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Referat 

Enligt tidigare studier av vägytans inverkan på fordonshastighet medför ökande spårdjup (SPÅR) och 

ökande längsgående vägojämnheter (IRI) att fordonshastigheten minskar. I beskrivning av vägytan 

ingår normalt också makrotextur (MPD). Kunskap om betydelse av MPD för fordonshastighet har 

hittills saknats. Det primära syftet med föreliggande studie har varit att komplettera befintlig kunskap 

om hastighet med betydelsen av MPD.  

Denna studie av hastighet som funktion av vägyta, har baserats på befintliga data från punkthastighets- 

(TMS) och vägytemätningar (RST). Båda dessa dataunderlag är framtagna inom Trafikverkets årliga 

omfattande mätprogram. 

De fordonstyper som ingår i studien är: lätta fordon utan släp (pbu); lätta fordon med släp (pbs); tunga 

treaxliga fordon utan släp (lbu) och tunga fordon med släp (lbs). 

De vägegenskaper som ingår i studien som förklaringsvariabler är: vägbredd; hastighetsgräns; 

horisontell kurvatur (ADC); vertikal kurvatur (RF); spårbildning (SPÅR); ojämnheter (IRI) och 

makrotextur (MPD). Vägbredd och hastighetsgräns ingår som klassindelare. 

Stora skillnader i vägyteeffekter på hastighet har erhållits mellan 70- och 90-väg, vilket stöds av en 

litteraturreferens. Detta talar för att denna förutsättning ska beaktas. Både för pbu och lbs och för de 

två studerade vägtyperna gäller att vägytan har större betydelse för den resulterande hastigheten än 

linjeföringen i TMS-punkternas medianmiljöer. Inom gruppen av vägytevariabler har IRI störst 

betydelse, därefter MPD och slutligen SPÅR. Behovet av fortsatt forskning inom området bedöms som 

mycket stort. 
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Abstract 

According to previous studies of the road surface impact on vehicle speed causes increasing rut depth 

(RUT) and increasing longitudinal road unevenness (IRI) to the vehicle speed decreases. In the 

description of the road surface impact on vehicle speed macro texture (MPD) normally also is 

included. Knowledge of the importance of the MPD for the vehicle speed has so far been lacking. The 

primary purpose of the present study was to supplement existing knowledge about the speed of the 

importance of the MPD. 

This study of velocity as a function of road surface has been based on existing data from spot speed 

(TMS) and road surface measurements (RST). Both of these data sets are developed within the 

Transport Administration’s annual comprehensive measurement program. The types of vehicles 

included in the study are: light vehicles without trailers (pbu); light vehicles with trailers (pbs); heavy 

three-axle vehicles without trailers (lbu) and heavy vehicles with trailers (lbs). 

The road properties included in the study as explanatory variables are: road width; speed limit; 

horizontal curvature (ADC); vertical curvature (RF); rutting (track); roughness (IRI) and the macro 

texture (MPD). Road width and the speed limit are included for classification. Large differences in 

road surface effects on speed have been established between 70- and 90-road, which is supported by a 

literature reference. This indicates that this condition shall be considered. Both of pbu and lbs and for 

the two types of road, the road surface is more significant for the resulting speed than the road 

geometry of the TMS-spots median conditions. Within the group of road surface variables IRI is the 

most important variable, then MPD and finally RUT. The need for further research in this area is 

assessed as very high. 
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Sammanfattning 

Hastighet – vägyta: Problemet, kunskapsläget, fördjupad analys och förslag till fortsatt 

forskning 

av Ulf Hammarström (VTI), Urban Björketun (VTI), Olle Eriksson (VTI) och Mohammad 

Reza-Yahya (VTI) 

 

Samband mellan hastighet och vägytestandard är av intresse för planering av beläggningsunderhåll på 

vägnätet. De kostnader och målvariabler som påverkas av dessa samband är utöver restid sådana för 

drivmedel (fordonskostnader), energi och miljö.  

Vägytan kan inverka på fordonshastighet både genom körbeteende och genom färdmotstånd. 

Beteendets vägyteberoende kan bland annat förväntas vara relaterat till åkkomfort och säkerhets-

upplevelse. Inverkan genom färdmotstånd – rullmotståndsdelen – gäller primärt tunga fordon i motlut 

eller under acceleration det vill säga när all tillgänglig motoreffekt utnyttjas. 

Enligt tidigare studier av vägytans inverkan på fordonshastighet medför ökande spårdjup (SPÅR) och 

ökande längsgående vägojämnheter (IRI) att fordonshastigheten minskar. I beskrivning av vägytan 

ingår normalt också makrotextur (MPD). Kunskap om betydelse av MPD för fordonshastighet har 

hittills saknats. Det primära syftet med föreliggande studie har varit att komplettera befintlig kunskap 

om hastighet med betydelsen av MPD.  

Denna studie av hastighet som funktion av vägyta har baserats på befintliga data från punkthastighets- 

(TMS) och vägytemätningar (RST). Båda dessa dataunderlag är framtagna inom Trafikverkets årliga 

omfattande mätprogram. De fordonstyper som ingår i studien är: lätta fordon utan släp (pbu); lätta 

fordon med släp (pbs); tunga treaxliga fordon utan släp (lbu) och tunga fordon med släp (lbs). 

Komplexitetsgraden i att beskriva vägyteeffekt på hastighet i en punkt som föregås av viss sträcklängd 

enligt något av följande alternativ är mycket olika: 

 en längre homogen sträcka med en uppsättning egenskaper 

 en serie av kortare homogena delsträckor med olika uppsättningar av egenskaper. 

Den andra punkten har en väsentligt högre komplexitetsgrad än den första. För varje homogen sträcka 

finns en ingångs- och en utgångshastighet. Om en homogen sträcka är tillräckligt lång kan det även 

finnas en konstant jämviktshastighet. Mellan dessa hastighetsnivåer finns dessutom anpassnings-

sträckor med acceleration eller retardation. Dessa hastigheter är funktioner av egenskaper hos aktuell 

sträcka samt egenskaper hos föregående och efterföljande homogena sträckor. De sträckegenskaper 

som ingår i studien som förklaringsvariabler är: vägbredd; hastighetsgräns; horisontell kurvatur 

(ADC); vertikal kurvatur (RF); spårbildning (SPÅR); ojämnheter (IRI) och makrotextur (MPD). 

Vägbredd och hastighetsgräns ingår som klassindelare. 

Medelvärden av ADC, RF, SPÅR, IRI och MPD, har beräknats över föresträckor av olika längd mellan 

100 meter och 1 000 meter. Dessa medelvärden kan i vissa fall förändras väsentligt med förändrad 

sträcklängd medan hastighetsdata är desamma. Den ibland systematiska förändringen är till en del en 

följd av att lägena för mätplatserna inte är slumpmässigt valda. 

Stora skillnader i vägyteeffekter på hastighet har erhållits mellan 70- (bredd -8 m) och 90-väg (bredd 

8–10 m), vilket stöds av en litteraturreferens. Beträffande den färdmotståndsberoende vägyteeffekten 

på hastighet kan man med enkla överslagsmässiga beräkningar visa hur effekten varierar med 

hastighetsgräns, lutning, IRI och MPD. De stora skillnaderna i vägyteeffekter på hastighet mellan 

bland annat olika hastighetsgränser talar för att detta ska beaktas, till skillnad från merparten av de 

resultat som redovisas i litteraturen. 
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Både genomsnittlig förklaringsgrad och andel signifikanta parameterskattningar talar för att den 

använda linjära regressionsmodellen varit mera representativ för 70- än för 90-väg. Emellertid är 

resultaten för 70-väg svåra både att tolka och tillämpa som följd av mycket stora relativa variationer i 

skattade parametervärden inklusive teckenväxlingar med variation av föresträckans längd. Tecken-

växlingar förekommer också mellan 70- och 90-väg. Absolutbeloppen av parameterskattningarna är i 

de flesta fall betydligt större för 70- än för 90-väg.  

På 70-väg gäller att parameterskattningarna för 100 meter jämfört med övriga föresträckor i huvudsak 

har olika tecken ifråga om SPÅR och IRI till skillnad från MPD. Med föresträcka minst 400 meter ger i 

allmänhet större värden på SPÅR och MPD en ökande hastighet och större IRI en minskande hastighet. 

På 90-väg förekommer i huvudsak inga teckenväxlingar med variation av föresträcka. Skattningarnas 

variation med föresträcka är också väsentligt mindre än för 70-väg. Ökande värden på variablerna 

SPÅR, IRI och MPD ger som resultat minskande modellhastighet. 

På 90-väg gäller följande parametervärden för pbu med föresträcka 100 meter (alla signifikanta): 

 SPÅR: -0,30 

 IRI: -2,5 

 MPD: -3,1 

 ADC: -0,15 

 RF: 0,17 

Även om några signifikanta värden inte kunnat påvisas för lbs på 90-väg kan ändå skattade värden, 

vilka inte innehåller teckenväxlingar med föresträcka, vara av intresse. Med föresträcka 400 meter fås: 

 SPÅR: -0,18 

 IRI: -1,2 

 MPD: -2,3 

 ADC: -0,07 

 RF: 0,07. 

Om respektive variabel ökas med en enhet förändras hastigheten (km/h) med ovan angivna värden.  

Både för pbu och lbs och för de två vägtyperna gäller att vägytan har större betydelse för den 

resulterande hastigheten än linjeföringen i TMS-punkternas medianmiljöer. Inom gruppen av 

vägytevariabler, både för pbu och lbs, har IRI störst betydelse, därefter MPD och slutligen SPÅR.  

En stor variation av parameterskattningar med bland annat föresträcka försvårar både tolkning och 

tillämpning av erhållna resultat. Vid tillämpning måste vägmiljövariabler medelvärdesbildas för en 

sträcka lika lång som den föresträcka valda parametrar motsvarar.  

Mot bakgrund av att den samlade hastighetseffekten för fri trafik av vägytans tillstånd är väl så stor 

som effekten av linjeföring, åtminstone inom de två studerade vägmiljöerna, borde det finnas ett stort 

behov av fortsatt forskning. Denna forskning skulle kunna omfatta följande inslag: 

 fördjupning ifråga om förklaringar till studiens resultat 

 kompletterande analyser på upplagt underlag 

 kompletterande analyser på tillgängligt inte upplagt underlag 
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 metodutveckling generellt inklusive modellutformning och anpassning till EVA-modellen 

enligt tre huvudalternativ: jämviktshastighet kompletterad med datorsimulering; klassning av 

TMS-punkter efter övrig vägmiljö eller restidstudier per vägmiljöklass 

 utveckling av nya generella samband mellan hastighet och vägyta för alla viktigare vägklasser 

definierade av vägtyp, vägbredd, hastighetsgräns och linjeföringsstandard. 
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Summary 

Vehicle speed – road surface: The problem, state of the knowledge, in depth analyses and 

suggestions for further research  

by Ulf Hammarström (VTI), Urban Björketun (VTI), Olle Eriksson (VTI) and Mohammad Reza 

Yahya (VTI) 

 

The correlation between speed and road surface condition is of interest for the planning of pavement 

maintenance on the road network. The costs and the target variables that are affected by this 

correlation are, in addition to travel time, fuel consumption (vehicle costs), energy and environment. 

The road surface may influence the vehicle speed both through driving behavior and driving 

resistance. The driving behavior under influence of the road surface condition is expected to be related 

to the ride comfort and safety experience. The influence by driving resistance – the rolling resistance 

part – applies primarily for heavy vehicles traveling uphill or during acceleration, i.e., when all the 

available engine power is utilized. 

According to previous studies of the road surface influence on the vehicle speed increased rut depth 

(RUT) and increasing longitudinal road unevenness (IRI) causes decreased vehicle speed.  

In the description of the road surface macro texture (MPD) is normally also included. There has, 

however, been a lack of knowledge about the importance of MPD on vehicle speed. The main purpose 

of the present study was to supplement existing knowledge about the vehicle speed with the 

importance of MPD. 

This study on vehicle speed as a function of the road surface has been based on existing data from 

speed measurements (TMS) and road surface measurements (RST). Both of these data sets are 

developed within the Transport Administration's annual comprehensive measurement program. The 

vehicle types included in the study are: light vehicles without trailers (pbu); light vehicles with trailers 

(pbs); heavy three-axle vehicles without trailers (lbu) and heavy vehicles with trailers (lbs). 

The degree of complexity in describing the effect of the road surface influence on the speed at a point 

that is preceded by a certain section length (pre-section), according to one of the following options, is 

very different: 

 a longer homogeneous section with one set of properties 

 a series of shorter homogeneous subsections with a different set of properties. 

The second point has a significantly higher degree of complexity than the first. For each section there 

is a homogeneous input and an output speed. If a homogeneous section is sufficiently long, there can 

also be a constant equilibrium speed. Between these speed levels there are also adaptation sections 

with acceleration or deceleration. These speeds are functions of the characteristics of the current 

section as well as the characteristics of the preceding and succeeding homogeneous sections. The 

section characteristics included in the study as explanatory variables are: road width; speed limit; 

horizontal curvature (ADC); vertical curvature (RF); rutting (RUT); roughness (IRI) and the macro 

texture (MPD). The road width and the speed limit are included as class distributors. 

Mean values of ADC, RF, RUT, IRI and MPD, has been calculated for pre-sections of different lengths 

between 100 metre and 1 000 metre. These averages can sometimes change significantly with changes 

in section length while the speed data is the same. The sometimes systematic variation is in part a 

consequence of the positions of the measurement sites (TMS) not being randomly selected. 

Large differences in the influence of road surface on speed has been established between 70 km/h 

(width -8 m) and 90 km/h (width 8–10 m) roads, which is supported by a literature reference. As for 
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the driving resistance dependent effect of road surface on speed, it is possible to show by simple 

preliminary calculations how the effect varies with speed, inclination, IRI and MPD. The large 

differences in road surface effects on speed between e.g. different speed limits suggest that this should 

be taken into account, although this has not been done in most of the calculated results reported in the 

literature. 

Both the average degree of explanation and share of significant parameter estimates suggest that the 

used linear regression model was more representative of the 70 km/h road than of the 90 km/h road. 

However, the results for the 70 km/h road are difficult both to interpret and apply as a result of the 

very large relative variations in the estimated parameter values, including changes of sign with 

variation of preceding section length. Changes in sign also occurs between 70 km/h and 90 km/h 

roads. Absolute values of the parameter estimates are in most cases substantially higher for 70 km/h 

than for 90 km/h roads. 

On the 70 km/h roads the parameter estimates for 100 metre pre-sections compared with other pre-

sections mainly have different signs for RUT and IRI but not for MPD. With a pre-section of 

400 metre larger RUT and MPD generally provides increasing speed and larger IRI provides 

decreasing speed. 

On the 90 km/h road essentially no sign changes occur with the variation of length of the pre-section. 

The estimates variation with length of pre-section is also significantly less than for the 70 km/h road. 

Increasing values of variables RUT, IRI and MPD results in decreasing the model speed. 

On a 90 km/h road, the following parameter values for a pbu with pre-section 100 metre (all 

significant) are obtained: 

 RUT: -0.30 

 IRI: -2.5 

 MPD: -3.1 

 ADC: -0.15 

 RF: 0.17 

Although no significant values could be demonstrated for lbs on a 90 km/h road the estimated values 

still can be of interest, as they do not contain any sign changes with pre-section length. With pre-

section 400 m the following parameter values are obtained: 

 RUT: -0.18 

 IRI: -1.2 

 MPD: -2.3 

 ADC: -0.07 

 RF: 0.07 

If one of the variables is increased by one unit, the speed (km/h) is changed according to the above 

presented values. 

Both for pbu and lbs, as well as for the two types of roads, the road surface has a larger influence for 

the resulting speed than the road alignment in the median environment of the TMS-points. Within the 

group of road surface variables, for both pbu and lbs, IRI has the greatest influence, followed by MPD 

and then finally RUT. 
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A large variation of parameter estimates with e.g. pre-section complicates both the interpretation and 

the application of the results obtained. For the application the road environment variables must be 

averaged for a section equal in length to the pre-section to which the selected parameters correspond. 

Given that the overall influence of speed of the road surface condition for free traffic probably is as 

big as the influence of road alignment, at least in the two studied road environments, there should be a 

great need for further research. This research could include the following elements: 

 deeper analyses in terms of explanations for the study's results 

 complementary analyses on all gathered and prepared data 

 complementary analyses on available but not prepared data 

 method development in general including modeling and adaptation to the EVA model 

according to three main options: the equilibrium speed, supplemented by computer simulation; 

classification of TMS points for other road environment; travel time studies per road 

environment class 

 development of new general correlations between speed and road surface for all major road 

classes defined by road type, road width, speed and alignment standard. 
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1. Inledning 

Enligt tidigare studier av hur vägytan påverkar fordonshastighet medför ökande spårdjup (SPÅR) och 

ökande längsgående vägojämnheter (IRI) att fordonshastigheten minskar, se bl.a. Ihs och Velin (2002). 

I beskrivningen av vägyta ingår normalt också makrotextur (MPD). Betydelsen av MPD för 

fordonshastighet har inte ingått i tidigare av VTI kända studier, varför kunskap om betydelsen av MPD 

för fordonshastighet saknas. 

Vägytan kan inverka på fordonshastighet både genom körbeteende och genom fordonsprestanda 

relativt färdmotstånd. Beteendets vägyteberoende kan bl.a. förväntas vara relaterat till åkkomfort och 

säkerhet. Ökande IRI och MPD medför ökande rullmotstånd, se Hammarström et al. (2012). Ett 

förändrat rullmotstånd kan inverka på hastighetsnivån exempelvis i motlut och under acceleration om 

all tillgänglig motoreffekt utnyttjas. Det kan också vara så att vägytans hastighetseffekt påverkas av 

meteorologiska förhållanden och då speciellt av nederbörd, vilket stöds av Ihs och Velin (2002). 

Mängden vatten per vägytenhet är bl. a en funktion av regnintensitet, av spårdjup, av tvärfall, av 

vägens lutning i längdled och av trafikflöde. Med ökande vattenmängd på vägytan ökar rullmotståndet 

vid en och samma hastighet. Denna icke oväsentliga motståndsökning, se Hammarström och Karlsson 

(1987), kan förväntas medföra en hastighetsreduktion om framdrivningseffekten är otillräcklig. 

Dessutom kan försämrad sikt och risken för vattenplaning förväntas påverka bilförarnas 

hastighetsanspråk.  

Vid nederbörd sker det en ansamling av vatten i spårbildningen. En hypotes är att fordonens sidoläge 

skulle kunna påverkas av mängden vatten i spåren. Om sidoläget förändras mot höger eller vänster 

skulle kunna bero på storleken av mötande trafikflöde. Därmed skulle hjulen vid vått väglag kunna 

exponeras för andra värden på IRI och MPD än för torrt väglag och dessutom bero av mötande 

trafikflödes storlek. 

Ett ytterligare förhållande som skulle kunna påverka betydelsen av meteorologiska förhållanden är 

solvinkel relativt horisonten. Den resulterande effekten av spårbildning skulle då kunna påverkas av 

trafikflöde, nederbörd och solvinkel . Om ljusförhållande har betydelse för hastighet kan samband 

mellan hastighet och solvinkel vara användbara för att utveckla en generell hastighetsmodell för olika 

regioner och tid på året och dygnet. 

En rimlig hypotes är att en hastighetseffekt av vägytestandard kan förväntas bero på övriga 

vägmiljövariabler, se vidare avsnitt 4.3.2. 

Beträffande vilka förklaringsvariabler utöver vägyta som ska ingå i en hastighetsmodell skulle mått 

som kan översättas till Trafikverkets väggeometriska mått (siktklass) kunna vara ett lämpligt 

alternativ. 

Om variabler av betydelse för hastighet inte tas med i en funktionsansats behöver man beakta vilka 

värden dessa variabler kan ha i anslutning till kalibreringsdata. 

Vad som också skulle kunna ha betydelse för samband mellan hastighet och vägyta är följande: 

 förarstöd som farthållare: förekomst och användning 

 hastighetsregulator på tunga fordon 

 fordonsutveckling i övrigt 

 eventuella samband mellan vägyta och genomsnittlig reslängd. 
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Efter beläggning av en väg kan man förvänta följande jämfört med försituationen: 

 att SPÅR minskar 

 att IRI minskar 

 att MPD ökar (om samma material och sammansättning som före). 

Enligt befintlig kunskap avseende SPÅR och IRI kan man som följd av dessa förändringar normalt 

förvänta en hastighetsökning efter en beläggningsåtgärd. 

De samlade energieffekterna av beläggningsåtgärder kan till viss del ta ut varandra, hastigheten ökar 

och rullmotståndet ökar eller minskar. Om det totala rullmotståndet ökar eller minskar beror på hur IRI 

och MPD förändras. Den resulterande energieffekten för trafiken av beläggningsåtgärder kan därmed 

inte förväntas vara stor, vilket exempelvis framgår ur Hammarström et al. (2012). För att göra bilden 

fullständig behöver en eventuell MPD-effekt på hastighet undersökas och beaktas. 

Åtgärder på vägytan beslutas utifrån om gränsvärden för olika vägytemått är överskridna enligt 

Trafikverket (2012). Medelvärden av dessa vägytemått beräknas då för 100 m långa sträckor. 

Gränsvärdena för beslut om åtgärd är indelade efter trafikklasser och skyltad hastighet. 



VTI rapport 902  19 

2. Målsättning 

Primärt söks inverkan av vägytestandard, uttryckt i vanligen använda standardiserade mått (SPÅR, IRI 

och MPD), på frifordonshastighet1 för olika typsektioner och hastighetsgränser. De fordonstyper som 

hastighet söks för är lätta fordon utan släp, lätta fordon med släp, tunga fordon utan släp och tunga 

fordon med släp. 

I målsättningen ingår även att om möjligt beakta betydelsen av meteorologiska förhållanden och 

ljusförhållanden för vägytans inverkan på hastighet.2 Med tillgång till sådan information ökar 

möjligheterna att generalisera framtagna samband om hastighet och vägyta. 

 

                                                      

1 Avgränsning med syfte att reducera graden av komplexitet men som också reducerar representativiteten. 

2 Dessa punkter har inte slutförts av resursskäl. 
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3. En fördjupad litteraturgenomgång 

Referenser av intresse i detta sammanhang är både sådana som direkt beskriver vägytans effekt på 

hastighet och andra som beskriver hastighetseffekt av övriga variabler av betydelse för hastighet. Att 

gruppen av övriga variabler har medtagits beror på att en rimlig hypotes är att vägyteeffekten kan bero 

på den hastighetsnivå som förklaras av dessa övriga variabler. Mera generellt skulle man kunna påstå 

att en brist i de hastighetssamband som redovisas i litteraturen är att de antingen är inriktade på vägyta 

eller på väggeometri.  

Litteraturgenomgången har i huvudsak inriktats på Ihs och Velin (2002) och till litteratur som 

refererats i densamma. Därmed uppfyller inte litteraturgenomgången vad som krävs för en regelrätt 

heltäckande litteraturstudie.  

I det följande har de två referenser som betraktats som viktigast, avsnitt 3.1 och 3.2, tilldelats egna 

avsnitt medan övriga samgrupperats, avsnitt 3.3. 

3.1. Vägytans inverkan på fordonshastigheter (Ihs och Velin, 2002) 

En studie av Ihs och Velin (2002) är den senaste av VTI kända studien om hastighet som funktion av 

vägyta. Denna studie baseras på de återkommande mätningarna av vägytans tillstånd på det statliga 

vägnätet (RST), på uppgifter om beläggningsåtgärder (PMS), på dåvarande vägverkets trafikmätningar 

(TMS) och på meteorologiska data från SMHI. Tillgängliga data för analys motsvarar hela det statliga 

vägnätet. 

Ytterligare beskrivning av studien: 

 Tidsperiod: 1992–1999. 

 RST 1992-1996 har räknats om till metod 1997-1999 som följd av metodförändring i RST. 

 Variationsområde för vägytedata (medelvärden för 200 m föresträcka):  

o spårdjup: 2–21 mm  

o IRI: 0.5–5.2 mm/m 

 Osäkerhet avseende tidpunkt för beläggningsåtgärd: osäkerhetsintervallet omfattar 1 månad 

före och 1 vecka efter angiven tidpunkt för åtgärd. Dessutom har inte 30 % av beläggnings-

åtgärderna registrerats i PMS-data3. 

 Hastighetsmätningar i både fasta och mobila stationer. 

 Hastighetsdata: accepteras för analys om RST-mätning finns från samma år; endast timmar 

med mätverkningsgrad om minst 95 % har medtagits. 

 De fordonstyper som hastighet beskrivs för är: personbilar, lastbilar och lastbilar med släp.4. 

 Vägbreddsindelning/typsektioner: <8 m (smal); 8-11 m (normal): minst 11 m och MV. 

 Hastighetsgränser (km/h): 70; 90 och 110. 

                                                      

3 PMS: Trafikverkets underhållssystem för belagda vägar. 

4 ”Personbil” avser alla lätta bilar; ”lastbil” avser alla tunga fordon. 
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 Nederbördsindelning: 

o <0,1 mm/dygn 

o 0,1-10 mm/dygn 

o >10 mm/dygn 

o Oberoende, dvs. totalt för samtliga nederbördsklasser. 

Enligt dokumentationen finns inget som tyder på att betydelsen av vägens linjeföring beaktats i 

studien. 

Analyser har utförts för olika delmängder av datamaterialet enligt följande indelningskriterier: 

 Sommarhalvåret: 16/4–15/10 (enda redovisade alternativ avseende månadsindelning). 

 Dygn eller del av dygn: kl. 00–24 alt. kl. 09–15. 

 Vardagar (måndag–fredag). 

 Nederbörd: oberoende respektive >10 mm/dygn (det senare är enda redovisade alternativ med 

specifikation av nederbörd). 

 Årsmedeldygnstrafik (ÅDT): oberoende respektive med indelning <1 000; 1 000–4 000 och 

>4 000. 

Vägytedata har medelvärdesbildats över olika sträcklängder före hastighetsmätpunkten: 200 m; 400 m; 

800 m; 1200 m; 1600 m och 2000 m. För varje sådan föresträcka har separata analyser genomförts. 

Multipel linjär regressionsanalys har utförts för två huvudalternativ: 

 Utan uppdelning på hastighetsgränser med följande förklaringsvariabler per fordonstyp: 

SPÅR, IRI, vägbredd och hastighetsgräns. 

 Med uppdelning på hastighetsgränser och trafikflödesklasser (ÅDT) och med följande 

förklaringsvariabler för pb: SPÅR, IRI och andel tung trafik. 

Utan uppdelning på hastighetsgränser har följande samband erhållits då medelvärden för SPÅR och IRI 

upp till 800 m före hastighetsmätningspunkten använts i regressionerna (sommarhalvåret; vardagar och 

dagtid (kl. 09-15))5: 

 
 Personbil:  

𝑉𝑝𝑏 = 79,47 − 0.11 ⋅ 𝑆𝑃Å𝑅 – 1.33 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 − 4.98 ⋅ 𝑆𝑀𝐴𝐿 –  0.71 ⋅ 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿 +  14.07 ⋅

𝐻𝐺90 +  28,46 ⋅ 𝐻𝐺110 +  3.16 ⋅ 𝑀𝑉 (km/h) 

 

 

 Lastbil (tunga fordon utan släp):  

𝑉𝑙𝑏 = 77.1 − 0.12 ⋅ 𝑆𝑃Å𝑅– 1.17 ⋅ 𝐼𝑅𝐼– 3.48 ⋅ 𝑆𝑀𝐴𝐿– 0.62 ⋅ 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿 + 9.97 ⋅ 𝐻𝐺90 + 16.33 ⋅
𝐻𝐺110 + 1.77 ⋅ 𝑀𝑉 (km/h) 

 

                                                      

5 Utdata från TMS utgörs av ett antal fordonskoder vilka beskrivs i avsnitt 4.1.1. I TMS finns ingen möjlighet att 

skilja personbilar från övriga lätta bilar dvs. begreppet ”personbil” motsvarar lätt bil. Lätta bilar kan ur TMS-

data indelas i sådana med respektive utan släp. Här förutsätts att ”personbil” motsvarar lätt bil utan släp. 
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 Lastbil med släp (tunga fordon med släp): 

𝑉𝑙𝑏𝑠 = 74.5 − 0.09 ⋅ 𝑆𝑃Å𝑅– 2.31 ⋅ 𝐼𝑅𝐼– 0.71 ⋅ 𝑆𝑀𝐴𝐿 + 0.37 ⋅ 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿 + 10.55 ⋅ 𝐻𝐺90 + 13.43 ⋅
𝐻𝐺110– 0.45 ⋅ 𝑀𝑉 (km/h) 

 

SPÅR: spårdjup (mm) 

IRI: längsgående ojämnhet (mm/m) 

SMAL: 

 1 om vägbredd <8 m 

 0 om vägbredd utanför intervallet 

NORMAL:  

 1 om vägbredd ≥8 m och <11 m 

 0 om vägbredd utanför intervallet 

MV: 

 1 om motorväg 

 0 i övriga fall. 

