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SUMMARY

The vehicle speed in traffic is a factor affecting both the

number of accidents and their damage consequences. Therefore,

it is of interest to investigate the way different factors

may affectsthe driver's choice of speed. The effect of the

speed on the travelling time is a factor which may be assumed

to be a central part of the driver's speed demands. This

report states the results of several investigations showing

that persons overestimate n when in a symbolic form being

presented different distances and speeds - the effect on the

travelling time of a given acceleration of the high speed

levels comparatively of the low speed levels.

Similar results have been obtained in an investigation where

the subjects visually were presented actual speeds and

distances in a laboratory experiment. Finally the results of

an investigation were presented where the subjects were

supposed to estimate the mean speed of different visually

presented speeds on distances of different length. This was

also a laboratory eXperiment and the results indicate that

people generally overestimate the average speeds. The way

these divergences of objective and subjective differences in

.the travelling time and the mean speeds may affect the drivers

speed demands are discussed in this report.



SAMMANFATTNING

Fordonshastigheten i trafik är en faktor som påverkar såväl

uppkomstenwsom skadeföljden av olyckor. Det är därför av

intresse att undersöka hur olika faktorer kan antas påverka

förarens val av hastighet. Hastighetens effekt på restiden är

en faktor, som kan antas vara central för förarens hastighets-

anspråk. I denna rapport redovisas resultaten från flera under-

sökningar, som visar att människor, då de i symbolisk form

presenteras olika färdsträckor och hastigheter överskattar

effekten på restiden av en given hastighetshöjning då den sker

i de höga hastighetsregistren relativt då den sker i de låga

hastighetsregistren. Liknande resultat har även erhållits i en

undersökning där försökspersoner visuellt presenterades verk-

liga hastigheter och färdsträckor i ett laboratorieexperiment.

Slutligen presenteras resultaten från en undersökning där för-

sökspersoner fått skatta medelhastigheten av olika visuellt

presenterade hastigheter över olika långa färdsträckor. Även

detta var ett laboratorieexperiment och resultaten tyder på

att människor generellt överskattar medelhastigheter. I rappor-

ten diskuteras vilka effekter dessa avvikelser mellan objektiva

och subjektiva restidsdifferenser och medelhastigheter kan ha

på fordonsförarnas hastighetsanspråk.



INTRODUKTION

Fordonshastigheten har i en mängd undersökningar visat sig vara

en väsentlig faktor för uppkomsten av vägtrafikolyckor. I Sverige

har Roosmark och Nilsson (1972) t ex visat att på de vägsträckor

där den högsta tillåtna hastigheten varit 90 km/h och där has-

tighetsgränsen l97l sänktes till 70 km/h minskade olycksfrek-

vensen med 20%. Undersökningen visade även att det framför allt

var de svårare olyckorna som minskade i frekvens som ett resul-

tat av den lägre hastighetsgränsen. Egendomsskadeolyckorna mins-

kade med 17% och personskadeolyckorna med 25%.

Fordonshastigheten kan alltså sägas inverka på trafiksäkerheten

dels genom att höga hastigheter ökar sannolikheten för uppkoms-

ten av olyckor, dels genom att konsekvenserna vid de olyckor

som inträffar blir allvarligare ju högre hastighet de inblandade

fordonen haft. Orsaken till de höga hastigheternas inverkan på

olyckornas svårighetsgrad kan rimligen antas bero på de större

krafter, som föraren och passagerare utsättes för vid en kolli-

sion eller avkörning då hastigheten är hög. Hastighetens bety-

delse för uppkomsten av olyckor är inte fullt lika uppenbar.

