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Årstidsdifferentierade hastighetsgränser

av Göran Nilsson och Alexander Obrenovic

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Dubbelt så hög risk att råka ut för en trafik-

olycka under vintern, och dubbelt så allvarliga

trafikolyckor under sommaren.

Det är dubbelt så vanligt för bilister att bli inblandade i

olyckor i förhållande till körsträckan vintertid jämfört

med sommartid. Samtidigt är en genomsnittlig olycka

under sommaren dubbelt så allvarlig, delvis beroende på

att personbeläggningen i personbilar är högre än under

vintern.

Trafiksäkerhetssituationen i Sverige varierar tidsmäs-

sigt under året. Höga olycksrisker eller skaderisker kan

relateras till vinterperioden, natt- eller mörkertrafik samt

semestertrafiken. I diskussionen om höjd trafiksäkerhet

är det därför naturligt att om möjligt differentiera has-

tigheten tidsmässigt.

Bakgrunden till projektet är frågan om sänkta has-

tighetsgränser under vinterperioden har någon effekt på

hastigheten vid is-/snöväglag, eller om hastigheten an-

passas till väglaget oberoende av hastighetsgränsen.

För att direkt ansluta till vägverkets utredningsupp-

drag, "Helt avgörande för om det kan vara meningsfullt

att föra diskussionen vidare är dock frågan om sänkt

hastighetsgräns påverkar förarens hastighet eller om han

anpassar hastigheten till väg- och väderförhållanden i så

stor utsträckning att en sänkt gräns inte får någon bety-

delse", har följande projekt utförts.

Vintern 1991/92 insamlades trafikinformation och

uppgifter om väglaget för några av Vägverkets helårs-

räknande punkter. Dessa uppgifter har använts för att

analysera förändringar i personbilshastigheter till följd av

vinterväglag resp. mörker i förhållande till barmark resp.

dagsljus under vinterperioden.

Härvid har det varit möjligt att närmare undersöka

mörkrets inverkan på hastigheten. I genomsnitt är has-
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tigheten omkring 4 km/h lägre under en timme med

mörker än under motsvarande timme med dagsljus un-

der vintern i de undersökta punkterna. Hastighetssänk-

ningen vid vinterväglag jämfört med barmark visar att

hastighetssänkningen är av storleksordningen 10 km/h

oavsett hastighetsgräns eller hastighet vid barmark.

Hastighet och olika hastighetsgränser

Under vintern 1996/1997 har reshastighetsmätningar

utförts på fem par av sträckor med parvis olika hastig-

hetsgränser (110-90, 110-70, 90-70) under åtminstone

två dagsljusperioder fördelade på barmarksför-hållanden

och vinterväglag. Paren av sträckor har valts så att de

har "samma" trafik och standard, men har varit åtskilda

av en annorlunda trafikmiljö, t. ex. större korsning eller

mindre tätort, och har olika hastighetsgränser. Friktions-

mätningar har gjorts samtidigt.

Undersökningens utgångshypotes, att fordon fram-

förs med samma låga hastighet vid mycket dåligt väg-

lag oavsett hastighetsgräns, kan förkastas när det gäller

hastighetsfördelningen, men är givetvis "sann" för en

grupp personbilar. Men lika sant är att en liten grupp

personbilar faktiskt minskat sin hastighet trots högre

hastighetsgräns, och att majoriteten kör med högre has-

tighet, och vissa med betydligt högre hastighet vid den

högre hastighetsgränsen än vad som var fallet vid den

lägre hastighetsgränsen vid vinterväglag.

Hastighetsgränsens inverkan på personbilstrafikens

hastighetsfördelning är emellertid mycket stabil mellan

sträckorna; vid en skillnad i hastighetsgräns av 20

km/h är hastighetsskillnaden är i genomsnitt 6-8 km/h,

med en standardavvikelse för fordonens reshastighets-

skillnad som är omkring 8 km/h.
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Seasonal speed limits

by Göran Nilsson och Alexander Obrenovic

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

SE-581 95 Linköping Sweden

Summary

The risk ofhaving a road accident is twice as high in

the winter, and the severity ofaccidents is twice as high

in the summer.

In relation to the distance driven, it is twice as usual for

drivers to be involved in an accident in the winter, than

in the summer. At the same time, an average accident in

the summer is twice as serious, partly because occu-

pancy in cars is higher than in the winter.

The road safety situation in Sweden has a seasonal

variation over the year. High accident risks or injury risks

can be related to the winter period, traffic at night or in

the dark, and holiday traffic. In the discussion about

greater road safety, it is therefore obvious to consider

seasonal differentiation of speed limits.

The background of this project is the question

whether lower speed limits during the winter period have

any effect on speed in icy/snowy road conditions or

whether speed is adapted to road conditions regardless

of speed limits.

In order to be in close agreement with the point raised

in the investigation commissioned by the Swedish Na-

tional Road Administration, "However, what fully deter-

mines whether it can be meaningful to have further

discussions is whether a lower speed limit affects the

speed of the driver or whether he adapts speed to road

and weather conditions to such an extent that a lower

limit has no significance", the following project was

carried out.

During winter 1991/92, traffic information and data

regarding road conditions were collected for some per-

manent traffic count stations of the Swedish National

Road Administration. These data were used to analyse

changes in car speeds during the winter period due to

winter road conditions and the hours of darkness in

relation to snow free conditions and daylight.

This made it possible to investigate more fully the
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effect of darkness on speed. On average, speed in winter

at the investigated stations is about 4 km/h lower during

a dark hour than during a daylight hour. Examination of

speed reduction in winter road conditions, compared

with snow free conditions, shows that speed reduction

is of the order of 10 km/h regardless of speed limit or

speed on snow free surface.

Speed and different speed limits

During winter 1996/97 measurements of travel speed

were made on five pairs of road sections, with diffe-

rent speed limits on each pair (110-90, 110-70, 90-70),

over at least two daylight periods broken down into

snow free conditions and winter road conditions. Pairs

of sections were selected so that they had the "same"

traffic and standard, but separated by a different traffic

environment, e.g. major intersection or small town, and

had different speed limits. Friction measurements were

made at the same time.

The initial hypothesis of the investigation, that ve-

hicles are driven at the same low speed in very bad road

conditions regardless of the speed limit can be rejected

as regards speed distribution, but it is obviously "true"

for a group of cars. But it is equally true that a small

group of cars actually reduced their speed in spite of a

higher speed limit, and that the majority drive at a higher

speed and some at a considerably higher speed at the

higher speed limit than was the case at the lower speed

limit in winter road conditions.

