna bestäms på det befintliga vägnätet. Genom ni-

vån på systemet, d v 5 kriteriernas restriktivitet, erhålles

de effekter på säkerheten man eftersträvar resp de negativa

effekter som kan accepteras.

Tänkbara målsättningar bör diskuteras dels med hänsyn till

hastighetsgränsernas effekt på antalet olyckor, olyckornas

svårhetsgrad, olycksrisk, fordonskostnader, restider samt

dels med hänsyn till övervakningsresurSer och frekvensen

fartöverträdelser. Målsättningsdiskussionen bör vidare fö-

ras utifrån en sammanfattande utvärdering av hittills utför-

da försök med differentierada hastighetsgränser.

I det följande redovisas några tänkbara målsättningar för

differentierade fartgränser samt dessa målsättningars konse-

kvenser på kriterier för val av hastighetsgräns.

- Målsättning med hänsyn till olyckstäthet (kapitel 3)

- Målsättning med hänsyn till olyckskvot (kapitel 4)

- Målsättning med hänsyn till olyckskostnader (kapitel 5)



Målsättning med hänsyn till olyckskostnader och

fordonskostnader (kapitel 6)

Målsättning med hänsyn till transportkostnader

(kapitel 7)

Målsättning med hänsyn till hastighetsöverträ-

delser (kapitel 8).



MÅLSÄTTNING MED HÄNSYN TILL OLYCKSTÄTHET

Vid införandet av bashastighetsgränsen 70 km/h gällde

två typer av kriterier som bestämmer på vilka Vägav-

snitt hastighetsgränsen får sättas högre än bashastig-

heten 70 km/h. Hastighetsgränsen sätts högre dels

med ökad vägbredd, dels när årsmedeldygnstrafiken

(1969) är mindre än ett visst värde vid given väg-

bredd. Årsmedeldygnsvärdet ökar med tvärsektion.

(Se bilaga 1).

I samband med den översyn av hastighetsgränserna som

sker årligen har sedan våren 1975 vägens linjeföring

beaktats.

Årsmedeldygnskriteriet är direkt inriktat mot en mål-

sättning att nedbringa antalet olyckor i första hand

Lpå vägar med hög trafik där många olyckor inträffar.

Differentieringen på skilda årsmedeldygnsvärden beá

roende på vägens standard innebär även en inriktning

mot att begränsa antalet olyckor per längdenhet,

t ex kilometer (olyckstäthet). Målsättningen illust-

reras i schematisk form i övre delen av figur 3. I

figurens nedredel anges konsekvenSerna på olycks-

kvoten (antal olyckor per miljon fordonkm).

AMD-kriteriet som innebär att antalet ochkor/km inte

skall överskrida vissa värden har endast utnyttjats

på vägar med tvärsektion under 10 m. Undersökningar

som utförts vid institutet visar, att i en målsätt-

ning med hänsyn enbart till olyckstätheten innebär

att större delen av riksvägnätet skulle erhålla

mycket låga hastighetsgränser eftersom antalet olyckor

ökar med trafikens storlek (4) (5). En hastighets-

gränssäkning på högertrafikerade vägar av god standard

skulle emellertid innebära en markant sänkning av 9

totala antalet olyckor.



Ett problem med denna målsättning är att efterlevnaden

av fartgränserna kan förväntas bli dålig eftersom en

låg hastighetsgräns på en våg av god standard inte upp-

levs som motiverad av den enskilde trafikanten. Å andra

sidan kan övervakningsresurserna utnyttjas effektivt

genom att i första hand koncentrera övervakningen till

de mest trafikerade vägarna som erhåller de mest rest-

riktiva hastighetsgränserna.



OLYCRSTÄTHET

(olyckor/km-år)

A

 

110 km/h//

/
/

GRÄNSVÄRDE FÖR OLYCKSTÄTHET

i.

 

OLYCZSKVCC

(olyckor/:1130:1 fordonskm)

T

110

 

 

90

ÅRSMEDELDYGNSTRAFIK (AMD)

  

 

Figur 3.

ÅRSMEDELUYGNSTRAFIK-(ÅMU)

Samband mellan olyckstäthet resp ölyckskvot och

årsmedeldygnstrafik vid hastighetsgränserna 110,

90 och 70 km/h utifrån antagandet att antalet

olyckor är preportionellt mot årsmedeldygnstra-

fikens storlek.
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Även om denna målsättning kan vara effektiv med hänsyn

till knappheten på-Övervakningsresurser, blir vissa av

målsättningens konsekvenser orimliga. Vägar med större

trafik och bättre standard kan komma att åsättas lägre

hastighetsgräns än vägar med mindre trafik och sämre

standard. Ett sådant system skulle dessutom ge kraf-

tiga negativa restidseffekter, då systemet i första

hand är inriktat mot vägar med stor trafik. Ytterli-

gare en konsekvens av att genom AMD-kriteriet påverka

olyckstätheten är att olyckskvoten, d v 5 antalet

olyckor per miljon fordonskilometer kommer att bli

väsentligt högre på lågtrafikerade vägar än på hög-

trafikerade vägar av samma standard. (Se figur 3).



ll

MÅLSÄTTNING MED HÄNSYN TILL OLYCKSKVOT

.l Rumsdifferentierade hastighetsgränser

Det väsentligaste syftet med differentierade hastighetsgrän-

ser torde vara att anpassa högsta tillåtna hastighet till

Vägens standard på sådant sätt att olyckskvoter på vägnätet

utjämnas. Vägar av sämre standard har erhållit lägre hastig-

hetsgränser än vägar med bättre standard. En viss eftersträ-

vad effekt på totala antalet trafikolyckor kan alltså uppnås

genom att differentiera hastighetsgränser med hänsyn till väg-

miljön så att olyckskvoterna utjämnas.

Målsättningen illusteras i schematisk form i figur 4, där

OF utgör denmgenomsnittliga olyckskvotsnivå som ger den effekt

på antalet olyckor som man vill uppnå. Sedan OF fastställts

kan valet av hastighetsgräns göras med hänsyn till Vägstan-

dard.

Olyckskvot
(olyckor/miljon fordonskm)

70 90 110

 

I
|

Hastighetsgräns

 

I .

90-110 1 7110

 

I
<70 | 70-90

-
h
*

-
.
_
_
_

Dålig standard Bra standard Vägstandard

Figur 4. Hypotetiska samband mellan Olyckskvot (olyckor per

miljon fordonSkilometer) och Vägens standard, Vid

olika hastighetsgränser.
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.Figur 5 visar,

90-vägar 110-vägar70-vägar

,...-..

Figur 5. Förändring i antal olyckor per miljon fordons-

kilometer efter införandet av bashastighets-

gränsen 70 km/h på vägar som erhöll hastighets-

gränsen 70 km/h (70-vägar), vägar där hastig*

hetsgränsen var oförankrad 90 km/h X90-vägar)

och vägar där hastighetsgränsen höjdes till

110 km/h (llO-vägar). (Se även bilaga 1).

att olyckskvoterna uttryckta i antal olyckor/

milj. fordonskilometer i stort sett utjämnats på 70-, 90- och

llOrvägar genom de nuvarande differentierade hastighetsgrän-

serna. Som tidigare nämnts bestäms dessa av dels vägbredden,

dels årsmedeldygnstrafikens storlek.