Det verkar rimligt att räkna med åtminstone tre olika effekter

av höga hastigheter, som svarar för sambandet mellan hastighet

och olycksfrekvens. (l) Manövrering av fordonet kräver större

utrymme vid höga hastigheter. Därför kan risken för avkörning

på en given väg antas öka med ökad hastighet. (2) Höga hastig-

heter ger längre bromssträckor. I kombination med det ökade

utrymmeskravet vid undanmanövrer kan detta antas resultera i

en större risk för konflikter mellan olika trafikanter vid

höga hastigheter jämfört med låga. (3) Vid färd på en och samma

väg måste de förare somfärdas med en hög hastighet inhämta ich

bearbeta mer information per tidsenhet än de förare som färdas

med en lägre hastighet (se Senders m fl 1967). Nu har det visat

sig att människan har begränsad kapacitet vad avser den hastighet

med vilken information kan. inhämtas och bearbetas. Detta visar

sig i att ju större mängd information som krävs för ett beslut

ju längre tid tar beslutet att fatta (se t ex Hick 1952). Vidare



tycks människan i många avseenden fungera som ett enkanaligt

informationssystem. Detta betyder att man i en rad situationer

inte kan fatta flera beslut parallellt. Om man först får infor-

mation som kräver ett visst beslut och strax därpå (inom tids-

intervallet 0,05-O,50 5) får information som berör ett annat

beslut, så kan man registrera en normal reaktionstid på den

första informationen medan reaktionen på den andra informa-

tionen blir långsammare än normalt (se Sanders 1966). Av det

ovan sagda följer att om en förare går in i en informationsrik

trafiksituation med alltför hög hastighet får han längre reak-

tionstider samtidigt som han dessutom riskerar att helt gå

> miste om en del information (se även Cummig 1964).

Sammanfattningsvis kan man säga att fordon och trafikmiljö

ställer ökande kravpå reaktionssnabbhet från föraren då

hastigheten ökas, samtidigt som den reaktionssnabbhet som föraren

besitter kan väntas avta då fordonshastigheten ökar.

För att öka förståelseniüürhur olyckor uppkommer bör det vara

av stort intresse att undersöka sådana faktorer, som påverkar

förarens val av hastigheten. Förarbeteendet kan antas vara styrt

av en stor mängd olika motiv eller mål, som föraren önskar upp-

nå. Det verkar dock rimligt att se några motiv som mer generella

än de övriga. Det första är att resan skall ta så kort tid som

möjligt i anspråk, dvs vad vi skulle kunna kalla framkomlighets-

motivet. Det andra motivet är att resan skall ske utan att man

tar skada till liv eller hälsa, dvs vad vi skulle kunna kalla

säkerhetsmotivet. Ett tredje mer generellt motiv kan vara en

önskan hos föraren att upprätthålla en viss minimistimulerings-

 

nivå, dvs man kör fort därför att trafiken och vägmiljön ställer

så låga krav på uppmärksamhet att man känner sig uttråkad. T

denna rapport är intresset främst knutet till de två första

av dessa motiv.

När det gäller förarens val av hastighet kommer dessa båda mo-

tiv i konflikt med varandra. Med ökad hastighet ökar risken

för att råka ut för en olycka. Minskar man å andra sidan hastig-

heten kommer resan att ta längre tid. Detta innebär att föraren

vid sitt val av hastighet måste göra någontyp av Vägning av

kravet på säkerhet mot kravet på framkomlighet. Denna Vägning



kan antas vara beroende av en rad faktorer varav följande synes

vara av stor betydelse: (a) Den subjektiva sannolikheten för

att råka ut för en olycka, dvs förarens riskupplevelse och

förändringen av den subjektiva riskupplevelsen som en funktion

av hastighet. (b) Förarens värdering av restid. (c) Förarens

upplevelse av restidens beroende av hastigheten, mer specifikt

upplevelsen av skillnaden i restid, för resor företagna med 0-

lika hastigheter.

Samtliga tre faktorer utgörs av subjektiva värden och två av

dem, faktor (a) och (c) har objektivt mätbara motsvarigheter,

vilka föraren dock ej har tillgång till eller använder då han

fattar sitt beslut om vilken hastighet han skall välja. För att

få en uppfattning om vilka möjligheter föraren har att Optimera

ett önskat utfall vid sitt val av hastighet är det därför av

intresse att undersöka relationerna mellan förarnas subjektiva

upplevelser och motsvarande objektiva variabler. Dessa relationer

är inte endast av intresse för studiet av bilförares val av

färdhastigheter, utan även för beslut i hastighetsfrågor där ad_

ministratörer och politiker har att fatta beslut om t ex has-

tighetsbegränsningar då objektiva restidsberäkningar och estimat

av olycksrisken saknas. Denna rapport tar upp problemet med den

subjektiva restidens beroende av hastigheten.

