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Förord 
 
I maj 2004 gav GD ett uppdrag till cHKm att ta fram förslag till nya kriterier för val av 
hastighetsgräns inom ramen för nuvarande hastighetsgränssystem samt ny handläggningsrutin 
med utökad regional beredning av hastighetsgränsärenden. Resultatet av detta uppdrag 
presenterades i rapporten ” Nya kriterier och handläggningsrutiner för 90- och 110-ärenden” 
(Publ. 2005:13). GD beslutade i januari 2005 om införande av nya stödkriterier och 
handläggningsrutiner vid omprövningar av hastighetsgränser och att detta skulle vara infört 
senast 1 oktober 2005. 
 
I november 2005 gav GD i uppdrag till cHKm att ytterligare utveckla, konkretisera och 
förädla tidigare förslag till handläggningsrutiner inklusive att utveckla en gemensam 
beräkningsmodell för effektberäkningar av hastighetsförändringar. Huvudsyftet med detta har 
varit att erbjuda regionala och centrala handläggare så bra och enkla stöd som möjligt men 
också för att få en hög och jämn kvalitet vid beredningar av hastighetsärenden. Dessutom 
ingick i uppdraget att föreslå mått och mål för hastighetsöversyner 2006 och 2007.  
 
För uppdraget formades en projektgrupp och en styrgrupp. Projektgruppen har bestått av 
Stefan Bertilsson VVÄ (projektledare), Ola Wilhelmsson VSK (biträdande projektledare), 
Carina Lindblom VVÄ (projektstöd), Björn Jonsson VSÖ, Kent Ericson VVÄ-lokalkontor 
Halmstad, Leif Nordlund VN, Maria Boman VST- ersatt i slutskedet av Karin Nordqvist 
VST, Magnus Axelsson VMN, Lars Ljungberg VM, Åsa Anderzén Strl samt Jan Moberg 
Ssau. 
 
Styrgruppen har bestått av: Ordförande Thomas Erlandson VSK, Marianne Nyberg VVÄ, 
Catrine Petersson VSÖ, Willy Persson VM, Bo Ottosson Strl, Claes Tingvall (representant 
målombud) samt Torsten Berg (beställarombud). 
 
Denna rapport ”Gemensam metodik vid översyn av hastighetsgränser” inklusive 
beräkningsmodell och beräkningshandledning utgör resultatet av projektets arbete. Under 
arbetets gång har avstämning skett löpande mot styrgruppen. Regional förankring har skett via 
projektgruppens deltagare. Rapporten har också varit föremål för remissbehandling internt 
Vägverket. 
 
Jag och Stefan vill framföra ett stort tack för fina arbetsinsatser och ett stort engagemang hos 
såväl projektgruppens- som styrgruppens övriga deltagare. 
 
Vi inom projektet upplever nu att hastighetsfrågan tar stora steg framåt när den nu blir en 
integrerad del i verksamheten. 
 
 

 
Thomas Erlandson      
Styrgruppsordförande 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Denna rapport redovisar resultatet av uppdraget ”Framtagande av en gemensam metodik vid 
översyn av hastighetsgränser 2006 och 2007”.  
 
Uppdraget har i huvudsak bestått av två olika delar nämligen att dels ta fram en gemensam 
metodik vid översyn av hastighetsgränser, dels att föreslå mål och mått för 
hastighetsöversyner 2006 och 2007. I detta ingår förslag till prestationsmått, kvalitetsmått, 
processmått, sektorsmått samt mål för hastighetsöversyner (med eller utan 10-steg). 
Metodiken i handläggningen av hastighetsärenden är fastlagd i Vägverkets styr- och 
ledningssystem, ”Vårt sätt att arbeta”. 
 
I maj 2004 gav GD i uppdrag att ta fram ett förslag till nya stödkriterier för val av 
hastighetsgräns (90/110) inom ramen för nuvarande hastighetsgränssystem samt ny 
handläggningsrutin med utökat regional beredning av hastighetsärenden. 
 
Detta arbete resulterade i ett GD-beslut i januari 2005 om införande av nya stödkriterier och 
handläggningsrutiner. Det nya arbetssättet skulle ha införts helt senast 1 oktober, 2005. 
Dokumentationen finns redovisad i en rapport med publikationsnummer 2005:13. 
 
Gemensam metodik för översyn av hastighetsgränser 
Detta projekt har i huvudsak byggt vidare på det tidigare projektet om nya stödkriterier och 
nya handläggningsrutiner och bygger som tidigare på att: 
 

- hastighetsgränserna successivt ska prövas mot det transportpolitiska målet så att 
vägtransportsystemet hela tiden används effektivt och tydliggöra att hastighetsbesluten 
innebär avvägningar med konsekvenser för de olika delmålen. 

- vägtransportplaneringen och besluten om hastighetsgränser tydligare integreras och att 
regionalt öka förutsättningar för väl underbyggda beslut i samverkan med regionala 
partners och kunder. 

- tydliggöra att hastighetsärenden ska beredas regionalt och kvalitetssäkras centralt för 
att säkerställa en enhetlig handläggning och tydlig kriterietillämpning över hela landet. 

- dialogen med trafikanten stärks för att förbättra förståelsen och öka respekten för 
hastighetsgränserna. 

 
Projektet har med stöd av ovanstående utvecklat tidigare förslag till beredningsrutiner med 
konkretiseringar i form av mallar för hastighetsutredningar och ett antal exempel på olika 
typer av ärenden. Allt stöd för handläggningen finns att tillgå via Infarten under 
rubriken”Processer”. Dessutom finns nu också framtaget en gemensam beräkningsmodell för 
effektberäkningar vid hastighetsförändringar för följande: 
 

- Tillgänglighet och Regional utveckling: Restidsförändringar uttryckt i 
fordonstimmar/år samt restid per resa, som beräknas genom medelhastigheten före och 
efter hastighetsförändringen för olika fordonsslag. 

- Trafiksäkerhet: Förändring av antalet dödade respektive svårt skadade, som bygger på 
empiriska döds- respektive svårt skadade–kvoter per vägtyp. Förändringen i utfall 
beräknas sedan med hjälp av den uppdaterade potensmodellen (4,5 för dödade och 3,0 
för svårt skadade). 

- Miljö: Beräkningarna baseras på förändringen i medelhastighet per fordonsslag och 
CO2-utsläppsvärden. 



- För ATK finns också framtaget en modell för beräkningar av effekter där den senaste 
kunskapen nyttjas. Efterhand kommer modellen att uppdateras i takt med att ny 
kunskap om effekterna tillkommer.  

 
Som stöd för beräkningar finns en beräkningshandledning där indata och beräkningsmodell 
förklaras närmare och olika standardvärden presenteras. 

 
Syftet med detta har varit att erbjuda regionala och centrala handläggare så bra och enkla stöd 
som möjligt, men också för att få en hög och jämn kvalitetet vid beredningar av 
hastighetsärenden.  
 
I denna rapport redovisas också lite mer utvecklade tankar om hur integreringen av 
vägtransportplanering och hastighetsfrågor kan utvecklas på kort och lång sikt. 
På kort sikt föreslås, att regionerna redan under hösten 2006 genomför en första analys av  
önskvärda hastighetsanspråk på ”utpekat” vägnät (såväl det nationella som det regionala 
vägnätet av stor betydelse, likaså arbetspendlingsvägar och näringslivsvägar) på kort och på 
lång sikt, med och utan 10–steg. Detta bör ligga som grund för VP-arbetet 2007-2009 och kan 
också ses som en viktig förberedelse inför ett eventuellt införande av 10-steg. 
 
När det gäller utveckling av kundaspekters betydelse och påverkan på hastighetsfrågorna 
finns det i rapporten översiktligt redovisat kunskapskällor och kunskapsbehov samt förslag på 
förbättringar. Detta är ett område som bör utvecklas ytterligare. 
 
Förslag till mål och mått för förändrade hastighetsgränser 2006 och 2007 
Projektets andra uppgift har varit att i nära samarbete med regionerna utveckla förslag till mål 
och mått för 2006 och 2007, med och utan 10-steg. Förslag har varit uppe i direktionen för 
diskussion vid ett flertal tillfällen. Första förslaget diskuterades i direktionen den 12 december 
2005 efter en kort remiss till regionerna reviderades denna den 9 januari 2006. 
 
Efter en ytterligare fördjupad kort remissrunda ute på regionerna överlämnade projektgruppen 
förslag till mål för 2006 och 2007 till direktionen 3 april 2006. Efter direktionsmötet fattade 
GD beslut om målnivåer för 2006. Effektmålen för trafiksäkerhet och miljö sattes till en 
minskning med 3 dödade per år respektive en minskning med 6000 ton CO2 per år till följd av 
hastighetsgränsförändringar. Även målet för jämställdhet samt de kvalitativa målen för den 
interna respektive externa processen beslutades. Målutspel för 2007 finns med i direktiven till 
verksamhetsplanering för åren 2007 till 2009. 
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1 Bakgrund 
Under 2004 pågick ett arbete med att upprätta nya kriterier och ny handläggningsrutin för 
Vägverkets beslut om 90 och 110 km/tim. Arbetet resulterade i ett GD-beslut i januari 2005 
om införande av kriterier och handläggningsrutin under perioden mars – oktober 2005. 
Dokumentation finns bland annat i form av rapporten Nya kriterier och handläggningsrutiner 
90/110-ärenden (Vägverket 2005a), presentationsmaterial och exempel.  
 
I januari 2005 fick Vägverket regeringens uppdrag att utreda nya hastighetsgränser enligt 
trafiksäkerhetspropositionen Fortsatt arbete för en säker vägtrafik, (Prop. 2003/04:160). Detta 
arbete redovisades för Näringsdeartementet den 1 september 2005 i form av en rapport 
Regeringsuppdrag om hastigheter på vägarna (Vägverket, 2005b). Utredningen har varit på 
remiss hos cirka 100 olika organisationer, myndigheter, kommuner med flera. Frågan ligger 
för närvarande hos Näringsdepartementet för handläggning. 
 
Implementeringen av de nya kriterierna och handläggningsrutinerna har inte fått fullt 
genomslag i organisationen. Då grundtankarna från de beslutade delarna är att förbättra 
underlaget för hastighetsgränsbeslut, bättre förankra besluten med våra sammarbetspartners 
och tydligare koppla hastighetsgränsbesluten samman med vägtransportplaneringen är det 
viktigt att Vägverket förändrar sitt arbetssätt till de nya kriterierna och rutinerna. För att stödja 
införandet av det nya arbetssättet har projektet Gemensam metodik för översyn av 
hastighetsgränserna bildats.  
 

