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SUMMARY.

Experiments with speed limits differentiated in space

have been carried out in Sweden since 1968. The experi-

ments meant that speed limit signs had to be put up over

the whole rural road network and that roads of good stan-

dard got a higher speed limit than roads of inferior

standard. The speed limits used in the experiments have

been 130 and 110 km/h on motor ways and 110, 90 and

70 km/h on two-lane roads. A11 speed limits involved are

maximum speed limits.

Before the change to right-hand traffic in Sweden (1967),

experiments with speed limits were carried out during

holiday and summer periods. Between these periods speed

was unrestricted. An evaluation of the results of these

experiments has been given in "Effects of Speed Limits

Outside Built-Up Areas", The National (Swedish) Council

oh Road Safety Research, Bulletin 10, 1971. In this re-

port, only results from the experiments with differentia-

ted speed limits carried out during the years 1968-1972,

have been stated.

On a commission from the National Road Safety Office the

National Road and Traffic Research Institute has made a

study of the effect on accidents and speeds of the changes

in speed limits on the rural road network in connection

with the first mentioned experiments. The first experi-

ment began on May 8th, 1968, but was interrupted after

less than two months, on June 28th, because of an increase

in the number of accidents on roads for which the speed

limit was set at 110 km/h. This applied to roads with a

total length of about 10 000 km. The speed limit for other

two-lane roads was 90 km/h and for motorways 130 km/h.

After a return to general speed limits during the summer

1968, a second experiment began in September the same

year, in which the total length of the 110-roads was re-

duced to about 2 000 km. Otherwise the-same conditions
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prevailed as during the first experiment.

The second experiment was interrupted on April 30th,

1970 and a general speed limit of 90 km/h was again

introduced on all two-lane roads outside built-up areas.

At the-same time the speed limit for motorways was lower-

ed from 130 to 110 km/h.

The third experiment, which still is going on (1976),

began on June lst, 1971 and meant that a basic speed

limit of 70 km/h was introduced on the rural road network.

Two-lane roads of very high standard and with a low

traffic volume, roads in northern Sweden of good standard

and with a very low traffic volume and motorways were

given a speed limit of 110 km/h. Other roads of good

standard and with an average annual daily traffic volume

not exceeding certain values were given 90 km/h and the

rest of the rural road network 70 km/h. In this experi-

ment, after an inventory of the road network, criteria

based on the road width and the traffic volume was used

in selecting speed limits.

The results which are presented in this report comprise

the two latter experiments in which different changes

in the speed limit have been studied. The method of

analysis means that the accident deve10pment has been

studied on the same roads both before and after the

change in speed limit. Wherever possible the accident

development has also been studied on roads for which the

speed limit remained unchanged, so called control roads.

By using this experimental design the following changes

in speed limits have been studied

I. unrestricted speedeJL 90 km/h

0 unrestricted speed-ibllO km/h
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the same time roads

of 90 km/h remained

90 km/h-DllO km/h and at

for which the speed limit

unchanged

110 km/h--0 90

for which the

the same time roads

of 90 km/h remained

km/h and at

speed limit

unchanged

90 km/h-Ö70 km/h and at the same time roads

for which the speed limit of 90 km/h remained

unchanged

90 km/h-i llO km/h for two-lane roads of very

high standard but with a low traffic volume

and at the same time roads of corresponding

standard for which the speed limit of 90 km/h

remained unchanged

90 km/h-ivllO km/h for two-lane roads in northern

Sweden which are of good standard but which have

a low traffic volume and at the same time roads

of corresponding standard for which the speed

limit of 90 km/h remained unchanged.

In the different experiments the effect of changes in

speed limits has been studied with regard to the following

factors,

total number of accidents in relation to the

resulting injuries

accident type

light conditions - day and night

time of year

day of week

road width

accident rate (number of accidents per million

vehicle km)

real speeds

number of infractions

transport economy.

Every time the speed limit was lowered the number of

accidents went down and the injury rate was reduced in
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relation to the total number of accidents. The Opposite

effect was obtained when the speed limit was raised. On

roads for which the speed limit remained unchanged no

significant change in the number of accidents or their

injury rate could be found. An account of the changes

in the number of accidents is given below. In this con-

nection no regard has been taken to the increase in

traffic volume between the before- and after- period.

Using the traffic data available, the accident rate

- number of accidents per million vehicle km - has been

calculated. These figures are given in brackets after

the figures which show the change in the total number

of accidents. All figures are in per cent.

After the introduction of the speed limits of 90 and

110 km/h instead of unrestricted speed the number of

accident decreased by 9% (accident rate 16% decrease)

qn 90-roads but increased by 7% (accident rate 4% de-

crease) on 110-roads.

A change in the speed limit from 90 to 110 km/h on

two-lane roads of very highstandard and with a low

traffic volume resulted in an increase in accidents by

about 50% (accident rate somewhat over 40% increase)

and on two-lane roads in northern Sweden Of good standard

and with a low traffic volume the number of accidents

increased by 10% (accident rate 6% increase).

A change in the speed limit from 90 to 70 km/h resulted

in a reduction in the number of accidents by 18% (accident

rate 22% reduction) and a change in the speed limit from

130 to 110 km/h on motorways resulted in a reduction in

the number of accidents by 16% (accident rate 30% reduc-

tion).

The difference in the change in per cent between the

number of accidents and the accident rate is due to the

increase in traffic between the periods studied.



The control roads which are included in the different

experiments show that when the speed limit of 90 km/h

remained unchanged, no significant change in the number

of accidents between the periods studied could be found.

As the method of analysis is based on before and after-

studies, other traffic safety measures can also influence

the results. This means that the changes obtained not

wholly are an effect of the changes in speed limits.

This can partly be seen in the results obtained for the

control roads, the study of which was made in order to

illustrate the influence of other factors between the

periods studied. The changes in accident rate on the

control roads were not in any case of the same size as

those obtained on roads for which the speed limit was

changed between the two periods.

The speed limit reductions on two-lane roads reduced

the number of personal injury accidents more than the

total number of accidents. Whenever possible changes

in the number of persons killed or injured was also

studied. These changes in per cent were always larger

than the corresponding figures for the number of personal

injury accidents which illustrates the injury-reducing

effect of speed restrictions.

Regarding the accident types studied nothing was found

which showed that anyparticular accident type changed

more than the others. The effect on the different

accident types of the speed limits agree on the whole

with the effects obtained for the total number of accidents.

The effect of speed restrictions seems-to be of the same

size during both day and night. There is, however, some

evidence - when control roads were available - that a

change in speed limits, especially from 90 to 70 km/h,

had a larger effect on the number of accidents during

the winter half year than during the rest of the year.

As regards weekdays (Monday-Friday) and weekends (Satur-

day-Sunday) the results show that the effect of the speed
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limit changes studied was largest for weekends.

As regards road width the experiments did not supply

enough information on which conclusions could be drawn

regarding the effect on accidents of the fact that the

different speed limits are related to the road width.

The speed measurements carried out in connection with

the different experiments show that a lowering of the

speed limit by 20 km/h resulted in an average reduction

of real speeds by 6 to 8 km/h. This means that the

lower the speed limit the more drivers exceed this speed

limit.

On roads where the speed limit was changed from 110 to

90 km/h the number of drivers exceeding the speed limit

increased by 15% units. The corresponding figure when the

speed limit was changed from 90 to 70 km/h was 40% units. It

should be pointed out, however, that about 25% of the

drivers exceeded 80 km/h when the speed limit was 70 km/h
while about 10% exceeded 100 km/h when the speed limit

was 90 km/h.

A transport economical estimation w in Simplified form -

in which account was taken to accident-, vehicle- and time-

costs shows that the experiments with the speed limit Of

70 km/h led to an increase of transport costs in comparison

with the 90 km/h-limit. The speed limit of 110 km/h did,

however, result in the same increase in the transport eco-

nomical costs in comparison with the 90 km/h-limit.
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SAMMANFATTNING

Försök med rumsdifferentierade hastighetsgränser har på-

gått i Sverige sedan 1968. Försöken har inneburit att he-

la vägnätet hastighetsbegränsats genom utmärkning 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 semes-

terperioder. Mellan dessa perioder rådde fri-fart-förhål-

landen. En sammanfattande redovisning av dessa försök har

tidigare presenterats i "Effekten av hastighetsbegränsning-

ar utanför tätbebyggelse", Statens trafiksäkerhetsråd, Med-

delande 10, 1971. I den här rapporten redovisas enbart

resultaten från de försök som utförts med rudeifferentie-

rade hastighetsgränser 1968-1972.

På uppdrag av statens trafiksäkerhetsverk har statens väg-

och trafikinstitut undersökt effekten på olyckor och has-

tigheter av olika förändringar av hastighetsgränser 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 hastighetsgränsen 110 km/h. Omfatt-

ningen av dessa vägar var ungefär 1 000 mil. övriga två-

fältsvägar åsattes hastighetsgränsen 90 km/h medan motor-

vägarna erhöll hastighetsgränsen 130 km/h.

Efter återgång till generella hastighetsgränser under som-

maren 1968, 90 km/h på tvåfältsvägar och 110 km/h på mo-

torvägar, 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 för-

söket.
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Den 30.4;1970 avbröts det andra försöket och generell has-

tighetsbegränsning till 90 km/h infördes ånyopå samtliga

tvåfältsvägar på landsbygden. På motorvägar sänktes has-

tighetsgränsen samtidigt från 130 till 110 km/h.

Tredje försöket, som fortfarande pågår (1976), startade

1.6.1971 och innebar att bashastighetsgränsen 70 km/h in-

fördes på landsbygdensvägnät. Tvåfältsvägar av mycket god

standard och med låg trafik, vägar av god standard och mycket

låg trafik i norra Sverige samt motorvägar erhöll hastig-

hetsgränsen 110 km/h. Övriga vägar av god standard och med

trafik inte överstigande Vissa årsmedeldygnstrafikvärden

erhöll hastighetsgränsen 90 km/h. I övrigt erhöll landsbyg-

densvägnät hastighetsgränsen 70 km/h. I detta senare försök

användes 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 föränd-

ringar av hastighetsgränsen studerats. Undersökningsmeto-

diken innebär att samma vägar studerats med avseende på

olycksutveckling före och efter hastighetsgränsändringen.

I de fall det varit möjligt har olycksutvecklingen även

studerats under motsvarande perioder på vägar där hastig-

hetsgränsen varit oförändrad s k kontrollvägar.

Med denna undersökningsmetodik har effekten på olyckor av

följande hastighetsgränsändringar undersökts.