HG90: 

 1 om skyltad hastighetsgräns 90 km/h 

 0 i övriga fall. 

HG110: 

 1 om skyltad hastighetsgräns 110 km/h 

 0 i övriga fall. 

Därmed motsvarar interceptet en skyltad hastighetsgräns av 70 km/h och en vägbredd ≥11 m6. 

I tabell 3.1 redovisas parameterskattningar per fordonstyp för SPÅR och IRI avseende vardagar kl. 09-

15 under sommarhalvåret. 

                                                      

6 Även hastighetsgräns <70 km/h ingår i datamaterialet med inte i parameterskattningarna. 
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Tabell 3.1. Parameterskattningar för SPÅR och IRI avseende vardagar kl. 09-15 under 

sommarhalvåret (Ihs och Velin, 2002).* 

Fordonstyp Föresträcka (m) 

 200 400 800 1200 1600 2000 

SPÅR (a1) 

pb -0,12 -0,18 -0,11 -0,11 -0,11 -0,10 

lbu -0,12 -0,17 -0,12 -0,11 -0,11 -0,09 

lbs -0,13 -0,16 -0,13 -0,10 -0,08 -0,06 

IRI (a2) 

pb -0,65 -0,54 -1,33 -1,27 -1,32 -1,36 

lbu -0,79 -0,66 -1,17 -1,13 -1,17 -1,33 

lbs -1,75 -1,64 -2,03 -2,08 -2,24 -2,53 

* Parameterskattningar i funktionen: 𝑉𝑓𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ⋅ 𝑆𝑃Å𝑅 + 𝑎2 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑎3 ⋅ 𝑆𝑀𝐴𝐿 + 𝑎4 ⋅ 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿 + 𝑎5 ⋅ 𝐻𝐺90 + 𝑎6 ⋅

𝐻𝐺110 + 𝑎7 ⋅ 𝑀𝑉 

Understrukna värden markerar signifikant parameter på 0,1 %-nivån. 

 

Förklaringsgraden (R2) är i huvudsak oberoende av vald längd på föresträcka inom det analyserade 

intervallet (0–2000 m). Det är enbart lbu med 2000 m som har marginellt lägre förklaringsgrad än 

övriga intervall. 

Kommentarer till tabell 3.1: 

 SPÅR (a1): 

o Alla skattningar är negativa. 

o Alla skattningar är signifikant skilda från noll (0.1 %-nivån). 

o Olika fordonstyper har ungefär lika stora parameterskattningar med undantag för att 

lbs har lägre absolutvärden med föresträckor >=1 200 m än övriga fordonskategorier. 

o Föresträckorna ger stor variation i skattade absolutbelopp och med maxvärde för 

400 m. 

 IRI (a2): 

o Alla skattningar är negativa. 

o Alla skattningar är signifikant skilda från noll (0.1 %-nivån). 

o Fordonstyp lbs har ungefär dubbelt så stora absolutbelopp som övriga fordonstyper. 

o Föresträckorna ger stor variation i skattade absolutbelopp och med maxvärde för 

2 000 m. 

I tabell 3.2 redovisas parameterskattningar avseende SPÅR och IRI för olika fordonskategorier 

avseende vardagar kl. 09-15 med stora nederbördsmängder (>10 mm/d) under sommarhalvåret. 
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Tabell 3.2. Parameterskattningar för SPÅR och IRI avseende vardagar kl. 09-15 med stora 

nederbördsmängder (>10 mm/d) under sommarhalvåret (Ihs och Velin, 2002).*  

Fordonstyp Föresträcka (m) 

 200 400 800 1200 1600 2000 

SPÅR (a1) 

pb -0,21 -0,32 -0,25 -0,25 -0,26 -0,25 

lbu -0,17 -0,24 -0,20 -0,20 -0,20 -0,18 

lbs -0,16 -0,23 -0,19 -0,16 -0,14 -0,12 

IRI (a2) 

pb -0,66 -0,25 -0,85 -0,89 -0,95 -0,84 

lbu -1,04 -0,70 -1,12 -1,09 -1,11 -1,11 

lbs -1,75 -1,42 -1,69 -1,75 -1,97 -2,18 

* Parameterskattningar i funktionen: 𝑉𝑓𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ⋅ 𝑆𝑃Å𝑅 + 𝑎2 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑎3 ⋅ 𝑆𝑀𝐴𝐿 + 𝑎4 ⋅ 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿 + 𝑎5 ⋅ 𝐻𝐺90 + 𝑎6 ⋅

𝐻𝐺110 + 𝑎7 ⋅ 𝑀𝑉 

Understrukna värden markerar signifikant parameter på 0,1 %-nivån. 

 

Under dygn med mycket regn finns marginellt avtagande förklaringsgrader (R2) med ökande 

föresträcka för samtliga fordonstyper. 

Kommentarer till tabell 3.2: 

 SPÅR (a1): 

o Alla skattningar är negativa. 

o Alla värden är signifikant skilda från noll (0.1 %-nivån). 

o Absolutbeloppen avtar med ökande fordonsstorlek; skillnaden mellan fordonstyper 

ökar med ökande föresträcka. 

o Störst absolutbelopp är vid 400 m föresträcka. 

 IRI (a2): 

o Alla skattningar är negativa. 

o Alla värden utan ett är signifikant skilda från noll (0.1 %-nivån). 

o Absolutbeloppen ökar med ökande fordonsstorlek. 

o Absolutbeloppen ökar något med ökande föresträcka. 

o Det finns ingen fordonstypgemensam föresträcka med största absolutvärden. 

 

Kommentarer avseende jämförelse mellan tabell 3.1 (oberoende av nederbörd) med tabell 3.2 (stora 

nederbördsmängder): 

 SPÅR (a1): 

o Alla skattningar är negativa. 
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o Absolutbeloppen för stora nederbördsmängder är väsentligt större än för oberoende. 

Skillnaden mellan alternativen avtar med fordonsstorlek dvs. störst skillnad för pb. 

För pb är absolutbeloppet mer än dubbelt så stort för stora nederbördsmängder jämfört 

med oberoende. 

o Störst absolutbelopp är vid 400 m föresträcka i båda fallen. 

 IRI (a2): 

o Alla skattningar är negativa. 

o Absolutbeloppen för stora nederbördsmängder är något mindre än för oberoende. 

Skillnaden är minst för lbu. För stora nederbördsmängder har absolutbeloppen ett 

tydligare relativt samband med fordonsstorlek jämfört med oberoende. 

o Störst absolutbelopp är med minst 800 m lång föresträcka. 

I tabell 3.3 och tabell 3.4 har pb-skattningarna för SPÅR och IRI utökats med resultat per 

hastighetsgräns och ÅDT-klass. 

 

Tabell 3.3. Parameterskattningar för SPÅR (a1) avseende: pb; sommar; vardagar; kl. 09-15 (Ihs och 

Velin, 2002).* 

Förutsättningar Föresträcka (m) Medel 

 200 400 800 1200 1600 2000  

Medel för 70, 90 och 110 km/h* 

Alla -0,12 -0,18 -0,11 -0,11 -0,11 -0,10 -0,12 

Stor nederbörd 

(>10mm/d) 

-0,21 -0,32 -0,25 -0,25 -0,26 -0,25 -0,26 

70 km/h ** 

ÅDT<1000 -3,42 -3,18 -4,29 -4,71 -5,28 -5,45 -4,39 

ÅDT 1000-4000 -0,89 -0,81 -0,80 -0,75 -0,79 -0,75 -0,80 

ÅDT>4000 0,04 -0,07 -0,15 0,01 -0,04 -0,12 -0,06 

90 km/h ** 

ÅDT<1000 -0,04 0,07 0,14 0,36 0,32 0,29 0,19 

ÅDT 1000-4000 0,24 0,25 0,36 0,41 0,44 0,51 0,37 

ÅDT >4000 -0,14 -0,18 -0,25 -0,16 -0,11 -0,07 -0,15 

110 km/h** 

ÅDT: alla; 

nederbörd: alla 

-0,29 -0,19 0,003 -0,28 -0,20 0,02 -0,16 

* Parameterskattningar i funktionen: 𝑉𝑓𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ⋅ 𝑆𝑃Å𝑅 + 𝑎2 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑎3 ⋅ 𝑆𝑀𝐴𝐿 + 𝑎4 ⋅ 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿 + 𝑎5 ⋅ 𝐻𝐺90 + 𝑎6 ⋅

𝐻𝐺110 + 𝑎7 ⋅ 𝑀𝑉; understrukna värden markerar signifikant parameter på 0,1 %-nivån.  

** Parameterskattningar i funktionen: 𝑉𝑓𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ⋅ 𝑆𝑃Å𝑅 + 𝑎2 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑎8 ⋅ 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙; Ingen signifikansinfo för 

hastighetsgränser och flödesklasser. 
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Kommentarer till tabell 3.3 (SPÅR): 

 Ingen information finns tillgänglig om huruvida skattningarna per hastighetsgräns och ÅDT-

klass signifikant skilda från noll. 

 De största absolutbeloppen finns vid 70 km/h och de minsta vid 110 km/h; störst 

hastighetsreduktion vid 70 km/h. 

 Parametertecken varierar med hastighetsgräns. 

 Det finns en risk för att vägbredd i data kan samvariera med både ÅDT och hastighetsgräns. 

En rimlig hypotes är att betydelsen av spårdjup för hastighet kan påverkas av vägbredd och 

därmed vara en bidragande förklaring till skillnader mellan ÅDT-klasser. 

 Det är stora skillnader i parameterskattningar mellan ”Alla” och olika hastighetsgränser och 

ÅDT-klasser. 

 70 km/h 

o Alla värden är negativa om ÅDT<4000 (två positiva värden för ÅDT>4000). 

o Absolutbeloppen avtar markant med ökande ÅDT. 

o Absolutbeloppen ökar med ökande föresträcka om ÅDT<1000. 

 90 km/h 

o Det är i huvudsak ÅDT>4000 som har negativa värden. 

o Absolutbeloppen är störst för ÅDT 1000-4000. 

o Absolutbeloppen har ingen tydlig samvariation med längd av föresträcka. 

 110 km/h 

o Fyra av sex värden är negativa. 

o Absolutbeloppen avtar med ökande föresträcka. 
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Tabell 3.4. Parameterskattningar (a2) för IRI avseende: pb; sommar; vardagar; kl. 09-15  (Ihs och 

Velin, 2002). 

Förutsättningar Före-sträcka (m) Medel 

 200 400 800 1200 1600 2000  

Medel för 70, 90 och 110 km/h* 

Nederbörd: 

alla 

-0,65 -0,54 -1,33 -1,27 -1,32 -1,36 -1,08 

Stor nederbörd 

(>10mm/d) 

-0,66 -0,25 -0,85 -0,89 -0,95 -0,84 -0,74 

70 km/h** 

ÅDT<1000; 

nederbörd: alla 

7,45 5,59 7,20 9,36 11,65 11,38 8,77 

ÅDT:1000-

4000; 

nederbörd: alla  

2,46 3,53 2,09 2,24 1,62 0,66 2,10 

ÅDT>4000; 

nederbörd: alla 

0,47 -0,05 -0,87 -1,15 -1,43 -1,79 -0,80 

90 km/h** 

ÅDT<1000; 

nederbörd: alla 

0,50 -0,25 -0,67 -3,39 -3,80 -3,87 -1,91 

1000-4000; 

nederbörd: alla 

-3,64 -3,71 -4,33 -4,79 -4,89 -4,85 -4,37 

ÅDT>4000; 

nederbörd: alla 

-1,86 -1,59 -2,26 -2,28 -2,40 -2,59 -2,16 

110 km/h** 

ÅDT: alla; 

nederbörd: alla 

-4,52 -5,43 -6,11 -6,50 -7,85 -9,84 -6,71 

* Parameterskattningar i funktionen: 𝑉𝑓𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ⋅ 𝑆𝑃Å𝑅 + 𝑎2 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑎3 ⋅ 𝑆𝑀𝐴𝐿 + 𝑎4 ⋅ 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿 + 𝑎5 ⋅ 𝐻𝐺90 + 𝑎6 ⋅

𝐻𝐺110 + 𝑎7 ⋅ 𝑀𝑉; understrukna värden markerar signifikant parameter på 0,1 %-nivån.  

** Parameterskattningar i funktionen: 𝑉𝑓𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ⋅ 𝑆𝑃Å𝑅 + 𝑎2 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑎8 ⋅ 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙; Ingen signifikansinfo för 

hastighetsgränser och flödesklasser 

 

Kommentarer till tabell 3.4 (IRI): 

 Värdena för 90 och 110 km/h är i huvudsak negativa till skillnad från 70 km/h. 

 Störst hastighetsreduktion är vid 110 km/h. 

 Ingen information finns tillgänglig huruvida skattningarna per hastighetsgräns och ÅDT-klass 

är signifikant skilda från noll. 

 Det är stora skillnader i parameterskattningar mellan ”Alla” och olika hastighetsgränser och 

ÅDT-klasser. 
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 70 km/h 

o Negativa värden finns enbart för ÅDT>4000. 

o Vid ÅDT<1000 ger en ökning av IRI med 1 en ökning av hastigheten med ca 10 

km/h. 

o Minskande absolutbelopp följer med ökande ÅDT. 

o Ökande föresträcka ger ökande alternativt minskande absolutbelopp beroende på 

ÅDT-klass. 

 90 km/h 

o Alla parameterskattningar är negativa med ett undantag. 

o Ökande IRI ger störst hastighetsreduktion för ÅDT i intervallet 1000–4000. 

o Ökande absolutbelopp följer med ökande längd hos föresträckan dvs. störst för 2 000 

m. 

 110 km/h 

o Alla parameterskattningar är negativa. 

o Ökande absolutbelopp följer med ökande längd hos föresträckan dvs. störst för 2000 

m. 

Vad som inte framgår ur dokumentationen är hur man hanterat problemet med att dataunderlagets 

omfattning kan vara beroende av föresträckans längd. Om inte materialet avgränsas till mätplatser som 

samtliga har upp till 2 000 m föresträcka kan dataunderlaget för upp till 200 m förväntas vara större än 

då valet är upp till 2 000 m. En sådan variation i dataunderlag påverkar både skattade parametervärden 

och förklaringsgrader och försvårar en bedömning av föresträckans betydelse. 

Resultaten per hastighetsgräns är för 70 och 90 km/h uppdelade på ÅDT-klasser. Vägens dimen-

sionering inklusive vägbredd är en funktion av ÅDT dvs. det finns anledning att tro att vägbredden 

kan öka med ökande ÅDT inom analysdata. Skillnader i parameterskattningar mellan ÅDT-klasserna 

skulle då kunna vara ett uttryck också för skillnader i vägbredd. Vägbredd kan också förväntas ha en 

positiv korrelation med hastighetsgräns genom att bl.a. MV huvudsakligen bör ingå i 110 km/h. 

Ihs och Velin (2002) har också återgivit resultat från andra studier: 

 (Kolsrud & Nilsson, 1981) 

 (Linderoth, 1981) 

 (Anund, 1992) 

 (Fredriksson, 1998)  

 (Världsbanken, 1998). 

Då dessa studier beskrivs i föreliggande dokumentation är det i allt väsentligt en kopiering av 

vad som skrivits av Ihs och Velin (2002). 

3.2. Vägytans inverkan på fordonshastigheter (Anund,1992) 

Anund (1992) har kvantifierat inverkan av SPÅR och IRI på hastighet. Övergripande beskrivning av 

studien: 

 Mätutrustning: VTI:s trafikanalysatorer tillika utvecklade av VTI. 

 Vägmiljö: raka horisontella vägavsnitt. 
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 Vägbredd: <8 m; >=8 m och MV. 

 Hastighetsgränser: 70; 90 och 110 km/h. 

 Det totala tillgängliga underlaget omfattar endygnsmätningar på ca 60 platser i södra och 

mellersta Sverige och under olika delar av hela året. 

 Analysfilen: 41 mätpunkter (av de totalt ca 60 tillgängliga) för perioden 1987-1991; totalt 124 

mätdygn. 

 Krav på att RST och TMS ska vara från samma år och utan beläggningsåtgärd emellan. 

 Vägytemått: SPÅR och IRI (OBS annat RST än i Ihs och Velin (2002)). ”Mycket stor 

variation” i IRI och SPÅR före och efter mätplats, men inga redovisade intervall. 

 Förklaringsvariabler: SPÅR och IRI, medelvärdesbildningar (median) över 400 m, 200 m före 

och 200 m efter hastighetsmätpunkt; hg90 (0-1 variabel) och hg110 (0-1 variabel), vb (0-1 

variabel) och MV (0-1 variabel). 

 Analyser för hela dygnet respektive dag (09-15) under hela året7. 

 Space mean speed dvs. hastighet beräknad för genomsnittlig restid: VSMS=n/(summa(1/vi)) 

n=antal fordon; vi= hastighet fordon nr i. 

I analyserna anpassades en linjär regressionsmodell enligt följande form till mätdata (ex. personbilar 

dagtid (kl. 09-15)): 

𝑉 = 95.87 − 0.191 ⋅ 𝑆𝑃Å𝑅 − 3.00 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 + 1.37 ⋅ ℎ𝑔90 + 12.10 ⋅ ℎ𝑔110 − 11.23 ⋅ 𝑣𝑏 + 4.31 ⋅ 𝑀𝑉 

 

hg90 =  1 om hastighetsbegränsningen är 90 km/h annars 0 

hg110 =  1 om hastighetsbegränsningen är 110 km/h annars 0 

vb= 1 om vägbredden är mindre än 8 meter annars 0 

MV= 1 om 110-vägen är motorväg annars 0 

 

Interceptet motsvarar en hastighetsbegränsning av 70 km/h och vägbredd ≥8 m. 

I tabell 3.5 redovisas skattade parametervärden avseende SPÅR och IRI för pb, lbu och lbs under 

dagtid. 

                                                      

7 I rapporten anges ingen ytterligare tidsavgränsning motsvarande vad som valts av Ihs och Velin (2002): 

sommarhalvåret och vardagar. 
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Tabell 3.5. Skattade parametervärden avseende SPÅR och IRI för pb, lbu och lbs under dagtid (kl. 09–

15) (Anund, 1992).* 

Fordonstyp SPÅR (a1) IRI (a2) 

Pb -0.191 -3.00 

Lbu -0.05 -0.81 

Lbs 0.04 -0.61 

*𝑉 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑆𝑃Å𝑅 + 𝑎2 ∙ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑎5 ∙ ℎ𝑔90 + 𝑎6 ∙ ℎ𝑔110 + 𝑎34 ∙ 𝑣𝑏 + 𝑎7 ∙ 𝑀𝑉; ”föresträcka” 2·200m;  

understrukna värden markerar signifikant parameter. 

Kommentarer till tabell 3.5: 

 SPÅR (a1): 

o Två av tre skattningar är negativa (lbs positiv). 

o Endast en skattning är signifikant skild från noll (pb). 

o Avtagande absolut effekt följer med ökande fordonsstorlek. 

 IRI (a2): 

o Samtliga skattningar är negativa. 

o Endast en skattning är signifikant skild från noll (pb). 

o Avtagande absolut effekt följer med ökande fordonsstorlek. 

Det framtagna sambandet för pb innebär att om spårdjupet ökar med 10 mm sänks medelhastigheten 

med knappt 2 km/h och om IRI ökar med 1 mm/m sänks hastigheten med ca 3 km/h.  

 

Övriga resultat: 

 Korrelationen är 0.19 mellan IRI och SPÅR  

 pb: större IRI- och SPÅR-effekter för dag än för dygn. Alla är med minustecken. 

 lb: större IRI- och SPÅR-effekter för dag än för dygn. Alla är med minustecken. 

 lbs; IRI-effekten är större för dygn än för dag. SPÅR-effekt är med plustecken i båda fallen. 

3.3. Övriga referenser 

Kolsrud och Nilsson (1981) har undersökt hastighetseffekten av beläggningsunderhåll på hårt slitna 

vägar. Enligt undersökningen ökar hastigheten för pb med 1.4 km/h. 

Linderoth (1981) skriver på liknande sätt som Kolsrud och Nilsson om hur hastigheten för pb ändras 

av beläggningsunderhåll på hårt slitna vägar. Ett annat resultat är att IRI- och SPÅR-effekten är större 

med snöväglag än för barmark. 

Enligt studie av Brodin et al. (1986) gäller följande samband mellan hastighet och kurvradie: 

𝑉ℎ𝑐  =
1

√
1

 𝑣0
2 + 0.15 ⋅ (

1
𝑅 − 0.001)

 

v0: hastighet före kurvan (m/s) 
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vhc: hastighet i kurvan (m/s) 

R: horisontalradie (m) 

 

I Nilsson (1989) har reslängd bl.a. påvisats påverka hastighetsnivån för bilar ägda av män, se tabell 

3.6. 

Tabell 3.6. Hastighetseffekt (km/h)som funktion av reslängd för uppmätta för personbilar ägda av män 

på sträckor med hastighetsgränsen 90 km/h. 

Tillryggalagd 

(mil) 

Återstående (mil) 

0-1 2-7 8- 

0-1 0 3.5 6 

2-7 2.2 4.3 8.6 

8-19 7.7 8.4 9.5 

20- 7.9 10.7 9.2 

 

För bilar ägda av män avviker hastigheten (km/h) på 90-sträckor per restyp från vad som gäller för 

fritidsresor enligt följande: 

  till arbete, +5.0 

 från arbete, +4.3 

 tjänst: +4.1 

 privat ärende, +1.4 km/h. 

För bilar ägda av kvinnor har inga signifikanta hastighetseffekter kunnat påvisas, vilket delvis skulle 

kunna vara en följd av att dataunderlaget är väsentligt mindre än för män. 

Sambandet avseende hastighet som funktion av radie (Brodin et al., 1986) styrks av Lindkvist (1991). 

Denna studie ger också en bild av hastighetsförloppet både före och i kurvan. 

Världsbanken (1998) har utvecklat en beräkningsmodell för samhällsekonomisk optimering av 

vägunderhåll benämnd HDM-4. I HDM-4 beskrivs frifordonshastigheten (VSS) med en så kallad 

minhastighetsmodell, vilken bygger på hypotesen att hastigheten för ett vägavsnitt utgör ett minimum 

av ett antal olika begränsande hastigheter:8 

 VDRIVE: är hastigheten som begränsas av vägens lutning och utnyttjad motoreffekt. 

 VBRAKE: är hastigheten som begränsas av vägens lutning och utnyttjad bromseffekt. 

 VCURVE: är hastigheten som begränsas av vägens kurvighet. 

 VROUGH: är hastigheten som begränsas av vägens ojämnhet. 

 VDESIR: är önskvärd hastighet vid ideala förhållanden. 

                                                      

8 Beskrivning hämtad ur Ihs och Velin (2002). 
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 VLIMIT: är hastigheten som begränsas av skyltad hastighet (skyltad hastighet antas 

överskridas med 10 % i HDM-4). 

 

Frifordonshastigheten för fordonstyp k och en vägsektion med motlut ser ut enligt nedan: 

 

𝑉𝑆𝑘𝑢 =
exp (

𝜎2

2 )

[(
1

𝑉𝐷𝐸𝑆𝐼𝑅
)

1
𝛽

+ (
1

𝑉𝐷𝑅𝐼𝑉𝐸𝑢
)

1
𝛽

+ (
1

𝑉𝐵𝑅𝐴𝐾𝐸𝑢
)

1
𝛽

+ (
1

𝑉𝐶𝑈𝑅𝑉𝐸
)

1
𝛽

+ (
1

𝑉𝑅𝑂𝑈𝐺𝐻
)

1
𝛽

]

 

    

där  och  är givna modellparametrar. 

Motsvarande uttryck finns för en vägsektion med nedförslut (VSkd). 

Frifordonshastigheten för tur-och-retur färd beräknas enligt följande: 

 

𝑆𝑘 =
7.2

[(
1

𝑉𝑆𝑘𝑢
) + (

1
𝑉𝑆𝑘𝑑

) ]
 

 

där Sk är medelvärdet av steady-state hastigheten i km/h för fordonstyp k. 

 

Den hastighet som begränsas av vägens ojämnhet för belagd väg beskrivs enligt följande:  

𝑉𝑅𝑂𝑈𝐺𝐻 =
𝐴𝑅𝑉𝑀𝐴𝑋

𝑉𝑅𝑂𝑈𝐺𝐻𝑎0
⋅ 𝑅𝐼

 

 

 där ARVMAX är en konstant beroende på fordonstyp (= maximum average rectified 

velocity; Värden från en australiensisk studie för ett antal olika fordonstyper rekommenderas 

som defaultvärden)  

 där VROUGH_a0 är en konstant = 1.15 för alla fordonstyper (regressionsparameter) 

 där RI är aktuellt IRI-värde (mm/m). 

 

HDM-4 modellen innebär att det är först vid, för svenska förhållanden, höga IRI-värden som man kan 

förvänta sig att vägytans ojämnhet blir den begränsande faktorn för frifordonshastigheten 

Dåvarande vägverket (2001) har utvecklat effektsamband som uttrycker personbilshastighet som 

funktion av bl.a. IRI. Detta samband kan karakteriseras som ett modifierat HDM-4-samband: 

 

𝑉𝑝𝑏 =
3.6

((
3.6

𝐻𝐺 ⋅ 𝐿𝐹)

1
0.151

+ (
1.5 ⋅ 𝐼𝑅𝐼) 

 203 )

1
0.151

)

0.151 

 

Vpb: hastighet ”personbil” (km/h) 

HG: skyltad hastighet 
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LF: ”law enforcement factor” (Hur mycket den skyltade hastigheten överskrids. LF=1 motsvarar att 

man på jämn väg håller en nivå lika med hastighetsgränsen). 

I figur 3.1 har hastighetsmodellen illustrerats med ett diagram. 

 

 

Figur 3.1. Hastighet som funktion av IRI för ”personbil” enligt ett modifierat HDM4-samband 

(Vägverket, 2000).9 

 

Enligt denna modell ökar totala absoluta hastighetseffekten av IRI med ökande nivå på eftersträvad 

hastighet på plan vägyta. Med ökande eftersträvad hastighet följer att ojämnhetseffekter uppkommer 

vid allt lägre IRI-nivåer. 

Variationen för vägojämnhet under året har studerats av Lundberg (2001). Den årliga kartläggningen 

av vägytans tillstånd (RST) på statligt vägnät sker under en period av året då vägytan inte förväntas 

vara påverkad av tjäleffekter. För det studerade vägnätet i Värmland har IRI varit ca 30 % högre under 

vinterhalvåret jämfört med sommarhalvåret. Enligt personlig kontakt med Lundberg kan man 

förutsätta att vintereffekten på IRI är försumbar för vägar med nummer 500 eller lägre. 

I en studie av Ihs et al. (2004) har mätningar med försökspersoner genomförts på ett antal sträckor 

med varierande vägytestandard. Försökspersonerna var instruerades att försöka hålla 70 km/h om 

möjligt. Alla försökspersoner har kört likadana bilar. 

Baserat på resultaten från försökspersonernas bedömningar av körkomforten (en skala från 1=mycket 

dålig till 5=mycket bra), föreslås i första hand följande samband mellan körkomfort (KK) och IRI: 

𝐾𝐾 = 4,07 − 0,32 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 då 𝐼𝑅𝐼 < 9,6 mm/m 

För IRI >=9,6 mm/m sätts KK= 1, dvs. mycket dålig. 

Korrelationen mellan IRI och SPÅR på provsträckorna var 0.93. 

Inverkan av väg- och trafikmiljö på länkhastighet ingår som en del av den s.k. EVA-modellen 

(Vägverket, 2009a). Hastigheten på en väglänk beror på följande variabler: 

                                                      

9 LF=1. 



34  VTI rapport 902 

 vägbredd 

 antal körfält 

 horisontell kurvatur 

 vertikal kurvatur 

 korsningsutformning: primärt i plan eller planskilt 

 hastighetsbegränsning 

 trafikflöde 

andel tung trafik. 

Både vägyta och väglag ingår indirekt i dessa samband som följd av att kalibreringsdata inkluderar de 

vägyte- och väglagsförhållanden som gäller på det svenska vägnätet under året. Det senaste underlaget 

för uppdatering av denna hastighetsmodell finns dokumenterat i Olstam et al. (2013). 

