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Sänkning av hastighetsgränsen 110 km/h till 90 km/h sommaren 1989.
Effekter på personskadeolyckor, trafikskadade och hastigheter.

 

Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max200 ord:

På uppdrag av TSV har VTI undersökt effekten av hastighetsgränssänk-
ningen under sommaren 1989. Sänkningen av hastighetsgränsen 110 km/h
till 90 km/h under sommaren 1989 (22.6 - 20.8) medförde inte enbart
lägre hastigheter på de drygt 5500 kilometer väg som fick sänkt has-
tighetsgräns utan hastigheterna minskade även på Övriga landsbygds-
vägar jämfört med 1988.

Genom att jämföra trafiksäkerhetsutvecklingen på tidigare 110-avsnitt
respektive 90-avsnitt med trafiksäkerhetsutvecklingen på 70-avsnitt
har den totala effekten av hastighetsgränssänkningen skattats på 110-
avsnitt respektive 90-avsnitt.

Tidigare 110-avsnitt: Personskadeolyckor -27% (-42%, -8%)
Skadade inkl dödade -21% (-34%, -5%)

90-avsnitt: Personskadeolyckor -14% (-27%, 0%)
Skadade inkl dödade -11% (-22%, +1%)

Ovanstående gäller under förutsättning att situationen på 70-avsnitt
inte påverkats av hastighetsgränssänkningen på 110-vägar. Eftersom
hastigheterna även på dessa vägar minskat kan de ovanstående angivna
effekterna i verkligheten vara något större än som redovisats. De
konfidensområden som redovisas innebär att den "sanna" effekten med
95% sannolikhet ligger inom det angivna intervallet.

att trafiksäkerhetssituationen på lands-
bygdsvägar under sommarperioden 1989 förbättrades i förhållande till
motsvarande period 1988. Förbättringen var som väntat störst på de
vägavsnitt där hastighetsgränsen sänktes från 110 km/h till 90 km/h
och därvid framför allt på motorvägar. Hastighetsminskningen var också
störst på motorvägar.
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effect of the reduced speed limit during summer 1989. The reduction in

the 110 km/h speed limit to 90 km/h during summer 1989 (June 22 -

August 20) on 5500 km of roads led to lower speeds than in 1988 not

only on the road sections involved but also on other main roads.

An estimate of the overall effect of the speed limit reduction has

been made for 110 km/h and 90 Mm/h roads by comparing the traffic

safety trend on roads which earlier had a 110 km/h speed limit and 90

km/h limit, respectively, with the traffic safety trend on 70 km/h

roads,

Earlier 110 km/h roads: Personal injury accidents -27%(-42%,-8%)
Killed and injured -21%(-34%,-5%)

90 km/h roads: Personal injury accidents -l4%(-27%, 0%)

Killed and injured -11%(-22%,+1%)

The above is subject to the assumption that the situation on 70 km/h

roads was not influenced by the speed limit reduction on 110 km/h

roads. Since speeds on these roads have also fallen, the above effcts

may in reality be somewhat larger than recorded. The confidence
intervals used imply a 95% probability that the "true" effect is
within the stated interval.

Summing up, the traffic safety situation on rural roads during summer

1989 improved in relation to the corresponding period in 1988. As

expected, the improvement was greatest on those roads where the speed

limit was reduced from 110 km/h to 90 km/h, particularly on motorways.
The reduction in speed was also greatest on motorways.
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Sänkning av hastighetsgränsen 110 km/h till 90 km/h sommaren
1989. Effekter på personskadeolyckor, trafikskadade och hastig-
heter

av Göran Nilsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Sänkningen av hastighetsgränsen 110 km/h till 90 km/h under sam-

maren 1989 (22.6 - 20.8) medförde inte enbart lägre hastigheter

på de drygt 5500 kilometer väg som fick sänkt hastighetsgräns

utan hastigheterna minskade även på övriga landsbygdsvägar jäm-

fört med 1988.

Medianhastigheten för personbilar minskade med 14.4 km/h på

motorvägar och 11 km/h på tvåfältiga vägar som fick hastighets-

gränsen 90 km/h jämfört med 1988 då hastighetsgränsen var 110

km/h. På vägavsnitt som båda sommarperioderna haft hastighets-

gränsen 90 km/h minskade medianhastigheten med 2.5 km/h och på

vägavsnitt som båda sommarperioderna haft hastighetsgränsen 70

km/h var minskningen 2.2 km/h.

Analysen av hur trafiksäkerhetssituationen förändrats baseras på

hur trafiksäkerhetsutvecklingen på de tidigare 110-avsnitten

förändrats mellan sommarperioderna 1988 och 1989 i förhållande

till trafiksäkerhetsutvecklingen på de vägavsnitt som haft has-

tighetsgränsen 90 km/h båda sommarperioderna. Härigenom är det

möjligt att renodla effekten av sänkningen av hastighetsgränsen.

Den skattade effekten av hastighetsgränssänkningen på antalet

personskadeolyckor är en minskning med 15% och när det gäller

antalet skadade en minskning med 11%. Minskningarna är inte

statistiskt signifikanta. Uppgifter om personskadeolyckor och

skadade har erhållits från SCB.
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I samband med beslutet att sänka hastighetsgränsen genomfördes

olika aktiviteter av TSV m fl vilket tillsammans med själva has-

tighetsgränssänkningen, massmedia, polisövervakning m m gene-

rellt sett borde påverka hastighets- och trafksäkerhetssitua-

tionen.

Genom att jämföra trafiksäkerhetsutvecklingen på tidigare 110-

avsnitt respektive 90-avsnitt med trafiksäkerhetsutvecklingen på

70-avsnitt har den totala effekten av hastighetsgränssänkningen

skattats på 110-avsnitt respektive 90-avsnitt.

Tidigare 110-avsnitt: Personskadeolyckor - 27% (-42%, -8%)
Skadade inkl dödade - 21% (-34%, -5%)

90-avsnitt: Personskadeolyckor - 14% (-27%, 0%)

Skadade inkl dödade - 11% (-22%, +1%)

Ovanstående gäller under förutsättning att situationen på 70-

avsnitt inte påverkats av hastighetsgränssänkningen på 110-vä-

gar. Eftersom hastigheterna även på dessa vägar minskat kan de

ovanstående angivna effekterna i verkligheten vara något större

än som redovisats. De konfidensområden som redovisas innebär att

den "sanna" effekten med 95 % sannolikhet ligger inom det angiv-

na intervallet.

På Europavägar har personskadeolycksrisken (antal personskade-

olyckor per trafikarbete) och skaderisken (antal skadade per

trafikarbete) båda minskat med 24 % mellan sommarperioderna 1988

och 1989 på de tidigare 110-avsnitten. Motsvarande minskningar

på Europavägarnas 90-avsnitt är 2 resp 8%. Uppgifter om olyckor,

skadade och trafikarbete avser de statliga delarna av Europaväg-

nätet och har erhållits från vägverket.