0 Fri-fart--D 90 km/h

o Fri-fart-DllO km/h

o 90 km/h-OllO km/h och samtidigt Vägar där hastighets-
gränsen var oförändrad 90 km/h

0 110 km/h-+ 90 km/h och samtidigt vägar där hastighets-
'gränsen var oförändrad 90 km/h

0 90 km/h-+ 70 km/h och samtidigt vägar där hastighets-
gränsen var oförändrad 90 km/h
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0 90 km/h._4 llO km/h på tvåfältsvägar av mycket hög stan-
dard och låg trafik och samtidigt vägar av motsvarande
standard där hastighetsgränsen var oförändrad 90 km/h

0 90 km/h-a llO km/h på tvåfältsvägar i norra Sverige av
god standard och mycket låg trafik och samtidigt vägar
av motsvarande standard där hastighetsgränsen var oför-
ändrad 90 km/h

0 130 km/h- llO km/h på motorvägar.

Vid de olika undersökningarna har effekten av has-

tighetsgränsändringarna studerats med avseende på

totala antalet olyckor med hänsyn till skadeföljd

olyckstyp

ljusförhållanden - dagSljus och mörker

årstid

veckodag

Vägbredd

olyckskvot (antal olyckor/axelparkilometer)

faktiska hastigheter

överträdelser av hastighetsgränser

transpOrtekonomi.

Beträffande totala antalet olyckor uppvisar varje sänkning

av hastighetsgränsen ett minskat antal olyckor samt en mins-

kad skadeföljd. Den motsatta effekten har erhållits vid

hastighetsgränshöjningar. På Vägar där hastighetsgränsen

samtidigt varit oförändrad har inga säkerställda skillnader

i antal olyckor eller olyckornas skadeföljd erhållits. I

det följande redovisas de procentuella förändringarna 1 to-

tala antalet olyckor. Härvid har ingen hänsyn tagits till

trafikens ökning mellan före- och efterperioden. Utifrån

tillgänglig trafikinformation har även effekten på olycks-

kvoten - antalet olyckor per miljon axelparkilometer beräk-

nats. Dessa Värden presenteras inom parentes efter den pro-

centuella 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 antalet olyckor

Oökade 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 med-

fört en minskning av antalet olyckor med 18% (olyckskvot,

minskning 22%) och sänkning av hastighetsgränsen från 130

till 110 km/h på motorvägar har medfört en minskning av an-

talet olyckor med 16% (olyckskvot, minskning 30%).

Skillnader i procentuell 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 Vi-

sar också att den oförändrade hastighetsgränsen (90 km/h)

inte i något fall inneburit någon säkerställd förändring i

antalet olyckor mellan de undersökta perioderna. Eftersom

undersökningsmetodiken bygger på före- och efterstudier kan

även andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder påverka resulta-

tet. Detta innebär, att de erhållna förändringarna inte

helt behöver vara en effekt av hastighetsgränsändringarna.

Detta framgår delvis av de resultat som erhållits på de
undersökta kontrollvägarna, vilka undersökts i syfte att

belysa inverkan av andra faktorer mellan de undersökta

perioderna. Förändringar i olyckskvot på de undersökta
kontrollvägarna är inte i något fall av den storleksord-
ning, som erhållits på vägar där hastighetsgränsändringar
skett mellan de undersökta perioderna.
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Sänkning av hastighetsgränser på tvåfältsvägar har reducerat

antalet personskadeolyckor i högre grad än totala antalet

olyckor. I de fall det varit möjligt att belysa förändring-

en i antalet skadade och dödade personer är den procentuella

förändringen större än för antalet personskadeolyckor, vil-

ket belyser hastighetsbegränsningars skadereducerande effekt.

Med avseende på de grova olyckstyper som studerats finns

inga tendenser att någon särskild lyckstyp skulle föränd-

ras mer än någon annan. Hastighetsbegränsningarnas effekt

på de olika olyckstyperna överensstämmer i stort med de

effekter, som erhållits för totala antalet olyckor.

Effekten av hastighetsbegränsningar tycks vara av samma

storleksordning under såväl dagsljus som mörker medan det

däremot, i de fall kontrollvägar funnits, finns tendenser

att förändring av hastighetsgränsen, framför allt vid sänk-

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

talet olyckor under vinterhalvåret än under sommarhalvåret.

För veckodag - Vardagar resp veckoslut - finns en genom-

gående tendens att de undersökta hastighetsgränsändringar-

na haft den största effekten under veckoslut.

Med avseende på Vägbredd ger de utförda undersökningarna

inte tillräckligt underlag för bedömingar om effekten på

olyckor av olika hastighetsgränser varierar med vägbredden.

Vid hastighetsmätningar i anslutning till de olika försöken

framgår att sänkningen av hastighetsgränsen medi203km h med-

fört en genomsnittlig minskning av de faktiska hastigheter-

na med 6-8 km/h- Detta innebär att ju lägre hastighetsgräns

desto fler förare överträder hastighetsgränsen.

På Vägar där hastighetsgränsen ändrats från 110 km/h till

90 km/h har överträdandefrekvenser ökat med ungefär 15 %-

enheter, medan ändring av hastighetsgränsen från 90 till
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70 km medfört en ökning av avöverträdandefrekvensen med

omkring 40 %-enheter. Det är emellertid samtidigt viktigt

att påpeka att hastigheten 80 km/h vid hastighetsgränsen

70 km/h överskrids av ungefär 25 % av förarna, och att vid

hastighetsgränsen 90 km/h överskrider ungefär 10 6 hastig-

heten 100 km/h.

En transportekonomisk värdering i form av ett räkneexempel,

varvid hänsyn tagits till olycks-, fordons- och tidskost-

nader, visar att utförda försök med 70-gränsen medfört en

transportekonomisk kostnadsökning i jämförelse med 90-grän-

sen. Försök med hastighetsgränsen 110 km/h ger i förhållan-

de till 90-gränsen samma transportekonomiska kostnadsökning.



HISTORIK

Generella hastighetsbegränsningar på landsbygdens vägnät

infördes första gången under jul- och nyårshelgen 1960-61.

Under 1960-talet fram till högertrafikomläggningen i sep-

tember månad 1967 utsträcktes användningen av generella

hastighetsbegränsningar till att omfatta även andra helg-

perioder och semesterperioder. De hastighetsgränser som

därvid prövades var 80, 90 resp 100 km/h. I anslutning

till högertrafikomläggningen gällde hastighetesgränsen

60 km/h under de första dagarna för att sedan höjas till

70 km/h och i mitten av oktober till 80 km/h, som gällde

fram till maj 1968. Den 8 maj 1968 påbörjades det första

försöket meddifferentierade hastighetsbegränsningar genom

att hastighetsgränsen 110 km/h åsattes vägar av hög stan-

dard medan landsbygdens övriga vägnät erhöll hastighets-

gränsen 90 km/h.

Detta första försök innebar också att hela vägsystemet has-

tighetsbegränsades genom utmärkning. Efter en återgång

till generell hastighetsbegränsning (90 km/h) under somma-

ren 1968 påbörjades ett nytt försök med 110 km/h i septem-

ber 1968. Omfattningen av 110-vägar reducerades då avse-

värt i jämförelse med det första försöket. Detta senare

försök pågick t o m april 1970, då generell hastighetsbe-

gränsning på 90 km/h återigen infördes.

I juni 1971 infördes bashastighetsgränsen 70 km/h. Samti-

digt erhöll en stor del av vägnätet 110 km/h, framför allt

lågtrafikerade vägar av god standard.

Hastighetsgränsen på motorvägar har under de två första för-

söken med differentierade hastighetsgränser varit 130 km/h.

Under perioder med generell hastighetsbegränsning och efter

införandet av bashastighetsgränsen 70 km/h har hastighets-

gränsen varit 110 km/h.



På uppdrag av statens trafiksäkerhetsverk har statens väg-

och trafikinstitut studerat effekten på olyckor och hastig-

heter av de företagna förändringarna av hastighetsgränser

på landsbygdens vägnät. Resultaten har presenterats i form

av rapporter (referenser l, 2, 3, 4, 5, 6 och 7).



HASTIGHETSBEGRÃNSNINGSPROBLEMATIK

Hastighetsbegränsning av motorfordonstrafiken är en åtgärd

som kan utformas på flera olika sätt. Man kan härvid skilja

på lokala, generella (allmänna), förardifferentierade, for-

donsdifferentierade, tidsdifferentierade samt rumsdifferen-

tierade hastighetsgränser.

Hastighetsgränserna kan dessutom vara maximihastighets-

gränser, som innebär att hastighetsgränsen inte skall över-

skridas,eller rekommenderade hastighetsgränser.

Hastighetsgränserna under 1960-talet på landsbygdens vägnät

var generella tidsdifferentierade maximihastighetsgränser,

vilket innebär att under en viss tidsperiod var hela lands-

bygdens vägnät hastighetsbegränsat med samma hastighetsgräns.

Mellan dessa tidsperioder rådde fri-fartförhållanden.

De första försöken med rumsdifferentierade hastighetsbegräns-

ningar - rumsdifferentierade maximihastighetsgränser -

innebar att motorvägarna fick högre hastighetsgräns (130 km/h)

än tvåfältsvägar av hög standard (110 km/h) som i sin tur

fick högre hastighetsgräns än det övriga vägnätet (90 km/h).

Införandet av bashastighetsgränsen 70 km/h (1976) innebar i

princip att hastighetsgränsen 130 km/h på motorvägar inte

förekOmmer längre utan de tre olika hastighetsgränser, som

för närvarande förekommer på landsbygdens Vägnät är 70, 90

och 110 km/h. Hastighetsbegränsningarna 90 och 110 km/h

åsätts Vägar av god standard och betraktas som undantag

från bashastighetsgränsen 70 km/h.

Lokala maximihastighetsgränser har sedan länge utnyttjats

på Vägavsnitt som utgjort uppenbara trafik- eller trafik-

säkerhetsproblem.

Med avseende på fordonsdifferentierade hastighetsgränser

har dessa hela tiden varit aktuella. om den rumsdifferen-

tierade maximihastighetsgränsen är högre än den fordons-



differentierade hastighetsgränsen gäller den senare.

Förardifferentierade maximihastighetsgränser har inte prö-

vats i Sverige men förekommer bl a i Finland och gäller då

förare under det första körkortsåret.

Syftet med hastighetsbegränsningsåtgärder är att öka tra-

fiksäkerheten i vägtrafiksystemet genom att reducera såväl

antalet olyckor som olyckornas skadeföljd. Fördelen med

denna typ av åtgärd är att den kan införas eller ändras

utan större praktiska svårigheter.