För den standardiserade uppföljningen av vägytestandard på det svenska vägnätet utförs mätningar 

enligt Vägverket (2009b).10 

När IRI och MPD mäts med RST i den standardiserade uppföljningen är det för en spårvidd av 1,5 m. 

Placeringen av RST-bilen i sidled är sådan att vänster mätspår stämmer överens med vänster 

spårbildning. Enligt sidolägesmätningar på vanlig trafik har hjulen på vänster fordonssida, både för 

lätta och tunga fordon, en position som motsvarar vänster mätspår medan höger mätspår enbart 

stämmer för lätta fordon på ett ungefär. För smala vägar placeras RST mitt i vägen dvs. vare sig 

vänster eller höger stämmer för tunga fordon.  

Även MPD varierar över året enligt Gustafsson et al. (2012). Denna variation är så liten att den inte 

bedöms ha någon betydelse i detta sammanhang. 

Enligt Lundberg och Sjögren (2012) kan det finnas betydande skillnader i IRI och MPD mellan de 

mätlägen som används vid den årliga uppföljningen av vägytestandard och för vad som gäller för ett 

sidoläge representativt för hjulen på tunga fordons högra sida. Hur vägytan är uppmätt och hur den 

varierar i sidled kan då ha betydelse för skattade parametervärden i funktioner som uttrycker hastighet 

som funktion av vägyta.  

Betydelsen av att mäta i två lägen till vänster och två lägen till höger om normalläget (höger: 600 mm 

och 350 mm; vänster: 600 mm och 390 mm)11: 

 IRI höger: störst genomsnittlig avvikelse längst åt höger jämfört med normal 

 IRI vänster: mindre avvikelser än till höger 

 MPD: ungefär samma avvikelser för höger och vänster mätspår. Mittspåret har mindre 

avvikelser. 

Bakgrund till denna studie var att RST för IRI och MPD endast beskriver två respektive tre mätspår. 

Kunskapsnivån om vilka värden som gäller tvärs vägen i övrigt har varit låg. Denna pilotstudie avsåg 

att ta fram exempel på förekommande variationer. 

                                                      

10 Numera ersatt av TDOK 2014:0003, Vägytemätning Mätstorheter och TDOK 2014:0005, Vägytemätning 

Objekt (Trafikverkets styrande och stödjande dokument). 

11 I normalläget väljer man att placera detektorn vid RST vänsterhjul i vänster spårbildning. 
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Inom en studie av samband mellan hastighet och trafikflöde (Olstam et al.. 2013) har tvåfältsvägar 

indelats i följande bredd-klasser:  

 smala: <8 m (-5.6 m (mycket smal), 5.7-7.9 m (smal)) 

 normala: ≥8 m och <10 m 

 breda: ≥10 m. 
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4. Metod 

4.1. Dataunderlag 

4.1.1. Hastighetsdata (TMS) 

Ett mycket omfattande dataunderlag baserat på hastighetsmätningar finns att tillgå från ett tidigare 

projekt dokumenterat i Olstam et al. (2013). Av resursskäl har det bara varit möjligt att utnyttja en 

mindre del, Västra Götaland, av det totala materialet.12 Detta förklaras primärt av den resurskrävande 

sammanlänkningen mellan TMS- och RST-data. 

Mättillfällena för TMS är valda så att de ska vara likformigt fördelade över året, över olika veckodagar 

och över dygnet. 

Datafilens postinnehåll: 

 mätplats id inklusive koordinater 

 vägbredd  

 hastighetsgräns 

 tid: år; månad; dag; timme 

 per riktning och fordonskod: 

o medelhastighet per timme och riktning 

o antal per timme och riktning. 

 

De trafikanalysatorer som används för hastighetsmätning kan inte med full säkerhet skilja mellan lätta 

och tunga fordon13. Gränsen mellan lätta och tunga fordon är satt till ett axelavstånd av 3,3 m. Det 

finns lätta fordon som har större axelavstånd än 3,3 m och tunga fordon som har kortare avstånd än 

3,3 m. Det första alternativet är antalsmässigt betydligt vanligare än det andra.  

Baserat på antal axlar och axelavstånd klassas de registrerade fordonen enligt tabell 4.1. 

 

                                                      

12 Det är speciellt resurskrävande att sammankoppla TMS-data med RST-data. 

13 Ett lätt fordon har en totalvikt av max 3 500 kg. 
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Tabell 4.1. Fordonskoder i TMS-data.* 

 Antal axlar Axelavstånd Förekommande  Max hast. km/h Anmärkning 

Fkod Dragbil Släp Dragbil m Fordonstyper 2-fält, 

MLV 

MV,ML 

,MML 

 

16 

  

  

2 0 < 3,3 Pb utan släp Enligt skyltning Homogen grupp 

      buss (lätt) utan 

släp 

Enligt skyltning   

2 0   Lätt lb utan släp Enligt skyltning Llb liten andel 

17 

17 

17 

2 1-2 < 3,3 Pb med släp 80 80   

      Buss (lätt)m släp 80 80   

      Lätt lb m släp 80 80   

18 

18 

18 

18 

      Pb (>3.3m)  Enligt skyltning   

2 0 ≥ 3,3 Lätt lastbil Llb 

(<3,5 ton) 

Enligt skyltning Ca 45–50 % 

2 0 ≥ 3,3 Buss 90 90 Ca 5–8 % 

2 0 ≥ 3,3 Tung lastbil Tlb 

(>3,5 ton) 

80 90 40–50 %. 

Inhomogen grupp 

19 

  

3 0 ≥ 3,3 Boggiebuss 90 90 Marginell andel på 

landsbygd 

3-4 0 ≥ 3,3 Tung lb med 

boggie 

80 90 Homogen grupp, kan 

användas 

20 

  

2 1 ≥ 3,3 Ledbuss 90 90 Marginell andel 

2 1- ≥ 3,3 Tung lb med släp 

eller påhäng 

80 80 Homogen grupp, kan 

användas 

21 

  

3-4 

  

1- 

  

≥ 3,3 

  

Tung lb med släp 

eller påhäng 

boggie på dragbil 

80 

  

80 

  

Homogen grupp, 

enbart en fordonstyp 

*I stället för att använda fordonskoder enligt tabellen används följande beteckningar i denna dokumentation: pbu=fkod 16; 

pbs=fkod 18; lbu=fkod 19; lbs=fkod 20+21; pb=lätta fordon totalt; lb=tunga fordon totalt. 

 

Enligt tabellen representerar en fordonskod en blandning av personbilar, bussar och lastbilar. Någon 

separat redovisning för personbil, buss eller lastbil finns inte. 

En hastighetsmätning omfattar följande trafikströmmar: 

 för MV: aggregerad data för samtliga körfält i en riktning 

 för tvåfältiga vägar: samtliga fordon i vägens båda riktningar och med riktningsuppdelning. 
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Definition av hastighetsmätning i TMS-data: en i tiden sammanhängande mätning i en punkt utan 

andra avbrott än sådana beroende på eventuella fel. 

Vi använder enbart mättimmar som tillhör frifordonsintervallet. Detta skulle bl.a. kunna påverka 

resulterande antalsfördelning av fordon över tid, vilket i sin tur påverkar trafikviktade hastighets-

medelvärden.  

Vi har valt brytpunkter enligt Olstam et al. (2013) för definition av fri trafik enligt följande: 

 70 km/h och vägbredd < 8m: 100 f/h (summerat i två riktningar) 

 90 km/h och vägbredd 8-10 m: 100 f/h (summerat i två riktningar) 

 110 km/h och MV två körfält per riktning: 1805 f/h per riktning. 

 

Om uppmätt trafikflöde per timme uppgår till maximalt brytpunkternas värden har observationen 

(medelhastighet per fordonstyp och timme) medtagits i analysen. 

De tillgängliga TMS-data avser perioden 9 januari 2009–18 augusti 2011. 

I figurerna 4.1–4.4 ges en reducerad redovisning av dessa hastighetsdata för alla tillgängliga år dvs. 

före rensning avseende krav på RST och TMS från samma år.14 Mera fullständiga redovisningar av 

hastighetens variation med tidsvariabler har per fordonstyp redovisats i bilaga 1. Syftet med denna 

analys har varit att få tillgång till ett underlag för bedömning av hur den resulterande analysfilen bör 

avgränsas med avseende på tid. Tidsperioder mellan vilka hastigheten skiljer mer än marginellt bör 

hållas isär i analysen för att undvika större hastighetsspridning. 

 

 

Figur 4.1. Medelhastighetens variation med månad i TMS-data. 70 km/h. 

 

                                                      

14 Med avgränsning för följande: vägnummer ≤ 500; fri trafik; mätningar med föresträcka ≥ 1000 m. 
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Figur 4.2. Medelhastighetens variation med månad i TMS-data. 90 km/h. 

 

Medelhastighetens variation med veckodag och tid på dygnet för pbu vid 70 och 90 km/h redovisas i 

figur 4.3 och 4.4. 

 

Figur 4.3. Medelhastighetens variation med veckodag och tid på dygnet för pbu. 

Hastighetsbegränsning 70 km/h. 
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Figur 4.4. Medelhastighetens variation med veckodag och tid på dygnet för pbu. 

Hastighetsbegränsning 90 km/h. 

I tabell 4.2 redovisas återstående TMS-data efter att diverse avgränsningar har gjorts enligt 

beskrivning i avsnitt 4.3.1. Detta motsvarar bl.a. att alla TMS-data från 2011 exkluderats beroende på 

att RST-data från 2011 ej funnits tillgänglig. 

 

Tabell 4.2. Resulterande TMS-data för analys. 

Storhet 70 km/h 90 km/h 

antal mätpl 18 18 

antal mätningar 51 44 

antal timmar 499 224 

mätår 2009-2010 2009-2010 

I tabell 1–4 i bilaga 3 redovisas hastighetspercentiler per hastighetsgräns och fordonstyp baserade på 

den slutliga analysfilen. Medianhastighet per fordonstyp och hastighetsgräns redovisas i tabell 4.3. 

 

Tabell 4.3  Medianhastigheter enligt analysfilen. 

F-typ 70 km/h 90 km/h 

pbu 76,5 93,6 

pbs 72,0 85,0 

lbu 72,4 86,1 

lbs 70,2 84,4 

90,5

91

91,5

92

92,5

93

93,5

94

94,5

95

M-F L-S

pbu 00-06

pbu 06-09

pbu 09-15

pbu 15-18

pbu 18-24
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4.1.2. Vägdata 

RST-data i detta sammanhang omfattar det statliga vägnätet i Västra Götaland under perioden 

28 maj 2006–19 november 2010.  

De uppföljande RST-mätningarna på statligt vägnät har utförts under sommar och höst, se (Vägverket, 

2009b). 

Mätdata redovisas normalt för 20-metersintervall, men intervall-längden kan avvika betydligt från 

normallängden. För varje 20-metersintervall, i fortsättningen benämnd observationssträcka, finns 

medelvärden av olika vägmått för intervallet. Vägmått som ingår i RST-data per observationssträcka: 

 SPÅR, max: spårdjup beräknat enligt trådprincipen för mätfordonets hela mätbredd 

 IRI (mm/m): höger (våglängd 0,25 – m)  

 MPD(mm): vänster och höger. (våglängd 0,001 – 0,100 m)  

 tvärfall (%) med minustecken då höger körfält i mätriktningen lutar neråt från vägmitt och 

med plustecken i annat fall 

 backighet (%) med minustecken för nerförslutning i mätriktningen 

 kurvatur (10000/R) där R är radien uttryckt i meter ska i mätriktningen ha positivt värde i 

vänsterkurva och negativt värde i högerkurva 

 bredd (m) 

 hastighetsgräns (km/h). 

 

I RST-filen ingår också uppgifter om beläggningsdatum. 

Speciellt för MV gäller: 

 RST beskriver enbart höger körfält 

 RST-data finns i vägens båda riktningar till skillnad från övriga typsektioner. 

Per hastighetsmätning har 101 observationssträckor (20 m) i en sammanhängande följd valts ut. Den 

51:a observationssträckan är utvald för att sammanfalla med läget för hastighetsmätningen dvs. 

trafikanalysatorn har varit placerad i detta tjugometersintervall.15 Val av antal gjordes utifrån 

förutsättningen att ett intervall alltid skulle ha längden 20 m, vilket visade sig vara en något felaktig 

förutsättning. Genom att längden av intervallen inte alltid är 20 m så kan den totala sträcklängden före 

och efter TMS-punkt vara både längre och kortare än 1 000 m. 

Det finns enligt Lundberg (2001) risk för en betydande variation av IRI under året. För att minimera 

denna felkälla har vägdata avgränsats till vägar med nummer 500 eller lägre. 

Uppgifter om beläggningsdatum är osäkra enligt Ihs och Velin (2002). Arbetena kan ha påbörjats upp 

till en månad före och till en vecka efter angivet datum. Beläggningsdatum saknades i 30 % av fallen. 

Det kan också förtjänas att påpeka att denna osäkerhet för vägytevariabler inte gäller variablerna för 

backighet och kurvatur. 

                                                      

15 Normalt är sträcklängden 20 m, men andra längder förekommer. Detta har komplicerat uppläggning av 

analysfilen väsentligt. 
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I bilaga 3 redovisas olika percentilvärden per vägvariabel efter att data begränsats enligt ett antal 

kriterier redovisade i avsnitt 4.3.1. Medianvärden per hastighetsgräns och föresträcka redovisas i tabell 

4.4. 

Tabell 4.4  Medianvärden av vägmiljövariabler.* 

Variabel 70 km/h 90 km/h 

  100 m 400 m 500 m 1000 
m 

100 m 400 m 500 m 1000 
m 

ADC** 43,5 59,3 60,3 66,4 6,9 9,3 11,9 11,8 

RF** 24,4 24,5 22,2 17,2 8,4 8,4 7,8 8,7 

SPÅR 10,0 9,6 8,9 9,0 4,6 4,5 4,5 4,7 

IRI 2,0 1,9 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9 1,8 

MPD 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

*Baserade på antalsfördelning enligt pbu; **För definition av ADC och RF, se avsnitt 4.1.3. 

 

Värt att notera beträffande medianvärden för linjeföring: 

 Att ADC för 70 km/h ökar med ökande föresträcka vilket skulle kunna tyda på att man strävat 

efter att placera mätplatserna på mera raka vägavsnitt. Uttryckt som kurvradie förändras denna 

från 1316 till 863 m då föresträckan ökar från 100 till 1 000 m.  

 Att mätplatserna för 70 km/h har ett RF (lutning) som i huvudsak minskar från 24,4 till 17,2 

m/km med ökande föresträcka, vilket skulle kunna tyda på att man strävat efter att placera 

mätplatserna i lutningar. 

 Att det också för 90 km/h finns ett ökande ADC med ökande föresträcka som i absoluta termer 

är mera marginell men relativt minst lika stor som för 70 km/h. 

 Att RF för 90 km/h har relativt sett liten variation och utan någon systematik. 

 Att det är en betydande skillnad i linjeföringsstandard för medianvärden mellan 70 km/h, med 

siktklass 3, och 90 km/h, med siktklass 1. (föresträcka 1 000 m). 

 

Min och max-värden för ADC per vägtyp och föresträcka: 

 70 km/h: 

o 100 m: 3,4 och 184 °/km (radie=16 853 m och radie=311 m) 

o 1 000 m: 11,5 och 134,2 °/km (4 983 m och 427 m) 

 90 km/h 

o 100 m: 1,1 och 25,2 °/km (radie=52 091 m och radie=2 274 m) 

o 1 000 m: 4,2 och 37,3 °/km (radie=13 643 och radie=1 536 m) 

 

Min och max-värden för RF per vägtyp och föresträcka: 
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 70 km/h: 

o 100 m: 1,4 och 54,2 m/km 

o 1 000 m: 3,2 och 35,8 m/km 

 90 km/h 

o 100 m: 2,2 och 40 m/km 

o 1 000 m: 4 och 29,4 m/km. 

 

Detta uttrycker att mätpunkterna per hastighetsgräns tillhör ett intervall av siktklasser: 

 70: siktklass 1-4 

 90: siktklass 1-3. 

Variationen av det aritmetiska medelvärdet för ADC 70 är motsatt vad som gäller för medianen dvs. 

minskande ADC med ökande föresträcka. Både medianen av ADC 70 och av ADC 90 ökar med 

ökande föresträcka. 

Värt att notera beträffande medianvärden för vägyta: 

 70 km/h: endast SPÅR med föresträcka 500 m avviker mer än 10 % från värdet vid 100 m 

 90 km/h: endast IRI med föresträcka 500 och 1 000 m avviker mer än 10 % från värdet vid 

100 m. Förändringen av IRI med föresträcka går systematiskt mot mindre värden. 

Variationsområdets bredd (max-min) för vägytedata på vägar med 70 km/h och föresträcka 100, 400, 

500 och 1 000 m: 

 SPÅR: 10,4; 9,1; 9,5; 8,6 mm 

 IRI: 1,8; 2,0; 1,9; 1,7 mm/m 

 MPD: 1,3; 1,3; 1,2; 1,1mm/m. 

Variationsområdets bredd (max-min) för vägytedata på vägar med 90 km/h och föresträcka 100, 400, 

500 och 1000 m: 

 SPÅR: 8,4; 12,1; 11,7; 9,7 mm 

 IRI: 2,3; 1,7; 1,6; 1,5 mm/m 

 MPD: 1,6; 1,5; 1,5; 1,4 mm/m. 

I huvudsak krymper variationsområdet med ökande föresträcka. Detta gäller speciellt IRI för 90 km/h 

parallellt med att medianvärdet minskar. 

Tolkningen av parameterskattningarna för hastighetseffekter kan försvåras om förklaringsvariablernas 

medelvärden varierar mycket med föresträckans längd. 

En brist i IRI- och MPD-data är att dessa inte beskriver den vägyta som de tunga fordonens hjul på 

höger sida exponeras för. Observera att man vid RST-mätning är instruerad att välja sidoläge så att 

vänster detektor ska mäta i vänster hjulspår. MPD- och IRI-detektorerna på höger sida motsvarar ett 

sidoläge för lätta fordons högerhjul. Eftersom IRI i denna studie enbart avser höger hjulspår (lätt 

fordon) är en relevant fråga hur detta mått samvarierar med vad som gäller för tunga fordons hjulspår 

både på höger och vänster sida.  

Att RST-vägytedata för tunga fordon lär ge sämre representativitet än för lätta fordon ifråga om 

exponering kan bidra till en sämre förklaringsgrad i analyserna för tunga än för lätta fordon. 
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4.1.3. Komplettering av vägmått 

Komplettera backighet med ”Rise and Fall” (RF) beräknad enligt följande:  

 

𝑅𝐹𝑖 =
|𝑏𝑎𝑐𝑘𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑖|

100
⋅ 20 ⋅

1000

20
  =  |𝑏𝑎𝑐𝑘𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑖| ⋅ 10 m/km 

 

backighet(i): värde för observationssträcka (i) enligt RST (%) 

 

Komplettera kurvatur med ”Average Degree of Curvature” (ADC) beräknad enligt följande: 

 

𝐴𝐷𝐶𝑖 =  5.73 ⋅ |𝑘𝑖| 

 

k(i): kurvatur observationssträcka (i) enligt RST (  
10000

𝑅𝑖
 ) 

 
R(i): kurvradie observationssträcka (i) enligt RST (m) 

 

För analys används ett MPD-mått enligt följande: 

 

𝑀𝑃𝐷 =
𝑀𝑃𝐷𝑣 + 𝑀𝑃𝐷ℎ

2
 

IRI beräknas som ett medelvärde av vänster och höger detektorspår. 

SPÅR beräknas som ett medelvärde av vänster och häger spårdjup. 

Medelvärdesbilda slutligen för valda längder av föresträcka. 

4.1.4. SAMS-områden 

Varje TMS-punkt ligger inom ett s.k. SAMS-område. Inom ett SAMS-område finns beskrivning av 

tätortsavgränsningar. Baserat på informationen per SAMS-område har TMS-platserna indelats enligt 

följande: 

 i tätort 

 utanför tätort och minst en tätort på kortare avstånd än 10 km 

 utanför tätort och ingen tätort inom ett avstånd av 10 km. 

Syftet med denna klassning har varit att indirekt och något grovt komma åt inverkan av reslängd på 

hastighet. Under förutsättning av att resor i huvudsak startar och slutar i tätort skulle reslängden inom 

gruppen ”Utanför tätort och ingen tätort inom ett avstånd av 10 km” vara minst 10 km. Analyserna och 

redovisningen har avgränsats till denna grupp. Syftet med denna avgränsning har varit att undvika att 

reslängdsfördelningens inverkan på hastighet i TMS-punkterna ska störa analysen.  
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4.2. Sammankoppling av data 

4.2.1. Hastighetsdata med vägytedata 

RST-mätning utförs enbart i en riktning på tvåfältig väg medan hastighetsmätning utförs i båda 

riktningar. Därmed har man för tvåfältsväg enbart direkt information om vägyteexponering för den ena 

av hastighetsmätningens båda riktningar. RST-data efter mätpunkten för hastighet kan möjligen ge ett 

indirekt mått på vägytestandarden i motsatt färdriktning. 

För MV finns både hastighetsmätning och RST-mätning per riktning. TMS-data avser samtliga körfält 

till skillnad från RST-data som är avgränsade till höger körfält. TMS-data går inte att separera per 

körfält. 

Riktning för RST-mätning måste kunna sammankopplas med riktning för hastighet. En mycket viktig 

punkt är att riktning för hastighetsmätning motsvaras av samma riktning i RST-data.  

Den metod som använts för att sammanlänka TMS-data med RST-data har redovisats i bilaga 2. 

RST-data för en sträcka av 1 000 m före och 1 000 m efter mätplatsen har tagits med i ett basalternativ 

dvs. totalt 101 observationssträckor. Mätplatsens läge sammanfaller med den 51:a observations-

sträckan. Denna delsträcka, 51an, ingår inte i sträcklängd före mätplatsen. 

Efter denna sammankoppling kan det per TMS-mätning finnas flera RST-mätningar. 

4.2.2. Val av vägytedata per hastighetsmätning 

Vägytan per vägavsnitt förändras med tid dvs. olika RST-mätningar per mätplats för hastighet har 

olika vägytedata. Denna förändring med tid kan antingen vara en följd av väghållningsåtgärder eller av 

andra orsaker. Med andra orsaker menas huvudsakligen sådan förändring som följer av tid, 

meteorologi och trafik. Vägytans förändring med tid, undantaget väghållningsåtgärder, är en långsam 

process, se exempelvis Hammarström et al. (2008). RST-data från samma år som hastighetsdata bör 

inte kunna avvika mer än marginellt från vad som gällde under hastighetsmätningen under 

förutsättning av att beläggningsåtgärd inte utförts. RST-data per väglänk finns som mest tillgänglig 

med en mätning per år. 

För att en hastighetsmätning ska tas med för analys har krävts att RST-data ska finnas från samma år 

och att beläggningsåtgärd inte utförts mellan RST och TMS.  

En komplikation vid en sådan kontroll är att uppgifter om genomförda beläggningsåtgärder enligt Ihs 

och Velin (2002) kan saknas i en tredjedel av fallen. Det finns också en osäkerhet som följd av att 

beläggningsåtgärd inte alltid har utförts angivet datum. Dessa problem har inte beaktats i denna studie. 

Endast vägar med nummer 500 eller lägre ingår i den slutliga analysfilen. 

4.2.3. Datafil för analys 

En analysfil har bildats med följande innehåll per datapost: 

 mätplats: id och koordinater 

 vägnummer 

 vägbredd 

 hastighetsgräns 

 år (TMS) 

 månad (TMS) 

 veckodag (TMS) 
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 data per timme (TMS): 

o timme 

o hastighetsdata per fordonstyp (i samma riktning som vägytedata) under aktuell timme  

o antal fordon per fordonstyp (i samma riktning som vägytedata) under aktuell timme 

 RST-data före TMS-mätpunkt: olika sträcklängder med tillhörande medelvärden (initialt 101 

20-meterssträckor)16 

 datum för RST-mätning 

 områdestyp, tätort eller icke tätort: icke tätort uppdelat i minst 10 km till närmaste tätort och 

tätort på kortare avstånd än 10 km 

 trafik, fri eller övrig (fri trafik=1, övrig=0). 

 

Varje datapost i denna fil motsvarar en hastighetsmätning i en punkt och i en riktning under en timme. 

Hastighetsdata och RST-data avser samma körfält i samma riktning om tvåfältsväg (MV mindre 

avvikelse). 

Analyser genomförs för olika sträcklängder före mätplats. Därvid används medelvärden av vägdata per 

sådan sträcklängd. 

4.3. Parameterskattning 

4.3.1. Avgränsning av tillgänglig data 

Analysen har avgränsats till vissa värdeintervall för förklaringsvariablerna av bl.a. följande skäl: 

 att minska spridningen i hastighetsdata 

 att beakta förklaringsvariabler utan att behöva ta med dessa i funktionsansatser 

 att öka möjligheterna till jämförelse med litteraturen inom området. 

Indelning efter vägbredd och hastighetsgräns har gjorts enligt följande: 

 smal väg (-8 m) och 70 km/h 

 normal väg (8-10 m) och 90 km/h 

 MV och 110 km/h (har utgått ur analysen beroende på för litet godkänt material). 

Därmed finns vägbredd och hastighetsgräns med i analyserna utan att direkt ingå som 

förklaringsvariabler. Denna lösning medför också den fördelen att eventuella samspelseffekter med 

andra förklaringsvariabler kan beaktas utan att behöva använda en mera komplicerad funktionsansats. 

Av de tillgängliga fordonstyperna enligt tabell 4.1 har analyserna avgränsats till följande: 

 lätta: 

o pbu utan släp  

o pbs med släp  

                                                      

16 Eftersom antalet IRI-spår kan variera mellan olika RST-mätningar kan ett viktigt tillägg vara att vad som 

använts för analys är IRI höger, det enda tillgängliga spåret.  Beträffande MPD har medelvärdet av vänster och 

höger spår använts för analys. 
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 tunga: 

o lbu utan släp  

o lbs med släp. 

 

Indelning och avgränsning med avseende på tid har gjorts enligt följande: 

 årstid: april–oktober, eftersom man därmed exkluderar vinterväglag i vald region. 

 tid på dygnet: 09-15, eftersom hastigheten kan skilja betydligt relativt övriga tider speciellt på 

90-vä 

 veckodag: alla, eftersom variationen i hastighet mellan veckodagar för vald tid på dygnet inte 

bedömts ge upphov till någon betydande ökning i spridning. 

 

Ytterligare avgränsningar till: 

 enbart fri trafik 

 enbart mätningar med tillgänglig RST-data upp till 1 000 m före hastighetsmätplats 

 enbart den riktning för vilken RST-data finns 

 enbart utanför tätort och minst 10 km till närmsta tätort 

 enbart vägar med nummer 500 eller lägre. 

 

De beskrivna avgränsningarna medför nackdelar i form av reducerad representativitet för vad som 

söks, generella samband, och fördelar i form av ett förväntat minskat osäkerhetsintervall för skattade 

funktionsparametrar.  

4.3.2. Basinformation för modellutveckling och analys 

Det finns ett antal punkter att beakta vid modellutveckling: 

 vilka förklaringsvariabler som kan förväntas ha betydelse för hastighet och hur dessa ska ingå 

i analysen. 

 funktionsform: eventuella samspelseffekter mellan förklaringsvariablerna; linjär eller annan 

form 

 föresträckans längd 

 anpassning till kommande tillämpning. 

 

I detta avsnitt används följande begrepp: 

 jämviktshastighet: den slutliga hastighet som kommer att hållas om ett homogent vägblock är 

tillräckligt långt för att nå konstant hastighet 

 anpassningsförlopp: hastighetsförlopp från den punkt hastigheten börjar anpassas fram till att 

jämviktshastighet nås alternativt nästa anpassningsförlopp påbörjas 

 anpassningssträcka: körsträcka under ett anpassningsförlopp. 
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I ett homogent vägblock tillhör de vägbeskrivande variablerna bestämda intervall.Vad som söks för 

vägplanering är hur vägytans tillstånd påverkar hastighet över en sträcka.  

