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Personbilars hastigheter på det allmänna vägnätet
* resultat från hastighetsmätningar genomförda under

1975 och 1976 inom Södermanlands, Östergötlands, Jön-
köpings och Kalmar län.

av Hans Thulin
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Åren 1975 och 1976 genomförde statens väg- och trafik-

institut (VTI) relativt omfattande trafikmätningar på

det allmänna vägnätet i vissa län. Institutet avser,

att på basis av dessa data ta fram aktuell - och jämfört

med tidigare - mer detaljrik kunskap om vissa trafikvari-

abler. Analysen av dessa data sker i etapper. Förelig-

gande rapport behandlar enbart personbilar. I rapporten

redovisas erhållna medianhastigheter och andra percentil-

hastigheter, histogram över uppmätta hastigheter samt

procentuell andel uppmätta hastigheter över rådande has-

tighetsbegränsning. De valda Vägsträckorna indelas där-

vid efter typsektion, hastighetsbegränsning och uppmätt

dygnsflöde. I syfte att studera hur personbilars hastig-

heter förändras under en längre tidsperiod jämföres med

varandra de under 1975 och 1976 uppmätta hastigheterna.
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II

Passenger car speed in public road network
- results of spot speed measurements during 1975 and

1976

by Hans Thulin
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

Fack

3-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

During 1975 and 1976 the National Swedish Road and Traf-

fic Research Institute (VTI) carried out relatively ex-

haustive traffic surveys on the national road network in

selected counties. On the basis of this data the Insti-

tute intends to produce up-to-date and more finely (com-

pared to previous research) structured information on cer-

tain traffic variables. The data will be analyzed in

stages. The present report deals only with passenger

cars and presents median speeds and other percentile

speeds, speed histograms and the percentage of speeds

higher than the prevalent speed limits. The chosen stret-

ches of road are classified as to standard cross section,

speed limit and daily traffic flow. In order to study

how the speeds have changed during a more extended period,

comparisons have been made on data collected during 1975

and 1976.
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Personbilars hastigheter på det allmänna Vägnätet

w resultat från hastighetsmätningar genomförda under
1975 och 1976 inom Södermanlands, Östergötlands, Jön-
köpings och Kalmar län.

av Hans Thulin

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I rapporten presenteras resultat från trafikmätningar,

som statens väg- och trafikinstitut (VTI) genomförde i

vissa punkter på det allmänna vägnätet inom Södermanlands

(D), Östergötlands (E), Jönköpings (F) och Kalmar (H)

län under åren 1975 och 1976.

Mätningarna genomfördes under hela dygn och valdes slump-

mässigt i såväl tid som rum.

Rapporten, som enbart behandlar kategorien personbilar,

ingår som en del i en mer omfattande redovisning av er-

hållna resultat från trafikmätningarna.

Med hjälp av percentiler och histogram redovisas i rap-

porten personbilars uppmätta punkthastigheter på de valda

vägsträckorna då vägsträckorna indelats efter typsektion,

dygnsflöde och hastighetsbegränsning.

De typsektioner som förekommer är motorväg, motortrafik-

1ed och övriga vägar med beläggningsbredd 13, 9, 8 och

6,5 meter. Det hastighetsgränser som förekommer är 110

km/h, 90 km/h och 70 km/h. Dygnsflödet indelas i klasser

mindre än 5000 fordon per dygn och mer än 5000 fordon per

dygn.

Omstående tabell visar för personbilar över dygnet erhåll-

na medianhastigheter och procentuella antal överträdelser

av rådande hastighetsgräns på de valda vägsträckorna in-

delade efter typsektion och dygnsflöde.
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pb - personbilar

MV motorväg

ML motortrafikled

Tabellen visar, att erhållna medianhastigheter och an-

delar uppmätta hastigheter över hastighetsgränsen är be-

reoende dels av den hastighetsgräns som gäller, dels av

vägens geometriska standard och fordonsflödet. Median-

hastigheten visar den största förändringen då beläggnings-

bredden ökar från 6,5 till 8 meter på 90-väg med dygns-

flöde mindre än 5000 fordon och då beläggningsbredden

ökar från 9 till 13 meter på 90-väg med dygnsflöde större

än 5000 fordon. Endast en mindre sänkning av medianhas-

tigheterna sker då hastighetsgränsen ändras från 90 km/h

till 70 km/h på väg med beläggningsbredd 6,5 meter. Det

procentuella antalet överträdelser av hastighetsgränsen

är störst på 70-väg med beläggningsbredd 6,5 meter (77%)

samt minst på 110-väg med beläggningsbredd 13 meter (17%).

En jämförelse mellan de punkthastigheter som uppmätts

under somrarna 1975 och 1976 visar signifikant högre has-

tigheter under sommaren 1976. Den genomsnittliga ökningen

av dygnshastigheten är 2,1 km/h. En jämförelse mellan

de hastigheter som uppmätts under sommaren 1975 och vin-

tern 1975/76 visar signifikant mindre hastigheter under

vintern. Den genomsnittliga minskningen av dygnshastig-

heten är 1,9 km/h.

VTI RAPPORT 155



Passenger car speeds in public road network
w results of spot speed measurements during 1975 and

1976

by Hans Thulin
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

Fack

S-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

The report presents results obtained from spot speed mea-

surements made during the years 1975 and 1976 by the Na-

tional Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

in the public road network of the Södermanlands (D),

Östergötlands (E), Jönköpings (F) and Kalmar (H) counties.

The measurements were made during whole twenty-four-hour

periods and chosen at random both in time an space.

This report, which covers the vehicle category 'passen-

ger cars' only, is a part of a more extensive presenta-

tion of the results obtained during the spot speed mea-

surements.

Using speed percentiles and speed frequencies, the re-

port accounts for the measured speeds of passenger cars

on the selected road sections which were classified accor-

ding to standard cross-section, daily flow and speed li-

mit. Standard cross-sections dealt with are motorway,

road reserved for motor traffic and other roads having a

surfaced width of 13, 9, 8 and 6,5 metres. The speed

limits in question are 110 km/h, 90 km/h and 70 km/h.

Daily flows are arranged in the category 'less than 5000

vehicles per day' and the category 'more than 5000 ve-

hicles per day'.

The table on next page shows the median speeds of pas-

senger cars and the percentage share of speed limit
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offences recorded over an average day-and night period

on the chosen road sections classified according to stan-

dard cross-section, daily flow and speed limit.

 

Speed
limit (km/h) 70 90 110
Surfaced *
width UWÅIG) 6,5 m 8 m 9 m 13 m ER MW

 

 

   

 

  

Daily ve-
hicle flow < 5000 > 5000 <5000 > 5000

 

Median
Speed (km/h: 78 82 92 92 85 94 98 100 107

 

Speed limit
offences(%)

 

 

  

    

  

 

77 26 58 57 30 65 17 20 41

 

MW motorway

ER expressroad

As can be seen from the tabel, the median speed and the

percentage share of speed limit offences depend on the

existing speed limit as well as on the geometric standard

of the road and the vehicle flow. The median speed shows

its greatest variation when the surfaced width increases

from 6,5 UDEBmetrescm19O km/h-roads having a daily flow

of less than 5000 vehicles and when the surefaced width

increases from 9 to 13 meter on 90-km/h-roads having a

daily flow of more than 5000 vehicles. There is only a

slight decrease in median speed when the speed limit

changes from 90 to 70 km/h on roads with a surefaced width

of 6,5nmetres. The percentage share of speed limit offen-

ces is greatest on 70 km/h-roads with a surfaced width

of 6,5:metres(77%) and smallest on llO-km/h-roads with

a surfaced width of l3umetres(17%).

A comparison between the spot speeds of passenger cars

measured in the two summers 1975 and 1976 shows signifi-

cantly higher speeds fOr the sümmer of 1976. The aver-

age increase in daily speed is 2,1 km/h. A comparison

between the spot speed measured in the summer of 1975 and

in the winter of 1975/76 shows significantly lower speeds

in the winter. The average decrease of daily speed is

1,9 km/h.
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INLEDNING

Från april 1975 till september 1976 har statens väg- och

trafikinstitut (VTI), genomfört en serie punkthastighets-

mätningar på det allmänna vägnätet inom Södermanlands

(D), Östergötlands (E), Jönköpings (F) och Kalmar (H) län.

