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SAMMANFATTNING

Bakgrund

I juli 1973 framlade Statens trafiksäkerhetsverk (TSV)

preliminära riktlinjer för tillämpning av hastighetsgränsen

30 km/h på gator/Vägar inom bostadsområden.

I samband med en överarbetning av nu gällande riktlinjer

fick Statens väg- och trafikinstitut (VTI) i början av

1974 i uppdrag att planera och föreslå undersökningar för

uppföljning av effekter av hastighetsgränsen. Då arbetet

med riktlinjerna skulle påskyndas blev det nödvändigt att

starta empiriska undersökningar innan en mer fullständig

problemstrukturering slutförts. Inriktningen på dessa

undersökningar bestämdes till att avse en uppföljning av

olyckor och hastigheter då 30-gränsen införes på gator/vägar

inom bostadsområden. Undersökningarna skulle vara avslu-

tade före 1975-06-30. Målet för projektet formulerades

enligt följande: "Att bestämma effekten på antalet olyckor

och olyckors svårhetsgrad samt på hastigheten då 30-gränsen

införes på gator/vägar inom bostadsområden".

30-gränsens effektgpå hastigheter

Undersökningen utfördes som en före- efterundersökning

av personbilars hastigheter i tre bostadsområden i Stockholms

kommun där man på försök infört 30 km/h under våren 1975.

Försöksområdena valdes i samråd med uppdragsgivaren och

kommunen.

Totalt utfördes hastighetsmätningar på 8 platser (VTI

utförde mätningarna på 7 platser och Stockholms kommun på

en plats).

En av de § mätplatserna utgjorde referensplats med oföränd-
\

rad hastighetsgräns 50 km/h.



ii.

Två mätomgångar genomfördes före införandet av 30 km/h

och tre efter (på Stockholms kommuns mätplats genomfördes

en mätomgång före och fyra efter). Föremätningarna

utfördes i april och eftermätningarna i maj, juni och

september.

Varje mättillfälle omfattar ca 12 timmars mätning. Mät-

ningar utfördes endast under vardagar.

De två mätomgångarna före har sammanslagits och jämförts

med resp mätomgång efter. För att bedöma förändringen

av hastigheten utnyttjades Fishers permutationstest.

   

 

BêêglEêE

Bedömning av hastigheten (signifikansnivå 5%)

Mätplats Förändring efter 2-6 veckor
Förändring
efter ca

1:a mätningen 2:a mätningen 4 månader

1 Minskning _Ingenting kan Ingenting kan
sägas sägas

2 Minskning Minskning Minskning

3 Minskning Minskning Minskning

4 Ingenting kan Minskning Ingenting kan
sägas sägas

5 Minskning Minskning Minskning

6 Minskning Minskning Ingenting kan
sägas

1) . . _ . ,
7 Ingenting kan Ingenting kan Ingenting kan

sägas sägas sägas

8 Minskning Minskning .Minskning

 

 

 

  

 

l) Utgör referensmätplats med oförändrad hastighetsgräns

50 kmÅh.



iii.

_Vid de jämförelser där minskning konstaterats uppgick

minskningen i hastighetsfördelningens medelvärde till

1 - 7 km/h.

Vid den andra föremätningen på mätplats ett förekom

störande verksamhet vilket kan ha medfört att hastigheten

vid denna mätning var lägre än normalt. Skillnaden mellan

hastigheten före resp efter införandet av 30 km/h borde

därför normalt vara större på denna mätplats.

Mellan andra och tredje eftermätningen har en överföring

av trafik troligen skett från gatan med mätplats två till

gatan med mätplats ett (ändrad vägvisning till industrier).

Efter en bedömning av den sammanlagda förändringen för

mätplats ett och två det santreligt att eg

ligger gå mätplats ett tröts att den uppmätta hastigheten

ei skilde sig från den som uppmättes innan 30-gränsen in-

   *Emmy

fördes.

På mätplats 4 har troligen inte någon effekt erhållits.

På denna mätplats var hastigheten redan-före införandet

av 30-gränsen låg (betydligt lägre än på andra mätplatser).

För mätplats 6 är det möjligt att det skett en återgång

till hastighetsbeteendet före införandet av 30-gränsen.

Denna mätplats är belägen på en.gata som bedöms ha

större andel genomfartstrafik än andra gator där mätningar

utförts.

För att kontrollera huruvida andra faktorer än införandet

av 30 km/h kan ha påverkat hastighetSfördelningarna ut-

fördes antalsmätningar på vissa strategiska platser i

varje område, Någon förändring av flödesstorlekarna som

kunde förklaras av någon förändringi områdena (förutom

vad somredovisats ovan) och som i sin tur kunde påverka

hastigheten konstaterades ej.

Då dessutom ingen annan omständighet som kan ha påverkat

hastigheterna inte har påvisats bedömes den främsta orsaken

till erhållna minskningar i hastigheten-vara den ändrade

hastighetSGränsen.



iv.

En ytterligare kontroll mot inverkan av andra faktorer

än införandet av 30 km/h utgör mätningarna på referens-

mätplatsen (mätplats 7). Någon statistiskt signifikant

förändring av hastigheten erhölls ej vid denna mätplats.

Efterlevnaden av gällande hastighetsgräns på mätplatserna

framgår av nedanstående tablå.

  

Gällande högsta Andelen överträ- Andelen överträ-

tillåtna hastig- delser av högsta delser av högsta
het (km/h) tillåtna hastig- tillåtna hastig-

het (Z) het + 10 km/h (Z)

50 0-15 0-3

30 36-78 _ 3-38

    

 

Som framgår ovan medförde införandet av 30 km/h att efter-

levnaden av gällande hastighetsgräns kraftigt minskade.

Vid jämförelse med efterlevnaden av 50-gränsen på andra

mätplatser samt 70- och 90-gränSen förefaller efterlevnaden

av 30-gränsen ej vara exeptionellt låg.

30-gränsens effekt på olyckor

 

Undersökningen utfördes som en före- och efterundersökning

.av antalet olyckor och olyckors svårighetsgrad vid infö-

randet av 30 km/h i bostadsområden.

Då antalet polisrapporterade olyckor i bostadsområden

vanligen är litet var det nödvändigt att låta undersök-

ningen omfatta så många bostadsområden med 30-gränsen

som möjligt. En riksomfattande inventering av 30-områden
\

fick därför företas.



För att undvika inverkan på olycksutfallet av högertrafik-

omläggningen valdes att ej låta någon observationsperiod

för olyckor sträcka sig längre tillbaka i tiden än 1968-01-01.

På grund av förväntat litet olycksmaterial var det önskvärt

med långa observationsperioder före och efter införandet

av den lägre hastighetsgränsen. Vid långa observationspe-

rioder ökar dock risken att olycksutfallet påverkas av

andra faktorer än den man avser att studera. Vi valde

att tillämpa högst två års observationsperiod före och

efter.

Råsatt kontrollera mot inverkan på olycksutfallet av andra

faktorer än införandet av 30 km/h inhämtades uppgifter om

inträffade förändringar - utöver hastighetsregleringen -

i områdena under observationsperioderna.

Avsikten var dessutom att studera förändringen i olycks-

utfallet under olika tidsperioder för liknande områden

med bibehållen hastighetsgräns 50 km/h. Då olycksmate-

rialets storlek för områdena med 30-gränsen ej möjliggjorde

någon statistisk analys fick denna kontrollstudie emeller-

tidiutgå.

Inventeringen av bostadsområden med 30-gränsen och insam-

ling av olycksstatistik m m utfördes via kOmmunala gatu-

myndigheter.

BååElEâE

Bearbetningsbara svar erhölls från 263 kommuner (det totala

antalet kommuner är 278). Med ledning av uppgifter från

de 263 kommunerna konstaterades, att 121 bostadsområden

erhållit hastighetsgränsen 30 km/h under aktuell tidsperiod.

Dessa 121 områden är fördelade på 52 kommuner. Områdena

omfattar oftast bara en gata/väg eller några gator/vägar.



vi.

Med olycksstatistik tidigast från 1968-01-01 var det

möjligt att erhålla observationsperioder om minst ett år

både före och efter för 58 områden.

Antalet polisrapporterade olyckor i dessa 58 områden före

och efter införandet av 30 km/h framgår av följande tabell.

   

 

Observations- Antal Antal Olyckor
periodens områden Eöre_ ' Efter
längd före införan- införan- Summa
och efter in- det av det av
förandet av 30 km/h 30 km/h
30 km/h

ett år 32 7 10 17

två år 26 8 7 15

summa 58 15 17 32

   

 

 

  

Någon slutsats om förändring av antalet olyckor då 30-gränsen

införts kan ej dras pga materialets ringa storlek. Ej heller

kan slutsats dras om förändringen av olyckornas svårighets-

grad.
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Summary

Background

 

On the lst of July 1973, The National Swedish Road Safety

Office presented preliminary guidelines for the applicatiOn

of a speed limit of 30 km/h on streets/roads in resedential

areas .

In connection with a revision of present guidelines the

National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

was commissioned in early 1974 to plan and propose investi-

gations for a follow-up study of the effect of the speed

limit. Since the work with the guidelines was urgent it

was necessary to start empirical investigations before a

more complete structural analysis of the problem could be

made. These investigations were concentrated on a follow-up

study of accidents and speed limits at the time when the

30 km/h limit was introduced on streets/roads in residential

areas. The investigations were to be completed before the

30th of June 1975. The aim of the project was formulated

as follows: "To determine the effeCt on the number of

accidents and the severity of accidents and on the speed

in connection with the introduction of the 30 km/h limit

on streets/roads in residential areas".

The effect of the 30 kmÅh limit on speeds

The investigation was made as a before and after study of

the speed of passenger cars in three residential areas in the

municipality of Stockholm where the 30 km/h limit was intro-

duced on an experimental baSis during the spring 1975. The

experimental areas were chosen in consultation with the

National Road Safety Office and the municipality.

In all,speed observations were carried out on 8 spots

(VTI carried out observations on 7 spots and the municipality

of Stockholm on one spot).



Viii.

One of the 8 spots was a reference point where the speed limit

of 50 km/h remained unchanged.

TWO setS'of measurements were made before the introduction of

the 30 km/h limit and three after (on the measurement_spot of

the municipality of Stockholm, one set of measurement

was carried out before and four after)."The before-measure-

ments"were carried out in April and the "after measurements"

in May, June and September.

Each measurement period comprises 12 hours of measurement.

The measurements were made only on working days.

The two sets of measurements before were combined and compared

to each set of measurements after. Fisher's permutation test

was used for the estimation of the change in speed.