Variabler 

Förklaringsvariabler av intresse är alla sådana som enligt befintlig kunskap, se avsnitt 3, bidrar till att 

förklara hastighetsnivån i en punkt samt sådana för vilka ny kunskap söks om eventuell hastighets-

effekt. Därmed bedöms följande variabler kunna vara av intresse: 

 vägtyp 

 vägbredd 

 hastighetsgräns 

 horisontell kurvatur 

 lutning i längdled 

 siktklass17 

 siktlängd 

 trafikflöde och ÅDT 

 andel tung trafik 

 spårdjup (SPÅR) 

 vägojämnheter (IRI) 

 makrotextur (MPD) 

 tvärfall i kombination med horisontalradie 

 metrologiska förhållanden inklusive väglag 

 ljusförhållanden 

 reslängd och typ av ärende 

 korsningstäthet. 

 

Modeller vilka uttrycker hastighet per fordonstyp som funktion av vägtyp, vägbredd, hastighetsgräns, 

linjeföring och trafik används sedan länge inom vägplanering enligt redovisning i avsnitt 3.  

Enligt Trafikverkets modeller för vägplanering varierar hastighet med vägbredd, hastighetsgräns, 

siktklass och trafikflöde. Genom att göra separata analyser per hastighetsgräns, vägbreddsklass och 

siktklass behöver dessa förutsättningar inte beskrivas genom speciella variabler i hastighetsfunktioner. 

Till denna grupp av förutsättningar räknas också typ av väg: MV; ML; ”2+1” och antal körfält. 

 

I horisontalkurvor utsätts fordonen för en sidkraft: 

 

Massnormerad sidkraft (N/kg)= V2/R 

                                                      

17 ”Siktklass bestäms formellt av andel siktlängd större än 300 m med mer än 70 % som siktklass 1 och mindre 

än 30 % som siktklass 4, den sämsta.” (Björketun, 2003) 
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Beroende på friktionen mellan vägyta och däck finns en övre fysikalisk gränshastighet som ett fordon 

kan passera en kurva med. En rimlig hypotes är att det också finns ett komfortberoende uttag av 

sidkraft. 

Betydelsen av horisontalradie för hastighet finns beskriven i avsnitt 3.3. Enligt denna hastighetsmodell 

kan man i analysdata på 70-vägarna som mest förvänta en hastighetsreduktion av ca 8 km/h (max 

hastighet pbu i kombination med max ADC) medan man på 90-vägarna inte kan förvänta någon 

horisontalradieeffekt om ADC översätts till en radie. 18 Horisontalradien måste vara mindre än 1 000 m 

(ADC>57 °/km) för att modellen ska ge en hastighetsreduktion. Det maximala observerade ADC-

värdet på 90-väg är 46 °/km, vilket då skulle motsvara en minsta radie >1 000 m. Eftersom 

föresträckorna till TMS-punkterna utgörs av en blandning av raksträckor och kurvor kan man inte 

utesluta att ett ADC-värde lika med 46 °/km kan motsvara förekomst av radie <1 000 m på någon del 

av föresträckan. 

Hastighetsmodellen för horisontalkurva uttrycker att den förväntade hastighetsreduktionen utöver 

radie också beror av alla andra förutsättningar som påverkar hastigheten (V0) före kurvan till vilka 

även vägyta kan räknas. Den totala inverkan av en horisontalkurva inbegriper retardation före, sänkt 

hastighet i kurvan och acceleration efter kurvan. Man kan därmed på raksträckor, både före och efter 

en horisontalkurva, ha V<V0.  

Den genomsnittliga sträcklängden med V<V0 som följd av horisontalkurvor minskar med ökande 

retardations- och accelerationsnivå.  

I den hastighetsmodell för horisontalkurvor som beskrivits i avsnitt 3.3 kan R ersättas med ADC enligt 

beskrivning i avsnitt 4.1.3. Man får då samband mellan V och ADC enligt figur 4.5. 

 

 

Figur 4.5. Samband mellan hastighet och horisontalradie uttryckt med ADC med olika eftersträvad 

hastighet före kurvan (Brodin et al., 1986). 

 

                                                      

18 Modellvärdena kan anpassas till en linjär regression vid 70 km/h inom mätdataområdet för ADC: 

dV/d(ADC)= -0,018 ((km/h)/(°/km)) 

För 90 km/h ger modellen att dV/d(ADC)=0, eftersom max ADC motsvarar en radie större än 1000 m. 
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Sambanden mellan hastighet i kurva och ADC är enligt modellen icke-linjära. 

Betydelsen för hastighet av lutning i längdled bestäms, utöver själva lutningen, i stor utsträckning av 

tillgänglig fordonsprestanda. 

För att dV/dT, som på rak, horisontell och i övrigt homogen väg normalt är ungefär lika med noll, ska 

påverkas av ett motlut krävs att lutningsmotståndet är större än den tillgängliga reservkraften på rak 

horisontell väg. Reservkraften är lika med skillnaden mellan maximalt tillgänglig dragkraft och 

färdmotståndet på rak horisontell väg. Denna reservkraft beror i sin tur på ett stort antal faktorer som: 

fordonsprestanda, lastförhållanden, hastighet och körbeteende. Om lutningsmotståndet är större än 

reservkraften finns en jämviktshastighet per fordon och lutning. I tabell 4.5 redovisas exempel på 

jämviktshastigheter för tung lastbil med släp. 

 

Tabell 4.5. Exempel på jämviktshastigheter (km/h) i motlut för tung lastbil med släp.* 

Lutning 

(%) 

40 t 

(50% last) 

60 t 

(100% last) 

1 100 82 

2 79 59 

3 63 44 

4 51 35 

* Exempel lbs: m= 40 t respektive 60 t; CD= 0,7; A= 10 m2; CR=0,006; VG=0,9; P= 300000 W19 

 

Om ingångshastigheten i ett block är högre än jämviktshastigheten följer en retardation. Den 

resulterande hastighetseffekten över vägblocket, medelhastigheten, blir slutligen en funktion av 

ingångshastighet, lutningslängd, dV/dT och jämviktshastighet. Ju kortare sammanhängande lutning 

och ju mindre skillnad mellan ingångshastighet och jämviktshastighet desto mindre hastighetseffekt.  

Hastighetsreduktionen pågår fram till dess att aktuell hastighet blir lika med jämviktshastigheten. 

Eftersom hastigheten enligt exemplet går asymptotiskt mot jämviktshastigheten finns ett bedömnings-

problem om var retardationen avbryts. I exemplet har förutsatts att en konstant framdrivningseffekt 

finns tillgänglig. Ett verkligt förlopp påverkas av den stegade växellådan. Så länge man ligger kvar på 

samma växel tappar motorn varvtal då hastigheten minskar dvs. tillgänglig momentan effekt minskar. 

Även variationen i momentkurvan kan påverka förloppet. Till detta kommer också att under varje 

växling blir dragkraften från framdrivningssystemet lika med noll. Retardationen under växling blir då 

lika med färdmotståndet delat med fordonsmassan. Den genomsnittliga retardationen bedöms därmed 

bli något större än i det förenklade exemplet. Den sträcka som krävs för att nå fram till jämvikts-

hastigheten för en lutning av ca 3 % beror av ingångshastigheten i lutningen. Om man utgår från 

medianhastigheterna per hastighetsgräns för lbs i denna studie gäller följande: 

 70 km/h: 

o medianhastighet i mätdata: 70,2 km/h 

                                                      

19 Enligt (Hammarström and Yahya, 2013) gällde följande värden för lastbilar med släp (exklusive dragbil med 

semitrailer) och totalvikt >50t i Euro 3 år 2009 för medelfordon på väg: tomvikt, 22,4t; totalvikt, 62,8t och P, 

350000 W. 
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o jämviktshastighet: 63 km/h 

o Initial dV/dT: -0,054 m/s2 

o retardationssträcka för halva differensen mellan initialhastighet och jämviktshastighet: 

590 m. 

 90 km/h: 

o medianhastighet i mätdata: 84,4 km/h 

o jämviktshastighet: 63 km/h 

o initial dV/dT: -0,14 m/s2 

o retardationssträcka för halva differensen mellan initialhastighet och jämviktshastighet: 

660 m. 

 

Om ingångshastigheten är lägre än jämviktshastigheten och hastighetsanspråket högre än ingångs-

hastigheten följer en acceleration. 

Hastighetseffekten av lutning kan skrivas som: 

V0-Vjv 

V0: hastighetsanspråk 

Vjv: jämviktshastighet 

Därmed skulle hastighetseffekter enligt tabell 4.6 följa av olika lutningar och hastighetsanspråk enligt 

det valda exemplet. 

 

Tabell 4.6. Exempel på hastighetsreduktioner (km/h) som följd av motlut, hastighetsanspråk och 

bruttovikt.* 

Motlut (%) 40 t med hastighetsanspråket: 60 t med hastighetsanspråket: 

 70 80 90 70 80 90 

       

1 0 1 11 11 21 31 

2 7 17 27 26 36 46 

3 19 29 39 35 45 55 

*V0-Vjv dvs. exklusive anpassningsförloppet. 

 

Förekommande maxlutningar på studiens mätsträckor, minst 4 %, är både för 70 och 90 km/h så stora 

att hastighetseffekter är tänkbara för samtliga fordonstyper. På 70-vägarna är också medianvärdet för 

mätsträckornas lutning så stort (2,4 %) att en påverkan på tunga fordon är tänkbar också för denna 

lutningsnivå.  

Ur tabell 4.6 framgår med all tydlighet att den fysikaliska hastighetseffekten av lutning beror av den 

eftersträvade hastighet som följer av vägbredd och hastighetsgräns. 
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Det använda lutningsmåttet RF kan beskriva genomsnittlig hastighetseffekt av mot- och nerförslut. För 

en sammanhängande lutning ger måttet genomsnittlig lutning utan tecken. Måttet kan därmed förklara 

den genomsnittliga hastighetseffekten av lutningar i båda riktningar alternativt av en serie mot- och 

nerförslut i en riktning. En brist i RF är att måttet inte beskriver lutningens längd. Ett och samma värde 

på RF kan antingen motsvara en sträcka med några få långa lutningar alternativt en sträcka med en 

serie kortare uppförs- och nerförsbackar med samma absoluta lutningsgrad.  

Den uppmätta punkthastigheten i ett motlut beror av var i lutningen mätutrustningen är placerad. Den 

uppmätta lutningseffekten kan även i ett motlut med stor lutningsgrad bli nära noll om utrustningen 

placeras i lutningens början. 

För beskrivning av linjeföring använder Trafikverket begreppet siktklass (1-4). Siktklass är ett uttryck 

för en kombination av horisontell och vertikal linjeföring. I denna studie används ADC respektive RF 

som mått på horisontell respektive vertikal linjeföring. Genom att ha med ADC och RF som 

förklaringsvariabler är en översättning till siktklass möjlig, se bilaga 4. Översättningen till siktklass 

bör baseras på sträckor förslagsvis minst 10 km långa. Ett ytterligare krav skulle kunna vara att 

sträcklängden är tillräckligt lång för att genomsnittlig lutning från start till slut av föresträcka ska vara 

nära noll. Motivet för detta är att RF är ett mått som kan uttrycka medeleffekten av mot- och medlut 

men inte bara det ena. 

Siktlängd är en funktion av kurvatur, lutning, topografi och vegetation. Genom att linjeföring finns 

tillgänglig i form av lutning och kurvatur per 20-metersintervall skulle en grov uppskattning av 

siktlängd kunnat ha gjorts baserat på tillgängliga vägdata inklusive vägbredd. Denna möjlighet har inte 

utnyttjats. Ett mera representativt alternativ skulle vara inmätning. Om siktlängd inte ingår i 

analyserna kan denna effekt till viss del fångas upp av ADC och RF, men då med väsentligt sämre 

precision jämfört med vad som skulle kunna beräknas utifrån den kompletta linjeföringen. Det finns 

olika typer av siktlängd: mötes- och stoppsikt. 

Hastighet påverkas av trafikflöde och andel tung trafik. Vi använder enbart mättimmar tillhörande 

frifordonsintervallet. Detta motsvarar en intervallindelning av trafikflödet per timme och där analys 

enbart genomförs för mättimmar med trafikflöde i frifordonsintervallet. Mättimmar med trafikflöde 

utanför frifordonsintervallet utgår ur analysen. Vad som egentligen söks är fria fordon dvs. fordon med 

så stor tidlucka till framförvarande fordon att de kan betraktas som fria. För att kunna separera fria 

fordon från övrig trafik skulle mätdata behöva finnas på fordonsnivå med tillhörande tidsregistrering, 

vilket inte är uppfyllt i denna studie. 

Genom avgränsning till intervallet för fri trafik finns inget behov att använda variabeln andel tung 

trafik i denna studie eftersom någon hindrande hastighetseffekt orsakad av tunga fordon inte kan 

förväntas.  

I Ihs och Velin (2002) ingår årsmedeldygnstrafik (ÅDT) och andel tung trafik. ÅDT har i referensen 

använts för klassindelning av mätdata medan andel tung trafik ingår som förklaringsvariabel.  

Observera skillnaden mellan ÅDT och observerad timtrafik använd i denna studie. 

Spårdjup har enligt två av de genomgångna litteraturreferenserna en inverkan på hastighet så att 

ökande spårdjup medför signifikant lägre hastighet för pb åtminstone om analys genomförs när 

spårbildningseffekten på hastighet betraktas som oberoende av hastighetsgräns (hastighetsgräns ingår 

som förklaringsvariabel). De skattade parametervärdena för pb skiljer endast marginellt mellan 

referenserna. För övriga fordonstyper gäller följande mellan referenserna: 

 lbu, en stor relativ skillnad 

 lbs, referenserna har olika tecken på skattade parametrar.  
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Speciellt enligt Anund (1992) och i huvudsak enligt Ihs och Velin (2002) minskar hastighetseffekten 

av spårdjup med ökande fordonsstorlek. Enligt den andra referensen är skillnaden mellan fordonstyper 

mera marginell och kan ändra ordning beroende på föresträcka. 

Om en dataindelning görs för pb efter hastighetsgräns och ÅDT-klass, se Ihs och Velin (2002), finner 

man att hastigheten vid 90 km/h och ÅDT<4000 ökar med ökande spårdjup till skillnad från övriga 

hastighetsgränser och ÅDT-intervall. Största minskningen av hastighet med ökande spårdjup gäller för 

70 km/h och ÅDT<1000. 

En hypotes är att förekomst av spårbildning i horisontalkurvor stör valet av bästa sidoläge. Detta 

skulle kunna ge upphov till en samspelseffekt mellan radie och spårdjup resulterande i en annan 

hastighetseffekt av spårdjup jämfört med effekten på rak väg.  

En ytterligare hypotes skulle kunna vara att betydelsen av spårdjup avtar med ökande vägbredd som 

följd av att ökande bredd ger ökad möjlighet att genom val av sidoläge undvika spåren. 

Ökat spårdjup påverkar avrinningen från vägen och kan medföra ett förhöjt färdmotstånd. Om 

mängden vatten på vägen ökar finns också en förhöjd risk för vattenplaning. En sådan riskökning 

skulle kunna motverkas genom en hastighetsreduktion. 

Ökande IRI medför enligt de genomgångna referenserna signifikant minskande hastighet för pb om 

IRI-effekten betraktas som oberoende av hastighetsgräns. Skillnaderna i skattade värden är stor mellan 

studierna med undantag för lbu. Anund ger avtagande effekt med ökande fordonsstorlek medan Ihs 

och Velin ger motsatt förhållande. 

Om istället en dataindelning görs efter hastighetsgräns och ÅDT-klass för pb finner man att 

hastigheten vid begränsning till 70 km/h och ÅDT<4000 ökar med ökande IRI. I övriga fall gäller 

minskande hastighet med ökande IRI med något undantag. Största hastighetsminskningen med ökande 

IRI gäller för 110 km/h.  

Ökande IRI medför att ett fordon kommer i en ökande vertikal svängning. Dessa svängningar ger både 

upphov till försämrad komfort och påfrestningar på fordonet. Effekten är dessutom 

hastighetsberoende. Det finns därmed fysikalisk grund för hypotesen att hastighetseffekten av en 

förändring av IRI är olika för olika hastighetsnivåer.  

I Hammarström (2000) redovisas analyser baserade på beräkningar med VETO-programmet 

(Hammarström och Karlsson, 1987). I detta program kan man genomföra simulering av de vertikala 

rörelserna i ett fordon som funktion av ojämnhetsprofilen. Vad som bl.a. beräknas är dämpförlusterna i 

däck och stötdämpare. Analyserna baseras i detta fall på en inmatad sinusprofil där våglängd och 

amplitud varierats systematiskt.  

Om våglängden halveras: 

 ökar IRI med en faktor av ungefär 2 (för våglängder >2 m) 

 ökar dämparbetet med en faktor av ungefär 4. 

Om amplituden fördubblas: 

 ökar IRI med en faktor 2 

 ökar dämparbetet en faktor ungefär 4. 

Om det simulerade fordonets hastighet fördubblas ökar dämparbetet med en faktor ungefär lika med 4. 

IRI-måttet beräknas med fordonsparametrar representerande pb (”quarter car”) för en hastighet av 80 

km/h. Måttet är en summering av avståndsförändringar mellan kaross och hjulcentrum per körd 

sträckenhet. Man skulle därmed kunna förvänta att IRI har bättre förklaring av hastighet för pb än 

andra fordonstyper och för hastigheter i närheten av 80 km/h. 
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Det finns en multiplikativ fordonseffekt mellan hastighet och IRI enligt analyser redovisade i 

Hammarström (2000). Med fordonseffekt avses dämparbete i hjulupphängningen och vertikala 

accelerationskrafter i lastutrymmet. 

En hypotes är att det skulle kunna finnas samspelseffekter på hastighet mellan horisontalradie och 

ojämnhet. Med ökande IRI kan den effektiva avdriftvinkelkoefficienten förändras med ett försämrat 

väggrepp som följd. Den förändrade avdriftsvinkelkoefficienten påverkar också färdmotståndet 

marginellt. 

Det finns hos VTI ingen tillgänglig kunskap om inverkan av MPD på hastighet. Hypotesen är att en 

förändring av MPD medför en förändring av hastighet. En sådan hastighetseffekt skulle kunna bero på 

flera faktorer som: 

 En önskan om att reducera kupébullret med lägre hastighet. 

 En bedömd bättre friktion med ökande MPD, vilket åtminstone stämmer i vått väglag. 

 En bedömning av beläggningens ålder kopplad till MPD. Ett högre MPD motsvaras ofta av en 

nyare beläggning. Det skulle kunna vara så att en upplevelse av nyare beläggning bidrar till ett 

ökat hastighetsanspråk. 

 

Ökande IRI och MPD medför ökande rullmotstånd. Åtminstone skulle man för tunga fordon kunna 

förvänta sig en hastighetsminskning i motlut med ökande rullmotstånd som följd av otillräcklig 

fordonsprestanda dvs. man kan förvänta en samspelseffekt mellan RF, IRI och MPD. Även 

accelerationsnivån, då man ligger under eftersträvad hastighet med tillgänglig reserveffekt, skulle 

kunna minska med ökande IRI och MPD. 

I tabell 4.7 redovisas beräknade jämviktshastigheter som funktion av lutning och vägytans tillstånd. 

 

Tabell 4.7. Jämviktshastigheter som funktion av lutning och vägytans tillstånd för tung lastbil med 

släp (lbs 40t).* 

Vägyta Motlut 

IRI MPD 2% 3% 

0 0 83,3 66,1 

1 1 80,6 64,3 

1 2 78,7 63,0 

2 1 79,9 63,8 

2 2 78,0 62,5 

*𝐶𝑅0 =
(0.00414+0.00306)

2
; 𝐶𝑅𝐼𝑅𝐼 = 0.0000158 ∙ 𝑉; 𝐶𝑅𝑀𝑃𝐷 = 0.00102; 𝑚 = 40000 𝑘𝑔; 𝐶𝐷 = 0.7; 𝐴 =

10𝑚2; 𝑉𝐺 = 0.9; 𝑃 = 300000 𝑊 

 

Ur tabell 4.7 framgår bl. a följande avseende fysikalisk vägyteeffekt på hastighet: 

 att hastighetsreduktionen kopplad till vägyta minskar med ökande lutningsgrad 

 att hastighetsreduktionen är beroende av eftersträvad hastighet: 
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o 60 km/h: ingen effekt vare sig med 2 eller 3 % lutning.  

o 70 km/h: ingen effekt med 2 % men effekt för 3 % 

o 80 km/h: för 2 % finns en brytpunkt vid IRI=1 och MPD=1; effekt för 3 % med 

samtliga testade vägytor. 

Om färdmotståndet är mindre än tillgänglig kraft för framdrivning finns ingen fysikalisk vägyteeffekt 

på hastighet. För att man med exemplets fordonsparametrar skulle kunna få en fysikalisk hastighets-

effekt av vägyta för ett horisontellt vägblock krävs att både IRI och MPD är minst lika med sex. 

Vid vägbyggnation väljs tvärfall och skevning enligt gällande anvisningar. Om lutning i sidled avviker 

från anvisningarna kan detta åtminstone i kurvor förväntas påverka hastigheten. Syftet med tvärfall 

och skevning är bl. a att påverka avrinning och sidkraft i horisontalkurva. 

Den signifikanta inverkan av spårdjup på hastighet är speciellt för pb väsentligt större med stor 

nederbörd jämfört med genomsnittliga förhållanden enligt Ihs och Velin (2002). Spårdjupseffekten 

ökar även för lbu och lbs med stor nederbörd. 

Med större nederbörd minskar den i huvudsak signifikanta hastighetseffekten av IRI för samtliga 

fordonstyper. 

Därmed finns det samspelseffekter mellan stor nederbörd och vägytevariabler. En del av dessa 

samspelseffekter skulle kunna förklaras av inverkan på hastighet via färdmotstånd. 

En rimlig hypotes är att ljusförhållande har betydelse för val av hastighet. Ljusförhållande är en 

funktion av solvinkel och av meteorologiska förhållanden. Genom att ha med variabler för ljus-

förhållande skulle behovet av att avgränsa eller indela datamaterialet med avseende på variabler som 

påverkar ljusförhållande dvs. tid och geografiskt läge minska. Utan tidsavgränsning, vilket borde 

motsvara behovet inom planering av beläggningsunderhåll, kan man förvänta att variabeln 

ljusförhållande skulle kunna vara av betydelse. 

Ökande reslängd till mätplatsen ger enligt avsnitt 3.3 ökande hastighet åtminstone upp till en reslängd 

av ca 200 km. Det skulle kunna finnas en samvariation mellan vägytestandard och genomsnittlig 

tillryggalagd reslängd. Om spårdjupet exempelvis skulle vara större nära tätort (kortare reslängd) än på 

längre avstånd skulle detta kunna ge en icke önskad effekt i modellkalibreringen. Ingen information 

om ett sådant beroende mellan vägyta och reslängd finns tillgänglig i denna studie. Genom den valda 

avgränsningen av analysdata till mätningar med större avstånd än 10 km till närmsta tätort bör detta 

eventuella problem ha reducerats. Som framgår ur avsnitt 3.3 har även restyp betydelse för hastighet. 

Ökande korsningstäthet kan förväntas resultera i minskande hastighet i TMS-punkterna. Något mått på 

detta förhållande har inte medtagits i studien. Det är rimligt att antaga att detta mått kommer till 

uttryck indirekt genom klassning av TMS-data efter vägbredd och hastighetsgräns. 

Funktionsform 

Följande kan ha betydelse vid utformning av en modellansats: 

● att det finns både en fysikalisk och en beteendeeffekt 

● att hastigheten i en punkt både kan vara en funktion av förhållanden framför och efter punkten 

● att föresträckans längd har betydelse för skattade modellparametrar 

● att hastigheten i en punkt är resultat av en komplicerad process 

● att det finns viss tillgänglig kunskap om principiella samband mellan hastighet och enskilda 

förklaringsvariabler 
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● att det finns viss tillgänglig kunskap om principiella samspelseffekter mellan enskilda 

förklaringsvariabler på hastighet 

● att modellutformningen är beroende av den vägmiljö som ska beskrivas 

● att man kan välja mellan att inkludera en variabel i vald funktion alternativt göra 

intervallindelning med avseende på variabeln 

● att det kan finnas fördelar i att välja en modell innehållande alla förklaringsvariabler av mer än 

marginell betydelse. 

Inverkan av vägytan på hastigheten i en punkt kan utgöra en kombination av beteende- och fysikaliska 

effekter. De resultat som redovisats av Anund (1992) bedöms representera körbeteende medan Ihs och 

Velin (2002) bedöms utgöra en mix av beteende- och fysikaliska effekter. I föregående avsnitt 

rubricerat ”variabler” redovisas exempel på storleken av fysikaliska effekter. 

Hastigheten i en punkt ska beskrivas som funktion av förhållandena fram till mätpunkten. Om dessa 

förhållanden vore närmast konstanta före mätpunkten skulle längden på vald föresträcka ha mindre 

betydelse. Med en variation av förhållanden längs föresträckan får längden av denna betydelse. Ur Ihs 

och Velin (2002) framgår att föresträckan har haft avsevärd betydelse speciellt för analyserna 

uppdelade på hastighetsgränser. Detta skulle då kunna vara ett uttryck för att förhållandena är olika på 

olika avstånd från mätpunkten och att avståndet mellan punkten och vägegenskapen har betydelse. 

Den komplexa process som leder fram till en hastighet i en mätpunkt för fria fordon kan förenklat 

beskrivas enligt följande: 

● Indela en väglänk i homogena block. I ett homogent block håller sig de vägbeskrivande 

variablernas värden inom givna intervall (vägbredd; hastighetsgräns; lutning; krökning; 

SPÅR; IRI; MPD). 

● Ju flera variabler som ingår i vägbeskrivningen desto kortare homogena block kan förväntas. 

● Det resulterande förloppet inom ett block är utöver blockets vägmiljö en funktion av ingångs-

hastigheten från föregående block och utgångshastighet anpassad till efterföljande block. 

● Om ett block är tillräckligt långt utgörs hastighetsförloppet av som mest tre faser: 

anpassningsfas fram till jämviktshastighet; jämviktshastighet; anpassningsfas fram till 

utgångshastighet. 

● Uppmätt punkthastighet blir en funktion av mätpunktens läge i blocket. 

 

Anpassningssträckans längd fram till jämviktshastighet är en funktion av följande förutsättningar: 

fordonsparametrar, vägmiljö, reaktionstid, beslutstid och genomförandetid. Användning av automatisk 

farthållare kan ha betydelse både för om det blir en anpassning och för anpassningssträckans längd. 

Detta gäller också för anpassningssträckan fram till utgångshastighet från blocket. 

Utgångshastigheten från blocket är också en funktion av egenskaperna hos efterföljande block 

exempelvis horisontalkurvatur. Ju kortare block desto flera föreblock kan behöva beaktas. För varje 

sådant block söks ingångshastighet, jämviktshastighet och utgångshastighet.  

Hastigheten i en TMS-punkt är inte bara beroende av egenskaperna hos de block som ingår i 

föresträckan utan också den inbördes ordningen mellan dessa. De mått som valts för att beskriva 

föresträckans egenskaper gör ingen åtskillnad mellan olika ordningsföljder på blocken. Dessutom kan 

hastigheten i TMS-punkten vara en funktion av egenskaperna hos nästa block. 

För att beskriva denna komplexa process fram till TMS-punkten med en bättre precision krävs 

användning av modeller som VETO eller RUTSIM. Vad som händer då denna process beskrivs 
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förenklat baserat på medelvärdesbildningar av förklaringsvariablerna över föresträckans längd är 

oklart. 

De samband mellan hastighet och vägmiljövariabler som kan utvecklas baserade på TMS-data utgör 

en blandning av jämviktshastigheter, accelerationer och retardationer. 

Exempel på fysikaliskt grundade jämviktshastigheter redovisas i tabell 4.7. 

Accelerationsförlopp följer varje gång ett fordon passerar in i ett nytt homogent vägblock med en 

ingångshastighet som är lägre än både jämviktshastigheten och den eftersträvade hastigheten i det nya 

blocket. Accelerationsförloppet pågår till dess följande hastighet uppnås: min(jämviktshastighet, 

eftersträvad hastighet). I tabell 4.8 ges ett antal exempel på accelerationssträckor för lbs. 

 

Tabell 4.8  Exempel på accelerationssträckor (m) från viss hastighet till annan hastighet för lbs (40 t) 

på rak horisontell väg.* 

 Till (km/h) 

Från 
(km/h) 

60 65 70 75 80 85 90 

55 66 148 248 369 517 698 921 

60  82 181 303 451 632 854 

65   100 221 369 550 773 

70    122 270 450 673 

75     148 329 551 

80      181 403 

85       222 

*Fordonsparametrar lika som tabell 4.5. Lutning: 0 %. 