En samhällsekonomisk bedömning utifrån Vägverkets värderingar av

trafikskadade och restid samt fordonskostnader visar att person-

skadekostnaderna minskade med 370 miljoner kronor mellan sommar-

en 1988 och sommaren 1989 på landsbygdens vägnät. De ökade res-

tids kostnaderna var mellan 260-265 miljoner kronor men de mins-

kade fordonskostnaderna är av samma storleksordning. Kostnaderna

för åtgärden, omskyltning, informationsaktiviteter m m, torde
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inte överstiga 15 miljoner kronor. Samhällsekonomiskt innebär

detta att samhället sparat storleksordningen 350 miljoner kronor

jämfört med situationen på landsbygdsvägar sommaren 1988.

Antalet dödsolyckor och antalet dödade under sommarperioden 1989

på de tidigare 110-avsnitten har inte minskat. Däremot är totala

antalet dödsolyckor och dödade på landsbygdsvägar under sommar-

perioden färre än under åren 1986 - 1988. Minskningen kan helt

hänföras till 90-avsnitt där en kraftig minskning skett. Antalet

dödsolyckor och antal dödade är emellertid relativt få, varför

slumpmässiga faktorer kan ha spelat en betydande roll.

Sammanfattningsvis gäller att trafiksäkerhetssituationen på

landsbygdvägar under sommarperioden 1989 förbättrades i förhål-

lande till motsvarande period 1988. Förbättringen var som väntat

störst på de vägavsnitt där hastighetsgränsen sänktes från 110

km/h till 90 km/h och därvid framför allt på motorvägar. Hastig-

hetsminskningen var också störst på motorvägar.

Trafiksäkerhetsutvecklingen totalt sett i Sverige mellan år 1988

och 1989 visar enligt den preliminära officiella trafikskade-

statistiken att antalet dödade ökat med 13 %. Totala antalet

skadade har ökat med 0.5 %. Det finns således en generell ten-

dens som innebär att antalet dödade ökat samt att totala antalet

skadade, trots det stora antalet skadade under 1988, fortfarande

ökar.

Trafiksäkerhetsutvecklingen på landsbygdsvägar under sommaren

1989 avviker från den totala trafiksäkerhetsutvecklingen och har

därigenom bidragit till att 1989 års trafiksäkerhetssituation,

genom sänkningen av hastighetsgränsen 110 km/h under sommaren,

med stor sannolikhet inte ytterligare försämrats i förhållande

till 1988.
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Reduction of the 110 km/h speed limit to 90 km/h during summer
1989. Efffects on personal injury accidents, injured and speeds

by Göran Nilsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

3-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

The reduction in the 110 km/h speed limit to 90 km/h during sum-

mer 1989 (June 22 - August 20) on 5500 km of roads led to lower

speeds than in 1988 not only on the road sections involved but

also on other main roads.

The median speed of passenger cars decreased by 14.4 km/h on

motorways and 11 km/h on two-lane roads during July, compared

with 1988 when the speed limit was 110 km/h. On road sections

subject to a 90 km/h speed limit during the summer periods of

both 1988 and 1989, the median speed decreased by 2.5 km/h and

on road sections with a 70 km/h speed limit both summers the

median speed decreased by 2.2 km/h.

The analysis of the change in the traffic safety situation is

based on the change in traffic safety on the earlier 110 km/h

sections between the summers of 1988 and 1989 in relation to the

change in traffic safety on the sections with a 90 km/h speed

limit both summers. This has made it possible to clarify the

effects of the reduction of the speed limit. The estimated

effect of the reduction on the number of personal injury acci-

dents is a reduction of 15 % and a reduction of 11 % in the

number of injured. These reductions are not statistically signi-

ficant. Information on personal injury accidents, as well as on

killed and injured, has been obtained from Statistics Sweden.

Various activities were carried out by the Road Safety Office

following the decision taken by the Government to reduce the

speed limit and together with the speed limit reduction itself,

the mass media, police surveillance etc. appear to have favour-

ably influenced speed behaviour and the traffic safety situa-

tion.
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An estimate of the overall effect of the speed limit reduction

has been made for 110 km/h and 90 km/h roads by comparing the

traffic safety trend on roads which earlier had a 110 km/h speed

limit and 90 km/h speed limit, respectively, with the traffic

safety trend on 70 km/h roads,

Earlier 110 km/h roads: Personal injury accidents -27%(-42%,-8%)
Killed and injured -21%(-34%,-5%)

90 km/h roads: Personal injury accidents -14%(-27%, 0%)
Killed and injured -11%(-22%,+1%)

The above is subject to the assumption that the situation on 70

km/h roads was not influenced by the speed limit reduction on

110 km/h roads. Since speeds on these roads have also fallen,

the above effects may in reality be somewhat larger than record-

ed. The confidence intervals used imply a 95 % probability that

the "true" effect is within the stated interval.

On European highways, the risk of a personal injury accident

(number of personal injury accidents in relation to vehicle

mileage) and the injury risk (number of injured in relation to

vehicle mileage) both decreased by 24 % between the summers of

1988 and 1989 on roads which earlier had a 110 km/h speed limit.

The corresponding decreases on the 90 km/h European highways are

2 and 8 % respectively. Information on accidents, killed and

injured and vehicle mileage has been obtained from the National

Road Administration.

A welfare economics assessment on the basis of the National Road

Administration's evaluations of traffic casualties and travel

time, as well as vehicle costs, shows that personal injury costs

on the rural road network fell by SEK 370 million between the

summers of 1988 and 1989. The increase in travel time costs is

between SEK 260 and SEK 265 million, but the reduction in ve-

hicle costs was of the same order of size. The cost of the mea-

sure itself - new signs, information activities etc. - was less

than SEK 15 million.
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Neither the number of fatal accidents nor the number of fatali-

ties during summer 1989 on earlier 110 km/h sections has decrea-

sed. On the other hand, the total number of fatal accidents and

fatalities on rural roads during the summer was smaller than du-

ring the summers of 1986-1988. The reduction may quite simply be

attributed to the 90 km/h roads, where a large decrease in these

figures has occurred. Both the number of fatal accidents and the

number of fatalities are, however, relatively small, and random

factors may have a significant influence.

Summing up, the traffic safety situation on rural roads during

summer 1989 improved in relation to the corresponding period in

1988. As expected, the improvement was greatest on those roads

where the speed limit was reduced from 110 km/h to 90 km/h, par-

ticularly on motorways. The reduction in speed was also greatest

on motorways.

According to the preliminary official traffic accident statis-

tics, the traffic safety trend generally in Sweden between 1988

and 1989 shows that the number of fatalities increased by 13 %.

The total number of killed and injured increased by 0.5 %. There

is, therefore, a general tendency indicating that the number of

fatalities has increased and the total number of killed and in-

jured is still increasing, despite the large number of injured

in 1988.

The traffic safety trend on rural roads during summer 1989 dif-

fers from the overall traffic safety trend and has therefore

contributed, through the reduced speed limit during the summer,

to eliminating what would in all probability have been a further

deterioration in traffic safety in 1989 compared with 1988.
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1 BAKGRUND

För perioden 22 juni - 20 augusti 1989 beslutade regeringen att

hastighetsgränsen på vägavsnitt med hastighetsgränsen 110 km/h,

drygt 5500 km, skulle sänkas till 90 km/h. Bakgrunden var det

starkt ökade antalet personskadeolyckor på dessa vägar under

1988 och under våren 1989. På uppdrag av TSV har VTI, med hjälp

av SCB och vägverket, undersökt effekten av sänkningen av has-

tighetsgränsen på antalet personskadeolyckor, antalet trafik-

skadade samt hastigheterna.