However, the effect of the speed limit on the speed

distribution of car traffic is very stable between the sec-

tions; for a difference in speed limits of 20 km/h, the

difference in speed is on average 6-8 km/h, with a stan-

dard deviation for the travel speed difference of vehicles

that 15 about 8 km/h.
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1 Inledning

Det nuvarande hastighetsgränssystemet infördes 1971

och var 1997 i stort sett detsamma. Hastighetsgräns-

systemet är ett rumsdifferentierat (30, 50, 70, 90 och

110 km/h) och fordonsdifferentierat hastighetsgräns-

system. Om vi bortser från höjningar av hastighetsgrän-

sen till följd av förändringar av vägnätet är den enda

numeriska förändringen att tunga fordon och fordon

med släp sedan den 1 januari 1995 fått en högsta tillåten

hastighet av 80 km/h, i stället för som tidigare 70 km/h.

Under perioden 1971-1997 har emellertid 110-grän-

sen ersatts med 90 km/h under vissa perioder: somma-

ren 1979 (alla 110-vägar), sommaren 1989 (alla 110-

vägar), sommaren 1990 (alla 110-vägar utom motorvä-

gar med 110 km/h) och sommaren 1991 (alla vanliga

tvåfältsvägar med 110 km/h). Motorvägar och motor-

trafikleder i storstadsregionerna hade 90 km/h sedan

sommaren 1989 fram till maj 1992 i stället för 110 km/h.

Sänkningen av hastighetsgränsen under sommar-

perioderna 1979 (energisparskäl) och 1989 (trafiksäker-

hetsskäl) kan givetvis betraktas som årstidsdifferen-

tierade hastighetsgränser. I båda fallen var det emeller-

tid inte beslutat vad som skulle följa efter sommaren.

Däremot var sänkningarna under 1990 och 1991 från

början årstidsdifferentierade. Någon direkt utvärdering

av den eventuella trafiksäkerhetseffekten gjordes inte av

sommaren 1990 och sommaren 1991. Men generellt

gäller att sänkt hastighet har visat sig ha en god trafik-

säkerhetseffekt.

Under 1960-talet var årstidsdifferentierade hastighets-

gränser vanliga under semester och helgperioder (t.ex.

80 km/h under jul- och nyårsperioderna) då Sverige i

övrigt hade fri fart på landsbygdsvägar under resten av

året.

Hastighetsgränser kan givetvis vara mer differentie-

rade i tiden än enbart efter årstid. Sådana hastighetsgrän-

ser finns t.ex. vid skolor, och gäller under terminerna

och skoltid eller extremt på brotillfarter vid broöppning.

I stort sett gäller att tidsmässigt olika hastighetsgrän-

ser är sällsynta och det vanligaste är 30 km/h i stället

för 50 km/h vid skolor under skoltid. Någon generell

automatisk utmärkning har inte kommit till användning,

utan utvecklingen baseras fortfarande på traditionell ut-

märkning.

Tidsdifferentierade hastighetsgränser kopplas ofta

samman med vinterväglag. I Finland har sedan 1987

hastighetsgränserna sänkts under vinterperioden. Erfa-

renheten har resulterat i allt längre perioder och allt större

vägnät.
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Hastigheten har också minskat i Finland jämfört med

tidigare vinterperioder. Alla vägar med 120 km/h sänks

till 100 km/h och 85% av vägarna med 100 km/h sänks

till 80 km/h. Perioden avser numera november till fe-

bruari, men lokalt kan den utsträckas till att omfatta även

oktober och/eller mars. Vägledande för ändringen skall

vara olycksrisk och mörkerförhållanden.

De undersökningar som gjordes i Finland 1987-1989

visade att personbilshastigheten minskade med 5,2 km/

h i genomsnitt, och olyckorna minskade med 14%.

Minskningen var störst under barmarksförhåll-anden.

Finland har således visat på att hänsyn kan tas till olika

år, regioner/vägar när det gäller valet av vinterperiodens

längd.

Här finns nu två olika årstider där hastigheten sänkts

av trafiksäkerhetsskäl. Under sommaren i Sverige och

under vintern i Finland. Gemensamt leder det till gene-

rella hastighetssänkningar, för att minska antalet svåra

olyckor under sommaren och mängden av olyckor un-

der vintern.

1.1 Trafiksäkerhetssituationen veckovis

Trafiksäkerhetssituationens tidsvariation kan exemplifie-

ras genom variationen under året av den veckovisa

olyckskvoten, antal polisrapporterade trafikolyckor per

miljon fordonskilometer (figur 1), samt skadeföljden,

antal polisrapporterade skadade per olycka (figur 2).

Olyckskvoten är normalt högst under vinterperioden

medan skadeföljden är högst under sommaren. Skade-

kvoten, antal skadade per miljon fordonskilometer, som

är produkten av olyckskvot och skadeföljd, är högst

under vinterperioden och sommarperioden (figur 3). Det

senare sambandet är emellertid relativt svagt och påver-

kas av vinterperiodens väglagssituation under årets för-

sta och sista månader.

Även om figurerna avser ett veckovärde kommer

antalet olyckor att vara av storleksordningen 300 och

antalet skadade 200, vilket innebär att det sanna värdet

på olyckskvot och skadekvot varierar med +10-15%

förutsatt att antalet olyckor/skadade antas Poissonför-

delade (+2 /Medelvärde )

Olyckskvotens veckovisa variation är somframgår

mellan 0,3 och 0,8 olyckor per miljon fordons-

kilometer, medan skadeföljden varierar mellan 0,4 och

0,9 skadadeper olycka och den veckovisa skadekvoten

varierarfrån 0,2 till 0,4 skadade per miljon fordons-

kilometer mellan olika veckor.
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1.2 Olika strategier

Antalet olyckor är således högt i förhållande till trafiken

under vinterperioden, medan olyckornas skadeföljd är

hög under sommaren. Sänkt hastighet är i båda fallen

en åtgärd som reducerar olyckskvoten under vintern och

den höga skadeföljden under sommaren. Givetvis påver-

kas även skadeföljden under vintern liksom olyckskvoten

under sommaren. Totalt sett innebär det en mindre va-

riation av skadekvoten under året genom att de högsta

värdena minskas.

Den höga skadeföljden under sommaren är starkt

kopplad till passagerarbeläggningen i personbilar, som

är betydligt högre under sommaren än under vintern, vil-

ket innebär att sannolikheten för personskada i en rap-

porterad trafikolycka ökar.

En fråga är hur stabila dessa olika olycksmått är under

året? Det finns en viss stabilitet, men variationen mellan

veckor kan vara stor, särskilt vår och höst. Om en års-

tid skall definieras torde dock vecka vara en lämplig in-

delningsgrund. Det är således helt tänkbart att hastig-

hetsgränssystemet sänks både under en vinterperiod och

en sommarperiod, t.ex. vecka 49 t.o.m. vecka 10, resp.

vecka 25 t.o.m. vecka 32 (givetvis beroende på år).