Nackdelen med åtgärden är att den i viss utsträckning måste

anpassas till trafikanternas faktiska hastigheter, vilket

innebär att hastighetsgränsnivån delvis måste bestämmas av

hur motorfordonsförarna i genomsnitt anpassar sina hastig-

heter efter vägmiljön och fordonens fartresurser.

För att eliminera denna nackdel krävs en mycket hög över-

vakningsinsats som kan kontrollera att fordonen inte fram-

förs med hastigheter högre än hastighetsgränsen.

I dagens läge råder ett mellanting. På en stor del av väg-

nätet som hastighetsbegränsats till 70 km/h överskrids

hastighetsgränsen i mycket hög grad men inte i-så hög grad

att de faktiska hastigheterna når upp till den nivå som

gäller om hastighetsgränsen höjdes till 90 km/h.

Detsamma gäller förhållandet mellan hastighetsgränserna

90 och 110 km/h. Detta innebär att med de övervakningsre-

surser som står till buds har hastighetsbegränsningarna en

effekt på de faktiska hastigheterna och därmed på trafik-

säkerheten.

I fortsättningen avses med differentierade hastighetsgrän-

ser, rumsdifferentierade maximihastighetsgränser.

Rapportens målsättning är att sammanställa och sammanfatta

erfarenheter från de utförda försöken med differentierade



hastighetsgränser. I den utsträckning det varit möjligt

har effekten på totala antalet olyckor, olyckornas skade-

följd och olyckskvoten - antal olyckor per miljon axelparkm

- studerats Vid olika hastighetsgränsförändringar med hänsyn

till årstid, väglag, olyckstyp, ljusförhållanden, veckodag

och vägbredd. Dessutom redovisas effekten på de faktiska

hastigheterna och hastighetsgränsöverträdelser.



FÖRSÖK MED RUMSDIFFERENTIERADE MAXIMIHASTIGHETSGRÄNSER

1968-1972

Försöken med rumsdifferentierade maximihastighetsgränser

omfattar i princip 3 olika försök, varav det sista på_

 

går för närvarande (1976).

1. Perioden 8.5 - 27.6.1968
Försök med 110 km/h på tvåfältsvägar
av god standard (ung 1 000 mil) samt
130 km/h på motorvägar. I övrigt 90 km/h'

2. Perioden 2.9.1968 - 29.4.1970
Försök med 110 km/h på tvåfältsvägar
av mycket god standard (ung 200 mil)

samt 130 km/h på motorvägar. I
övrigt 90 km/h

3. Den 1.6.1971 infördes bashastighets-
gränsen 70 km/h samtidigt som 110 km/h
infördes på lågtrafikerade vägar av god
standard. Detta senare gällde i första
hand vägar i de fyra nordligaste länen
Y, Z, AC och BD. Vid införandet av bas-

hastighetsgränsen bibehölls 90 km/h på
vägar av god standard. Hastighetsgrän-
sen på motörvägar var 110 km/h.

Mellan dessa olika försök har hastighetsgränsen för de

aktuella vägarna varit 90 km/h med undantag för motorvägar,

där hastighetsgränsen varit 110 km/h.

I fortsättningen behandlas endast de två senare försöken,

då det första försöket omfattar en relativt kort tidsperiod.

Orsaken till att detta försök avbröts var delvis beroende

på att antalet olyckor under helgerna i samband med Kristi

Himmelfärdsdag, pingst och midsommar 1968 var högre än för

motsvarande helger 1967. Resultat från denna period finns

redovisade 1 "Analys av olycksläget under försök med diffe-

rentierade hastighetsbegränsningar 8 maj-27 juni 1968", TSV

Rapport nr 10, 1968.



Rumsdifferentierade maximihastighetsgränser 2.9.1968 -

29.4.1970

 

Som tidigare nämnts infördes, efter ett första försök un-

der maj och juni 1968, differentierade hastighetsgränser

den 2.9.1968. Förändringen från maj och juni var att de

drygt 1 000 mil som erhållit hastighetsgränsen 110 km/h re-

ducerades till drygt 200 mil. Motorvägarna, som omfattade

ungefär 30 mil, erhöll liksom i första försöket med diffe-

rentierade hastighetsgränser 130 km/h. Landsbygdens övriga

'vägnät hade hastighetsgränsen 90 km/h.

Statens väg- och trafikinstitut (före 1.7.1971 Statens väg-

institut) fick i uppdrag att studera de åsatta hastighets-

gränsernas effekt på olyckor och hastigheter. I första

hand gällde det att jämföra hastighetsgränserna 90 och

110 km/h med fri fart. Dessutom fanns på grund av den ge-

nerella hastighetsgränsen 90 km/h under sommaren 1968 en

möjlighet att jämföra hastighetsgränserna 90 och 110 km/h.

Vid jämförelse mellan fri-fart och hastighetsgränserna 90

resp 110 km/h utgör det studerade vägnätet omkring 4 000

kilometer av huvudvägnätet. Av dessa vägar erhöll den

2.9.1968 ungefär 2 000 km hastighetsgränsen 90 km/h och

ungefär 2 000 km 110 km/h.

Den sista gruppen består av samtliga sträckor som erhöll

l10 km/h medan de 2 000 km som studerades med 90-km/h kan

betraktas som ett urval som med avseende på vägkategori

och trafikens storlek och sammansättning överensstämmer med

110-vägarna.

Den geometriska standarden på 110-vägarna är bättre än på

90-vägarna, vilket var orsaken till att just dessa vägar

erhöll 110 km/h.



Rumsdifferentierade maximihastighetsgränser fr 0 m

1.6.1971

Efter återgång till generell hastighetsgräns 90 km/h på

landsbygdens vägnät den 30.4.1970, med undantag för motor-

vägar som erhöll hastighetsgränsen 110 km/h, gjordes den

1.6.1971 ett tredje försök meddifferentierade hastighets-

Försöket innebar att bas-

Detta

gränser på landsbygdens vägnät.

hastighetsgränsen sänktes från 90 till 70 km/h.

medförde i jämförelse med det förra försöket, att en stor

del av vägnätet berördes. I första hand gällde detta det

sekundära vägnätet (7500 mil) där omkring 70% av totala

väglängden erhöll hastighetsgränsen 70 km/h. På huvudväg-

nätet (2500 mil) fick ungefär 600 mil hastighetsgränsen
70 km/h, samtidigt som hastighetsgränsen höjdes till 110

km/h på 400 mil lågtrafikerade vägar.

I förhållande till trafiken var det endast 10% av totala

trafikarbetet på huvudvägnätet som berördes av hastighets-

gränsändringen från 90 km/h till 70 eller 110 km/h. Av

intresse är emellertid att valet av hastighetsgräns gjordes

objektivt genom införandet av kriterier för val av hastig-

hetsgräns utifrån vägbredd och årsmedeldygnstrafik. I

princip innebär kriterierna, som framgår av bilaga 1, att

hastighetsgränsen ökar med ökad vägbredd under förutsättning

att trafiken, uttryckt i årsmedeldygnstrafik 1969, inte

överskrider vissa värden.

Även vid detta tredje försök fick institutet i uppdrag att

studera effekten av hastighetsgränsändringarna på olyckor

och hastigheter. Detta gällde i första hand de vägar på

huvudvägnätet där hastighetsgränsen sänktes från 90 km/h

till 70 km/h men även vägar där hastighetsgränsen höjdes

från 90 till 110 km/h. För att renodla effekten av dessa

hastighetsgränsändringar studerades även olycksutvecklingen

på vägar där hastighetsgränsen var oförändrad 90 km/h.



UNDERSÖKNINGSMBTODIK

Uppföljningen av de olika förändringarna av hastighets-

gränserna har genomförts med före- och efterstudier.

Detta innebär att antalet olyckor före hastighetsgräns-

ändringen jämförts med antalet olyckor efter hastighets-

gränsändringen under samma del av året. En strävan har

varit att få såväl före- som efterperiod att omfatta

minst ett år. Detta har emellertid inte varit möjligt

att genomföra vid några av de utförda undersökningarna.

I tabell 1 på sidan 13 redovisas när före- och efterperio-

derna infallit och deras längd.

Vid varje jämförelse har ett vägregister upprättats med

avseende på de vägar, som skall undersökas. Till detta

vägregister har sedan information om trafik och olyckor

samordnats för de tidsperioder som varit aktuella.

__r ..._ . Nm

  

 

 

Vägregister över det Trafikinforma: Olycksinforma-

aktuella vägnätet tion för den tion för den

(Experiment-och aktuella tids- aktuella tids-

kontrollvägar) perioden \ perioden

   

    

 

Trafikolycksanalys med

 

[hänsyn till trafik, väg-

 

miljö, olyckstyp m m

  

Eftersom en mängd andra faktorer kan påverka jämförelsen

mellan olika hastighetsgränser vid en före- och efterstu-

die har, i den utsträckning det varit möjligt, kontroll-

vägar där hastighetsgränsen varit oförändrad utnyttjats.

Kontrollvägarna har därvid valts så att de med avseende

på vägkategori, vägstandard, trafikförhållanden eller

region motsvarar experimentvägarna.



10.

På grund av att valet av hastighetsgräns i hög grad

varit beroende av vägstandard och trafikförhållanden

har kontrollvägarna inte kunnat väljas så att de med

avseende på samtliga faktorer motsvarar experiment-

vägarna.



ll.

STRUKTURERING AV DE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGARNA AV EFFEKTEN

AV HASTIGHETSGRÃNSÄNDRINGAR PÅ OLYCKOR

I det följande redovisas de olika undersökningar av hastig-

hetsgränsändringars effekt på olyckor som utförts i anslut-

ning till försöken med rumsdifferentierade hastighetsgrän-

ser.

1. Införandet av bashastighetsgränsen 90 km/h den

2.9.1968 1) och jämförelse med fri-fart.

2. I samband med införandet av bashastighetsgränsen 90

km/h den 2.9.1968 erhöll ungefär 200 mil tvåfältsvä-

gar av mycket god standard 110 km/h 1).

vägar jämfördes med tidigare fri-fartförhållanden.

Även dessa

3. Under sommaren 1968 hade såväl vägar under (1.) och

110-vägarna under (2.) 90 km/h. Härvid erhölls en

möjlighet att utnyttja kontrollvägar, d v 5 vägar

där hastighetsgränsen var oförändrad för att bättre

belysa hastighetsgränsförändringen från 90 till 110

km/h mellan sommaren 1968 och sommaren 1969. I ta-

bell 1 redovisas de vägar, därhastighetsgränsen höj-

des från 90 till 110 km/h, med 3 E (E=§xperimentvägar)

och kontrollvägarna, där hastighetsgränsen var oför-

ändrad, med 3 K (K=§ontrollvägar).