 

Med 40 t bruttovikt minskar accelerationen från 0,35 till 0,15 m/s2 när hastigheten ökar från 55 till 90 

km/h med förutsättningarna i tabell 4.8. 

Om bruttovikten är 60 t i stället för 40 t ökar accelerationssträckan med mellan 60 och 80 %. 

En acceleration från jämviktshastighet för lbs 40 t med 3 % motlut (IRI=1 och MPD=2) upp till 

medianhastighet enligt vår studie ger följande accelerationssträckor på rak horisontal väg: 

● Hastighetsgräns 70 km/h: 140 m från 63 till 70 km/h 

● Hastighetsgräns 90 km/h: 590 m från 63 till 84 km/h 

Dessa accelerationssträckor lokaliseras till vägblocket efter det som förorsakade att hastigheten blev 

lägre än den eftersträvade hastigheten. 

Retardationsförlopp följer varje gång ett fordon passerar in i ett nytt homogent vägblock med en 

ingångshastighet som är högre än både jämviktshastigheten och den eftersträvade hastigheten i det nya 

blocket. Accelerationsförloppet pågår till dess följande hastighet nås: min(jämviktshastighet, 

eftersträvad hastighet). 
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Det kan vara meningsfullt att utgå ifrån kända principer för hur olika variabler påverkar resulterande 

hastighet då en modellansats formuleras. En ökad förståelse kan utgöra en grund både vid 

modellformulering och vid tolkning av erhållna resultat. Även om en kraftigt förenklad modell skulle 

användas kan erhållna resultat tolkas genom att relatera till den beskrivna principiella modellen. 

Enligt avsnitt 3.3 (Brodin et al., 1986) finns ett dokumenterat icke-linjärt samband mellan hastighet 

och horisontalkurvatur.  

I de tidigare VTI-studierna av samband mellan hastighet och vägyta, redovisade i avsnitt 3, har man 

genomgående valt linjära samband. Som huvudalternativ har man också valt att framställa vägyte-

effekterna på hastighet som oberoende av övriga förklaringsvariabler ingående i funktionerna. I Ihs 

och Velin (2002) har man parallellt gjort analyser med klassindelning av dataunderlaget efter 

hastighetsgräns och ÅDT. Detta medför en potentiell möjlighet att också uppskatta speciella vägyte-

effekter för dessa indelningsvariabler, om ett sådant beroende skulle finnas.  

Man kan antingen välja att inkludera varje variabel av intresse i en funktion alternativt intervallindela 

per variabel och genomföra analyser per kombination av sådana intervall. Med intervallindelning 

behöver variabeln inte ingå i en hastighetsfunktion. Nackdelen med intervallindelning är att det blir 

flera uppsättningar av funktioner, en per intervall. 

För flera av de potentiellt intressanta förklaringsvariablerna gäller att inverkan på den beteende-

beroende delen av hastighetseffekten inte kan uteslutas vara beroende av andra uppräknade 

förklaringsvariabler. En fråga är då hur stort fel som skulle följa av att välja en förenklad ansats som 

inte beaktar ett eventuellt beroende. Eftersom den resulterande effekten utgörs av en fysikalisk och en 

beteendedel vet vi att en förenklad ansats med oberoende åtminstone är felaktig ifråga om den 

fysikaliska delen. 

I avsnitt 3.3 ingår beskrivning av en minhastighetsmodell dvs. hastigheten i en vägmiljö bestäms i 

huvudsak av den variabel som ger lägst hastighet. För rak och horisontell väg utan fysikaliska 

hastighetseffekter kan följande uttryck ansättas: 

𝑉 = 𝑚𝑖𝑛(𝑉𝐻𝐺(+)𝑉𝐵, 𝑉𝑆𝑃Å𝑅, 𝑉𝐼𝑅𝐼 , 𝑉𝑀𝑃𝐷) 20 

alternativt 

𝑉 = 𝑚𝑖𝑛(𝑉0 + 𝑑𝑉𝐻𝐺(+)𝑉𝐵, 𝑉0 + 𝑑𝑉𝑆𝑃Å𝑅 , 𝑉0 + 𝑑𝑉𝐼𝑅𝐼 , 𝑉0 + 𝑑𝑉𝑀𝑃𝐷) 

HG(+)VB: en klass bildad av hastighetsgräns (HG) och vägbreddsintervall (VB) 

 

Ju lägre värde på VHG(+)VB desto mindre totala effekter kan förväntas av vägytevariabler. För att 

vägytevariablerna med negativa parametrar ska få någon effekt med minskande värden på VHG(+)VB 

krävs allt större variabelvärden på SPÅR, IRI och MPD. Med positiva parametervärden för vägyte-

variablerna gäller motsatsen. Detta talar för icke-linjära samband mellan hastighet och vägytevariabler. 

Även om sambanden totalt är icke-linjära kan de vara linjära i delintervall. 

Simuleringsmodeller av den typ som VETO representerar bygger i princip på denna minimum-princip 

men med den skillnaden att principen tillämpas kontinuerligt längs hela den simulerade vägsträckan. 

För en efterföljande tillämpning av resultat är den enkla modellansats som använts i VTI-referenserna 

beskrivna i avsnitt 3 tilltalande under förutsättning av att ansatsen inte är alltför felaktig eller 

begränsad ifråga om möjligheten att beskriva de verkliga sambanden. Vad som kan komplicera 

tillämpning är ett starkt beroende av föresträcka. 

                                                      

20 Låt HG(+)VB beteckna en kombinationseffekt mellan HG (hastighetsgräns) och VB (vägbredd) på 

eftersträvad hastighet. 
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För en efterföljande tillämpning av utvecklade modeller kan krav på speciell längd av föresträcka 

utgöra både en komplikation och en potentiell felkälla. 

Det kan vara meningsfullt att ha samband på finare nivå bl.a. som följd av att vi inte använder data 

representativa för hela Sverige. Även om kalibreringen inte avser hela Sverige ges med en finare 

modellnivå möjlighet till uppskattning för sådana områden som inte ingått i kalibreringen under 

förutsättning av att variabler med koppling till geografiska skillnader ingår och att värdeintervallen 

inom valt geografiskt område i huvudsak täcker in värdeintervallen för övriga geografiska områden i 

Sverige.  

I ett efterföljande steg kan aggregering från en finare till en mera aggregerad modellnivå genomföras. 

Genom att använda en finare modellstruktur borde möjligheterna till jämförelse med andra studier öka. 

4.3.3. Modellansatser 

Summafunktion 

Termerna ingående i summan kan antingen vara linjära eller icke-linjära. 

𝑉 =  𝑉0  +  𝑏 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 +  𝑐 ⋅ 𝑀𝑃𝐷 +  𝑑 ⋅ 𝑇𝑅𝐷 …(a) 

𝑉 =  𝑉0  +  𝑏 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 +  𝑐 ⋅ 𝑀𝑃𝐷 +  𝑑 ⋅ 𝑇𝑅𝐷 +  𝑒 ⋅ 𝑅𝐹 +  𝑓 ⋅ 𝐴𝐷𝐶 …(b) 

Alternativ baserad på känd kurvmodell: 

𝑉 = (𝑉0
−2 +  𝑓 ⋅ 𝐴𝐷𝐶)−0.5  +  𝑏 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 +  𝑐 ⋅ 𝑀𝑃𝐷 +  𝑑 ⋅ 𝑇𝑅𝐷 +  𝑒 ⋅ 𝑅𝐹 …(c) 

 

IRI: ojämnhet 

MPD: makrotextur 

TRD: spårdjup 

RF: ett lutningsmått  

ADC: ett kurvaturmått 

V: resulterande hastighet (km/h) 

V0: hastighet på rak, horisontell och plan väg utan spårbildning (km/h) 

 

Enligt referensen om hastighet i kurva ska egentligen V0 motsvara hastigheten man skulle ha på rak 

väg inklusive effekter av övriga vägmiljövariabler. För att uppfylla en sådan förutsättning krävs en 

väsentligt mera komplicerad funktion. Funktionen beskriver hastigheten i kurvan. Horisontalkurvor 

ger dessutom hastighetseffekter både före och efter kurvan under hastighetsändring. Denna avvikelse 

fångas upp av parametern f. 

En ytterligare variant skulle kunna vara aktuell för att fånga upp betydelsen av avstånd till mätplatsen: 

 

𝑉 = 𝑉0 + 𝑏1 ⋅ 𝐼𝑅𝐼1 + 𝑐1 ⋅ 𝑀𝑃𝐷1 + 𝑑1 ⋅ 𝑇𝑅𝐷1 + 𝑒1 ⋅ 𝑅𝐹1 + 𝑓1 ⋅ 𝐴𝐷𝐶1 + ⋯ + 𝑏𝑛 ⋅ 𝐼𝑅𝐼𝑛 + 𝑐𝑛 ⋅ 𝑀𝑃𝐷𝑛 +
𝑑𝑛 ⋅ 𝑇𝑅𝐷𝑛 + 𝑒𝑛 ⋅ 𝑅𝐹𝑛 + 𝑓𝑛 ⋅ 𝐴𝐷𝐶𝑛 …(d) 

n: antal delsträckor före hastighetspunkten med separata uppsättningar av förutsättningar 

xi avser vägmiljövariabel x på delsträcka i före mätpunkt för hastighet. 
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Multiplikativ ansats 

Med en multiplikativ ansats blir den resulterande absoluta hastighetseffekten av att en variabel ändras 

beroende av värdena på övriga variabler. 

Faktorerna ingående i produkten kan antingen vara linjära eller icke-linjära. 

Med linjära faktorer följer ansatser enligt (e) och (f). 

𝑉 = 𝑉0 ⋅ (1 + 𝑏 ⋅ 𝐼𝑅𝐼) ⋅ (1 + 𝑐 ⋅ 𝑀𝑃𝐷) ⋅ (1 + 𝑑 ⋅ 𝑇𝑅𝐷) ⋅ (1 + 𝑒 ⋅ 𝑅𝐹) ⋅ (1 + 𝑓 ⋅ 𝐴𝐷𝐶)…(e ) 

Alternativ baserad på känd kurvmodell: 

𝑉 = (𝑉0
−2  +  𝑓 ⋅ 𝐴𝐷𝐶)−0.5 ⋅ (1 + 𝑏 ⋅ 𝐼𝑅𝐼) ⋅ (1 + 𝑐 ⋅ 𝑀𝑃𝐷) ⋅ (1 + 𝑑 ⋅ 𝑇𝑅𝐷) ⋅ (1 + 𝑒 ⋅ 𝑅𝐹) …(f) 

 

Med icke-linjära faktorer följer ansatser enligt (g) och (i): 

𝑉 = 𝑉0 ⋅ 𝑒𝑥𝑝(𝑏 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑐 ⋅ 𝑀𝑃𝐷 + 𝑑 ⋅ 𝑇𝑅𝐷 + 𝑒 ⋅ 𝑅𝐹 + 𝑓 ⋅ 𝐴𝐷𝐶) …(g) 

𝑉 = (𝑉0
−2 + 𝑓 ⋅ 𝐴𝐷𝐶)−0.5 ⋅ 𝑒𝑥𝑝(𝑏 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑐 ⋅ 𝑀𝑃𝐷 + 𝑑 ⋅ 𝑇𝑅𝐷 + 𝑒 ⋅ 𝑅𝐹) ...(i) 

 

Dessa ansatser ger möjlighet att både beskriva icke-linjaritet och beroende av övriga variabler. 

Ansatser baserade på minhastighet 

En minhastighetsmodell: 

 Enligt HDM-4, enbart vägyta:  

𝑉 =
𝑎

(𝑉𝐼𝑅𝐼 

−
1
𝑒 + 𝑉𝑀𝑃𝐷 

−
1
𝑒    + 𝑉

𝑆𝑃Å𝑅

−
1
𝑒 )

−𝑒  … (j) 

 Enligt HDM-4, både vägyta och väggeometri: 

 𝑉 =
𝑎

(VRF

−
1
e+ V

ADC

−
1
e +𝑉𝐼𝑅𝐼 

−
1
𝑒 + 𝑉𝑀𝑃𝐷 

−
1
𝑒    + 𝑉

𝑆𝑃Å𝑅

−
1
𝑒 )

−𝑒  …(k) 

 Enligt VTI:  

𝑉 = 𝑚𝑖𝑛(𝑉𝐻𝐺(+)𝑉𝐵, 𝑉𝑆𝑃Å𝑅 , 𝑉𝐼𝑅𝐼 , 𝑉𝑀𝑃𝐷) …(l) 

Dessa funktioner motsvarar att den förklaringsvariabel som ger lägst hastighet blir dimensionerande. 

Utnyttjad ansats i analyser 

Den modell som resultatavsnittet baseras på är ansats (b). 
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5. Resultat 

5.1. Huvudanalys 

Medelhastighet per fordonstyp och per timma analyseras som responsvariabel i en viktad multipel 

linjär regressionsmodell med ADC, RF, SPÅR, IRI och MPD som förklaringsvariabler och viktat med 

antal passerande fordon i aktuell fordonskategori. Vi analyserar en fordonskategori, en vägtyp 

(vägbredd och hastighetsgräns) och en föresträcka i taget. Föresträckans längd har valts enligt 

följande: 100 m; 400 m; 500 m och 1000 m.  

Det totala antalet regressionsanalyser blir därmed = (antal fordonskategorier (=4))x(vägtyper 

(=2))x(föresträckor (=4))=32. För varje sådan analys skattas fem parametrar samt ett intercept. 

Genomgång och bedömning av resultatavsnittet bör göras mot bakgrund av: 

 att 70-väg avser vägbredd max 8 m med linjeföring som baserat på medianvärden för ADC 

och RF bedöms tillhöra siktklass 3 (lägre standard) 

 att 90-väg avser vägbredd i intervallet 8-10 m med linjeföring som baserat på medianvärden 

för ADC och RF bedöms tillhöra siktklass 1 (högsta standard). 

För bedömning av bästa längd på föresträcka redovisas bl. a. mått på multikolinjaritet och 

förklaringsgrad (R2). 

Förekomst av multikolinjaritet mellan förklaringsvariablerna skulle kunna ge upphov till oväntade 

parameterskattningar. Multikolinjaritet innebär att olika förklaringsvariabler tydligt samvarierar med 

varandra och att det därmed blir svårt att identifiera enskilda variablers betydelse för hastighet. En 

tillämpning av en modell under förekomst av multikolinjaritet blir också komplicerad, åtminstone om 

det finns behov av att fritt kunna variera enskilda variabler.  

Kontroll av om multikolinjaritet föreligger kan genomföras på olika sätt och där ett alternativ är 

Variance Inflating Factor (VIF). VIF blir högre ju tydligare en förklaringsvariabel kan förklaras av 

de övriga förklaringsvariablerna. Om VIF antar värden under fem bör multikolinjaritet inte utgöra 

något problem. 

Ett VIF-värde har beräknats per fordonstyp, per vägtyp, per föresträcka och per förklaringsvariabel. 

Antalet beräknade VIF-värden blir därmed lika stort som antalet skattade variabelparametrar. 

Beräkning av VIF har utförts per fordonstyp eftersom antal fordon av respektive typ ingår i 

beräkningarna. I bilaga 3 redovisas VIF för alla de linjära modeller som angivits ovan.  

Värdena på VIF ligger genomgående under fem, vilket tyder på att det inte finns någon anledning att 

tro att multikolinjaritet har påverkat regressionsanalyserna i större grad.  

Även om samtliga VIF-värden är mindre än fem skulle en mera marginell påverkan kunna förekomma. 

Det kan därmed vara av intresse att redovisa medelvärden av VIF på olika aggregerade nivåer. 

Medelvärdesbildning av VIF med olika indelningsgrund:  

 per vägtyp: 70, 1,9 och 90, 1,8 

 per föresträcka: 100, 1,6; 400, 2,0; 500, 2,0; 1000, 1,9; 

 per variabel: ADC, 1,4: RF, 1,5; SPÅR, 2,4; IRI, 2,5 och MPD, 1,6 

 inom gruppen av vägytevariabler: 

o per vägtyp: 2,2 både för 70 och 90 

o per vägtyp och föresträcka (100;400;500;1000): 70, (1,2;2,8;2,5;2,1) och 90, 

(1,9;2,2;2,3;2,3) 
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o för SPÅR per vägtyp: 70, 2,7 och 90, 2,1 

o för IRI per vägtyp: 70, 2,6 och 90, 2,5 

o för MPD per vägtyp: 70, 1,2 och 90, 2,0. 

Med medelvärdesberäkning av VIF över fordonstyper gäller följande med avgränsning till vägyta: 

 70 km/h: minsta VIF med föresträcka 100 m MPD (1,1) och högsta med föresträcka 400 m 

IRI (3,6) 

 90 km/h: minsta VIF med föresträcka 100 m SPÅR (1,4) och högsta med föresträcka 500 m 

IRI (2,7) 

Resultaten av de multipla linjära regressionsanalyserna redovisas i bilaga 4. Vad som ingår i 

redovisningen är samtliga skattade parametrar med tillhörande p-värden vid test av hypotesen att 

parametern är lika med 0.  

Skattade parametrar för vägytevariablerna SPÅR, IRI och MPD redovisas i tabell 5.1. 

Tabell 5.1. Skattade vägyteparametrar för olika fordonstyper, vägtyper och föresträckor.* 

Fordonstyp 70 km/h 90 km/h 

 
100 m 400 m 500 m 1000 m 100 m 400 m 500 m 1000 m 

SPÅR (d) 

pbu -0,63 0,58 0,22 0,34 -0,30 -0,29 -0,34 -0,15 

pbs -0,89 0,55 0,32 0,38 -0,34 -0,53 -0,57 -0,56 

lbu -0,45 0,93 0,69 0,11 -0,32 -0,20 -0,23 0,20 

lbs -0,64 0,68 0,53 0,59 -0,22 -0,18 -0,20 -0,07 

IRI (b) 

pbu 1,2 -7,3 -5,3 -6,9 -2,5 -2,0 -1,6 -2,2 

pbs 0,7 -8,3 -7,0 -8,0 -0,4 2,4 2,7 1,4 

lbu -1,5 -12,3 -10,7 -10,8 -2,1 -1,9 -1,7 -2,8 

lbs 1,8 -7,9 -7,2 -7,4 -0,6 -1,2 -1,1 -1,3 

MPD (c) 

pbu 6,1 2,6 5,2 5,3 -3,1 -3,1 -2,2 -1,8 

pbs 1,3 0,3 2,4 3,5 -1,3 -0,1 0,0 -2,0 

lbu 5,9 -0,8 2,0 3,3 -2,1 -1,3 -0,5 -0,5 

lbs -1,7 -2,8 -0,8 -1,5 -1,4 -2,3 -1,9 -1,4 

Understrukna värden markerar signifikant parameter på 5 %-nivån; V= v0 + b*IRI + c*MPD+ d*TRD + e*RF + 

f*ADC...(km/h) 

I tabell 5.2 redovisas skattade parametervärden för linjeföringsvariablerna ADC och RF. 
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Tabell 5.2. Skattade linjeföringsparametrar för olika fordonstyper, vägtyper och föresträckor.*  

Fordonstyp 70 km/h 90 km/h 

 100 m 400 m 500 m 1000 m 100 m 400 m 500 m 1000 m 

ADC (f) 

pbu 
-0,06 -0,01 -0,02 -0,01 -0,15 -0,16 -0,17 -0,13 

pbs 
-0,04 0,00 0,00 0,03 0,20 -0,05 -0,05 0,06 

lbu 
-0,06 -0,02 -0,03 -0,03 -0,10 -0,19 -0,20 -0,23 

lbs 
-0,02 0,01 0,01 0,02 -0,06 -0,07 -0,07 -0,09 

RF (e) 

pbu 
0,04 -0,02 -0,03 0,01 0,17 0,00 0,02 -0,02 

pbs 
0,01 -0,07 -0,08 -0,09 0,30 0,00 0,02 -0,05 

lbu 
0,02 0,06 0,04 0,16 0,30 0,15 0,17 0,03 

lbs 
-0,08 -0,11 -0,12 -0,13 0,03 0,07 0,08 0,09 

Understrukna värden markerar signifikant parameter på 5 %-nivån; V= v0 + b*IRI + c*MPD+ d*TRD + e*RF + 

f*ADC…(km/h) 

 

I tabell 5.3 redovisas de skattade interceptvärdena. 

 

Tabell 5.3  Intercept (v0) för olika fordonstyper, vägtyper och föresträckor.* 

Fordonstyp 70 90 

 100 m 400 m 500 m 1000 m 100 m 400 m 500 m 1000 m 

pbu 
78,7 84,4 82,5 83,3 102,0 102,6 101,7 101,0 

pbs 
80,0 83,5 82,0 81,1 84,2 85,2 85,0 87,4 

lbu 
79,1 89,6 87,3 89,8 90,5 91,1 90,4 91,1 

lbs 
78,2 84,5 83,0 83,4 88,0 89,1 88,6 87,8 

Understrukna värden markerar signifikant parameter på 5 %-nivån; V= v0 + b*IRI + c*MPD+ d*TRD + e*RF + f*ADC 

 

Antalet signifikanta parametervärden kan per fordonstyp, vägtyp och föresträcka maximalt uppgå till 

fem (ADC; RF; SPÅR; IRI; MPD). Variationen i andel skattade signifikanta värden är stor mellan olika 

uppsättningar av förutsättningar.  

 

Andel signifikanta parametrar med olika indelningsgrund:  

 per vägtyp: 70-väg, 49 och 90, 33 % 

 per föresträcka: 100, 50 %; 400, 43 %; 500, 40 %; 1000, 33 %; 

 per fordonstyp: pbu, 73 %; pbs, 43 %, lbu, 28 % och lbs, 23 %. 

 per variabel: ADC 41 %; RF 38 %; SPÅR 47 % IRI 56 % och MPD 25 %. 
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Bästa föresträcka baserat på andel signifikanta parametrar inom gruppen av linjeföringsvariabler: 

 totalt för alla fordonstyper: 70-väg, 100 m och 90-väg, 100 m 

 pb: totalt, 100 m; 70-väg, 100 m och 90, 100 m 

 lb: totalt, 400 m; 70-väg, 100 m och 90, 500 m. 

 

Bästa föresträcka baserat på andel signifikanta parametrar inom gruppen av vägytevariabler: 

 totalt för alla fordonstyper: 70-väg km/h 400 m; 90 km/h 500 m 

 pb: 70-väg km/h, 400 m och 90 km/h, 500 m 

 lb: 70-väg km/h, 400 m och 90 km/h, - m. 

 

pbu har med föresträcka 100 m samtliga skattningar signifikanta både vid 70-väg och 90 km/h. 

Andelen signifikanser för pbu minskar med ökande föresträcka både totalt och med uppdelning på 

olika hastighetsgräns. 

Samtliga fordonstyper har alla IRI-parametrar signifikanta för 70-väg km/h och föresträcka 400 m, 500 

m och 1000 m. 

pbu har 7 av 8 signifikanta parametrar för MPD. Bland övriga fordonstyper är det enbart lbu som har 

någon signifikant skattning för MPD. 

 

Ytterligare kommentarer till parameterskattningarna för vägyta: 

 SPÅR 70 km/h: 

o 100 m: alla värden negativa 

o 400 m och uppåt: alla värden positiva 

o generellt: sammanhållen utveckling med föresträcka för samtliga fordonstyper. 

 IRI 70 km/h: 

o 100 m: alla värden positiva undantaget lbu 

o 400 m och uppåt: alla värden negativa; absolutbeloppen har maximum för 400 m 

o generellt: sammanhållen utveckling med föresträcka för samtliga fordonstyper. 

 MPD 70 km/h:  

o i huvudsak positiva värden med undantag för lbs 

o generellt: fordon utan släp (pbu och lbu) har en parallell utveckling och fordon med 

släp har en annan parallell utveckling med föresträcka. 

 SPÅR 90 km/h: alla värden negativa med undantag för lbu 1000 m 

 IRI 90 km/h: alla värden negativa med undantag för pbs och sträckor större än 100 m 

 MPD 90 km/h: alla värden negativa. 

Att parametervärden växlar tecken som funktion av föresträckans längd förekommer både inom 

gruppen av linjeförings- och vägyteparametrar.  
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Teckenväxling vid variation av föresträcka förekommer både med och utan signifikanta värden. Med 

signifikanta värden förekommer teckenväxling enbart vid 70 km/h.  

Observera också de betydande relativa förändringarna i signifikanta parametervärden även utan 

teckenväxling. Både teckenväxling och stora relativa förändringar med föresträcka är svåra att tolka 

speciellt med en linjär funktionsansats. 

Speciellt för SPÅR och IRI är det svårt att hitta förklaringar till att hastigheten skulle kunna öka med 

ökande värden på dessa variabler. 

Även intercepten varierar med föresträcka. Variationen är väsentligt större för 70 än för 90 km/h.  

För 70 km/h gäller följande differenser mellan föresträcka med max och föresträcka med min 

intercept: pbu, 5,7; pbs, 3,5; lbu, 10,6 och lbs, 6,3 km/h.  

Genomgående för samtliga fordonstyper på 70-väg ger 100 m minst intercept. På 90-väg finns ingen 

gemensam föresträcka med minsta interceptvärde. Differenserna mellan max och min av intercepten 

på 90-väg: pbu, 1,6, pbs, 3,1; lbu, 0,7 och lbs, 1,2; 

En traditionell metod för bedömning av hur väl en modellansats kan fånga upp variationen i ett 

dataunderlag är genom att beräkna förklaringsgrad (R2), se tabell 5.4. 

Tabell 5.4. Förklaringsgrader (R2) för de genomförda multipla linjära regressionsanalyserna.* 

Fordonstyp 70 km/h 90 km/h 

 100 m 400 m 500 m 1000 m 100 m 400 m 500 m 1000 m 

pbu 0,475 0,366 0,336 0,341 0,212 0,187 0,192 0,155 

pbs 0,208 0,210 0,206 0,209 0,063 0,047 0,046 0,043 

lbu 0,196 0,268 0,246 0,274 0,128 0,174 0,177 0,144 

lbs 0,178 0,230 0,224 0,208 0,044 0,077 0,077 0,077 

*Max R2 per föresträcka med fetstil. 

 

För att en eventuell tillämpning av erhållna resultat ska vara enkel borde resultat för en och samma 

föresträcka kunna väljas för samtliga fordonstyper och hastighetsgränser. Som framgår ur tabell 5.4 

uppnås högsta förklaringsgrad för olika föresträckor både avseende hastighetsgränser och 

fordonstyper.  

Medelvärdesbildningar av R2 med olika indelningsgrund: 

 per vägtyp: 70, 0,26 och 90, 0,12 

 per föresträcka: 100 m, 0,38; 400 m, 0,39; 500 m, 0,38 och 1000 m, 0,36 

 per fordonstyp: pbu, 0,57; pbs, 0,26; lbu, 0,40 och lbs, 0,28. 

 

Bästa föresträcka enligt R2: 

 totalt alla ft: totalt, 400; 70, 400 och 90, 500  

 pb: totalt, 100 m; 70, 100 m och 90, 100 m 

 lb: totalt, 400 m; 70, 400 m och 90, 500 m. 
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En kompletterande analys kan utgöras av p-värdena som hör till parameterskattningarna; ju lägre p-

värde desto effektivare skattning.21  

Följande kan observeras avseende medelvärden av p-värden med olika indelningsgrund: 

 per vägtyp: 70 km/h med 0,20 och 90 km/h med 0,27 

 per fordonstyp: pbu, 0,11, pbs, 0,32, lbu, 0,30 och lbs, 0,18 

 per variabel: ADC, 0,22, RF, 0,32, SPÅR, 0,13, IRI, 0,10 och MPD, 0,37  

 per föresträcka: 100 m, 0,19; 400 m, 0,24; 500 m, 0.23 och 1000 m, 0,25. 

 

Bästa föresträcka baserat på p-värden inom gruppen av linjeföringsvariabler: 

 totalt för alla fordonstyper: 70, 100 och 90, 100 

 pb: totalt, 100; 70, 100 och 90, 100 

 lb: totalt, 500; 70, 1000 och 90, 500 

 

Bästa föresträcka baserat på p-värden inom gruppen av vägytevariabler : 

 totalt för alla fordonstyper: 70 km/h 100 m; 90 km/h 400 m 

 pb: totalt, 1000 m; 70 km/h, 1000 m och 90 km/h, 400 m 

 lb: totalt, 100 m; 70 km/h, 100 m och 90 km/h, 400 m. 

 

Skillnaden är mycket stor mellan pbu och pbs ifråga om p-värdens variation med föresträcka. 