1.1 Projektet Gemensam metodik för översyn av hastighetsgränser 
Projektet bygger på två grundläggande tidigare arbeten, Nya kriterier och 
handläggningsrutiner för 90- och 110-ärenden samt Regeringsuppdraget om nya 
hastighetsgränser. Resultaten av projektet är till allra största delen konkretiseringar och 
utveckling av Vägverkets handläggning av hastighetsgränsärenden. 
 
Projektet har drivits som ett ramprojekt med ett flertal delmoment som mer eller mindre hängt 
samman. Målsättningen har varit att ta fram en modell för gemensam hantering och metodik 
för handläggningen av hastighetsgränsärenden och olika konkreta stöd för detta. 
Övergripande fokus ligger på att förbättra Vägverkets interna handläggning, utveckla de 
externa samråden samt förbereda arbetet för eventuellt nya hastighetsgränser. Projektets olika 
delar presenteras mer utförligt i kapitel 2.1. 
 
Projektet har genomförts som ett nationellt projekt med projektledning från Vägverkets 
sydregioner och med deltagande från samtliga Vägverksregioner samt expertstöd från 
Borlänge. Arbetet har till stor del bedrivits i mindre delprojektgrupper med kontinuerliga 
avstämningar i projektgruppen, styrgruppen samt Vägverkets direktion. 
 
Efter de senaste årens utveckling av hastighetsfrågan är vi på väg in i en genomförandefas.  
Föreliggande rapport skall ses som slutprodukten av projektet Gemensam metodik för 
översyn av hastighetsgränser och tanken är att rapporten skall utgöra ett kunskapsdokument 
för handläggare i Vägverkets regioner och på central nivå. 
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2 Syfte och omfattning 
Syftet med projektet har varit att dels skapa en vägverksgemensam metodik för 
hastighetsgränsärenden, dels ge konkret stöd för denna hantering för att få en jämn och 
mätbar kvalitet i underlagen för hastighetsgränsförändringar. Den gemensamma 
metodiken för översyn av hastighetsgränser innehåller följand delmoment: 

• Förslag till hur integreringen av vägtranportplaneringen och hastighetsberedningen 
bör eller kan ske.  

• Förslag till en Vägverksgemensam process för hur det interna 
hastighetsberedningsarbetet bör/kan ske i samband med omprövningar av 
hastighetsgränser. 

• Förslag till hur samrådsprocessen med kommuner, länsstyrelser, regionala 
självstyrelseorgan, polis och så vidare bör eller kan utvecklas på central och 
regional nivå. 

• Förslag till hur vi på ett systematiskt sätt fångar kunders behov och önskemål i 
samband med hastighetsärenden.  

• Förslag till mätbara mål per 2007-12-31. Förslag till mål skall omfatta samtliga 
transportpolitiska delmål och bör redovisas för 2006 och 2007. (ingår i styrkorten 
för 2006 och 2007). Detta ska kunna drivas med eller utan 10-steg. 

• Förslag till processmål, internt och externt (ingår i styrkorten för 2006 och 2007). 

• Avstämning av nuvarande stödkriterier med avseende på VGU och EuroRAP 

Den andra delen av projektet är att skapa ett antal olika stöd för den praktiska 
handläggningen av hastighetsgränsärenden. Stöden har varierande form och består av: 

• Mallar för hastighetsutredning, samrådsinbjudan, samrådsprotokoll, missiv  

• rutinbeskrivningar för överföring av information till NVDB 

• exempel på olika sorters hastighetsutredningar 

• beräkningshjälpmedel och handledning för effektberäkningar 

 

2.1 Resultat av projektets olika delar 
Nedan beskrivs resultatet av de olika delmomenten i projektet närmare. Hänvisningar till 
ytterligare material och utförligare dokumentation finns i anslutning till varje delmoment. 
Allt material finns även digitalt tillgängligt via arbetsrummet Översyn hastighetsgränser: 
(http://infarten.ia.vv.se/sites/oversynhastighetsgranser/Default.aspx). I arbetsrummets publika 
del finns allt material i senaste uppdaterade versionen. Materialets huvudsyfte är att stödja och 
underlätta det praktiska arbetet med hastighetsgränsärenden. Arbetsrummet och dokumenten 
förvaltas centralt på Vägverket i Borlänge. Processbeskrivningar och allt stöd för 
handläggningen av 90/110-ärenden finns dessutom tillgängligt i ”Vårt sätt att arbeta”. 
 

2.1.1 Integrering av hastigheter med vägtransportplaneringen 
Hastigheten har stor betydelse för ett flertal av de transportpolitiska delmålen. Effekter på de 
transportpolitiska delmålen och vägsystemet som helhet har hittills inte givits något större 
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utrymme vid ärenden om hastighetsförändringar i det befintliga vägtransportsystemet. Vid 
den långsiktiga åtgärdsplaneringen görs, ofta i ett tidigt skede, effektberäkningar och 
lönsamhetskalkyler med antaganden om en viss hastighet. Förändras sedan hastigheten i ett 
senare skede får detta konsekvenser för effekter och den slutliga lönsamheten. Det är därför 
angeläget att antaganden om vägens framtida funktion och hastighetsanspråk prövas i ett 
tidigt skede utifrån samma kriterier som för befintliga vägar.  
 

2.1.2 Intern handläggningsprocess 
Detta delmoment har försökt att konkretisera hur Vägverkets interna handläggningsprocess 
för hastighetsgränsärenden kan gå till samt skapa ett antal stödjande dokument för den 
praktiska handläggningen. Processen avser först och främst 90- och 110-ärenden men kan i 
vissa delar även användas för andra hastighetsgränsärenden. Som utgångspunkt för arbetet har 
ett grovt processflöde skissats, som visar de olika moment, som ärendehanteringen innehåller. 
Utifrån denna process har behovet av stöd identifierats.  
 
Som stöd för detta moment har en mall för hastighetsutredningar tagits fram, exempel på 
missivbrev från regionen till Strl, samt ett antal exempel på olika typer av ärenden. Det har 
även tagits fram ett beräkningshjälpmedel för att beräkna effekterna av 
hastighetsgränsförändringar. Dels är det en excelsnurra för beräkning dels en handledning 
som närmare beskriver beräkningsförutsättningarna.  
 

2.1.3 Externa samråd 
I och med den nya handläggningsprocessen av hastighetsgränsärenden har ambitionsnivån för 
externa samråd höjts. Vägverket anser att det är viktigt att beslut om hastighetsgränser är väl 
förankrade med de viktigaste samarbetspartnerna som är berörda, till exempel länsstyrelse, 
polis, kommun och i förekommande fall regionala självstyrelseorgan. Syftet är att ta fram ett 
väl underbyggt beslutsunderlag i samråd mellan Vägverket och våra samarbetspartners vid val 
av hastighetsbegränsingar. För att stödja och underlätta detta arbete har projektet utvecklad en 
rutin för externa samråd, samt exempel på missivbrev och mall för sammanställning av 
yttranden, vilka finns tillgängliga i arbetsrummet. 
 

2.1.4 Utveckling av kundaspekternas betydelse och påverkan 
Det finns idag ett antal olika former som Vägverket mer eller mindre systematiskt samlar in 
kundernas åsikter om hastighetsgränser. Denna kunskap bör användas på ett mer strategiskt 
och systematiskt sätt vid handläggningen av hastighetsgränsärenden. Det finns även stora 
brister där kunskap mer eller mindre saknas. Det gäller framför allt näringslivets behov och 
åsikter i hastighetsgränsfrågor. Kunskapskällor och brister samt förslag på förbättringar 
redovisas övergripande i kapitel 5.  
 

2.1.5 Mått och mål för hastighetsgränsförändringar 2006 och 2007 
Under ett antal års tid har hastighetsgränserna inte använts som ett strategiskt verktyg för att 
utveckla vägtransportsystemet. Att sätta upp mål för arbetet med förändrade hastighetsgränser 
är viktigt då det leder till att Vägverket kan arbeta mer aktivt med frågan. För att ge en 
inriktning på arbetet med förändrade hastighetsgränser och skapa en möjlighet att följa upp 
arbetet, har mått och mål tagits fram för hastighetsgränsförändringar. Tanken är att måtten och 
målen skall kunna användas i Vägverkets styrkortsarbete. Det finns tre olika typer av mått, 
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kvantitativa effektmått, kvalitativa processmått och mått för sektorsarbetet. Arbetet med att ta 
fram mål och mått för hastighetsfrågan redovisas närmare i avsnitt 4.4. 
 

2.1.6 Stödkriterier 
I och med arbetet med regeringsuppdraget om nya hastighetsgränser utvecklades 
stödkriterierna för olika hastighetsgränser. Utgångspunkten var de kriterier, som idag ligger 
till grund för hastighetsgränssättning med ytterligare anpassning till VGU (Vägar och gators 
utformning) (Vägverket, 2004a) och EuroRAP (RPS, 2003). Stödkriterierna finns beskrivna 
på en detaljerad nivå i kapitel 6. 
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3 Nuläget 
Nedan följer en kort beskrivning av de formella förutsättningarna för hastighetsgränserna, 
samt en genomgång av hur hastighetsfrågan utvecklats inom Vägverket från 1971 och framåt. 
Kapitlet avslutas med en överblick av hastighetsgränser och olycksutfall för åren 1998-2000. 
 

3.1 Nuvarande hastighetssystem 
Nuvarande hastighetssystem infördes 1971 och kan sägas vara en fördelning av 
beslutsmandatet när det gäller hastigheten på väg. Inom tättbebyggt område gäller 50 km/tim 
som en generell hastighetsgräns om inget annat beslutas genom lokala trafikföreskrifter. 
Kommunerna har således i princip full frihet att bestämma hastighetsgräns på sitt eget vägnät. 
Utanför tättbebyggt område gäller generellt 70 km/tim, den så kallade bashastigheten. 
Vägverket har dock ett mandat att föreskriva att den högsta tillåtna hastigheten på väg skall 
vara 90 eller 110 km/tim. Detta innebär att Vägverket bestämmer hastighetsgränser över 
bashastigheten på landsbygdsvägnätet.  
 
Lokala hastighetssänkningar utanför tättbebyggt område, det vill säga från såväl 
bashastigheten som Vägverkets föreskrifter om 90 eller 110 km/tim, beslutas av länsstyrelse 
som lokala trafikföreskrifter. Beslut om avvikelser såväl inom som utom tättbebyggt område 
skall vara motiverade med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. Utöver 
detta fattar länsstyrelse beslut om motorväg, vilket innebär 110 km/tim.  
 