VTI RAPPORT 358



2 PERSONSKADEOLYCKDR OCH TRAFIKSKADADE UNDER SOMMAR-

PERIODERNA 1985-1989

Det kan inledningsvis vara av intresse att redovisa antaletper-

sonskadeolyckor och antalet trafikskadade under motsvarande per-

iod under tidigare år. I tabell 1 redovisas antal polisrappor-

terade personskadeolyckor och trafikskadade enligt SCB samt an-

talet skadade per personskadeolycka 1985 - 1989 i hela Sverige

på landsbygdsvägar (Ej tättbebyggt område) under sommarperioden.

Sommarperioden börjar samtliga år med torsdagen före midsommar.

Tabell 1. Antalet personskadeolyckor, antalet trafikskadade och
antalet skadade per personskadeolycka i Sverige på
landsbygdsvägar under sommarperioden.

ANTAL PERSON- ANTAL SKADADE PER
ÅR (PERIOD) SKADEOLYCKOR SKADADE PERSONSKADEOLYCKA

1985(20/6-18/8) 1412 2206 1.56
l986(19/6-17/8) 1564 2398 1.53
1987(18/6-16/8) 1443 2265 1.57
1988(23/6-21/8) 1614 2557 1.58
1989(22/6-20/8) 1510 2292 1.52

Antalet personskadeolyckor under den aktuella sommarperioden och

på landsbygdsvägar utgör knappt 10 % av totala antalet trafik-

olyckor och ungefär 10 % av alla trafikskadade under ett år.

Biltrafikökningen har varit i stort sett densamma varje år, mel-

lan 4 och 5 % enligt Vägverkets trafikräkningar. Antalet person-

skadeolyckor och antalet trafikskadade följer inte den årliga

trafikutvecklingen mellan åren. Varje Ökning mellan två år har

följts av en minskning. Varje ökning har emellertid följts av en

mindre minskning varför utvecklingen under åren 1985 - 1988 re-

sulterat i en ökning av antalet personskadeolyckor och trafik-

skadade som i stort sett svarar mot trafikökningen.
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Personskadeolycks- och skadeutvecklingen på lands-

bygdsvågar* med olika hastighetsgränser under sommar-

perioderna 1985-1989

2.1

I tabell 2 redovisas antalet personskadeolyckor, antalet trafik-

skadade och antalet skadade per personskadeolycka för olika has-

tighetsgränser på landsbygdsvägar under sommarperioden.

Tabell 2. Antal personskadeolyckor (PO), antal

dödade)
olycka
gräns under sommarperioderna 1985-1989.

(3) samt

(S/PO) på

skadade (inkl.

antalet skadade per personskade-
landsbygdsvägar efter hastighets-

 

H.A S T I G H E T S G R.A N S

 

110 90 70 50

 

P0 S/PO PO S S/PO P0 S S/PO PO S/PO

  

1985
1986
1987
1988
1989

 

127
195
168
222
169

90

 

196
328
268
378
290

 

1.54
1.68
1.59
1.70
1.72

 

581
626
635
676
605  

971
1015
1055
1085
935

 

.67

.62

.66

.61

.55I-
*I

-l
l-

ll
-l

l-
l

 

571
615
525
591
618

 

852
892
772
926
896

 

1.49
1.45
1.47
1.57
1.45

 

133
115
115
125
118

 

187
170
170
168
171

 

1.41
1.48
1.48
1.34
1.45

 

Det framgår av tabellen att antalet olyckor på 110-avsnitt är

drygt 10 % av sommarperiodens personskadeolyckor på landsbygds-

vägarna. Detta innebär att de utgör drygt 1 % av totala antalet

olyckor under ett år i Sverige. Den direkta påverkan av hastig-

hetsgränssänkningen berör således drygt

års olyckor.

1 (en) procent av ett

Det är också viktigt att notera att 110-avsnitten ökat i omfatt-

1989 , vilket innebärning under perioden 1985 till

andel av totala trafikarbetet ökat årligen. En direkt jämförelse

mellan 1989 och tidigare år är därför

att deras

inte relevant. Det kan

emellertid konstateras att förändringen i

mellan

lys

maren 1988. Jämförelser mellan

antal 110-

sommaren 1988 och sommaren 1989 är marginell. I den ana-

avsnitt

som redovisas nedan görs därför enbart jämförelser med som-

sommarperioderna 1988 och 1989

baseras på de vägavsnitt som under sommarperioden 1988 hade has-

tighetsgränsen 110 km/h.
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2.2 Analys av förändringen av antalet personskadeolyckor

och antalet trafikskadade inklusive dödade :mellan

sommaren 1988 och sommaren 1989

Nedanstående två hypoteser har varit utgångspunkt för att skatta

effekten av dels själva sänkningen av hastighetsgränsen dels den

totala effekten på trafiksäkerhetssituationen.

Hypotes 1: Sänkningen av hastighetsgränsen på 110-avsnitten till

90 km/h under sommaren påverkar endast trafiksäker-

hetssituationen på dessa vägar. Genom att jämföra

förändringen av trafiksäkerhetssituationen på dessa

vägar med förändringen av trafiksäkerhetssituationen

på vägar där hastighetsgränsen varit 90 km/h både

1988 och 1989 (kontrollvägar) kan effekten av hastig-

hetssänkningen skattas.

Hypotes 2: Sänkningen av hastighetsgränsen på llO-avsnitten till

90 km/h under sommaren påverkar även trafiksäkerhets-

situationen på vägavsnitt med 90 km/h. Genom att jäm-

föra förändringen av trafiksäkerhetssituationen på de

tidigare 110- avsnitten resp. 90-avsnitten med för-

ändringen av trafiksäkerhetssituationen på vägar där

hastighetsgränsen varit 70 km/h 1988 och 1989 kan den

totala trafiksäkerhetseffekten skattas. Med den tota-

la effekten avses således alla informationsåtgärder,

debatten i massmedia, övervakning mdm samt sänkningen

av hastighetsgränsen på 110-avsnitten.

De skattade effekterna utifrån de två hypoteserna redovisas i

tabell 3 och 4.
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Tabell 3. Skattning av effekten på antalet personskadeolyckor
och skadade på de tidigare 110-avsnitten av sänk-
ningen av hastighetsgränsen från 110 km/h till 90
km/h genom jämförelse med trafiksäkerhetssituationen
på 90-avsnitt. Konfidensområde för risknivån 5 %1.