 

    

BååElEê

Estimation of speed (significance level 5%)

Measurement Change after 2-6weeks Change after
spot es _ approximately

lst measure- 2nd measure- 4 months
ment ment

l Decrease No conclusion No conclusion

2 .Decrease Decrease Decrease

3 Decrease Decrease Decrease

4 No conclusion Decrease No conclusion

5 Decrease Decrease Decrease

6 Decrease Decrease No conclusion

71) No conclusion No conclusion No conclusion

8 'Decrease Decrease Deorease

 

 

 

 

l) Reference spot with unchanged speed limit (50 km/h)

During the second before-measurement period on measurement

spot one, diSturbing activities occured which may have

caused the speeds to be lower than normally. The difference

between the speed before and the speed after the introduction

of the 30 km/h limit should thus normally be greater on this

spot. \  



ix.

vBetween the second and the third after measurement period

aitranSfer of traffic probably OCCurred from the street

with measurement spot one (change in traffic signs). Taking

into account the t0tal change concerning measurement spot one

it is probable that an effect exists on measurement spot one

in spite of the fact that the measured speed differs from

the speed that was measured before the introudction of

the 30 km/h limit.

On measurement spot 4 it is probable that no effect was

obtained. On this spot the speeds observed were already low

before the introduction of the 30 km/h limit (considerably

lower than on other spots).

Concerning spot 6 it is possible that speed behaviour returned

to that which prevailed before the introduction of the

30 km/h-limit. This spot is located on a street which is

estimated to have a greater amount of through traffic than

other streets where measurements were made.

In order to control whether other factors than the introduc-

tion of the 30 km/h limit could have affected speed

distribution, measurements of traffic flow were made on

certain strategic spots in each area. No change in traffic

flow due to any change in the areas (apart from the above

stated) which in turn could influence speed, could be estab-

lished.

In additionras_ no other circumstance likely to influence

speed was found,it can be considered that the changed

speed limit is the main cause for the decreased speed

that was observed.

A further control of the possible influence of other

factors than the introduction of the 30 km/h limit, are the

measurements on the reference spot (measurement spot 7).

No significative statistical change was found here.

The observance of existing speed limits on the measurement

spots is illustrated in the following table:



 

Existing Percentage of violationá Percentage of

speed limit against the speed limit violations
(%) against the

speed limit
+ 10 km/h (%)

 

50 O-l5 0-3

30 36-78 3-38

   

  

Thus it is shown that the introduction of the 30 km/h limit

caused a decreased observance of the existing speed limits.

Compared with the observance of the 50 km/h limit on other

measurement spots and to the 70- and 90 km/h limit, the

observance of the 30 km/h limit does not seem exceptionally

low.

The effect of the 30 km/h limit on accidents

 

The investigation was performed as a before and after study

of the number of accidents and the severity of accidents in

connection with the introduction of the 30 km/h limit in

residential areas.

As the number of accidents in residential areas reported to

the police generally is low, it was necessary to extend the

study to as many residential areas with 30 km/h limits as

possible. Thus, a nation-wide inventory of such 30 km/h-areas

was carried out.

In order to avoid the influence on accidents of the introduc-

tion of right-hand traffic, no observation period was

allowed to go further back than to the lst of January 1968.

Since the accident data was eXpected to be small in size it

was necessary to have long observation periods before and aftei

the introduction of the lower speed limit.



Xi,

However, when using long observation periods there is a risk

that accidents are influenced by other factors than those

involved in the study. An observation period of maximum two

years was chosen, both before and after the introduction

of the speed limit.

In order to control the influence on accidents of factors

other than the introduction of the 30 km/h-limit data was

collected about other changes than the speed regulation in

the areas during the observation periods.

The intention was further to study the change in accident

Characteristics during different periods of time for similar

areas with the speed limit of 50 km/h unchanged. Since the

accident data collected from the 30 km/h areas was too small

to make a statistical analysis possible, this control study

had to be excluded.

The inventory of residential areas with 30 km/h limits and

the collection of accident data was made by the local road

authorities.

'åêêäläê

Relevant answers-were obtained from 263 municipalities (the

total number being 278). Referring to data from the 263

municipalities it was established that 121 residential areas

had been assigned the speed limit 30 km/h during the appro-

priate period of time. These 121 areas were distributed

among 52 municipalities. The areas often include only one

or very few streets/roads.

Using accident statistics back to the lst of January 1968,

at the earliest, it was possible to obtain observation

periods of at least one year, both before and after, for

58 areas.
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The number of accidents reported to the police in these 58

areas before and after the introduction of the 30 km/h limit

is shown in the following table:

 

 

  

Length of the 1 Number of Number of accidents

Ozfiåäaåâêgre areas gefgre_the Atter the Total
Ena after the introduction introduction

. . of 30 km/h of 30 km/h
introduction
of the 30 km/h
limit

one year 32 7 10 17

two year r 26 8 7 15

total 58 15 17 32

     

 

 

Owing to insufficient accident data no conclusion can be

drawn as regards the change in the number of accidents after

the 30 km/h limit was introduced. Nor can any conclusion be

drawn as regards any change on accident severity.



BAKGRUND

År 1972 genomförde Statens trafiksäkerhetsverk (TSV) en

inventering vid länsstyrelserna av ärenden angående hastig-

hetsbegränsning till 30 km/h. Av inventeringen framgick

att ärendena företrädesvid rörde gator/vägar inom bostads-

områden eller gata/väg vid närbelägen skola, el dyl samt

att antalet ärenden sedan 1968 ökat starkt. I juli 1973

framlade TSV preliminära riktlinjer för tillämpning av 30

km/h på gator/vägar i bostadsområden. Riktlinjerna återges

i bil 1.

Underlaget för de preliminära riktlinjerna utgjordes av en

analys av trafikmönstret i olika typer av bostadsområden

och av förmågan hos väganläggningarna inom dessa områden

att förmedla olika förflyttningar.

För det fortsatta arbetet med riktlinjerna förelåg behov

av utökade kunskaper om bl a effekterna av hastighets-

begränsningen. I början av 1974 fick VTI i uppdrag av TSV

att planera och föreslå undersökningar för uppföljning av

effekter av hastighetsgränsen 30 km/h vid dess tillämpning

i bostadsområden. Arbetet skulle vara avslutat före

1975-06-30. Då behov förelåg av viss kunskap om 30-gränsens

effekter redan till denna tidpunkt beslutades i samråd med

uppdragsgivaren att inrikta uppföljningsstudierna på

empiriska studier av 30-gränsens effekter på olyckor och

hastigheter. Det bedömdes vidare som värdefullt att ha

tillgång till resultaten från dessa empiriska studier vid

överläggningar om eventuellt utvidgade effektstudier.



PROBLEMSTÄLLNING

Allmänt

Syftet med att genomföra en hastighetsbegränsning till

30 km/h är att via sänkta hastigheter erhålla vissa önskade,

positiva effekter. Dock uppstår även negativa effekter.

Som exempel på positiva och negativa effekter, som kan upp-

stå vid hastighetsbegränsning till 30 knvll brukar man

ange följande:

Positiva effekter

- lägre olycksfrekvens

- lägre svårhetsgrad på.inträffade trafikolyckor

- ökad tillgänglighet (framkomlighet) för oskyddade
trafikanter

- ökad trivsel i bostadsområden bl a på grund av mindre oro
för barns säkerhet

- minskat buller

Negativa effekter

- ökade kostnader för uppsättning och underhåll av skyltar

- längre restid för bilister

- estetiska nackdelar av skyltarna

försämrad efterlevnad av gällande hastighetsgräns

För att bedöma relevansen av en åtgärd - t ex införandet av

hastighetsgränsen 30 km/h - i en viss trafikmiljö och vid

viss trafiksammansättning m m behövs kunskap om hur åtgärden

verkar och om dess totala effekter. I vårt fall antas att

ovanstående positiva effekter erhålles genom att man påverkar

bilförarnas hastighetsval via hastighetsskyltar. Det är dock

tänkbart att vissa av dessa effekter erhålles genom påverkan

på andra beteenden hos bilförare än val av hastighet. Så-

lunda kan exempelvis val av färdväg, val av färdmedel och

beredskap för olycksavvärjning ändras till följd av aan lägre

hastighetsgränsen. Det är också tänkbart att man genom åt-

gärden påvärkar andra trafikantkategoriers beteenden t ex



barns val av plats för lek (val av gatan som lekplats i

större utsträckning vid hastighetsbegränsning till 30 km/h),

fotgängares och cyklisters beteende före passage eller an-

slutning till väg/gata, val av färdmedel (ökad användning

av cykel), val av bilgata som färdväg (om valmöjlighet före-

ligger) vid cykelförflyttning.

Att uttömmande klarlägga verkningssätt och effekter av åt-

gärden att införa hastighetsgränsen 30 km/h är dock både

svårt och kostnadskrävande. Bl a krävs studier utanför det

egentliga undersökningsområdet för att man skall kunna kon-

trollera risken för s k överföringseffekter. Antag nämligen

att bilförarna väljer andra färdvägar till följd av 30-grän-

Hur påverkar detta förhållande den totala olycksbilden ?

Vidare kan, på grund av att trafikarbetet vanligen är litet

sen.

i bostadsområden, svårigheter föreligga att klarlägga och

jämföra vissa effekter.

Uppdragets målsättning

Som framgått tidigare inriktades uppdraget på empiriska

studier av 30-gränsens effekt på olyckor och hastigheter

då 30-gränsen tillämpas i bostadsområden. Målsättningen

formulerades i en projektbeskrivning 1974.12.16 till

"Att bestämma effekten på olyckor och hastigheter då has-

tighetsgränsen 30 km/h införes på gator/vägar i bostads-

områden."

Som motivering till att genomföra en olycksuppföljning kan

anföras att säkerhetseffekten av åtgärden är av primärt

intresse samt att det är naturligt att så långt möjligt

följa upp denna med hjälp av olycksstatistik. Ett problem

vid uppföljning med hjälp av olycksstatistik är att det

normalt, delvis på grund av litet trafikarbete, inträffar

få olyckor i bostadsområden (l), (2).



Dessutom är det troligt att sannolikheten för polisrappor-
tering av trafikolyckor i bostadsområden är' låg (2), (3).

På grund av dessa förhållanden samt då antalet 30-områden

bedömdes vara relativt litet (bedömningen gjord på grund-

val av dels TSV:s inventering 1972 och dels en förberedande

inventering vid ett tjugotal kommuner) befarades att det

skulle bli svårt att kunna säkerhställa statistiskt

signifikanta skillnader.

Som motivering till att genomföra en hastighetsuppföljning

kan anföras att det är troligt att en sänkt hastighet leder

till ökad trafiksäkerhet (trafikanterna får längre tid på sig

för avvärjningsmanövrer, en lägre hastighet vid en kollision

medför normalt mindre allvarliga följder) samt att det är av

intresse att kontrollera efterlevnaden av trafikregler.

Hur stor sänkning av de faktiska hastigheterna man åstad-

kommer genom att införa hastighetsgränsen 30 km/h är beroen-

de av en mängd faktorer. Exempel på sådana faktorer är:

- den fysiska trafikmiljöns utseende

- trafikantsammansättning

- fordonsflödens storlek

- typ av resa

- väglag

- ljusförhållanden

- upplysning och propaganda

- övervakning

En undersökning, där man avser att bestämma olika faktorers

inverkan på effekten av en sänkning av den tillåtna hastig-

heten, kan bli mycket omfattande. Denna undersökning be-

gränsades till att bestämma effekten på hastigheten hos

personbilar för ett mindre antal subjektivt valda



mätplatser i vissa miljöer under dagsljus, vardagstrafik

och goda väglagsförhållanden.