Allmänt sett syftar projektet till att ge aktuell och

- jämfört med tidigare - mer detaljrik kunskap om vissa

trafikvariabler såsom hastigheter för skilda fordonsgrup-

per, trafiksammansättning och tidluckor. Kännedom om

dessa variabler är nödvändig bl a för fortsatt forskning

rörande trafikolyckor. Mer preciserat är syftet att få

fram

0 kunskap om fordonshastigheternas variationsmönster i
i tid och rum

0 kunskap om trafiksammansättningens variationsmönster
i tid och rum

0 kunskap om hastighetstrender och överträdelser av has-
tighetsgränser i olika väg- och trafikmiljöer

o data för attkunna beskriva eventuella hastighetsredu-

cerande åtgärders effekt på hastigheterna och indirekt
på trafikolyckor

o data och erfarenhet inför diskussionerna om ett sta-

tionärt system för hastighetsmätningar

Totalt har mätningar utförts på 36 olika vägsträckor.

På 24 av dessa har mätningar genomförts vid två skilda

tillfällen, på övriga vid enbart ett tillfälle. Vägsträc-

ka och tidpunkt för mätning har valts slumpmässigt. En

enskild mätning har pågått ett, två eller tre dygn.

Under sommarmånaderna april till september 1975 genomför-

des mätningar på 24 av vägsträckorna. På 12 av dessa

upprepades mätningarna under vintern 1975/76. På de

övriga upprepades mätningarna under sommarmånaderna april

till september 1976 samtidigt med mätningar på 12 nya val-

da vägsträckor. Sammanlagt har således mätningar genom-

förts vid 60 tillfällen.

VTI RAPPORT 155



Under de 18 månader som mätprogrammet varat har mätning-

ar totalt pågått i 92 dygn d V 5 under cirka tre måna-

der eller i genomsnitt vart sjätte dygn. Det slumpmäs-

siga valet av vägsträcka och tidpunkt för mätning har

medfört att mätningar är spridda över årStiderna, måna-

derna och veckodagarna och att mätningar genomförts på

vägar av olika beskaffenhet. Detta innebär att mätresul-

tat erhållits från vägsträckor med exempelvis olika has-

tighetsbegränsningar och av olika bredd samt med varie-

rande trafikflöden och trafiksammansättningar och att

resultat erhållits vid olika väglags- och väderleks-

förhållanden och dagsljus- mörkerförhållanden. Det slump-

mässiga valet av vägsträckor och mättidpunkt medger ock-

så generalisering av erhållna resultat.

Punkthastighetsmätningarna har genomförts med VTIs tra-

fikanalysatorer av typ DTA-2 (l). DTA-2-analysatorns

givare består av tre slangar, som spänns över vägbanan

på bestämda inbördes avstånd. Detta arrangemang möjlig-

gör förutom bestämning av fordonshastigheten, passage-

tiden och körriktningen även bestämning av fordonstypen.

Punkthastigheten bestämmes av den tid det tar för for-

donet att tillryggalägga avståndet mellan två slangar.

Analysatorn registrerarde fordonshastigheter, som över-

stiger 8 km/h.

Det förhållandet att slanggivarna under mätning är syn-

liga har ej visat sig ha någon inverkan på passerande

fordons hastigheter (2).

I de dataprogram, som användes vid VTI är bestämningen

av fordonstypen begränsad till 27 kategorier eller klas-

ser, vilket bland annat medger indelning av fordonen i

kategorierna personbilar, lastbilar och tvåhjulingar.

Personbilar kan vidare indelas i personbilar med släp

d v 5 med kärra eller husvagn och personbilar utan släp.
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Lastbilar kan indelas i bussar och lastbilar utan släp

samt i lastbilar med släp.

Lastbilar med släp kan efter antalet axlar på släpet in-

delas i lastbilar med enaxligt-, tvåaxligt-, treaxligt-

och fyraxligt släp.

Analysatorn gör detockså möjligt, att bland lastbilar

särskilja semitrailers och lastbilar utrustade med boggie

på dragfordonet eller på släpet.

DTA-Z-analysatorn ger en detaljerad information om varje

fordon. De genomförda punkthastighetsmätningarna utgör

därför ett unikt och värdefullt material att användas

till att beskriva och öka kunskapen om trafiken på vägar-

na.

Analysen av insamlade data sker i etapper. I denna rap-

port redovisas vissa uppgifter rörande personbilars has-

tigheter på det allmänna vägnätet. I meddelande nr 90

(3) redogörs närmare för vilka uppgifter som inhämtats

och därmed möjliga informationsuttag. Avsikten är att i

kommande rapporter lämna motsvarande uppgifter för andra

fordonsgrupper. Det fortsatta arbetet inbegriper också

analys av andra trafikvariabler än hastigheter - t ex

trafikflödets fordonssammansättning och tidluckor.
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MÅL

Syftet är att visa vilkahastigheter som uppmätts för

personbilar på de valda vägsträckorna, och att därvid

ta hänsyn till faktorer, som påverkar hastigheterna,

såsom:

o vägbredd, vägkvalitét

o fordonsflöde

o högsta tillåtna hastighet

o årstid

Syftet är vidare att visa hur personbilars hastigheter

förändrats från sommaren 1975 till sommaren 1976.
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MATERIAL OCH METOD FÖR BESKRIVNING AV PERSONBILARS

PUNKTHASTIGHETER

Materialet, som ligger till grund för beskrivningen av

personbilars hastigheter, utgöres av 58 av de punkthas-

tighetsmätningar, som VTI genomförde på det allmänna

Vägnätet inom D-, E-, F- och H-län under tiden från april

1975 till september 1976 och som mer utförligt beskrivits

i inledningen.

Vägsträcka och tidpunkt för mätning har valts slumpmäs-

sigt. På varje vägsträcka har som regel samtidiga mät-

ningar genomförts i tre punkter, som om möjligt placerats

på raksträcka, i backe och i kurva. I rapporten behand-

las resultat från mätningar som genomförts 1 punkter på

raksträckor. Varje mätning har varat ett, två eller tre

dygn. Som regel har mätningarna påbörjats och avslutats

på eftermiddagen.

De 58 mätningarna har sammanlagt pågått i 90 dygn under

vilken tid hastigheten på 295 081 personbilar och 48 023

lastbilar uppmätts.

Mätningarna har genomförts på vägar med olika typsektion,

hastighetsbegränsning och trafikflöde under de olika års-

tiderna, månaderna och veckodagarna. De typsektioner som

förekommer är motorväg, motortrafikled och övriga vägar

med belagd bredd 13, 9, 8 och 6,5 meter. Samtliga 58 väg-

sträckor var belagda med asfalt eller oljegrus. De has-

tighetsgränser som förekommer på vägsträckorna är 110 km/h,

90 km/h och 70 km/h.

I resultatdelen redovisas personbilars uppmätta punkt-

hastigheter med de valda vägsträckorna indelade efter typ-

sektion, gällande hastighetsgräns och uppmätt dygnsflöde.

Uppmätta dygnsflöden indelas i klasser mindre än 5000

fordon per dygn respektive mer än 5000 fordon per dygn.

Hastighetsresultaten utgör genomsnittliga värden över
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dygnet och redovisas med percentiler, med histogram över

uppmätta hastigheter och med andelar personbilar som upp-

mätts med hastigheter över hastighetsgränsen respektive

hastighetsgränsen plus och minus 10 km/h. I redovisning-

en användes den 50:e (medianen), 85:e, 95:e respektive

99:e percentilen, som här anger de hastigheter 50, 15,

5 och 1 procent av personbilarna uppmätts med högre has-

tigheter än.