VÅGAVSNITT FÖRÃNDRING FÖRÄNDRING
H-GRÄNS PERSONSKADEOLYCKOR SKADADE

% %

110 -- 90 -15.0 (-32.7, +6.8)(1) -1l.0 (-25.4,+6.2)(1)

Ej signifikant Ej signifikant

Tabell 4. Skattning av effekten på antalet personskadeolyckor
och skadade på 110- avsnitt och 90- avsnitt av den
"totala" effekten av hastighetsgränssänkningen och
kompletterande åtgärder genom jämförelse med trafik-
säkerhetssituationen på 70-avsnitt. Konfidensområde
för risknivån 5 %(1).

VÃGAVSNITT FÖRÄNDRING FÖRÃNDRING
H-GRÃNS PERSONSKADEOLYCKOR SKADADE

% %

110 -- 90 -27.2 (-42.1,-8.4)<1 -20.7 (-33.7,-5.2)<1>
Signifikant Signifikant

90 -- 90 -14.4 (-26.9,+0.2)(1> -11.0% (-21.6,+1.1)<1>
Ej signifikant Ej signifikant

Att effekten på personskadeolyckor och skadade skiljer sig åt

beror på att antalet skadade per personskadeolycka minskat på

90- och 70-avsnitten mellan 1988 och 1989 samtidigt som antalet

skadade per personskadeolycka ökat på 110-avsnitten. I tabell 5

redovisas de absoluta förändringarna i antal person-skadeolyckor

och antalet skadade mellan sommarperioderna 1988 och 1989 på

110-avsnitt, 90-avsnitt, 70-avsnitt och 50-avsnitt.

 

1. Konfidensområden beräknade enligt Woolfs metod. (Case
Control Studies, Oxford University Press 1982, James J.
Schlesselman).
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Tabell 5. Förändringar i antal personskadeolyckor (P0) och ska-

dade (S) mellan sommarperioderna 1988 och 1989 efter
hastighetsgräns.

HASTIGHETSGRÃNS

110 90 70 50

ÅR PO 3 PO 5 PO 5 PO s

1988 222 378 676 1085 591 926 125 168
1989 169 290 605 935 618 896 118 171

90

FÖRÃNDRING
Antal -53 -88 -71 -150 +27 -30 -7 +3
Procent -24% -23% -11% - 14% + 5% - 3% -6% +2%

Av tabell 5 framgår att minskningen i antal personskadeolyckor

på 110-avsnitt med sänkt hastighetsgräns till 90 km/h är mindre

än på övriga 90-avsnitt. När det gäller antalet skadade är

minskningen betydligt större på 90-avsnitten. De procentuella

minskningarna är däremot störst på 110-avsnitten. Förändringarna

på 70- och 50-avsnitt är små.

Även om antalet personskadeolyckor och skadade är relativt få på

110-avsnitten kan det vara av intresse att se hur förändringarna

varit på olika vägtyper mellan 1988 och 1989.

Tabell 6. Förändringar i antalet personskadeolyckor (P0) och
skadade (S) på motorvägar, motortrafikleder och öv-
riga vägar med hastighetsgränsen 110 km/h mellan som-
marperioderna 1988 och 1989.

ÅR MDTORVÃG MDTORTRAFIKLED ÖVRIGA
PO 3 PO 5 PO s

1988(110) 109 181 31 65 82 132
1989 (90) 74 116 23 53 72 121

90

FÖRÃNDRING
Antal -35 -65 - 8 -12 -10 -11
Procent -32% -36% -26% -18% -12% - 8%

Det är trots de små olycks- och skadetalen uppenbart att den

största förändringen skett på motorvägar. Det är också där som

de största hastighetsreduktionerna erhållits.
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ger ovanstående beskrivning av trafiksäker-

1988 och 1989 ett

överens med den förväntan som

Sammanfattningsvis

hetsförändringarna mellan sommarperioderna

resultat som mycket väl stämmer

fanns utifrån tidigare erfarenhet. Det måste dock konstateras

att olyckstalen och skadetalen på framför allt de undersökta

110-avsnitten är små i jämförelse med 90-avsnitt och 70-avsnitt.

Det är också viktigt att påpeka att vägstandarden skiljer sig åt

mellan de olika väggrupperna.

2.3 Analys av dödade och svårt skadade

För att delvis eliminera effekten av den variation som finns

mellan olika år när det gäller lindrigt skadade personer behand-

las i tabell 7 enbart dödade och svårt skadade.

Tabell 7. Antal dödade och svårt skadade (dödade) på vägavsnitt
med olika hastighetsgränser på landsbygdsvägar under
sommarperioden 1985-1989.

HASTIGHETSGRÄNS

ÅR 110 90 70 50 SUMMA

1985 75(12) 375(65) 307(31) 59(-) 816(108)
1986 99(19) 367(68) 323(34) 50(5) 839(126)
1987 119(21) 375(69) 299(33) 59(7) 852(130)
1988 130(16) 389(69) 308(34) 36(3) 863(122)
1989 109(23) 340(42) 268(36) 43(5) 760(106)

FÖRÃNDRING
1988-1989
Antal -21 -49 -40 +7 -103
Procent -16% -13% -13% ( ) -12%

Det framgår att

minskat under sommarperioden 1989 på landsbygdsvägar jämfört med

1988. Även jämfört med tidigare år ärtotala antalet dödade och

svårt skadade färre. Procentuellt är minskningen störst på110-

avsnitten.

Även här kan det vara av intresse att studera utvecklingen på

antalet dödade och svårt skadade genomgående

olika vägtyper med hastighetsgränsen 110 km/h.
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Tabell 8.

ÅR

1985
1986
1987
1988
1989

Antal dödade och svårt

33 (6)
31 (5)
52(10)
60 (5)
40 (9)

5(-)
19(6)
16(3)
22(3)
17(2)

MOTORVÃGAR. MOTORIRAFIK-
LEDER

skadade (dödade) på
snitt under sommarperioderna 1985-1989.

ÖVRIGA

37 (6)
49 (8)
51 (8)
48 (8)
52(12)

SUMMA

75(12)
99(l9)

119(21)
130(16)
109(23)

110-av-

I stort sett hela minskningen mellan 1988 och 1989 kan hänföras

till motorvägar. Däremot finns

antal dödade. Antalet dödade är

som framgår ingen minskning i

få, vilket innebär att slump-

mässiga faktorer som olyckstyp och antalet personer inblandade i

roll

utfallet när det gäller risken att dödas. Till en del beror

trafikolyckan, användning av bilbälte m. m spelar en stor

för

ökningen under sommaren 1989 på 110-avsnitten på att antalet

dödade i förhållande till totala antalet dödade och svårt skada-

de var få under 1988 särskilt på motorvägar.

I tabell 9 redovisas antalet dödsolyckor och antalet dödade på

vägavsnitt med olika hastighetsgränser på landsbygdsvägar under

sommarperioden 1985-1989.

Tabell 9. Antal dödsolyckor (DO) och antalet dödade (D) på väg-
avsnitt med olika hastighetsgränser på landsbygds-
vägar under sommarperioden 1985-1989.