Det skall betonas att de här presenterade undersökningarna ej

genomförts i verklig trafik, varför de redovisade resultaten

naturligtvis ej utan vidare kan generaliseras till verkliga

trafikförhållanden. I de första av de redovisade experimenten

har inte försökspersonerna fått uppleva verkliga hastigheter,

restider eller färdsträckor utan endast presenterats numerisk

information om dessa variabler. I de därpå följande undersöl

ningarna har försökSpersonerna presenterats verkliga hastig-

heter, restider och färdsträckor, men detta har i denna fas av

projektet skett genom observation av ett modelltåg. Detta

presentationssätt skiljer sig fortfarande väsentligt från det

sätt på vilket bilföraren presenteras motsvarande storheter i

verklig trafik. Icke desto mindre anser författarna att de

hitintills erhållna resultaten är så entydiga och av en sådan

karaktäranj:det finns skäl att här diskutera vad det skulle

betyda om dessa resultat visade sig gälla även för virkliga

trafikförhållanden.



Det problem man primärt önskade belysa var följande. Hur stor

är den subjektiva skillnaden i restid om man färdas en given

sträcka med två olika hastigheter. För att illustrera detta

'problem, sdm berör punkt 2 ovan låt oss ge följande exempel.

Antag att en bilförare kör med en medelhastighet av 80 km/h

från hemmet till någon ort belägen 53 km bort. Resan tar då

39,75 min. Vid återresan ökar han medelhastigheten till 90

km/h för att komma fortare hem. Läsaren kan nu göra en snabb

'inggiåägnppskattningenrden restidsvinst som bilföraren uppnår

genom att höja medelhastigheten från 80 till 90 km/h på sträckan

53 km. En tidsvinst på ungefär 5u6 min anses i allmänhet vara

ett rimligt värde av de försökspersoner som svarat på denna

fråga i laboratorieförsök. Den objektiva tidsvinsten är bara

4,4 min. Det visade sig alltså vanligt att avge systematiska

överskattningar av restidsdifferensen. I det följande ges några

ytterligare exempel på uppgifter som presenterats för försöks-

personer i en serie laboratorieexperiment (Svenson 1971).

INTEGRERING AV SYMBOLISKT PRESENTERAD INFORMATION

Försökspersonernas uppgift var alltså att uppskatta den tids-

vinst som följer på en ökning av medelhastigheten över en given

konstant vägsträcka, från den uráprungliga hastigheten Vi till

den höjda hastigheten Vj. Det var en omedelbar intuitiv skatt-

ning, som försökspersonerna skulle avge och därför uppmanades

de att inte utföra exakta kalkyler t ex med papper och penna.

För att vara säker på att denna uppmaning följdes, begränsades

dessutom tiden för varje uppgift till 10-15 sek; Efter denna

tid presenterades en ny uppgift genom att en projektor exponerade

information, på en duk som i Fig 1, för försökspersonerna.

Endast en av de båda ramarna i Fig 1 presenterades på en gång

i försöken.

 

Du kör 13 km Du kör 13 km

Ursprunglig hastighet 40 km/t Ursprunglig hastighet 60 km/t

Höjd hastighet 60 km/t Höjd hastighet llO km/t

     

Fig 1 Exempel på två stimuli som presenterats ett åt gången
i experimentet.



I Fig 1 redovisas två stimuli där färdsträckan bara är 13 km

vilket tar 13 min att färdas med 60 km/h. Vi skall nu en sista

gång fresta läsarnas tålamod. Gör en skattning av de ungefärliga

tidsvinstef'som höjning av medelhastigheten från 40 till 60

km/h resp från 60 till 110 km/h medför! Vilken tidsvinst är

störst? Vilka blir tidsvinsterna? Därefter skall Vi presentera

de genomsnittliga uppskattningar som försökspersoner i laborau

toriesituationen avgivit och till sist de objektivt korrekta

restidsdifferenserna.