Resultat från undersökningar av hastighetsbegränsningars

effekt på trafikolyckor har visat att man genom vägbredds-

kriteriet uppnått en utjämnande effekt på olyckskvoten i

olika väg- och trafikmiljöer. Man vet emEllertid också att

olyckskvoterna kan variera mellan vägar som tillhör samma

vägbreddsklass. Olyckskvoten är beroende av t ex vägens

linjeföring.
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Vid statens väg- och trafikinstitut utvecklas modeller för

k litetsbestämning av landsbygdens vägnät. Genom modellerna

blir det möjligt att skatta förväntad olyckskvot och medel-

hastighet för enskilda vägavsnitt, (7).

Modellerna tar hänsyn till nuvarande hastighetsgräns, tvär-

sektion, årsmedeldygnstrafik, linjeföring och beläggningstyp.

Oavsett vilken målsättning som utgör grunden för ett hastig-

hetsbegränsningssystem kan modellerna utgöra ett betydelse-

fullt beslutsunderlag för val av hastighetsgräns, eftersom

modellerna tillåter en betydligt större upplösning med av-

seende på olyckskvot och medelhastighet än vad som tidigare

varit möjligt. Genom att utnyttja dessa modeller kan ett

betydligt bättre beslutsunderlag erhållas föreüü:mer diffe-

rentierat hastighetsbegränsningssystemän det nuvarande. Det

är möjligt att låta hastighetsgränserna bestämmas av inte

enbart vägens tVärSektion utan även av vägens linjeföring.

i anslutning till den översyn av hastighetsgränserna för

enskilda vägavsnitt, Som sker kontinuerligt, beaktas linje-

föringen utifrån förekomst av spärrlinje. I och med väg-

databankens tillkomst är det emellertid möjligt att utöka

de kriterier som-gäller för val av hastighetsgräns med kri-

terier baserade även på vägens linjeföring.

Som tidigare påpekats är årsmedeldygnskriteriet inte för-

enligt med en målsättning att utjämna skillnader i olycks-

kvoter. På landsbygdens vägnät råder ett starkt samband mel-

lan vägbredd och årsmedeldygnstrafik. Ju mer trafik en väg

har desto bättre är i allmänhet vägStandarden, vilket medför

att vägar med hög trafik har en jämförelsevis låg olyckskvot.

Ett annat skäl som talar emot årsmedeldygnstrafikkriteriet

är att det inte finns belagt att risken för en olycka - ut-

tryckt i olyckskvot - ökar då trafiken ökar. .Antalet olyc-

kor per miljon fordonskilometer visar sig vara tämligen opå-

verkat av årsmedeldygnstrafikens storlek.
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Det finns i stället tecken som tyder på att olyckskvoten

minskar vid ökad årsmedeldygnstrafik även om detta delvis

torde kunna förklaras av att vägar med hög trafik, bort-

sett från vägbredd, har högre standard än vägar med låg

trafik. Detta innebär att en målsättning där man vill

utjämna olyckskvoterna på olika vägar inte är förenligt

med årsmedeldygnstrafikkriteriet, eftersom en sänkning av

hastighetsgränsen vid hög trafik innebär en sänkning av

olyckskvoten i jämförelse med motsvarande vägar med låg

trafik och oförändrad hastighetsgräns.

Tidsdifferentierade hastighetsgränser

På grund av skillnader i klimatförhållanden och ljus-

förhållanden under året, uppstår stora skillnader i olycks-

I figur 6 redovisas olyckskvoten efter

Olyckskvoten

kvot under året.

.månad för norra, mellersta och södra Sverige.

är för samtliga regioner 1,5-2 gånger högre under månaderna

oktober-februari än under månaderna mars-september. Or-

saken till detta kan i stor utsträckning förklaras av skill-

nader i väglags- och ljusförhållanden. Det bör noteras

att mars 1973 var betydligt mildare och nederbördsfattigare

än normalt i hela Sverige.

I tidigare undersökningar av hastighetsbegränsningars

effekt på trafikolyckor visar hastighetsgränser 90 resp

110 km/h i jämförelse med fri-fart ingen entydig effekt

på antalet olyckor under vinterperioder, (l).

Införandet av 70-gränsen 1971-06-01 medförde emellertid

att reduktionen av antalet olyckor på vägar som tidigare

*haft hastighetsgränsen 90 km/h, var större under vinter-

(2). I följande tabell

anges förändringar i olyckor för de undersökta 70-vägarna

halvåret än under sommarhalvåret,

och kontrollvägar, där hastighetsgränsen var oförändrad,

för sommar resp vinterhalvår.
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70-vägar

Sommarhalvår Vinterhalvår

Hastighetsgräns örändring Hastighetsgräns Förändrinå

90 I 70 i % 901 70 i s

935 I 764 - 18.3 921 g 757 - 17.8

Kontrollvägar

Sommarhalvår Vinterhalvår

Hastighetsgräns örändring Hastighetsgräns Förändring

90 90 1 % 90 90 i %

747 792 - 2.0 835 919 + 10.1

 

  

  

   

Om man enbart betraktar 70-vägarna framgår att reduktionen

i antalet olyckor var ungefär densamma under såväl sommar-

som vinterhalvåret (18%).

ändringen på kontrollvägarna är antalet olkaor för Sommar-

perioderna oförändrat medan det för vinterperioden skett en

ökning. Om kontrollvägarna speglar det förhållande som skulle

ha rått även på 70-vägarna om hastighetsgränsen 90 km/h bi-

behållits är således effekten av sänkningen av hastighets-

Om man dessutom ser till för-

gränsen till 70 km/h större under vinterhalvåret än under

sommarhalvåret.
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Under åren 1960-1967 då frifartförhållanden gällde för lands-

bygdens allmänna vägnät infördes under större helger till-

fälliga hastighetsbegränsningar. Hastighetsgränserna var

under jul- och nyårshelgerna 80 km/h och under övriga helg-

perioderna 90 km/h. Den lägre hastighetsgränsen under jul-

och nyårshelgerna uttrycker en bedömning av att de yttre

förhållandena under denna period ger upphov till en större

olyckskvot än under andra helgperioder. Resultat från olika

undersökningar av effekten på olyckor av denna typ av tids-

differentierade hastighetsbegränsningar visar att olyckorna

reducerats till såväl antalsom skadeföljd, (8).

Utifrån ovanstående resultat finns det all anledning att be-

akta den möjlighet som föreligger att med hjälp av differen-

_tierade hastighetsgränser utjämna skillnader i olyckskvot

i såväl tid som rum. Genom att införa tidsdifferentierade

hastighetsgränser, dvs lägre_hastighetsgränser under Vintern,

tskulle antagligen stora trafikSäkerhetsvinter kunna uppnås.