HASTIGHETSGRÃNS

110 90 70 50 TOTALT
ÅR D0 D D0 D DO D DO D DO D

1985 11 12 45 65 30 31 - - 86 108
1986 15 19 57 68 34 34 5 5 111 126
1987 19 21 60 69 29 33 7 7 115 130
1988 14 16 61 69 30 34 3 3 108 122
1989 15 23 35 42 31 36 5 5 86 106

90
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Antalet dödsolyckor och antalet dödade på samtliga landsbygds-

vägar under sommarperioden 1989 är färre än under motsvarande

tidsperiod 1986-1989. Minskningen kan helt hänföras till 90-

avsnitten där antalet dödsolyckor minskat med över 40 %. Obser-

vera att antalet dödsolyckor på 110-avsnitt ökat från 14 till 15

mellan sommaren 1988 och sommaren 1989 medan antalet dödade i

dödsolyckorna ökat från 16 till 23.

2.4 Olyckstyper

I tabellerna 10-12 redovisas antal personskadeolyckor och antal

skadade efter olyckstyp - singelolyckor, motorfordon-motorfordo-

nolyckor resp. övriga olyckor - på vägavsnitt med olika hastig-

hetsgränser under sommarperioderna 1985-1989.

Tabell 10. Antal singelolyckor med personskada (P0) och antalet
skadade (S) på vägavsnitt med olika hastighetsgränser
under sommarperioderna 1985-1989.

HASTIGHETSGRÃNS

110 90 70 '50 SUMMA
ÅR PC 3 PO 5 PO 3 PO 5 PO s

1985 67 90 214 348 219 303 38 53 538 794
1986 120 186 258 390 276 377 41 59 695 1012
1987 91 132 260 398 215 292 41 58 607 880
1988 131 220 272 424 257 423 49 69 709 1136
1989 117 187 254 384 240 339 37 58 648 968

90

Större delen av den variation som förekommer mellan de olika

sommarperioderna avseende antalet personskadeolyckor och skadade

kan hänföras till singelolyckor. Relativt sett har antalet ska-

dade i singelolyckor genomgående minskat mer än antalet person-1

skadeolyckor mellan 1988 och 1989. Detta innebär att antalet

skadade per singelolycka med personskada minskat.
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Tabell 11. Antal motorfordon-motorfordonsolyckor med personskada
(P0) och antalet skadade (3) på vägavsnitt med olika
hastighetsgränser under sommarperioderna 1985-1989.

HASTIGHETSGRÃNS

110 90 70 50 SUMMA
ÅR PC 3 PO 5 PO 3 PO 5 PO s

1985 41 77 212 424 224 393 47 86 524 980
1986 48 105 213 424 214 371 34 41 509 941
1987 53 101 240 479 191 337 39 64 523 981
1988 64 116 267 490 210 350 37 52 578 1008
1989 31 68 222 397 248 393 39 63 540 921

90

Större delen av minskningen av antalet personskadeolyckor och

skadade under sommarperioden 1989 på 110- och 90-avsnitt kan

hänföras till kollisioner mellan motorfordon. Minskningen är

relativt störst på de tidigare 110-avsnitten. Antalet motorfor-

donsolyckor med personskada och därvid skadade personer har ökat

på 70- och 50-avsnitt.

Tabell 12. Övriga olyckor med personskada (P0) och antalet ska-
dade (S) på vägavsnitt med olika hastighetsgränser
under sommarperioden 1985-1989.

HASTIGHETSGRÃNS

110 90 70 50 SUMMA
ÅR PO 5 PO 5 PO 5 PO 3 PO s

1985 19 29 155 199 128 156 48 48 350 432
1986 27 37 155 201 125 144 53 60 360 442
1987 24 35 135 178 119 143 35 48 313 404
1988 27 42 137 171 124 153 39 47 327 413
1989 21 35 129 154 130 164 42 50 322 403

90

Bland Övriga personskadeolyckor ingår kollisioner med oskyddade

trafikanter eller vilt samt olyckstyper som inte faller in under

de vanligaste olyckstyperna. Någon större förändring finns inte

mellan de olika sommarperioderna, men 90-avsnitt uppvisar för år

1989 de lägsta värdena jämfört med åren 1985-1988.
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2.5 Antal skadade (dödade) efter trafikantkategori

I tabellerna 13-18 redovisas antalet skadade efter trafikant-

kategori - bilförare, bilpassagerare, motorcyklister, mopedis-

ter, cyklister ochfotgängare - på vägavsnitt med olika hastig-

hetsgränser under sommarperioderna 1985-1989.

Tabell 13. Totalt antal skadade (dödade) bilförare på vägavsnitt
med olika hastighetsgränser under sommarperioden
1985-1989.

HASTIGHETSGRÃNS
ÅR 110 90 70 50 SUMMA

1985 89( 3) 405(25) 338(11) 56(-) 888(39)
1986 147( 8) 451(28) 380(15) 42(1) 1020(52)
1987 137(11) 494(28) 353(12) 61(3) 1045(54)
1988 192( 7) 536(33) 388(17) 60(-) 1176(57)
1989 147(12) 484(20) 433(11) 64(1) 1128(44)

90

Under sommarperioden 1989 har antalet skadade bilförare minskat

på 110- och 90-avsnitt jämfört med 1988. På 70-avsnitt har anta-

let skadade bilförare ökat. Antalet dödade bilförare har minskat

på 70- och 90-avsnitt men ökat på de tidigare 110-avsnitten un-

der sommarperioden 1989 jämfört med 1988.

Tabell 14. Totalt antal skadade (dödade) bilpassagerare på väg-
avsnitt ned olika hastighetsgränser under sommarperi-
oden 1985-1989.

HASTIGHETSGRÄNS
ÅR 110 90 70 50 SUMMA

1985 76( 5) 381(26) 273( 9) 54(-) 784(40)
1986 118( 5) 382(14) 280( 7) 38(-) 818(26)

1987 110( 3) 400(18) 229(11) 47(2) 786(34)
1988 153( 7) 403(18) 356( 9) 48(-) 960(34)

1989 130(11) 339(11) 275(11) 47(-) 791(33)
90
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Antalet

perioden 1989 jämfört med 1988. Till en stor del förklaras detta

skadade bilpassagerare är betydligt färre under sommar-

av att antalet skadade passagerare 1988 var onormalt många på

70-avsnitt som en följd av att antalet skadade bilpassagerare i

singelolyckor var högt på dessa vägar under sommarperioden 1988.

Tabell 15. Totalt antal skadade (dödade) motorcyklister på väg-
avsnitt med olika hastighetsgränser under sommarperi-
oden 1985-1989.

HASTIGHETSGRÃNS
ÅR 110 90 70 50 SUMMA

1985 16(3) 106( 3) 137(6) 28(-) 287(12)
1986 31(2) 107( 6) 122(7) 30(2) 290(17)

1987 10(1) 93(10) 99(1) 25(2) 227(14)
1988 27(1 77( 7) 92(3) 21(1) 217(12)
1989 8(-) 58( 5) 84(7) 14(1) 164(13)

90

Antalet skadade motorcyklister är under sommarperioden 1989 läg-

re än under åren 1985-1988. Till en del kan detta bero på mins-

kat motorcykelåkande. Minskningen är emellertid relativt sett

störst på 110- och 90-avsnitt.