Vidare göres jämförelser dels mellan personbilars uppmät-

ta hastigheter sommaren 1975 och sommaren 1976 dels mel-

lan personbilars uppmätta hastigheter sommaren 1975 och

vintern 1975/76. Dygnsmedelvärdet av de uppmätta hastig-

heterna vid den ursprungliga mätningen sommaren 1975 jäm-

föres då med erhållet dygnsmedelvärde vid den upprepade

mätningen sommaren 1976 eller vintern 1975/76. Varje

upprepad mätning pågick ett dygn d v 5 under två vecko-

dagar, vilka valdes b1and de veckodagar den första mät-

ningen omfattade. Jämförelsen göres mellan dygnsmedel-

värden från samma veckodagar. Jämförelsen av hastig-

heterna vid mätningarna sommaren 1975 och sommaren 1976

grundar sig på 12 par medelvärden. Jämförelsen av has-

tigheterna vid mätningarna sommaren 1975 och vintern

1975/76 grundar sig också på 12 par medelvärden.

I tabell 1 redovisas antalet valda vägsträckor, mättill-

fällen och mätdygn. Vägsträckorna är indelade efter typ-

sektion, hastighetsbegränsning och efter uppmätt dygns-

flöde. En Vägsträcka med belagd bredd 13 meter och med

uppmätt flöde 8500 fordon/dygn är i tabellen och i resul-

tatdelen klassificerad som motortrafikled.
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Hastighets-
0 110

gräns Uth) 70 9

YpsektiOn 6 5 6 5 8 9 91) 131) 13 MLl) le)
(bredd m) ' '

tål Väg' 5 7 6 1 3 2 6 2 2
sträckor

Antal mät-
tillfällen 9 13 8 2 5 3 11 3 4

Antal mat' 15 21 11 3 8 5 16 5 6
dygn

MV motorväg l) uppmätta flöden > 5000 fordon/dygn

ML motortrafikled

Tabell 1. Antal valda vägsträckor, mättillfällen och
mätdygn. Vägsträckorna är indelade efter typ-
sektion, hastighetsbegränsning och uppmätt

dygnsflöde.
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RESULTAT OCH KOMMENTARER

Dygnsflöden

Av tabell 2 framgår genomsnittligt antal personbilar och

lastbilar samt genomsnittlig procent lastbilar, som per

dygn uppmättes på de valda Vägsträckorna. Vägsträckor-

na är indelade efter typsektion, rådande hastighetsbe-

gränsning och uppmätt dygnsflöde. De typsektioner som

förekommer är motorväg, motortrafikled och övriga vägar

med belagd bredd 13, 9, 8 och 6,5 meter. De hastighets-

begränsningar som förekommer på Vägsträckorna är 110 km/h,

90 km/h och 70 km/h. Uppmätta flöden indelas i klasser

mindre än 5000 fordon/dygn och mer än 5000 fordon/dygn.

Tabell 2. Genomsnittligt antal personbilar och lastbilar
samt genomsnittlig procent lastbilar som per
dygn uppmättes på de valda Vägsträckorna.
Vägsträckorna är indelade efter typsektion,
rådande hastighetsbegränsning och uppmätt

 

 

 

 
 

     

        

dygnsflöde.

Hastighets- ] q

begränsning70 90 L 110

Typsektion(bredd m) 6,5 6,5 8 9 9 13 13 ML MV

Antal . 2200 1700 2100 1900 7300 6100 2500 8100 6000
personbilar

Antal. 250 250 350 400 1200 700 500 700 1400
lastbilar

Summa antal 2450 1950 2450 2300 8500 6800 3000 8800 7400
fordon 1) 1) D 1)
Procent
lastbilar 10 13 14 17 14 10 17 8 19

MV motorväg 1) uppmätta flöden >5000 fordon/
ML motortrafikled dygn
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Hastighetspercentiler

 

Figur 1 visar den 50:e (medianen), 85:e 95:e och 99:e

hastighetspercentilen som erhölls över dygnet för person-

bilar på de valda vägsträckorna. Vägsträckorna är in-

delade efter typsektion, rådande hastighetsbegränsning

och uppmätt dygnsflöde. De typsektioner som förekommer

är motorväg, motortrafikled och övriga vägar med belagd

bredd 13, 9, 8 och 6,5 meter. De hastighetsgränser som

förekommer på vägsträckorna är 110 km/h, 90 km/h och

70 km/h. Uppmätta flöden indelas i klasser mindre än

5000 fordon per dygn och mer än 5000 fordon per dygn.

I bilaga 1 redovisas de numeriska värdena till figur 1.

Hastighet

--- < 5000 f/dygn ---- -- > 5000 f/dygn _-
km/h

150

 

130

110

90
P9 Hastighetsgräns

km/h/

Typsektion
70 50' (bredd meter)

70/6,5 90/6,5 90/8 90/9 110/13 90/9 90/13 110/ML llO/MV

MV motorväg

ML motortrafikled

Figur 1. Över dygnet erhållen 50:e (median), 85:e, 95:e
och 99:e hastighetspercentil för personbilar
på de valda vägsträckorna indelade efter typ-
sektion, hastighetsbegränsning och uppmätt
dygnsflöde.
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Histogram över personbilars uppmätta hastigheter

 

Figur 2 visar i histogram personbilars uppmätta hastig-

heter över dygnet på de valda Vägsträckorna. Vägsträc-

korna är indelade efter typsektion, rådande hastighets-

begränsning och uppmätt dygnsflöde. De typsektioner som

förekommer är motorväg, motortrafikled och övriga vägar

med belagd bredd 13, 9,

begränsningar som förekommer på Vägsträckorna är 110 km/h,

90 km/h och 70 km/h.

mindre än 5000 fordon per dygn och mer än 5000 fordon

8 och 6,5 meter. De hastighets-

Uppmätta flöden indelas i klasser

per dygn.

I histogrammen är klassbredden konstant med klassgränser

för var femte kilometer från hastigheten 70 km/h till

hastigheten 130 km/h, med undantag för Vägsträckorna med

hastighetsbegränsningarna 70 km/h och 90 km/h och belägg-

ningsbredden 6,5 meter där klassgränserna går från has-

tigheten 60 km/h till hastigheten 110 km/h.

Av bilaga 2 framgår de numeriska värdena till figur 2a-2d.

  

 

  

 

personbilar Dygnsflöde < 5000 fordon
M

l---__ __ _ --- 70 km/h, 6,5 m
. -1 i -* i -- 90 km/h, 6,5 m

--.I ---i - - - - 90 km/h, 8,0 m
| _....4 I

" I I ""'""i - -.

| _ _i L__ !___

__' S |___ ;___

I I 1 I I .'--3 | á HaStj-g-

60 70 80 90 100 110 120 130 het km/h

MV motorväg

ML motortrafikled

Figur 2a.
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% personbilar Dygnsflöde < 5000 fordon

20.3 --- 90 km/h, 9In
--110 km/h, 13 m

10- l ' r--

 

 

     

"'7::: Hastig-
1 I | I I 1 T I 1 T [ i I 7 j

60 70 80 90 100 110 120 130 *mülkm/h

MV motorväg

ML motortrafikled

Figur 2b.

6 personbllar > fordon

 

    

  

  

  

F20- ,_1
l--- .__._ 90 km/h 9 m
n ___1__1 90 km/h 13 m

inn-ml |__'1

I |

10- ' '
___I I

__-I

I

__J"__ L- ,
'..--

I ' I 1 I ' I ' I T I I I ' I å Hastig-
60 70 80 90 100 110 120 130 het km/h

MV motorväg

ML motortrafikled

Figur 2C.
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\
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110 km/h, MV

   

 

\Hastig-

I ' A7het km/h
60

MV motorväg

ML motortrafikled

Figur 2d.

 

Figur 2a-2d. Histogram som visar personbilars uppmätta

 

hastigheter över dygnet på de valda väg-
sträckorna indelade efter typsektion, has-
tighetsbegränsning och uppmätt dygnsflöde.