I en undersökning utförd av VTI (9) beskrivs de skillnader

i olycksrisk som uppträder under olikaljusförhållanden och

väglagsförhållanden i olika delar av Sverige och under olika

delar av året. Det använda måttet på olycksrisk är olycks-

kvoten - antal olyckor per miljon axelparkm. Det undersökta

vägnätet består at det statliga Vägnätet och olycksmaterialet

omfattar är 1973. *

Med ljquörhållanden avses dagsljus-mörker och med väglags-

förhållanden barmark-is eller snö; För undersökningSåret

har det varit möjligt att utifrån trafikräkningar på det

statliga vägnätet samtidigt fördela trafikarbetet på dessa

olika yttre förhållanden samt på region. Olycksmaterialet har

fördelats på motSvarande sätt. Härigenom erhålles således

möjligheten att uttrycka olycksrisken med hjälp av olycks-

_kvoter för olika'yttre förhållanden.
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De genomsnittliga olyckskvoterna för de olika yttre för-

hållanden som undersökts var för norra, mellersta och

södra Sverige följande

Norra Sverige

Barmark Is/snö

Dagsljus 0.37 1.07

Mörker 0.83 1.43

Mellersta Sverige

Barmark Is/snö

Dagsljus 0.46 Å 2.67_

Mörker 1.01 3.30

Södra Sverige

.Barmark Is/snö

Dagsljus 0.55 5.29

Mörker 7.931.06

Med avseende på region är olyckskvoterna genömgående 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-förhâllan-

den 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/snöförhållanden.
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MÅLSÄTTNING MED HÄNSYN TILL OLYCKSKOSTNADEN

I föregående målsättning - hänsyn till olyckskvot - har

ingen hänsyn tagits till att olyckans skadeföljd i allmän-

het blir svår vid högre hastighet.

Energin hos ett fordon ökar med kvadraten på hastigheten.

Man kan således förvänta att skadeföljden för en olycka

ökar med kvadraten på hastigheten. I de försök med bashas-

tighetsgränsen 70 km/h som pågår för närvarande minskade

antalet personskadeolyckor vid sänkning av hastighetsgrän-

sen från 90 till 70 km/h med ungefär 24 %. Motsvarande vär-

de för antalet skadade personer var ungefär 29%. Hela an-

talet olyckor minskade med 18 %. Olyckornas skadeföljd på-

verkades alltså i högre grad än antalet olyckor. Kostnaden

per olycka torde därmed ha minskat när hastighetsgränsen

sänktes från 90 till 70 km/h. Liknande resultat har redovi-

sats från andra svenska försök med hastighetsbegränsningar.

-Även amerikanska undersökningar (10) har visat att olycks-

kostnaden ökar relativt starktmed ökad hastighet (se figur

7 och 8).

 

  

 

5 4000 .. Cmciol Vincent. Mamma: *

   

Figur 7. Accident severity vs vehicular speed, 2-lane

rural highways.
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ur 8. Accident severity vs vehicular speed, 4-lane

divided rural highways.

Med bättre kunskap om skadeföljdens eller olyckskostnadernas

hastighetsberoende för olika olyckstyper skulle det vara

möjligt att bestämma fartgränsen i skilda Vägmiljöer så att

en utjämning av olyckskostnaderna per miljon fördonskilometer

erhölls. En konsekvens härav kan bli att hastighetsgränser

läggs ut så att lägre olyckskvot erhålls på vägar av god

standard än på vägar av sämre standard.
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MÅLSÄTTNING MED HÄNSYN TILL OLYCKSKOSTNADER OCH FORDONS"

KOSTNADER

Av föregående avsnitt har framgått att målsättningen med

ett hastighetsgränssystem kan vara att olyckskostnaden/milj

fordonskilometer skall vara "densamma" i olika väg- och

trafikmiljöer. Bakgrunden är som tidigare redovisats att

olyckskostnaden torde öka med ökad hastighet. Det finns

emellertid en annan faktisk kostnad som också ökar med has-

tigheten nämligen fordonskostnaden.

Ur samhällets synpunkt är det viktigt att tillgängliga

energiresurser utnyttjas ändamålsenligt, vilket bland

annat visat sig av olika länders handlande i samband med

oljekrisen under våren 1974.

Eftersom både olyckor och bränsleförbrukning och övriga

fordonskostander belastar samhället med faktiska utgifter

kan den i föregående avsnitt angivnamålsättningen utveck-

las till en målsättning med ett hastighetsgränssystem där

summan av olyckskostnad och fordonskostnad per miljon for-

donskilometer skall vara "densamma" i olika väg- och tra-

fikmiljöer. Denna målsättning skulle ställa betydligt

större krav på en trafiksäker vägutformning för att tillåta

höga hastigheter än den målsättning där endast olyckskost-

naden beaktas eftersom fordonskostnadens inverkan är rela-

tivt stor vid höga hastigheter.

Enligt det samband mellan hastighet och fordonskostnad

som redovisas i "Angelägenhetsbedömning av vägprojekt",

VV 1974, ökar fordonskostnaden från 190 000 till 210 000

kr/milj fordonskilometer då hastigheten höjs från 70 till

100 km/h. Detta innebär att den genomsnittliga olyckskost-

naden per milj fordonskilometer skall vara 20 000 kr lägre

vid hastigheten 100 km/h jämfört med olyckskostnaden per

milj fordonskilometer vid hastigheten 70 km/h för att

summan av olyckskostnad ooh fordonskostnad skall vara den-

samma vid de olika hastigheterna.
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TRANSPORTEKONOMISK MÅLSÄTTNING

Metodbeskrivning

Det förefaller rimligt att i en målsättning för differen-

tierade hastighetsgränser även beakta hastighetsgränsernas

effekter på t ex restid. Det gäller att väga en minskning

av antalet olyckor och olyckornas svårighetsgrad mot då för-

längda restider som blir följden av en effektiv hastighets-

begränsning. En sådan avvägning kan ske genom att uttrycka

olyckor, restid m m i en jämförbar storhet, dvs kronor.

När en värdering av olyckor och restid väl har gjorts, blir

det väsentligt enklare att uttrycka en målsättning för

differentierade hastighetsgränser. Hastighetsgränserna bör

anpassas till vägens geometri och trafikens storlek på så-

dant sätt att lägsta transportkostnader erhålles. Med tran-

sportkostnader avses här enbart summan av olycks-, fordons-

och restidskostnader. I dessa kalkyler bör hänsyn även

tagas till kostnader för utmärkning, övervakning m m.

Hur skall man då värdera trafikolyckor, restid m m? Frågan

som är av delvis politisk art, har varit föremål för olika

utredningar utan att man lyckats enas om godtagbara värde-

ringsprinciper. I huvudsak är det endast i samband med

väginvesteringar som de olika kostnadsposterna hittills har

kommit till användning i lönsamhetskalkyler. De värderingar

som ligger till grund för trafikolyckor och tidskostnader

torde därför inte vara helt oberoende av varandra. En polis-

rapporterad trafikolycka värderas i samband med väginveste-

ringar till 80 000 kr och varje personbilstimme till 15 kr

(1973 års priser). Fordonskostnaderna har beräknats för en

lastbilsnadel av 12 %. Uppgifterna har hämtats från "Ange-

lägenhetsbedömning av vägprojekt" Statens Vägverk, DA 121,

1974.