Tabell 16. Totalt antal skadade (dödade) mopedister på vägav-
snitt med olika hastighetsgränser under sommarperio-
den 1985-1989.

HASTIGHETSGRÃNS
ÅR 110 90 70 50 SUMMA

1985 1 23(5) 23 11 58(5)
1986 3(1) 15(2) 38(1) 16(1) 72(5)
1987 2(1) 8 31(2) 9 50(3)
1988 1 18(4) 31(1) 13 63(5)
1989 - 16 35 18(1) 69(1)

90

Antalet skadade mopedister är i stort sett detsammma under de

olika sommarperioderna möjligen med undantag för 1987.

VTI RAPPORT 358



13

Tabell 17. Totalt antal skadade (dödade) cyklister på vägavsnitt
med olika hastighetsgränser under sommarperioden
1985-1989.

HASTIGHETSGRÃNS
ÅR 110 90 70 50 SUMMA

1985 1(1) 36( 3) 43(2) 28 108( 6)
1986 2(1) 46(14) 45(3) 28(1) 121(19)
1987 3(1) 35( 3) 33(4) 18 89( 8)

1988 1 33( 1) 32(2) 13 79( 3)
1989 - 22( 2) 30(3) 13(1) 65( 6)

90

Antalet skadade cyklister har successivt minskat. Minskningen

under sommarperioden 1989 jämfört med 1988 kan hänföras till

90-avsnitt. Cykelolyckor på 110-avsnitten är som framgår ovan

ovanliga.

Tabell 18. Totalt antal skadade (dödade) fotgängare på vägav-
snitt med olika hastighetsgränser under sommarperio-
den 1985-1989.

HASTIGHETSGRÃNS
ÅR 110 90 70 50 SUMMA

1985 3 12(3) 19(2) 9 43( 5)
1986 2(1) 11(4) 18(1) 7 38( 6)
1987 4(4) 19(9) 17(2) 10 50(15)
1988 3(1) 12(6) 20(2) 12(2) 47(11)
1989 - 14(4) 22(3) 8(1) 44( 8)

90

Eftersom analysen avser landsbygdsvägar är förekomsten av mope-

På de 110-av-

snitt som är motorväg eller motortrafikled får inte dessa trafi-

dister, cyklister och fotgängare relativt liten.

kanter färdas, vilket är en förklaring till det få antalet ska-

dade på 110-avsnitt. En intressant iakttagelse, förmodligen

slumpmässig, är att ingen fotgängare, cyklist eller mopedist

skadades på de tidigare 110-avsnitten under sommaren 1989. Även

antalet skadade motorcyklister var litet.

I tabell 19 summeras förändringarna i antal skadade (dödade) för

olika trafikantkategorier mellan sommaren 1988 och 1989.
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Tabell 19. Förändring i antal skadade (dödade) efter trafikant-

kategori på 110-, 90-, 70- och 50-avsnitt på lands-
bygdsvägar mellan sommarperioderna 1988 och 1989.

 

HASTIGHETSGRÃNS

110-90 90 70 50 SUMMA

Bilförare -45(+5) -52(-13) +45(-6) +4(+1) - 48(-13)

Bilpassagerare -23(+4) -64(- 7) -81(+2) -1 -169 (-1)

Motorcyklister -19(-1) -19(- 2) - 8(+4) -7 - 53(+ 1)

Mopedister - 1 - 2(- 4) + 4(-1) +5(+1) + 6(- 4)

Cyklister - 1 -11(+ 1) - 2(+1) 0(+1) - 14(+ 3)

Fotgängare - 3(-1) + 2(- 2) + 2(+1) -4(-1) - 3(- 3)

Övriga-Okänt + 4 - 4 +10(+1) +6 + 16(+ 1)

Totalt -88(+7) -150(-27) -30(+2) +3(+2) -265(-16)

Därav Bilister -68(+9) -116(-20) -36(-4) +3(+1) -217(-14)

Bilister och motorcyklister står för större delen av minskningen

i antal skadade från sommarperioden 1988 till sommarperioden

1989. När det gäller antal dödade har antalet dödade

ökat på de tidigare 110-avsnitten men minskat på 70- och 90 av-

bilister

snitten. Totalt har antalet dödade minskat mellan sommarperioden

1988 och sommarperioden 1989 på landsbygdsvägar.

De två stora grupperna av trafikskadade är som framgår ovan bil-

förare det finnas ett

samband mellan antalet skadade

I nedanstående tabell redovisas antalet skadade

och bilpassagerare. Rent generellt torde

skadade bilförare och antalet

bilpassagerare.

bilpassagerare i förhållande till antalet skadade bilförare.

Tabell 20. Antal skadade bilpassagerare i förhållande till antal
skadade bilförare efter hastighetsgräns och sommar-
perioderna 1985-1989.

ÅR 110 90 70 50 SUMMA

1985 0.85 0.94 0.81 0.96 0.88
1986 0.80 0.85 0.74 0.90 0.80
1987 0.80 0.81 0.65 0.77 0.75
1988 0.79 0.75 0.91 0.80 0.81
1989 0.89 0.70 0.64 0.73 0.70
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Som framgår ovan spelar med stor säkerhet personbeläggningen i

olycksfordonen en stor roll när det gäller antalet skadade mel-

lan olika perioder och vägtyper. Tabellen ovan visar att antalet

skadade passagerare per skadad bilförare var högt under sommar-

perioden 1989 på llO-avsnitt trots att sommarperioden 1989 to-

talt har ett betydligt lägre värde än tidigare år. Motsatsen

gäller för 70-avsnitt under sommarperioderna 1987 och 1989. Möj-

ligen speglar ovanstående till en del hur resvanorna varierar

mellan olika sommarperioder och olika delar av vägnätet beroende

bl a på väderleksförhållanden under semesterperioden samtidigt

som den slumpmässiga variationen kan vara betydande.
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3 PERSONSKADEOLYCKSRISKER OCH SKADERISKER PÅ.EUROPAr

VÃGAR

Huvuddelen av den trafik som uträttas på de tidigare 110-avsnit-

ten uträttas på Europavägar. För dessa vägar finns tillgång till

trafikdata på årsbasis. Nedan redovisas det årliga trafikarbetet

på tidigare 110-avsnitt och på 90-avsnitten på Europavägar 1985-

1989 enligt vägverket. Hänsyn har härvid tagits till föränd-

ringar av hastighetsgränser och den årliga trafikökningen.

Tabell 21. Skattat trafikarbete för 110- och 90-avsnitt under

åren 1985-1989 på Europavägar. Källa VV.

TRAFIKARBETE PER ÅR
(MELJARD AXELPARKM)

 
 

 

ÅR 110 90

1985 5.503 5.240

1986 5.813 5.364

1987 6.313 5.322

1988 6.829 5.457

Summa 85-88 24.458 21.383

1989 7.263 5.489

Summa 31.721 26.872

Av tabellen framgår att trafikmässigt har 110-gränsen ökat i

omfattning relativt 90-gränsen på Europavägnätet. Observera att

1989 års värde gäller för de vägar som före den 22 juni hade

hastighetsgränsen 110 km/h.