Det avgörande problemet är utmärkningsfrågan. Att

byta värde på hastighetsgränsen fyra gånger per år krä-

ver på sikt en ny typ av skylt där t.ex. enbart (tiotals-)

siffran kan ändras/bytas lätt. Det enklaste är givetvis att

sänka hastighetsgränsen generellt i stället för att byta

skyltar flera gånger per år. Det kan dock tolkas som att
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sänktningar redan är gjorda av en stor grupp bilister, och

att en ytterligare sänkning skall vara årstidsberoende. I

princip gäller dock detta oavsett den generella nivån.

Utfallet skulle en bli en lägre och jämnare skadekvot

under året, vilket innebär att produkten av olycks-kvo-

ten och skadeföljden är konstant eller

e (olyckskvot)x(skadeföljd)=skadekvot = konstant

över året och där

* (olyckor/fordonskilometer)x(skadade/olycka) =ska-

dade/fordonskilometer.

En invändning kan vara att vi skall ha samma olyckskvot

och samma skadeföljd i olyckorna under året. Detta

skulle i så fall innebära än kraftigare åtgärder under vin-

tern och än kraftigare åtgärder under sommaren, men

målet med en utjämnad skadekvot är detsamma. En hög

skadekvot innebär också att de som skadas, skadas all-

varligare än vid en lägre skadekvot.

Givetvis finns det kompletterande åtgärder som har

motsvarande trafiksäkerhetseffekter som sänkta has-

tighetsgränser, t.ex. stärkt krav på användning av bil-

bälten under sommaren, samt obligatorisk användning

av godkända vinterdäck under vinterperioden, som inte

heller behöver vara oprövade mot en minskad skadekvot

under året och ett steg mot nollvisionen.

Av figur 4 framgår skadekvoten enbart baserad på

dödade och svårt skadade efter månad 1995. Mönstret

är detsamma som för samtliga skadade.

 

juli augusti september oktober november december

Skadekvoten för dödade och svårt skadade 1995 på det statliga vägnätet.
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2 Kriterier för årstidsdifferentierade hastighetsgränser

2.1 Sommartrafik och vintertrafik

Under sommarperioden är biltrafiken som högst i Sve-

rige, trots att yrkestrafiken i hög grad minskar. Samti-

digt ökar privatbilismen kraftigt genom semestertrafiken.

På vissa delar av vägnätet är trafiken dubbelt så stor som

under vinterperioden och detta gäller även passagerar-

beläggningen i bilarna.

Även om olyckskvoten är mycket lägre än under

vintern, är antalet skadade per olycka, skadeföljden,

mycket högre under sommaren. Det innebär att skade-

kvoten är hög under sommaren, och i stort sett lika hög

som under vintern, och detta framför allt på vägar av

hög standard. Detta innebär att det är, från trafiksäker-

hetssynpunkt, lika motiverat att generellt sänka de hö-

gre hastighetsgränserna 110 och 90 km/h både på som-

maren och på vintern.

2.2 Halt väglag

En grov analys av VTT Meddelande 794, 1996, "Väglag

- Trafikflöde - Hastighet" visar att hastighetssänkningen

vid halt väglag absolut sett inte är mindre på vägar med

hastighetsgränsen 70 km/h än med hastighetsgränsen

90 km/h. Hastighetsgränsen 110 km/h har inte behand-

lats.

Resultatet visar att det vid hastighetsgränsen 90

km/h finns en tendens till anpassning till hastighetsgrän-

sen när medelhastigheten vid barmark är i nivå med has-

tighetsgränsen. Relativt sett påverkas hastigheten mer

av vinterväglag vid hastighetsgränsen 70 km/h än vid

110 --

100 -

r=
== 90 -
e I
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© 80 &
K.oa

9

kr)g 70

ln
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50 -! ; ; + %

1 2 3 4 5

Figur 5

 

hastighetsgränsen 90 km/h eller ju lägre medelhastig-

heten är vid barmark.

Resultatet strider mot hypotesen att hastigheten vid

vinterväglag inte påverkas av hastighetsgränsen.

I figur 5 har först platserna rangordnats efter has-

tighetsgräns och medelhastighet vid barmark.

Den maximala hastighetssänkningen vid vinterväg-

lag har använts oavsett klassificering av is-/snöväglaget.

Om medelhastigheten vid barmark är ett mått på

vägens "standard", innebär detta att vinterväglagets in-

verkan på hastigheten minskar med ökad "standard" med

samma hastighetsgräns. I VTT Meddelande 826, 1997,

konstateras också, från försök i Region Norr, att den

genomsnittliga hastigheten vid is-/snöväglag varit 2-

6 km/h högre om hastighetsgränsen 110 km/h bibehål-

lits under vintern 1994/1995 i stället för 90 km/h. Sänk-

ningen av 90 km/h var kombinerad med att salt inte an-

vänds på södra delen av E4:an i Region Norr. Medel-

hastigheten på 110-vägarna var 101-106 km/h vid våt

barmark. Resultaten stöder i stort sett ovanstående re-

sultat att ju lägre hastighet/hastighetsgräns desto större

absolut hastighetssänkning vid dåligt väglag.

2.3 Halt väglag och mörker

Tidigare undersökningar visar också att andelen olyckor

vid vinterväglag ökar med allt högre hastighetsgräns. På

motorvägar med 110 km/h är andelen störst. Detsamma

gäller mörker (figur 6).

- -4- - H-gräns

-»- Barmark

--- Is/snö

Poly. (Barmark) |-

Poly. (Is/snö)

6 7 8 $ 10 11

Hastighetsskillnadför personbilshastigheter på vägar mellan barmark och is-

/snöväglag i 11 TU-punkter 1991/92.
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Figur 6 Procentuella andelen olyckor vid halt väglag resp. mörker på olika

vägtyper.

Det som är uppenbart är att mörker/väglagsproblemet

är störst på de vägar som har de högsta hastighetsgrän-

serna men samtidigt de lägsta olycksriskerna. Motor-

vägar och motortrafikleder med hastighetsgränsen

110 km/h har låga olyckskvoter medan skadeföljden är

hög och en mycket hög andel olyckor inträffar vid mör-

ker/vinterväglag.

Andelen trafik som förekommer vid vinterväglag

resp. mörker återspeglas i princip av den procentuella

andelen vid 30 km/h. Som framgår är riskerna betydligt

högre på vägar med hög hastighetsgräns för olyckor vid

mörker/halt väglag jämfört med dagsljus/sommarväglag,

vilket starkt visar att anpassningen till mörker resp. det

hala väglaget minskar med ökad hastighetsgräns. I för-

sta hand gäller detta under vinterperioden då kombina-

tionen vinterväglag och mörker förekommer i hög grad.