För att genomföra en transportekonomisk målsättning för

val av hastighetsgräns i en speciell vägmiljö krävs infor-

mation om Olycks-, fordons- och tidskostnader som funktion
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av hastigheten i denna miljö. Miljön kan karakteriseras

med avseende på t ex vägens tvärsektion och linjeföring

och trafikens storlek och sammansättning. I figur 9 redo-

visas de hypotetiska sambanden mellan de olika kostnads-

posterna och hastighet. Med transportkostnad avses summa

av kostnadsposterna. Den lägsta transportkostnaden erhålles

 

   

 

 

 

 

vid hastigheten Vopt. Den "optimala" hastighetsgränsen

är den som vid given övervakning ger medelhastigheten Vopt.

Både lägre och högre hastigheter ger högre transportr

kostnader

Kostnad
(kronor/miljon fordonskm)

000 a.

000 _

000 -

000 i_

000 _

TranSportkostnad

000 ._ Fordonskostnad

.';i"0?" . Tidskostnad

i h _i .. i _j Olyckskostnad

Luunääää** ! p *r ' v
10 50 100. 5

'vopt' Hastighet (v)

Figurfâ. Hypotetiska samband mellan fordons-, tids- och

olyckskostnader och hastighet i en viss vägmiljö.
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Tidskostnadsfunktionen är densamma för olika vägmiljöer.

Detsamma kan i princip sägas gälla även fordonskostnads-

funktionen. För att finna den "optimala" hastighetsgrän-

sen i en viss vägmiljö krävs alltså speciell information

endast om olyckskostnaden som funktion av hastigheten. För

att erhålla denna information är det nödvändigt att i en

försöksverksamhet pröva effekten av skilda hastighetsgrän-

ser med avseende på såväl olyckor som medelhastigheter.

Ett sätt att närma sig ovanstående målsättning är att stude-

ra de marginella förändringarna i de olika kostnaderna när

hastigheten förändras till följd av ändrad hastighetsgräns.

Totala kostnaden (K).kan beräknas enligt

K = K + K + K
0 T F

där KO = olyckskostnad

KT = tidskostnad

fordonskostnadaf

Den marginella kostnaden vid en förändring av hastigheten

från v0 + v erhålles enligt följande:

AKV = AK0 + AKT + AKF

Enligt figur 9 finns det endast en minimikostnadspunkt (eller

ett intervall). Detta innebär, att då v = VOpt är AKV = 0.

I verkligheten betyder detta att en ökning i olyckskostna-

der motsvaras av en lika stor minskning i summan av fordons-

och tidskostnaderna eller tvärtom. För att belysa de mar-

ginella kostnadsförändringarna krävs förutom information om

hastigheten vO kännedom om den relativa förändringen i olycks-

kvoten då hastigheten ändras från v6 + v i viSs väg- och

trafikmiljö.



Det förda marginalkostnadsresonemanget illustreras i figur 10,

där förändring i olyckskostnad satts som funktion av summan

av fordons- och tidskostnaderna.

Olyckskostnad/miljon fordonskilometer

 

 

Fordons- och tidskostnad/miljon

fordonskilometer

Figur 10. Hypotetiska värden på olyckskostnader och fordons-

 

och tidskostnader vid olika medelhastigheter.

Den "Optimala" hastigheten i en Viss vägmiljö ligger vid den

punkt på kurvan, där vinkelkoefficienten för tangenten är lika

med -1. Detta värde svarar mot det, där summa transport-

kostnader har sitt minimivärde i figur 9. För att finna den

"Optimala" hastighetsgränsen för en viss "typ'av vägar krävs

ett iterativt förfarande i vilket nya hastighetsgränser prövas

utifrån redan erhållna resültat. Det toñde stå klart, att man

genom praktiska försök aldrig kan finna den optimala hastig-

hetsgränsen för en speciell vägmiljö på grund av svårigheter

att praktiskt pröva olika hastighetsgränser. För genomförandet

av en transportekonomisk målsättning torde den tidigare

omtalade simuleringsmodellen och olycksmodellen kunna

tillämpas.
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Kostnadsberäkningarna grundar sig på, som tidigare påpekats

mycket omdiskuterade värden på olyckor och restid. En höjd

olycksvärdering eller sänkt restidsvärdering innebär att

en lägre hastighetsgräns blir optimal. En högre restids-

värdering eller lägre olycksvärdering innebär å den andra

sidan, att den "optimala" hastighetsgränsen blir högre.

Modell för bestämning av samband mellan olyckskvot oCh fak-

tiska hastigheter vid transgortkostnadsminimum

Tillgången på hastighetsdata för att studera samband mellan

olyckskvot och faktiska hastigheter i olika väg- och trafik

miljöer är mycket begränsad. I anslutning till de olika

försök som gjorts med differentierade hastighetsgränser har

emellertid skattningar av hastigheter och olyckskvoter

gjorts vid olika hastighetsgränser. I det följande kommer

'dessa data att utnyttjas för en modell, som beskriver det

samband mellan olyckskvot och hastighet som ger lägsta tran-

sportkostnader. Då data är behäftade med stor osäkerhet

får modellen närmast betraktas som ett räkneexempel.

Jämförelse mellan hastighetsgränserna 90 och 110 km/h som

finns redovisad i Specialrapport 90, SVI l970,(ll), gav

följande resultat:

Tvärsektion Olyckskvot

90 km/h 110 km/h

7,0 m 0,40 0,44

9,0 - 10,0 m 0,38 0,47

11,0 - 12,0 m 0,28 0,35

Skillnaden i faktiska mellanhastigheter mellan hastighets-

gränsen 90 och 110 var 6 km/h.



Utifrån skattade värden på mellanhastigheterna för olika

miljöer vid hastighetsgränserna 90 och 110 km/h erhålls

följande förhållande mellan olyckskvoten vid 90xå)90,.resp

110, (%)110, för olika vägbredder.

0 2 3
Vägbredd (T)110 V 110 V 110

0 2 3
(T) 90 V 90 V 90

7,0 m 1,10 1,16 1,24
9,0 - 10,0 m 1,23 1,15 1,24.

11,0 - 12,0 m 1,25 1,24 1,38

Som framgår av ovanstående tycks förhållandet mellan olycks-

kvoterna åtminstone grovt kunna skattas med hjälp av kvoten

mellan kvadraten eller kuben på de faktiska medianhastig-

heterna vid 110 och 90 km/h.

I Rapport nr 24, VTI 1973 (2), har jämförelse gjorts mellan

hastighetsgränserna 70 och 90 km/h.

Olyckskvot

Vägbredd 90 km/h 70 km/h

< 6,0 0,68 0,53

sig - 619

7IO

I Rapport nr 12, VTI 1973(124, redovisas hastighetsmät-

ningar i motsvarande miljöer vid 70 resp 90 km/h. Föl-

jande förhållande erhölls mellan olyckskvoterna, kvadra-

ten och kuben på medianhastigheterna.
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2 3
Vägbredd (O/T)90 V 90 V 90

2 3
(O/T)70 V 70 V 70

6,0 1,31 1,14 1,22
6,0 - 6,9 1,28 1,14 1,22

7,0 1,22 1,21 1,32

Även av denna tabell framgår att ett V2- eller V3-förhållan-

de relativt väl kan belysa förändringen i Olyckskvot vid

förändringar i hastigheter. Observera att de använda hastig-

heterna och olyckskvoterna är förenade med relativt stora

varianser. Ett utnyttjande av de erhållna sambanden gör det

möjligt att beräkna sambandet mellan olyckskvot och hastig-

het vid transportkostnadsminimum enligt följande.