Andel personbilar med uppmätta hastigheter över rådande

 

hastighetsgräns

 

Figur 3 visar de procentuella andelar personbilar som

över dygnet på de valda vägsträckorna uppmätts med has-

tigheter över hastighetsgränsen respektive hastighets-

gränsen minus och plus tio kilometer i timmen. Vägsträc-

korna är indelade efter typsektion och uppmätt dygnsflöde.

De typsektioner som förekommer är motorväg, motortrafik-

9, 8 och 6,5

Uppmätta flöden indelas i klasser mindre än 5000

I fi-

led och övriga vägar med belagd bredd 13,

meter.

fordon per dygn och mer än 5000 fordon per dygn.

guren presenteras resultatet rangordnat efter andelen

personbilar med uppmätta hastigheter över hastighets-

gränsen.
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I bilaga 3 redovisas de numeriska värdena till figur 3.

100%
............. ,. T EEnna del av figuren anger

90 ;g andelen personbilar san
'* quqnätts med hastigheter
gg.g; som understiger hastighets-

80 *'11' gränsen med mer än 10 km/h.

70

'. i .- - . I ..

50 .............. H

40

30

20

10

'Hast gräns
0 hud] / Typsektion

70/6,5 90/13 90/8 90/9 llO/MV 90/6,5 llO/ML 110/13 Haredd nuater)

Procent över hastighetsgränsen minus 10 km/h

Procent över hastighetsgränsen

l' Procent över hastighetsgränsen plus 10 km/h

1) > 5000 fordon/dygn

MV motorväg

ML motortrafikled

Figur 3. Procentuell andel personbilar som över dygnet

uppmätts med hastigheter över hastighetsgrän-
sen respektive hastighetsgränsen minus och

plus 10 km/h. Vägsträckorna är indelade efter
typsektion och uppmätt dygnsflöde.
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Kommentarer till figur 1-3 och bilaga 1-3

 

Qämêêrslês_êy_esEêQQäilârê_HpemääEê_hê§§ighsfsr_yiê_äê§-

Elgheäêgääaê_29-5máh_99ä_29-394h_éâ_êslêg§_yägêrséé_êr_

De beräknade percentilhastigheterna över dygnet är för

då belagd bredd är 6,5

lägre vid hastighetsgränsen 70 km/h

gränsen 90 km/h

som över dygnet uppmätts med hastigheter över

personbilar, meter, samtliga något

än vid hastighets-

(se figur 1 och bilaga 1). Andelen per-

sonbilar,

hastighetsgränsen är betydligt större vid den lägre grän-

sen 70 km/h Skillnaden mel-

lan percentilhastigheterna är avtagande d V s minst mel-

(se figur 3 och bilaga 3).

lan 99-percenti1hastigheterna. Erhållen medianhastighet

är 78 km/h, 99-percenti1hastighet 113 km/h och andel per-

sonbilar med uppmätta hastigheter över hastighetsgränsen

77 procent då hastighetsgränsen är 70 km/h, medan erhål-

len medianhastighet, 99-percenti1hastighet och andel per-

sonbilar med hastigheter över hastighetsgränsen är 82

km/h,

sen är 90-km/h och belagd bredd 6,5 meter.

ligt uppmätt flöde på 70-sträckorna var cirka 2500 fordon/

114 km/h respektive 26 procent då hastighetsgrän-

- Genomsnitt-

dygn vilket är 500 fordon fler per dygn än vad som i ge-

nomsnitt uppmättes på 90-sträckorna med belagd bredd

6,5 meter (se tabell 2).

Qäüåêrslês_êz_psr§9§êilars_Epemätzê_hêêäigäêE§E_Yi§_bê§-

Eigäsäêgräaê_29_Emzb_êå_êslêgé_yä9ärê§§_är_éLâL§1_2____

rsêeêkêiye_lå_ms2sr-

Belagd vägbredd 6,5 och 8 meter.

De beräknade percentilhastigheterna över dygnet för per-

sonbilar är 10-15 km/h högre, och andelen personbilar,

som över dygnet uppmätts med hastigheter över hastighets-

gränsen 90 km/h är 32 procent större då belagd bredd är

8 meter än då belagd bredd är 6,5 meter (se figurerna 1

VTI RAPPORT 155



4.5.2.2
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Erhållen medianhastig-

Skillnaden

1 och 3 samt bilagorna 1 och 3).

het är 10 km/h högre vilket innebär 92 km/h.

mellan percentilhastigheterna är ökande d V s störst mel-

(l5km/h).

bilar med uppmätta hastigheter över hastighetsgränsen

lan 99-percentilhastigheterna Andelen person-

90 km/h är 58 procent då belagd bredd är 8 meter jämfört

med 26 procent då belagd bredd är 6,5 meter. - Genom-

snittligt uppmätt flöde på 90-sträckorna med belagd bredd

8 meter var cirka 2500 fordon/dygn vilket är 500 fordon

fler per dygn än vad som i genomsnitt uppmättes på 90-

sträckorna med belagd bredd 6,5 meter (se tabell 2).

Belagd vägbredd 8 och 9 meter.

Beräknade percentilhastigheter och andel personbilar, som

över dygnet

sen 90 km/h

skiljer sig

bredd var 9

fordon/dygn

uppmätts med hastigheter över hastighetsgrän-

då belagd bredd var 8 meter är lika eller

obetydligt från erhållna värden då belagd

meter och uppmätt flöde var mindre än 5000

(se figurerna 1 och 3 samt bilagorna 1 och 3).

Medianhastigheterna är lika, 92 km/h.

tilhastigheter är 1-2 km/h lägre då belagd bredd är 8

Övriga tre percen-

meter.

heter över 90 km/h då

57 procent av personbilarna uppmättes med hastig-

belagd bredd var 9 meter och upp-

mätt dygnsflöde var mindre än 5000 fordon jämfört med

58 procent då belagd bredd var 8 meter. - Genomsnitt-

ligt uppmätt flöde på 90-sträckorna med flöden mindre

än 5000 fordon/dygn och belagd bredd 9 meter var 2300

fordon/dygn, vilket är cirka 200 fordon färre per dygn

än vad som i genomsnitt uppmättes då belagd bredd var

8 meter(se tabell 2).

Då belagd bredd var 9 meter och uppmätt flöde större än

5000 fordon/dygn erhölls betydligt lägre percentilhastig-

heter och andel hastigheter över hastighetsgränsen 90 km/h

än vad som erhölls vid samma belagda bredd då uppmätt

flöde var mindre än 5000 fordon/dygn. Erhållen median-

hastighet var 7 km/h lägre (85 km/h), andel personbilar
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med uppmätta hastigheter över 90 km/h 27 procent lägre

(30 procent).

Belagd Vägbredd 9 och 13 meter

De beräknade percentilhastigheterna över dygnet för per-

sonbilar är 9-14 km/h högre, och andelen personbilar,

som över dygnet uppmättes med hastigheter över hastighets-

gränsen 90 km/h är 35 procent större då belagd bredd är

13 meter än då belagd bredd är 9 meter och uppmätt flöde

är större än 5000 fordon/dygn (se figurerna 1 och 3 samt

bilagorna 1 och 3). Medianhastigheten är 9 km/h högre

Vilket innebär 94 km/h.

tigheterna är ökande d v 5 störst mellan 99-percenti1-

hastigheterna (14 km/h).

Skillnaden mellan percentilhas-

Andelen personbilar med uppmät-

ta hastigheter över hastighetsgränsen 90 km/h är 65 pro-

cent då belagd bredd är 13 meter jämfört med 30 procent

då belagd bredd är 9 meter och flödet är större än 5000

fordon/dygn. - Genomsnittligt uppmätt flöde på 90-sträc-

korna med belagd bredd 13 meter var 6800 fordon/dygn Vil-

ket är 1700 fordon färre per dygn än vad som i genomsnitt

uppmättes på 90-sträckorna med belagd bredd 9 meter och

dygnsflöden större än 5000 fordon (se tabell 2).

Då belagd bredd var 8-9 meter och uppmätt flöde mindre

än 5000 fordon/dygn erhölls 2 km/h lägre medianhastighet

(92 km/h)

90 km/h, då belagd bredd var 13 meter.