Detta har behandlats tidigare i bl.a. "Försök med tids-

differentierade hastighetsgränser", VTI, Meddelande

607, 1990.

Därvid konstaterades att närmare 80% av de rappor-

terade personskadeolyckorna under vinterperioden in-

träffar vid mörker eller halt väglag.

Ungefär 20% inträffar vid dagsljus och barmark,

25% vid dagsljus och halt väglag, 25% vid mörker och

barmark och 30% vid mörker och halt väglag.

2.4 Dygnet

Alla dygnshastighetsmätningar registrerar högre hastig-

het under perioder med låg trafik än under perioder med

hög trafik. Detta innebär att hastigheten på en given väg

i genomsnitt är högre under natten än under dagen, trots

mörkret.

Vid jämförbara timmar/trafikförhållanden blir dock

förhållandet det motsatta. Mörkertrafik innebär lägre

hastigheter än dagsljustrafik. Trots de lägre hastigheterna

är olyckskvoten betydligt högre under morgontimmarna

till en följd av även andra olycksförklarande faktorer

knutna till tidpunkt på dygnet, t.ex. trötthet, alkohol.

Olyckskvoten för olika timmar under dygnet på det statliga vägnätet 1995
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Olyckskvotens timvariation. Det statliga vägnätet 1995.
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De högsta olyckskvoterna under dygnet erhålls un-

der natten. Under så gott som hela året råder det mör-

ker under denna tidsperiod (kl. 23.00-05.00).

Olycks- och skadekvoterna är högre under vinter-

perioden till följd av att mörker, halt väglag, nedsmuts-

ning av rutor m.m. förekommer i avsevärt större ut-

sträckning än under sommarperioden. Regionalt varie-

rar emellertid de senare faktorerna inom landet och mel-

lan år. Däremot är mörkerförhållandena desamma år efter

år.

Det är utan tvekan så att höga olycksrisker förekom-

mer i allt större utsträckning med ökad förekomst av

mörker under dygnet. Förutom mörkret i sig minskar

dygnstemperaturen och risken för snönederbörd eller

isbildning på vägbanan ökar. I princip är detta liktydigt

med vinterperioden.

En sänkt hastighetsgräns under vinterperioden kan

således i hög grad knytas till mörkerförhållanden under

dygnet för att totalt möta trafiksäkerhetsproblemet un-

der denna period, medan en sänkt hastighetsgräns un-

der sommar kan knytas till omfattningen av semester/

fritidstrafik.

2.5 Mörker

Även om alla har en uppfattning om att vintern innebär

högre trafikolycksrisker gäller detta givetvis inte gene-

rellt, utan varierar mellan olika år och samma plats, vil-

ket dock inte mörkerförhållanden gör.

Från de i VTT Meddelande 794 analyserade hastig-

hetsmätningarna från vinterperioden har medelhastig-

heten beräknats för varje timme mellan kl. 05.00-09.00
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resp. kl. 15.00-19.00 under vinterperioden på i de un-

dersökta mätpunkterna. För varje timperiod har tim-

marna delats in i dagsljus- eller mörkertimme. Därefter

har medelhastigheten för alla dagsljustimmar och alla

mörkertimmar beräknats för en enskild timme under

perioden oktober-mars (tabell 1 och 2).

Bakgrunden till analysen är att trafikanterna i stort

sett bör vara desamma, t. ex. kl. 16.00-17.00 i en och

samma mätpunkt under vinterperioden. I början och

sluten av vinterperioden rådde under denna timme dags-

ljus, och i mitten av vinterperioden mörker. Samtidigt

gäller givetvis att väglaget i genomsnitt är sämre under

mitten av vinterperioden, vilket medverkar till att has-

tigheten är lägre i mörker vid "samma" trafik.

Syftet var att belysa mörkrets inverkan på hastighe-

ten. Till följd av trafikant- och trafiksammansättningens

variation under dygnet är hastigheten under dygnets tim-

mar U-formad. Rent generellt är formen densamma

oavsett mörker eller dagsljus, men på en lägre nivå vid

mörker, vilket dock i huvudsak gäller de timmar som

analyserats, eftersom timmar mellan kl. 09.00-13.00 har

dagsljus och timmar mellan kl. 19.00-05.00 har mör-

ker under vinterperioden.

Skillnaden i hastighet under de studerade timmarna

mellan dagsljustimmar och mörkertimmar under vinter-

perioden är omkring 4 km/h (figur 8).

I den regressionsanalys som utförts i VTI Medde-

lande 794 stod dagsljusfaktorn för ungefär 3 km/h hö-

gre hastighet än vid mörker. Härvid togs hänsyn även

till väglag och trafikflöde. Mörkertimmar har således lägre

hastighet än "motsvarande" timme med dagsljus.

 

80 90 100 110

Dagsljushastighet (km/h)

Figur 8
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Hastighetsminskning i mörker efter dagsljushastighetför motsvarande timmar

under vinterperioden 1991/92.
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Tabeli i Miedelhastighetenför personbilar under morgontimmar på vintern i olika mätpunkter.
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En eventuell lägre hastighetsgräns får inte uppfattas

som att t.ex. vinterväghållningen inte bör förbättras, el-

ler att andra åtgärder inte måste vidtas. Samtidigt kan

större vägar ha ett mer differentierat hastighetsgräns-

system i tiden än mindre betydelsefulla vägar.

Rent sakligt är frågan om hastighetsgränsen skall

sänkas med 10 eller 20 km/h, dvs. en hastighetssänkning

med 2-4 eller 4-8 km/h, vilket motsvarar förarnas nor-

mala reaktion. Ett rimligt förslag är att 110 km/h sänks

till 90 km/h resp. 90 km/h till 80 km/h under en vinter-

period och en sommarperiod förutsatt att hastighets-

gränssystemet inte generellt ändras innan dess.

VTl1 RAPPORT 435

Mörkerproblemet har behandlats ovan, och när det

gäller årstidsdifferentierade hastighetsgränser kan givet-

vis lägre hastighetsgränser gälla under mörker, alterna-

tivt under en nattperiod, och effektmässigt ha samma

effekt som ovan. I VTI Meddelande 607, 1990 redovisa-

des förslaget att "gällande hastighetsgräns är 10 km/h

lägre än den skyltade hastighetsgränsen då det är mörkt

eller mellan kl. 21.00-05.00 oavsett ljusförhållanden",

vilket egentligen inte skulle kräva någon skyltförändring

men en kontinuerlig informationsinsats, men samtidigt

skulle väglaget inte beaktas. Undersökningen nedan kan

ses mot denna bakgrund.
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3 Undersökningens syfte

Generellt gäller att ju lägre hastighetsgräns, desto lägre

hastighet. Generellt gäller också att vinterväglag med-

för lägre hastighet än vid barmark. Dessa två konstate-

randen kan leda till argumentet att hastighetsgränsen inte

spelar någon roll vid vinterväglag om hastighetsnivån vid

vinterväglag är lägre än den som erhålls vid en sänkning

av hastighetsgränsen. Ju högre hastighetsnivå vid bar-

mark, desto större absolut hastighetssänkning erhålls vid

vinterväglag, vilket också följer av ovanstående förut-

satt att vägmiljön är "densamma". Till en del kan mörker-

faktorn ligga bakom eftersom det finns en positiv kor-

relation mellan mörker och halt väglag.