Bästa föresträcka baserat på p-värden inom gruppen av linjeföringsvariabler: 

 pbu: 70 km/h, 100 m och 90 km/h, 100 m 

 pbs: 70 km/h, 1000 m och 90 km/h, 100 m. 

 

Bästa föresträcka baserat på p-värden inom gruppen av vägytevariabler : 

 pbu: 70 km/h, 100 m och 90 km/h, 100 m 

 pbs: 70 km/h, 1000 m och 90 km/h, 1000 m. 

 

Även för lb finns betydande skillnader mellan bästa föresträcka enligt lbu och lbs. Skillnaderna är 

mindre än mellan pbu och pbs. 

De erhållna resultaten ifråga om skattade parametrar varierar med hastighetsgräns och föresträcka. 

Variationsmönstret är också olika för olika parametrar och fordonstyper. Genom att kombinera 

skattade parametrar med medianvärden för tillhörande förklaringsvariabler fås en mera integrerad bild 

av erhållna resultat på mätplatserna, se tabell 5.5 och 5.6. 

                                                      

21 Med p-värdena slipper man den ”trappstegseffekt” som följer med andel signifikanta värden. Om en skattning 

är signifikant bestäms i denna studie av om p≤0,05. 
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Tabell 5.5. Resulterande hastighetseffekter (bidrag/variabel) för pbu vid kombination av skattade 

parametervärden och medianer av förklaringsvariablernas värden på mätplatserna. 

Variabel 70 km/h 90 km/h 

 
100 m 400 m 500 m 1000 m 100 m 400 m 500 m 1000 m 

ADC -2,5 -0,8 -0,9 -0,4 -1,1 -1,5 -2,0 -1,5 

RF 0,9 -0,4 -0,7 0,1 1,4 0,0 0,1 -0,2 

SPÅR -6,3 5,6 2,0 3,1 -1,4 -1,3 -1,5 -0,7 

IRI 2,3 -14,1 -10,4 -13,1 -5,4 -3,9 -3,0 -4,0 

MPD 4,1 1,9 3,9 3,5 -2,1 -2,2 -1,6 -1,2 

Summa -1,5 -7,7 -6,2 -6,8 -8,5 -8,9 -7,9 -7,6 

Intercept 78,7 84,4 82,5 83,3 102,0 102,6 101,7 101,0 

V 77,3 76,7 76,3 76,4 93,5 93,7 93,8 93,4 

 

Tabell 5.6. Resulterande hastighetseffekter (bidrag/variabel) för lbs vid kombination av skattade 

parametervärden och medianer av förklaringsvariablernas värden på mätplatserna. 

Variabel 70 km/h 90 km/h 

 100 m 400 m 500 m 1000 m 100 m 400 m 500 m 1000 m 

ADC 
-0,7 0,5 0,7 1,3 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 

RF 
-1,8 -2,7 -2,6 -2,2 0,2 0,5 0,6 0,8 

SPÅR 
-6,4 6,6 4,7 5,3 -1,0 -0,8 -0,9 -0,3 

IRI 
3,6 -15,3 -14,2 -14,1 -1,2 -2,4 -2,1 -2,4 

MPD 
-1,2 -2,1 -0,6 -1,0 -1,0 -1,6 -1,3 -0,9 

Summa -6,5 -13,1 -12,0 -10,8 -3,4 -4,9 -4,4 -3,9 

Intercept 78,2 84,5 83,0 83,4 88,0 89,1 88,6 87,8 

V 71,7 71,4 71,0 72,6 84,7 84,2 84,2 84,0 

 

Den totala effekten är för lbs väsentligt större på 70- än på 90-väg till skillnad från pbu med ungefär 

samma totaleffekt för 70- och 90-väg. 

På 90-väg är den totala effekten för pbu klart större än för lbs. 

Både för pbu och lbs gäller att yteffekterna är väsentligt större än linjeföringseffekterna. För lbs på 90-

väg utgör yteffekten mer än 90 % av den totala hastighetseffekten, vilket mest är ett uttryck för att den 

absoluta linjeföringseffekten är liten i denna miljö. För pbu är andelen ca. 80 %. 

Den variabel som ger upphov till störst hastighetseffekt är i de flesta fall IRI. För pbu och lbs är 

hastighetsreduktionen på 70-väg som mest 14,1 och 15,3 km/h. På 90-väg är den resulterande 

hastighetsreduktionen av IRI för pbu och lbs och som mest 5,4 och 2,4 km/h. 
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På 90-väg ger SPÅR i allmänhet minst absolut bidrag till den totala vägyteeffekten både för pbu och 

lbs. 

MPD-effekten ligger i huvudsak mellan SPÅR och IRI men närmast SPÅR. Detta gäller både för pbu 

och lbs. 

Den totala hastighetseffekten är för pbu och lbs genomgående störst med föresträcka 400 m, vilket 

primärt förklaras av vägytebidragets storlek. 

5.2. Genomförda analyser utan detaljredovisning 

Analyser avseende betydelsen av föresträckans längd har utförts från 100 m och upp till 1 000 m med 

en stegökning av 100 m. Vi valde att redovisa 100 m, 400 m, 500 m och 1 000 m utifrån vad som är 

sträcklängder som ofta tillämpas i andra sammanhang i Sverige, eller för att de förkommer i andra 

rapporter.22 

Vi har även provat med föresträckor som är endast 100 m långa d.v.s. 0–100 m, 100–200 m, ..., 900–

1 000 m. Syftet med detta har varit att försöka bestämma vilket 100-metersintervall som har störst 

betydelse för punkthastigheten. Vi har även provat med olika föresträckor för olika variabler t.ex. ADC 

200 m, RF 400 m osv. i samma analys. Ingen av dessa metoder gav ett tydligt bättre resultat än vad 

som här har redovisats. Då sådana alternativ får anses vara svårare att använda för den här analysen 

men också för en tänkt tillämpning så går vi ej vidare med dessa idéer. 

Vi har provat att utöka modellen med vägbredd inom intervallgränserna, klockslag (timma) och 

veckodag som förklaringsvariabler men de har inte inkluderats i den slutligt valda modellen eftersom 

de generellt inte gav något tydligt bidrag till att förbättra modellen. Det var delvis väntat då ingen 

större variation i vägbredd förekommer med vald indelning och då betydelse av klockslag och 

veckodag kan förväntas vara liten inom de ramar som använts (endast kl 09–15, endast vardagar23). 

Vi har även provat en modell där olika förklaringsvariabler får sätta varsin övre gräns för hastigheten 

genom individuella rätlinjiga funktioner och där hastigheten begränsas uppåt av antingen en konstant 

eller av den förklaringsvariabel som sätter den lägsta hastighetsgränsen  

 

y=min(b0,b1+b2x1,b3+b4x2...)+e 

 

Modellen är rimlig om hastigheten begränsas uppåt av skyltad hastighet med möjlighet att vägyte-

variablerna kan sänka men inte höja hastighetsgränsen. Om vägytevariablerna sänker hastigheten så 

bestäms sänkningen av den variabel som ger störst sänkning. Modellen beräknar alltså inte en total 

sänkning genom att adderar tillskott från var och en av vägytevariablerna. Modellens är ganska lika 

HDM-modellen i Ihs Velin och (2002) om man ser till modellens egenskaper även om den 

matematiska strukturen ser ganska olik ut. 

                                                      

22 Föresträckor: 100 m, Trafikverket; 400 m (Anund,  ); 400 m (Ihs och Velin,   ). 

23 Denna avgränsning avviker från avgränsning i avsnitt 4.3.1. 
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6. Diskussion 

6.1. Allmänt 

Under senare år har betydande resurser satsats på att uppskatta hur rullmotstånd beror av vägyta med 

syftet att kunna utvärdera samhällsekonomiska effekter i form av drivmedelsförbrukning, energi-

användning och miljöeffekter. Några fullständiga sådana analyser kan inte utföras utan uppgifter om 

hastighetens beroende av vägytans tillstånd. 

För lönsamhetsbedömning av byggnations- och förbättringsåtgärder använder Trafikverket den s.k. 

EVA-modellen. De samband mellan hastighet och flöde per typsektion och hastighetsgräns som 

redovisas i Olstam et al (2013) är de som används i EVA. Det borde vara fördelaktigt om dessa 

samband skulle kunna utvidgas mot att också kunna inkludera vägyteeffekter. 

Vad som söks för planering av beläggningsåtgärder är samband mellan hastighet och vägyta 

tillämpbara på: 

 hela statliga vägnätet eller valfria geografiska delar 

 hela året 

 alla trafikflöden 

 alla typer av väglag 

 viss sträcka med kända egenskaper: typ av väg; vägbredd; hastighetsgräns; siktklass m.m. 

Den sista punkten avser behov av att kunna göra en lönsamhetsbedömning av åtgärder på en speciell 

sträcka medan de övriga avser mera översiktlig planering. Är den sista punkten uppfylld är även de 

föregående uppfyllda eller skulle kunna uppfyllas. 

Denna studie handlar i stor utsträckning om körbeteendets beroende av vägmiljö. Mätningar 

användbara för analys av sådana samband har under senare år i huvudsak avgränsats till TMS-

mätningar. Tidigare förekom även studier mera relaterade till speciella miljöer som horisontalkurvor 

och korsningar. Det finns ett klart behov av att även i nuläget komplettera TMS-data med andra typer 

av körbeteendestudier. 

Andra tillgängliga data 

Nedan redovisas data som finns tillgängliga för analys, men som av resursskäl inte utnyttjats. 

Meteorologiska data 

De meteorologiska data har liksom TMS-data avgränsats till västra Götaland. 

Per meteorologisk mätpunkt ska i princip data för årets alla timmar finnas tillgängliga. 

Totalt ingår 27 000 poster i den framtagna datafilen.   

Uppgifter som ingår i en väderdatapost: 

 platsnamn 

 koordinater 

 datum 

 tidsintervall, 3h 

 max vind 

 mängd höga moln 
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 mängd låga moln 

 mängd medelhöga moln 

 vindriktning grader 

 vindhastighet (bortfall i 1/3 av bruttofilen) 

 höjd till molnbas 

 signifikant molnhöjd 

 lufttryck 

 nederbörd mm per 3h. Ett värde lika med 0 motsvarar en nederbörd <0.1 mm/3h. (bortfall i 

2/3 av bruttofilen) 

 daggpunkt  

 temperatur 

 sikt kod. (bortfall i 1/3 av bruttofilen) 

 ångtryck 

 relativ luftfuktighet. 

För att meteorologiska data ska accepteras har valts att avståndet mellan en TMS-punkt och närmsta 

väderstation inte får vara större än 50 km.  

För analys skulle i denna studie primärt nederbörd ha varit av intresse.  

Solhöjd 

Ljusförhållandena under en TMS-mättimme är en funktion av solhöjd och meteorologiska 

förhållanden. Solhöjden uttrycks som det antal grader över (+) eller under (-) horisonten som solen står 

under mättimmen. 

Solhöjd har beräknats som funktion av mätplatskoordinater (TMS) och timme.24 

Varje mättimme kan klassas enligt följande: 

 dagsljus: solhöjd större än 0 grader 

 mörker: solhöjd mindre än eller lika med -6 grader 

 gryning: solhöjd större än -6 grader och mindre än eller lika med 0 grader och tid på dygnet 

före kl. 12 

 skymning: solhöjd större än -6 grader och mindre än eller lika med 0 grader och tid på dygnet 

efter kl. 12. 

Tilldela varje mättimme: dagsljus (1); mörker (2); gryning (3); skymning (4). 

6.2. Brister i använd metod och möjligheter till förbättring 

Att mätdata i analysen begränsats till två vägmiljöer definierade av hastighetsgräns och vägbredd är en 

brist. Här finns omfattande mätdata tillgänglig för en möjlig expansion. 

Enligt Vadeby et al al. (2012) är TMS-mätplatserna inte generellt slumpmässigt valda: 

                                                      

24 Uppgifter enligt: www.byggark.lth.se/?document=EBD/Utbil/TNA265/solpositioner 
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” Efter att de nya reglerna för TMA-skydd infördes 2010 har vissa mätplatser flyttats 

något för att få fri sikt på mätplatsen. Huvudvägnätet har oftast raka vägar så där är 

skillnaden mot en vanlig hastighetsmätning inte så stor. Det kan däremot innebära 

problem på mindre vägar om mätningarna flyttas till raksträckor eftersom hastigheten då 

troligen blir högre.” 

Detta förhållande minskar möjligheten att utveckla generella representativa hastighetssamband enbart 

på befintliga TMS-data. 

Andra problem med TMS-data är svårigheterna att både identifiera och separera fordonstyper enligt 

följande: 

 att lätta fordon med axelavstånd > 3,3 m kan registreras som tunga 

 att tunga fordon med axelavstånd ≤ 3,3 m kan registreras som lätta 

 att skilja tunga lastbilar från tunga bussar. 

 

I analyserna har tvåaxliga fordon med axelavstånd >3,3 m och utan släp fått utgå (f-kod 18) eftersom 

denna grupp kan innehålla en betydande andel lätta fordon. Egentligen är det inget som hindrar att 

denna fordonstyp skulle kunna ingå i analyserna så länge som den analyseras separat. En del av 

fordonen i denna grupp är sådana som är treaxliga men körs olastade med stödaxeln i uppfällt läge 

dvs. de registreras som tvåaxliga fordon. När dessa fordon körs med full last är stödaxeln nersänkt och 

de registreras som f-kod 19. Detta innebär att det finns en risk för att hastigheterna för treaxliga fordon 

utan släp (lbu) inte är representativa.  

En möjlighet till förbättring av fordonsklassificering är fotografering av varje passerande fordon. Ett 

problem blir då att trafikdata från Trafikverket sannolikt även tillsvidare kommer att ha det beskrivna 

felet. Effektsamband och indata till dessa måste följa samma definition. 

Mätning med minst två givare tvärs vägen ger möjlighet att utöver f-kod och hastighet också registrera 

dV/dT. Denna möjlighet används inte i TMS-mätningarna. VTI har tidigare utnyttjat denna möjlighet 

vid mätning med liknande utrustning, se Hammarström och Karlsson (2004). Uppgifter om dV/dT 

skulle i detta sammanhang vara av intresse för att avgöra både om fordon nått jämviktshastighet och 

kvantifiering av dV/dT under anpassningsförlopp. I andra sammanhang som beräkning av drivmedels-

förbrukning är dV/dT ett viktigt indata. 

Man kan alltid diskutera om förklaringsvariablernas variationsområde varit tillräckligt stort. Om man 

jämför med Ihs och Velin (2002) så är variationsområdet för SPÅR och IRI i vår studie väsentligt 

mindre. 

En förutsättning för att kunna utveckla en representativ hastighetsmodell är att vid parameterskattning 

använda värden på förklaringsvariablerna som motsvarar de förhållanden trafiken exponerats för. 

Speciellt i fråga om tunga fordon och IRI finns en risk för att både hjulen på höger och vänster sida 

kan ha exponerats för IRI-värden som avviker betydligt från de RST-värden som använts för 

parameterskattning. Även för lätta fordon finns denna typ av problem men sannolikt i mindre grad 

som följd av att åtminstone högerhjulens exponering bör kunna vara representativ. 

Till problemen med RST-data hör risken för att uppgift om beläggningsåtgärd saknas och att det kan 

finnas en relativt sett stor avvikelse i tid mellan angivet datum och färdig åtgärd. Risken för denna typ 

av fel bedöms vara som störst för observationer i vilka SPÅR och IRI är som störst. Detta kan i 

förekommande fall förväntas bidra till fel parametertecken. Detta problem gäller inte ADC och RF. 

Ett förslag till en kompletterande kontroll: SPÅR(i+1)>=SPÅR(i) och IRI (i+1)>=IRI(i) mellan 

beläggningsdatum. Denna kontroll förutsätter att det för TMS-punkten finns minst en RST-mätning 

före och en efter hastighetsmätning. Eventuellt skulle man också kunna komplettera med följande 
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krav: MPD(i+1)<= MPD(i). Detta krav är enbart meningsfullt under förutsättning att man inte byter 

till annan typ av beläggning. 

I två av referenserna i avsnitt 3.3 har man valt att mäta hastighet före och efter åtgärd på ett antal 

sträckor. Resultaten av dessa studier redovisas som genomsnittliga förändringar. Man kan ifrågasätta 

användbarheten för beläggningsplanering av sådana totala förändringsmedelvärden. En fråga är om 

man skulle vinna något i representativitet genom att avgränsa utnyttjade TMS-data till sådana sträckor 

där beläggningsåtgärder genomförts samma år som TMS-mätning. En fördel med att mera fokusera på 

beläggningsåtgärder skulle kunna vara ett bidrag till att risken för fel som följd av felaktiga uppgifter 

om detta förhållande minskar. 

Utnyttjandet både av tillgänglig data och av upplagd data har avgränsats i betydande utsträckning 

enligt avsnitt 4.3.1. Syftet med detta har varit både att öka jämförbarheten med referenser inom 

området och att minska spridningen i data. Ett representativt planeringsunderlag bör baseras på ett så 

heltäckande underlag som möjligt. Därmed finns behov av kompletterande analyser med ett minimum 

av avgränsningar. 

6.3. Föresträckornas homogenitet 

Föresträckorna är inte homogena med avseende på förklaringsvariablernas medianvärden. Välj 

förslagsvis max 10 % avvikelse som gräns från medianvärdet med 100 m föresträcka för att samtliga 

föresträckor ska betraktas som homogena.25 Inom gruppen av vägytevariabler är det då SPÅR70 

(400 m) och IRI 90 (500 och 1 000 m) som faller utanför gränsen.  

Inom linjeföringsvariablerna är det primärt ADC som passerar gränsen både för 70 och 90 km/h med 

bred marginal. Beträffande RF faller 70-väg utanför gränsen med föresträcka 1 000 m.  

PÅ 90-väg har ADC och RF väsentligt lägre nivåer än för 70-väg. Medianen av ADC på 70-väg är 

minst tre gånger så stor som på 90-väg. 

Vad som kan ha betydelse för erhållna resultat är att lägena för mätplatserna, enligt föregående, inte 

generellt är slumpmässigt utvalda. Vägvariablernas medianvärden förändras systematiskt med 

föresträckans längd i följande fall (kvoten mellan median 1 000 m och median 100 m): 

 70 ADC: ökande (1,53) 

 70 RF: avtagande (0,70) 

 90 ADC: ökande (1,72) 

 90 IRI: avtagande (0,85). 

 

Ett alternativ till att som ovan jämföra kvoter mellan medianvärden för olika föresträckor skulle vara 

att beräkna motsvarande kvoter per mätning och sedan medelvärdesbilda. 

En betydande andel av upplagda mätdata har fått utgå beroende på att den maximala föresträckan inte 

nått upp till 1 000 m med 50 delsträckor (”20 m”). Mot bakgrund av att uppläggning av data är 

resurskrävande borde en längdkontroll utföras i ett tidigare skede än i vår studie. 

Ett förtydligande kan vara att olika längd på föresträcka innebär olika värden på förklaringsvariablerna 

medan hastighetsdata använd för kalibrering är oberoende av föresträckans längd. 

                                                      

25 Denna analys borde genomföras mätning för mätning med tillhörande föresträckor. 
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6.4. Modell 

Den använda projektmetoden innebär att vi med en enkel linjär regressionsmodell har försökt avbilda 

en komplex hastighetsprocess. Olika längd på föresträcka motsvarar att olika antal homogena block 

med olika vägmiljöer ingår i föresträckan. Bäst förutsättningar till en representativ analysmodell 

bedöms gälla då föresträckan utgörs av ett enda homogent block tillräckligt långt för att nå jämvikts-

hastighet och att mätutrustningen varit placerad inom jämviktsområdet. Ett problem är då att bedöma 

längden på anpassningssträckan.  

Man kan förvänta betydande skillnader i anpassningssträckor för olika vägmiljövariabler: 

 ADC: hastigheten anpassad till blockstart; effekt före och efter blockslut 

 RF: effekt efter blockstart och effekt efter blockslut (ökning före?) 

 SPÅR: ingen tvingande anpassning inne på sträckan för torr vägyta; effekt efter blockstart och 

effekt efter blockslut. Med vattenfyllda spår sannolikt tvingande anpassning fram till 

blockstart 

 IRI: över viss nivå tvingande anpassning till blockstart; effekt före blockstart och efter 

blockslut om tvingande anpassning 

 MPD: ingen tvingande anpassning; effekt efter blockstart och effekt efter blockslut. 

 

Viss information om anpassningsförloppet till ADC baserad på mätdata kan fås ur Lindqvist (1991). 

De miljövariabler som bedöms ha mest ”tvingande” anpassning och därmed störst värde på 

abs(dV/dT) före blockstart är ADC och IRI. Beträffande IRI motsägs detta av erhållna resultat där vi 

fått svagare effekter med föresträcka 100 m än för längre föresträckor speciellt på 70-väg. Längden på 

anpassningssträckan blir en funktion av dV/dT och hastighetsdifferensen mellan de två blocken. Om 

värdena för ADC och IRI är tillräckligt stora har sannolikt hastigheten anpassats till miljöns startpunkt. 

För lägre värden på ADC och IRI kan det vara så att behovet av hastighetsanpassning till blockstart 

minskar och att hastighetsanpassningen avslutas först efter blockstart. Anpassningsförloppet sker helt 

eller delvis i blocket före. Detta innebär också att om en TMS-punkt följs av ett block med höga 

värden på ADC eller IRI så följer en hastighetseffekt i mätpunkten som inte förklaras av föresträckans 

vägbeskrivning.  

Exempel på beräknade fysikaliskt orsakade anpassningssträckor för tunga fordon har presenterats i 

avsnitt 4.3.2.  

Dessa sträckor kan mycket väl nå upp till 1 000 m. 

Om man skulle avgränsa målsättningen till att beskriva vägyteeffekt på jämviktshastighet i homogena 

block blir man delvis av med det stora problem som val av föresträckans längd utgör. Nackdelen med 

ett sådant alternativ är att man samtidigt begränsar vilka miljöer som modellen ger representativitet 

för. Hur stort felet blir i en genomsnittlig planeringssituation med denna avgränsning behöver 

dessutom uppskattas. Det borde ändå kunna vara lämpligt att renodla analysen för att på detta sätt få 

en tydligare baskunskap om sambanden. 

För att klara en generell effektbeskrivning utan avgränsning till jämviktshastighet är en möjlighet att 

utveckla separata funktioner av enbart vägytevariabler för ett antal trafikmiljöklasser definierade av 

åtminstone: 

 vägbredd inklusive typ av väg 

 hastighetsbegränsning 

 siktklass eller annan klassning av linjeföring. 
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Inverkan av dessa variabler på hastighet fångas då upp av klassindelningen.  

Ytterligare klassindelning efter region skulle kunna motiveras av skillnader i väglag och 

ljusförhållanden om sådana variabler inte ingår i funktionen eller som klassindelare.  

Ett problem med klassindelning är att det kan bli många uppsättningar av funktioner. Ett exempel på 

denna typ av klassindelning är effektsambanden för hastighet och flöde i EVA-modellen. 

Antalet TMS-punkter per klass skulle behöva vara tillräckligt många för att ge representativitet ifråga 

om förekommande vägblock per siktklass.  En skillnad jämfört med hastighet-flöde sambanden är att 

klasserna dessutom ska vara homogena ifråga om vägytestandard. Här bör man också beakta 

fördelningen av sträcklängder för beläggningsåtgärder mera generellt. Det kan vara lämpligt att välja 

en ”längd” på siktklass-sträckorna som inte avviker alltför mycket från genomsnittliga längder på 

beläggningssträckor. 

Antal mätningar behöver sannolikt vara mycket omfattande för att kunna ge representativ hastighet per 

trafikmiljöklass bildad enligt beskrivning ovan.  

Beträffande beläggningsåtgärder bör man kunna förutsätta att homogenitet avseende vägytans tillstånd 

gäller för åtgärdssträckan efter åtgärd. 

Trots att man kan förutsätta både icke-linearitet och samspelseffekter mellan förklaringsvariablerna 

och hastighet har valts att använda en linjär additiv regressionsmodell utan möjlighet att beskriva 

samspelseffekter mellan förklaringsvariablerna. Många av de problem som beskrivs genom resultaten 

speciellt på 70-väg bedöms vara en följd av en otillräcklig modell. En bättre modell skulle kunna vara 

av följande typ: 

 

𝑉 = 𝑚𝑖𝑛(𝑉𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠, 𝑉𝑆𝑃Å𝑅 , 𝑉𝐼𝑅𝐼 , 𝑉𝑀𝑃𝐷, 𝑉𝐹𝑋) 

 

Vklass motsvarar den hastighetsnivå som följer av viss hastighetsgräns, vägbredd och siktklass. VSPÅR, 

VIRI och VMPD motsvarar jämviktshastigheter mot körbeteende och VFX den färmotståndsberoende 

jämviktshastigheten. VFX fångar upp fysikaliska samspelseffekter mellan vägytevariablerna och 

linjeföringsvariablerna. Det kan också finnas beteendemässiga samspelseffekter, vilka inte fångas upp 

fullt ut med denna ansats. Ett rimligt antagande borde vara att betydelsen av VFX ökar med ökande 

siktklass. En modell enligt denna princip skulle då användas i kombination med en klassindelning 

enligt ovan. 

Information för bedömning av det lämpliga i att välja en minhastighetmodell är följande: 

 Anund (1992): genom valet av en modell med yteffekter oberoende av hastighetsgräns och 

typsektion tillför denna referens ingen information avseende frågeställningen. 

 Ihs och Velin (2002): IRI, större effekt för 110-väg än för 90-väg, men 70-väg förstör bilden 

med stora positiva effekter; SPÅR, går ej att utläsa p.g.a. många positiva värden för 90. 

 Världsbanken (1998): talar för en minhastighetsmodell. 

 Datormodellen VETO m.fl. arbetar efter min-principen. 

 Vår studie: valet av olika vägbredder för olika hastighetsgränser stör en jämförelse mellan 

hastighetsgränser; om resultaten för 70-väg ifrågasätts fås inget informationsbidrag; om 

resultaten för 70-väg accepteras skulle dessa tala emot en minhastighetsmodell. 

 Färdmotstånd: rullmotståndsbidragen från IRI och MPD adderas till övriga färdmotstånd dvs. 

ingen min-funktion mellan IRI och MPD; VFX minskar med ökande IRI och MPD. 
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Om man vill använda en kontinuerlig funktion som ger en approximativ likhet med en minfunktion så 

kan den modellform som används i HDM-4 vara ett alternativ, se avsnitt 3.3. En sådan modellform 

kan också vara ändamålsenlig för att beskriva samband med brytpunkter som exempelvis inverkan av 

lutning på hastighet. 

Ett stort problem i denna studie har varit betydelsen av föresträcka. Till saken hör att vi också vet att 

eftersträckan kan ha betydelse exempelvis då TMS-punkten följs av en horisontalkurva. 

6.5. Våra resultat 

Som vår studie är gjord motsvarar skillnader i resultat mellan 70-väg och 90-väg inte bara en skillnad i 

hastighetsgräns utan också en skillnad mellan vägbredd <8 m och 8–10 m. Den parallella skillnaden i 

linjeföring är dessutom betydande enligt avsnitt 4.1.2. Genom valet av olika vägbredd per hastighets-

gräns kan inte en jämförelse av resultaten mellan olika hastighetsgränser allt annat lika genomföras. 

En fördel med det val av vägbredd som gjorts är att det är rimligt att för 70-väg välja smalare väg än 

för 90-väg om representativitet söks per hastighetsgräns. Möjligen skulle ändå större representativitet 

ha uppnåtts utan vägbreddsindelningen under förutsättning av att mätpunkterna är slumpmässigt 

utlagda över vägnätet med avseende på vägbredd. Detta skulle då också krävt större projektresurser. 

De erhållna resultaten är inte helt enkla att tolka på grund av: 

 att storleken på skattade parametrar per fordonstyp har en betydande variation i storlek med 

föresträcka och kan växla tecken  

 att bästa föresträcka (R2) varierar med hastighetsgräns  

 att bästa föresträcka (R2) varierar med fordonstyp  

 att bästa föresträcka (medel av antal signifikanta skattningar respektive p-värden) är olika för 

olika parametrar. 

 

Svårtolkade resultat i multipla regressionsanalyser skulle kunna bero på större korrelationer mellan 

förklaringsvariablerna. Enligt den utförda VIF-analysen finns inget som tyder på en sådan förklaring i 

denna studie. Även om beräknade VIF-värden genomgående ligger under gränsvärdet för multi-

kolinjaritet kan visst informationsvärde finnas i de beräknade VIF-värdenas medelvärden enligt 

följande: 

 ungefär lika för 70-väg och för 90-väg 

 varierar med föresträcka och är minst vid 100 m 

 varierar med förklaringsvariabel och där MPD har betydligt lägre värde än SPÅR och IRI på 

70-väg medan samtliga vägytevariabler på 90-väg har ungefär samma VIF 

 de högsta enskilda värdena: på 70-väg 4,2 för IRI pbs 400; på 90-väg 3,1 för SPÅR lbs 500. 