än vad som erhölls vid samma hastighetsgräns,

Qêmäêäslse_sz_esäessä;lars_EeemêzEê_hêêzigäêêsä_yi§_äê§-

Eigäsfêgää2§_29_Emlh_99ä_119_kmáb_§å_êêlêgé_yägärs§§_ä§

§:2_99ä_lâ_@s2s§.

De beräknade percentilhastigheterna över dygnet för per-

sonbilar är 3-6 km/h högre, och andelen personbilar, som

över dygnet uppmättes med hastigheter över hastighets-

gränsen 40 procent lägre då hastighetsgränsen är 110 km/h,

belagd bredd är 13 meter och uppmätt flöde är mindre än
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5000 fordon/dygn än då hastighetsgränsen är 90 km/h, be-

lagd bredd 8-9 meter och uppmätt flöde mindre än 5000

fordon/dygn (se figurerna 1 och 3 samt bilagorna 1 och 3).

Medianhastigheten är 6 km/h högre vilket innebär 98 km/h.

Skillnaden mellan percentilhastigheterna är avtagande

d V s minst mellan 99-percentilhastigheterna. Andelen

personbilar med uppmätta hastigheter över den högre has-

tighetsgränsen är 17 procent, jämfört med 57 procent

över den lägre.

Då belagd bredd var 13 meter, hastighetsgränsen 90 km/h

och dygnsflödet större än 5000 fordon erhölls 4 km/h läg-

re medianhastighet (94 km/h) och 48 procent större andel

hastigheter (65 procent) över hastighetsgränsen än vad

som erhölls vid samma belagda bredd då hastighetsgränsen

var 110 km/h och dygnsflödet var mindre än 5000 fordon.

Qämfêäslês_êy_es5§92êilars_Epêmäffê_äê§2igäs§s§_9å_@929§-

fäêäiklsé_9sä_êy§igê_yä9§§_ms§_êsl§g§_äzs§é_lå-meter-

De beräknade percentilhastigheterna över dygnet för per-

sonbilar är 3-6 km/h högre, och andelen personbilar som

över dygnet uppmätts med hastigheter över hastighetsgrän-

sen är 45 procent mindre på motortrafikled med hastighets-

gräns 110 km/h och dygnsflöde större än 5000 fordon än

då hastighetsgränsen är 90 km/h, belagd bredd 13 meter

och dygnsflödet större än 5000 fordon (se figurerna 1

och 3 samt bilagorna 1 och 3). Medianhastigheten är

6 km/h högre vilket innebär 100 km/h. Skillnaden mellan

percentilhastigheterna är avtagande d v 5 minst mellan

99-percentilhastigheterna (3 km/h). Andelen personbilar

med uppmätta hastigheter över hastighetsgränsen 110 km/h

på motortrafikled är 20 procent jämfört med 65 procent

då hastighetsgränsen är 90 km/h och belagd bredd 13 meter.

_ Genomsnittligt uppmätt flöde på sträckorna, som var

motortrafikled var 8800 fordon/dygn vilket är 2000 fordon

fler per dygn än vad som i genomsnitt uppmättes på 90-

sträckorna med belagd bredd 13 meter (se tabell 2).
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Då belagd bredd var 13 meter, hastighetsgränsen 110 km/h

och dygnsflödet mindre än 5000-fordon erhölls 2 km/h läg-

re.medianhastighet (98 km/h) och 3 procent mindre andel

hastigheter (17 procent) över hastighetsgränsen än vad

som erhölls vid samma hastighetsgräns på motortrafikled

med dygnsflöde större än 5000 fordon.

gåmâêäêl§§_E§llêE_E§E§9§êllêE§_EEPE§EEê_Eê§ElgäêEêE_Eå

m9Eegyäg_99ä_m929522ê§ikls§

De beräknade percentilhastigheterna över dygnet för per-

sonbilar är 7-14 km/h högre, och andelen personbilar som

över dygnet uppmätts med hastigheter över hastighetsgrän-

sen 110 km/h är 21 procent större på motorväg än på mo-

tortrafikled med samma hastighetsgräns (se figurerna 1

och 3 samt bilagorna 1 och 3). Medianhastigheten är

7 km/h högre vilket innebär 107 km/h. Skillnaden mellan

percentilhastigheterna är ökande d v 5 störst mellan 99-

percentilhastigheterna (14 km/h). Andelen personbilar

med uppmätta hastigheter över hastighetsgränsen är 41 pro-

cent på motorväg jämfört med 20 procent på motortrafik-

led. - Genomsnittligt uppmätt flöde på motorvägssträc-

korna var 7400 fordon/dygn vilket är 1400 fordon färre

per dygn än vad som i genomsnitt uppmättes på vägsträc-

korna som var motortrafikled (se tabell 2).

Jämförelse mellanypersonbilars uppmätta hastigheter som-

maren 1975 och sommaren 1976.

 

I figur 4 göres för personbilar jämförelse mellan hastig-

heter, som uppmättes undersommarperioden 1975 och has-

tigheter, som uppmättes under sommarperioden 1976. Som-

marperioden utgöres här av tiden från och med april till

och med september. Figuren åskådliggör för respektive

mätpunkt skillnaden mellan medelvärdet av de uppmätta

hastigheterna under mätdygnet vid den upprepade mätning-

en 1976 och medelvärdet av de uppmätta hastigheterna

under motsvarande mätdygn, d v s veckodagar, vid denur-
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sprungliga mätningen, 1975. Skillnaden mellan medelvär-

dena avsättes på den vertikala axeln i figuren. På den

horisontella axeln avsättes de erhållna medelvärdena vid

sommarperiodens mätningar 1975.

Skillnad i dygnsmedelhastighet (km/h)
sommar 1976 - sommar 1975

 

 

8-1 @

7..

6" o
5

4

© @
3

2
© © <9 (9

+ 1

r 1 C) 1'%

<9 80 © 90 100

- l - Dygnsmedel-

hastighet
2 © (mm)

sommar 1975

Figur 4. Personbilars uppmätta hastigheter sommaren

1975 och sommaren 1976. Skillnad mellan er-
hållna dygnsmedelvärden vid upprepad och ur-
sprunglig mätning.

Figur 4 visar att medelvärdet av personbilars uppmätta

hastigheter över dygnet är större i nio av tolv mätningar

sommarperioden 1976 jämfört med motsvarande mätningar

sommarperioden 1975. Den genomsnittliga skillnaden

d v 5 erhållen hastighetsökning från sommarperioden

1975-76 är 2,1 km/h. Skillnaden är statistiskt signifi-

kant på signifikansnivån 5 procent.

Genomsnittligt uppmätt antal personbilar vid de tolv mät-

ningarna var under sommarperioden 1975 2300 per dygn, och

under sommarperioden 1976 3000 per dygn.

Jämförelse mellan personbilars uppmätta hastigheter som-

maren 1975 och vintern 1975/76.

I figur 5 göres för personbilar jämförelse mellan has-

tigheter, som uppmättes under sommarperioden 1975 och

hastigheter, som uppmättes under vinterperioden 1975/76.
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Sommarperioden utgöres här av tiden från och med april

till och med september. Vinterperioden utgöres av tiden

från och med november till och med februari. Figuren

åskådliggör för respektive mätpunkt skillnaden mellan

medelvärdet av de uppmätta hastigheterna under mätdygnet

vid den upprepade mätningen under vinterperioden och

medelvärdet av de uppmätta hastigheterna under motsva-

rande mätdygn, d v s veckodagar, vid den ursprungliga

mätningen under sommarperioden. Skillnaden mellan me-

delvärdena avsättes på den vertikala axeln i figuren.

På den horisontella axeln avsättes de erhållna medel-

värdena vid sommarperiodens mätningar 1975.

Skillnad i dygnsmedelhastighet (km/h)
vinter 1975/76 - sommar 1975

  

4 ..

3 o
2 -4

1 © ©
+ -1

(9 © Dygnsmedelhas-

I T *©_Vi 1 ätighet

80 90 100 110 sommar 1975

_ l ©

2 -4

3 -.