Olycks- och skadebilden, och även hastighets-

mätningar, visar emellertid att trots denna anpassning till

halt väglag ( och mörker) är anpassningen inte tillräck-

lig.

I figurerna nedan anges detta tillsammans med den

situation som är önskvärd.

HYPOTES A

Hastighetsnivå hög

Hastighetsnivå låg

Barmark BarmarkHalt väglag

 

HYPOTES B
2 Barmark Halt väglag Barmark

Hastighetsnivå låg

_

- - - - =- k e
um m em mm ems #

Egentligen finns det inget argument för hypotes B om

en sänkt hastighetsgräns medför samma hastighetsnivå

som den som förekommer vid halt väglag. Hypotes B

innebär att en sänkt hastighetsgräns innebär ytterligare

22

sänkning av hastigheten vid halt väglag. Samtidigt finns

givetvis andra situationer som inte medför så kraftig

hastighetsreduktion, t.ex. vått väglag i samband med

mörker, och där en ytterligare reduktion av hastighets-

nivån skulle erhållas genom en hastighetsgränssänkning.

Det bästa sättet att ta hänsyn till vinterväglag är att

hastighetsgränsen sänks under just denna period och för

det vägnät som det gäller. Men om den normala has-

tighetsnivån vid detta väglag är lägre än vad sänkt has-

tighetsgräns, hypotes A, skulle det innebära att sänk-

ningen av hastighetsgränsen var onödig. Förmodligen

kan detta vara fallet först när hastighetsgränsen sänks

med 30-50 km/h.

Biltrafik vid vinterväglag utgör endast en liten del av

biltrafiken under vinterperioden totalt sett, men varierar

givetvis mellan norra och södra Sverige. Ju mindre an-

del av biltrafiken som uträttas vid halt väglag i en region,

desto större är olycksrisken vid halt väglag. Detta beror

på, eller kan tolkas som, att det hala väglaget utgör ett

större anpassningsproblem (överraskningsmoment) ju

mer sällan det förekommer, samtidigt som friktionen

normalt är lägre (temperaturer nära noll eller omkring

saltets smältförmåga). När det gäller trafikolyckor inne-

bär detta att andelen olyckor vid halt väglag inte nämn-

värt varierar mellan olika delar av Sverige under en vinter-

period.

Att sänka hastighetsgränsen med hänsyn till säsongs-

mässig olycks- och skadekvot samt mörkerförhållanden

torde vara den tidsdifferentiering som är bäst anpassad

till nuvarande hastighetsgränssystem.
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4 Undersökningsmetod

För att direkt ansluta till vägverkets utredningsuppdrag,

"Helt avgörande för om det kan vara meningsfullt att föra

diskussionen vidare är dock frågan om sänkt hastighets-

gräns påverkar förarens hastighet eller om han anpas-

sar hastigheten till väg- och väderförhållanden i så stor

utsträckning att en sänkt gräns inte får någon betydelse",

har följande projekt utförts.

Under vintern 1996/1997 har reshastighetsmätningar

utförts på fem par av sträckor med parvis olika hastig-

hetsgränser (110-90 km/h, 110-70 km/h, 90-70 km/h)

under åtminstone två dagsljusperioder fördelade på bar-

marksförhållanden och vinterväglag. Paren av sträckor

har valts så att de har "samma" trafik och standard, men

har varit åtskilda av en annorlunda trafikmiljö, t.ex. större

korsning eller mindre tätort, och har olika hastighetsgrän-

ser. Friktionsmätningar har gjorts samtidigt vid vin-

terväglag.

Själva observationerna har utförts med videokamera

från i förhand utplacerade arbetsbodar i början och slu-

tet av sträckorna. Sträckorna har varit minst omkring

2 km långa. Videokamerorna har också använts för do-

kumentation av väglaget.

Den hypotes som skall prövas är således att hastig-

heten vid den högre hastighetsgränsen blir densamma

som vid den lägre hastighetsgränsen vid halt väglag.

4.1 Val av sträckor

Det ursprungliga valet av sträckor innehöll även ytterli-

gare en sträcka på E4:an i Norrbotten, men den fick av

praktiska skäl uteslutas.

De slutliga fem paren av sträckor som valdes är:

Par 1: E22, Gunnebo - Infart Västervik, 110 km/h

och första delen av infarten till Västervik, 70 km/h.

Par 2: E22, söder om Björnsholm, 90 km/h, och

E22, norr om Björnsholm, 110 km/h.

Par 3: Rv 55, omedelbart norr om Flen, 70 km/h,

och längre norrut på Rv 55 vid Yxtaholm, 90 km/h.

Par 4: Lv 288 söder om Gimo först 90 km/h sedan

ytterligare söderut norr om Alunda 70 km/h.

Par 5: Rv 65 söder om Fagersta först 90 km/h se-

dan ytterligare söderut 110 km/h.

Skillnaden i standard inom de olika paren är liten även

om det i övrigt kan finnas skäl för olika hastighetsgrän-

ser.

I fortsättningen benämner vi paren enligt:

Par 1 (110-70 km/h)

Par 2 (90-110 km/h)

Par 3 (70-90 km/h)

Par 4 (90-70 km/h)

Par 5 (90-110 km/h)

I genomsnitt innebär detta ungefär 100-200 fordonspas-

sager/timme och riktning under mätperioderna. Trafik-

mässigt är det under vinterperioden ingen större skill-

nad mellan vägarna. Vägbredden är densamma på de

parvisa sträckorna, och i stort sett linjeföringen, medan

bebyggelse (utfarter) förekommer oftare på den del av

sträckan som har den lägre hastighetsgränsen. Vid ana-

lysen skiljs på riktning, eftersom detta ibland kan påverka

hastighetsnivån.

De parvisa sträckorna framgår av tabell 3 och figur

9 på nästa sida.

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 3 Sträckornas längd, trafik och vägbredd.

Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 Par 5

(110-70 ) (90-110 ) (70-90) (90-70) (90-110)

Längd 70 km/h 1 720 m 2 040 m 2 140 m

Längd 90 km/h 2 340 m 3 160 m 1 560 m 3 980 m

Längd 110 km/h 1 440 m 3 660 m 6 640 m

Personbilar/ÄMD 6 220 f/d 4 200-4 850 f/d 3 490 f/d 3 0920-3 220 f/d 3 400 f/d

Lastbilar/ÅMD 660 I/d 340-380 1/d 380 1/d 250-270 1/d 250 1/d

Vägbredd 13 m 13 m 8 m 3 m 11-12 m      
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Figur 9 De valda sträckorna i de fem paren under vinterperioden 1996/97.
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5 Genomförande

Under förvintern 1996/97 utrustades varje par av sträck-

or med fyra arbetsbodar, en i början och en i slutet av

varje sträcka. Innan samtliga bodar placerades ut pro-

vades mätförfarandet i Västervikstrakten, och där utför-

des samtidigt mätningar i mitten av november (snöblandat

regn).

Vintern anlände till södra Sverige vid Luciatid och

fortsatte i samband med julhelgen. Mörker och julledig-

het innebar att mätningarna fick vänta till efter nyår under

en fortsatt vinter. Vintern kom dock av sig i mellersta

Sverige, och nederbördsmässigt förekom under resten

av vintern inga ihållande snöperioder.

Först under slutet av vintern lyckades vi samorda

mätningar med förekomst av vinterväglag vid några till-

fällen.

Dessutom gjordes samtidigt friktionsmätningar.

5.1 Friktionsmätningar

Friktionsmätningarna utfördes med friktionsmätvagn

BV 14. Mätlängden var 1 400 meter av sträckan, var-

vid sju successiva mätvärden erhölls, ett för varje 200-

metersdel. Mätningarna gjordes i båda riktningarna samt

i vardera hjulspåret. Detta innebar att i tabell 5 redovisa

variationen i medelvärden för fyra värden som vardera

baseras på sju sträckvärden. Friktionsvärden som redo-

visas nedan mätte hastighetsgränsens hastighet. Mät-

ningar utfördes också vid hastigheten 70 km/h för samt-

liga sträckor. Friktionsvärden erhålles normalt mellan 0

och 1. Flertalet mätningar omfattar delvis fuktig vägbana,

vilket innebär en friktionssänkning från torrt väglag som

normalt har ett friktionsvärde som överstiger 0,85. Frik-

tionsvärden mellan 0,1 och 0,2, som förekommer, inne-

bär att det är mycket halt i form av polerad is/snöyta.

Detta senare gällde Par 2 i Björnsholm (13 - 14/2) samt

Par 5 i Fagersta (18/2).

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 Mättillfällen för respektive par under vintern 1996/97.

Mättillfällen under vintern 1996/97

Barmark Vinterväglag

Par 1 (110-70 km/h) 1997-01-21 1996-11-19, 1997-02-13

Par 2 (90-110 km/h) 1997-01-21 1997-02-13, 1997-02-14

Par 3 (70-90 km/h) 1997-01-22 1997-02-20

Par 4 (90-70 km/h) 1997-01-23

Par 5 (110-90 km/h) 1997-01-22 1997-02-18     
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Tabell 5 Uppmättafriktionsvärden, synligt väglag samt lufttemperatur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Friktion Väglag Lufttemperatur

Par 1:1, 110 km/h

1997-01-21 0,76-0,79 Våt/saltad vägbana 1,5 *C

1997-02-13 0,76-0,78 Våt/saltad vägbana 2,0 *C

Par 1:2, 70 km/h

1997-01-21 0,83-0,87 Nästan tortt 1,5 *C

1997-02-13 0,81-0,86 Våt/saltad vägbana 2,0 *C

Par 2:1, 90 km/h

1997-01-21 0,81-0,84 Nästan tortt 2,0 *C

1997-02-13 0,77-0,80 Snö på vägbanan - spår 2,0 *C

1997-02-14 0,33-0,43 Snö på vägbanan -spår -5,0 *C

Par 2:2, 110 km/h

1997-01-21 0,74-0,81 Fläckvis fuktig/saltad vägbana 2,0 *C

1997-02-13 0,15-0,16 Snö på vägbanan - spår 2,0 *C

1997-02-14 0,14-0,28 Snö på vägbanan - spår -5,0* C

Par 3:1, 70 km/h

1997-01-22 0,81-0,88 Fuktig/saltad vägbana 1,5 *C

1997-02-20 0,84-0,88 Fuktig/saltad vägbana +0,0 *C

Par 3:2, 90 km/h

1997-01-22 0,78-0,83 Fuktig/saltad vägbana 1,5 *C

1997-02-20 0,78-0,81 Fuktig/saltad vägbana +0,0 *C

Par 4:1, 70 km/h

1997-01-23 0,81-0,82 Fuktig/saltad vägbana 2,0 *C

Par 4:2, 90 km/h

1997-01-23 0,83-0,84 Fuktig/saltad vägbana 2,0 *C

Par 5:1, 110 km/h

1997-01-22 0,78-0,82 Fuktig/saltad vägbana 1,0 *C

1997-02-18 0,67-0,84 Delvis fuktig/saltad vägbana -3,0 *C

1997-02-18 0,15-0,19 Lös snö-blåst -3,0 *C

Par 5:2, 90 km/h

1997-01-22 0,81-0,84 Fuktig/saltad vägbana 1,0 *C

1997-02-18 0,36-0,84 Delvis fuktig/saltad vägbana -3,0 *C

1997-02-18 0,15-0,17 Lös snö-blåst -3,0 *C
  

Vägbanans temperatur var i flertalet fall under 0 *C.

Mätningarna speglar vinterperioden under början av 1997

i mellersta Sverige. Avsaknaden av längre sammanhäng-

ande nederbördsperioder i form av snö var generell trots

att temperaturen ofta var omkring noll och lägre. Vid

några tillfällen lyckades friktionsmätningarna täcka in

tidsperioder med mycket låg friktion.

5.2 Videomätningar - Hastighet

I de fyra arbetsbodarna placerades vid mättillfället video-

kameror som genom bodfönstret filmade passerande

fordon och tidpunkten för passage. Arbetsbodarna fanns

på plats hela vintern. Mätningarna utfördes som fram-

går ovan endast på vardagar och under 3-6 timmar under

dagsljusperioden. Videomätningarna omfattar fler mät-
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tillfällen än friktionsmätningarna.

Utvärderingen, som är omfattande, innebär att de fyra

erhållna filmerna visas samtidigt på fyra TV-apparater

och passagetidpunkterna för varje identifierat fordon

anges. Sträckan mellan arbetsbodarna innebär att res-

hastigheten för de fordon som passerar sträckan kan

beräknas och jämföras med reshastigheten på den an-

dra sträckan, förutsatt att fordonet identifierats även på

denna sträcka. I princip är det endast de fordon som

samtidigt färdas båda sträckorna och har identifierats

som har analyserats avseende reshastigheterna på de båda

sträckorna i paret.