Den miljö som skulle studeras var gator/vägar i äldre

bostadsområden där området karakteriserades av låg gatu/

vägstandard (smala gator/vägar, avsaknad av gångbanor mm),

avsaknad av separata gång/cykelvägar samt avsaknad av större

lek/friytor.



30-GRÄNSENS EFFEKT PÅ HASTIGHETER

Undersökningens uppläggning och omfattning

Undersökningen lades upp som en före- och efterundersökning

av hastighetsfördelningen på gator/vägar i bostadsområden där

man på försök inför 30 km/h. För att kunna bedöma variatio-

nen mellan två mättillfällen samt för att kunna bortse från

eventuella initialeffekter valdes att uppmäta hastighets-

fördelningen två gånger före och tre gånger efter införandet

av 30-gränsen. En av mätningarna efter införandet avsåg

att kontrollera förändringen efter en längre tid.

För att kontrollera mot inverkan på valet av hastighet av

andra faktorer än införandet av 30 km/h planerades att även

mäta hastigheter på platser med bibehållen? hastighetsgräns

50 km/h. Dessa mätplatser (referensmätplatser) skulle så

långt möjligt överensstämma med andra mätplatser med av-

seende på trafikmiljö och trafik.

Dessutom avsågs att genom antalsräkningar på vissa platser

följa upp om införandet av 30 km/h medfört omfördelning av

flöden. Vid en omfördelning är det tänkbart att flödets

sammansättning med avseende på restyp och fordonstyp mfm

förändras, vilket skulle kunna inverka på hastighetsför-

delningen.

För att kunna täcka in de flesta förekommande typerna av

bilresor valdes att låta varje mätning omfatta så stor del

av dygnstrafiken som möjligt. Av praktiska skäl fick dock

varje mätning begränsas till ca 12 timmar. Dessutom be-

gränsades mätningarna till att endast avse vardagstrafik.



Med utgångspunkt från ovan angivna förutsättningar och med

utgångspunkt från tillgängliga mätresurser (förutom mät-

resurser vid VTI även viss mätresurs som Stockholms kommun

kunde ställa till förfogande) valdes att låta undersökningen

omfatta tre områden med 2-3 mätplatser för hastighetsmät-

ningar i varje område plus en referensmätplats (oförändrad

hastighetsgräns 50 km/h) i anslutning till respektive

område samt med totalt ca 10 mätplatser för antalsmätningar.

Fältstudier
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Då det av mättekniska skäl var önskvärt med korta resavstånd

undersökte vi i första hand möjligheterna att få göra försök

med 30 km/h i Stockholms kommun.

Då man i Stockholms kommun ställde sig positiva till den

planerade försöksverksamheten och då möjligheterna att finna

lämpliga försöksområden inom kommunen var goda befanns det

lämpligt att utföra försöken inom denna kommun. Kommunen

ställde även i utsikt att kunna medverka i undersökningen

med visst inventeringsarbete och viss mätinsats.

Efter inventering av områden med karakteristik enl sid -5

utförd av Stockholms kommun valdes följande områden som för-

söksområde (valet gjordes i samråd med kommunen Och uppdrags-

givaren):

1. Del av äldre villaområden i Sundby. (Området benämnes i

fortsättningen Sundby).

2. Äldre villaområde vid Enskede Gård. (Området benämnes

i fortsättningen Enskede)

3. Del av äldre villaområde i Axelsberg i Hägersten.

(Området benämnes i fortsättningen Axelsberg)



Samtliga områden har ett väg/gatunät av rutnätstyp. I

Axelsberg förekommer dock ett mindre antal återvändsgator_

bland annat beroende på stora nivåskillnader. Enskede och

Sundby har i huvudsak endast trafik med ärende i området.

I Sundby utgöres en stor del av trafiken på Vissa gator av

resor till och från industrier belägna inne i området medan

i Enskede trafiken i huvudsak utgöres av resor till och från

bostaden. I Axelsberg förekommer gator med genomfartskarak-

tär.

Områdesavgränsning samt områdenas miljö och trafik redovisas

i bilaga 3-5. Beskrivningen av områdenas miljö och trafik

är gjord enligt en modell som TSV utvecklat för sitt inven-

teringsarbete.

Vid valet av mätplatser (för hastighetsmätningar) beaktades

bland annat följande:

- att fordonsflödet ej fick vara för litet (flertalet gator

i områdena bedömdes ha så litet flöde, ca 50 fordon/dygn

eller mindre, att de ansågs ej böra komma i fråga för

mätning)

- möjligheterna att placera mätapparaturen,

- att läget ej fick vara närmare gatans/vägens anslutning

till annan gata/väg än att accelerations- eller retarda-

tionsförlopp skulle vara avslutade respektive ej påbörjade.

I Sundby kunde Vi inte finna någon lämplig referensmätplats.

I Enskede förelåg också svårigheter att finna någon lämplig

referensmätplats. Vi valde dock att mäta på en plats med

litet flöde. P g a mätsvårigheter fick denna mätplats utgå.

Det slutliga antalet mätplatser blev därmed åtta Varav VTI

utförde mätingar på sju och Stockholms kommun på en. Valet

av mätplatser framgår av bilaga 6. Mätplatsernas miljö

framgår av bilaga 7. Valet av mätplatser för antalsmätningar

framgår av bilaga 6. Samtliga antalsmätningar utfördes av

Stockholms kommun.



Mättider

Fyra mätomgångar skulle som tidigare nämnts genomföras och

utvärderas före 1975-06-30. (Stockholms kommun kunde dock

endast utföra en mätomgång före införandet av 30 km/h,

alltså totalt 3 mätomgångar före 1975-06-30). För att så

långt som möjligt undvika inverkan på mätresultaten av

olika väglags- och ljusförhållanden, valde vi att starta

mätningarna tidigast i april. För att erhålla reservtid

för ommätning i händelse av uppskov på grund av olämpligt

väder, förlades införandet av 30 km/h till månadsskiftet

april-maj. På grund av praktiska problem i samband med

institutets flyttning i början av juni och med hänsyn

till tidpunkten för den första rapporteringen, kunde VTI

ej utföra mätningar (till den första uppföljningen) efter

maj månads utgång. Den första "eftermätningen" fick därför

påbörjas redan ca två Veckor efter införandet av den lägre

hastighetsgränsen,

Tidpunkten för den mätomgång som avsåg att följa upp

förändringen efter en längre tid, mätomgång 5, valdes

till september månad.

De definitiva tidpunkterna för VTIs mätningar (mätomgång

1-5) framgår nedan.

Hastunmms- 5016wG1 BOIth
güäs

" o 1 3 4 5
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De definitiva tidpunkterna för Stockholms kommuns mätningar

(mätomgånq 1-5) framgår nedar

_\ 4 .w _ av_

 

Hastighets- 5 0 km/h 3 0 km/h
gnäns

00 o l 2 3 4 5

?i v i % å ; tis
Tnkxmkt April Maj Juni Juli Aug Sept

 

Mätdagar, mättider och väder vid respektive mätning framgår

av bilaga 2.

Mêzêppêzêsyä

VTI:s hastighetsmätningar har utförts med en vid institutet

utvecklad apparat benämnd trafikanalysator DTA-Z. Som

fordonsavkännande organ användes tre gummislangar, som spänns

över körbanan på 1,65 m avstånd från varandra. För varje

fordon, som passerar slangarna med en hastighet överstigande

8 km/h registrerar ETA-2 automatiskt bland annat följande

typer av data:

- tidpunkt för passage

- axelkoder, ur vilka fordonstyp och körriktning kan

bestämmas

- hastighet

Samtliga data registreras på hålremsa. Dataprogram är ut-

veckladeiüürutvärdering av hålremsorna.

Stockholms komMuns. .hastighetsmätningar har utförts

med en annan, något enklare mätapparatur. Även denna

mätapparatur utnyttjar gummislangar som fordonsavkännare.



ll.

Antalet slangar är här dock två. Mätapparaturen fördelar

fordonen i tio hastighetsklasser. Avstånden mellan slangar-

na har valts så att följande hastighetsklasser erhålles

9-30, 30-35 osv 70-75, > 75 km/h. Fordon som underskrider

9 km/h registreras ej. Apparaturen har anassats så att

cyklar och mopeder ej registreras. Endast en färdriktning

kan mätas åt gången.

Ett problem med den använda mätapparaturen är den upp-

märksamhet, som den kan tilldraga sig från trafikanterna.

Detta gäller främst gummislangarna, då själva apparaten har

gått att dölja vid sidan av körbanan. Vid hastighetsmätning-

ar utförda vid KTH (4) jämfördes mätresultat från apparatur

med gummislangar med mätresultat från radarmätare. Någon

inverkan på mätresultaten av gummislangarna kunde därvid

ej konstateras. Erfarenheter från andra mätningar indikerar

emellertid på en viss inverkan. Det kan dock vara rimligt

att antaga att en eventuell inverkan är av samma storlek vid

såväl före- som eftermätningarna varvid jämförelsen mellan

dessa mätningar ej skulle påverkas.

Mera diskreta fordonsavkännare är tänkbara men det har ej

varit möjligt att utprova sådana till dessa mätningar. En

uppföljning av inverkan på hastigheten av gummislangarna har

ej, bland annat av tidsskäl, kunnat ingå i denna undersökning.
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Analys och resultat

Förändring i hastighet

För att bedöma förändirngen i hastighet jämföres hastig-

hetsfördelningen vid resp mätomgång med 30 km/n som

gällande hastighetsgräns med den sammanslagna hastighets-

fördelningen från mätomgångarna med 50 km/h som gällande

hastighetsgräns.

Bedömningen av förändringen har gjorts ;med hjälp

av ett statistiskt test som inte grundar sig på antagande

om normalfördelning.

Låt Y vara hastigheten vid föremätningen med frekvens-

funktionen f ( y - A ) och X vara hastigheten vid efter-

mätningen med frekvensfunktionen f(x).

Frekvensfunktionerna kan ha följande utseende om A är

större än 0.

f(x)

_ f(y-A)

Hastighet

\
7

 

Vi skall inte använda 053 av den klassiska formuleringen av

problemet med H0 A = 0 mot Hl A # 0 därför att HO a

priori inte är sann, utan formulera problemet på följande

sätt:



13.

Besluta vid given risknivå en av Hl - H3

Hl : A > 0 d V 5 hastigheten minskar då hastighets-
begränsning till 30 km/h införs.

H2 : A < 0 d V 5 hastigheten ökar då hastighetsbegränsning
till 30 km/h införs.

H3 : Det avgörs inte huruvida hastigheten minskat

eller ökat.

Besluten görs på så sätt, att sannolikheten att besluta

Hl då H2 är sann är mindre än 2,5 % och sannolikheten att

besluta H2 då Hl är sann är mindre än 2,5 %. Naturligtvis

vill vi att sannolikheten att besluta H3 då Hl eller H2 är

sann är liten. I Vår situation är det bäst att använda

Fishers permutationstest ( 5 ).