4. Den 30.4.1970 sänktes hastighetsgränsen på de 200 mi-

len "110-vägar" till 90 km/h, medan den_bibehölls på

90-vägarna. Generell hastighetsbegränsning till 90

km/h infördes på landsbygdens vägnät. I tabell 1 re-

dovisas uppföljningen under 4 E för "110-vägarna" och

4 K för kontrollvägarna.

 

l) Bashastighetsgränsen 90 km/h infördes redan den
8.5.1968, varvid ungefär 1 000 mil av de bästa
vägarna erhöll hastighetsgränsen 110 km/h.' För-
söken avbröts emellertid den 27.6.1968 p g a en.
ogynnsam olycksutveckling. Försöken påbörjades
sedan den 2.9.1968, varvid omfattningen av "110-
vägarna" reducerades till 200 mil.
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Den 1.6.1971 infördes bashastighetsgränsen 70 km/h.

Uppföljning av sänkningen av hastighetsgränsen från

90 till 70 km/h redovisas under 5 E. De använda

kontrollvägarna redovisas under 5 K.

Samtidigt som bashastighetsgränsen 70 km/h infördes

höjdes hastighetsgränsen på vissa Vägar från 90 till

110 km/h. Härvid togs bl a hänsyn till regionala

skillnader varvid vägar av tämligen god standard och

låg trafik i norrlandslänen Y, Z, AC och BD erhöll

110 km/h. Uppföljningen av dessa vägar redovisas

under 6 E och motsvarande kontrollvägar under 6 K.

Dessutom erhöll Vägar av mycket god standard och låg

trafik hastighetsgränsen 110 km/h. Uppföljningen av

denna höjning av hastighetsgränsen från 90 till 110

km/h redovisas under 7 E och kontrollvägarna under 7 K.

Till sist redovisas den sänkning av hastighetsgränsen

från 130 till 110 km/h på motorvägar. som infördes

30.4.1970. Några kontrollvägar har härvid inte varit

möjliga att studera.
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l4.

RESULTAT

Effektggå totala antalet olyckor

 

Tabell 1 redovisar omfattningen av de vid olika tillfällen

undersökta Vägarna med avseende på längd och tidsperiod och

den procentuella förändringen i antalet polisrapporterade

trafikolyckor. P g a skillnader i Väglängd, tidsperiodoch

trafikens storlek varierar antalet olyckor utifrån vilkade

procentuella förändringarna beräknats. Det kan därför vara

av värde att ange osäkerheten i de procentuella föränd-

ringarna. I tabell 2 ges approximativa konfidensområden

utifrån antagandet att olyckorna är poissonfördelade utan

lémsyn'till förändringar av trafikens storlek mellan de

undersökta perioderna.

Tabell 2. Procentuella förändringar med approximativa
* konfidensområden på risknivån 5% för totala

antalet olyckor vidde undersökta hastighets-
gränsförändringarna. '

   

HASTIGHETSGRÄNS- 'PROCENTUELL APPROXIMATIVT ÃKONFI-
FÖRÄNDRING FÖRÄNDRING DENSOMRÅDE (%)

FF - 90 (1) - 9,3 i 5,4

FF - 110 (2) + 7,5 i 6,3

90 - 110 (3B) + 52,1 1 11,0

90 - 90 (3x) + 6,5 1 9,2

110 - 90 (4E) - 26,1 1 13,0

90 - 90 (4K) + 7,7 1 11,9

90 - 70 (SE) - 18,0 i 4,9

90 a 90 (SK) + 4,4 1 4,9

90 - 110 (GB) + 9,7 i 15,2

90 - 90 (6K) i 0 i 6,0

90 - 110 (7B) + 47,6 -1 13,2

90 - 90 (7K) - 4,6 1 -11,6

130 - 110 (8) *âjL- 16,2 1 6,1

     



15.

Utifrån dessa approximativa konfidensområden är det endast

i ett fall, som den förväntade effekten på antalet olyckor

inte varit möjlig att säkerställa, nämligen höjningen av

hastighetsgränsen från 90 till 110 km/h på vägar i Y, Z,

AC och BD-län 1.6.1971. Orsaken till att den förväntade

effekten inte kunnat säkerställas är till största delen

beroende på det begränsade antalet olyckor, som jämförelsen

byggeråpå.

Som en allmän sammanfattning gäller att höjning av hastig-

hetsgränsen medfört ett ökat antal olyckor medan en sänk-

ning av hastighetsgränsen medfört en minskning av antalet

olyckor.

De kontrollvägar som ingår i de olika undersökningarna visar

också, att oförändrade hastighetsgränser inte i något fall

inneburit någon säkerställd förändring i antalet olyckOr

mellan de undersökta perioderna.



16.

I tabell 3 redovisas de procentuella förändringarna i

antalet personskadeolyckor och antalet egendomsskadeolyckor

för de olika uppföljningarna av hastighetsgränsändringar.

Tabell 3. Procentuella förändringar i antal olyckor efter
skadeföljd vid de undersökta hastighetsgräns-

   

 

ändringarna.

PROCENTUELL FÖRÄNDRING
HAsTIGHETs- 1
GBANS' PERSONSKADE- EGENDOMSSKADE-
FORANDRING OLYCKOR OLYCKOR

FF - 90 (1) - 13,1X - 7,4X
FF - 110 (2) + 9,5 + 6,6
90 - 110 (3E) + 46,9X + 55,2X
90 - 90 (3K) - 1,1 + 10,9

110 - 90 (4E) - 24,7X - 26,8X
90 - 90 (4x) + 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 (7K) - 5,1 - 4,4

130 - 110 (8) - 16,6X - 16,0x

  

 

 

.x) Anger att den procentuella förändringen är säkerställd

på risknivån 5%.

Med avseende på antal personskadeolyckor och antalet egen-

domsskadeolyckor framgår av tabell 3 att hastighetsgräns-

sänkningar reducerat antalet personskadeolyckor i högre

grad än antalet egendomsskadeolyckor.
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Undersökningsmetodiken som innebär att samma vägar studerats

under samma period av året men olika år med olika hastig-

hetsgränsbestämmelser, medför p 9 a högertrafikomläggningen

hösten 1967 att man för att finna fri-fartförhållande tving-

atS gå 2 år tillbaka i tiden. Under fri-fartförhållanden

förekom dessutom tillfälliga hastighetsbegränsningar i sam-

band med helger och semesterperioder, vilket reducerar om-

fattningen av tillgängliga fri-fartförhållanden.

Valet av fri-fartperioder är emellertid i första hand beroen-

de av de tidpunkter som gäller för införandet av de diffe-

rentierade hastighetsgränserna.

Jämförelser mellan 90 km/h och fri-fart omfattar ungefär

10 månader. I följande tabell anges de undersökta tids-

perioderna.

1966-08-29 -- 1966-10-31 1968-09-02 -- 1968-11-04

1966-11-05 -- 1966-12-19 1968-12-01 -- 1968-12-15

1967-01-11 -- 1967-04-12 (exkl påsk) 1969-01-09 -- 1969-03-27

1967-04-13 -- 1967-06-21 1969-04-10 -- 1969-06-18

I tabell 4 anges antalet olyckor efter skadeföljd under fri-

fartförhållande och vid hastighetsgränsen 90 km/h på de

undersökta vägarna.

Tabell 4. Antal olyckor efter skadeföljd vid jämförelse
mellan fri-fart och hastighetsgränsen 90 km/h.

  

[Fri-fart - 90 km/h (1)

   

 

   

 

.. IEFEmms- oaamwwtnms- 9
mmm PERIOD FFX) PERIOD 90 KM/H Dm °

Sunna.olyckor 1423 1291 - 9,3

dänä/ \

Egendomsskade- 948 878 _ 7,4

olyckor

PerSOHSkade" 412 369 - 10,4
obwmor

Dödsolyckor 63 _ 44 - 30,2

 

x) FF = fri-fartförhållanden
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För de undersökta 110-vägarna har även perioderna 11.5 -

22.6.1966 samt 18.5 - 19.6.1968 utnyttjats. Under den

förra rådde fri-fartförhållanden och under den senare

hade 110-vägarna hastighetsgränsen 110 km/h.

I tabell 5 anges antalet olyckor efter skadeföljd under

fri-fartförhållanden och vid hastighetsgränsen 110 km/h

på de undersökta 110-Vägarna.

Tabell 5. Antal olyckor efter skadeföljd vid jämförelse
mellan fri-fart och hastighetsgränsen 110 km/h.

 

[Eri-fart - 110 km/h (2j_

      

 

.. Ws- OBSERVATIONS-Y 9
SKADEFULJD PERIOD FF PERIOD 110 KM/H DIET °
Suurna olyckor 969 1042 + 7,5

cüüav

EgendngSkade' 652 695 + 6,6
dhmkor

PersonSkade' 277 303 + 9,4
obwjxm'

Dödsolyckor 40 44 + 10,0

 

Av tabellerna 4 och 5 framgår att antalet olyckor minskat

på 90-Vägarna och ökat på 110-vägarna jämfört med fri-fart.

Tyvärr är det inte möjligt att uttala sig om effekten på

antalet olyckor om fri-fart varit rådande i stället för

90 resp 110 km/h. Ett försök att belysa detta är att stu-

dera skillnaden i antal olyckor/dygn som funktion av trafik-

arbetet per dygn. Trafikarbetsdata har hämtats från perio-

den 28.8.1966 - 1.9.1967 dvs från fri-fartperioderna. Dygns-

skattningarna av trafikarbetet avser hela huvudvägnätet.

Dygnsskattningarna har utnyttjats även under perioder med-

hastighetsgränserna 90 och 110 km/h, men har då korrigerats

med avseende på trafikökning och olika helgers inverkan på

trafikens storlek.

De undersökta dygnen har även grupperats i väderleksklasser

genom att varje enskilt dygn under referens- och observa-

tionsperiod tilldelats ett väderklassindex enligt följande.
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I Dygn då det huvudsakliga trafikarbetet i landet

uträttats på barmark och temperatur >lOC i större

delen av landet.

II Dygn då nederbörd fallit men temperaturen varit

>lOC eller dygn då ingen nederbörd fallit och

temperaturen varit <lOC i större delen av landet.

III Dygn då nederbörd fallit i form av snö i större

delen av landet.

Dessutom har undersökningsperioden delats in i en höst-

period (septeokt), en Vinterperiod (dec-mitten av april)

och en vårperiod (mitten.av_april-juni). Någon sommar-

period med fri-fart har inte studerats beroende på att

under sommarmånaderna, juli-augusti, rådde under både

1966 och 1967 olika typer av generella hastighetsgränser.