Genom att aggregera samtliga fordons reshastigheter

på var och en av parets sträckor och jämföra reshastig-

hetsnivån mellan perioder med olika väglag kan väglagets
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inverkan på hastigheter belysas. Det hade varit än mer

intressant om fordonen och föraren även identifierats

mellan olika mättillfällen, vilket dock inte gjorts.

Minst en mätperiod har definierats som barmarks-

förhållande. För någon av sträckorna har inte direkt vin-

terväglag rått och i något fall har regnnederbörd eller våt

vägbana varit den period som definierats som barmarks-

period. Observera att mätningarna skett i dagsljus, i stort

sett mellan klockan 09.00 och 15.00, och omfattar nor-

malt tre timmars videofilmning.

5.2.1 Olika metoder för skattning av hastighet

Det är ganska ovanligt att hastighetsmätningar utförs i

form av reshastighetsmätningar. I vissa fall transforme-

ras punkthastighetsmätningar till reshastighetsmätningar.

Anledningen är normalt att reshastighetsmätningar över

längre sträckor kräver någon form av identifiering, vil-

ken är omöjlig vid slangmätningar eftersom det inte går

att skilja på personbilar med samma axelavstånd. Res-

hastigheten är normalt lägre än motsvarande punkt-

hastighet, men detta varierar givetvis till följd av sprid-

ningen i hastighet mellan fordon. Om alla fordon har

samma hastighet blir reshastighet och punkthastighet

densamma.

Undersökningen är således en direkt mätning av den

genomsnittliga reshastigheten över de omkring 2 km

långa sträckorna. En annan fördel med mätförfarandet

är att väglaget inte misstänks påverka mätningarna som

är fallet vid slangmätningar. Det senare var kanske det

viktigaste argumentet i valet mellan olika mätmetoder.

I undersökningen har tidpunkten för passage note-

rats för de observerade personbilarna.

Genom att fordonen identifierats i de två sträckornas

båda ändar, videokameror med synkroniserade klockor,

har körtiden beräknats för var och en av sträckorna och
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med avseende på riktning.

En av sträckorna var 3 660 meter och antalet regist-

rerade personbilar i ena riktningen var 143. För varje

fordon fanns uppgift om passagetiden i sekunder. Ge-

nom att sortera passagetiderna i storleksordning var

mediankörtiden 123 sekunder och medianhastigheten

(den 73:dje observationen efter storlek) = 107,12 km/h.

Medelvärdet av passagetiden var 124,41 sekunder

med standardavvikelsen 15,86 sekunder.

Detta ger en harmoniskt medelhastighet av 105,9 +

2,2 km/h.

Det vanliga hastighetsmedelvärdet är 107,53 km/h

med standardavvikelsen 13,05 km/h, vilket innebär skatt-

ningen 107,53 +2,14 km/h.

I redovisningen anges medelhastigheten över sträckan

enligt det senare.

Detta innebär att de hastighetsskillnader som finns

mellan olika hastighetsgränser och/eller väglagsförhåll-

anden är genomgående signifikanta på risknivån 5%.

Ingen av de undersökta sträckorna undersöktes vid

högtrafiktid utan i stort sett mitt på dagen, under varda-

gar, till följd av att dagsljusförhållanden var ett villkor

för videofilmningen.

5.3 Reshastighet för samma fordon på båda

sträckorna

Av tabell 6 framgår mätningarnas fördelning på de olika

paren och förekommande hastighetsgränser och väglag.

I tabellen redovisas de skillnader i reshastighet som er-

hållits till följd av olika hastighetsgränser och inverkan

på reshastigheten av vinterväglag.

Tabellen visar att det föreligger en stabil hastighets-

skillnad oavsett väglag mellan de olika hastighetsgrän-

serna på de i övrigt likvärdiga sträckorna i varje par.
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Tabell 6

tighetsgräns, väglag och riktning.

Reshastighetför identifierade fordon som passerat båda sträckorna i paret med hänsyn till has-

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Sträcka, väglag, |Reshastighet (km/h) Reshastighetsskilinad Reshastighetsskillnad vid

riktning (km/h) vinterväglag(km/h)

Hastighetsgräns Skillnad i hastighetsgräns

Par 1-Västervik 70 90 110 90-70 110-90] 110-70 H-gräns 90 H-gräns 110

Vinterväglag 1 73,2 98,4 25,2

Vinterväglag 2 71,9 94,3 22,4

Vinterväglag 11 70,2 99,5 29,3

Vinterväglag 12 71,3 98,3 27,0

Par 2-

Björnsholm

Barmark 1 99,3 107,5 8,2

Barmark 2 96,4 106,4 10,0

Vinterväglag 1 82,1 88,1 6,0 - 17,2 -19,4

Vinterväglag 2 78,1 86,9 8,8 -18,3 -19,5

Vinterväglag 11 85,8 92,7 6,9 -13,5 -14,8

Vinterväglag 12 84,2 _90,5 6,3 - 12,2 -15,9

Par 3-Flen

Barmark 1 79,8 84,4 4,6

Barmark 2 77,5 87,2 9,7

Par 4-Gimo

Barmark 1 76,5 83,9 7,4

Barmark 2 74,8 82,4 7,6

Par 5-Fagersta

Barmark 1 99,0 106,1 7,1

Barmark 2 92,6 100,9 8,3

Vinterväglag 1 89,8 97,2 7,4 -9,2 -8,9

Vinterväglag 2 87,2 95,6 8,4 -5,4 -5,3

5.3.1 Kumulativ hastighetsfördelning väglag, samtidigt som det finns en tendens till mins-

 

Genom att jämföra de kumulativa hastighetsfördelning-

arna erhålls en uppfattning om hastighetsfördelningen

flyttas parallellt eller på annat sätt. Av figurerna i bilaga

1 framgår att hastighetsfördelningen i stort sett flyttas

parallellt till lägre hastighet vid lägre hastighetsgräns el-

ler vid sämre väglag. Detta illustreras av figur 10 som

beskriver den kumulativa reshastighetsfördelningen på

90- och 110-sträckorna vid Björnsholm vid barmark och

halt väglag.

Hastighetsskillnaden, till följd av skillnader i hastig-

hetsgräns, finns hela tiden kvar även vid mycket dåligt

28

kad hastighetsspridning vid låg medelhastighet eller ökad

hastighetsspridning vid hög medelhastighet. Detta fram-

går av mätningar i Björnsholm vid barmark och vid

vinterväglag. De parvis kurvorna representerar olika rikt-

ningar.