Relativa förändringen i antalet olyckor vid förändring av

hastigheten från vO + v antas vara proportionell mot

2 22_ (modell 1), OV OV = OV z; _ l)

2 O O 2
v v
0 0

v3 3
- (modell 2), O - O _ 0 v
3 V vo- Vo _§ - 1)

v v
0 0

där OV = antalet olyckor vid hastigheten v

OV = antalet olyckor vid hastigheten vO
o

VOpt är den hastighet som ger den lägsta totala transport-

kostnaden. Utifrån de två olika modellerna för olycksför-

ändring som funktiOn av hastigheten, den värdering av tids-

kostnad och den funktiOn för fordonskostnaden som använts

vid Väginvesteringar är det möjligt att beräkna vopt.
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Förändringen i olyckskostnad (AK0) då hastigheten ändras

från V + VO är

2
_ y_ -AlKO - OV ( 2) 80 000 kr enligt modell 1

0 v
0

eller

V3
AZKO = OV (-3) 80 000 kr enligt modell 2

0 V
0

AKV = AlKO + AKT + AKF = 0

kan då skrivas som

6 l l 2 2
10 (-C; 5) 15 - 1,24 (b (v-VO) + 0 (V V0)

    

.9= V
T V2-Vå

2 - 80 000

v
0

106V [15-124VV(b+C(V+V))]= 0 _ .' O O's
(v + VO)V ° 80 000

o. lim 0 _ 0
och lat V +V T - (T)V

d V 3 den olyckskvot som erhålles då totala transport-

kostnaden antar minimivärde för en given hastighet v.

_. .106. [15 - 1,24 v2 .(b + c (2v))]
V 2V - 80 000*

M
O I(.
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Motsvarande uttryck enligt modell 2 ger

= 106 (15 - 1,24 v2 gb + c (2VD)
v 3v ° 80 000

 

I figur 8 redovisas det samband mellan olyckskvot och has-

tighet som ger upphov till lägsta totala transportkostnad

utifrån de båda modellerna.

OLYCKSKVOT (§0

A

1,0 "'

0,5 -.

 

n MODELL 1

 

70 75 80 85 90 95 100

HASTIGHET (V)
..

FigurÃEL Samband mellan olyckskvot och faktiSka hastig-

heter vid transportkostnadsminimum.

Figuren tolkas på följande sätt. Vid den värdering av

olyckor och restid som modellen grundar sig på (80 000 kr

per olycka, 15 kr per timme) innebär ett utfall av en

olyckskvot och medelhastighet som ligger över sambandslin-

jen att hastighetsgränsen i.denna miljö bör sänkas för att

minimala transportkostnader skall erhållas. Om å.andra
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sidan punkten för olyckskvot/medelhastighet faller under

sambandslinjen skall hastighetsgränsen höjas för att mini-

mala transportkostnader skall erhållas.

Genom att ändra värderingen av olyckor och restid ändras

även optimumpunkterna. Vid högre olycksvärde och/eller

lägre tidvärde närmar sig sambandslinjen x-axeln. Konse-

kvensen häravblir att minimala transportkostnader ernås

vid lägre hastighetsgränser. Vid motsatt förändring av

olycks- och tidvärde fjärmar sig sambandslinjen från x-axeln.

Konsekvensen härav blir att minimala transportkostnader er-

nås vid högre hastighetsgränser. Som tidigare påpekats är

värdering av olyckor och tid en fråga av delvis politisk

natur.

Figur 11 visar, att vid hastigheten 99 km är de marginella

tids- och fordonskostnaderna lika stora varför det krävs

,en Olycksfri miljö för att den totala transportkostnaden

skall anta minimivärdet. I princip innebär detta med nu-

varande tidsvärdering att oavsett olyckor finns det ur tran-

sportekonomisk synpunkt ingen anledning att tillåta en medel-

hastighet över 100 km/h. Den Vägmiljö som idag har den

lägsta olyckskvoten är motorvägar. Olyckskvoten är där

omkring 0,3, vilket innebär att den optimala medelhastig-

heten bör vara 93 km/h enligt modell 1 eller 89 km/h enligt

modell 2. Medelhastigheten på motorvägar är för närvarande

ungefär 100 km/h.

I figur ll har inritats de värden på olyckskvot och medel-

hastighet på vägar, där hastighetsgränsen ändrats från 90

till 70 km/h. 90-värdena ligger i figuren till höger om

70-värdena. Om man utgår från "modell 2" visar de erhållna

resultaten att 70-gränsen är för låg hastighetsgräns för

de undersökta tvärsektionsklasserna i förhållande till ett

transportekonomiskt Optimum. Det måste påpekas att relativt

stor osäkerhet Vidlåder de erhållna resultaten.
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Praktiska möjligheter att anpassa hastighetsgränser till

en transportekonomisk målsättning

Även om de tidigare beskrivna trafiksäkerhetsmodeller som

för närvarande utarbetas kommer att kunna ge mycket värde-

full information för vägledning vid val av hastighetsgrän-

ser enligt en transportekonomisk målsättning måste det kons-

tateras att den erforderliga kunskapen om olyckors samband

med faktiska fordonshastigheter för närvarande är otillräck-

lig.

Den i föregående avsnitt redovisade transportekonomiska

modellen är behäftad med stor osäkerhet och kan inte i sin

nuvarande utformning tjäna som underlag för bestämning av

hastighetsgränser i skilda miljöer enligt en transporteko-

nomisk målsättning.

[Förutom den osäkerhet som vidlåder den transportekonomiska

modellen till följd av att hänsyn inte tagits till att

olyckskostnaden ökar med fordonshastigheten grundar sig

modellen på relativt osäkra olyckskvots- och hastighetsvär-

den. Det måste därför konstateras att det blir nödvändigt

att genomföra kompletterande försök med differentierade

hastighetsgränser för att erhålla tillräcklig grad av

säkerhet med avseende på olyckors samband med hastigheter

som krävs för genomförandet av en transportekonomisk mål-

sättning. Även simuleringsmodellen kan komma till nytta i

detta-sammanhang (7).
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MÅLSÄTTNING MED HÄNSYN TILL HASTIGHETSGRÃNSÖVERTRÄDELSER

Oavsett vilket hastighetsgränssystem som införs i ett väg-

trafiksystem bör detta kombineras med övervakning. Den

fråga som behandlas i detta avsnitt är om det är möjligt

att finna ett hastighetsgränssystem som enbart är knutet

till övervakningsproblematiken med avseende på trafikan-

ternas hastighetsgränsöverträdelser.

Med nuvarande resurser för övervakning av hastighetsgränser

torde själva övervakningen spela en relativt liten roll

när det gäller efterlevnad av nu gällande hastighetsgränser.