En kompletterande analys skulle behövas avseende samspelseffekter mellan förklaringsvariablerna på 

hastighetseffekten. Samspelseffekter finns åtminstone ifråga om den färdmotståndsberoende 

hastighetseffekten, se avsnitt 4.3.2. 

Man kan notera att den relativa variationen av förklaringsvariablernas medianvärden med föresträcka 

från 100 upp till 1 000 m, är väsentligt mindre än vad som gäller för parameterskattningarnas 

variation. 

Både genomsnittlig förklaringsgrad och andel signifikanta värden talar för att den valda funktions-

ansatsen varit mera representativ för 70- än för 90-väg. Emellertid är resultaten för 70-väg svåra både 

att tolka och tveksamma att tillämpa som följd av mycket stora relativa variationer i skattade 
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parametervärden inklusive teckenväxlingar med variation av föresträcka. Teckenväxlingar 

förekommer också mellan 70- och 90-väg allt annat lika. Absolutbeloppen av parameterskattningarna 

är i de flesta fall betydligt större för 70- än för 90-väg. De problem som gäller för 70-väg finns i 

huvudsak inte för 90-väg. 

På 70-väg gäller att parameterskattningarna för 100 m och övriga föresträckor i huvudsak har olika 

tecken ifråga om SPÅR och IRI till skillnad från MPD. Parameterskattningarna med föresträcka 100 m 

är i allmänhet negativa för SPÅR och positiva för IRI. Ökande värden på vägytevariablerna kan 

därmed antingen ge ökande eller minskande hastighetsbidrag beroende på val av föresträcka. 

Övrigt om vägyteresultat på 70-väg: 

 Andel signifikanta vägyteparametrar per fordonstyp: pbu, 92 % och övriga 42 % vardera. 

 SPÅR: alla skattade parametrar med föresträcka 400–1 000m är positiva och de med 

föresträcka 400 m dessutom signifikanta för samtliga fordonstyper.  

 IRI: alla skattade parametrar med föresträcka 400–1 000 m är negativa och signifikanta. Den 

relativa variationen med föresträcka är måttlig inom intervallet 400–1 000 m. Inom intervallet 

är p-värdena genomgående 0,00.  

 MPD: värdena är negativa för lbs och positiva för övriga fordonstyper. Signifikanta 

skattningar saknas för pbs och lbs men inte för övriga. För pbu är samtliga skattningar både 

signifikanta och positiva. 

 

På 90-väg förekommer i huvudsak inga teckenväxlingar med variation av föresträcka. Skattningarnas 

relativa variation med föresträcka är väsentligt mindre än för 70-väg. Ökande värden på variablerna 

SPÅR, IRI och MPD ger minskande hastighet som resultat. 

Övrigt om vägyteresultat på 90-väg: 

 Andel signifikanta vägyteparametrar: pbu, 83 %; pbs, 42 % och övriga 0 % 

 SPÅR: nästan alla skattningar är signifikanta både för pbu och pbs. 

 IRI: alla pbu-skattningar är signifikanta medan en pbs-skattning är signifikant. 

 MPD: det är enbart pbu-skattningar som är signifikanta. 

 

För pbu och lbu på 90-väg har signifikanta negativa ADC-parametrar erhållits i huvudsak generellt. 

Absolutbeloppen av dessa parametrar med föresträcka 100 m är ca 1,5 gånger större än för 70 km/h. 

Inom det variationsområde som gäller för ADC på 90-vägarna kan ingen hastighetseffekt förväntas 

enligt den redovisade modellen för hastighet och horisontalradie i avsnitt 3.3. Att ADC har 

medelvärden som motsvarar att genomsnittlig radie är större än 1 000 m utesluter inte att det kan 

finnas delblock med radie<1000m inom föresträckorna och därmed också en förväntad 

hastighetseffekt. 

Den i studien skattade parametern för ADC på 70-väg är inom studiens variationsområde av samma 

storleksordning som enligt modellen i avsnitt 3.3. 

Den beskrivna modellen för horisontalkurva i avsnitt 3.3 har en generell gräns för radien (1 000 m) 

över vilken någon hastighetseffekt inte kan förväntas. Det rimliga i en generell sådan gräns kan 

ifrågasättas under antagande om att hastighetseffekten är kopplad till sidkraft. Med en radie av 

1 000 m ökar sidkraften med hastighet enligt följande relativt en bashastighet av 70 km/h (utan hänsyn 

till skevningseffekten): 
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 till 90 km/h: +70 % 

 till 110 km/h: +150 %. 

Den sidkraft som gäller för 110 km/h för en radie av 1 000 m är ungefär lika med vad som gäller för 

70 km/h och en radie av ca 400 m. Det är då rimligt att ifrågasätta den fasta gränsen 1 000 m i 

modellen. Man skulle kunna förvänta att radiens gränsvärde skulle öka med ökande hastighetsnivå. 

Det erhållna resultatet avseende skattade ADC-parametrar vid 90 km/h styrker en sådan förväntan. 

Parameterskattningarna för RF avseende lbs 70 har negativa tecken medan lbu 70, lbu 90 och lbs 90 

har positiva tecken. Bland skattningarna med positiva tecken är det enbart parametrarna för lbu 90 

med föresträcka 100 m och 500 m som är signifikanta. Förekomst av positiva RF-parametrar, ökande 

hastighet med ökande RF, är överraskande eftersom ca 25 % av vägsträckorna i anslutning till TMS-

punkterna på 90-vägar ligger i lutningsintervallet 1–3 % dvs. man kan förvänta en hastighetsreduktion 

för tunga fordon i motlut. Eventuellt skulle hastighetsregulatorn kunna ha betydelse för RF-resultatet. 

På horisontell väg och i motlut begränsar regulatorn hastigheten till 89 km/h för tunga lastbilar. Det 

går inte att komma upp i högre hastighet än 89 km/h så länge som enbart motorn driver fordonet 

framåt. Då lutningen är så stor att dragkraften från jordaccelerationen vid körning nerför är större än 

summan av luft- och rullmotstånd kan fordonet nå en högre hastighet än 89 km/h. I sådana lutningar 

har man då en teoretisk möjlighet att uppnå en högre medelhastighet än på horisontell väg. Vad som 

talar emot denna förklaring är de negativa parametervärdena för lbs på 70-väg. En förklaring till att 

inte utnyttja utrullningsmöjligheten på 70-väg skulle kunna vara linjeföringsbegränsningar, primärt 

horisontalkurvor men också väsentligt större lutningar än på 90-väg. En ytterligare förklaring till 

positiva RF-parametrar skulle kunna vara acceleration till högre hastighet inför motlut. 

Både för pbu och pbs gäller att en av fyra RF-parametrar på 90-väg är negativ. Därmed förekommer 

negativa RF-parametrar, ej signifikanta, för lätta men inte för tunga fordon på 90-väg.  

En ytterligare förklaring till positiva RF-parametrar skulle kunna vara om mätpunkterna i kombination 

med de enkelriktade RST-mätningarna har råkat få en överrepresentation av nerförslutningar. 

Det anmärkningsvärda resultatet skulle också kunna förklaras av brister i det använda måttet RF enligt 

följande: 

 ingen information ges om lutningens tecken 

 beaktar inte betydelsen av sammanhängande lutningslängd. 

 

Information om lutningstecken skulle kunna vara speciellt relevant för det närmast föregående, 

homogena blocket, men förlorar sin mening för längre sträckor där medellutningen inklusive tecken 

går mot noll med ökande sträcklängd.  

För att med någon större precision uppskatta inverkan av lutning på hastighet för viss fordonstyp i en 

TMS-punkt krävs information om: 

 lutningsgrad inklusive tecken 

 sträcklängd före TMS-punkten med dessa lutningsförhållanden 

 vägyteförhållanden 

 horisontalkurvatur 

 ingångshastighet i lutningen 

 högsta ingångshastighet i nästa block. 
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Observera att man inte ens i ett kraftigt motlut kan förvänta någon hastighetseffekt i lutningens början. 

Det är dV/dT som påverkas initialt och som funktion av tid eller sträcka ger en tilltagande 

hastighetseffekt fram till dess jämviktshastighet nås.  

Som förklaringsvariabel till hastighet finns ett behov av ett lutningsmått som både kunde beakta 

lutningsgrad och sammanhängande lutningslängd. 

Till problemen med att beskriva lutningseffekt hör också att man kan förvänta att det finns en 

brytpunkt under vilken lutning inte påverkar hastighet. 

I vår studie har vi både fått mindre vägyteeffekter och färre signifikanta skattningar för tunga än för 

lätta fordon. Färre signifikanta skattningar kan antingen bero på färre observationer eller större 

osäkerhet. 

En källa till osäkerhet inom gruppen lbu är att denna är sammansatt av två kategorier av fordon: tung 

lastbil och tung buss. Dessa kategorier har olika hastighetsgränser och olika inställda begränsningar i 

hastighetsregulatorn.26 Samma problem gäller för lbs. 

En ytterligare källa till osäkerhet för tunga fordon kan vara att RST-data inte beskriver vad höger-

hjulen på tunga fordon exponeras för. För IRI motsvarar inte det tillgängliga måttet vare sig läget för 

höger- eller vänsterhjulen. Även MPD kan ifrågasättas för tunga fordon men här finns ändå värdet för 

vad vänster hjul exponeras för tillgängligt. Däremot borde SPÅR kunna vara representativt för 

exponering. 

Enligt tillämpning av den framtagna modellen ger vägytan ett väsentligt större bidrag till den 

resulterande hastigheten jämfört med linjeföringen för medianförhållanden i TMS-punkterna. Detta 

gäller både för pbu och för lbs.27  

På 90-väg utgör vägytans andel för pbu och lbs ca 80 % och 90 % av det totala hastighetsbidraget. 

Både på 70- och 90-väg ger IRI den största absoluta hastighetseffekten för både pbu och lbs. På 90-väg 

kommer MPD som nummer två och SPÅR som nummer tre inom vägyteeffekterna. Av linjeförings-

variablerna har ADC störst betydelse för pbu både vid 70 och 90 km/h. För lbs har ADC mindre 

betydelse än RF vid 70 km/h men större än RF vid 90 km/h. De enskilda vägytebidragens absolut-

belopp är i huvudsak alltid större än för linjeföring både för pbu och lbs med undantag för ADC och de 

längsta föresträckorna. 

Vår analysmodell motsvarar att det inte finns några samspelseffekter mellan de valda förklarings-

variablerna på hastighet. Denna förutsättning är inte korrekt, åtminstone inte ifråga om den fysikaliska 

hastighetseffekten. Speciellt för 70-väg är de största lutningarna, ca 5 %, så stora att de åtminstone 

påverkar den tunga trafiken. Därmed får även vägytan en färdmotståndsberoende hastighetseffekt i 

samspel med lutning. 

6.6. Val av bästa skattningar 

Någon fullständig statistisk hållbar metod för att välja ut de mest representativa parameter-

skattningarna för vägytevariablerna har inte funnits tillgänglig. Problemet gäller primärt vilken 

föresträcka med tillhörande parameterskattningar som ska väljas per hastighetsgräns, per fordonstyp 

och per vägvariabel. I brist på bättre används en subjektiv sammanvägning av följande urvalskriterier: 

 högsta R2 

 störst andel signifikanta skattningar inom vägytegruppen 

                                                      

26 På 90-väg (ej motorväg eller motortrafikled) har bussar 90 km/h och tunga lastbilar 80 km/h som övre gräns. 

27 Det är enbart för dessa två fordonstyper som tillämpning har genomförts. 
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 lägsta p-värde inom vägytegruppen 

 inga teckenväxlingar med föresträcka 

 liten variation med föresträcka dvs. minst två skattade grannvärden med liten relativ skillnad. 

Underlag för bästa val av till pbu:28 

 på 70-väg 

o R2: högsta värde för 100 m 

o största andel signifikanta inom vägyta: 100, 400 och 1000 (lika stora andelar) 

o lägsta p-värde inom vägyta: 100 och 400 (lika stora värden) 

o ej teckenväxling: MPD, men stor värdevariation; ADC, men mycket stor 

värdevariation  

o bästa val: 100 m men tveksamt om MPD och ADC kan användas mot bakgrund av 

stor värdevariation med föresträcka. 

 på 90-väg: 

o R2: högsta värde för 100 m 

o största andel signifikanta inom vägyta: 100, 400 och 500 m (lika stora andelar) 

o lägsta p-värde inom vägyta: 100 och 400 m (lika stora värden) 

o ej teckenväxling: SPÅR; IRI; MPD; ADC; RF och genomgående liten värdevariation 

o bästa val: 100 m. 

 

Underlag för bästa val till lbs: 

 på 70-väg: 

o R2: högsta värde för 400 m 

o största andel signifikanta inom vägyta: 400 m 

o lägsta p-värde inom vägyta: 400 m 

o ej teckenväxling: MPD, men stor värdevariation; RF, med måttlig värdevariation 

o bästa val: 400 m. 

 på 90-väg: 

o R2: högsta värde för 400, 500 och 1000 m (samma andel) 

o största andel signifikanta inom vägyta: inga signifikanta skattningar 

o lägsta p-värde inom vägyta: 400 m 

o ej teckenväxling: SPÅR; IRI; MPD, men stor värdevariation; ADC och RF, men stor 

värdevariation  

o bästa val: 400 m. 

Till skillnad från lbs så har lbu signifikanta skattningar av ADC och RF för 90-väg. 

 

På 90-väg kan följande parametervärden väljas (om respektive variabel ökas med en enhet förändras 

hastigheten med angivna värden (km/h)): 

                                                      

28 Understrukna värden markerar signifikant parameter. 
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 pbu (alla signifikanta): 

o SPÅR: -0,30 

o IRI: -2,5 

o MPD: -3,1 

o ADC: -0,15 

o RF: 0,17. 

 lbs (inga signifikanta): 

o SPÅR: -0,18 

o IRI: -1,2 

o MPD: -2,3 

o ADC: -0,07 

o RF: 0,07. 

Det bedöms som att resultaten på 70-väg har mindre trovärdighet beroende på de många tecken-

växlingarna och de stora både relativa och absoluta variationerna i parametervärden. Dom värden som 

möjligen skulle kunna accepteras för 70-väg är pbu med MPD och ADC samt lbs med MPD och RF. 

För 90-väg finns enbart problem med stora relativa parametervariationer i vissa fall och avsaknaden av 

signifikanta värden för den viktiga fordonstypen lbs. 

En förklaring till det mera stabila resultatet på 90-väg skulle kunna vara längre homogena block och 

att resultaten därmed i större utsträckning motsvarar jämviktshastighet. Risken för att anpassnings-

förlopp relativt omgivande vägblock ska ha påverkat uppmätta hastigheter bör också vara mindre. Som 

följd av mindre värden på RF kan också betydelsen av VFX förväntas vara mindre jämfört med 70-

väg. 

Samtliga lbs-värden, absolutbelopp, är mindre än pbu-värdena.  

Om man jämför pbs-värdena, absolutbelopp, med pbu-värdena kan följande noteras:  

 70-väg: 

o SPÅR: ungefär samma som för pbu 

o IRI: större effekt än för pbu 

o MPD: betydligt mindre effekt än för pbu 

 90-väg: 

o SPÅR: genomgående större än för pbu 

o IRI: osäkra och växlande pbs-effekter till skillnad från pbu 

o MPD: osäkra och betydligt mindre effekter än för pbu 

Om man jämför lbs-värdena, absolutbelopp, med lbu-värdena kan följande noteras: 

 70-väg: 

o SPÅR: liknande resultat 

o IRI: mindre effekt än för lbu 

o MPD: genomgående minustecken till skillnad från lbu/olika tecken 
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 90-väg: 

o SPÅR: något mindre effekt än för lbu 

o IRI: mindre effekt än för lbu 

o MPD: större effekt än för lbu 

 

Vår analysmetod beaktar inte att det skulle kunna finnas samspelseffekter mellan de valda 

förklaringsvariablerna och hastighet. Denna förutsättning är inte korrekt, åtminstone inte ifråga om 

den fysikaliska hastighetseffekten. Speciellt för 70-väg är de största lutningarna så stora att de 

åtminstone påverkar den tunga trafiken. Därmed får även vägytan en färdmotståndsberoende 

hastighetseffekt. 

6.7. En jämförelse mellan litteraturreferenser 

Det är i huvudsak två referenser, Ihs och Velin (2002) samt Anund (1992), som är av intresse för 

jämförelse av vägyteeffekter.  

I den tillgängliga litteraturen beaktas i flera fall inte att vägbredd och hastighetsgräns kan påverka 

vägytans totala bidrag till den resulterande hastigheten. Däremot kan vägbredd och hastighetsgräns 

ingå med separata termer parallellt med vägytetermer i linjära funktioner för resulterande hastighet. 

Detta är otillräckligt för att beskriva ett eventuellt samspel mellan variablernas inverkan på den 

resulterande hastigheten.  

Det är rimligt att förutsätta att den hastighetsnivå som följer av andra variabler än vägyta, som 

exempelvis hastighetsbegränsning, har betydelse för vägytans bidrag. Att en sådan inverkan finns 

framgår ur tabell 4.7 ifråga om vägyteeffekt genom färdmotstånd. Förekomst av sådana samspels-

effekter utgör också bas för den hastighetsmodell som används i HDM4 efter principen om en 

dimensionerande minhastighet. Med en minhastighetsmodell adderas inte bidragen från de olika 

vägmiljövariablerna. 

Som ett exempel på vägyteeffektens beroende av eftersträvad hastighet kan man välja ett farthinder i 

form av en vägbula. En sådan bula är utformad för att inte kunna passeras med hastighet över viss 

nivå. Denna övre nivå är funktion av bulans form, av fordonsparametrar och av komfortbehov. En 

vägbula kan liknas vid en vägojämnhet med visst IRI-värde. Om den övre passagehastigheten för visst 

fordon och förare är 30 km/h så påverkas sannolikt inte passagehastigheten nämnvärt av om efter-

strävad hastighet på väglänken är 40 eller 50 km/h. Den eftersträvade hastigheten på länken kan 

exempelvis vara en funktion av hastighetsgräns och vägbredd. Skillnaden i hastighetseffekt uttryckt 

som en differens, 10 respektive 20 km/h, mellan de båda fallen blir däremot stor. Slutsatsen av detta 

exempel är att man inte kan välja en modellform som ger en och samma hastighetsförändring för olika 

hastighetsgränser, vilket är fallet i de två referenserna ovan. Med en hastighetsgräns tillräckligt låg för 

att ge en eftersträvad hastighet lägre än vad som kan hållas över vägbulan ger denna ingen 

hastighetsreduktion.  

Vid jämförelse med Anund (1992) ska man vara observant på att vägvariablerna utgör medianvärden 

för en total sträcka av 400 m och där hastighetsmätning har utförts i sträckans mittpunkt. Här ges 

ingen information om vägytevariablernas variationsområde annat än att det kan vara stor variation per 

mätplats, vilket anges som motiv för att välja medianvärdet per sträcka i stället för det aritmetiska 

medelvärdet till regressionsanalyserna. Därmed utgör dessa förklaringsvariabler kombinationer av 

före- och eftersträcka. Sträckorna kan också ifråga om linjeföring karaktäriseras som raka homogena 

block. Redovisningen innehåller enbart en totalanalys över samtliga ingående hastighetsgränser. 

Någon tidsavgränsning under året utöver dagtid 9–15 har inte redovisats. Parameterskattningarna för 

pb är signifikanta men inte för lbu och lbs. 
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Ihs och Velin (2002) redovisar analyser både med och utan uppdelning på hastighetsgräns. Vid 

indelning av analyser efter hastighetsgräns görs även en underindelning med avseende på ÅDT, men 

avgränsat till pb och utan information om förekommande signifikanser och förklaringsgrader.  

Med ett alternativ utan uppdelning på hastighetsgräns görs också olika indelningar med avseende på 

tid och nederbörd. Den följande jämförelsen avser sommarhalvåret (16/4–15/10) och vardagar kl. 09–

15. Med detta val är samtliga skattade parametrar signifikanta. 

Variationsområdet för vägytedata, medelvärden för 200 m föresträcka, är följande:  

 SPÅR: 2 till 21 mm  

 IRI: 0,5 till 5,2 mm/m. 

Eftersom I/V baseras på TMS-data finns det sannolikt betydande skillnader i linjeföring mellan 

referensernas mätplatser och föresträckor. 

Skillnaden i tidsavgränsning mellan studierna och därav följande hastighetseffekt bedöms som 

marginell baserat på redovisningen i avsnitt 4.1.1. 

Anund jämfört med Ihs och Velin (totalanalys per fordonstyp): 

 SPÅR-parametrar: god överensstämmelse för pb men sämre för övriga fordonstyper inklusive 

olika tecken för lbs; Anund har en betydande minskande effekt med ökande fordonsstorlek 

medan I/V har en liten minskande effekt med ökande fordonsstorlek 

 IRI-parametrar: godtagbar överensstämmelse för lbu men inte för pb (-3,0 jämfört med -0,54) 

och lbs; Anund har en betydande minskande effekt med ökande fordonsstorlek medan Ihs och 

Velin har en betydande ökning. 

Enligt (Kolsrud & Nilsson, 1981) och (Linderoth, 1981) ökar hastigheten i genomsnitt med 1,4 km/h 

som följd av beläggningsunderhåll av svårt slitna vägar. Som följd av beläggningsunderhåll minskar 

SPÅR och IRI medan MPD förväntas öka med oförändrad typ av beläggning. Tyvärr saknas uppgifter 

om de genomsnittliga förändringarna av vägytevariablerna i referenserna. Antag följande: 

 att 1:a kvartilen av SPÅR och IRI approximativt motsvarar efter beläggningsåtgärd 

 att 3:e kvartilen approximativt motsvarar genomsnittliga förhållanden före beläggningsåtgärd. 

Därmed kan en uppskattning av hastighetseffekten för pb av en genomsnittlig beläggningsåtgärd på 

90-väg genomföras: 

 enligt Ihs och Velin: 1,7 km/h 

 enligt Anund: 4,3 km/h. 

Därmed finns en viss likhet mellan vad Ihs och Velin ger jämfört med referenserna om effekt av 

beläggningsunderhåll. 

6.8. Vår studie jämfört med litteraturen 

Det finns inte någon tillgänglig referens för jämförelse avseende inverkan av MPD på hastighet. 

Rimlighetsbedömningar avseende MPD-effekter i vår studie får istället baseras på jämförelse mellan 

övriga vägytevariabler. Antagandet är då att om det finns likhet i resultat avseende SPÅR och IRI 

mellan vår studie och litteraturen så talar detta för att använd metod i vår studie också skulle kunna ge 

representativitet avseende MPD-parametrarna. En fråga är då hur skattade värden för SPÅR och IRI 

påverkas av om MPD ingår i analysen eller ej. Dessutom ingår ADC och RF i vår studie till skillnad 



VTI rapport 902  83 

från de refererade vägytestudierna i avsnitt 3. Även här saknas information om hur detta kan påverka 

skattningarna av vägyteparametrar.29 

Vad som bl.a. behöver beaktas vid en jämförelse mellan olika studier är eventuella skillnader i 

förutsättningar. Föreliggande studie avviker från litteraturen på följande punkter: 

 separata analyser per klass bildad av vägbredd och hastighetsgräns 

 utökning av antal förklaringsvariabler med: MPD; ADC och RF 

 enbart ”free flow” 

 samtliga veckodagar 

 minst 10 km utanför tätort 

 lbu exklusive fkod 18. 

 

Stora skillnader i hastighetseffekter av vägyta har påvisats i vår studie mellan 70- och 90-väg. Att det 

kan finnas stora skillnader i vägyteeffekter mellan 70- och 90-väg stöds av Ihs och Velin (2002). De 

stora skillnaderna talar för att man vid analyser av vägyteeffekter på hastighet bör betrakta dessa som 

beroende av åtminstone hastighetsgräns. Ihs och Velin har dessutom fått stora skillnader i skattade 

parametrar mellan olika ÅDT-klasser. Information saknas i I/V om skattade värden är signifikanta för 

analyserna indelade efter hastighetsgräns. 

Vår studie kan jämföras med Ihs och Velin (2002) för pbu med separata analyser per hastighetsgräns. 

Jämförelsen kompliceras av att Ihs och Velin har en indelning av resultat också efter ÅDT-klass 

medan vår studie är avgränsad till ett vägbreddsintervall per hastighetsgräns.  

Till stöd för antagande om hur våra resultat är kopplade till ÅDT-klasser kan information om hur 

vägar med nummer 500 eller mindre fördelas på ÅDT-klasser. År 2012 fördelades total statlig 

väglängd inom vägnummerintervallet (<500) enligt följande:30 

 ÅDT<1000: 24,3 % 

 ÅDT 1000-4000: 41,6 % 

 ÅDT>4000: 31,3 % 

 ÅDT saknas: 2,8 %. 

 

Med föresträcka 400 m gäller följande parametervärden vid 70 km/h: 

 SPÅR:  

o vår studie, 0,58 

o Ihs och Velin (2002), effekter i intervallet (-3,18) – (-0,81) - (-0,07) beroende på 

ÅDT-klass31. 

                                                      

29 Av resursskäl har inte jämförande analyser avseende dessa frågeställningar kunnat genomföras. 

30 Inklusive alla typer av vägar och hastighetsgränser. 

31 Ihs och Velin: (<1000) – (1000 – 4000) – (>4000). 



84  VTI rapport 902 

 IRI:  

o vår studie, -7,3 

o Ihs och Velin (2002), effekter i intervallet (5,59) – (3,53) - (-0,05) beroende på ÅDT-

klass. 

 

Med föresträcka 400 m gäller följande parametervärden vid 90 km/h: 

 SPÅR:  

o vår studie, -0,29 

o Ihs och Velin (2002), (0,07) – (0,25) - (-0,18) beroende på ÅDT-klass. 

 IRI:  

o vår studie, -2,0  

o Ihs och Velin (2002), (-0,3) – (-3,7) - (-1,6) beroende på ÅDT-klass. 

För övriga fordonstyper redovisar Ihs och Velin (2002) inga skattningar per hastighetsgräns. Någon 

likhet i resultat jämfört med vår studie finns primärt för 90-väg och IRI. 

Enligt vår studie är det svårt att utläsa något generellt samband mellan vägyteeffekt och 

fordonsstorlek: 

 Vid 70 km/h: enligt vår studie har lbu störst parametervärden (absolutbelopp) både för SPÅR 

och för IRI medan övriga fordonstyper är förhållandevis lika. Här finns ingen likhet med 

referenserna i avsnitt 3.1 och 3.2. MPD-parametrarna är störst för pbu (inklusive tecken) och 

minst för lbs. 

 Vid 90 km/h: enligt vår studie minskande parametervärden (absolutbelopp) med ökande 

fordonsstorlek, både för SPÅR och IRI. Detta är i överensstämmelse med två referenser. MPD 

pbu har störst parametervärden (absolutbelopp) men i övrigt ingen systematisk variation med 

fordonsstorlek. 

Den viktigaste slutsatsen av denna jämförelse bedöms vara överensstämmelsen ifråga om den stora 

variationen av parametervärden mellan olika trafikmiljöer (hastighetsgränser och ÅDT). Därav följer 

att separata analyser bör genomföras åtminstone per hastighetsgräns. 

Vår studie kan jämföras med Kolsrud och Nilsson (1981) och Linderoth (1981) under samma 

antagande som ovan för SPÅR och IRI avseende kvartiler som motsvarar före och efter åtgärd. För 

MPD görs följande antagande (MPD ökar efter åtgärd): 

 att 3:e kvartilen motsvarar förhållande efter beläggningsåtgärd 

 att 1:a kvartilen motsvarar förhållanden före beläggningsåtgärd. 

Detta ger för pbu på 90-väg en hastighetsökning av 3,8 km/h att jämföra med referensernas 1,4 km/h. 

Sammanfattningsvis finns det därmed minimalt i jämförelsen med litteraturen som uttrycker likhet 

med vår studie med undantag av vägyteparametrarnas beroende av vägmiljö. 