Försökspersonerna skattadetLntuitivttidsvinsterna för uppgifJ

terna 1 Fig 1 till ungefär 3,5 min för hastighetshöjningen från

'40 till 60 km/h och 6,0 min för en höjning från 60 till 110

km/h. Man ansåg alltså att tidsvinsten i det första fallet var

mindre än i det andra fallet. Storleksförhållandet mellan de

objektiva restidsvinsterna är emellertid det mötsatta. En höj-

ning från 40 till 60 km/h.medför en faktisk tidsvinst på 6,5

min medan höjningen från 60 till 110 km/h ger en tidsskillnad

på 5,9 min.

Följande relationgäller för den objektiva tidsvinsten, T, som

en funktion av den lägre hastigheten, Vi km/h, den höjda hastig-

heten, Vj km/h, och sträckan, D km.w

l l
fiT-Vf) (l)

l 3

T==D(

Resultaten i den genomförda försöksserien visade att försöks-

personerna avgav skattningar som bättre beskrevs av följande

relation,

t=cc DSP-Li) (2)

där variablerna är desamma som i ekvation (1) och där t står

för skattad tidsvinst och a och B är anpassade parametrar.

Exponenten 8 var alltid mindre än 1.00 och typiska värden för 8

och d var, B==0.70 och d==2.4.
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Ekvation (2) ger med de empiriskt anpassade parametrarna system

matiska avvikelser från ekvation (1). För ökningar av hastig-

heten från en redan hög medelhastighet (ca 75 km/h och högre)

erhålles relativa systematiska överskattningar av tidsvinsten

 

jämfört med ökningar av medelhastigheten från ett lågt hastig-

hetsregister (t ex ca 40 km/h). Vidare underskattas sträckans

betydelse för tidsvinsten så att försökspersonerna tenderar att

generellt underskatta tidsdifferensen för längre sträckor

(85 km och längre). Man kan här invända att vid resor som är så

 

långa kanske det är vanligare att man gör en objektiv än en

intuitiv restidskalkyl. I så fall är resultaten som visar på

den generella underskattningen av restid för längre sträckor

snarare av teoretiskt än tillämpat intresse.

Figur 2 ger ett exempel på sambandet mellan skattad och objek-

tiv tidsvinst över olika sträckor och med den lägre hastigheten

som parameter.
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Fig 2



Skillnaden mellan ekvation (1) och (2) medför att kurvorna i

fig 2 med olika lägre hastighet som parameter skall vara skilda.

För sträckan 13 km ger således hastighetshöjningar från 80 km/h

systematiska överskattningar medan höjningar från 40 km/h ger

systematiska underskattningar. På grund av underskattningen av

sträckans betydelse hamnar emellertid alla tre kurvorna under

den räta linje som anger korrekt prediktion för sträckorna 84

och 210 km.

För att undersöka generaliteten i de här redovisade resultaten

genomfördes en rad experiment (Svenson, 1968, 1969, 1970, 1971).

Den första faktor som undersöktes var om körvana var av betydel-

se för de här redovisade resultaten. Därför jämfördes en grupp

utan körkort med en grupp som hade körkort och uppgav sig ha kör-

vana men som inte var professionella förare. Resultaten visade

att grupperna inte skilde sig åt med avseende på skattningarna

av tidsvinsten.

Information om restiden över färdsträckorna var den andra fak-

tor som manipulerades. En grupp fick före varje block med 18

stimuli och konstant sträcka information om hur lång tid det

tar att färdas denna sträcka med'SOEkm/h. En annan grupp fick

ingen sådan information. Det visade sig att information om

dessa restider icke påverkar försökspersonernas (systematiska fel)

skattningar av restidsdifferenser.