Figurerna uppvisar att spridningen i reshastigheter

mellan fordon är relativt stor vid en och samma hastig-

hetsgräns. I figur 11 redovisas standardavvikelsen i res-

hastighet som funktion av medelreshastigheten.

Standardavvikelsen i reshastighet är 11-12% av me-

delreshastigheten.
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Björnsholm, 110/90, Barmark resp. vinterväglag och riktning
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Figur 10 Den kumulativa reshastighetsfördelningen vid barmark resp. vinterväglag och riktning

vid Björnsholm.
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Figur 11 Standardavvikelse i reshastighet som funktion av medelreshastighet.

Björnsholm, Barmark resp. Vinterväglag. Vintern 96/97

110 till 90

km/h -Barmark
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Figur 12 Fördelningsfunktionen vid barmarkför skillnaden i reshastighet mel-

lan 110 och 90 km/h vid Björnsholm.
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5.3.2 Variation i reshastighetsskillnad vid

barmark och vinterväglag för samma

fordon

I figur 12 är det intressant att studera hur hastigheten

mellan sträckorna är korrelerad för enskilda fordon. Det

hade inte varit helt främmande att anta att korrelationen

är hög, dvs. hastigheten för samtliga personbilar är un-

gefär 7-8 km/h högre på 110-vägen jämfört med 90-

vägen för samma fordon. Figur 12 redovisar fördel-

ningsfunktionerna för paret av sträckor vid Björnsholm,

varav den ena har hastighetsgränsen 90 km/h och den

andra 110 km/h vid barmark resp. vinterväglag.

Det framgår att korrelationen mellan hastigheten för

den enskilda personbilen på de båda sträckorna i paren

är tämligen låg oavsett väglag. För trafiken gäller att

hastigheten är högre vid hastighetsgränsen 110 km/h.

Däremot finns inte detta klara samband för enskilda

personbilar. Som framgår av figuren är det omkring 10%

av fordonen som körde med lägre hastighet på 110-

sträckan än på 90-sträckan och drygt 10% som körde

>20 km/h fortare på 110-sträckan.

För att närmare undersöka detta redovisas person-

bilarnas skillnader i hastighet vid Gimo och hastighets-

gränserna 90 och 70 km/h i vardera riktningen. Detta

redovisas i figur 13 och resultatet motsvarar det i figur

12.

Söder om Fagersta har såväl reshastigheten vid bar-

mark som vid vinterväglag undersökts. Reshastighets-

skillnaden vid barmark och vinterväglag samt resp. rikt-

ning redovisas i figur 14.

Som framgår ovan uppträder samma fenomen även

på de senare sträckorna trots att längden på sträckorna

är 3 980 meter resp. 6 640 meter, och att det är 6 500

meter mellan sträckorna i Fagersta. Skillnaden i hastig-

het är således långt ifrån densamma på olika vägavsnitt

med olika hastighetsgränser, utan har en oväntat stor va-

riation oavsett väglag eller riktning. Ett sätt att belysa

detta är att analysera spridningen i reshastighetsskillnad

mellan de båda sträckorna, vilket redovisas i figur 15.
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Figur 13 Fördelningsfunktionen för skillnaden i reshastighet mellan 90- och 70-

sträckan vidfärd i vardera riktningen.
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Figur 14 Fördelningsfunktionen för skillnaden i hastighet mellan 110-sträckan och 90-
sträckan vid olika väglag och riktning.
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Figur 15 Standardåvvikelse i skillnad mellan reshastigheter på de båda sträckorna och
reshastighetsskillnad.

Som framgår av figur 15 ger en extrapolering till lan två olika sträckor, och att standardavvikelsen givet-

reshastighetsskillnad = 0 att standardavvikelsen i res- vis ökar ju större hastighetsskillnaden är.

hastighetsskillnad är av storleksordningen 6 km/h mel-
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6 Slutsatser

Den stora variationen i reshastighet för personbilar

mellan två i övrigt likvärdiga sträckor, men med olika

hastighetsgräns, visar att hastighetsskillnaden är mer

slumpmässig än styrd av skillnaden i hastighetsgräns.

Däremot finns skillnaden mellan hastighetsfördelning-

arna på de båda sträckorna som funktion av hastig-

hetsgräns, och där hastighetsfördelningens medelvärde

är högre vid en högre hastighetsgräns.

Både praktiskt och teoretiskt har detta en betydelse

och innebär att slumpvariationen i trafiken, när det gäl-

ler hastighet för ett fordon, varierar betydligt mer än vad

som tidigare varit bekant. Samtidigt försvåras valet av

selektiva åtgärder mot vissa fordons- och förargrupper

eftersom dessa inte automatiskt kan hänföras till grup-

pen som kör fort eller sakta.

32

Undersökningens utgångshypotes attfordonfram-

förs med samma låga hastighet vid mycket dåligt väg-

lag oavsett hastighetsgräns kanförkastas när det gäl-

ler hastighetsfördelningen, men är givetvis "sann"för

en grupp fordon. Men lika sant är att en liten grupp

fordonfaktiskt minskat sin hastighet trots högre has-

tighetsgräns, men att majoriteten kör med högre has-

tighet, och vissa med betydligt högre hastighet vid den

högre hastighetsgränsen än vadsom varfallet vid den

lägre hastighetsgränsen.

Undersökningen visar således att hastighets-

beteendet hos en enskild personbil(sförare) varierar

kraftigt och påverkas i hög grad av annat än

hastighetsgränsen. Trafikens hastighet, medelres-

hastigheten eller hastighetsfördelningenför samtliga

personbilar, är emellertid mycket starkt beroende av

gällande hastighetsgräns.
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Bilaga 1

Sid 1(4)

Jämförelse mellan kumulativa hastighetsfördelningar på

de olika paren och väglag
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Figur 1 Västervik. Jämförelse 70 - 110 km/h vid vinterväglag.
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Figur 2 Björnsholm. Jämförelse 90 - 110 km/h vid barmark.
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Bilaga 1

Sid 2(4)
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Figur 3 Björnsholm. Jämförelse 90 - 110 km/h vid vinterväglag

(1997-02-13).
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Figur 7 Flen. Jämförelse 70 - 90 km/h vid barmark.

 i g v in.. _.

    0,9 moved

lI l

GIMO, Par 4, Barmark I

    
 

 

0,7

0,6 4-- verser pve dande, s ed e ,_.__._l.r

0,5

 

     

 
70 km/h 90 km/h |.

   A
n
d
e
l

  
0,4 

 

0,3 le nrserna

 

0,2 Je f ren var grerl rr

0,1  

 
 

     

40 50 60 70 80 30 100 110 120

km/h

Figur 8 Gimo. Jämförelse 70 - 90 km/h vid barmark.
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