Sammanfattningsvis kan sägas att under såväl vår- som

höstperiod förelåg för dygn med hög trafik en signifikant

skillnad i antalet olyckor vid jämförelse mellan fri-fart

poch hastighetsgränsen 90 km/h. Däremot kunde ingen

säkerställd.skillnad erhållas under vinterperioden.

Vid jämförelsen-mellan fri-fart och hastighetsgränsen

110 km/h kunde inte i något fall en signifikant skillnad

i antalet olyckor per dygn erhållas,

I figurerna 1-6 redovisas de erhållna regressiOnssambanden

med konfidensområde på risknivån 5% för olika perioder

och väderleksklasser.



Olyckor/dygn

 

,ggv_g,. Fri (art
_gjfÃquü 66.67

 

      

u::1:11:11111111".

  

 

   

    

    

  

  
    

   

  

uumunmmmm
mimmi"

   *15110 i in Hk
l l

2 ' j..,,.:.:.: r_ '1.1.9131' .

i
"" åliäiiiiulllllllllIlIlllm

   

  
% ä   

 

  

   

JL, . . 1 1 1 L 1 1 1 L

20 Y >I 40 43 50 ' w\ o -0- KQO
TraLikarbeLe dygn

29.8-31.10.1966 Väglagsklass: I

13.4-21. 6.1967
2.9- 4.11.1968

10.4-18. 6.1969

Hästrvår*
period

Figur 1. Olyckor/dygn som funktion av trafikarbete/dygn på
riksvägnätet på vägar med hastighetsgränsen 90 km/h 1968 och
1969 jämförda med motsvarande vägar medfri fart 1966 och 1967.
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1969 jämförda med motsvarande vägar med fri fart 1966 och 1967.

Olyckor/dygn som funktion av trafikarbete/dvgn på'

_ 20.



21.
Olyckor/dygn
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Figur 3. Olyckor/dygn som funktion av trafikarbete/dygn på
riksvägnätet på vägar med hastighetsgränsen 90 km/h 1968 och
1969 jämförda med motsvarande vägar med fri fart 1966 och 1967.
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Figur 4. Olyckor/dygn som funktion av trafikarbete/dygn på
riksvägnätet på vägar med hastighetsgränsen 110 km/h 1968 och
1969njämförda med motsvarande vägar med fri fart 1966 och 1967.
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Figgr 5. Olyckor/dygn som funktion av trafikarbete/dygn på
riksvägnätet på vägar med hastighetsgränsen 110 km/h 1968 och
1969 jämförda med motsvarande vägar med fri fart 1966 och 1967.
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riksvägnätet på vägar med hastighetsgränsen 110 km/h 1968 och
1969 jämförda med motsvarande vägar med fri fart 1966 och 1967.
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Under sommarperioden 1968 infördes generell hastighetsbe-

gränsning till 90 km/h på landsbygdens vägnät. Under

sommaren 1969 hade 2000 km av detta vägnät 110 km/h. Här-

vid är det således möjligt att studera olycksförändringen

från sommaren 1968 till sommaren 1969 på dessa vägar sam-

tidigt som olycksutvecklingen på de övriga 2000 km som

ingår i undersökningsmaterialet hade hastighetsgränsen

90 km/h under båda sommarperioderna. I nedanstående tabell

redovisas antalet olyckor på 90 och 110-vägarna.

 

 

Sommaren 1968 Sommaren 1969

110-vägar 263 400

90-vägar 459 489

Som framgår av tabellen ökade antalet olyckor betydligt på

110-vägarna. I tabell 6 och 7 anges fördelningen

på olyckornas skadeföljd för de två olika vägkategorierna.

Tabell 6. Antal olyckor efter skadeföljd vid jämförelse
mellan hastighetsgränserna 90 och 110 km/h på
110-vägar.

   

[90_km/h--9110 km/h (3E)

  

SkâêâgöiJD _ååååâåNåä KM/H gåêåâäâgäåäåÃ/H DIFFL%

Summa olyckor I 263 400 - + 52,1

därav

'Egendomsskade-

.olyckor _ 165 _ 256 + 55,2
Personskade- I .

olyckor 90 ' 122 + 35,6.
Dödsolyckor 8 i 22 +175;0'>
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Tabell 7. Antal olyckor efter skadeföljd vid oförändrad
hastighetsgräns på 90-vägar.

[90 km/h-- 90 km/h (310]

SKADEFÖLJD ?åå'åååNâa KM/H Såâiâåå'åääåäh DIFF %
Summa olyckor 459 489 + 6,3

därav

Egendomsskade-

olyckor 294 326 + 10,9

Personskade-

olyckor 161 161 i 0

Dödsolyckor 14 * 12 1 - 14,0

   

 

Den 30 april 1970 infördes generell hastighetsgräns 90 km/h

åter igen på 110-vägarna beroende på ovanstående resultat.

Det fanns härvid en möjlighet att undersöka vad denna sänk-

ning innebar för antalet olyckor under maj-juni.

redovisas i tabell 8 och 9.

  

 

 

Resultatet

  

Tabell 8. Antal olyckor efter skadeföljd vid jämförelse
mellan hastighetsgränserna 110 och 90 km/h på
110-vägar.

[110 km/h--- 90 km/h (4B)

- - .
Summa olyckor 272 201 - 26:1

'därav

Egendomsskade- +

olyckor 183 134 - 26,8w

Personskade-

olyckor 75 56 - 25,3»

Dödsolyckor 14 11 - 21,4
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Tabell 9. Antal olyckor efter skadeföljd vid oförändrad
hastighetsgräns på 90-vägar.

 

 

   

90 km/h- 90 km/h (41a

SKADEFÖLJD ägg-Nås KM/H_ SåâäâäAäåoäåiá MFF %
Summa olyckor 273 294 + 7,7
därav

Egendomsskade-

olyckor 180 194 + 7,9

Personskade-

olyckor ' 85 90 + 5,9

Dödsolyckor 8 10 .+ 290

      

I figurerna 7-10 redovisas antalet olyckor per dygn Som

funktion av trafikarbetet per dygn dels för de undersökta

sommarperioderna 1968 och 1969, dels för de undersökta

vårperioderna 1969 och 1970 för 110-vägar och 90-vägar.

Ett enkelt Xz-test visar att olycksutvecklingen för såväl

Vår-som sommarperiod på 110-vägar är signifikant skild

från 90-vägar på risknivån 5 %. Hastighetsgränsen 110 km/h

har således i samtliga fall jämfört med hastighetsgränsen

90 km/h givit upphov till betydligt fler olyckor. Detta

förhållande styrks av olycksutvecklingen på vägar där has-

tighetsgränsen varit oförändrad 90 km/h. På dessa vägar

är olycksökningen av storleksordningen-6-8 % vilket mot-

5varar ökningen i trafik mellan de två perioderna; Om

man även tar hänsyn till motsvarande trafikökning på 110-

vägarna innebär detta att vid en ändring av hastighets- _

gränsen från 90 km/h till 110 km/h ger upphov till mellan

40950 % ökning av antalet olyckor när hänsyn tagits till

trafikens storlek. Förändringen är densamma för såväl

enbart egendomsskadeolyckor som personskadeolyckor. Efter-

som jämförelserna mellan hastighetsgränserna 90 och 110

km/h omfattar vår- och sommarperioderna maj-juni resp juli-

augusti har någon väderleksindelning av dygnen inte varit

aktuell.
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olyckor/dygn
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Figur 7. Olyckor/dygn som funktion av trafikarbete/dygn på
riksvägnätet på vägar med hastighetsgränsen 110 km/h 1969 jäm-
förda med motsvarande vägar med 90 km/h 1968. '
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Figur 8. Olyckor/dygn som funktion av trafikarbete/dygn pa
riksvägnätet på vägar med hastighetsgränsen 90 km/h 1969 jäm-
förda med motsvarande vägar med 90 km/h 1968.
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Vårperiod: 30.4-17.6,
23.6-30.6.197O

30.4- 1.5,

3.5-18.6,

24.6- 1.7.1969

Figur 9. Olyckor per dygn som funktion av trafikarbetet per dygn på
riksvägnätet på vägar med hastighetsgränsen 110 km/h 1969 med motsvarande
vägar med 90 km/h 1970.
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Undersökningsmetoden innebar, att samma vägar studera-

des ett år före hastighetsgränsändringen (Referensperiod

l.6.1970-31.5.1971) och ett år efter hastighetsgränsänd-

ringen (Observationsperiod 1.6.1971-31.5.1972).

I tabell 10 redovisas hur antalet olyckor förändras på

de vägavsnitt på huvudvägnätet, där hastighetsgränsen sänk-

tes från 90 till 70 km/h. Minskningen i totala antalet

olyckor utgör 18%.

Tabell 10. Antal olyckor efter skadeföljd vid jämförelse
mellan hastighetsgränserna 90 och 70 km/h på
70-Vägar.

   

_ .. REFERENS- H'OBSERVATIOETSr 9
SKADEFOLJD LPERIOD 90 KM/ BERIGD 70 KM/H DIFF °

Summa olyckor 1856 1521 - 18,0

därav '

Enbart egendoms-
skadeolyckor 1250 1059 - 15,3

Personskade-
olyckor 606 462 - 23,8

Antal svårt
och lindrigt
skadade 965 685 - 29,0

Antal dödade 80 46 - 42,5

     

Tabellen visar, att olycksreduktionen ökar med olyckornas

svårighetsgrad. Minskningen för egendomsskador är 15 %

och för personskador 24 %. Antalet svårt och lindrigt

skadade personer minskade med 29 % och antalet dödade med

43 %.

I tabell 11 redovisas hur olycksutvecklingen varit på de

valda kontrollvägarna, där hastighetsgränsen Varit oföränd-

rad, 90 km/h, under referens- och observationsperiod.
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Tabell 11. Antal olyckor efter skadeföljd på kontrollvägar
med oförändrad hastighetsgräns 90 km/h.

  

[90 km/h-+$M)km/h25kü

 

 

SKADEFÖLJD REFERENS- OBSERVATIONS- DIFF 9

PERIOD 90 KM/H PERIOD 90 KM/H °

Summa olyckor 1582 1651 + 4,4

därav

Enbart egen-
domsskadeolyckor 1077 1117 + 3,7

'Personskade-
olyckor 505 534 + 5,7

Antal svårt
ochzlindrigt
skadade 770 765 - 0,7

Antal dödade 61 ' 60 - 1,6

     

 

Pâ kontrollvägarna ökade totala antalet olyckor med drygt

4%. I stort sett samma ökning gäller för enbart egendoms-

skadeolyckor och personskadeolyckor. Ökning i antalet

olyckor ligger inom ramen för den trafikökning, som skett

mellan referens- och observationsperiod på de undersökta

vägarna.