4 © @

5_ ©

6- ©

'7 .4

8 -1

9 -4

10*

(3

Figur 5. Personbilars uppmätta hastigheter sommaren

1975 och vintern 1975/76. Skillnad mellan

erhållna dygnsmedelvärden vid upprepad och
ursprunglig mätning.
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Figur 5 visar att medelvärdet av personbilars uppmätta

hastigheter över dygnet är mindre i sex av tolv mät-

ningar vinterperioden 1975/76 jämfört med motsvarande

mätningar sommarperioden 1975. Ett värde är oförändrat.

Den genomsnittliga skillnaden d v 5 erhållen hastighets-

minskning från sommarperiod till vinterperiod är 1,9 km/h.

Skillnaden är statistiskt signifikant på signifikans-

nivån 5 procent.

Genomsnittligt uppmätt antal personbilar vid de tolv mät-

ningarna under sommarperioden var 4 600 per dygn och

under vinterperioden 3 000 per dygn.
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Bilaga l
sid 1 (l)

Tabellen visar den över dygnet erhållna 50:e (medianen),

85:e, 95:e och 99:e hastighetspercentilen för personbilar

på de slumpmässigt valda vägsträckorna. Vägsträckorna

är indelade efter typsektion, hastighetsgräns och dygns-

flöde i motorväg, motortrafikled och övriga vägar med

belagd bredd l3, 9, 8 och 6,5 meter med hastighetsgrän-

serna 110, 90 och 70 km/h och med uppmätt dygnsflöde i

klasser mindre än 5000 fordon per dygn och större än

5000 fordon per dygn.

  

    

dygnsflöde < 5000 fordon > 5000 fordon

hastighets- 70 90 * 110 90 110 110
gräns km/h km/h km/h km/h km/h km/h

typsektion 6,5 m 6,5 m 8 m 9 m 13 m 9 m 13 m ML MV

50:e perc 78km/h 82 92 92 98 85 94 100 107

85::mgirc 92 95 106 107 111 95 107 112 121

95zim§årc 101 103 116 117 120 103 116 120 131

 

99 :e perc
113 114 12 131 132 113 127 1/h 9 130 44

 

    

 

 

  

   

MV motorväg
ML motortrafikled
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Bilaga 2

sid 1 (l)

Tabellen visar den Över dygnet erhållna procentuella för-

delningen av personbilars uppmätta hastigheter på de

slumpmässigt valda vägsträckorna. Vägsträckorna är in-

delade efter typsektion, hastighetsgräns och dygnsflöde

i motorväg, motortrafikled och övriga vägar med belagd

bredd 13, 9,

110, 90 och 70 km/h och med uppmätt dygnsflöde i klasser

mindre än 5000 fordon per dygn och större än 5000 for-

8 och 6,5 meter med hastighetsgränserna

don per dygn.

 

 

      

 

 

  
 
    

   

 

 

 

  

  

dygnsflöde < 5000 fordon > 5000 fordon

astigñets 70 90 110 90 110

gräns km/h km/h km/h km/h km/h

typsektion 6,5 m 6,5 m 8 m 9 m 13 m 9 m 13 m ML MV

%>130 km/h - - 1,2 1,3 1,5 - 0,6 1,0 6,0

%>125 km/h - - 2,1 2,2 2,9 - 1,4 2,4 10,0

%>120 km/h - - 3,7 3,9 5,4 - 2,8 5,2 17,7

%>115 km/h - - 6,4 6,7 10,9 - 5,6 10,6 28,0

%>110 km/h 2,3 2,2 10,9 11,5 17,4 1,7 10,6 19,7 41,1

%:105 km/h 3,9 4,5 17,7 18,0 29,2 3,7 18,4 33,1 55,6

%:100 km/h 6,8 8,2 27,8 27,1 43,0 7,8 30,7 49,1 69,4

%> 95 km/h 11,2 15,0 41,2 40,0 57,3 15,9 46,7 65,2 80,7

%> 90 km/h 18,4 25,7 57,5 56,6 70,5 29,9 65,2 78,9 88,9

%> 85 km/h 28,6 40,7 73,2 70,9 81,6 49,8 81,0 88,8 94,2

%> 80 km/h 42,4 57,7 85,0 83,3 89,4 69,2 90,6 94,5 97,2

%> 75 km/h 59,4 73,6 91,9 90,3 94,4 83,3 95,4 97,6 98,7

%> 70 km/h 76,6 85,1 95,8 94,4 97,1 91,6 97,9 99,0 99,5

MV motorväg

ML motortrafikled
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Bilaga 3
sid 1 (l)

Tabellen visar procentuell andel personbilar som över

dygnet på de slumpmässigt valda vägsträckorna uppmätts

med hastigheter över hastighetsgränsen respektive has-

tighetsgränsen minus och plus tio kilometer i timmen.

Vägsträckorna är indelade efter typsektion och dygns-

flöde i motorväg, motortrafikled och övriga vägar med

belagd bredd 13,

flöde i klasser mindre än 5000 fordon per dygn och stör-

9, 8 och 6,5 meter med uppmätt dygns-

re än 5000 fordon per dygn.

 

   

 

  

  

dygnsflöde < 5000 fordon > 5000 fordon
1

hastighets- 70 90 110 90 110

räns km/h km/h km/h km/h km/h

typsektion 6,5 m 6,5 m 8 m 9 m 13 m 9 m 13 m ML MV

> hastgr.
_ 10 km/h 95,4 57,7 85,0 83,3 43,0 69,2 90,6 49,1 69,4

> hastgr. 76,6 25,7 57,5 56,6 17,4 29,9 65,2 19,7 41,1

> hastgr.
+ 10 km/h 42'4 8:2 27:8 27:1 5,4 7,8 30,7 5,2 17,7

        

MV motorväg

ML motortrafikled
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Bilaga 4
sid 1 (2)

Antal personbilar och medelvärdena av personbilars has-

tigheter, som per dygn uppmättes vid de upprepade mät-

ningarna sommarperioden 1976 och under samma veckodagar

vid motsvarande ursprungliga mätningar sommarperioden

1975.

till och med september.

Sommarperioden avser månaderna från och med april

  

     

     

 

 

 

 

 

 

Mätning sommar_ Upprepad mätning

perioden 1975 sommarperioden 1976

Hastighet Ant pb/dygn Hastighet Ant pb/dygn
km/h. km/h

76,3 2650 76,0 2800

76,7 3950 78,4 4250

74,9 350 82,8 350

81,5 3500 85,0 3750

82,7 1700 82,4 2950

84,6 550 82,8 550

89,2 2850 92,7 3550

89,8 1450 95,5 2150

93,8 3550 94,3 3400

94,2 3150 96,0 8400

98,2 1550 99,8 1700

100,3 2250 102,1 2250

 

VTI RAPPORT l 5 5

 



Bilaga 4

sid 2 (2)

Antal personbilar och medelvärdena av personbilars has-

tigheter, som per dygn uppmättes vid de upprepade mät-

ningarna vinterperioden 1975/76 och under samma vecko-

dagar vid de motsvarande ursprungliga mätningarna sommar-

perioden 1975. Sommarperioden avser månaderna från och

med april till och med september. Vinterperioden avser

månaderna från och med november till och med februari.

     

 

  

 

 

  

 

 

Mätning sommar- Upprepad mätning
perioden 1975 vinterperioden 1976

Hastighet Ant pb/dygn Hastighet Ant pb/dygn
km/h km/h

77,7 1100 73,9 800

79,9 3100 82,7 1300

83,9 8900 85,3 3550

85,2 300 80,4 300

86,0 1300 86,8 1050

88,3 11000 84,1 5800

95,2 1950 89,3 1600

97,5 1200 98,9 1000

98,9 11800 98,9 6750

99,9 2300 100,7 2100

114,1 6750 103,6 4700

108,5 5150 107,4 6550
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Bilaga 5
sid 1 (6)

Tabellen visar över dygnet vid respektive mättillfälle

procentuell fördelning av personbilars uppmätta hastig-

heter, erhållna hastighetspercentiler för personbilar,

uppmätt antal och fordon och procentuell andel lastbilar.