6.9. Förslag till fortsatta insatser avseende samband mellan hastighet 
och vägyta 

Vår studie bedöms endast ge trovärdig information om samband mellan hastighet och vägyta för 

vägbredd 8–10 m på 90-väg. Komplettering söks för resterande vägmiljöer. 
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Befintliga samband i litteraturen är avgränsade till SPÅR och IRI och kan ifrågasättas i de fall som 

totalanalyser över flera hastighetsgränser utgör grund. Tyvärr blir då den resulterande bilden att man 

idag inte är närmre en användbar hastighetsmodell för beläggningsunderhåll jämfört med den 

uppfattning som gällde före vår studie dvs. att man hade en modell för SPÅR och IRI. För att förbättra 

kunskapsläget skulle följande insatser kunna vara aktuella: 

 kompletterande insatser baserade på befintligt upplagt material 

 kompletterande insatser med övrigt tillgängligt material32 

 utveckling av sträckbaserade klassindelade funktioner mellan hastighet och vägyta. 

Kompletterande insatser med befintligt upplagt material: 

 sök ytterligare förklaringar till erhållna resultat 

 komplettera föresträckor till att omfatta en komplett serie med 100-steg från 100 till 1 000 m 

 testa flera av de föreslagna funktionsansatserna 

 föresträcka: ”långa” homogena block alternativt samtliga block enligt redovisad analys 

 analysera betydelsen av solvinkel och nederbörd 

 analysera betydelsen av att inkludera eftersträcka 

 avgränsningar för tid: med alternativt utan tidsavgränsningar 

 trafikflöde: med alternativt utan avgränsning till ”free flow”. 

Beträffande långa homogena block söks primärt jämviktshastigheter inom gruppen raka horisontaler 

(förslagsvis abs(lutning)<1 %) för olika värden på SPÅR, IRI och MPD. Med långt block menas här att 

sträckan före TMS-punkten ska utgöras av ett tillräckligt långt homogent block för att jämvikts-

hastighet ska kunna nås. 

Kompletterande insatser med tillgängligt men inte upplagt material (TMS och RST): 

 effektivisera sammankopplingen av TMS- och RST-data mot bakgrund av våra tidigare 

erfarenheter 

 effektivisera sammankoppling av olika data generellt 

 utökade grova kontroller i ett inledande skede inklusive hantering av beläggningsåtgärder 

 mätplatser med meteorologiska stationer inom acceptabelt avstånd  

 hitta en metod för att justera för att TMS-punkternas lägen inte är slumpmässigt utvalda 

 komplettera med registrering av dV/dT för bedömning av om jämviktshastighet föreligger 

 analysera per: ft, typväg, vägbredd, hastighetsgräns och siktklass 

 förklaringsvariabler: SPÅR, IRI och MPD. 

 

Utveckling av sträckbaserade klassindelade funktioner kan göras enligt följande alternativ: 

 datorsimulering baserad på uppmätta jämviktshastigheter 

                                                      

32 En förhållandevis enkel insats skulle vara genomföra en kontroll av om väghållningsåtgärder genomförts 

mellan RST- och TMS-mätningar i motorvägsdata. Uppgifter om beläggningsåtgärder användbara för kontroll av 

motorvägsdata fanns inte tillgängliga då datamaterialet till föreliggande studie sammanställdes. 
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 utnyttja TMS-data med klassindelning 

 utför restidsmätningar med klassindelning. 

Genom att basera en analys på långa homogena block kan samband mellan jämviktshastighet och 

vägmiljövariabler skattas. Sådana samband skiljer sig från sambanden i vår studie genom att 

anpassningsförlopp inte ingår. Kompletta körförlopp inklusive anpassningsförlopp kan i ett 

efterföljande steg beräknas med simuleringsmodeller av den typ som VETO motsvarar.  

Beräkningar med VETO eller liknande program utförs enligt följande: 

 lägg upp typiska vägbeskrivningar för siktklass 1–4 på motsvarande sätt som vid utveckling 

av effektsamband till EVA för drivmedelsanvändning, se Carlsson et al. (2008) 

 lägg upp eftersträvad hastighet på rak horisontell väg per kombination av vägbredd, 

hastighetsgräns, siktklass, SPÅR, IRI och MPD 

 genomför simuleringar baserade på punkt ett och två och med systematisk variation av SPÅR, 

IRI och MPD (konstanta värden över hela sträckan) 

 beräkna nya samband som funktion av vägyta baserat på utdata från VETO för klassbildning 

enligt ovan. 

Motsvarande beräkningar inklusive anpassningssträckor mellan block med varierande vägytestandard 

innebär en betydande komplikation men kan i princip genomföras som det enklare alternativet. 

Sträckhastigheter enbart baserade på mätdata kan antingen grundas på TMS-data eller på 

restidsmätningar.  

Alternativet restidsmätningar kräver nya mätningar med samma klassindelning som för utnyttjande av 

befintligt material. För varje sådan klass krävs sannolikt mätningar på minst nio sträckor med största 

möjliga variation av SPÅR, IRI och MPD. Ett alternativ skulle kunna vara att för en och samma sträcka 

utföra upprepade restidsmätningar där vägytan förändras mellan mättillfällena. Tiden mellan två 

mätningar kan uppskattas behöva vara minst ett år. 

Den tekniska fordonsutvecklingens kan förväntas ha betydelse för vägyteeffekten. Det handlar både 

om förekomst av farthållare inklusive autonoma fordon och av fordonsutveckling i övrigt. Detta talar 

för ett fortlöpande behov av att ajourhålla sambanden mellan hastighet och vägyta. 

Beträffande farthållare finns två förhållanden av betydelse: förekomst och användning. Förekomst av 

farthållare ökar med tiden. Farthållarna kan dessutom vidareutvecklas med tiden i riktning mot allt 

större ”intelligens”. Andelen körning med farthållare kan förväntas öka med ökande linjeförings-

standard dvs. högre andel kan förväntas för 90 än för 70 km/h. Detta skulle då kunna bidra till att 

vägyteeffekterna på hastighet för 90-väg blir mindre än de annars skulle ha varit. Det finns i nuläget 

intelligenta farthållare som beaktar vägens linjeföring. Eftersom uppgifter om vägytestandard finns 

tillgängliga i dataregister kan man förvänta att också denna information kommer att utnyttjas för att 

reglera fordonens hastighet. 

Det är skillnad i inställning av hastighetsregulator mellan tung lastbil och buss.33 Vad som betecknats 

med lbu och lbs omfattar både tunga lastbilar och bussar. Både som följd av skillnaden i inställning av 

hastighetsregulatorn och som följd av skillnader i fordonsegenskaper i övrigt kan man förvänta 

                                                      

33 Enligt (Transportstyrelsen, 2009) gäller följande: ”För lastbil ska hastighetsregulatorn vara inställd så att 

lastbilen inte kan framföras med högre hastighet än 90 km/h. För buss i kategori M3 med en totalvikt över 

10 000 kg, och som tagits i bruk före den 1 januari 2005, får hastighetsregulatorn dock vara inställd på högst 100 

km/h.” 
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skillnader i sambanden mellan hastighet och vägyta. Till detta kommer också skillnader i restid-

värdering mellan fordonstyperna. Detta skulle kunna tala för att åtminstone i något sammanhang 

undersöka skillnaden i hastighetssamband mellan tunga lastbilar och bussar. 

Det är naturligtvis viktigt att använda samma metod för att beskriva vägytans tillstånd vid tillämpning 

i effektmodeller som vid utveckling av vägyterelaterade effektsamband. I detta ligger bl. a följande: 

 mät- och beräkningsmetoder för de olika vägytemåtten 

 vägyteexponering. 

Det förekommer att mätmetoderna förändras med tiden vilket bl.a. framgår ur Ihs och Velin (2002).  

I denna studie har exponering för IRI och MPD beskrivits baserat på mätdata från två respektive tre 

mätspår. Vi har bildat medelvärden av tillgängliga spårdata dvs. två för IRI och två för MPD. Om de i 

studien framtagna sambanden ska tillämpas bör vägytemåtten beskrivas på samma sätt som i vår 

studie. 

Det är inte säkert att vårat sätt att beskriva exponering är det bästa alternativet med avseende på 

representativ exponering utifrån tillgängliga data. Speciellt kan man ifrågasätta vald metod för lbu och 

lbs ifråga om att beskriva vad hjulen på höger sida exponeras för. Det skulle kunna vara så att man får 

större representativitet för tunga fordon totalt av att enbart välja vänsterspåren jämfört med vald 

metod. Detta ska då vägas mot att man då sannolikt skulle få olika exponeringsmått för tunga och lätta 

fordon, vilket skulle kunna öka risken för fel vid tillämpning. 

Exponeringsproblematiken talar för en mera systematisk kartläggning av laterala positioner av hjul på 

olika fordonstyper än hittills.  

Mot bakgrund av den stora betydelsen av TMS-data för olika planeringsmodeller borde det kunna vara 

rimligt att modellutvecklare ges möjlighet att få lämna synpunkter på mätprogram för TMS-data. 
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7. Slutsatser 

Följande slutsatser har dragits baserade på det genomförda projektarbetet: 

 TMS-data uppfyller inte krav på slumpmässig placering av mätplatser relativt vägens 

linjeföring. 

 Kontrollen av om beläggningsåtgärder utförts mellan RST- och TMS- mätning skulle kunnat 

ha gjorts mera omfattande. 

 Speciellt för tunga fordon finns risk för att den vägyta trafiken exponerats för kan avvika mer 

än marginellt från uppmätta RST-data.  

 Vägytan påverkar hastighet på två sätt: fysikaliskt via rullmotstånd och genom körbeteende 

 Hastighetseffekten av vägytans tillstånd kommer till uttryck genom förändrade 

jämviktshastigheter (dV/dT=0) och anpassningsförlopp (dV/dT≠0). 

 Den process som leder fram till hastighet i en punkt är komplicerad och kräver normalt 

tillgång till avancerade datormodeller för tillfredställande precision. 

 De stora skillnaderna i parameterskattningar för vägytevariabler mellan olika vägmiljöer talar 

för att man vid analyser av vägyteeffekter bör betrakta dessa som beroende av vägmiljö 

inklusive hastighetsgräns till skillnad från flera referenser.  

 Inom gruppen av vägytevariabler på 90-väg (medianförhållanden på mätplatserna) har för pbu 

IRI störst effekt, därefter MPD och slutligen SPÅR. Samma förhållande gäller för de icke-

signifikanta lbs-värdena. 

 Både för pbu och lbs och på 70- och 90-väg (medianförhållanden på mätplatserna) gäller att 

vägytan har större effekt på den resulterande hastigheten än linjeföringen. 

 Kunskapsbristen om samband mellan hastighet och vägyta bedöms efter denna studie vara 

fortsatt stor bl.a. som följd av ifrågasättande av tidigare studier inom området. 

 Det finns ett fortsatt stort kunskapsbehov vilket skulle kunna tillgodoses enligt förslag i avsnitt 

6.9 till fortsatta forskningsinsatser. 
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Bilaga 1 Hastighetens variation med tid34 

Hastighetsgräns 70 km/h 

Tabell 1 Medelhastighet per fordonstyp och månad. 70 km/h. 

F-typ Månad  

 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec tot 

pbu 73,7 76,5 77,7 79,2 73,3 71,4 76,9 73,8 77,4 73,6 74,1 76,9 75,0 

pbs 74,5 76,6 77,4 77,9 73,2 72,4 75,9 73,1 77,1 73,6 74,5 77,3 74,7 

lbu 69,8 73,2 71,2 73,6 70,7 69,6 73,1 71,9 74,6 72,1 72,0 72,4 72,0 

lbs 70,0 72,6 71,7 71,3 71,6 71,4 73,5 73,3 75,6 71,3 71,6 76,8 72,3 

 

Tabell 2 Medelhastighet per fordonstyp och tid på dygnet under vardagar (M-Fr). 

Hastighetsbegränsning 70 km/h. 

F-typ Måndag-Fredag \ Timme 

 00-06 06-09 09-15 15-18 18-24 Total 

F16 pbu 80,4 75,2 73,9 74,8 75,7 74,8 

F17 pbs 79,1 75,4 73,7 74,9 75,7 74,6 

F19 lbu 71,4 72,0 72,3 72,5 71,1 72,1 

F20+21 lbs 74,2 71,8 72,0 72,2 73,0 72,3 

 

Tabell 3 Medelhastighet per fordonstyp och tid på dygnet under veckoslut (L-S). 

Hastighetsbegränsning 70 km/h. 

F-typ Lördag & Söndag \ Timme 

 00-06 06-09 09-15 15-18 18-24 Total 

F16 pbu 79,8 78,8 74,1 75,3 76,3 75,2 

F17 pbs 78,4 77,9 73,9 75,3 76,3 74,9 

F19 lbu 74,7 73,0 71,1 71,9 70,3 71,6 

F20+21 lbs 75,6 74,1 71,7 70,8 72,5 72,2 

                                                      

34 I dessa data ingår hastighetsmätningar som inte uppfyller kravet på att det ska finnas RST-mätningar från 

samma år. 
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Hastighetsgräns 90 km/h 

Tabell 4 Medelhastighet per fordonstyp och månad. 90 km/h. 

F-typ Månad  

 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec tot 

pbu 89,0 92,5 92,6 96,4 93,4 96,2 92,0 95,0 93,4 91,7 91,4 89,9 93,4 

pbs 83,5 84,0 81,9 86,9 84,0 86,7 82,6 86,2 85,2 83,5 82,4 94,2 84,8 

lbu 83,0 84,5 84,5 86,5 83,5 86,2 85,1 87,3 85,9 81,4 84,4 83,9 85,0 

lbs 82,3 83,2 83,8 84,7 82,7 84,2 83,0 83,7 84,1 83,3 82,9 83,1 83,5 

 

Tabell 5  Medelhastighet per fordonstyp och tid på dygnet under vardagar (M-Fr). 

Hastighetsbegränsning 90 km/h. 

F-typ Måndag-Fredag \ Timme 

 00-06 06-09 09-15 15-18 18-24 Total 

F16 pbu 94,3 94,4 92,1 94,2 92,9 93,2 

F17 pbs 87,4 84,4 82,6 85,5 84,0 84,0 

F19 lbu 84,5 84,1 84,1 86,4 85,8 84,6 

F2021 lbs 83,1 82,9 83,5 83,8 83,6 83,4 

 

Tabell 6  Medelhastighet per fordonstyp och tid på dygnet under veckoslut (L-S). 

Hastighetsbegränsning 90 km/h. 

F-typ Lördag & Söndag \ Timme 

 00-06 06-09 09-15 15-18 18-24 Total 

F16 pbu 93,6 94,6 93,6 94,6 93,0 93,7 

F17 pbs 88,0 86,7 84,1 86,2 86,8 85,9 

F19 lbu 85,7 85,2 86,0 89,7 88,7 87,0 

F2021 lbs 82,7 82,9 84,9 84,3 84,7 84,1 
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MV 110 km/h 

Tabell 7  Medelhastighet per fordonstyp och månad. MV 110 km/h. 

F-

typ 

Månad  

 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec tot 

pbu 108,9 109,9 110,6 111,3 113,0 109,3 113,0 110,7 105,9 99,4  95,0 111,3 

pbs 91,7 92,1 90,6 91,4 92,2 89,0 90,3 87,7 88,1 85,2  84,7 90,4 

lbu 90,8 89,6 90,3 89,6 90,0 88,8 91,5 88,8 89,0 86,5  84,1 90,3 

lbs 86,0 85,9 85,3 85,6 84,8 85,0 86,0 83,2 84,8 83,2  82,6 85,5 

 

Tabell 8  Medelhastighet per fordonstyp och tid på dygnet under vardagar (M-Fr). MV 110 km/h. 

F-typ Måndag-Fredag \ Timme 

 00-06 06-09 09-15 15-18 18-24 Total 

F16 pbu 111,8 111,8 110,5 110,1 111,5 110,9 

F17 pbs 91,8 92,1 89,5 90,2 90,9 90,3 

F19 lbu 89,2 88,2 89,0 90,2 91,1 89,4 

F2021 lbs 85,7 85,0 85,4 85,3 85,6 85,4 

 

Tabell 9  Medelhastighet per fordonstyp och tid på dygnet under veckoslut (L-S). MV 110 km/h. 

F-typ Lördag & Söndag \ Timme 

 00-06 06-09 09-15 15-18 18-24 Total 

F16 pbu 111,3 113,2 111,6 112,2 112,8 112,1 

F17 pbs 91,2 91,6 89,7 90,9 91,9 90,6 

F19 lbu 91,8 90,1 93,2 93,4 93,6 92,9 

F20+21 lbs 86,1 85,4 86,1 85,8 86,0 86,0 

 

  



94  VTI rapport 902 

 



VTI rapport 902  95 

Bilaga 2 Steg vid koppling av RSTdata till hastighetsmätningar (MF_NR) 

1) Selektion av RSTdata för en region (Mohammad). 

2) Selektion av MF_NR i den aktuella regionen (Excel). Ett MF_NR (mätfilsnummer) 

innebär en bestämd punkt där mätningen gjorts och dessutom ett bestämt datum. 

3) Ytterligare selektion av RSTdata: (SAS) 

 Bara BELELEM=10 (höger körfält) 

 Bara rstdatum ≥ 2005 (koordinater saknas för tidigare data) 

 Kvarvarande RSTdata sorteras efter:  

       VAGNR rstdatum LROLL SIDA LOPA SEKTA RSTSEKTA 

4) För varje grupp av sorterade poster skapas underlag för GIS som räta linjer mellan 

succesiva posters startpunkter (koordinatuppgiften gäller dessa). 

5) För alla MF_NR bestäms avståndet till alla RST-poster inom 50 meter (GIS). 

6) För varje MF_NR bestäms 4 RST-mätningar, dels för SIDA=H och dels för SIDA=V, 

dessutom ett rstdatum före och ett efter datum för hastighets¬mätningen (BETRAKTELSEDATUM). 

RSTdata klassas som ”efter” om rstdatum=BETRAKTELSEDATUM. Endast i undantagsfall kan 4 

RST-mätningar kopplas till ett MF_NR. För ett valt rstdatum identifieras den RSTpost som har det 

minsta avståndet till punkten MF_NR. Vid sorteringen i punkt 3) ovan ges RSTposterna ett 

löpnummer som anger sorteringsordningen. Det här görs i Excel. 

7) Mätriktning 

För varje MF_NR finns ett avsnitt som definieras genom en koordinatsatt startpunkt och en ändpunkt. 

För MF_NR finns en variabel avsn_sida med värdet 1 eller 2. 

 avsn_sida=1 innebär att hastighetsmätningens r1 är i avsnittets riktning 

 avsn_sida=2 innebär att hastighetsmätningens r2 är i avsnittets riktning 

För avsn_sida=2 kastas avsnittets ändpunkter om varefter avsnittets riktning alltid avser 

hastighetsmätningens r1. 

På samma sätt som alternativa RST-poster inom 50 meter bestämts för hastighetsmätpunkten MF_NR 

bestäms också RST-poster för hastighetsavsnittets ändpunkter (efter ev. omkastning). 

(Hastighetsavsnittet kan vara alltför långt för att ändpunkterna ska kunna kopplas till RSTdata i den 

mätning som kopplats till MF_NR. Därför kortas hastighetsavsnittet till en del som fortfarande har 

sina ändpunkter på var sin sida om MF_NR men väsentligt närmare denna. Den räta linjens lutning är 

oförändrad.) 

8) Sedan även hastighetsavsnittets ändpunkter kopplats till samma RST-mätning som 

MF_NR finns från RSTdata 3 kopplade poster var och en med sitt Postnr; Postnr_start – 

Postnr_MF_NR – Postnr_slut. Om sekvensen av Postnr är stigande har RSTdata mätts i den riktning 

som är hastighetsmätningens r1, annars i r2-riktningen. 

9) För MF_NR bestäms en sekvens av 101 Postnr där nr 51 är Postnr_MF_NR,  dvs. den 

RSTpost som har minsta avståndet till MF_NR. De 50 posterna före svarar mot hastighetsmätningens 

r1 eller r2 beroende på sekvensordningen enligt föregående stycke. De 50 posterna efter svarar mot 

den andra riktningen. 

10) I SAS görs tre kontroller samtidigt som de 101 posterna sorteras fram. 

Vid nytt LOPA krävs att SEKTA=föregående posts SEKTB eller att LOPA= SEKTA + föregående 

posts SEKTB 
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Vid oförändrat LOPA krävs att RSTSEKTA= föregående posts RSTSEKTB 

För varje RST-post kontrolleras startpunktens fågelvägsavstånd till hastighetsmätpunkten MF_NR. 

Eftersom 50 poster identifieras före resp. efter MF_NR och varje RSTpost är max 20 meter bör inget 

beräknat avstånd vara större än 1 km. För region 82 sattes gränsen till 1200 meter vilket gav 10 557 

RST-poster som hade ett större avstånd till MF_NR fördelat på 471 olika kopplingar av MF_NR och 

RST-mätning. 

11) I det underlag som skapas för beräkning av aggregerade RST-mått för max 50 poster 

flaggas de tre typerna av kontroller. Sorteringen görs så att först kommer en rad med MF_NR och den 

kopplade RST-posten och därefter övriga 50 poster. På den första raden anges hur många RST-poster 

som ska tas med vid beräkningen av RST-mått. Utgångsläget är att poster tas med till raden före den 

första post där någon av de tre kontrollerna inte gett godkänt. 

För varje MF_NR och kopplad RST-mätning görs dessutom en kontroll av att OID är detsamma, dvs. 

att OID som enligt hastighetsdata gäller för MF_NR (den punkt där hastighetsmätningen gjorts) är 

detsamma som för den RST-post mot vilken MF_NR kopplats. För region 82 förekommer 9 fall där 

OID avviker. För dessa fall gäller 3 olika kopplingsavstånd, nämligen 0,1, 1,6 och 2,9 meter. 

En andra OID-kontroll gäller längderna. RSTLGD summeras för alla poster i RST-mätningen. Från 

TRV har en separat fil erhållits med längd för varje OID i vägnätet 2009-2011. Några OID 

förekommer flera gånger i den filen men alltid med samma längd. Kvoten mellan längduppgifterna 

från RST-mätningen respektive från TRV beräknas. Större avvikelser från värdet 1 bör granskas. Stora 

värden tyder på att RST-data dubblerats i källan till punkt 1). 
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Bilaga 3 Översikt av analysfilens datainnehåll 

Hastighetsdata 

Tabell 1  Hastighetsfördelning för pbu16 per hastighetsgräns 

 Hastighetsgräns 

Värde 70 90 

 Min, 61,7 70,6 

 1st Qu 73,3 90,6 

 Median 76,5 93,6 

 Mean: 76,8 93,5 

 3rd Qu, 80,7 96,1 

 Max, 88,5 107,7 

 

Tabell 2  Hastighetsfördelning för pbs per hastighetsgräns 

 Hastighetsgräns 

Värde 70 90 

 Min, 51,5 56,5 

 1st Qu 65,8 80,0 

 Median 72,0 85,0 

 Mean: 71,8 84,7 

 3rd Qu, 76,9 89,3 

 Max, 99,7 115,2 

 

Tabell 3  Hastighetsfördelning för lbu per hastighetsgräns 

 Hastighetsgräns 

Värde 70 90 

 Min, 46,08 66,6 

 1st Qu 66,6 82,35 

 Median 72,36 86,07 

 Mean: 72,41 85,53 

 3rd Qu, 79,2 89,69 

 Max, 90 95,76 
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Tabell 4  Hastighetsfördelning för lbs per hastighetsgräns 

 Hastighetsgräns 

Värde 70 90 

 Min, 48,2 55,6 

 1st Qu 67,4 81,9 

 Median 70,2 84,4 

 Mean: 71,6 84,5 

 3rd Qu, 76,9 87,2 

 Max, 88,6 95,0 

 

Linjeföringsdata 

Tabell 5  Fördelning av linjeföringsdata för vägar med 70 km/h 

Värde Föresträcka 

 100 m 400 m 500 m 1000 m 

ADC 

Min.   :  3,4 7,2 11,0 11,5 

1st Qu.: 24,1 50,4 43,9 46,9 

Median : 43,5 59,3 60,3 66,4 

Mean   : 71,5 66,5 61,4 68,5 

3rd Qu.: 140,9 89,7 81,5 83,1 

Max.   : 184,5 150,6 140,2 134,2 

RF 

Min.   :  1,4 2,2 2,0 3,2 

1st Qu.: 10,8 9,9 10,2 10,9 

Median : 24,4 24,5 22,2 17,2 

Mean   : 25,3 23,4 22,4 21,8 

3rd Qu.: 42,6 38,4 37,4 34,1 

Max.   : 54,2 42,1 41,6 35,8 
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Tabell 6  Fördelning av vägytedata för vägar med 70 km/h 

Värde Föresträcka 

 100 m 400 m 500 m 1000 m 

MPD 

Min.   :  0,4 0,4 0,4 0,5 

1st Qu.: 0,6 0,6 0,6 0,6 

Median : 0,7 0,7 0,7 0,7 

Mean   : 0,8 0,8 0,8 0,7 

3rd Qu.: 0,8 1,0 0,9 0,8 

Max.   : 1,7 1,7 1,6 1,6 

SPÅR 

Min.   :  3,6 3,5 3,5 2,8 

1st Qu.: 7,5 7,7 8,5 8,0 

Median : 10,0 9,6 8,9 9,0 

Mean   : 9,8 9,1 9,3 8,9 

3rd Qu.: 11,0 11,3 11,4 9,8 

Max.   : 14,0 12,6 13,0 11,4 

IRI 

Min.   :  0,8 0,8 0,8 0,9 

1st Qu.: 1,7 1,6 1,6 1,7 

Median : 2,0 1,9 2,0 1,9 

Mean   : 2,0 2,0 2,0 2,0 

3rd Qu.: 2,5 2,3 2,4 2,2 

Max.   : 2,6 2,8 2,7 2,8 
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Tabell 7  Fördelning av linjeföringsdata för vägar med 90 km/h 

Värde Föresträcka 

 100 m 400 m 500 m 1000 m 

ADC 

Min.   :  1,1 4,3 4,8 4,2 

1st Qu.:  5,7 8,3 8,2 10,8 

Median :  6,9 9,3 11,9 11,8 

Mean   :  9,4 12,0 13,1 14,4 

3rd Qu.: 11,5 12,6 15,1 19,7 

Max.   : 25,2 44,7 46,1 37,3 

RF 

Min.   :  2,2 2,2 2,2 4,0 

1st Qu.:  6,4 5,5 5,7 7,3 

Median :  8,4 8,4 7,8 8,7 

Mean   :  8,8 10,9 11,1 12,0 

3rd Qu.: 10,4 14,5 16,0 11,5 

Max.   : 40,0 34,4 30,5 29,4 
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Vägytedata 

Tabell 8  Fördelning av vägytedata för vägar med 90 km/h 

Värde Föresträcka 

 100 m 400 m 500 m 1000 m 

MPD 

Min.   :  0,5 0,4 0,4 0,4 

1st Qu.:  0,5 0,6 0,6 0,5 

Median :  0,7 0,7 0,7 0,6 

Mean   :  0,7 0,7 0,7 0,7 

3rd Qu.: 0,8 0,8 0,8 0,8 

Max.   : 2,1 1,9 1,9 1,8 

SPÅR 

Min.   :  2,6 2,6 2,6 2,5 

1st Qu.:  4,3 3,9 4,1 4,1 

Median :  4,6 4,5 4,5 4,7 

Mean   :  6,6 6,6 6,7 6,3 

3rd Qu.: 10,3 10,3 10,0 8,7 

Max.   : 11,0 14,7 14,3 12,2 

IRI 

Min.   :  0,6 0,6 0,6 0,7 

1st Qu.:  1,2 1,1 1,1 1,1 

Median :  2,2 2,0 1,9 1,8 

Mean   :  1,9 1,6 1,6 1,6 

3rd Qu.: 2,4 2,1 2,1 2,1 

Max.   : 2,9 2,3 2,2 2,2 
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Bilaga 4 Översättning mellan siktklass och kombinationer av ADC och 
RF 

Tabell 1  Översättning mellan olika linjeföringsmått.* 

ADC RF (m/km) 

(rad/km) 0–5 5–10 10–20 20–25 25–30 >30 

0–.3 1 1 2 2 2 3 

.3–.4 1 1 2 2 2 3 

.4–.5 1 2 2 2 2 3 

.5–.7 2 2 2 2 3 3 

.7–.85 2 2 2 3 3 3 

.85–1 2 2 3 3 3 3 

1–1.3 3 3 3 3 3 3 

>1.3 3 3 3 4 4 4 

*Översättning enligt A. Carlsson VTI redovisad i (Hammarström eet al al., 2012) 
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