Undersökningspopulationen utgöres vid mätplats 1-7 av

personbilar som vid mättillfällena färdats med en hastighet

överstigande 8 km/h samt vid mätplats 8 av alla'fordon

utom cyklar och mopeder som vid mättillfällena färdats med

en hastighet överstigande 9 km/h.

Vid beräkning av medelvärden och standardavvikelse för

hastigheten på mätplats 1-7 har hastigheter mellan 8 och 20

km/h tilldelats värdet 16 km/h (den verkliga hastigheten har

aV datatekniska skäl ej framtagits).

För mätningarna på mätplats 8 var det lämpligt att i stället

för medelvärden beräkna,medianvärden.

Medelvärden och standardavvikelse för respektive mätomgång

och mätplats redovisas i bilaga 8.

I tabell 1 redovisas hur hastigheten har förändrats på mät-

platserna ett till sex och mätplats åtta där man infört

30 km/h samt på den sjunde mätplatsen, där hastighetsgränsen

50 km/h gällt under alla mätomgångar.



Tabell 1. Förändring av hastigheten vid olika mätplatser.

 

Medelvärde av hastigheter (km/h) 3)

 

Område . o . ,u . '
man? Mätomgâng 1 och 2 Mätomgång 1 OCh 2

och 2 jämföra' med jämförd med
.tgräns *mätomgång 3 ?gräns . mäFOmgång 4

0 km/h 2) g _ Skillnad., 2)

Platü
Wäümnång Mätomgâng 1 och 2 4

5 hast- jämförd med
?Irans mätomgâng 5
301th

    

 

 

 

1)

4)

 

.Sundby

änndby

Enskede

Enskede

Enskede

Axelsberå

Axelsberr

Axelsberm

 

      

36,7

39,8

37,0

29,9

36,3

37,1

35. 3

35

 

37,8

33,0

28,0

32,5

35,2

36,5

32

  

minskning

minskning

minskning

ingenting

kan sägas

minskning

minskning

ingenting

kan sägas

minskning

 

36,4

30,8

26,7

31,8

33,7

34,1

31

  

ingenting

kan sägas

minskning

minskning

minskning

minskning

minskning

ingenting

kan sägas

minskning

 

32,0

37,5

36,0

34

  

ingenting
kan sägas

minskning

minskning

ingenting
kan sägas

minskning

ingenting

kan sägas

ingenting
kan sägas

minskning

 

l) Utgör referensmätplats med oförändrad hastighetsgräns_50 km/h.

2) Bedömning grundar sig på Fishers permutationstest (sign

3) Vid mätplats 8 har medianen angivits

4) För mätplats 8 redovisas mätomgâng 1 här som 1 och 2,

5.

ifikansivå 5 %)

2 som 3, 3 som 4, samt mätomgång 4 och 5

1
4
.
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-Förändringen två - sex veckor efter införandet av 30 km/h

(jämförelse av mätomgång tre och fira med mätomgångarna

ett och två sammanslagna)

 

Som framgår av tabell 1 erhölls en minskning av hastigheten

på mätplats 1-6 och mätplats 8.

Vid tolv av de fjorton mätningarna på dessa mätplatser efter

införandet av 30 km/h kan minskningen statistiskt säker-

ställas (Fishers permutationstest, signifikansnivå 5 %).

Minskningen av.hastighetsfördelningens medelvärde uppgick

till 2 - 6 km/h.

Då mätning företogs vid mätplats l, mätomgång 2 pågick vissa

arbeten vid gatan varvid blandannat en lastbil tidvis var

parkerad i närheten av mätplatsen. Detta kan ha medfört att

hastigheten vid denna mätning var lägre än normalt. Skill-

naden mellan hastigheten före respektive efter införandet av

30 km/h borde därför vara större under normala förhållanden

än vad tabellen visar.

Mätresultaten från mätplats 7 (referensmätplats med oför-

ändrad hastighetsgräns 50 km/h) uppvisar ej så stora för-

ändringar att slutsats kan dras om förändring i hastighet.

Förändringen ca fyra månader efter införandet av 30 km/h

(jämförelse av mätomgång 5 med mätomgångarna 1 och 2

sammanslagna).

 

Som framgår av tabell 1 erhölls en minskning av hastigheten

för mätplatserna 2, 3, 4, 5 och 8 medan det för mätplats

l, 6 och 7 erhölls en svag ökning.

För mätplats 2, 3, 5 och 8 kan förändringen (minskningen)

statistiskt säkerställas (Fishers permutationstest, signi-

fikansniVå 5 %).
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Minskningen av hastighetsfördelningens medelvärde uppgick

vid dessa mätplatser till 1 - 7 km/h.

Vid mätplats ett förelåg ett mer än dubbelt så stort flöde

vid mätomgång 5 50m vid tidigare mätomgångar se bilaga MT

sid 1.' Detta kan bero på en ändrad vägvisning till

industrier som ligger inne i området. Om trafiken till

och från industrierna till stor del följt den ändrade Väg-

visningen innebär detta att trafikantpopulationen vid mät-

plats ett och två ändrats vilket i sin tur skulle kunna

förklara den ökade hastigheten på mätplats ett. Denna

hypotes styrks av att hastigheten på mätplats två är lägre

vid mätomgång 5 än vid de övriga mätomgångarna då 30-gränsen

gällde. Efter en bedömning av den sammanlagda förändringen

för mätplats ett och två anses det som troligt attuxreñüåi

föreligger på mätplats ett trots att den uppmätta hastigheten

ej skilde sig från den som uppmättes innan 30-gränsen infördes

Dessutom gäller för mätplats ett att hastigheten vid en

av mätomgångarna före införandet av 30-gränsen kan ha

legat lägre än normalt (se ovan).

Förklaringen till resultatet för mätplats 4 (ej statistisk

signifikant förändring) kan vara att hastigheten redan före

införandet av 30 km/h var förhållandevis låg (betydligt

lägre än på andra mätplatser).

Vid mätplats 6 erhölls en återgång till den hastighetsnivå

som rådde före införandet av 30 km/h. Denna mätplats är

belägen på en gata som bedömts ha mer genomfartstrafik än

andra gator där mätningar utförts (gatan utgör matargata

till delar av området som ligger utanför 30-zonen). Det

är tänkbart att genomfartstrafikanter : Visar större benä-

genhet att tappa respekten för 30ugränsen och återgå till

tidigare hastighetsbeteende.

Vid mätplats 7 (referensmätplats med oförändrad hastighets-

gräns 50 km/h) uppvisar mätresultaten ej heller vid denna

mätomgång så stor förändring att slutsats kan dras om för-

ändring i hastighet.
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Eääsälsxgêé

För att studera efterlevnaden har den omvända fördelnings-

kurvan (utvisande andelen personbilar som överskrider viss

hastighet) framtagits för varje mätplats och mätomgång, se

sid 3-10.

sid 1-2.

bilaga 9 Kurvorna bygger på värden redovisade

i bilaga 9

Dessutom redovisas i nedanstående tablå lägsta och högsta

värdet på dels andelen personbilar som överskrider högsta

tillåtna hastighet och dels andelen personbilar som över-

skrider högsta tillåtna hastighet plus 10 km/h

plats 8 andelen fordon utom cyklar och mopeder).

(vid mät-

  

Gällande högsta Andel personbilar Andel personbilar
tillåuEa sanâhmmsknkkm' somåweräojder
hastighet högsta tillåtna högsta tillåtna
(knän hastkjmü.(%) kwstrjuä:+-10]th

(%)

50 0 -15 0-3

30 36 - 78 3 - 38

  

   

Som framgår av bilaga 9' och ovanstående tablå är andelen

personbilar som överskrider 50 km/h oftast liten. 50 km/h

'får dock betraktas som en hög hastighet på de aktuella gator-

na. Andelen som överskrider 30 är emellertid hög. Detta

gäller även då 30 km/h är högsta tillåtna hastighet.

Som jämförelse visas i nedanstående tablå efterlevnaden av

50-gränsen på ett antal subjektivt valda mätplatser i Söder-

áähiands län (6) samt efterlevnaden av 70- 90-gränsen på

ett antal slumpmässigt valda mätplatser på vägar i mellersta

Sverige som enligt beslut 1971 skulle få sänkt högsta

tillåtna hastighet från 90Wtill 70 km/h (7).
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(äülamielñgSUa
tillåtna

hastighet (km/h)

Andel fordon san

överskrider

högsta tillåtna
hastighet (%)

Aniä_foniX1som

överskrider

högsta tillåtna

restuHBt-+10 hnâ1(%)

 

50

70

90

 

43-58 1)

57-68 2)ÃD

25 2)

 

8 -16 l)

l5-32 2)ÄM

 

 

 

l) ,Medelvärde för 14-20,mätplat9er, lägsta
respektive högsta värde från fem mätomgångar
under perioden 1971-75.

2) Medelvärde för 29 mätplatser, en mätomgång 1971

3) Lägsta resp högsta värde från tre: mätomgångar

1971.

Det bör påpekas att man vid.uppföljningen av 50-gränsen valt

mätplatser som bedömts ha förhållandevis höga hastighets-

nivåer.

 

Diskussion om orsak till uppkomna förändringar i hastighet

Det ligger närmast till hand att tro att främsta orsaken till

minskad hastighet är införandet av hastighetsbegränsning till

30 km/h om andra faktorer som mer direkt skulle kunna påverka

hastigheten inte kan påvisas.

Exempel på sådana faktorer är:

1. Trafikflöde

2. TrafikantpoPulation och resornas fördelning på restyp

(Exempel på restyper: resa till och från arbetsplats,

inköpsresa, resa i yrkesutövande).
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3. Väglag

4. Övervakning

5. Parkerade bilar eller störande verksamhet i närheten av

mätplatsen.

Trafikflödet har uppmätts i samband med hastighetsmätningarna.

Dessutom har flödesstorleken uppmätts vid alla betydelse-

fulla gator/vägar som leder in i eller ut ur områdena. Detta

har gjorts vid tre tillfällen, första gången före införandet

av 30-gränsen, 75.04.08, andra och tredje gången efter in-

förandet 751m.l7resp'ELO9LM& Dessa mätningar redovisas i

bilaga 10 sid 374. Valet av mätplatser framgår i bilaga 6.

Trafikflödena på mätplatser för hastighetsmätning har som

högst varit ca 300 fordon under 12 h, se bilaga 10 sid 1-2.

Då trafikflödets storlek varit så lågt och dessutom varit

relativt stabilt med undantag för Sundby mätomgång 5, så

borde det ej påverkat trafikanternas hastighet.

Hastigheten skulle kunna ändras om området erhållit nya

funktioner eller förlorat gamla. En sådan förändring skulle

kunna medföra att en annan trafikantpopulations hastigheter

registrerats eller att den befintliga trafikantpopulationen

ändrar resvanor och därmed hastighet. Vi har varit obser-

vanta på förändringar i områdena. Trafikflödesmätningarna

har dessutom tjänstgjort som indikator på förändringar.