Den tredje faktor som ansågs kunna ha betydelse för skattningar-

nas kvalitet var om försökspersonerna verkligen hade aktuell

kunskap om den objektivt korrekta relationen i ekvation (1).

För att undersöka effekten av denna kunskap gavs olika instruk-

tioner i två grupper. Kontrollgruppen fick en standardinstruk-

tion att skatta tidsvinsten på vanligt sätt, medan jämförelse-

gruppen i detalj instruerades om den korrekta formeln och hur

variablerna ingick i denna. Resultatet av denna jämförelse vi-

sade att enbart en god kunskap om den korrekta relationen inte

förbättrar prestationen när det gäller att skatta tidsvinsten då

medelhastigheten ökas över en given sträcka.



Enbart information om den fysikaliskt definierade relationen

för att beräkna tidsvinst visade sig alltså inte vara effektiv.

Man kan då fråga sig om denna formel i och för sig är för svår

eller kompltex att använda vid intuitiva skattningar. För att a

undersöka detta genomfördes ett försök där varje försöksperson

under fem dagar i följd deltog i ett inlärningsprogram. Varje

dag inleddes och avslutades med en vanlig session med tids"

vinstskattningar. Direkt efter den första av dessa sessioner

och omedelbart före den sista, övades försökspersonerna på

den korrekta relationen (med andra stimuli än de som användes

i de vanliga sessionerna). Under övningsperioden eXponerades,

efter presentation av en uppgift och försökspersonens skattning,

den korrekta tidsvinsten under 2 sek på duken framför försöksper"

sonen. Varje försöksperson i denna grupp behandlades indivi-

duellt liksom deltagarna i en kontrollgrupp som inte fick del_

taga i övningstillfällena men som också återkom varje dag under

en vecka för att skatta tidsvinster på vanligt sätt. Resultaten

i detta experiment visade att relationen i ekvation (1) mycket

Väl går att approximera efter övning då information om de objek-

tiva tidsvinsterna ges. Redan efter en dags övning förklarade

ekvation (1) en större del av skattningarnas varians än ekvation

(2). Då försökspersonerna hade genomgått en veckas övningar för-

klarades 87 procent av variansen i experimentgruppen av ekva- i

tion (l), dvs den fysikaliskt korrekta, och lika stor proportion

av variansen i kontrollgruppen av ekvation (2). Bilförares dag-

liga erfarenhet från trafiken medför tydligen inte att de lär

sig att skatta tidsvinsten korrekt trots att en riktig relation

tydligen erfarenhetsmässigt lätt kan inläras.

INTEGRERING AV PERCEPTUELLT PRESENTERAD INFORMATION

.De hitintills presenterade resultaten visar att effekten av en

förändring av medelhastigheten på restiden överskattas om för-

ändringen sker i höga hastighetsregister jämfört med om den sker

i låga hastighetsregister. Denna slutsats är emellertid endast

baserad på försök med symboliskt presenterade hastigheter och

färdsträckor. Visserligen äger resultatet tillämpning vid t ex



10.

diskussiener om hastighetsbegränsningar och reseplaneringar, men

så länge man inte demonstrerat motsvarande effekt,cüâförsöksw

personerna presenterats hastigheter i form av verkliga rörelser,

är naturligtvis möjligheterna att generalisera till förare i

vägtrafik begränsade.

För att ge försökspersonerna underlag för sina skattningar

genom verklig hastigheten, tids- och avståndsperception använ-

des ett modelltåg. Inte heller denna undersökning tillåter oss

ännu att draga några definitiva slutsatser om bilförares res-

tidsbedömningar i verklig trafik. En viktig skillnad mellan

denna situation och verklig trafik är (förutom de uppenbara

skillnaderna i storleken på de hastigheter och färdsträckor,

som presenteras i de nedan redovisade undersökningarna och

i verklig trafik) att försökspersonerna i modelltågsexperimen-

ten ej själva befinner sig i rörelse utan att de statiskt obser-

verar olika hastigheter.