Vägsträckornas beläggningsbredd är 6,5 meter och hastig-

hetsgräns 70 km/h.

 

 

  

 

      

 

RV 34 Rv 52 Rv 51 Lv 130 Rv 33
RIKS Vnw_

s smxb. VIGmrnxmohn DJFimqug S\kma 7 by

. . 75-04- 75-11- 75-06- 76-05- 75-09- 76-06- 75-05- 76-09- 76-08-
MÄTTILLEÃLLE 04--07 14--15 09--12 14--15 15--17 01--02 25--27 22--23 18--19

Mulet, Mulet Mulet, Halv- Halv- Klart Klart
VÄDERLEKS- snöbl regn Klart - regn klart klart

FÖRHÅLLANDE regn, blöt mulet skurar
fmd:ng\E@bama

BEHKKNHKSBR

MÖTESSIKT _ _ _ 200 -VID MÄTPUNKT > 500 m, 200 3001n 100 200 H1 200 300 H1 300 m

%> 110 km/h 1,6 2,2 0,9 1,4 0,2 0,1 0,8 9,0 4,1

%> 100 km/h 5,8 8,9 3,2 5,1 1,5 1,4 3,3 19,4 12,8

%> 90 km/h 18,4 26,4 9,9 15,8 7,6 7,6 12,9 35,9 31,2

 

o\
0

\/ 80 km/h 45,4 54,7 27,4 38,4 30,6 29,9 37,5 58,1 59,4

 

0\
0

\7 70 km/h 80,1 84,9 68,4 78,3 76,3 74,7 63,8 78,8 83,9

o\
0

V 60 km/h 96,5 98,1 96,8 96,9 96,9 96,9 87,0 93,2 96,6

o\
0 J 50 km/h 99,2 99,4 99,1 99,2 99,5 99,6 94,3 98,5 98,9

 

99:e perc

  

114 118 109 114 102 101 108 133 121
km/h

95:e perc
km/h 101 104 96 100 93 93 97 115 108

85:e perc
km/h 92 96 86 91 85 85 89 103 98

50:e perc
km/h 79 82 74 77 76 75 75 84 83

âçänfordon/ 2500 1500 4000 4500 3000 3000 500 500 1500

%-lastbilar 6 17 5 7 14 13 15 12 14
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Bilaga 5

sid 2 (6)

Tabellen Visar Över dygnet vid respektive mättillfälle

procentuell fördelning av personbilars uppmätta hastig-

heter, erhållna hastighetspercentiler för personbilar,

uppmätt antal fordon och procentuell andel lastbilar.

Vägsträckornas beläggningsbredd är 6,5 meter och hastig-

hetsgräns 90 km/h .

  

 

 

  

   

  

     

 

 

   

  

 

  

    

     

 

   

PLAIS Rv 31 Rv 33 Lv 134 Lv 220 Lv 216 Rv 32 Rv 31

s Vetlanda v Mariannelund v Tidersnm v Bettna s Björkvik :åra- ö Tenhult

MÄTTILLFÄLLE 75-08- 76-07- 75-08- 75-11- 75-04- 76-01- 75-05- 76-01- 75-06- 76-05- 76-06- 75-05- 76-07-

18--20 20--21 18--20 25--26 09-11 14--15 09--12 30-31 06-09 14-15 12-13 21-23 C1-02

_ Halvklart Halv- Mulet, Mulet, Klart, Halv- mlet, Klart Halv- Halv- Mulet, Klart

vgmmurxs- Idart fuktu; müiyar ;ackmi kiart-fuktkg klan: kkui - rank
RNEMLume dxg- vämxua ñmxn; siipå nulet växana Iuüet, gamar

ray] vämxua xåübmui nånsk.

EHÄCGNHKSBR
VID 617 m 7,1 m 6,5 m 6,3 m 6,3 m 6,7 m 6'9 m

NÖI'ESSIKT 300 -

% 130 km/h - - - - - - - - - - - - _

%> 120 km/h - - - - - - - - - - - - -

%> 110 km/h 2,3 1,8 3,5 5,0 4,2 2,4 0,4 0,0 2,6 1,5 2,1 1,1 2,1

%> 100 km/h 8,6 7,2 12,4 14,5 13,3 7,9 2,5 1,6 9,9 8,5 7,0 4,2 8,6

%> 90 km/h 26,5 24,3 36,5 38,2 36,7 26,0 13,7 5,6 31,3 27,5 22,3 16,5 29,3

%> 80 km/h 60,1 56,9 73,1 70,9 65,9 54,7 41,7 26,7 62,4 61,5 56,8 51,5 68,5

%> 70 km/h 87,3 85,7 93,7 91,5 86,4 79,5 76,1 64,9 87,0 86,9 86,5 87,8 93,1

99:e perc
km/h 115 115 118 119 122 117 105 102 117 112 114 111 115

95:e perc
km/h 104 103 108 110 109 104 96 91 106 104 103 99 105

85:e perc
km/h 95 94 99 100 99 95 89 84 96 96 93 91 96

50:e perc
km/h 83 82 86 86 85 82 78 74 84 83 82 80 85

âçånfordm/ 2000 3500 1500 1500 500 500 1500 1000 500 500 4000 4000 4500

%-1astbi1ar 13 9 16 19 19 19 6 9 6 10 4 21 18
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Bilaga 5
sid 3 (6)

Tabellen Visar över dygnet vid respektive mättillfälle

procentuell fördelning av personbilars uppmätta hastig-

heter, erhållna hastighetspercentiler för personbilar,

uppmätt antal fordon och procentuell andel lastbilar.

Vägsträckornas beläggningsbredd är 8 meter och hastig-

hetsgräns 90 km/h.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

    

 

  

PLATS Rv 26 Rv 55 Lv 943 Lv 128 Lv 153 tNRv 26
.. ... DJTGT' SEüen-\1Bn3bn Ikra-

N Oreryd N Malkaping bult sjön ryd ryd

75-05- 75-12- 75-08- 76-08- 76-07- 76-07- 76-08- 76-08-
MATTILLFALLE 21--23 04--05 08--11 13--14 01--02 20--21 05--06 05--06

Mulet, Halv- Klart Mulet, Mulet, lMulet,
VÅDERLEKS_ regn- klart, K 1 a r t regn regn dugg-
FÖRUUJANDE skanm: fuktm; regn

Wännna

BEUKENDKBBR
WD 8,311] 8,1m 8,1m 8,0m 8,0m 8,4m

MÖTESSIKT _ 300 - 400 -
MID MÄTP > 500 HI 100 300 H1 > 500 Hg 400 H1 SOOIn > 5001n

%> 130 km/h 1,4 3,7 0,1 0,5 0,6 0,5 0,9 1,1

%> 120 km/h 5,1 8,9 0,9 2,1 1,5 1,8 2,8 6,3

%> 110 km/h 15,4 22,3 3,7 7,0 5,0 6,2 8,1 19,0

%> 100 km/h 38,4 45,2 16,2 23,7 15,7 19,4 21,6 42,3

%> 90 km/h 68,1 72,4 47,7 58,4 38,5 50,6 51,4 73,3

%> 80 km/h 89,9 90,8 82,0 88,7 71,0 83,1 80,9 93,4

%> 70 km/h 97,8 97,3 96,3 97,8 91,1 95,3 92,7 98,5

99:e perc
km/h 133 139 119 126 124 126 129 134

95:e perc
km/h 120 126 108 113 110 112 115 122

85:e perc ' '
km/h 110 115 101 104 100 102 104 112

50:e perc
km/h 96 98 89 92 86 90 90 98.

Ant fordon/
d 1500 1500 3000 4000 2000 1500 2500 3000
ygn

%-1astbilar 25 28 7 7 17 10 14 15
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Bilaga 5

(6)sid 4

Tabellen visar över dygnet vid respektive mättillfälle

procentuell fördelning av personbilars uppmätta hastig-

heter, erhållna hastighetspercentiler för personbilar,

uppmätt antal fordon och procentuell andel lastbilar.