Både kommunernas och länsstyrelsernas beslut om lokala trafikföreskrifter kan överklagas till 
Vägverket, som alltså är sista instans (sedan 1992, tidigare Trafiksäkerhetsverket). Fram till 
1987 kunde besluten överklagas till regeringen. Vägverkets 90- och 110-beslut kan 
överklagas till regeringen, men det görs mycket sällan. 
 
Formellt regleras hastighetssystemets uppbyggnad i trafikförordningen (1998:1276). En 
utförlig redogörelse med paragrafhänvisning återfinns i slutet av rapporten. 
 

3.2 Riktlinjer för Vägverkets föreskrifter om 90/110 km/tim 
I samband med att nuvarande hastighetssystem infördes 1971 utgavs riktlinjer för 90/110-
beslut på landsbygd. 1975 kom Internrapport nr 12 - Översyn av hastighetsgränser 1975 
(Statens vägverk, 1975) med kriterier för om- och nybyggda vägar och 1997 kom nya kriterier 
för beslut om 90/110 km/tim (Vägverket, 1997a) och (Vägverket, 1997b). Någon översyn av 
helheten har inte skett sedan 1971. Detta innebär att nuvarande 90- och 110-vägar i stor 
utsträckning överensstämmer med de beslut, som fattades 1971. Dessa 90/110-beslut fattades 
på rekommendation av dåvarande vägförvaltningar. 
 
Tidigare riktlinjer för beslut och underlagskriterier om 90/110 km/tim har tillämpats alltsedan 
1997. Kriterierna anger vissa miniminivåer och ett antal rekommendationer om utformning 
och trafikförhållanden, som bör uppfyllas för att medge 90 och 110 km/tim.  
 
1997 års kriterier innebar att: 

• kriterier för sidoområde och viltstängsel infördes  
• olyckskvot ändrades till skadekvot  
• det tidigare Norrlandsundantaget om 110 vid låga flöden togs bort  
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1997 års kriterier tillämpades vid ny- och omprövningar, vilket i praktiken betyder att det 
tidigare Norrlandsundantaget fortfarande ligger till grund för beslut om hastighetsgräns på 
många vägar. 
 
Nuvarande kriterier beslutades i januari 2005 av GD och infördes successivt under perioden 
mars till oktober 2005. Dessa kriterier bygger på att hastighetsbegränsningen skall vara 
avvägd mot det transportpolitiska målet. Genom att samtliga transportpolitiska delmål skall 
beaktas och sammanvägas är tanken att en bättre målbalanserad hastighetsgräns uppnås. 
Konkret har framför allt trafiksäkerhetskriterierna moderniserats avsevärt och bygger på 
nollvisionen samt krockvåldsprincipen.  
 

3.3 Intern handläggning 
Vägverkets interna handläggning av 90 och 110 km/tim har tidigare inte varit strikt 
formaliserad eller följt en bestämd struktur. Detta har inneburit att regionernas framställningar 
sett olika ut och haft varierande innehåll.  
 
I princip kan vem som helst göra en framställning om hastighetsbegränsning. Sektion 
trafiklagstiftning (Strl) handlägger årligen 100-200 hastighetsärenden, varav cirka två 
tredjedelar initieras av Vägverkets regioner. Ungefär hälften av de ärenden, som handläggs är 
omprövning av hastigheten på befintliga vägar. Mängden ärenden, som rör ny- eller 
ombyggnad av väg, varierar och är svår att uppskatta. Av de förslag som inkommer från 
regionerna leder nio av tio ärenden till föreskrift enligt förslaget och när det gäller 
framställningar från annan leder cirka en fjärdedel till föreskrift enligt förslaget.  
 

3.4 Vinterhastigheter och variabla hastigheter 
"Vinterhastigheter" har funnits i region norr sedan 1990-talet, men infördes allmänt vintern 
2003/04 efter en fyraårig försöksverksamhet runt om i landet. Försöksverksamheten har följts 
upp av VTI och en rapport har publicerats helt nyligen (jan 2005). Det finns även äldre 
uppföljningar under försöksverksamhetens gång (Andersson, 2000), samt internationella 
studier (Elvik et al, 1997). 
  
Försöksverksamhet med variabla hastigheter pågår fram till och med 2007 på sammanlagt 17 
platser. Försöket regleras via försöksförordningen (SFS 2002:713). Vägverket utredde också 
1999 på regeringens uppdrag möjligheterna att ha högre hastighet än 110 på motorvägar med 
god standard (Vägverket 1999). Ett förslag till försöksverksamheten lämnades in.  
  

3.5 Nuvarande vägnät 
Tabellerna nedan ger en överblick av hastighetsgränser och olycksutfall för 1998-2000 på 
statliga belagda vägar efter vägtyp. Det fanns:  

• cirka 575 mil med 110 km/tim med cirka 25 % av trafikarbetet och cirka 40 dödade per år  
• cirka 2700 mil med 90 km/tim med drygt 40 % av trafikarbetet och cirka 200 dödade per år  
• cirka 3700 mil med 70 km/tim med drygt 20 % av trafikarbetet och cirka 110 dödade per år  
• cirka 650 mil med 50 km/tim med knappt 10 % av trafikarbetet och cirka 25 dödade per år  

  
Risken att dödas uttryckt som risk per miljon axelparkilometer, är ungefär lika stor i hela 
systemet, ungefär 0,009. Detta är i stor utsträckning en följd av det tillämpade 
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hastighetsgränssystemet vars princip grovt varit att just utjämna risken. Det stora positiva 
undantaget är motorvägar, som vid 110 km/tim har risken 0,002. Högst var risken, 0,013, på 
högklassiga tvåfältsvägar, så kallade 13 m vägar, med 90 och 110 km/tim. De ofta diskuterade 
smala och normala tvåfältsvägarna med 110 km/tim i Norrland, båda grupperna drygt 150 
mil, är ett totalt sett litet trafiksäkerhetsproblem med cirka 5 döda per år under 1998-2000. 
Mer data kring risker per vägtyp med mera finns i beräkningshandledningen. Olycksbilden 
domineras av singel- och mötesolyckor med tillsammans cirka 60 % av alla dödade. 
  
Under perioden 1998-2005 (halvårsskiftet) har cirka 120 mil 13 m vägar byggts om till 
mötesfria 2+1-vägar och i några fall till fyrfältiga lösningar. Denna vägtyp har hittills mycket 
goda trafiksäkerhetsprestanda med en dödsrisk inklusive korsningsolyckor i nivån 0,002 vid 
90 km/tim och cirka 0,003 vid 110 km/tim (Brüde, Carlsson, 2005). Skillnaden mellan 
hastighetsgränserna stämmer ungefär med potensmodellen.  
 
Tabellen visar Dödskvot, trafikarbete, trafikflöde, längd och antal döda efter vägtyp för  
1998-2000. 

TA2) Vägtyp 
(belagt) 

D-kvot1) 
(döda per 
Mapkm) 

(Mapkm 
per år) 

% 
Ådt 
(ap) 

Längd 
(mil) 

Döda per år 

50 2 kf3) 0,008 3167 7 1412 651 24 
70 2 kf 0,011 10088 22 849 3653 110 
90 2 kf <6,6 m 0,010 3093 7 709 1368 30 
90 2 kf 6,7-11,5 m 0,009 10046 22 2871 1042 91 
90 2 kf >11,5 m 0,013 6511 14 6908 245 83 
110 2 kf <11,5 m 0,006 888 2 817 325 5 
110 2 kf >11,5 m 0,013 2143 5 85 124 28 
MV4) 110 0,002 7800 17 16708 128 17 
totalt exkl MV 0,010      
totalt 0,009 46557   12091 401 

1) Dödskvot totalt inklusive vilt och nod 
2) TA=Trafikarbete Mapkm=Miljoner axelparkilometer 
3) kf=körfält 
4) MV=motorväg 

  
Verkliga hastigheter följs upp årligen inom "basreformmätningarna". Resultaten från 2004 
sammanfattas i tabellen nedan (Vägverket konsult, 2005). Medelhastigheterna för personbil 
utan släp ligger i princip i nivå med hastighetsgränsen för alla hastighetsgränser med störst 
andel överskridande vid 30 km/tim. Medelöverträdelsen är i princip 10 km/tim, det vill säga 
systemets "rabatt". Slutsatsen borde vara att vi, givet systemets rabatt på 10 km/tim, följer 
systemet ganska väl. 
 
Hastighetsgräns 
(km/tim) 

Medelhastighet 
(km/tim) 

Andel överskridanden 
% 

Medelöverskridande 
(km/tim) 

30 35 77 10 
50 52 69   9 
70 68 55 10 
90 89 50 11 

110 111 60 12 
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4 Hastighetskriteriernas koppling till det transportpolitiska 
målet - och framtida inriktning 

Det transportpolitiska målet, att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet, är nedbrutet och 
konkretiserat i sex transportpolitiska delmål (ett tillgängligt transportsystem, ett jämställt 
transportsystem, en positiv regional utveckling, en hög transportkvalitet, en god miljö samt en 
säker trafik). Dessa har bildat utgångspunkt för hur Vägverkets kriterier för 90 och 110 
km/tim utformats. Målsättningen i arbetet med att utveckla Vägverkets mandat att föreskriva 
90 och 110 km/tim, har varit att tillskapa ett verktyg, som kan bidra till de transportpolitiska 
delmålen. 

En viktig utgångspunkt utöver de transportpolitiska delmålen är, att det interna arbetet sker 
med helhetssyn, kundorientering och effektivitet som ledstjärnor. En viktig utgångspunkt är 
att hastighetsgränser ska bestämmas utifrån det transportpolitiska målet (att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet) med helhetssyn, kundorientering och effektivitet som ledstjärnor. 
En annan utgångspunkt är att hastighetskriterierna ska utgöra ett viktigt steg i en successiv 
anpassning av hastighetsgränserna utifrån nollvisionen, samt kraven på tillgänglighet, god 
miljö och positiv regional utveckling. En målbalansering mellan de transportpolitiska 
delmålen erfordras således – såväl på systemnivå som vid beslut om hastighetsgräns på en 
enskild vägsträcka, där inget av delmålen väger tyngre än något annat.  

 

4.1 Hur valet av hastighetsgräns påverkan på de transportpolitiska 
delmålen 

Tillgänglighet gynnas av att undvika låga hastigheter medan alltför höga hastigheter sällan 
leder till några väsentliga tidsvinster. Tillgängligheten till bland annat arbetsplatser och 
service ökar då restiden minskar. Gruppen oskyddade trafikanter får generellt sett ofta en 
minskad tillgänglighet men är samtidigt en grupp som normalt inte skall förekomma i någon 
större omfattning på vägar med hög hastighet. Den är främst den ökade barriäreffekten vid 
högre hastigheter som är negativ för oskyddade trafikanter. För att motverka de negativa 
effekterna finns det fysiska åtgärder att kompensera med. 
 