I figur 12 redovisas överträdelsefrekvensen (procentuella

andelen fordon sam överskrider den gällande hastighets-

gränsen) som funktion av hastighetsgräns. Av figuren fram-

går att andelen fordon som överskrider hastighetsgränsen

'70 km/h är 60-70 %. Figuren är sammanställd av resultat

från hastighetsmätningar som redovisats i "Differentierade

allmänna hastighetsbegränsningar, Del 2, Trafikanternas

hastighetsanpassning", Specialrapport nr 90, SVI 1970, samt

"Hastighetsuppföljning av 70-gränsen under sommarhalvåret

1971, Rapport nr 12, VTI 1972.

En tänkbar målsättning för ett hastighetsgränssystem som

enbart bygger på övervakning är att överträdelsefrekvensen

är densamma i olika väg- och trafikmiljöer.

Starkt knuten till övervakningsproblematiken är givetvis

trafikanternas förståelse för hastighetsgränssystemet. Som

en följd av ovanstående bör ett hastighetsgränssystem som

enbart tar hänsyn till övervakning anpassas till trafikan-

ternas faktiska hastigheter. Bortsett från fri-fartför-

hållanden innebär ett sådant system att orimligt höga has-

tighetsgränser väljs elleratt en viss andel av trafikanter-

na tillåts överskrida hastighetsgränsen.
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Figur 12. Överträdelsefrekvens som funktion av hastighets-

gräns (H) resp hastighetsgräns + 10 km/h (H+10).

 

Ett exempel på det senare är hastighetsgränssystem där

hastighetsgränsen i olika väg- och trafikmiljöer anpassas

till 80-, 85- eller 90-percentilen av resp miljös hastig-

hetsfördelning. Ettsådant system resulterar i att av de

tidigare diskuterade kostnadsposterna är det endast tids-

kostnaden som beaktas.

Eftersom den typ av hastighetsgränser som diskuteras i denna

promemoria är maxhastighetsgränser kan, i det fall de införda
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hastighetsgränserna i ovanstående exempel är maxhastighets-

gränser, Övervakning, reducera antalet Överträdeleser. Det

är ofrånkomligt att varje hastighetsgränssystem som beaktar

trafiksäkerheten kräver övervakningsresurser, vilket inne-

här att det inte är realistiskt att utveckla en målsättning

med ett hastighetsgränssystem som enbart tar hänsyn till

övervakningsproblematiken.

Klart är emellertid att de Övriga redovisade målsättningarna

ställer olika krav på övervakning av hastighetsgränserna.

Dessa krav bestäms dock i första hand av den nivå som väljs

inom de olika hastighetsgränssystem utifrån en överordnad

målsättning med trafiksäkerhetsarbetet.

Det bör i detta sammanhang påpekas att trafikövervakning även

har ett egenvärde för att öka trafiksäkerheten.
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FÖRSLAG TILL MÅLSÄTTNING FÖR ETT GENERELLT HASTIGHETS-

BEGRÄNSNINGSSYSTEM

Statens väg- och trafikinstitut har av statens trafiksäker-

hetsverk i samråd med rikspolisstyrelsen och statens vägverk

fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till målsättning

för ett generellt hastighetsbegränsningssystem. Målsätt-

ningen inriktas på att finna ett system efter vilket fart-

gränserna bestäms. Någon ställning tages inte till på

vilken nivå ett sådant system skall läggas. Som tidigare

påpekats är detta en fråga av delvis politisk karaktär.

Under arbetets gång har de i tidigare avsnitt redovisade

renodlade målsättningarna diskuterats med representanter

från de ovan nämnda myndigheterna. Dessa diskussioner har

visat att en slutlig målsättning bör innehålla ett hänsyns-

tagande till flera av de genomgångna målsättningarna. Den

målsättning som i första hand bör beaktas i en slutlig mål-
Y.

sättning har ansetts vara

MÅLSÄTTNING MED HÄNSYN TILL OLYCKSKVOT

Inom denna målsättning bör även olyckstäthet,

olyckornas skadeföljd på person och trafikanternas

förståelse för hastighetsbegränsningssystem be-

aktas.

Som tidigare påpekats är det inte möjligt att samtidigt

uppfylla såväl hänsynstagande till olyckskvot som hänsyns-

tagande till olyckstäthet. Utgångspunkten för förslaget

till målsättning för ettgenerellt hastighetsbegränsnings-

system har därför i första hand knutits till utjämning av

olyckskvot, men genom att differentiera denna målsätt-

 

ning med avseende på vägkategori har emellertid målsätt-

ningen som avser utjämning av olyckstäthet delvis beaktats.

Dessutom skall även olyckornas skadeföljd på person och

trafikanternas förståelse för hastighetsbegränsningssystemet

beaktas.
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Målsättning

 

Målsättningen kan formuleras enligt följande: Att med

hjälp av differentierade hastighetsgränser utjämna

olyckskvot och skadeföljd i rum och tid inom "homogena"

vägkategorier.

Med olyckskvot avses antal trafikolyckor per miljon fordons-

kilometer. Med skadeföljd avses antal skadade personer per

trafikolycka. Målsättningen innebär idealt sett att olycks-

kvoten och skadeföljden inom en "homogen" kategori av vägar

skall vara densamma för samtliga vägar tillhörande denna

kategori under olika delar av året.

Differentieringen av målsättningen för olika vägkategorier

innebär att den i princip kan användas för hela gatu- och

vägtrafiksystemet. Förslaget avser emellertid i första hand

'landsbygdens allmänna vägnät. Orsaken till differentiering

av målsättningen på olika vägkategorier är betingad av de

stora skillnader som råder mellan olika vägkategorier med

avseende på vägstandard, trafikens storlek, trafikantsamman-

sättning m m och härigenom de stora skillnader som före-

kommer i olyckskvoter och olyckornas skadeföljd på person.

Utjämning av olyckskvot

Av de tidigare avsnitt presenterademålsättningarna

framstår i första hand målsättningen som innebär en ut-

jämning av olyckskvot som den mest relevanta i anslutning

till ett hastighetsbegränsningssystem.

Resultat från de försök som bedrivits med rumsdifferen-

tierade hastighetsgränser sedan 1968 visar att nuvarande

hastighetsbegränsningssystem inneburit en utjämning av

olyckskvot, uttryckt i antal polisrapporterade olyckor per

miljon fordonskilometer, mellan tvåfältsvägar av olika

standard. Indelningen av tvåfältsvägar är emellertid mycket

grov och har enbart gjorts efter nuvarande hastighetsgränser

70, 90 och 110 km/h. Fortfarande råder dock stora skillnader
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i olyckskvoterna dels på grund av bl a att nuvarande kri-

terier för 70, 90 och 110 km/h är mycket grova.

Förutom att ett hastighetsgränssystem skall vara rums-

differentierat synes även en tidsdifferentiering kunna ge

upphov till stora trafiksäkerhetsvinter. På samma sätt

som olyckskvoten kan utjämnas i rummet kan olyckskvoten

utjämnas i tiden med differentierade hastighetsgränser.

Olyckskvoten uttryckt i antal olyckor per miljon fordons-

kilometer är på landsbygdens vägnät i genomsnitt upp till

2 ggr högre under vinterhalvåret (okt-mars) än under sommar-

halvåret. Detta innebär att en generell sänkning av de

rumsdifferentierade hastighetsgränsernas nivå under Vinter-

perioden är motiverad och skulle bidraga till en väsentlig

minskning av totala antalet olyckor.