I nedanstående tabell redovisas antal personskadeolyckor och

antal skadade på 110- och 90-avsnitt på Europavägar 1985-1989

under sommarperioderna.
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Tabell 22. Antal personskadeolyckor och antal skadade på 110-
och 90-avsnitt under sommarperioderna på Europavägar
1985-1989. Källa VV.

 

 

ÅR ANTAL PERSONSKADEOLYCKOR ANTAL SKADADE

110 90 110 90

1985 114 146 183 263

1986 139 161 225 289

1987 118 146 180 252

1988 174 154 297 259

Summa 545 607 885 1063

1989 141 152 241 241

 

Utifrån ovanstående tabeller kan förändringen i personskade-

olycksrisk, antal personskadeolyckor per trafikarbete, och ska-

derisk, antal skadade per trafikarbete, beräknas på 110-och 90-

avsnitt mellan sommarperioderna 1988 och 1989 samt mellan genom-

snittet för sommarperioderna 1985- 1988 och sommarperioden 1989.

Tabell 23. Förändring i risker mellan sommaren 1988 och sommaren
1989.

110f90 90*90

Personskadeolycksrisk -24 % -2 %

Skaderisk -24 % -8 %

Både personskadeolycksrisken och skaderisken har minskat med med

24 % på tidigare 110- avsnitt under sommarperioden 1989 jämfört

med sommarperioden 1988. Motsvarande minskning på 90-avsnitten

är 2 rep 8 %.

Tabell 24. Förändring i risker mellan sommarperioderna 1985-1988
och sommarperioden 1989.

110-90 90-90

Personskadeolycksrisk -13 % -2 %

Skaderisk -8 % -12 %

VTI RAPPORT 358



18

Även jämfört med personskadeolycksrisken för samtliga sommar-

perioder 1985-1989 har personskadeolycksrisken minskat mer på de

tidigare 110-avsnitten än på 90-avsnitten. Motsvarande jämförel-

se avseende skaderisken visar att skaderisken minskat något mer

på 90-avsnitten. Till en stor del förklaras detta av att risk-

nivån på de tidigare 110-avsnitten under sommaren 1987 var låg.

Observera att ovanstående riskberäkningar baseras på det skatt-

ade årliga trafikarbetet och förutsätter att sommarperiodens

andel av totala trafikarbetet under året är densamma för alla

åren.
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4 JÃMFÖRELSE .MELLAN OLYCKSUPPGIFTER FRÅN SCB OCH'VÃG-

VERKET

Polisen rapporterar personskadeolyckor både till SCB och till

den vägförvaltning i det län som olyckan inträffat. SCB kodar de

uppgifter som polisen redovisar, däribland gällande hastighets-

gräns på olycksplatsen. Vägförvaltningen i sin tur platsbestäm-

mer olyckan enligt vägdatabankens referensystem och olyckan er-

håller den hastighetsgräns som finns lagrad i vägdatabanken. Det

senare är en stor fördel när det gäller utvärdering av förändra-

de hastighetsgränser, eftersom det därvid är möjligt att ha kon-

troll över det vägnät som skall undersökas.

När det gäller SCB och möjligheterna att erhålla uppgift om en

olycka, som inträffat efter den 22.6 1989, inträffat på ett ti-

digare llO-avsnitt eller 90-avsnitt har VTI med hjälp av väg-

databanken, TSVs olika beslut samt genom kontakt med polisen

utrett vilka olyckor som inträffat på de tidigare 110-avsnitten

genom att gå igenom alla olyckor där polisen angett hastighets-

gränsen 90 km/h. Härigenom har det varit möjligt att undersöka

hela vägnätet i Sverige.

I Vägverkets vägdatabank registreras enbart olyckor på det stat-

liga vägnätet. När det gäller de tidigare llO-avsnitten finns de

med några undantag inom det statliga vägnätet. Detta innebär att

SCB borde ha fler "110-olyckor" än vägverket. Så är emellertid

inte fallet. VTI har därför jämfört de "110-olyckor" som redo-

visas av SCB och av vägverket för sommarperioden 1988 och 1989

avseende personskadeolyckor.

ANTAL PERSONSKADEOLYCKOR PÅ.110-AVSNITT

ENBART ENBART

ÅR SCB VV GEMENSAMMA SCB vv

1988 222 236 190 32 46

1989 169 183 148 21 35
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De olyckor som enbart är registrerade hos vägverket består i

huvudsak av två grupper, 110-olyckor som överhuvudtaget inte

rapporterats till SCB och olyckor som inte är 110-olyckor eller

där det är en tolkningsfråga om hastighetsgränsen är 110 eller

90 km/h. Dessutom finns ett litet antal dubbletter.

Bland de olyckor som enbart registrerats av SCB finns båda åren

ett lO-tal olyckor på kommunala 110-avsnitt (Göteborg) medan

resten i huvudsak är olyckor där polisen angivit hastighets-

gränsen 110 km/h (olyckor under sommaren 1988) resp olyckor där

VTI hänfört olyckan till de 110-sträckor som fanns under sommar-

perioden 1988 (olyckor som inträffat på tidigare 110-avsnitt

under sommaren 1989).

Som framgår ovan är det otillfredställande att så stora avvikel-

ser finns. Ovanstående innebär att SCB inte erhåller alla polis-

rapporterade personskadeolyckor som rapporteras till vägförvalt-

ningarna. En pågående undersökning vid VTI visar att ungefär var

tionde personskadeolycka som rapporterats till vägförvaltning

eller gatukontor inte rapporterats till SCB.

Ovanstående har en viss betydelse för skattning av effekten

eftersom olyckstalen är små. Samtidigt kan konstateras att av-

vikelserna är av samma storleksordning såväl under sommaren 1988

som 1989.
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5 HASTIGHETSUTVECKLINGEN' MELLAN SOMMARPERIODERNA 1988

OCH 1989

På uppdrag av TSV har VTI också följt hastighetsutvecklingen på

vägar med olika hastighetsgränser mellan 1988 och 1989. Av sär-

skilt intresse har varit hastighetsförändringen på vägar där

hastighetsgränsen sänktes från 110 km/h till 90 km/h. Mätning-

arna har båda åren genomförts på samma platser och vid samma

tidpunkt under juli månad.

Tabell 25. Skattade hastighetsförändringar efter vägtyp och has-
tighetsgräns under juli mellan 1988 och 1989. Person-
bilar.

HASTIGHETSGRÃNS FÖRÄNDRING AV
AV VÄGTYP MEDIANHASTIGHET

1988 1989

70 -- 70 - 2.2 km/h j_ 1.1 km/h

90 -- 90 - 2.5 km/h i 0.6 km/h

110 -- 90 -11.1 km/h : 1.2 km/h
TVÅFÃLTSVÃGAR

110 -- 90 -14.4 km/h : 2.6 km/h
MOTORVÃGAR

Hastighetsnivån har minskat mellan juli 1988 och juli 1989 på

samtliga landsbygdsvägar. Samtidigt är det uppenbart att hastig-

hetssänkningen på de vägar som fick sänkt hastighetsgräns från

110 km/h till 90 km/h var betydande framför allt på motorvägar.