Ett enkelt Xz-test visar, att olycksutvecklingen på 70-

vägarna är signifikant skild från olycksutveCklingen på

90-vägarna.

I figur ll redovisas skillnaden i olyckskvot - antal olyc-

kor per miljon fordonskilometer - mellan referens- och ob-

servationsperioden som funktion av årsmedeldygnstrafiken.

OlyckSkvoten vid bashastighetsgränsen 70 km/h är signifi-

'kant lägre än vid bashastighetsgränsen 90 km/h-och dessutom

är skillnaden i olyckskvot oberoende av årsmedeldygnstra-

fikens storlek.
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Skillnad i antalet

olyckor/milj fordonskilometer
1,00 '

 

O 0 a 1 -(T)9O - (1.:)70 O,.689 0,003; 069

omo _

030 -

  

 

 

 

   

   

GrebüägåijjfÖa*ffm*l__.
6000 7000

69 (fordon/dygn)

Figur ll. Skillnad i olyckskvot mellan referens- och
observationsperiod som funktion av årsmedeldygnstrafiken
1969 på 70-sträckor. Observationerna är viktade med sträc-
kornas trafikarbete.

 

Som tidigare nämnts var det i första hand det sekundära väg-

nätet som berördes av hastighetsgränsen 70 km/h. Dessvärre

saknas information i tillräcklig utsträckning från detta väg-

nät med avseende på trafikens storlek och vägens standard,

Genom att utesluta alla sekundära vägar, som på något vägav-

snitt erhöll hastighetsgränsen 90 km/h, har det varit möj-

ligt att studera olycksutfallet på resterande delen av det

sekundära vägnätet under referens- och observationsperiod.

Resultat framgår av tabell 12. Några kontrollvägar för det-

ta vägnät har inte varit möjligt att erhålla. Totala anta-

let olyckor minskade med drYgt 1% medan personskadeolyckor-

na minskade med 10%.
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Tabell 12. Antal olyckor efter skadeföljd på övriga läns-
vägar som erhöll hastighetsgränsen 70 km/h den
1.6.1971. Jämförelse mellan hastighetsgränser-
na 90 och 70 km/h.

 

W--._, i __I _

 

   

u REFERENS- OBSERVATIONS- 9
SKADEFOLJD PERIOD 90 KM/H PERIOD 70 KM/H DIFF °

Summa olyckor 4683- 4615 - 1.5

därav

Enbart egen-
domsskadeolyckor 2960 3078 + 0.4

Personskade-
olyckor 1723 1537 - 10.8

Antal svårt
och lindrigt
skadade 2462 2196 - 10.8

Antal dödade " 139 122 - 12.2

  

    

I samband med införandet av bashastighetsgränsen 70 km/h

infördes 110 km/h på Vissa vägar. Dessa Vägar bestod av

två olika typer

dels Vägar i Y, Z, AC och BD-län (norra Sverige) där

Vägens belagda bredd är minst 6,0 m och årsmedel-

dygnstrafik mindre än 800 fordon/dygn,

dels vägar i hela landet där den belagda bredden är

större än 12 m och årsmedeldygnstrafik mindre än

3 000 fordon/dygn 1969.

I tabell 13 redovisas förändringar i antalet olyckor och

olyckornas skadeföljd från referensperioden 1.6.1970 -
31.5.1971 till observationsperioden 1.6.1971 - 31.5.1972

på Vägar i Y, Z, AC och BD-län.
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Tabell 13. Antal olyckor efter skadeföljd på 110-vägar i
Y, Z, AC och BD-län, jämförelse mellan hastig-
hetsgränserna 90 och 110 km/h.

 

[§0 km/h--OllO km/h (6E)J

 

 

REFERENS- OBSERVATIONS- 9
SKADEFOLJD PERIOD 90 KM/H PERIOD 110 KM/H DIFF °

Summa olyckor 165 181 + 9,7

därav

Enbart egendoms-
skadeolyckor 86 96 + 11,6

Personskade-

olyckor 79 85 + 7,6

Antal svårt
och.lindrigt

skadade 126 144 + 14,3

Antal dödade 16 13 - 18,7

    

  

?På de vägar där hastighetsgränsen varit oförändrad 90 km/h

under de båda perioderna i Y, Z, AC och BD-län inträffade

under perioderna l.6.l970-3l.5.197l 1078 olyckor och under

perioden 1.6.1971-3l.5.l972 1081 olyckor, vilket innebär

att någon skillnad i antalet olyckor på kontrollvägarna (GK)

inte förekommer mellan de båda perioderna.

De undersökta llO-sträckorna är till vissa delar lokalt has-

tighetsbegränsade. På lokalt hastighetsbegränsade delar av

llO-sträckorna inträffade under de båda perioderna vardera

24 olkaor.

Detta innebär att ökningen i antalet olyckor är att hänföra

till de delar av llO-sträckorna där hastighetsgränsen höjts

från 90 km/h till 110 km/h. Om man bortser från olyckor

som inträffat på lokala hastighetsbegränsningar är ökningen

i antalet olyckor ll %. Hänsyn till lokala hastighetsbe-

gränsningar eller olyckornas skadeföljd på kontrollvägarna

har inte varit möjligt inom undersökningens ram.
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Ökningen i totala antalet olyckor är ungefär 10% på de un-

dersökta 110-sträckorna. Ökningen i antal är för enbart

egendomsskador 12% och för personskadeolyckorna 8%. Anta-

let skadade personer inklusive dödade har ökat med 11%.

Jämförelsen mellan olycksutfallet på kontrollvägar och 110-

vägar visar således att antalet olyckor har ökat på 110-vä-

garna medan den varit oförändrad på kontrollvägarna. Ett

enkelt XZ-test gerixmmnrsignifikant säkerställd ökning på

risknivån 5%, då hänsyn tagits till olycksutvecklingen på

kontrollvägarna.

I tabell 14 och 15 redovisas förändringen i antalet olyckor

och olyckornas skadeföljd från perioden 1.6.1970 - 31.5.1971

till perioden 1.6.1971 - 31.5.1972 på llO-vägarna av hög

standard resp kontrollvägarna. Ökningen i totala antalet

olyckor på 110-vägarna är 48%. Motsvarande ökningar gäller

även för enbart egendomsskadeolyckor, personskadeolyckor

och antalet skadade och dödade personer.
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Tabell 14- Antal olyckor efter skadeföljd på llO-vägar
av hög standard. Jämförelse mellan hastig-

hetsgränserna 90 och 110 km/h.

 

 

 

[§6 km/h--ollo km/h HELw

  

 

   

 

  

" REFERENS- OBSERVATIONS- ' 9
SKADEFOLJD PERIOD 90 KM/H PERIOD 110 KM/H DIFF °

Summa olyckor 185 273 + 47,6

därav

Enbart egendoms-
skadeolyckor 114 169 + 48,2

Personskade-
olyckor 71 104 + 46,5

Antal svårt
och lindrigt
skadade 129 185 + 43,4

Antal dödade 7 14 +100,0

Tabell 15_ Antal olyckor efter skadeföljd på kontroll-

 

vägar med oförändrad hastighetsgräns 90 km/h

 

90 km/h--i'90 km/h (7x)

   

  

" REFERENS- OBSERVATIONS- . 9
SKADEFOLJD PERIOD 90 KM/Hl PERIOD 90 KM/H BIFF °

Summa olyckor 305 291 - 4,6

därav

Enbart egendoms-
skadeolyckor 206 197 - 4,4

Personskade- '
olyckor 99 94 - 5,1

Antal svårt
och lindrigt
skadade 171 155 - 9,4

Antal dödade 19 14 - 26,3

 

 

 

 

  

På kontrollvägarna som har samma vägbredd men i genomsnitt

högre trafik har en reduktion skett med avseende på antalet

olyckor och deras skadeföljd mellan de båda perioderna.

Denna reduktion innebär, att vid ett enkelt 2-test, därX

hänsyn tas till olycksutvecklingar på kontrollvägarna,

förstärks ökningen på llO-vägarna. 2-testet Visar, att
X

ökningen i antalet olyckor på llO-Vägarna är signifikant

säkerställd på risknivån 5 %.
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6-1 3 Qêmâêäslêê_mellêa_bâ§219äe§§9Eêaêeägê_lå9_99b_ll9-5mzh

på motorvägar 1968 - 1972

I samband med att de första försöken med 110 km/h avbröts

den 30 april 1970 på tvåfältsvägar sänktes hastighets-

gränsen på motorvägar från 130 km/h till 110 km/h. Has-

tighetsgränsen hade då utan avbrott varit 130 km/h på

motorvägar sedan den 2.9.1968.

Effekten av denna sänkning av hastighetsgränsen har

undersökts genom att studera olycksutvecklingen på de motor-

vägar, som öppnats för trafik före den 2.9.1968.

Undersökningsperioden omfattar hela perioden med 130 km/h

- 2.9.1968 - 30.4.1970 - och de två därpå följande års-

perioderna 1.5.1970 - 30.4.1972. Under den senare perioden

hade de undersökta motorvägarna hastighetsgränsen 110 km/h.

I tabell 16 anges förändringen i antalet olyckor mellan

perioderna 1.9.1968 - 31.4. 1970 och 1.9.1970 -

- 30.4.1972. Under den förra perioden var hastighetsgrän-

sen 130 km/h och under den senare 110 km/h.

Tabell 16. Antal olyckor efter skadeföljd Vid jämförelse
mellan hastighetsgränserna 130 och 110 km/h
på motorvägar.

   

_..._____-_. ._-

 

130 km/h--OllO km/h (8)

  

n REFERENS_ OBSERVAQ§ONS- 9.

SKADEFOLJD PERIOD 130 KM/H_ PERIQD 110 KM/H DIFF °

Summa olyckor 1136 952 - 16,2
därav

'Enbart egendomsm
skadeolyckor 751 631 - 16,0

Personskade-  '
olyckor 385 . 321 . - 16,6

Antal svårt 2
och lindrigt
skadade ' 548 495 - 9,7

1 Antal dödade 32 28. 1- 12,5

  

 

 

 

 

Referensperiod 1.9.1968 - 30.4.1970

Observationsperiod 1.9.1970 - 30.4.1972
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Som framgår av tabellen har antalet olyckor minskat

med ungefär 16 %. Denna minskning gäller såväl

personskadeolyckor som enbart egendomsskadeolyckor.