Regional utveckling är ett område, som i dagsläget är svårt att mäta och kvantifiera. Den 
parameter, som i forskningssammanhang använts hittills är främst förändring av restid. 
Minskad restid kan medföra utökade arbetsmarknadsregioner och ökad samverkan mellan 
sådana regioner, vilket i sin tur gynnar den regionala utvecklingen. Forskning visar på att 
benägenheten till att arbetspendla förändras som mest mellan 15 och 45 minuters pendling.  
Benägenheten att pendla över 45 minuter är låg och över 60 minuter mycket låg. Det har då 
särskilt stor betydelse om arbetspendlingstiden kan minskas ned till cirka 30-45 minuter. 
Figuren nedan är hämtad från Johan Klaessons forskning i Jönköping och illustrerar ett 
typiskt samband mellan restid och pendlingsbenägenhet (Klaesson et al, 2003). 
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Påverkan på miljön i form av utsläpp av växthusgaser är globala, det vill säga spelar ingen roll 
var i vägnätet utsläppen sker. Den viktigaste växthusgasen är koldioxid (CO2). 
Bränsleförbrukningen är tydligt kopplad till hastigheten för samtliga fordonstyper. 
Bränsleförbrukningen i sig är direkt kopplad till koldioxidutsläppen från fordon. Utsläppen av 
växthusgasen CO2 ökar med ökad hastighet och hastighetsvariation. CO2-utsläppens variation 
med hastigheten för olika fordonstyper finns bland annat beskrivet i Effektsamband 2000 och 
även i figuren nedan (Vägverket, 2001). Buller är däremot en lokal miljöfaktor, som det direkt 
går att kompensera för genom olika fysiska bullerskyddsåtgärder. För att klara 
miljökvalitetsnormer (MKN) i städer är en lägre och jämnare hastighet oftast att föredra. 
 

fordonssammansättning 2010, god linjeföring
exklusive väglängdsberoende kallstart och
 hot soak samt vägyte- och väglagseffekter 
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Trafiksäkerheten försämras med ökade hastigheter både vad avser olycksutfall och 
konsekvensen av en olycka. Effekterna bedöms följa potensmodellen innebärande att antalet 
olyckor ökar med andra potensen, svårt skadade och dödade med tredje potensen och dödade 
med fjärde potensen på hastighetsökningen (Nilsson, 2000). Vid senare utvärderingar av 
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potensmodellen har effekterna justerats till att svårt skadade följer tredjepotensen och dödade 
följer potensen 4,5 (Elvik et al, 2004). Exempelvis bedöms en medelhastighetsökning från 85 
till 95 km/tim ge en 40 procentig ökning av antalet svårt skadade ((95/85)3 = 1,40) eller en 
ökning med över 60 procent av antalet dödade ((95/85)4,5 = 1,65).  
 
Jämställdheten kan till viss del påverkas av valet av hastighetsgräns. Ett stort antal 
undersökningar, till exempel Vägverkets årliga trafiksäkerhetsenkät, uppger att kvinnor kör 
saktare, är mer positiva till sänkta hastighetsgränser och också är säkrare bilförare (Vägverket, 
2005c). Genom att hastighetsgränsen kopplas till vägens standard på ett sätt, så att körningen 
upplevs som komfortabel och trygg av de flesta trafikanter, finns det en jämställdhetsaspekt i 
valet av hastighetsgräns.  
 

4.2 Kort och lång sikt 
Det är viktigt att beakta frågan i både det korta och långa perspektivet. Det långa perspektivet 
innebär att vägarnas tekniskt säkra hastigheter, de juridiska hastighetsgränserna och de 
verkliga hastigheterna ska överensstämma, figur nedan. 
 
 

 
 
Det finns idag ett stort vägnät med varierande utformningsstandard med både hastighetsgräns 
och verklig hastighet över den säkra hastigheten. De säkra hastigheterna kan höjas främst 
genom förbättrad vägutformning, men också genom förbättrad fordonsteknik och förbättrat 
samspel mellan väg, fordon och förare. De verkliga hastigheterna kan samtidigt successivt 
sänkas på de vägar vars, utformning inte skyddar mot övervåld. Detta kan ske genom sänkta 
hastighetsgränser, ökad regelefterlevnad, ATK, ISA-system (intelligent stöd för anpassning av 
hastigheten) med mera. 
 
De strategier och de kriterier som ställs upp skall på ett logiskt, acceptabelt och hanterbart sätt 
fungera för dagens vägnät. Samtidigt måste strategierna ge en viljeinriktning om utveckling 
på lång sikt. Skall strategin vara ett verktyg som fungerar, måste den vara tillämpbar såväl i 
den praktiska handläggningen på kort sikt, som vid beslut om prioritering och utformning av 
framtida vägåtgärder. 
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4.3 Integrering av hastigheten i vägtransportplaneringen 
I den långsiktiga åtgärdsplaneringen görs, ofta i ett tidigt skede, effektberäkningar och 
lönsamhetskalkyler i vilka framtida hastigheter har stor betydelse. Förändras sedan 
hastigheten i ett senare skede får detta konsekvenser för effekter och den slutliga 
lönsamheten. Det är därför angeläget att antaganden om vägens framtida funktion och 
önskvärda hastighetsanspråk prövas i ett tidigt skede utifrån de kriterier som finns för val av 
hastighetsgräns. 
 
Generellt kan det konstateras att hittills har inte vägtransportplaneringen grundats på att 
tydligt ansätta önskvärda hastighetsanspråk på viktiga vägtrafikförbindelser, där krav på 
högre hastigheter finns. För huvudvägnätet har regionerna dock strävat efter att beakta kravet 
på god tillgänglighet genom höga reshastigheter. Hastighetsanspråk har delvis funnits med på 
europavägar och vägar med motorvägsstandard. 
 
I den långsiktiga planeringen sker normalt en beskrivning av nuvarande tillstånd samt 
önskvärt tillstånd i nutid och i framtiden för att uppfylla kundbehov och transportpolitiska 
delmål. Bland annat analyseras tillgängligheten till arbete och service, trafiksäkerheten, 
utsläppen av luftföroreningar och klimatgaser, samt regional utveckling. 
 
Planeringen av vägtransportsystemet måste såväl på kort som på lång sikt hantera hastigheter 
och hastighetsanspråk i vägtransportsystemet på ett tydligare sätt och en målbalansering 
mellan de olika transportpolitiska delmålen ska tydliggöras. 
 
Som ett underlag för den nationella och regionala vägtransportplaneringen bör således 
vägstråk och vägförbindelser med anspråk på reshastigheter högre än bashastigheten pekas ut. 
Detta bör ske med hänsyn till en balansering på systemnivå mellan målen för tillgänglighet, 
regional utveckling och miljö. Restiden ska vara acceptabel med hänsyn till tillgänglighet och 
regional utveckling, samtidigt som koldioxidutsläppen från vägtransportsystemet som helhet 
begränsas. Om trafiksäkerhetsstandarden på de utpekade vägförbindelserna inte är tillräcklig 
för de högre hastigheterna, bör detta successivt åtgärdas med trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
eller väginvesteringar. 
 
I framtagandet av planeringsunderlag för upprättande av långsiktiga planer och i 
verksamhetsplaneringen bör följande arbetsmoment hanteras för bedömning av 
hastighetssättningen av vägtransportsystemet: 

• Identifiera viktiga stråk för gods, kollektivtrafik, arbetspendling och långväga 
trafik där det är angeläget att hög hastighet och hög framkomlighet prioriteras. 

• Identifiera brister i vägstandarden i förhållande till den önskvärda hastighet eller 
anpassa vald hastighet till vägens standard. 

 
Ett vägstråk, som prioriteras med avseende på tillgänglighet och som uppfyller kraven 
på stödkriterierna för tillgängliget, säkerhet och miljö, ska kunna ges en högre 
hastighet. Om något stödkriterium inte uppfylls kan hastigheten upprätthållas om 
åtgärder planeras eller starka motiv för hög framkomlighet föreligger.  
 
Innan ovan nämnda stråk har identifierats borde det sedan tidigare definerade huvudvägnätet 
kunna ligga till grund för bedömning av vilka vägar, som bör prioriteras med avseende på 
tillgänglighet och regional utveckling. 
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Vägförbindelser med behov av höga reshastigheter är i regel sådana 

• som har stor betydelse för arbetspendling och där restiden med de högre hastigheterna 
kan begränsas till cirka 30-60 minuter  

• där de högre hastigheterna kan medföra utökade lokala arbetsmarknader eller 
arbetsmarknadsregioner eller ökad samverkan mellan sådana regioner 

• som har stor mängd långväga trafik 
• som innebär långa transportavstånd i glesbygd  
 

De utpekade vägstråken och vägförbindelserna kommer därför främst att omfatta det 
nationella vägnätet, samt de viktigaste regionala vägarna. 
 

4.4 Mått och mål för hastighetsgränsförändringar 2006 och 2007 
Under ett antal års tid har inte hastighetsgränserna systematiskt använts som ett strategiskt 
verktyg för att utveckla vägtransportsystemet. Att sätta upp mål för arbetet med förändrade 
hastighetsgränser är viktigt då det leder till att Vägverket arbetar aktivt med frågan. Eftersom 
ingen helhetsöversyn av hastighetsgränserna utförts sedan systemet infördes 1971, finns det i 
dagens vägnät ett antal ologiskheter och en del gamla beslut som med dagens kunskap 
behöver omprövas. Det är även viktigt att få igång ett systematiskt arbete med de nya 
kriterierna och handläggningsrutinen för hastighetsgränsärenden, som infördes under 2005. 
Inte minst viktigt är det för att kunna möta de stora förändringar som kommer framöver inom 
området, omskrivning av alla beslut som fattats med stöd av VTK (VägTrafikKungörelsen), 
kopplingen till RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter) och eventuella nya 
hastighetsgränser. 
 
För att ge en inriktning på arbetet med förändrade hastighetsgränser och skapa en möjlighet 
att följa upp arbetet har mått och mål tagits fram för hastighetsgränsförändringar. Tanken är 
att måtten och målen skall kunna användas i Vägverkets styrkortsarbete. Det finns tre olika 
typer av mått, kvantitativa effektmått, kvalitativa processmått och mått för sektorsarbetet. De 
kvantitativa måtten beskriver effekter på de transportpolitiska målen tillgänglighet/regional 
utveckling, trafiksäkerhet, miljö och jämställdhet. De kvalitativa måtten skall mäta hur bra 
handläggningsprocessen bedrivs medan sektorsmåttet skall mäta Vägverkets arbete med att få 
andra aktörer (kommunerna) att delta i arbetet. 
 