Endast i Sundby har sådan ändring observarats. Där finns

ett industriområde till vilket vägvisningen ändrats mellan

mätomgång fYra och fem. Detta har medfört att trafikflödet

markant har ökat på mätplats ett och minskat något på mät-

plats två.

Väglaget har på mätplats 1 till 7 varit torrt. Vid mätplats

8 var det under föremätningen blött väglag medan det vid

eftermätningarna var torrt. Det blöta Väglaget-kan ha lett

till att trafikanterna hållit lägre hastighet än om det varit

torrt. Detta skulle i så fall lett till att den uppmätta

hastighetsminskningen skulle varit större om torrt väglag
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varit rådande under alla mätomgångarna.

Någon övervakning av polis eller parkeringsvakter har inte

förekommit utöver det normala. Mätapparaturen har automa-

tiskt registrerat data om trafikanterna och har endast till-

setts under kort tid några gånger under mätdagen. Över-

vakningen av mätapparaturen borde därför ej påverkat resul-

tatet.

Varje gång mätpersonalen har tillsett mätapparaterna har de

noterat om någon speciell verksamhet, som kan ha påverkat

trafikanternas hastighet har förekommit. Endast vid mät-

plats 1 mätomgång 2 fanns sådan verksamhet, vilket omnämnts

i avsnitt 3.3.2. De har också noterat var parkerade bilar be-

funnit sig. Under kortare tider har på de flesta mätplatser

förekommit sådana. Verkan av dessa är svår att bedöma. Att

fordon skulle vara ofördelaktigt parkerade, så att fel resul-

tat skulle erhållas vid alla jämförelser är_osannOlikt.

Totalbedömningen av hastighetsbegränsningens effekt på tra-

fikanternas hastighet borde därför ej påverkas av parkerade

bilar.

En ytterligare kontroll mot inverkan av andra faktorer än

införandet av 30 km/h utgör mätningarna på referensmätplatsen

(mätplats 7 med oförändrad hastighetsgräns 50 km/h). Någon

större förändring av hastigheten erhölls ej vid denna mät-

plats.
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30-GRÄNSENS EFFEKT PÅ OLYCKOR

Undersökningens uppläggning och omfattning

Undersökningen lades upp som en före- efterundersökning av

antalet polisrapporterade trafikolyckor och deras svår-

hetsgrad.

Som tidigare nämnts är det troligt att det föreligger ett

stort bortfall i den officiella statistiken över trafik-

olyckor i bostadsområden. Då bortfallets storlek totalt

och för olika typer av olyckor är dåligt känd föreligger

svårigheter att bestämma absoluta risknivåer. Om man kan

förutsätta att bortfallet är lika'mXEE perioder med 50 resp

30 km/h kan dock en utvärdering av effekten av införandet

av 30 km/h ske.

Då antalet rapporterade trafikolyckor i bostadsområden.nor-

malt är litet ((l), (2)) var det nödvändigt att låta under-

sökningen omfatta så många områden med 30-gränsen som möj-

ligt.

För att undvika inverkan på olycksutfallet av högertrafik-

omläggningen valdes att låta observationSperioder ej sträcka

sig längre tillbaka i tiden än l968:Ol.01.

På grund av få trafikolyckor i områdena var det också önsk-

värt med långa observationsperidoer föratoch efter in-

förandet av 30 km/h.

Vid långa observationsperioder finns dock risken att antalet

olyckor påverkas av andra faktorer än införandet av 30 km/h,

t ex trafikarbetets tillväxt eller tidsbundna förändringar

av trafikanternas beteende.

På grund av nämnda omständigheter valdes att tillämpa högst

två års observationsperiod före och efter införandet av 30

km/h.
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För att kontrollera mot inverkan på olycksutfallet av andra

faktorer än införandet av 30-gränsen avsågs att vid data-

insamlingen inhämta uppgifter om andra inträffade förändring-

ar i området under observationsperioden. Dessutom avsågs

att studera förändringen i olycksutfallet under olika tids-

perioder för likartade områden men med bibehållen hastig-

hetsgräns 50 km/h.

för varje typ av områden där man infört 30 km/h.

Sådana referensområden skulle utväljas

Förslag

på referensområden skulle inhämtas från kommunerna.

Inventering och datainsamling

Förfarande

Inventeringen av bostadsområden med 30-gränsen och insamling

av olycksstatistik valdes att utföras via kommunala gatu-

myndigheter.

Inventeringen/datainsamlingen avsågs ske i tre steg.

I det första steget kartlades med hjälp av enbrevenkät i

Vilka kommuner det förekommer gator/vägar i bostadsområden

med högsta tillåtna hastighet 30 km/h.

I det andra steget insamlades uppgifter om tidpunkt för

införandet av 30 km/h, uppgifter om fysiska eller andra för-

ändringar i området som kan ha påverkat olycksutfallet, karta

utvisande de 30-begränsade gatornas sträckning, statistik

över polisrapporterade olyckOr för en tvåårsperiod före och

efter införandet av 30 km/h samtiñüslag på lämpliga referens-

områden.

Vid bearbetningen av inventeringsmaterialet kontrollerades

att området var ett renodlat bostadsområde för helårsboende

samt att 30-gränsen ej enbart införts på gata/väg vid när-

belägen skola, ålderdomshem e dyl eller av någon annan

Speciell anledning.
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I det tredje steget avsågs att samla in olycksstatistik

för referensområdena. P g a att olycksmaterialets storlek

för områdena med 30-gränsen ej möjliggjorde någon statis-

tisk analys fick detta steg utgå.

Resultat

(32 %)

kommunen förekommer gator/vägar i bostadsområden med högsta

tillåtna hastighet 30 km/h.

90 kommuner av totalt 278 har uppgivit att det inom

Önskade uppgifter om dessa gator/vägar samt olycksStatistik

har erhållits från 75 kommuner.

Av dessa kommuner har 23 redovisat gator/vägar som ej är

belägna i renodlade bostadsområden för helårsboende eller

gator/vägar som endast har 30 km/h vid skola, ålderdomshem

e dyl.

Resterande 52 kommuner har redovisat totalt 121 områden med

30-gränsen.

Tidpunkt för införandet av 30 km/h i dessa områden framgår

av nedanstående tablå.

  

Tidpunkt för införandet av Antal områden
30 km/h

före 1969-01-01 55

1969-01-01-1969-12-31 4

1970-01-01-1972-12-31 26

1973-01-01-1973-12-31 28

efter 1974-01-01 8

Summa 121
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Med olycksstatistik tidigast fr 0 m 1968-01-01 blir det

möjligt att erhålla observationSperider om två år före och

efter införandet av 30 km/tim för 26 områden. Observations-

perioder om ett år före och efter kan dessutom erhållas för

4 + 28 områden. Före- efteranalys är således möjligt att

göra för 58 områden.

Storleken hos dessa 58 områden framgår grovt enligt nedan:

  

Antal 30-begränsade gator/vägar Antal områden

1 24

2-9 24

10 eller flera 10

 

 

  

Bilaga 11 visar hur områdena fördelar sig på antalet olyckor

före respektive efter 30-gränsens införande.

Ur denna bilaga är tabell 2 framtagen. Den visar antalet

polisrapporterade olyckor före och efter införandet av 30

km/h.

Tabell 2 Antal polisrapporterade olyckor före och efter

införandet av 30 km/h.

 
 

  

 

 

    

Qüäxvaths- . Antal olyckor
periodens längdAntal
före och efter' om_ _F_ö__r§ Efter
införandet aV' . införan- införandet av
301th .raden det av 30 km/h Summa

'J 30 km/h i

ett år 32 7 10 17

två år 26 8 7» 15

My? Summa 58 15 17 _ 32 



25.

Av tabellen framgår bl a att det totalt inträffade 32

polisrapporterade olyckor. Dessa fördelar sig på 15

olyckor före och 17 olyckor efter.

Från bilagall är även nedanstående tabell hämtad. Den viSar

hur områdena fördelar sig efter om antalet olyckor är lika,

färre eller fler efter införandet av 30 km/h.

Tabell 3 Områdena fördelade efter om antalet olyckor är

lika, färre eller fler efter införandet av 30 km/h.

 

  

 

__-1

u -'

;erhxkäs _ *r r
lämF1§Ö@%CChqganantil :ägqganun. Egäranüü.
efter Inforan' olyckor före_ olyckor före än olyckor före
det av 30 km/hüuji efter efter 30-grän- än efter

30-gränsens sens införande 30-gränsens
inñämude infönnüb

två 20

Suma 45 6 7

 

 

  

 

 

Antalet områden med lika antal olyckor före och efter var

totalt 45 st. Färre olyckor efter än före hade 6

områden och fler olyckor efter än före hade 7 områden.

Då antalet områden och antalet olyckor i områdena är så få

kan ingen slutsats dras från ovanstående tabeller om hur

trafiksäkerheten i allmänhet förändrats då man infört 30-

gränsen.
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Nedanstående tabell visar hur olyckornas svårhetsgrad har

förändrats då 30 km/h införts i områdena.

Tabell 4 Antal olyckor fördelade efter svårhetsgrad

(cüydhmiär bedömd efter den allvarligaste skadan)

och gällande hastighetsgräns. Observationsperio-

derna om ett och två år är sammanslagna.

 

 

 

Trafikolyckans svårhetsgrad Gällande haStighetsgräns

50 km/h 30 km/h

Egendomsskada 10 11

Personskada,lindrig l 3

H svår l 3

H dödsfall l 0

Okänd O 2

     

En jämförelse mellan före och efter införandet av 30 km/h

uppvisar inte så stora skillnader att någon slutsats kan

dras om förändringen av olyckornas svårhetsgrad.
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SLUTSATSER

En kort tid efter det att 30-gränsen införts höll trafi-

kanterna i allmänhet en lägre hastighet på mätplatserna.

Fyra månader efter införandet var resultaten mer svårtol-

kade. På fyra mätplatser höll trafikanterna fortfarande

en klart lägre hastighet. På en mätplats kvarstod förmod-

ligen effekten av den låga hastighetsgränsen trots att

den uppmätta hastigheten ej skilde sig från den som upp-

mättes innan 30-gränsen infördes. På två mätplatser är

förändringen svårbedömd.

På de platser där vi kunnat fastställa en minskning upp-

gick minskningen av hastighetsfördelningens medelvärde

till 1 - 7 km/h. Den främsta orsaken till minskningen på

dessa platser har varit den ändrade hastighetsgränsen.

Efter införandet av 30-gränsen minskade efterlevnaden

av gällande hastighetsgräns kraftigt (0-15% hastighets-

överträdelser vid mätningarna då 50-gränsen gällde och

36-78% hastighetsöverträdelser vid mätningarna då 30-

gränsen gällde).

Vid jämförelse med efterlevnaden av 50-gränsen på andra

mätplatser samt 70- och 90-gränsen förefaller efterlev-

naden av 30-gränsen ej vara exceptionellt låg.

Vid inventering i kommuner av bostadsområden med 30-gränsen

erhölls 121 bostadsområden fördelade på 52 kommuner. (Ej

bearbetningsbara uppgifter har erhållits från 15 kommuner).