Hastighetsgränsen på vägsträckorna är 90 km/h. Belägg-

ningsbredden vid mätplatserna S ödeshög och N Gamleby

är 13 meter vid övriga platser 9 meter.

 

 

 

  

 

 

    

    

   

 

 

 

  

  

    

IPTS E 4 RV 15 Rv 34 E 4 E 4 E 4

P s Ödeshög N Gande N Kisa N Stavsjö N Jönåker N Man'
by torp

Y T 75-04- 76-06- 76-06- 75-04- 76-08- 75-06- 76-02- 75-0708- 76-01- 76-06-

04--07 12--13 20-21 09--11 18-19 06-09 01-02 30-01 21-22 01-02

Mulet, Halv- Halv- Mulet, Klart Klart Mulet, Klart Klart - Klart

VÄDERLEKS- snöbyar klart, klart, snöbyar fuktig mulet
EÖRHMIANDE regn- regn- väjxuø. fukthj

skunn: gamar väyxma

BEUKINDKSBR
VID MÄTPUNKT 13,3 H1 12,4 H1 9,1 m, 9,3 9,4 9,1In

MÖTESSIKT _ 200 - n 300 -
VID MÄTPUNKT 300 400 H1 300 Kl > 500 nl 100 200 H1 200 - 400 N! 4OOIn

%> 130 km/h 1,1 0,6 0,2 0,7 1,9 - - - - -

%> 120 km/h 3,9 2,6 1,9 2,2 5,5 - - - - -

%> 110 km/h 13,2 10,7 7,8 6,4 16,6 2,4 0,8 1,2 1,9 2,2

%> 100 km/h 35,1 33,3 23,7 18,8 35,4 10,1 5,7 5,6 9,3 8,3

%> 90 km/h 67,6 71,3 56,6 45,6 67,6 36,3 26,8 24,8 31,4 30,2

%> 80 km/h 89,7 93,7 88,5 76,4 90,2 76,5 67,7 67,2 69,3 65,2

%> 70 km/h 97,0 98,6 98,0 91,7 97,1 94,9 92,6 91,4 91,4 87,7

99:e perc
km/h ^ 131 127 123 126 136 116 109 111 114 116

95:e perc
km/h 118 115 113 112 121 105 101 101 104 104

85:e perc' '.*
km/h . 109 107 104 102 111 97 94 93 97 96

50:e perc °'
km/h 95 L 95 92 88 95 87 84 84 85 85

t _

âggnfordon/ 5000 9500 6000 2000 2500 11000 7000 10500 5000 8000

%-1astbilar 15 8 10 20 15 8 15 8 26 20
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Bilaga 5

sid 5 ( 6)

Tabellen visar över dygnet Vid respektive mättillfälle

procentuell fördelning av personbilars uppmätta hastig-

heter, erhållna hastighetspercentiler för personbilar,

uppmätt antal fordon och procentuell andel lastbilar.

Vägsträckornas beläggningsbredd är 13 meter och hastig-

hetsgräns 110 km/h.

   

 

      

 

   

 

   

 

      

 

   

 

      

PLATS Rv 58 Rv 33 Rv 58 Rv 15 Rv 55 Rv 15 3

S Vrena O Vinnerby S Stigtomta S Söderköping S Simonstorp ?Skars-

.. __ 5-04- 76-09- 75-06-75-12- 5-070876-07- 75-09- 75-11- 75-09- 76-09- 76-09-
MNFNILHULE 28--30 13--14 25--2710--11 30--01 28--29 22--24 10--11 22--24 13--14 22--21

. Iühh Iühk Hdemi, Kkmt Hay- Hmy- musa muw- mnw- Iümi
VêDERLEKS- klart klart - isfläc- klart klart cdüuna klart klart -
FORHÅLLANDE mulet, kar på fuktig mulet

regn_ xâihana --bana
skurar g vag

BMNINGS' 13,6 m 13,3 m 13,6 III 13,3 m 13,3 m 12,0
BR v10 MATPKT

SIKT
.MÄTPUNKT VID 200 - 3001n 200 - 300 nl > 500 m > 500 m, > 500 m- > 500 m

%> 130 km/h 2,2 1,7 1,0 0,3 1,3 0,4 1,7 2,4 1,8 3,1 0,9

%> 120 km/h 6,5 6,2 4,2 1,3 4,3 1,8 7,4 8,7 6,7 9,3 3,4

%> 110 km/h 20,5 21,3 14,1 479 14,6 9,8 21,3 24,5 21,4 27,1 13,9

%> 100 km/h 46,7 52,1 38,3 21,2 32,7 32,9 49,6 53,8 51,9 55,9 40,7

%> 90 km/h 73,2 77,6 68,3 48,0 60,1 63,4 77,9 79,1 78,4 79,9 69,6

%> 80 km/h 90,1 92,9 88,2 77,3 83,9 87,9 92,9 92,6 93,4 94,6 89,2

%> 70 km/h 97,0 97,8 96,9 92,2 96,2 97,1 97,9 97,9 98,8 98,6 97,4

99:e perc
km/h 139 134 130 122 133 124 133 137 135 139 130

95:e perc
km/h 122 122 119 110 119 114 123 124 122 126 118

85:e perc
km/h 113 113 110 103 110 107 113 115 113 116 109

50:e perc
km/h 99 101 96 89 94 94 100 101 101 102 97

?

ââåå fordon 2000 2000 2500 2000 4000 4000 3000 2500 3000 3000 4000

%-lastbilar 15 13 15 14 15 7 16 18 26 25 15
k
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Tabellen Visar över dygnet Vid respektive mättillfälle

procentuell fördelning av personbilars uppmätta hastig-

heter,

uppmätt antal fordon och procentuell andel lastbilar.

Hastighetgränsen på Vägsträckorna är 110 km/h. Mätplat-

serna på E 4 är belägna på motorvägavsnitt.

0 Strängnäs är belägen på motortrafikled.

V Eskilstuna är belägen på vägavsnitt med beläggnings-

erhållna hastighetspercentiler för personbilar,

bredd 13 meter.

Bilaga 5
sid 6 (6)

Mätplatsen

Mätplatsen

     

 

     

   

   

 

 

  

 

    

 

  

E 4 E 4 E 3 E 3\I

PIAES N Nyköping N Linköping 0 Strängnäs ?Sklls_

NmanIIETIIE 75-04- 76-02- 75-09- 76-02- 75-08- 76-02- 76-08-
28--30 28--29 15--17 lO--ll 08--11 15-16 13-14

Klart Mulet, Mulet, Mulet, K 1 a r t Klart
meäqixs_ :thl rem] aüiü

FömüuiANuE Iêgn: regn, torr
vat vgb våt vg vägbana

,WBR Motorväg Motorväg Motortrafikled 13 2
VID MÄTPUNKT 2 x 11,8 H1 2 x 11,8 H1 12,91n ' In

NEHESSIKT 300-
VID MÄTPUNKT > 500 H1 > 500 H1 300 - 400 H1 400 m

%> 130 km/h 6,2 6,2 8,4 2,9 0,6 0,7 1,6

%> 120 km/h 18,1 19,4 23,1 10,3 3,6 4,3 7,6

%> 110 km/h 42,1 42,3 49,2 30,8 15,2 17,2 26,7

%> 100 km/n 70,9 69,2 76,2 61,2 43,2 45,3 58,7

%> 90 km/h 90,1 88,6 92,2 84,6 74,3 78,1 84,5

%> 80 km/h 97,7 96,9 98,1 95,9 93,5 94,8 95,3

%> 70 km/h 99,5 99,3 99,7 99,3 98,9 99,2 98,8

99:e perc
km/h 145 143 148 138 128 128 133

95:e perc
km/h 132 132 135 126 118 119 123

85:e perc
km/h 122 123 124 117 110 111 115

53:e perc
km/h 107 107 110 104 98 99 103

ânt fordon/ 6500 7000 8000 6500 10000 7500 8500
ygn

%-lastbilar 20 5 23 29 6 10 8
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