Från och med tertial 2 2006 är måtten för trafiksäkerhet och miljö införda som styrkortsmått 
enligt: 
Nummer Måttbeskrivning Enhet 
10797 Färre döda på grund av hastighetsöversyner på statliga vägar antal 
10739 Mindre CO2-utsläpp på grund av hastighetsöversyner antal (ton) 
 
Samtidigt infördes följande mått som följs upp och skall, om de bedöms vara kritiska, tas med 
i respektive regions styrkort: 
Nummer Måttbeskrivning Enhet 
10736 Externt majoritetsstöd för 80% av regionala beredningar av 90/110-föreskrifter (ja/nej) 
10737 Kvalitet vid regional beredning av 90/110-föreskrifter (ja/nej) 
10738 Minst 30% deltagande av vardera könet vid beredning av 90/110-föreskrifter (ja/nej) 
 
Även förslag till mål har tagits fram för 2006 och 2007 för samtliga mått. Projektets förslag 
till nationella målnivåer har diskuterats på direktionsmöten, samt varit på remiss hos 
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Vägverksregionerna vid två tillfällen. De nationellt föreslagna målnivåerna för 2006 och 2007 
framgår av tabellen nedan.  
 

Område 
 

2006 2007 
   Utan 10-steg           Med 10-steg 

Trafiksäkerhet (dödade/år) Nationellt   -3,0 
 

0 Nationellt   -16,0 
 

Miljö (CO2 ton) Nationellt -6000 Ingen ökning Ingen ökning 
Tillgänglighet/ 
regional utveckling 

Inget mål för 2006 Den totala restiden på det utpekade vägnätet 
får inte öka. 

Jämställdhet Minst 3 av 10 som deltagit i Vägverkets regionala resp. centrala 
beredningsprocess för nya hastighetsgränser skall vara kvinnor. 

Kvalitetsmål intern 
beredningsprocess 

Inga beredningsärenden på regional eller central nivå behöver kompletteras. 

Processmål för den externa 
samrådsprocessen 

I minst 8 av 10 beredningsärenden står majoriteten bakom Vägverkets 
förslag. 

Sektorsmål 
(målet gäller enbart vid 
eventuella 10-steg) 

Minst 4 av 10 kommuner 
med  
>45 000 inv. och minst 2 
av 10 övriga kommuner, 
planerar att genomföra 
hastighetsförändringar 
under 2007. 

 Minst 4 av 10 
kommuner med  
>45 000 inv. och 
minst 2 av 10 övriga 
kommuner har infört 
nya hastighetsgränser 
i del av kommunen. 

 
GD fattade 2006-05-08 beslut om mål för 2006 inklusive en regional uppdelning enligt tabell 
nedan. Målnivåerna för varje region baseras på en proportionell fördelning för trafiksäkerhet 
på andelen dödade åren 1998-2003 samt för miljö andelen trafikarbete åren 2002-2004. 
Målnivån fastställs vid en dialog mellan GD och respektive VD på sedvanligt sätt när det 
gäller styrkortsmål.  

Område 2006 
Nationellt    -3,0 Trafiksäkerhet (dödade/år) 

VN 
VM 
VST 
VMN 
VSÖ 
VVÄ 
VSK 

-0,24 
-0,42 
-0,27 
-0,48 
-0,40 1) 

-0,75 
-0,33 

Nationellt   -6000 Miljö (CO2 ton) 
VN 
VM 
VST 
VMN 
VSÖ 
VVÄ 
VSK 

-420 
-780 
-660 
-840 
-400 1) 

-1560 
-720 

Tillgänglighet/ 
regional utveckling 

Inget mål 

Jämställdhet Minst 3 av 10 som deltagit i Vägverkets regionala 
respektive centrala beredningsprocess för nya 
hastighetsgränser skall vara kvinnor. 

Kvalitetsmål intern 
beredningsprocess 

Inga beredningsärenden på regional eller central nivå 
behöver kompletteras. 

Processmål för den externa 
samrådsprocessen 

I minst 8 av 10 beredningsärenden står majoriteten 
bakom Vägverkets förslag. 

1) Reviderat efter dialog med VSÖ 
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I direktiven för upprättande av verksamhetsplan för åren 2007 till 2009 finns projektgruppens 
förslag till målnivåer för styrkortsmål 2007. Arbetet med att fastställa slutgiltliga målnivåer 
sker inom det ordinarie styrkortsarbetet. 
 

Område 2007 
Trafiksäkerhet (dödade/år) Nationellt    -2,0 
Miljö (CO2 ton) Nationellt   -1000 
Tillgänglighet/ 
regional utveckling 

Den totala restiden på det utpekade vägnätet får inte 
öka 

Jämställdhet Minst 3 av 10 som deltagit i Vägverkets regionala 
respektive centrala beredningsprocess för nya 
hastighetsgränser skall vara kvinnor. 

Kvalitetsmål intern 
beredningsprocess 

Inga beredningsärenden på regional eller central nivå 
behöver kompletteras. 

Processmål för den externa 
samrådsprocessen 

I minst 8 av 10 beredningsärenden står majoriteten 
bakom Vägverkets förslag. 
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5 Kund- och trafikantaspekter 
 

5.1 Hur kan vi på ett systematiskt sätt fånga kundernas behov och 
önskemål i samband med hastighetsärenden? 

Vägverket får varje år in mängder med brev eller telefonsamtal från kunder som har åsikter 
om hastigheter. Ofta handlar dessa ärenden om önskemål om sänkningar kring skolor, eller 
där man själv bor. För att kunna ge ett konkret förslag på hur man ska arbeta på ett 
systematisk sätt så måste man börja med att ställa sig frågan; ”Hur arbetar Vägverket idag?”. 
Vägverket arbetar sedan några år med två övergripande kundgrupper, medborgarens resor och 
näringslivets transporter. Hanterar vi dessa grupper lika vad det gäller att lyssna av deras 
önskemål? 
 

5.1.1 Hantering idag 
Medborgarnas resor Näringslivets transporter Generellt 
Trafiksäkerhets-enkät   
Ärende-hanteringssystemet ”Kundskap”   
Traditionella ärenden, Brev, 
Telefonsamtal 

Traditionella ärenden, Brev, 
Telefonsamtal 

 

Kundprogram Kundprogram  
  Strategisk plan 
 
En trafiksäkerhetsenkät görs årligen i landet sedan 80-talet. I enkäten finns ett antal 
påståenden som den svarande ska ta ställning till. Av de drygt 40 frågorna så berör 12 
hastighetsområdet. 
 

• Det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna. 
• De nuvarande hastighetsgränserna är så låga att man måste ha förståelse för att de överskrids 
• Det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten 
• Hastighetsgränsen på motorvägar borde höjas till 130 km/tim 
 
• Hastighetsgränserna vid övergångsställen bör alltid vara högst 30 km/tim 
• Polisens toleransgräns vid fortkörning borde minskas 
• Jag skulle vilja ha tekniska hjälpmedel i bilen för att kunna hålla hastighetsgränserna 
• Automatisk hastighetsövervakning är ett bra sätt att övervaka hastighetsöverträdelserna 
 
• Automatisk hastighetsövervakning med kamera bord finnas på fler gator och vägar 
• Hastighetsgränserna borde kunna varieras beroende på trafikmängd och väder 
• Straffet för fortkörning borde vara hårdare 
• Högsta tillåtna hastighet borde vara 30 km/tim vid skolskjuts som stannat för av- och påstigning 

 
Genom denna enkät har vi en god kännedom om vad trafikanten anser är viktigt. Denna enkät 
har under de senare åren även brutits ned på regionnivå. Man kan då se om det finns 
skillnader mellan regionen och riket. 
 
I ärendehanteringssystemet ”Kundskap” och i diariet kan man söka efter ärenden, som har 
med hastigheter att göra. Någon systematisk sammanställning görs inte utan respektive 
handläggare hanterar sina respektive ärenden. Vägverkets regioner får i huvudsak in 
synpunkter från kundgruppen Medborgare i ärendehanteringssystemet. Regionerna använder 



17(35) 

systemet olika. Vid möten med näringslivsrepresentanter dokumenteras deras synpunkter inte 
alltid i ”Kundskap”, utan är mer ett fångstsystem för synpunkter från medborgarna. 
 
Vägverket har tagit fram ett antal interna dokument, bland annat kundprogram och strategisk 
plan. 
 
I kundprogrammet för medborgare sammanfattas kundernas önskemål för respektive 
åldersgrupp. Framförallt yrkesverksamma efterfrågar ”snabbare och mer tillförlitliga resor”. 
En av flera tänkbara åtgärder, som tas upp är ändrat hastighetssystem.  
 
I kundprogram för näringsliv sammanfattas näringslivets behov som helhet och i viss mån för 
olika strategiska kundgrupper. Näringslivet efterfrågar förbättrad framkomlighet, vilket i 
många fall kan ha nära koppling till skyltad hastighet.  
 
I strategisk plan har Vägverket identifierat 6 viktiga frågor. Till dessa frågor finns ett antal 
strategier kopplade. Dessa strategier baseras både på uppdragsgivarkrav och på 
kundönskemål. Strategierna är många, som handlar om hastighetsgränser, övervakning och att 
hålla hastighet. Dessa strategier har mer tydlig koppling mot att uppdragsgivaren har givit 
Vägverket ett mål om att minska antalet dödade. Strategier som är kundönskemål är av typen 
”införa variabla hastigheter”.  Det finns ett önskemål, som gäller yrkestrafik och som 
eventuellt har att göra med hastighet; ”En sundare och mer konkurrensneutral bransch med 
färre lagbrott och regelöverträdelser”. 
 

5.1.2 Hantering i framtiden 
Medborgarnas resor Näringslivets transporter Generellt 
Trafiksäkerhets-enkät Vägverket bör överväga ett sätt att 

fånga näringslivetssynpunkter 
 

Ärende-hanteringssystemet ”Kundskap”   
Traditionella ärenden, Brev, 
Telefonsamtal 

  

Kundprogram Kundprogram  
  Strategisk plan 
 
Näringslivets synpunkter och önskemål om hastigheter fångas inte upp på ett 
löpande/systematiskt sätt. För att fånga näringslivets behov och synpunkter så är en möjlighet 
att involvera dem i arbetet kring utpekande av viktiga näringslivsstråk. Genom att bjuda in 
dels till lokala, dels regionala träffar, kan man fånga deras önskemål. Se även stycke 4.3. 
 