Av dessa 121 bostadsområden har 55 områden erhållit 30-

gränsen för 69-01-01 och 66 efter° Områdena omfattar

oftast bara en gata/väg eller några gator/vägar. Antalet

polisrapporterade trafikolyckor är få i områdena. Någon

slutsats omförändring av antalet olyckor då 30-gränsen

införts kan ej dras. Ej heller kan slutsats dras om föränd-

ringen av olyckornas svårighetsgrad.
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Bilaga 1

sid. 1 (3)

UTDRAG UR PM 1973-05-07 FRÅN STATENS TRAFIKSÄKERHETSVERK:

Hastighetsbegränsning till 30 km/h dels på gator och Vägar

inom bostadsområden, dels på vissa andra gator och vägar.

PRELIMINÄRA RIKTLINJER FÖR INFÖRANDE AV HASTIGHETSBEGRÄNS-

NING TILL 30 KM/H

Allmänt

Hastighetsbegränsning till 30 km/h bör vara aktuell endast

på sådana gator (Vägar) där trafikanterna på grund av

gatans (vägens) standard eller av andra skäl håller en

hastighet av mer än 30 km/h.

Förutsättningar för införande av hastighetsbegränsning till

30 km/h på gator och vägar inom bostadsområden.

Hastighetsbegränsning till 30 km/h på gata (Väg) som direkt

betjänar bostadsbenggelse synes vara lämplig vid nedan

angivna förutsättningar beträffande området och gatan. Där-

vid skall i fråga om området under A och/eller B och i fråga

om gatan under C, D och E angivna villkor Vara uppfyllda.

A. Gatan (vägen) saknargångbanor. Gående och cyklister kan

inte nå skola, bollplan, lekplats etc utan att använda

körbana eller lekplatser och friytor saknas, så att

barn måste leka på gatan där parkerade fordon förekommer

och där parkeringen inte har kunnat ordnas på annat sätt,

2B. Gatan (Vägen) saknar gångbanor. Husen är placerade

mindre än 5 - 6 m från gatan med entré mot denna,

eller körbara fastighetsanslutningar finns.till ett

antal av minst 10 st/lOO m på i varje fall ena sidan

av gatan.

C. Längden på gatan överstiger 200 m.

D. Körbanan har en bredd mindre än 6 m.

E. Trafikflödet på gatan är 200 bilar/dygn eller mer samt

inslaget av till området ej hörande bilar markant.
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Kommentarer

Hastighetsbegränsning kan vara aktuell antingen för en viss

gata (väg) eller för samtliga gator (vägar) inom ett visst

område. I sistnämnda fall sker utmärkningen som zonutmärk-

ning..

Om gatulängden (våglängden) är större än 500 m bör i första

hand prövas möjligheten att införa begränsning till 30 km/h

endast på utsatta avsnitt av gatan. Finns behov av sådana

punktbegränsningar på fler ställen än två längs en gata bör

dock hela gatan hastighetsbegränsas.

Bostadsområden

Äldre bostadsområden

På vissa lokalgator kan i sådant område förekomma "genom-

silande trafik" då lokalgatorna har förbindelse med över-

ordnat gatunät. I sådana fall bör undersökas möjligheten

att eliminera den genomsilande trafiken genom trafikregle-

rande åtgärder. Även möjligheten att utföra andra åtgärder

såsom borttagande av skymmande häckar, utbyggnad av gång-

banor och liknande trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör

undersökas innan man prövar införandet av särskild hastig-

hetsbegränsning.

Bostadsområden delvis planerade enligt moderna riktlinjer

I de fall hastighetsbegränsning införs på matargata bör

även förekommande entrê- och/eller angöringsgator som an-

sluter till matargatan innefattas varvid zonutmärkning kan

ske i områdets gränser.

I övrigt se 4.3.1.1

Bostadsområden planerade enligt moderna riktlinjer

SekundärIeder och matarleder torde ej bli aktuella att

hastighetsbegränsa till 30 km/h.
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Enstaka mycket långa entrégator kan bli aktuella att

hastighetsbegränsa. I sådana fall sker utmärkning vid

gatans anslutning till matarleden.

Vissa andra gator och vägar

Hastighetsbegränsning till 30 km/h kan vara lämplig även

på gator (vägar) utanför område med bostadäbebyggelse så-

som vid skolor, pensionärshem, badplatser etc där konflikt

mellan biltrafik och gående respektive cyklister förekommer.

I första hand bör dock i dessa fall undersökas om inte tra-

fiksäkerheten kan tillgodoses på ett bättre sätt genom andra

åtgärder såsom utläggning av gångbana, utförande av gång-

tunnel, trafiksignalreglering, siktförbättring, parkerings-

förbud, etc än enbart genom en hastighetsbegränsning.
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u n . .. . n .. . sid 1(2)
Matdagar, mattlder och vader Vld V1I:s matninggr

Mät- Område Mät- Mätdag Start-stopp Mättid Väder
plats omgång (h.min-h.min) (h.min]

l Sundby 1 04.17 To 06.10 18.22 12.12 Torrt
2 04.25 Fre 06.18 18.40 12.22 Torrt
3 05.15 To 06.08 20.03 11.55 Torrt
4 05.27 Ti 06.15 08.15 10.23 Torrt

05.28 Ons 09.40 18.03
5 09.02 Ti 06.05 18.06 12.01 Torrt

2 Sundby 1 04.15 Ti 06.16 18.20 12.04 Torrt
2 04.17 To 06.22 18.30 12.08 Torrt
3 05.14 Ons 06.32 18.32 12.00 Torrt
4 05.27 Ti 06.25 18.26 12.01 Torrt
5 09.02 Ti 06.15 18.15 12.00 Torrt

3 Enskede 1 04.15 Ti 06.54 18.46 11.52 Torrt
2 04.17 To 06.51 19.00 12.09 Torrt
3 05.14 Ons 07.04 19.00 11.56 Torrt
4 05.27 Ti 06.55 19.06 12.11 Torrt
5 _ 09.02 Ti 06.44 18.45 12.01 Torrt

4 Enskede 1 04.22 Ti 06.30 18.25 11.55 Torrt
2' 04.25 Fre 06.50 19.10 12.20 Torrt

3 05.15 To '06.42 18.43 12.01 Torrt
4 05.28 Ons 06.40 18.48 12.08 Torrt
5 09.03 Ons 06.37 18.37 12.00 Torrt

5 Enskede 1 04.16 Ons *06.34 18.22 11.48 Torrt
2 04.22 Ti 06.17 18.16 11.59 Torrt
3 05.15 To 06.30 18.36 12.06 Torrt
4 05.28 Ons 06.30 18.42 12.12 Torrt
5 09.03 Ons 06.28 18.28 12.00 Torrt

6 Axels- 1 04.16 Ons 07.00 18.50 11.50 Torrt
berg 2 04.22 Ti 06.50 18.45 11.55 Torrt

3 05.15 To 07.12 19.10 11.58 Torrt
4 05.28 Ons 07.09 19.10 12.01- Torrt
5 09.03 Ons 07.13 19.13 12.00 Torrt

7 Axels- 1 04.17 To 07.16 19.20 12.04 Torrt

berg 2 04.22 Ti 07.00 18.55 11.55 Torrt
3 05.15 To 07.25 19.25 12.00 Torrt
4 05.28 Ons 07.23 19.23 12.00 Torrt
5 09.03 Ons 07.25 19.25 12.00 Torrt
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Mätdagar, mättider och väder vid Stockholms Sid 2 (2)
kommuns_mätniñgar.

Mät- Område Nät-*Rykt- Mätdag Start; - st_on Mättid Väder
Gy-rung (h.m1n -lmnun) (h.min1
gwma

8 Axels- l 1 04.08 Ti 06.30 18.30 12.00 Blött
berg l 2 04.09 Ons 06.30 18.30 12.00 Blött

q 2 1 05.20 T1 06.30 18.30 12.00 Torrt
2 2 05.21 Ons 06.30 18.30 12.00 Torrt

3 1 06.10 Ti 06.30 18.30 12.00 Torrt
3 2 06.11 Ons 06.30 18.30 12.00 Torrt

4 1 09.16 Ti 06.30 18.30 12.00 Torrt
4 2 09.18 To 06.30 18.30 12.00 Torrt

_§ . l O9.l7 Ons 06.30 18.30 ngggn Torrt
5 2 09.19 Fre 06.30 18.30 12.00 Torrt
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Beskrivning av miljö Och trafik i Sundby

Byggnadsår: 1930 - 1950.

Bebyggelsetyp: Villor på medelstora eller stora tomter

(ca 1000 m2 eller större)

 

.......___. Gräns för

30-zon

0 100 200 300 400 500 M
4

SKALA 1: 8000
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Miljö- 'och trafikdata (Sundby) :

. w. ' 3) lo i
Väg/gata LängåyBredåX Gångbanor Trafik AMS "

,hus-korbana
(fordon/dygn, (mÅ

Un) (HU < ;?;6 _

Nr Namn Finnes Saknas >200 i 200 ,âgfre 9]

l Arrendevägen 170 6,0 x X X X
2 " LQO ' 7,0 x x x

3 " 330 9,5 x x x

4 Frögränd 200 5,5 x x x

5 Småbrukarev 130 4,5 x x x

6 " 240 8,7 x x x

7 Ägostigen 300 4,0. x x x

8 Egnahemsvägen 270 4,0 x x x

9 Länkgränd 110 4,0 x x

10 Brotorpsv_ägen 310 ' 4,0' x x

5:a 2250

1) Bea:fåáing av Längden L 2) Bestämning av bredden B

7"' ,fw 3 ;4=
LA; :

'7' I
L

f 8 71"-
__ ;J n-'

'"7 I

R medger ej hastig- .L 3 ha
heter >30 km/h. T 'I

h!L_ l_; Jah.

  

 

   

   

R medger hastigheter

>30 kun/h.

<
5
.

Med gångbana avses en med kantsten avgränsad del av gatan med minst 1 meters bredd på minst
en sida av gatan.
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Sammanfattning av miljö- och trafikdata (Sundby):

l. Området

 

Separata förbindelser för gång- och

 

 

cykeltrafik saknas så att gående och Ja Nej
cyklister inte kan nå skola, lekplats
etc utan att använda körbana (härvid X
bortses från gata närmast bostaden.)

 

Lekplatser, friytor (stora tomtytor)
saknas i nära anslutning till husen x
så att barn leker på gatan.

   

Husen är placerade mindre än 5-6 m Uppfyllt i %
från körbar del av gatan och med av totala
entrén mot gatan eller antalet körbara gatulängden.
fastighetsanslutningar är större än
15 per 100 m gata (8 per 100 m om be- O
byggelse finns på en sida ay gatan)

  

  

 

   

2; Gatorna och trafiken Uppfyllt i %

' ' av totala

gatulängden.*

Gatulängden L är större än 200 m (se nedan) + 79

Gatans körbara bredd B är lika med eller 41
mindre än 6 m (se nedan)

 

Gångbana saknas (Med gångbana avses en med
förhöjd kantsten avgränsad del av gatan av 93
minst 1 m bredd på minst en sida av gatan).