Sänkningen i hastighet var större än förväntat. I jämförelse med

motsvarande åtgärd 1979 då 110-gränsen sänktes till 90 km/h av

energisparskäl är minskningen i hastigheter till och med något

större. Detta innebär att trafiksäkerhetsargument kan väga lika

tungt som energisparskäl.
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Tabell 26. Skattade hastighetsförändringar 1979 och 1989 under
sommarperioden på motorvägar och tvåfältsvägar med
sänkt hastighetsgräns från 110 till 90 km/h samt två-
fältsvägar med oförändrad hastighetsgräns 90 km/h.

110-90 90-90
MOTORVÃG TVÅFÃLTSVÄG TVÅFÄLTSVÃG

1979 -12 km/h - 7 km/h -2 km/h
1989 -14.4 km/h -11.1 km/h -2.5 km/h

De skattade förändringarna är inte helt jämförbara eftersom has-

tighetsförändringen sommaren 1979<2> baseras på mätningar ome-

delbart före sänkningen av hastighetsgränsen medan hastighets-

förändringen 1989 utgår från hastighetsdata från sommarperioden

1988. Om hänsyn tas till detta torde hastighetsförändringarna

vara av samma storleksordning både är 1989 och 1979.

 

2. Sänkning av högsta tillåtna hastighet från 110 hm/h till 90
km/h under sommaren 1979. Effekt på hastigheter och bensin-
förbrukning. VTIMeddelande 190, 1980.
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6 TRAFIKUTVECKLINGEN.MELLAN SOMMARPERIODERNA 1985-1989

Vägverket följer kontinuerligt trafikutvecklingen på det stat-

liga vägnätet. I tabell 27 redovisas trafikutvecklingen under

veckorna 25-33 på dels europavägnätet som innehåller större de-

len av det trafikarbete som uträttas på llO-avsnitt och på hela

det statliga vägnätet.

Tabell 27. Förändringar av trafikarbetet under veckorna 25-33,
1985-1989.

FÖRÃNDRING AV TRAFIKARBETE
EUROPAVÅGAR SAMTLIGA VÄGAR

 

1985 - 1986 -+ 5.2 % + 5.3 %
1986 - 1987 + 4.8 % + 3.6 %
1987 - 1988 + 4.3 % + 4.2 %
1988 - 1989 + 3.7 % + 3.7 %

TOTALT
1985 - 1989 +19.2 % +l7.9 %

Sommartrafiken avviker emellertid från trafiken under övriga

delar av året. Även om fordonstrafikarbetet ökat tämligen kons-

tant under senare år finns klara indikationer på att person-

transportarbetet varierar. Eftersom sommartrafiken domineras av

semestertrafik och fritidsresor spelar väderleksituationen en

stor roll för personbeläggningen i bilarna. Detta torde också i

viss utsträckning påverka polisens rapportering av personskade-

olyckor, framför allt olyckor med lindriga personskador.
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7 SAMHÄLLSEKONOMISK BEDÖMNING Av TRAFIKSÄRERHETSUTVECK-

LINGEN .MELLAN SOMMAREN 1988 OCH 1989 PÅ.LANDSBYGDS-

VAGAR

Med utgångspunkt från värderingar enligt vägverket av dödade,

svårt skadade och lindrigt skadade i trafikolyckor kan föränd-

ringen av trafiksäkerhetssituationen beskrivas mellan sommaren

1988 och 1989.

Värdering enligt vägverket avseende 1990 års värdering av tra-

fikskadade:

A.

Dödad 7.400.000 kr

Svårt skadad 2.552.000 kr

Lindrigt skadad 172.000 kr

g;

Skadad oavsett

skadans följd 1.390.000 kr

Tabell 28. Förändring mellan sommaren 1988 och 1989 av antal
skadade efter skadeföljd samt beräknad förändring av
personskadekostnader.

FÖRÃNDRING Av

 

EÖRANDRING I ANTAL SKADADE SKADEKOSTNADER
(MELJON KRONOR)

HASTIG- SVÅRT LINDRIGT SUMMA ENLIGT ENLIGT
HETSGRÄNS DÖDADE SKADADE SKADADE SKADADE A B

110-90 + 7 -28 - 67 - 88 - 31.2 -122 3
90-90 -27 -22 -101 -150 -273.3 -208.5
70-70 + 2 -42 + 10 - 30 - 90.7 - 41.7
50-50 + 2 + 2 - 4 + 3 + 26.9 + 4.2

SUMMA -16 -87 -162 -265 -368.3 -368.3
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Som framgår ovan spelar förändringen i antal dödade en betydande

roll när det gäller att bedöma förändringen i skadekostnader för

olika vägmiljöer. Framför allt gäller detta 110-avsnitten. I

viss utsräckning torde skadeföljden ofta vara slumpmässig, var-

för det kan vara rimligt att använda den genomsnittliga kost-

naden per trafikskadad. Skadekostnaden har totalt minskat med

370 miljoner kronor mellan sommaren 1988 och sommaren 1989.

I tabellen nedan redovisas ökningen av restidskostnaden till

följd av de lägre hastigheterna på 110-, 90-, och 70-avsnitt.

Restidskostnaden per timme har skattats till 60 kr, mot normalt

75 kr i 1990 års priser, till följd av andelen arbetsresor,

tjänsteresor och lastbilsandelen är betydligt lägre under som-

marperioden än genomsnittet för året.

Restidskostnadsökning mellan sommaren 1988 och sommaren 1989

(1990 års priser)

110-avsnitt 100 miljoner kr
90-avsnitt 100-105 miljoner kr
70-avsnitt 60 miljoner kr

 

Totalt 260-265 miljoner kr

Ovanstående värden har beräknats utifrån följande trafikarbete

under sommarperioden,

110-avsnitt: 1.4 miljarder fordonskilometer,

90-avsnitt: 5.5 miljarder fordonskilometer,

70-avsnitt: 3.0 miljarder fordonskilometer,

vilket utgör 1/6 av det årliga trafikarbetet i dessa vägmiljöer.

Sammanfattningsvis gäller således att ökningen av restidskost-

naden är betydligt mindre än skadekostnadsminskningen. Minsk-

ningen i fordonskostnader är av samma storleksordning som ök-

ningen i restidskostnader, vilket innebär att bilförarna i prin-

cip sänkt fordonskostnaderna i samma grad som restidskostnaderna

har ökat till följd av de lägre hastigheterna.

VTI RAPPORT 358



26

Själva åtgärdskostnaden, kostnader för omskyltning, informa-

tionsaktiviteter m.m., torde inte överstiga 15 miljoner kronor,

vilket innebäratt sänkningen av hastighetsgränsen under somma-

ren 1989 samhällsekonomiskt gav ett mycket positivt resultat

utifrån de värderingar som använts vid beräkningarna.

Det är viktigt att notera att beräkningar enligt ovan måste bli

schablonmässiga. Syftet är därför i första hand att visa stor-

leksordningen av olika kostnader inom vägtransportsektorn vid en

samhällsekonomisk bedömning av hastighetsreducerande åtgärder.
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