Ett annat sätt kan vara att använda enkätundersökningar. 
 
Vägverket borde ta initiativ till enkät eller motsvarande för att på ett systematisk och löpande 
sätt fånga näringslivets synpunkter. Genom att bjuda in näringslivsrepresentanter tidigt i 
planeringen, med så kan de påverka behovet av hastighetsanspråk, se även stycke 4.3. 
 
Vägverket bör fortsätta med den verksamhet som redan görs, det vill säga att följa kundernas 
synpunkter men också genom att dra slutsatser och presentera dessa slutsatser samt att låta 
slutsatserna påverka Vägverkets inriktningar. Medborgarnas och Näringslivets behov ska 
påverka de beslut som Vägverket och dess regioner tar i olika frågor. 
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6 Stödkriterier för omprövning av hastighetsgränser 
Tanken med stödkriterier är att de skall stödja avvägningen av hastighetsgräns vid 
handläggningen. De tar dock inte över hela beslutsprocessen och ger ett entydigt svar på 
vilken hastighetsgräns som är den rätta. En bedömning och avvägning måste alltid göras där 
helheten bedöms mot de olika delarna. Stödkriterierna är utformade som en rekommendation 
och är inte absoluta krav som alltid måste följas. Bristerna som uppkommer då avsteg från 
stödkriterna tas måste vägas mot nyttan. 
 
Stödkriterierna är i allt väsentligt samma som fastlades i Nya kriterier och handläggningsrutin 
för 90/110-ärenden. Smärre justeringar har dock skett framför allt för 
trafiksäkerhetskriterierna. En samordning med EuroRAPs kriterier, där bred mittremsa 
jämställs med mittseparering har skett, samt att sidoområdeskriterierna har korrigerats, 
förenklats och förtydligats. 
 
Nedan följer en utförlig beskrivning av de stödkriterier, som ansätts i samband med 
prövningen av lämplig hastighetsgräns, 90 eller 110 km/tim. 
 

6.1 Tillgänglighet och regional utveckling 
Stödkriterier för tillgänglighet och regional utveckling tar sin utgångspunkt i att bedömningen 
skall utföras på längre sträckor, funktionellt sammanhängande stråk. Vägförbindelser, som 
från tillgänglighetssynpunkt bör ha en hastighetsgräns högre än bashastigheten, bör 
tydliggöras i den nationella och regionala vägtransportplaneringen. Syftet är att restiden ska 
bli acceptabel med hänsyn till tillgänglighet och regional utveckling. 
 
Vägförbindelser med behov av höga reshastigheter är i regel sådana: 

• som har stor betydelse för arbetspendling och där restiden med de högre hastigheterna 
kan begränsas till cirka 30-45 minuter 

• där de högre hastigheterna kan medföra utökade lokala arbetsmarknader eller 
arbetsmarknadsregioner eller ökad samverkan mellan sådana regioner 

• som har stor mängd långväga trafik 
• som innebär långa transportavstånd i glesbygd för medborgare eller näringsliv  

Detta motsvarar huvudsakligen de nationella vägarna och vissa viktigare regionala vägar. 
 
För att avgöra erforderlig hastighet med hänsyn till målen för tillgänglighet och regional 
utveckling, ska bedömningen utföras på en längre sträcka, en funktionellt sammanhängande 
vägförbindelse. Det primära är medelreshastighet för bilar, bussar och lastbilar över hela 
förbindelsen och inte hastighetsgränser på enskilda delsträckor. Detta innebär att hastigheten 
skall prövas på längre sträckor, till exempel mellan centralorter eller för pendling inom 
arbetsmarknadsområde, för att därigenom tydliggöra beslutets effekt på människors 
tillgänglighet till arbetsplatser med mera. Hastighetsgränser ska även ta hänsyn till 
tillgängligheten för näringslivets transporter. 
 

6.1.1 Stödkriterier för tillgänglighet och regional utveckling 
Hastighetsgränser bör med hänsyn till målet för tillgänglighet och regional utveckling 
uppfylla följande stödkriterier: 
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Hastighetsgränser bör sättas så att arbetspendling och långväga trafik underlättas. 
Restidseffekterna av långa transportavstånd bör motverkas. 
 
Hastighetsgränserna bör sättas med hänsyn till tillgänglighet för näringslivstransporter.  
 
Vägförbindelser, som från tillgänglighetssynpunkt bör ha en hastighetsgräns högre än 
bashastigheten, bör tydliggöras i den nationella och regionala vägtransportplaneringen. Detta 
bör avse nationella vägar och vissa viktiga regionala vägar. 
 

6.2 Trafiksäkerhet 
Stödkriterierna för trafiksäkerhet bygger på nollvisonens krockvåldsprinciper. Detta innebär 
att vägens tekniska standard, med beaktande av människans fysiska förutsättningar att tåla 
yttre våld, ska vara dimensionerande för hastighetsvalet. Att fullt ut tillämpa nollvisionens 
krockvåldsprinciper och att teknisk säkra hastigheten så att inga dödas eller skadas svårt på 
vägarna, finns det i nuläget inga möjligheter till, framför allt med hänsyn till de mycket stora 
investeringar i infrastrukturen, som skulle krävas inom en överskådlig tid. Därför har vissa 
avvägningar gjorts mot vad som har ansetts realistiskt i ett första steg med beaktande av 
effektivitet och samhällsekonomi.  
 
Trafiksäkerhetskriterierna bygger på fyra huvudområden, som bör uppfyllas och på övrigt 
som bör beaktas. De viktigaste huvudområdena utifrån trafiksäkerhetsstandard som bör 
uppfyllas är: 

- Mötesseparering 
- Sidoområde 
- Korsning 
- Oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister) 

 
Med dessa som grund är övertygelsen att en betydligt tydligare koppling mellan 
infrastrukturens trafiksäkerhetsstandard och hastighetsval erhålls. Stödkriterierna är till stora 
delar samordnade med EuroRAPs grundprinciper, Nollvisionen (Prop. 1996/97:137) och 
VGU. 
 

6.2.1 Stödkriterier för trafiksäkerhet  
Stödkriterier för trafiksäkerhet vid val av hastighet 90 och 110 km/tim bygger på kriterier, 
som bör uppfyllas och kriterier som bör beaktas. Detta för att på ett tydligare sätt fokusera på 
de för trafiksäkerhet viktigaste faktorerna.  
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Trafiksäkerhetskriterier som bör uppfyllas 
 
110 km/tim 
 
Mötesseparering: mitträcke eller mittremsa större än 10 meter bör finnas utom vid lågt 
                              trafikflöde (under cirka 2000 f/d) 
 
Sidoområde:   Säkerhetszonen (alternativt räcke) bör vid flöde över 

2000 f/d huvudsakligen uppfylla VGU MG-standard  
  

Vid flöden mindre än 2000 f/d bör säkerhetszonen i 
huvudsak uppfylla VGU L-standard.   

  

 
VGU-110 km/tim 
radie MG L 

>1000 9 6 
800 11 7 
700 12 8 
600 - 9  

 
Sidoområdets säkerhetszon skall beräknas enligt gällande anvisningar i VGU, figur nedan. 
 
Korsningar: inkommande trafikflöden på primär- och sekundärväg bör inte överstiga 

följande värden för tre- respektive fyrvägskorsningar  
 
 
Stöd vid bedömning av korsning  
 
 

 

Beräkning av sidoområdets säkerhetszon 
 

 
Fotgängare och cyklister: bör vara mycket få. Särskild hänsyn bör tas till barn. 
 
Dessutom beaktas: 
 
Utfarter och omgivande bebyggelse: bör vara mycket få 
Långsamgående fordon: bör vara mycket få 
Viltskyddsanordningar: bör finnas i viltrika områden 
Vid höga trafikflöden och/eller korta korsnings- eller trafikplatsavstånd bör lägre 
hastighetsgräns övervägas 
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90 km/tim 
 
Mötesseparering: mitträcke eller mittremsa större än 10 m bör finnas vid trafikflöden över  
                             cirka 4 000 f/d.  
                             Andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, exempelvis ATK, målad 1+1 eller  
                             1+2 kan ersätta fysisk separering 
 
Sidoområde:   Säkerhetszonen (alternativt räcke) bör vid flöde över 

2000 f/d huvudsakligen uppfylla VGU MG-standard  
  

Vid flöden mindre än 2000 f/d bör säkerhetszonen i 
huvudsak uppfylla VGU L-standard. 

  
 

 

 
VGU-90 km/tim 
radie MG L 

>1000 7 4 
800 8 4 
600 8 5 
500 9 6 
400 10 6  

 
Sidoområdets säkerhetszon skall beräknas enligt gällande anvisningar i VGU, figur nedan. 
 
Korsningar: inkommande trafikflöden på primär- och sekundärväg bör inte överstiga 

följande värden för tre- respektive fyrvägskorsningar  
 
Stöd vid bedömning av korsning  
 
 

 

Beräkning av sidoområdets säkerhetszon 
 

 
 
Fotgängare, cyklister: bör vara få. Särskild hänsyn bör tas till barn. 
 
Dessutom beaktas: 
 
Utfarter och omgivande bebyggelse: bör vara få 
Långsamgående fordon: bör vara få 
Viltskyddsanordningar: bör finnas i viltrika områden 
Vid mycket höga trafikflöden och/eller mycket korta korsnings- eller trafikplatsavstånd bör 
lägre hastighetsgräns övervägas 
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Övriga trafiksäkerhetsfaktorer som bör beaktas 
En mer omfattande genomgång av olika faktorers betydelse för trafiksäkerheten kopplat till 
valet av hastighetsgräns finns redovisat i tidigare rapport med utgångspunkt från mötesfria 
vägar (Vägverket, 2004b). De viktigaste faktorerna att beakta omnämns nedan.  
 
Utfarter och omgivande bebyggelse: mycket få vid 110 km/tim och få vid 90 km/tim 
 
Långsamgående fordon: mycket få vid 110 km/tim och få vid 90 km/tim 
 
Viltförekomst: viltskyddsanordningar i viltrika områden 
 
Öppningar: skall beaktas för mötesseparerade vägar och vara så få som möjligt 
 
Släntlutning: bör minst vara av typ C med en lutning 1:3. Åtgärden sido- eller slänträcke  
                     övervägs 
 
Bankhöjd: räcken bör övervägas vid höga bankhöjder, se VGU del Väg- och gatuutrustning  
                  tabell 2.2.2 
 

6.3 Miljö 
Stödkriterierna för miljö har som utgångspunkt att eftersträva en jämn reshastighet för att 
minimera utsläpp på grund av ojämn hastighet med hänsyn till miljömålen. Detta innebär 
bland annat, att delsträckor bör vara rimligt långa och motsvara minst 1 till 2 minuters 
körning, det vill säga 2 à 3 km långa. Undantag är till exempel korsningar med höga 
trafikflöden eller kortare randbebyggelse. Stödkriterierna vid val av lokal 
hastighetsnedsättning i korsningar har beaktats med hänsyn till miljömålen.  
 