 

 

Trafiken uppgår till mer än 200 fordon per 20
dygn.

Parkering förekommer på gatan då parkerings- 0
frågan ej kan lösas på annat sätt. Här avses
parkering för de boende i området. S k
beSöksparkering uppfyller ej detta villkor.

   

3. övrigt

Industrier belägna inne i området. Bilar är parkerade på

gatan vid industrierna.
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Beskrivning av miljö och trafik i Enskede.

 

Byggnadsår: 1930 - 1940.

Bebyggelsetyp: villor på små tomter (ca 500 m2)

 

Gräns för

30-zon

0 100 200 300 400 500 M

N

SKALA MBOGJ
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Miljö- och trafikdata (Enskede) :

I j 3) o. #

Väg/gata , l) 2 Gångbanor Trafik âvsfigd]
tlEüTJÖlÄBIEKij (fcnjjcgbájyçnql 1Jinü<3r ,

(m) (m) §46 .
Nr Namn Finnes Saknas >200 < 200 en.re e]

' - d.o

L gatan ' _

l Åbogatan 220 5,0 x x x

2 Viborgska vägen 550 5,0 x x x

3 Österbottensv 140 5,0 x x x

4 Stralsundsgatan 520 5,0 x x x

5 Bamarsundsvägen 110 5,0 x x x ,

6 Wbrmsövägen 420 5,0 x x X'

7' Uleåborgsvägen 120 5,0' x x x>'

8 .Ålandsvägen 200 6,0 x x x

9 Dorputsvägen 260 5,0 x x x

10 Savolaksvägen 240 5,0 x x <X

.11 Nylandsgatan 240 5,0 x x. x*

12 'Wismarsv 140 5,0 x x x

13 Finska gatan, 540 5,0 x x x

14 Estlandsgatan 610 5,0 x x x

15 Livlandsgatan 610 6,0 x x x

16 V Pommerska gatan. 480 5,0 x x x

17 Nådendalsvägen 50 5,0 x x x

18 Nyslottsvägen 50 5,0 x x x

19 Korsholmsvägen ' 50 5,0 x x x

8:a 5550

1) Bestämning av längden L

45._åL___*_l_ 2) Bestämning av bredden B

1 Iz B __44

4 L L 1_1 ' T* ' T

L l 4%

L 3 I:

L 7 T
__ J F...

2 l

m* R medger ej hastig-

heter >30 km/h. 1b 3 p
T 1

L ret- [L 44'-

R medger hastigheter » kup Lt

>30 km/h.

3) Med gångbana avses en med kantsten avgränsad del av gatan med minst 1 meters bredd på minst
an u{Aa al' nal-an
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Sammanfattning av miljö- och trafikdata(Enskede):

Området

 

Separata förbindelser för gång- och
cykeltrafik saknas så att gående och
cyklister inte kan nå skola,
etc utan att använda körbana (härvid
bortses från gata närmast bostaden.)

lekplats
Ja Nej

  

Lekplatser, friytor (stora tomtytor)
saknas i nära anslutning till husen
så att barn leker på gatan.

  

Husen är placerade mindre än 5-6 m
från körbar del av gatan och med

fastighetsanslutningar är större än
15 per 100 m gata
byggelse finns på en sida av gatan)

 

entrén mot gatan eller antalet körbara

(8 per 100 m om be-

Uppfyllt i %
av totala
gatulängden.

  

 

 

Gatorna och trafikenw

 

Uppfyllt i
av totala
gatulängden.

O
9.

 

Gatulängden L är större än 200 m (se nedan) 80

 

Gatans körbara bredd B är lika med e

mindre än 6 m (se nedan)
ller 100 

Gångbana saknas
förhöjd kantsten avgränsad del av ga
minst 1 m bredd-på minst en sida av

(Med gångbana avses en med
tan av

gatan).

 

dygn.
Trafiken uppgår till mer än 200 fordon per 15

m
g

 

frågan ej kan lösas på annat sätt.
parkering för de boende i området.

 

Parkering förekommer på gatan då parkerings-

besöksparkering uppfyller ej detta Villkor.

Här avses

S k

 

  

3. Övrigt

Industrier belägna inne i området.

på gatan vid industrierna.

Bilar är parkerade
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Beskrivniqg av miljö och trafik i Axelsberg

Byggnadsår: 1910 - 1930

Bebyggelsetyp: Villor på medelstora eller stora tomter

(ca 1000 m2 eller större).

 

 
6 i I _ »V i' Egg ____ ..__. Gräns för»» kg 494, ;«> < : 30-zan

0 100 200 300 400 500 M

SKALA 1:8000 '
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Miljö- och trafikdata (Axelsberg) :

' 1 J94. J 0/ 3)

Väg/gata H 11 eH Gangbanor Trafik h _kn .
Langd Bredd (fordon/dygnj usmyorbana

(HU Un) 5 5.5 "

Nr Namn Finnes Saknas >200 S 200 'en §9 ej
*n13t _ci.c)
gatan_ f

l Hbdellvägen 280 5 , 5 x x x

2 Oscar Backströmsv 120 5,5 x x x

3 Iiillbergsvägen 130 5,0 x x x

4 Anders Lindebergs 220 5,5 x x x

väg

5 " 80 4,0 x x x

6 Edelcrantzvägen 300 5,5 x x

7 " 110 5,5 x X

8 Sankt Micielsgat 530 6,2 x x

9 100 5,0 x x x

10 Karstens Väg 360 5,5 x x x

11 Frans Hedbergs v 320 5,5 x x. x

12 Edward Swartzv 50 5,5 x x x

13 Signe Hedbergs v 160 5,5 x x x

14 Ivar Hallströms v 380 5,5 x x x

Sza 3140

1) Bestämning av längden L

L L 2) Bestämning av bredden B

11 B __14

i 4 L 1 TV 1
*r 1__ | .1

L

L L
L B L

L 1 7
h-:___i l n--hh

' ?7% 1+-
|

Å' åe223gf§0eâmçâftig- :f B år

ha; i_ JM...,

R medger hastigheter
>30 km/h.

3)

 

  

 

 

 

 

   

en sida av gatan.

 

 

    

Med gangbana avses en med kantsten avgränsad del av gatan med minst 1 meters bredd på minst
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Sammanfattning av miljö- och trafikdata (Axelsberg):

Området

Separata förbindelser för gång- och
cykeltrafik saknas så att gående och Ja Nej
cyklister inte kan nå skola, lekplats
etc utan att använda körbana (härvid
bortses från gata närmast bostaden.) X

Lekplatser, friytor (stora tomtytor)
saknas i nära anslutning till husen x
så att barn leker på gatan.

  

Husen är placerade mindre än 5-6 m
från körbar del av gatan och med
entrén mot gatan eller antalet körbara

Uppfyllt i %
av totala
gatulängden.

 

fastighetsanslutningar är större än
15 per 100 m gata (8 per 100 m om be-
byggelse finns på en sida ay gatan)

 

3

 

 

 

 

Gatorna och trafiken: Uppfyllt i %

av totala

 

 

   

 

gatulängden.

Gatulängden L är större än 200 m (se nedan) 80

Gatans körbara bredd B är lika med eller 83
mindre än 6 m (se nedan)

Gångbana saknas (Med gångbana avses en med 6
förhöjd kantsten avgränsad del av gatan av
minst 1 m bredd på minst en sida av gatan).

Trafiken uppgår till mer än 200 fordon per 26
dygn.

Parkering förekommer på gatan då parkerings-
Här avses 0frågan ej kan lösas på annat sätt.

parkering för de boende i området. S k
besöksparkering uppfyller ej detta villkor.

 

 

"Övrigtz

Backiga (nivåskillnader på ca 10-15 m förekommer)

och krokiga gator.

 



BILAGA 6
MÄTPLATSER SlDA 1 (1 )

1. SUNDBY

MÄTPLATSER

FÖR ANTALSMÃTNINGAR  

 

   
      
 

. MÃTPLATSER

. FÖR HASTIGHETS-

\MÄTNINGAR
,/

MÄTPLATSER
2. ENSKEDE _ FÖR ANTALSMÄTNlNGAR

HAsnGHETsMÄTNlNGAR

3. AXELSBERG

MÄTPLATSER FÖR

HASTlGHETS-

MÄTNsNGAR ' L

MÄTPLAT'SER
\' FÖR ANTALSMÃTNINGAR
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Mätplats: 1

Område: Sundby

Mätplats

Bildvinkel

 

Mätslangar

 

Avstånd till närmaste anslutning till annan väg/gata: 130 m.

Avstånd till närmaste Väg/gatukorsning: 60 m.

GAtubredd: 8,7 m.
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Mätplats: 2

Område: Sundby

   Bildvinkel-_-

Mätplats

Mätslangar

 

Avstånd till närmaste anslutning till annan Väg/gata: 130 m.

Avstånd till närmaste Väg/gatukorsning: 50 m.

Gatubredd: 4,0 m.



Mätplats: 3

Område: Enskede

Bilaga 7

sid 3 (8)

  

Bildvinkel

Mätplats
  

 

Avstånd till närmaste

Avstånd till närmaste

Gatubredd: 6,0 m.

anslutning till annan väg/gata: 140 m.

väg/gatukorsning: 20 m.
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Mätplats: 4

Område: Enskede

Mätplats

Bildvinkel

 

Avstånd till närmaste anslutning till annan Väg/gata: 110 m.

Avstånd till närmaste väg/gatukorsning: 50 m.

Gatubredd: 5,0 m.
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Mätplats: 5

Område: Enskede

   

   

Bildvinkel

Mätplats

M
W
W
;
a
m
m
o

w
.

Mätslangar

Avstånd till närmaste anslutning till annan väg/gata: 260 m.

Avstånd till närmaste väg/gatukorsning: 20 m.

Gatubredd: 5,0 m.
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Mätplats: 6

Område: Axelsberg

Bildvinkel   

Nätshmmpr

 

Avstånd till närmaste anslutning till annan Väg/gata: 420 m.

Avstånd till närmaste väg/gatukorsning: 40 m-

Gatubredd: 6,2 m.
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Mätplats: 7

Område: Axelsberg

 

Mätplats \_

Bildvinkel - =. '

  Mätslangar

Avstånd till närmaste anslutning till annan väg/gata: 1000 m.

Avstånd till närmaste väg/gatukorsning: 40 m.

Gatubredd: 6,0 m.
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Mätplats: 8

Område. Axelsberg

   
v25' Mätplats

v Bildvinkel

 
Avstånd till närmaste anslutning till annan väg/gata: 150 m.

Avstånd till närmaste Väg/gatukorsning: 40 m.

Gatubredd: 5,5 m.
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Medelvärde och standardavvikelse av persngllgrñs_h_ast1gheter.

áEndast ;ersonbilar med hastighet > 8 km/h ingår- Vid mätplats 8 ingår samtliga fordon med hastighet

> 9 bf: utom cyklar och mopeder.)