Det var i dessa experiment nödvändigt att förändra försöksper-

sonernas instruktion, för att här (Svenson 1973) eventuellt kunna

demonstrera samma systematiska övervärdering av effekten på res-

tid som påvisats i de tidigare experimenten för högre hastigheter.

Försöket tillgick så att försöksledaren först körde ett varv

som kunde ta mellan 50 och 200 sek på en knappt 40 m lång bana.

Därefter var försökspersonens uppgift att köra tåget ännu ett

varv men denna gång så att restiden blev 10 sek längre (eller

kortare) jämfört med tiden för den tidigare färden. För att

försökspersonerna skulle vara väl motiverade att bete sig korrekt

betalades de efter prestation, teoretiskt maximalt ungefär 100

kr. Försöksledaren körde tåget omväxlande med en ganska hög

konstant hastighet eller med en relativt låg hastighet innan

försökspersonen fick övertaga hastighetskontrollen för tåget.

Om försökspersonerna relativt sett överskattar effekten på res-

tiden i höga hastighetsregister jämfört med i låga, skulle detta

medföra att han t ex ökar hastigheten alltför litet från en hög

hastighet och alltför mycket från en låg hastighet för att vinna

10 sek.
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Ursprunglig hastighet (Vi)

Fig 3 Producerad tidsdifferens vid instruktionerna att öka
restiden 10 sek (fyllda trianglar) och att minska res-
tiden 10 sek (fyllda cirklar) från ursprunglig låg resp
högre hastighet. Ofyllda symboler representerar upp-
skattningar av den tid man producerat, avgivna efter

varje trial. '

Figur 3 visar att försökspersonerna också verkligen gör syste-

matiska fel i denna riktning. När det gäller att spara in 10

sek genom att öka hastigheten från försöksledarens 33.6 cm/sek

(den lägre hastigheten) blir restidsdifferensen alltför stor

medan den blir alltför liten då utgångshastigheten var 77.8

cm/sek (den högre hastigheten). Då det gäller att förlänga res-

tiden blir restidsdifferensen alltför stor för båda utgångshas-

tigheterna men relativt större för den lägre helt i linje med

tidigare resultat. Efter varje körning fick försökspersonerna

uppskatta hur stor tidsdifferensen var och medelvärden för dessa

skattningar finns också inprickade 1 Fig 3. En svag tendens

till korrekt uppfattning om de tidsdifferenser som producerats

kan kanske spåras för restidsförlängning.



Försökspersonerna tycktes emellertid inte kunna utnyttja detta

förhållande för att under försökets gång successivt förbättra

sina val av hastigheter, eftersöm ingen inlärningseffekt kunde

konstateras i experimentet. De systematiska relativa övervärdem

ringarna av högre och undervärderingarna av lägre hastigheters

betydelse för restiden förändrades ej under försökets gång.

När det gäller att tolka resultaten måste här framhållas att

data från skattningsförsöken och det sist presenterade experiw

mentet med fysikaliskt presenterad information konvergerar vad

gäller tillämpningsaspekten. Men det är också viktigt att påpeka

att de ej medger en tolkning som innebär att samma psykologiska

process skulle aktiveras såväl vid symbolisk som vid perceptuell

bjudning av'den information som skall integreras.

Hur skall då resultatet i denna sista studie tolkas psykologiskt?

Ett sätt att tolka utfallet är att anknyta till forskning röraná

de tidsuppfattning. Man kan alltså tolka_resultaten så att en

kortare fysikalisk tid vid högre hastighet upplevs som lika lång

som en fysikaliskt längre tid vid lägre hastighet. Eller om man

väljer att uttrycka samma effekt på ett annat sätt genom att be*

trakta lika långa objektiva tidsintervall så skulle alltså det

intervall som varseblives i samband med den högre hastigheten

synas subjektivt längre. Cohen och Cooper (1963) rapporterade

sådana resultat vid ett försök där försökspersonerna färdades

som passagerare i en bil på en landsväg. De uppskattade en fy-

sikaliskt konstant tjrl som längre vid högre hastighet och kor-

- tare vid lägre hastighet.