Med avseende på antal skadade personer är minskningen

ungefär 10 %, Vilket innebär att effekten på antalet

skadade personer inte är större än effekten på antalet

olyckor.
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6.2 Effekt på olyckor med hänsyn till olyckstyp

 

I tabell l7 redovisas de procentuella förändringar i

antal olyckor,

ningarna.

som erhållits vid de olika uppfölj-

De olyckstyper som studerats är

singelolyckor

flerfordonsolyckor (exkl korsningsolyckor)

korsningsolyckor

övriga olyckor

    

Tabell 17. Procentuella förändringar i antal olyckor
med hänsyn till olyckstyp

_,,1_ PROCENTUELL FÖRÄNDRING

åA§T§GHETS' FLERFORDONS-
. . ' . SINGEL- OLYCKOR EXKL KORSNINGS- öVRIGA

.FÖRÄNDRINGAR 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 (3E) + 35,6X + 76,2X + 142,1X + 13,6

90- 90 (3K) + 2,0 + 32,1x + 59,2X - 27,2

110- 90 (4E)

90- 90 (4x)

90- 70 (SE) - 19,7X - 26,9X - 0,3 - 17,2X
90- 90 (SK) 3,3 - 5,8 + 24,3x - 9,0
90-110 (GE) + 55,0x 1 0 - 21,8 + 17,1

90- 90 (6K)

90-110 (7E) + 39,2X + 83,3 + 45,8X + 39,5
90- 90 (7x) - 3,9 + 3,4 + 1,1 - 16,9

X X130-110 (8) - 19,4 - 18,2 + 5,2 - 20,3

   

 

 

 

X anger att den procentuella förändringen

är säkerställd på risknivån 5%
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En analys av effekten med hänsyn till olyckstyper är

som framgår av tabellen svår att göra. Detta beror

i viss utsträckning på den använda undersöknings-

metodiken, före- och efterstudier, som innebär, att

trafiken i de flesta fall ökat från referens- till obser-

vationsperioden, Vilket även utan hastighetsgränsänd-

ring leder till en ökning av andelen flerfordonsolyckor

och en minskning av andelen singelolyckor. Indikation

på detta är jämförelserna mellan fri-fart och hastighets-

gränserna 90 och 110 km/h (l, 2, 2E och 2K).

Samtidigt kan skillnader i väglagsförhållanden påverka

olyckstypsfördelningen mellan perioder under samma del

av året eller mellan olika år.

Uppdelning av olycksmaterialet från de olika uppfölj-

ningarna innebär också i många fall, att antalet olyckor

'för en enskild olyckstyp blir relativt litet, varvid

slumpmässiga variationer får en stark inverkan på resul-

tatet.

Sammanfattningsvis gäller att i de fall förändringen i

olyckstyper studerats, finns inga tendenser att någon

särskild olyckstyp skulle förändras mer än någon annan.

Hastighetsbegränsningars effekt på de olika olycksty-

perna överensstämmer i stort med de effekter, som erhålles

för totala antalet olyckor.
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Effekt på olyckor med hänsyn till ljusförhållanden

- dagsljus och mörker

I tabell 18 anges de procentuella förändringarna i antalet

olyckor under dagsljus resp mörker.

Tabell l8. Procentuella förändringar i antal olyckor med
hänsyn till ljusförhållanden.

  

PROCENTUELL FÖRÄNDRING

  

 

 

 

HAsTIGHETs-
GRANS- * ,u
FÖRÄNDRING DAGSLJUS MORKER

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

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

90 - 110 (3B) + 41,9x + 100 X

90 - 90 (3K) i 0 + 53,7x
110- 90 (4B) - 27,7x - 21,4

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

 
 

x anger att den procentuella förändringen är

säkerställd på risknivån 5%.

AV tabellen framgår, att i de uppföljningar, där hänsyn ta-

gits till ljusförhållanden, är de procentuella förändringarna

större under mörker. I de fall kontrollvägar finns till-

gängliga framgår emellertid, att i förhållande till de pro-

centuella olycksförändringarna på kontrollvägarna tycks

effekten vara av samma storleksordning vid såväl dagsljus

som mörker.
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Effekt på olyckor med hänsyn till sommarhalvår (april-sept)

och vinterhalvår (okt-mars)

I tabell 19 anges de procentuella förändringarna i antalet

olyckor för sommar- resp vinterhalvår. Detta har i första

hand varit möjligt att studera i de fall undersöknings-

perioderna omfattar hela år.

Tabell 19. Procentuella förändringar i antalet olyckor med
hänsyn till sommar- resp vinterhalvår

 

   

gäääfHETS' SOMMARHALVÅR VINTERHALVÅR
RÖRÄNDRING (APRIL-SEPT) (OKT-MARS)

90 - 70 (SE) - 18,3X - 17,8x

90 - 90 (SK) - 2,0 + 10,1x

_90 - 110 (6B) + 9,4 + 10,0

90 - 90 (GK) _ _

'90 - 110 (7E) + 40,4X + 56,8x
_ 90 - 90 (7K) v + 0,7 - 9,3

 

 

  

x anger att den procentuella förändringen är

säkerställd på risknivån 5%.

I de fall kontrollvägar funnits finns-tendeHSer, att för-

ändring av hastighetsgränsenvframför allt vid sänkning

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

olyckor under vinterhalvåret än under sommarhalvåret.



42.

Effekt på olyckor med hänsyn till veckodag

I tabell 20 redovisas de procentuella förändringarna i

antal olyckor efter vardagar (måndag-torsdag) och

veckoslut (fredag-söndag).

Tabell 20. Procentuell förändring i antal olyckor med hän-
syn till veckodag

    

HASTIGHETS_ PROCENTUELL FÖRÄNDRING
GRÄNS-
FÖRÄNDRING MÅND-TORSD FRED-SÖND

FF - 90 (1) - 4,2 - 13,6x
FF - 110 (2) + 16,0x + 0,4

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

9.0 - 90 (BK) + 6,3 + 6,8

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

{90 - 90 (4x) + 10,7 + 5,3

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

90 - 90 (SK) + 8,0 + 0,6

90 - 110 (GB) - 4,4 + 27,0

90 - 90 (6K)
90 - 110 (7B) + 44,6X + 50,5X
90 - 90 (7K) - 9,7 + 1,4

.130 - 110 (8) - 18,5X - 13,3

  

  

x anger att den procentuella förändringen är

säkerställd på risknivån 5%.

Med avseende på vardagar och veckoslut finns en genom-

gående tendens att de undersökta hastighetsgränsföränd-

ringarna haft den största effekten under veckoslut. Detta

innebär, att sänkningar av hastighetsgränsen medfört en

större procentuell minskning under veckoslut än-under var-

dagar, medan en höjning av hastighetsgränsen medfört en

större procentuell ökning av antalet olyckor under vecko-



43.

slut än under vardagar. Detta skulle kunna innebära, att

trafikanternas anpassning av de faktiska hastigheterna till

hastighetsgränsen varit bättre under veckoslut än under

vardagar, vilket i sin tur kan förklaras av skillnader i

trafik- och trafikantsammansättning.
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6.6 Effekt på olyckor medhänsyn till vägbredd

I tabell 21 redovisas den procentuella förändringen i

antalet olyckor vid de uppföljningar, då hänsyn tagits

till Vägbredden.

Tabell 21 Procentuella förändringar i antalet olyckor med
hänsyn till vägbredd

   

 

EASTIGFEFS- ' VÄGBREDD
GHMEEÖRÅWIUNG 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 (4E) - 20,3 - 27,4

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

90 - 70 (SE) - 17.4 - 17,1 - 19,8

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

   

    

 

Ovanstående tabell är i många fall baserad på små olycks-

tal, vilket innebär att slumpmässiga variationer får en

stor betydelse. Tabellen ger emellertid information om i

vilken utsträckning olika hastighetsgränser gällt för olika

vägbredder. Det går inte, att utifrån ovanstående resultat

uttala sig om effekten på olyckor vid olika hastighetsgrän-

ser varierar med Vägbredden.



Förändringar av olyckskvoter

45.

I tidigare avsnitt har trafikens förändring mellan

referens- och observationsperioder endast beaktats

i vissa analyser. Detta är en följd av att tillgången

på trafikdata varit mycket bristfällig och att det inte

varit möjligt att samla in relevant trafikinformation

för referensperioderna, eftersom besluten om de olika

försöken fattats mycket kort tid före genomförandet.

I detta kapital görs emellertid ett försök att belysa,

hur olyckskvoten - antal olyckor per axelparkilometer -

förändrats i samband med de hastighetsgränsförändringar

som undersökts

dygnstrafik,

Tabell 22

 

som funnits tillgänglig 1963,

utifrån de undersökta Vägarnas årsmedel-

1969 och 1972.

Olyckskvoten och förändring i olyckskvot
vid olika hastighetsgränser.

   

 

  

HASTIGHETS- OLYCKSKVOT 1

GRÄNS- , n_ i - -
_FÖRÄNDRING REFERENS- OBSERVATIONS-r v FÖRÄNDRING

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 (3x) 0,37 0,41 +11

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

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

J' 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 (7E) 0,38 0,54 +42

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

130-110 (8) 0,58 0,40 -31
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Eftersom de undersökta perioderna representerar olika

delar av år och olika vägkategorier måste tolkningar

av olyckskvotens nivå göras med försiktighet.

Olyckskvoten - antal polisrapporterade olyckor per miljon

axelparkilometer - är ett uttryck för olycksrisken på de

undersökta vägarna.

Rent generellt är detta olycksmått utifrån många synpunk-

ter att föredra.

Beskrivningen av effekten av hastighetsgränsförändringar

med hjälp av olyckskvoten innebär, att hänsyn tagits till

de skillnader som föreligger med avseende på trafikens

storlek mellan referens- och observationsperiod.

Det kanske mest intressanta i tabellen är de olika för-

,ändringar av hastighetsgränsen från 90 till 110 km/h (3,7)

och från 110 till 90 km/h (4), varvid hastighetsgränsen

110 km/h i samtliga fall inneburit en 40 % högre olyckskvot

än hastighetsgränsen 90 km/h. Dessa uppföljningar om-

fattar i stort samma vägar men under olika perioder.

Däremot innebar höjningen av hastighetsgränsen från 90 till

110 km/h på vägar med låg trafik i norra Sverige (Y, Z,

AC och BD-län) en ökning av olyckskvoten av storleksord-

ningen 6%.

Sänkningen av hastighetsgränsen 90 km/h till 70 km/h inne-

bar 20% lägre olyckskvot.

Av intresse är äVen sänkningen av hastighetsgränsen 130 km/h

till 110 km/h på motorvägar, som innebär, att olyckskvoten

vid hastighetsgränsen 130 km/h var 45% högre än vid hastig-

hetsgränsen 110 km/h.

Jämförelse mellan hastighetsgränserna 90 resp 110 km/h och



fri-fart visar, att olyckskvoten minskat med 16% mellan

perioder med fri-fart och perioder med hastighetsgränsen

90 km/h. Vid motsvarande jämförelse mellaniii-fart och

hastighetsgränsen 110 km/h erhölls en minskning av olycks-

kvoten med 4%.