CO2-målet är särskilt viktigt och bör bedömas på systemnivå. De samlade effekterna på 
utsläpp av koldioxid, nitrösa gaser, kolväten, svavel, partiklar med mera måste bedömas på 
regional och nationell nivå. De negativa effekterna, särskilt för koldioxid, kan motverkas 
genom lägre hastigheter på andra vägsträckor. Riktvärden för buller och miljökvalitetsnormer 
skall inte överskridas. 
 

6.3.1 Stödkriterier för miljö 
Hastighetsgränser bör med hänsyn till miljömålet uppfylla följande stödkriterier:  

 
Hastighetsgränser bör på systemnivå sättas med hänsyn till de nationella miljömålen, särskilt 
CO2. Hastighetsutredningen ska redovisa utsläppseffekter. 
 
Hastighetsgränser bör sättas så att riktvärden för buller och miljökvalitetsnormer inte 
överskrids.  
 
Delsträckor bör med hänsyn till CO2-utsläpp och körkomfort, vara rimligt långa, till exempel 
motsvara minst 1 till 2 minuters körning, det vill säga 2 à 3 km långa. Undantag är till 
exempel korsningar med höga trafikflöden eller kortare randbebyggelse. 
 
Problem med buller över riktvärden skall lösas på sedvanligt sätt. 
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6.4 Transportkvalitet, jämställdhet samt trafikantacceptans 
I tidigare riktlinjer saknas kriterier för dessa faktorer. Målen för transportkvalitet och 
jämställdhet kan beaktas ur ett kundperspektiv genom att använda kriterierna för komfort och 
trygghet. Hastighetsgränserna ska vara anpassade efter vägens standard så att de uppfattas 
som rimliga och förståeliga, ger god regelefterlevnad och att körningen upplevs komfortabel 
av både kvinnor och män. Detta innebär att vägbredden bör vara minst 6,5 meter vid låga 
flöden och 6,0 vid mycket låga flöden med horisontell linjeföring och siktstandard. Detta 
motsvarar i princip VGU-kriterier för ny- och ombyggnad vid höga kostnader eller stora 
intrång för 110 respektive 90 km/tim. Enstaka kurvor med lägre standard kan accepteras med 
varningstavlor och/eller andra stödjande åtgärder så som markeringspilar.  
 
Utöver hänsyn till de olika delmålen bör även beaktas beslutets acceptans hos kunden. Detta 
innebär att hastighetsgränserna ska uppfattas som rimliga av trafikanterna. För hastigheter 
över bashastigheten skall kraven för komfort och trygghet uppfyllas genom en lägsta 
accepterbar standard enligt kriterierna ovan. Vägstandarden bör inte heller uppfattas som för 
hög så att hastighetsöverskridanden blir för stora. Automatisk trafiksäkerhetskontroll med 
kamera (ATK) bör i så fall övervägas. 
 

6.4.1 Stödkriterier för trafikantacceptens 
Hastighetsgränserna ska vara anpassade efter vägens standard, så att de uppfattas som rimliga 
och förståeliga, ger god regelefterlevnad och att körningen upplevs komfortabel av både 
kvinnor och män. 

 
110 km/tim: 
 
Vägbredd:   Bör vid låga flöden (500 till 2000 fordon/dygn) vara minst 6,5 m. 
 Bör vid mycket låga flöden (under 500 fordon/dygn) vara minst 6,0 m.   
Horisontalradier: Bör huvudsakligen vara över 700 m.  
Siktsträcka: Bör huvudsakligen vara över 200 m. 
 
90 km/tim: 
 
Vägbredd:   Bör vid låga flöden (500 till 2000 fordon/dygn) vara minst 6,5 m. 
 Bör vid mycket låga flöden (under 500 fordon/dygn) vara minst 6,0 m.   
Horisontalradier: Bör huvudsakligen vara över 450 m  
Siktsträcka: Bör huvudsakligen vara över 150 m 
 

6.5 Väga samman målen – målbalansering 
Som beskrivits i kapitel 4 är utgångspunkten att hastighetskriterierna ska utgöra ett viktigt 
steg i en successiv anpassning av hastighetsgränserna utifrån nollvisionen, samt kraven på 
tillgänglighet, god miljö och positiv regional utveckling för att optimalt bidra till ökad 
måluppfyllelse.  
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Vid val av hastighetsgräns högre än bashastigheten uppstår i regel positiva effekter för målen 
tillgänglighet och regional utveckling medan målen miljö och trafiksäkerhet påverkas 
negativt. Målkonflikter av liknande slag uppstår när en väg skall få ny hastighetsgräns. 
 
En målbalansering mellan de transportpolitiska delmålen är nödvändig, såväl på systemnivå 
som vid beslut om hastighetsgräns på en enskild vägsträcka. Detta innebär i princip att 
Vägverket, i arbetet med 90 och 110 km/tim, skall beakta samtliga sex delmål, samt kunna 
redovisa de positiva respektive negativa effekter ett förslag till hastighetsgräns får. Det skall 
också framgå vilken samlade nytta som motiverar det ena eller det andra förslaget. För att 
kunna göra en korrekt bedömning är det viktigt att betrakta hela det stråk vägen ingår i. 
Stråket skall utgå från vad vägen knyter samman och vilken funktion vägen i huvudsak har. 
Målbalanseringen beskrivs ytterligare nedan i 7.1.4. 
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7 Handläggningen av 90- och 110-ärenden 
Nedan beskrivs den vägverksgemensamma handläggningsprocess, som tillämpas i arbetet 
med 90 och 110 km/tim. Avslutningsvis redovisas utförligt hastighetssystemets formella 
förutsättningar och vilka regler, som gäller generellt vid föreskriftsarbete.  
 

7.1 Vägverkets interna handläggningsrutiner för 90/110-beslut 
För samtliga moment som beskrivs nedan, finns utförliga skisser, mallar och övrigt stöd att 
tillgå i arbetsrummet för hastigheter, allt i syfte att underlätta framtagandet av en 
hastighetsutredning. Inledningsvis i detta kapitel följer en schematisk skiss av den process, 
som gäller för ett beslut om 90 eller 110 km/tim. Under skissen beskrivs verbalt i kronologisk 
ordning momenten (pilarna) och vad som förväntas ingå i vart och ett av dessa: 
 
Den regionala processen kan åskådliggöras med följande flödesschema: 
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Den centrala processen kan åskådliggöras med följande flödesschema: 
 

 
Processen efter beslut om föreskrift kan åskådliggöras med följande flödesschema: 
 

7.1.1 Faktainsamling 
Ett ärende om 90 eller 110 km/tim väcks av Vägverkets region, annan myndighet, 
organisation, intresseförening eller enskild. Ärendet bereds av Vägverket regionalt.  
Vägverksregionen ansvarar för grundläggande faktainsamling och beredning i form av en 
hastighetsutredning.  
 
Det inledande momentet består således av insamling av fakta och beskrivning av 
övergripande förutsättningar. Det som bör behandlas är vägens övergripande funktion och 
betydelse, trafikförhållanden så som samtliga hastighetsbegränsningar, trafikflöden, andel 
tung trafik med mera. Även de viktigaste vägegenskaperna redovisas, vägtyp, vägutformning, 
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bredd, längd på sträckan, korsningsstandard, grad av separering för oskyddade trafikanter och 
dylikt.  
 
Underlag för vägens funktion och betydelse kan hämtas från nationella eller regionala planer, 
Vägverkets inventering av olika former av stråk och liknande arbeten. Väg- och 
trafikförhållanden kan hämtas från olika datakällor inom Vägverket så som NVDB (Nationell 
VägDataBas), Vägverkets Konsults intranätsida (trafikflödeskartor och hastighetsmätningar) 
med mera. 
 

7.1.2 Prövning mot stödkriterier 
Nästa moment är en jämförelse mellan vägens egenkaper och de kriterier som finns framtagna 
som stöd för val av hastighetsgräns. Stödkriterier finns för tillgänglighet/regional utveckling, 
trafiksäkerhet, miljö och trafikantacceptans och redovisas ovan i kapitel 6. 
 

7.1.3 Effektbeskrivning 
Effekterna av en hastighetsgräns eller förändrad hastighetsgräns skall beskrivas i 
hastighetsutredningen. För att stödja detta moment har ett beräkningshjälpmedel i Excel tagits 
fram. Till beräkningshjälpmedlet finns en handledning, där indata förklaras närmare och olika 
standardvärden presenteras. Beräkningshjälpmedel och handledning kommer kontinuerligt att 
uppdateras när det finns behov av det. För specialberäkningar av effekten av korsingsåtgärder 
finns även den så kallade Lill-Eva tillgänglig för effektberäkningar. Beräkningshjälpmedlet 
skall gälla för alla typer av beräkningar, som har hastighetsförändringar som grund för 
effektförändringen.  
 
De effekter, som beräknas i beräkningshjälpmedlet, är förändring i trafiksäkerhet med 
avseende på dödade respektive svårt skadade, förändring i miljö med avseende på  
CO2-utsläpp samt förändring i tillgänglighet med avseende på restidsförändring. 
Beräkningarna av dödade samt svårt skadade bygger på normalvärden för olika vägtyper, se 
beräkningshandledning. Förändringen i utfall beräknas med hjälp av den uppdaterade 
potensmodellen, där förändringen av antal dödade förhåller sig som skillnaden i 
medelhastighet före, dividerat med medelhastigheten efteråt och detta upphöjt till faktorn 4,5. 
För antalet svårt skadade är faktorn 3,0. Beräkningarna av CO2-utsläpp bygger på 
utsläppsvärden för olika fordonskategorier (personbilar, lastbilar utan släp och bussar samt 
lastbilar med släp), samt förändringen av medelhastighet för respektive fordonskategori. 
Restidsförändringarna beräknas genom jämförelse av förändringen av medelhastigheter på 
grund av åtgärden. Som utgångspunkt används normalmedelhastigheten för respektive vägtyp 
enligt Effektsamband 2000 eller data från basreformmätningarna där de bedömts vara mer 
relevanta.  
 