               

Mätplats Område Mätomqång Gällande Medelvärde Standard- Antal person-

' (km/h) ?3113:1358 bilar med
. 1: 1 hAqr > akmm_

1 Sundby 1 50 38,4 8,9 63

, 2 50 35,3 9,1 76

3 30 33,6 9,8 77

l 4 30 34,3 10,7 84

' 5 30 37,7 8,9 194

2 Sundby 1 50 38,5 9,1 186

2 50 41,0 9,0 220

3 30 37,8 10,5 190

4 30 36,4 9,6 226

5 30 32,7 8,4 174

3 Enskede 1 50 36,1 10,1 189

2 50 38,0 10,5 183

3 30 33,0 9,1 208

4 30 30,8 8,1 _ 216

5 30 30,9 7,5 169

4 Enskede 1 50 30,4 9,6 81

2 50 29,3 8,2 72

3 30 28,0 7,6 87

4 30 26,7 8,4 69

5 30 29,0 8,8 86

5 Enskede 1 50 36,5 9,1 193

2 50 36,1 9,0 242

3 30 32,5 7,5 272

4 30 31,8 8,4 260

5' 30 32,0 8,2 213

6 Axels- 1 50 37,1 9,0 254

berg 2 50 37,1 8,6 266

3 30 35,2 9,2 262

4 30 33,7 8,2 1304

5 30 37,5 10,0 230

7 Axels- 1 50 34,6 8,7 182

berg 2, 50 35,9 9,9 197

3 50 36,5 9,6 205

4 50' 34,1 8,8 253

5 50 36,0 i ' 9,4 166 &

8 Axelsberg 1 50 34,6 17 - ' 344 27

Mätning- 2 30 33,9 1) - 255 2)
en utförd 1) 2)
avSüxir 3 . 30 32,4 - 263
holns 1) 2)
kamun) 30 34,8 1) 306 2)

5 30 33,0 294_

   

1) Utgår medianvärde

2) Sax-;tliga fordon utom cyklister och mopeder.



Andel personbilar som overslçriqewr_20._25ref_w
(Endast persgnbilar med hästiqhet > 8 km/h ingår.
med en hastighet > 9 kmih ütom cyklar Dêh mgpçaer,)

60

  

samtl iga fordon

 

Mät-

plats

Område Mät-

omgång

Gällande

hastig-

hetsgräns

Andel personbilar som överskrider

 

201th
:(%)

251th
(%)

301mwh
(%)

35 km/h 40 km/h 45 km/h 50 kah

(%)(%) (%) (%)
55mm 60lth

(%)

Antal

person-

bilar med
hast

> 8 km/h.

 

 
Swmky

Smtky

Emämñe

Emämñb

 

H
cv

m
<r

m
r4

N
03

v
un

ra
N

06
v

un
H
m
m
v
i
m
*

 

50

50

30

30

30

50

50

30

30

30

50

50

30

30

30

50

50

30

30

30

98

95

87

92

98

97

99

97

97

93

95

96

95

92

97

83

83

86

75

85

 

95

84

79

79

93

92

97

93

89

86

85
89
86
77*
81

74.

74

64

58

.63

  

81

68

66

61

83

84

86

77

74

63

74

79

59

50

52

53

49

36

41

 

68

56

49

55

66"

66

79

60

56

40

56

60

36

31

24

27

26

17

14

*24

 

40

33

25

27

40

43

52

38

32

18

32

39

18

12

12

14

 

25

14

10

17

18

24

35

24

18

8

16

26

10

L
O

m
r
-
l
m
m
m

10

m
-
:
r
x
o
u
x

15

11

10

13

N
N

v
o
r
-
;
H
H

  

(%)

N
:3

0
F
4
6
*

v
P
-
L
n

m
,4

Ln
o

w
v
c
a

H
0
1
0
0
0
6

 
Cu

0
c;

H
N

ra
H

0
3
.
4

0
rn

m
F4

0
FA

(
3
O

c
>
<
3

o

63

76

77

84

194

186

220

190

226

174

189

183

208

216

169

81:
72

87

69

86

s
i
d

1
(10) 9

    

B
i
l
a
g
a



Andel personbilar som överskrider 20, 25 resp 60 km/h.
(Endast personbilar med hastighet >8 km/h ingår. Vid mät lats 8 in °r ' «
fordon med en hastighet >9 km/h utom Cykla? och mopeder ç 9a samtliga

| 4-.- . .. .1 ...vin .4... *Wu-45. - m., Vi..., ._.. ..
4 | 5_ U ' <

 

_L-

Mät_ Område Mätomgång Såååigde Andel personbilar som överskrider Antal

: ' person-
hetsgrans 20 km/h 25 km/h 30 km/h 35 km/h 40 km/P 45 50 km/h 55 1160 km/h bilar med

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) kmni GQ hast >
. 8 km/h.

 

plats

 

5 Emsmake 193

242

272

260

50 97 92 78 58 29 14
50 ' 97 90 74 55 30 18
30 96 85 62 36 15 6
30 93 81 56 34 17 7
30 *95 83 58 32 16 6

O
O
O
O

H
w
a
m

213

254

266

262

304

50 95 89 79 64 42 16

50 97 93 82 64 35 17

30 93 91 70 53 29 15

30 95 85 66 45 25 7

30 97 91 77 59 36 23
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n (
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0-1 230
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197

205
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50 95 88 71 50 34 18

50 94 89 75 58 37 20
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30 - - 63 36 20 7
30 _ - - 70 49 29 14
30 - - 65 40 23 9
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Procentuell andel Bersonbilar som överskrider Viss

hastighet (omvänd fördelningskurva).

Endast personbilar med hastighet >8 km/h ingår.

MÄTêLÄTS: 1

o\
0

 

   

  

     

 

   

 

 
100 i-T

80
..Mätomgång l

II 2

_ H 3
r- f' 4

6 0 fl 5 W

40

20

0 __.r» 41.u.n.: vê»-+*

  

  

 

0 10 20 30 40' i 50 60
Hastighet (km/h)

Gällande hastighetsgräns: 50 km/h

-nc-»- Gällande hastighetsgräns: 30 km/h
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Procentuell andel personbilar som överskrider Viss

hastighet (omvänd fördelningskurva).

 

Endast personbilar med hastighet >8 km/h ingår.

MÄTPLATS : 2

%

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

   

   

 

 

 

0 10 20 30' 40 50 " ' 60
HaStighet (km/h)

 

'; Gällande hastighetsgräns: 50 km/h

_.-- Gällande hastighetsgräns: 30 km/h
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Procentuell andel personbilar som Överskrider Viss

 

hastighet (omvänd fördelningskurva).

 

Endast personbilar med hastighet >8 km/h ingår.

MÄTPLATS : 3

%
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...___m_ Gällande hastighetsgräns: 50 km/h

......_. Gällande hastighetsgräns: 30 km/h
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Procentuell andel personbilar som Överskrider Viss

hastighet (omvänd fördelningskurva).

Endast personbilar med hastighet >8 km/h ingår.

MÄTPLATS: 4
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Bilaga 9

sid 7 (10)

Procentuell andel personbilar som överskrider viss

hastighet (omvänd fördelningskurva).

Endast personbilar med hastighet >8 km/h ingår.

MÄTPLATS: 5

%
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Bilaga 9

sid 8 (10)

Procentuell andel personbilar som överskrider Viss

hastighet (omvänd fördelningskurva).

Endast personbilar med hastighet >8 km/h ingår.

MÄTPLATS: 6

%
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Bilaga 9

sid 9 (10)

Procentuell andel personbilar som överskrider Viss

hastighet (omvänd fördelningskurva).

 

Endast personbilar med hastighet >8 km/h ingår.

MÄTPLATS: 7

%
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Bilaga 9%

sid 10 (10)

Procentuell andel fordon (ej cyklar och mopeder) som över-

skrider Viss hastighet (omvänd fördelningskurva).

Endast personbilar med hastighet >9 km/h ingår.

.. '
M" - ..

MATPLATS; 8 ( atningen utford av

Stockholms kommun)
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Bilaga 10

sid 1(4)

Fordonsflöden vid hastighetsmätningar

 

Mätplats 1-4

Flöde

fordon/mätpass (ca 12 h)

F_qféramünlarrmxihast

>8km/h
400 '

mm Önügaikmdmunedlwst
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vxätpla-ts 1 2 3 4

Ti Ena 00 Ons Ons
Echxkg' nanm m n+qu n n amtn u n n auen n i

1 d ' 11.55 12.01 12.00.. . 12,12 11,55 12,01 12.04 12.00 12.00 11'52' ll°56 12'01 12.20 12.08
titlt: 12.22 10.33 12.08 Å12.01 ' 12-09 12.11
ILndn)



ajmdag

ittid

Lnün)

üxüats

11.54 12.12
11.48 12.06 12.00

Ons T1 Tb Ons Ons

11.55 12.01
11.50 11.58 12.00

Ons Ti Tb Ons Ons Tb Ti Tb Ons Ons

12.04 12.00
11.55 12.00

12.00

1 223 4 5

'11+ '11+ T1+ T1+ Ons+
Ons Ons Ons TO Fre

12.0012.0012.0012.0012.00
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Mätplats 5-8

Flöde

Fordonsflöden vid hastighetsmätningar 
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Bilaga 10

sid 2(4)



Bilaga 10

sid 3(4)

Fordonsflöden

 

Anüü.fonix1umkx

resterande del av

ämnet

Antal fordon mellan

Mätplats (för antalsmätningar) 1-5

 

 

      

  

  

 

  

 

 

 

 

 

      

         

kl 07-21
Antal fordon _J

700 _

600 -

500 -

400 .

300 ..

200 -

100 .

targâng 123 123 123 123 123
tplats 1 2 3 4 5

tum 8/4 17/6 16/9 8/4 17/6 16/9 8/4 17/6 16/9 8/4 17/6 16/9 8/4 17/6 15/9

'kaixy u m 21 m n T1 m m 11 m m 21 m u n



Bilaga 10

Fordonsflöden ski4(4)

Mätplats (ñiåantals-
mätningar) 6-10

Antal fordon under
resterande del av dygnet

Antal fordon:mellan

 

 

  

  

  

  

   

    

  

 

 

    

  

Antal fordon kl 07-21
(matplats 6-9)

1 Antal fordon
(matplats 10)800 _

5000_ :är

700 -

4000.

600 _

500 .. 3000 .

400 _

J 2000 .

300 *

200 '

1000 '

100 '

1)

szngång' .l 2 3 l 2 3 1 2 3 1 2 3

Ltplats 6 > 7 8 9 lo

tala] 8,, 17/6 16/9 3,4 17/6 15/9 3/6 17/6 16/9 8/4 17/6 16/9 3/4 17/6 16/9

okodag v.21 mi uu m. n. nu u. n. n-Ti T1 n.r1 T1

, Gatan delvis avstängd.



Bilagall

sid 1 (l)

Antalet områden fördelade efter antalet olyckor

före respektive efter införandet av 30 km/h.

 

Antal olyckor

före införandet

av 30 km/h.

Antal områden fördelade efter antalet
olvckor

 

Antalet olyckor
efter införandet

av 30 km/h,_§tt_
års observations-
period före och
efter

Antalet olyckor
efter införandet
av 30 km/h, två_
års observations-
period före och
efter
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