I det första här refererade experimentet med perceptuellt pre-

senterad information framfördes tåget hela tiden med konstant

hastighet Nunnpå en initialsträcka där försökspersonen kunde

välja hastighet för sin körning). Vid bilkörning däremot torde

det vara mindre vanligt att man håller en konstant hastighet över

längre sträckor. För att kunna formulera rimliga hypoteser om

den subjektiva restidens beroende av hastigheten i verklig tra-

fik är det därför även av intresse att undersöka hur en upplevd

medelhastighet är relaterad till de olika hastigheterna på del-

sträckor av varierande längd.IhusådanunderSökning där hastighe"

ten varierade mellan två delsträckor av den totala färdsträckan

har genomförts av Svenson (1975).
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För att generera hastighet och tid användes som tidigare ett

modelltåg. Tåget kördes denna gång över en slinga av 12 m längd*

Det var möjligt att kontrollera tågets hastighet med stor precim

sion över dlika delar av en 505 cm lång rak del av rälsen. För-

sökspersonens uppgift var att uppskatta medelhastigheten över

den 505 cm långa sträckan. En mycket detaljerad instruktion gavs

för attalla deltagarna skulle ha begreppet medelhastighet helt

klart för sig.

Det viktigaste resultatet av undersökningen var att försöksperw

sonerna systematiskt överskattade medelhastigheten av två has-

tigheter jämfört med en lika hög konstant hastighet. Detta kan

alltså tolkas så, att om hastigheten varieras över en sträcka

så uppleves hastigheten generellt som högre än om färdhastig-

heten är konstant. Den fysikaliska relationen för att beräkna

medelhastigheten är,

T.V.+-T.V.
l l J J
T.+-T.
l 3

 

v: (3)

där § är medelhastigheten av hastigheterna Vi och Vj med vilka

tåget färdats tiderna Ti respektive Tj. Systematiskt alltför

höga medelvärdesuppskattningar kan alltså i ekvation (3) t ex

tolkas så att parametern Tj för denbhögre hastigheten givits ett

alltför stort värde. Det vill säga tiden för den högre hastig-

heten har överskattats relativt tiden för den lägre hastigheten

vilket är i överensstämmelse med tolkningen av det tidigare

experimentet och med resultat från informella fältförsök, som

tidigare presenterats (Cohen och Cooper, 1963, Cohen 1964).

DISKUSSION

De viktigaste resultaten i de här refererade undersökningarna

synes vara (1) den systematiska överskattningen av effekten på

restiden av en höjning av en redan relativt hög medelhastighet

och (2) överskattningen av medelhastigheten då hastigheten vari-

eras jämfört med fallet då hastigheten är konstant över en given

sträcka.
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Trafikanters upplevelser av hastigheter och av relationen

mellan hastigheter och restider kan antas spela en stor roll

för det beteende de uppvisar i trafiken. Som tidigare framhållits

förefaller det rimligt att anta att trafikanternas val av hastig-

het framför allt styrs av en önskan att förkorta restiden och en

önskan att undvika olyckor. Om trafikanterna överskattar de res-

tidsvinster de kan göra genom att höja sin medelhastighet i de

höga hastighetsregistren, kan de antas acceptera högre risker

för att råka ut för en olycka än vad de skulle vara villiga att

acceptera om de hade en mer realistisk uppfattning om den verk-

liga tidsvinsten.