Den föreslagna målsättningen innebär att varje "homogen"

vägkategori skall "tilldelas" en olyckskvot, som i ett

hastighetsbegränsningssystem skall eftersträvas för alla

vägar inom denna vägkategori. Dettainnebär att olika väg-

kategorier kommer att "tilldelas" olika olyckskvoter.

Där är härvid viktigt att påpeka att det som åsyftas ovan

avser ett generellt hastighetsbegränsningssystem. I många

fall bör och skall givetvis hastighetsbegränsningar även

användas som åtgärd vid lokala trafiksäkerhetsproblem t ex

vid korsningar eller lokala olydkskoncentrationer på grund

av lökala Väg- och trafikförhållanden.

Bakgrunden till differentieringen på vägkategori skall

ses utifrån det förhållandet att hastighetsbegränsning är

en bland många åtgärder som kan användas i trafiksäkerhets-

höjande syfte. För att exemplifiera detta kan jämförelse

göras mellan en motorväg och en vanlig tvåfältSväg. Trafik-

förhållanden på enmotorväg innebär att olyckor av viss typ

reduceras eller elimineras vilket medför att den i allmänhet

är trafiksäkrare än vanliga tvåfältsvägar dvs den har

lägre total olyckskvot än tvåfältsvägen. Denna skillnad i

olyckskvot som till stor del beror på skillnader i väg-
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standard och trafikantsammansättning bör inte helt elimineras

i ett generellt hastighetsbegränsningssystem.

I verkligheten innebär detta att ju bättre standard en väg

har desto lägre olyckskvot "tilldelas" vägen. Eftersom Väg-

standarden är starkt korrelerad med trafikens storlek inne-

bär detta en utjämning av skillnader i olyckstäthet i jäm-

förelse med att skilda vägkategorier tilldelas samma olycks-

kvot.

Det kan emellertid vara förenat med svårigheter att finna en

metod som på ett tillfredsställande sätt gör det möjligt

att erhålla "homogena" vägkategorier.

Det synes möjligt att utifrån olyckstypsfördelningen på

olika vägtyper erhålla en klassificering i "homogena"

vägkategorier. Olyckstypsfördelning är i hög grad be-

.roende av vägens standard, trafikens storlek och trafikant-

sammansättningen. Dessutom innebär information om olycks-

typsfördelningen även en grov information om olyckornas

skadeföljd på person.

Det andra problemet som uppstår är att finna en metod som

bestämmer vilka relatiOner som skall gälla mellan olika

Vägkategoriers "tilldelade" olyckskvoter.

I nedanstående tabell redoVisas vägkategorierna motorvägar,

motortrafikleder samt 2-fältsvägar med olkastyper som

förväntas förekomma på de olika vägkategorierna samt för-

delningen på olyckstyper utifrån vägVerkets olycksstatistik

1972.
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w när
OLYCKSTYP FÖRE- ANDEL FÖRE- ANDEIJ FÖRE- ANDEL

KOMST % KOMST % KOMST %

Singel på sträcka >< 49 x 42 x 33

Singe1.på ramp x x

Omkörning x 17 x 18 X 6

Upphinnande x 13 x 6 x 4

Korsning, Avsväng x 17

Möte 3 x x 13

Oskyddad trafikant x 5

Vilt x 12 < 24 x 17

Övrigt x 6 x 3 x 6

    

 

  

  

På landsbygdens vägnät är det möjligt att använda andelen

singelolyckor för attbestämma relationerna mellan olika

;vägkategorier. Ur ovanstående tabell kan således rela-

tionerna för de olika vägkategorierna erhållas.

Olyckskvot på tvåfältsväg = a

. _ 33
Olyckskvot pa MTL - a 25

. o 33
Olyckskvot pa MV = a 15

Antag t ex att totala olyckskvoten på tvåfältsväg skall

utgöra grundreferens och att den är 0.5. För MTL erhålles

då 33/42 - 0.5 = 0.39 och för MV 33/49 - 0.5 = 0.34

olyckor per miljon fordonskilometer.

Ett avsevärt bättre mått för attange relationerna mellan

olyckSkvoten för olika vägkategorier torde vara att beakta

olyckornas skadeföljd. Detta diskuteras närmare i nästa

 

avsnitt.
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Utjämning av skadeföljd

Även om olyckskvoten är densamma i två vägmiljöer inom en

vägkategori kan skadeföljden på person, pga skillnader i

olyckstypsfördelningen mellan de två vägmiljöerna, vara

mycket olika. Ett mått på skadeföljden på person är

antalet skadade personer per olycka.

Utifrån Vägverkets statistik över polisrapporterade trafik-

olyckor på landsbygdens allmänna vägnät 1973 kan antalet

skadade personer per polisrapporterad olycka skattas för

olika olyckstyper. I nedanstående tabell redovisas antalet

skadade personer per polisrapporterad trafikolycka för olika

  

olyckstyper.

Olyckstyp Antal skadade personer per

polisrapporterad 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 skade-

följd på person mellan olika olyckstyper. Av tabellen

framgår att mötesolyckor, och olyckor mellan motorfordon

och cykel eller fotgängare med stor sannolikhet leder till

personskada medan djurolyckor sällan leder till personskada.

Anmärkningsvärt är dessutom att singelolyckorna har högre

skadeföljd på person än flerfordonsolyckorna med undantag

för mötesolyckorna. Ovanstående tabell redovisar genom-
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snitt för hela landsbygdens allmänna vägnät. För vissa

olyckstyper kan skadeföljden emellertid variera med Väg-

kategori framför allt med hänsyn till de hastighetsskill-

nader som förekommer mellan olika väg- och trafikmiljöer.

Bortsett från detta kan vi anta att två olika vägmiljöer

tillhörande en vägkategori har samma olyckskvot. Rent

hypotetiskt kan vi anta att i den ena vägmiljön inträffar

enbart djurolyckor och i den andra miljön enbart olyckor

mellan motorfordon och fotgängare.

Detta innebär att olyckskostnaden per miljon fordons-

kilometer är grovt sett 10 ggr större i den senare väg-

miljön. En av de målsättningar som behandlats i de tidi-

gare avsnitten innebar utjämning av skillnader i olycks-

kostnad. Utjämning av skadeföljd har samma syfte och

innebär att vid valet av hastighetsgräns beaktas även

olyckors skadeföljd på person.

Som tidigare nämnts kan olyckstypsfördelningen även

användas för att bilda homogena vägkategorier.

Trafikanternas förståelse för hastighetsbegränsnings-

systemet

Det är självklart att ett hastighetsbegränsningssystem,

vars rimlighet inte kan förstås av trafikanterna inte kan

anses vara ett acceptabelt system. Å andra sidan kan-det

aldrig förväntas att efterlevnaden kan bli fullständig.