Eftersom undersökningsmetodiken bygger på före- och efter-

studier kan även andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder

påverka resultatet. Detta innebär, att de erhållna för-

ändringarna inte helt är en effekt av hastighetsgränsänd-

ringarna. Detta framgår delvis av de resultat, som erhållits

på de undersökta kontrollvägarna, Vilka undersökts i syfte

att belysa inverkan av andra faktorer mellan referens- och

observationsperiod. Förändringarna i olyckskvot på de

undersökta kontrollvägarna varierar men är inte i något

fall av den storleksordning, som erhållits på vägar, där

hastighetsgränsändringar skett mellan referens- och obser-

yationsperiod.

En av de faktorer, som härvid kan ha en stor betydelse, är

väglaget, vilket kan variera mellan referens- och observa-

tionsperioden framför allt om perioderna innehåller vinter-

perioder.
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Förändring av faktiska hastigheter

Vid förändring av hastighetsgränser är förväntan, att

även de faktiska hastigheterna förändras och att denna

förändring i sin tur skall påverka antalet olyckor och

olyckornas skadeföljd. I anslutning till de två olika

försöken med differentierade hastighetsgränser har has-

tighetsmätningar utförts.

I anslutning till det första försöket mättes hastigheter

samtidigt i tiden på parvis slumpmässigt valda 90- och

llO-sträckor, som med avseende på vägstandard var så lik-

värdiga som möjligt. Syftet med dessa hastighetsmätningar

var i första hand att kvantifiera de skillnader i faktiska

hastigheter, som var att hänföra till skillnader i hastig-

hetsgräns.

'Vid införandet av bashastighetsgränsen 70 km/h 1.6.1971

'utfördes hastighetsmätningar under maj månad 1971, då

hastighetsgränsen var 90 km/h, på slumpmässigt valda plat-

ser, som skulle erhålla hastighetsgränser 70 km/h. Dessa

hastighetsmätningar upprepades sedan under juni, juli och

september;

Båda dessa undersökningar visar, att hastighetsgränserna

påverkar de faktiska hastigheterna. De Skillnader, som

påvisats för de faktiska hastigheterna, är däremot inte av

samma storleksordning som skillnader i hastighetsgränserna.

I flertalet av deutförda hastighetsmätningarna erhålles

en signifikant förändring eller skillnad i de faktiska

hastigheterna mellan olika hastighetsgränser av storleks-

ordningen 6 - 8 km/h vid förändringen av hastighetsgränsen

med 20 km/h. I tabell 23 anges medelhastighetsnivån för

olika hastighetsgränser för personbilar (Pb), lastbilar (Lb)

eller samtliga fordon (Pb+Lb). V



Tabell 23 Medelhastigheter från hastighetsmätningar i
anslutning till olika försök med differentie-
rade hastighetsgränser.
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MEDELHASTIGHETER (KM/H) !
VÄGBREDD FORDONS_ VID HASTIGHETSGRÃNSEN

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

Pb 84,6 91,8
7°°'13'O Pb + Lb 82,0 87,8

70 KM/H
90 KM/H

1 2 3

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
i <6'O Pb + Lb 76,0 71,5 71,2 71,7

    

Ovanstående resultat bygger på slumpmässighet i tid och

rum med avseende på jämförelsen mellan hastighetsgränser-

.na 90 och 110 km/h och slumpmässighet i rummet med av-

seende på förändring i hastigheter vid införandet av bas-

hastighetsgränsen 70 km/h.
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Förändringar av hastighetsgränsöverträdelser

Som framgick av föregående avsnitt förändras inte de fak-

tiska hastigheterna i samma grad som förändringarna i

hastighetsgränserna. Andelen fordon som överträder has-

tighetsgränsen avtar ju högre hastighetsgränsen är.

I figur 12 anges den andel av fordon, som överskrider has-

tighetsgränsen vid olika hastighetsgränser.

   

'-.l

Överträdelse-

frekvens (%)

A

80 L
70._

60

50

'4001

3011

20

10 _. 

 

70 80 '90 100 ' 110
Hastighetsgräns (H)

Figur 12 överträdelsefrekvens som funktion av hastighets-
gräns (H) resp hastighetsgräns + 10 km/h (H+lO).

Detta innebär, att skillnaden i överträdandefrekvens mel-

lan hastighetsgränserna 90 och 110 km/h är omkring 15% me-

dan skillnaden i överträdandefrekvens mellan hastighets-

gränserna 70 och 90 km/h är omkring 40%.

Intressant i detta sammanhang är äVen att studera, hur många

som överskrider hastighetsgränsen + 10 km/h. Härvid kommer

överträdelserna i en helt annan belysning. 80 km/h över-

skrids av ungefär 25% av fordonen vid hastighetsgränsen

70 km/h.^ 100 km/h överskrids av ungefär 10% vid hastighets-

gränsen 90 km/h och 120 km/h överskrids av ungefär 5% av

fordOnen vid hastighetsgränsen 110 km/h.



.lO

tfordonskostnader skall värderas.
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Förändringar utifrån transportekonomiska värderingar

Sänkningar av hastighetsgränser har som tidigare fram-

gått gett upphov till ett minskat antal olyckor och/eller

minskad olyckskvot - antal olyckor per miljon axelpar-

kilometer.

Detta kan till stor del förklaras av att de faktiska

hastigheterna minskat då hastighetsgränsen sänkts, vilket

emellertid inneburit att restiden för trafikanterna ökat

samtidigt som fordonskostnaderna minskat i relation till

en given körsträcka.

Höjningar av hastighetsgränser har gett motsatta effekter.

Kostnads-nyttaproblematiken baseras på en samhällsekono-

misk tolkning av hur olyckskostnader, tidskostnader och

I detta avsnitt behand-

las inte värderingsproblematiken närmare utan i de räkne-

exempel som redovisas nedan, har de värden som åsatts

olyckor, restid och fordonskostnader hämtats från "Lön-

samhetsbedömning av vägprojekt", DA 121, Statens vägverk,

dvs de värden som används inom vägbyggnadssektorn. Dessa

värden i 1973 års penningvärde är

80 000 kr/polisrapporterad trafikolycka

15 kr/personbilstimme

FOrdonskostnaden är hämtad från följande regressions-

samband

2
Antal kr/personbilkm = 0,28 0,0027v + 0,00002 v

där V_är faktisk fordonshastighet.



 

HASTIGHETSGRÃNSSÄNKNING FRÅN 90 TILL 70 KM/H

  

   

 

  

Sänkning i Ökad res- Minskad for- Minskning i
faktisk has- tid donskostnad olyckskvot
tighet km/h s/km kr/km olyckor/miljon

fordonskilo-
meter

6 4 0,002 0,15

Olyckskostnader ml2 000 kronor/miljon
minskning fordonskilometer

Fordonskostnader % 2 000 kronor/miljon
minskning fördonskilometer

Tidskostnader mlG 700 kronor/miljon
ökning fordönskilometer

Transportekonomisk + 2 700 kronor/miljon
förändring fordonskilometer

   

HASTIGHETSGRÃNSHÖJNING FRÅN 90 TILL 110 KM/H

 

  

 

 

  

 

Ökning i Minskad Ökad for- Ökning i
faktisk has- restid donskostnad olyckskvot
tighet km/h s/km kr/km olyckor/miljon

fordonskilo-
1 meter'

6 3 0,004 0,14

Olyckskostnader mll 200 kronor/miljön
Ökning fordonskilometer

Fordonskostnader m 4 000 kronor/miljon
ökning fordonskilometer

tidskostnader mlz 500 kronor/miljon
minskning fordonskilometer

Transpörtekonomisk + 2 700 kronor/miljön
förändring fördonskilometer

 
 

52.



53.

Denna transportekonomiska Värdering, varvid hänsyn tagits

till olycks-, fordons- och tidskostnader, Visar att utför-

da försök med 70-gränsen medfört en transportekonomisk

kostnadsökning i jämförelse med 90-gränsen. Försök med

hastighetsgränsen 110 km/h ger i förhållande till 90-grän-

sen samma transportekonomiska kostnadsökning.
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Bilaga 1

Tillhör TSV skrivelse

den 23.3.1972

PM

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 tättbebyggt område.

 

Vägklass Hastighet

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

2. Utgår

Belagd Vägba- Trafik
bredd.n1 Fordon/åmd 1969

3.1 :_12.0 j_3.000 110
2 Vägar i Y, 3_ 9.0 f_l.500 god linjeföring "

Z, AC och

BD-län :_ 7.0 §_l.000 " " "
i_ 6.0 5_ 800 mycket god linjeföring "
_<- 6 . O II N N N

4. _: 10.0 90
5. 9.0 - 9.9 j_7.000 god linjeföring "

8.0 - 8.9 j_6.000 " "
7.0 - 7.9 j_5.000 " " "

6. 6.0 - 6.9 f_3.000 " " "
7. 6.0 - 6.9(grus)§_l.000 " " "

5.5 - 5.9 f_500 mycket god linjeföring "
i 5 . 0 _<- 'I Il II ll

< 5.0 obetydlig '" " " "



 

Bilaga72

sid 1(2)

Hastighetsbegränsningar utanför tättbebyggt område

under åren 1960-1976

   

   

TID HASTIGHETSGRÃNS

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 1007

8 juni * 25 juni 1962 90

13 juli - 31 juli 1962 90

17 aug - 3 sept 1962 100

21 dec 1962 - 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 perioden

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 perioden

- 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

27 maj - 30 maj 1966 90

  



Bilaga 2
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TID HASTIGHETSGRÃNS

23 juni - 30 juni 1966 90

1 juli - 31 juli 1966 90

varje veckoslut (fredag-söndag)
under augusti 1966 100

1 nov - 30 nov 1966 90

16 dec 1966 - 8 jan 1967 80

17 mars - 29 mars 1967 90

12 maj - 15 maj 1967 90

22 juni - 31 juni 1967 90

. 31 juli - 2 sept 1967 90

3 sept - 5 sept 1967 60

6 sept - 17 okt 1967 70

18 okt - 31 dec 1967 80

jan - 7 maj 1968 80

8 maj - 28 juni kl 1200 1968 Diff. I

(130,110,90)

28 juni kl 1200 - 1 sept 1968 90

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

20 dec 1968 - 7 jan 1969 90

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

3 april - 8 april 1969 90

9 april - 18 juni 1969 Diff. II

(l30,110,90)

'19 juni - 23 juni 1969 90

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

30 april 1970 - 31 maj 1971 90

1 juni 1971 - - Diff. III
(110,90,70)

 

 