Även en avvikelse mellan objektiv och subjektiv medelhastighet,

i den riktning som det i denna rapport återgivna resultaten an-

ger, kan antas resultera i att trafikanten är beredd att ta

större risker än vad han skulle vara villig att acceptera om han

hade korrekt information om medelhastigheten. Tag till exempel

en förare som kör på en hårt trafikerad-väg där merparten av bi-

listerna färdas med en hastighet kring 90 km/h. Det genomsnitt-

liga fordonsavståndet kan antas vara ungefär 200 m. Vår förare

kan vidare antas ha extra bråttom av någon anledning varför han

anser att en medelhastighet på 90 km/h är för låg. Hans resa

kommer följaktligen att karaktäriseras av långa tidsperioder

då han ligger bakom andra fordon och väntar på att ett omkör-

ningstillfälle skall yppa sig. Efter en genomförd omkörning kan

han under en kortare tid, till dess att han hinner upp ett nytt

fordon, färdas med en högre hastighet. Med utgångspunkt från de

i denna rapport redovisade resultaten kan man då ha skäl att

antaga att föraren kraftigt överskattar den tidsvinst han tror

sig göra genom alla de omkörningar han genomför. Dels på grund

av att han i det aktuella hastighetsregistret kan antas över-

skatta den effekt på restiden, som en given objektiv höjning av

medelhastigheten har, dels på grund av att han kan antas över-

skatta den objektiva medelhastighetsökning han lyckas åstad-

komma. Det är mycket möjligt att vår trafikant skulle ha avstått

från den riskökning, som omkörningarna medför, om han hade

haft korrekt information om den faktiska tidsvinsten. Ovanstående

exempel är naturligtvis hypotetiskt eftersom de rapporterade
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undersökningsresultaten av undersökningstekniska skäl är omöjliga

att direkt generalisera till verkliga trafikförhållanden. Exemp-

let illustrerar dock att det är av stort intresse att undersöka

om de i deséa experiment påvisade relationerna mellan objektiv

och subjektiv restidsvinst samt mellan objektiv och subjektiv

medelhastighet även gäller underrealistiskatxafikförhållanden.

Om en sådan undersökning skUlle ge ett resultat, som står i

överensstämmelse med här rapporterade resultat, är den närmast

till hands liggande åtgärden att genom undervisning i trafik"

skolorna och genom trafiksäkerhetspropaganda i. övrigt upplysa

trafikanterna om vilka typer av felbedömningar de gör. Vidare

kan man antaga att resultaten skulle få konsekvenser för hur

resurser för vägförbättringar bäst borde användas ur trafiksäker-

hetssynpunkt.

I föreliggande redovisning har en förares subjektiva tidsupple-

velse varit central. Vi har inte berört det subjektiva värdet av

tid vilket helt säkert är en mycket viktig faktor vid val av

färdmedel och färdväg. Vid restidskalkyler som ofta används för

att ge underlag för beslut om prioriteringar mellan olika väg-

byggnadsprojekt använder man emellertid för närvarande objektiv

tid och schablonmässigt ansatta uppskattningar av restidskostnad.

Vid kostnadsberäkningar för tjänstetrafik har modeller för objek-

tiva restider och kostnader förmodligen en relativt solid grund

att vila på (jmf SOU 1969:56), medan man vid trafik med fordon

avsedda för persontransporter inte har möjlighet till samma an-

knytning till samhällets ekonomi. I det senare fallet är det

trafikantens subjektiva värdering av hans egen subjektiva restid

som bör anknytas till samhällsekonomin via en ekonomisk modell.

Några sekunders restidsförändring som multipliceras med ett stort

antal resor och en timpenning kan ge ett stort antal kronor och

en falsk föreställning om det faktiskt subjektiva värdet för tra-

fikanterna, trots den skenbart objektiva karaktären hos slut-

produkten i monetära storheter. Om det exempelvis skulle visa

sig att ingen trafikant vill offra någonting för att vinna 5 sek

på en given färdsträcka blir en sådan summering av objektiv tid

helt felaktig. Nyttan av restidsförkortningen för trafikanterna

blir i så fall helt försumbar och lika med noll, även om den

schablonmässigt ansatta timpenningen i och för sig är rimlig.
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För att en k0ppling mellan subjektivt och objektivt värde av

restidsdifferenser skall kunna ske bör man undersöka hur trafi-

kanter subjektivt värderar restider och upplever restidsförändu

ringar. Manqbör alltså bestämma nytto_ eller utilitetsfunktioner

för restidsdifferenser genom vilka man kan avläsa vid vilken

objektiv tid en restidsdifferens börjar få subjektiv betydelse

och vilket värde trafikanter åsätter olika objektiva restids-

förändringar.
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