En avvägning måste ske mellan trafiksäkerhets- och efter-

levnadsaspekter. Som tidigare påpekats är det troligt att

trafikanternas förståelse för nuvarande fartgränser kan öka

genom den revidering av kriterierna som möjliggörs genom

de trafikmodeller som utarbetas vid statens Väg- och

trafikinstitut. I övrigt bör man sträva efter att lägga

fartgränserna på en nivå som med hänsyn till övervaknings-

resurser ger acceptabel säkerhet och efterlevnad.
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Konsekvenser av den föreslagna målsättningen med avseende

gå nuvarande hastighetsbegränsningsystem och den framtida

vägplaneringen

Som framgår av föregående avsnitt har det inte varit möjligt

att i detalj ange de kriterier som i anslutning till den

föreslagna målsättningen skall utgöra underlaget för val

av hastighetsgräns i en viss väg- och trafikmiljö. En

anledning till detta är att förslaget innebär en differen-

tiering av målsättningen för olika vägkategorier. Diffe-

rentieringen innbär att ju bättre standard en väg har desto

lägre olyckskvot skall den ha i hastighetsbegränsnings-

systemet. Som ett första steg måste därför hastighets-

begränsningens effekt på olyckskvoten sättas i relation

till andra åtgärders effekt, i första hand vägtekniska

åtgärder, på olyckskvoten. Detta kan Sohematiskt åskåd-

liggöras med nedanstående figur som visar olyckskvoten för

olika vägkategorier och hastighetsgränser.

      

  

Olyckskvot

AT FilO'W

7.110...1 ...130.1

r-90 -'--q

L. __
90 - 110-«

-70åu P-9O-1
_.70._

.-70-

I II III

VÄGKATEGORI

Om Vi utgår från att vägkategorierna II och III har högre

standard än vägkategori I och vägkategori III högre standard

än vägkategori II och att denna skillnad i standard inte helt

skall elimineras i ett hastighetsbegränsningssystem, kan vi

om vi utgår från hastighetsgränsen 110 km/h i vägkategori I

Välja hastighetsgränsen 110 km/h i vägkategori II och 130

km/h i vägkategori III.
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Om vid däremot utgår från 90 km/h i vägkategori I skall

vi välja 90 km/h i vägkategori II och 110 km/h i vägka-

tegori III. Utgår vi från 70 km/h i vägkategori I er-

hålles även hastighetsgränsen 70 km/h i såväl vägkate-

gori II som vägkategori III. (I tidigare avsnitt har

exempel på vägkategorier varit tvåfältsvägar, motortra-

fikleder och motorvägar.) Genom den information som

kommer att finnas tillgänglig i vägdatabanken finns även

möjlighet att finna en finare och mer relevant struk-

turering av vägnätet i olika vägkategorier.
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VAL AV KRITERIER FÖR DEN FÖRESLAGNA MÅLSÄTTNINGEN

Vid tidigare försök med olika hastighetsbegränsnings-

system har tillgången på information som underlag för

kriterier för val av hastighetsgräns varit mycket be-

gränsad eller bristfällig. Vid de första försöken användes

i första hand uppgifter om vägbredden, senare har trafikens

storlek använts som underlag för kriterier.

Erfarenheten från de olika försök som utförts sedan 1968

med olika hastighetsgränser och olika kriterier för val av

hastighetsgräns, visar att hastighetsbegränsningar är en

effektiv åtgärd för att öka trafiksäkerheten. På grund av

utformningen av den försöksverksamhet som bedrivits är det

endast för vissa väg- och trafikmiljöer som effekten av olika

hastighetsgränser har kunnat bestämmas på ett tillfredsstäl-

lande.sätt.

Förslaget till målsättning med ett hastighetsbegränsnings-

system ansluter i hög grad till de förhållanden som för

närvarande råder på landsbygdens allmänna vägnät. Detta

innebär att genomförandet av en sådan målsättning inte

nämnvärt kommer att påverka nuvarandehastighetsgränsför-

hållanden. Däremot har underlaget för val av kriterier för

att uppfylla den föreslagna målsättningen väsentligt breddats

sedan införandet av nuvarande hastighetsgränssystem1971.

Vid statens vägverk kommer under 1975-76 den s k vägdata-

banken att innehålla detaljerad information om vägmiljön på

huvudvägnätet.

I anslutning till vägdatabanken har statens väg- och trafik-

institut utvecklat modeller för beskrivning av Vägars has-

tighets- och trafiksäkerhetsstandard. Genom dessa modeller

är det möjligt att ange det förväntade hastighetsförloppet

och det förväntade antalet olyckor på ett givet vägavsnitt

utifrån information om trafikens storlek, vägbredd, horison-

tal och vertikal linjeföring, hastighetsgräns och siktför-

hållanden.
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Det tycks därför väsentligt att utifrån resultat från

tidigare hastighetsbegränsningsförsök och det FoU-arbete

som bedrivs med avseende på hastighets- och olycksmodeller

utarbeta kriterier för val av ett differentierat hastighets-

begränsningssystem, där hänsyn tas till vägbredd, vägens

 

linjeföring, trafikens storlek och olyckstypsfördelning.

 

 



(3)

(5)

(6)

(7)

(8)
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PM

Bilaga 1

Tillhör TSV skrivelse

den 23.3.1972

med modifierade normer för högre hastighet än bashastigheten
70 km/tim

Jfr bilaga 1 till TSV skrivelse den 19.3.1971 angående ändrad
bashastighet på väg utom tätbebyggt område.

 

Vägklass Hastighet

l. Motorvägar där inte särskilda förhållanden
kräver lägre hastighetsgräns. 110

2. Utgår

Belagd vägbe- Trafik
bredd m Fordon/amd 1969

3.1 .212.0 :3000 110

2 Vägar i Y,_z 9.0 _11.500 god linjeföring "
Z, AC och _2.7.0 _51.000 " " "

BD-lan .2 6.0 \ .S 800 mycket god linjeföring "
' _5 6.0 obetydlig "

4 _31040 * 90
5 9.0 - 9.9 _57.000 god linjeföring "

8.0 - 8.9 .56.000 " " "
7.0 - 7.9 55.000 " " "

6 6.0 - 6.9 .53.000 " " "
7 6.0 - 6.9 (grus) _51.000 " " "

5.5 - 5.9 .S 500 mycket god linjeföring "
25 . O 5_ 300 u u u 1:

_35.0 obetydlig "



 

Bilaga 2

'Hastighetsbegränsningar utanför tättbebyggt område under åren 1960-1976

 

 

 

TID HASTIGHETSGRÄNS

22 dec 1960 - 9 jan 1961 80

29 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 vecköslut (fredag-söndag) under

28 juni - 4 aug 1963 90

20 dec 1963 - 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 4 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

27 maj - 30 maj 1966 90

23 juni - 30 juni 1966 90

1 juli - 31 juli 1966 90

    



 

TID HASTIGHETSGRÃNS

  

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 september 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 12.00 1968

28 juni kl 12.00 - 1 september 1968

2 september - 19 dec 1968

20 dec 1968 - 7 jan 1969

april 1969

- 8 april 1969

18 juni 1969

19 juni - 1969

24 juni 1969 - 29 april 1970

30 april 1970 - 31 maj 1971

1 juni 1971 - -

8 jan - 2

3 april

9 april -

23 juni

 

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 (130,110,90)

90

Diff.II(130,llO,90)

90

Diff.III

 
(110,90,70)

 

100

 