Effekterna för transportkvalitet, regional utveckling och jämställdhet beskrivs verbalt i 
hastighetsutredningen. Transportkvalitet är den faktor som påverkas minst vad gäller 
förändrade hastighetsgränser och effekterna går i princip att bortse från. Effekterna på 
regional utveckling är en sammanvägning mellan vägens betydelse och funktion och med 
förändringen av restid. För en väg med stor betydelse kan även små förändringar ha stor 
effekt. Jämstäldhetseffekter får bedömas med utgångspunkt från de något begränsade 
erfarenheter och kunskaper som finns idag. Framför allt finns det ett antal undersökningar, 
som visar på kvinnor och mäns olika attityder till hastigheter och hastighetsgränsförändringar, 
till exempel den årliga trafiksäkerhetsenkäten. 



28(35) 

7.1.4 Förslag på hastighetsgränser 
Det näst sista momentet för den regionala beredningen är att föreslå hastighetsgränser och 
motivera ställningstagandet. Det är i detta moment målbalanseringen utförs och motiveras 
genom att de viktigaste motiven för ställningstagandet redovisas. Då hastighetsutredningen är 
upprättad i en första preliminär version kan den ligga till grund för de externa samråden, se 
separata stycken om externa samråd. Efter de externa samråden för man in en redovisning av 
de viktigaste slutsatserna från samråden samt parternas ställningstagande. Eventuellt reviderar 
man hastighetsutredningen med nya fakta som framkommit vid samråden.  
 
När hastighetsutredningen är komplett, undertecknas den av ansvarig chef och ett missiv för 
översändande av ärendet till Strl upprättas. Exempel på missiv är framtaget och finns 
tillgängligt i arbetsrummet. Regionala variationer på hur hastighetsutredningar förankras inom 
regionen kan givetvis förekomma men det är åtminstone ansvarig chef som skall säkerställa 
den regionala förankringen. 
 

7.1.5 Externt samråd 
Innan regionen slutligt tar ställning till den föreslagna hastighetsgränsen skall samråd äga 
rum. Syftet med samråd är att samla olika aktörers syn på en vägs funktionalitet, att vara 
överens om dess förutsättningar från trafiksäkerhetssynpunkt respektive tillgänglighets- och 
miljösynpunkt samt övriga förutsättningar som kan ha betydelse för hastigheten. Syftet är inte 
att påverka någon annan myndighet i sin myndighetsutövning eller att ge andra aktörer totalt 
inflytande över Vägverkets hastighetsgränssättning. Tanken är i stället att få en gemensam 
genomlysning av underlaget i effektbeskrivningen av en vägförbindelses hastighetsanspråk, så 
att det blir så heltäckande som möjligt inför beslutsprocessen. Samrådet ger också möjlighet 
för de olika aktörerna att utbyta information och att stötta i frågor som kan ha betydelse för 
den fortsatta strategiska planeringen och att i rimlig utsträckning öka kundorienteringen. 

 

Samråd sker normalt med berörda länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan (regionförbund), 
kommuner och polismyndigheter. I vissa fall kan det vara aktuellt att kontakta angränsande 
Vägverksregion och eventuellt extern sökande för samråd. I samband med samråd bör ett 
underlag bestående av en hastighetsutredning med förslag till nya hastighetsgränser samt 
effektbeskrivning kunna förevisas. Samrådet kan genomföras i mötesform, som gemensamt 
platsbesök eller genom inhämtande av yttranden, antingen telefon- eller brevledes. Generellt 
gäller att samrådet och underlagets omfattning anpassas till det enskilda ärendets 
beskaffenhet. Det finns inget som hindrar att Vägverksregionen bereder ett antal ärenden för 
samråd vid ett och samma tillfälle. Exempel på hur samråden kan gå till, hur dessa 
dokumenteras, förslag på missivskrivelser etcetera finns att ladda ner i arbetsrummet för 
hastigheter.   

 

7.1.6 Den centrala beredningen 
Efter genomfört samråd skickas en framställning om ändrad hastighetsgräns till Strl för vidare 
handläggning. Förslaget skickas också för kännedom till berörda samrådsparter. Strl 
kvalitetssäkrar regionens förslag, beredningsunderlag och föregående handläggning. Om 
ärendet är ofullständigt utrett skickas det åter till regionen för kompletteringar. Vid 
principiellt viktiga ärenden sker samråd med huvudprocesser och målombud. 
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Strl skriver förslag till föreskrift och upprättar slutlig konsekvensutredning med utgångspunkt 
i regionens förslag. Innehållet är normalt identiskt med den regionala 
konsekvensbeskrivningen. Föreskriftsförslag och konsekvensutredning skickas för yttrande 
till Ekonomistyrningsverket. Vid förmodat avslagsbeslut kommuniceras handlingarna med 
sökanden.  
 
GD (eller eventuellt styrelsen i principiellt viktiga ärenden) fattar beslut om föreskrift. 
Principiellt viktiga ärenden ska samrådssigneras av huvudprocesser och målombud. Om 
förslaget resulterar i avslagsbeslut förses beslutet med en överklagandehänvisning och 
administreras av Strl. 
 
Föreskriften införes i verkets författningssamling och därefter sker tryckning. Föreskriften 
expedieras till berörda kommuner, region och sökande. Föreskriften träder i kraft 4-6 veckor 
efter att föreskriften kommit ut från trycket. Den normala ledtiden för en föreskrift är två till 
tre månader, det vill säga från det att framställan kommit in till Strl får man räkna med att det 
kan ta så lång tid innan den träder i kraft. 
 

7.1.7 Rutiner för efterarbete 
Det har upprättats ett förslag på hur en rutin kan utformas för arbetet med verkställande av 
beslut, inklusive utmärkning och överföring av information till NVDB. Ett antal moment är 
centrala i det efterarbete som måste utföras då beslut om föreskrifter är fattade. Då 
föreskriften kommer från Strl till regionen skall den granskas så att den beskriver föreskriften 
på ett korrekt sätt. Ett utdrag ur berörd kommuns liggare skall också komma till regionen 
innan det formellt går att utföra utmärkning av föreskriften. Det finns för närvarande ganska 
så stora brister i kommunikationen från kommunerna och till Vägverket. Förhoppningen är att 
detta kommer att förbättras avsevärt med införandet av RDT. 
 
Utmärkningen av föreskriften utförs genom att trafikingenjören upprättar ett 
utmärkningsförslag som sedan används som beställningsunderlag för utmärkningen. 
Utmärkningen ombesörjs vanligtvis av driftentreprenören på uppdrag av Vägverkets 
driftansvariga. Då trafikingenjören har fått en kvittens på att utmärkningen är genomförd 
lämnas underlag om förändringen till NVDB för införande, speciell rutinförslag för detta 
finns framtaget.  
 
En viktig fråga som regionerna måste ta ställning till är på vilket sätt utmärkningen av 
föreskrifterna kvalitetssäkras. Då korrektheten av föreskrifterna och dess utmärkning har 
juridisk betydelse är det av stor vikt att föreskrift och utmärkning följer varandra och är 
korrekta. Då utmärkningen är kvalitetsgranskad och klar kan ärendet avslutas.  
 
Som stöd för att kunna genomföra verkställandet av beslut har en checklista upprättats. Denna 
kan användas för att på ett kvalitetssäkrat sätt genomföra processen. För de delar av processen 
som inte trafikingenjören handlägger finns det ett stöd i form av en stämpel som tydliggör 
ansvar och ärendegång. 
 
Delar av processen kommer att underlättas vid införandet av RDT. Det är därför viktigt att 
bevaka och påverka integreringen mellan hastighetsbeslut och RDT, så att det sker på ett 
smidigt och effektivt sätt. Syftet med RDT är att på några års sikt fasa ut den manuella 
hanteringen av trafikföreskrifter för att i stället tillkännage såväl lokala trafikföreskrifter som 
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Vägverkets föreskrifter om 90 och 110 km/tim i digital form. Det är i dagsläget inte klarlagt 
hur RDT skall utformas, eller vilka rapporteringsvägar in i databasen, som skall användas.  
 

7.2 Något om handläggningen av en föreskrift 
I det följande beskrivs vilka författningsreglerade krav, som gäller generellt för statliga 
myndigheter med mandat att meddela föreskrifter. Vägverkets beslut/föreskrifter om 90 och 
110 km/tim omfattas alltså av dessa krav.  
 
I samband med att Vägverket centralt beslutar om 90 eller110 km/tim med utgångspunkt i ett 
regionalt förslag innebär detta ett utfärdande av en föreskrift, som kungörs i Vägverkets 
författningssamling (VVFS). Bestämmelser om hur statliga myndigheter har till uppgift att 
meddela föreskrifter, hur föreskrifterna skall beredas och sedan besluta och kungöra dem är 
författningsreglerad. Detta innebär att innan verket beslutar föreskrifter skall dessa bland 
annat beredas i enlighet med bestämmelser i verksförordningen (1995:1322). 
 
Av 27 § verksförordningen framgår följande: 
 

”Innan myndigheten beslutar föreskrifter eller allmänna råd enligt författningssamlingsförordningen 
(1976:725), skall myndigheten 
1. noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden, 
2. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och andra konsekvenser och dokumentera 
utredningen i en konsekvensutredning, 
3. ge statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och andra som kostnadsmässigt eller på något 
annat sätt berörs samt Ekonomistyrningsverket tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensbeskrivningen, 
4. begära regeringens medgivande att besluta föreskrifterna om den leder till inte oväsentligt ökade kostnader 
för dem som berörs.” 

 
Huvudregeln för sådana myndigheter, som har bemyndigande att meddela föreskrifter, är att 
föreskrifterna beslutas av myndighetens styrelse. I förordningen (1997:652) med instruktion 
för Vägverket har emellertid verkets styrelse getts möjlighet att delegera rätten att besluta 
sådana föreskrifter, som inte är av principiell karaktär eller annars av större vikt, till 
generaldirektören. Förordningen ger inte någon möjlighet att delegera vidare rätten att besluta 
föreskrifter. När det gäller 90 och 110 km/tim har styrelsen delegerat till GD att besluta 
sådana föreskrifter enligt ovan.  
 
Föreskrifterna avser för närvarande i regel en väg inom ett visst län. Föreskriftsmandatet i 
trafikförordningen kan dock avse flera län och mer än en väg.  
 

7.3 Väghållningsmyndighetens roll respektive Vägverket  
I trafikförordningen, vägmärkesförordningen och även annan lagstiftning används begreppen 
Vägverket respektive Den statliga väghållningsmyndigheten. Lagstiftningen gör skillnad på 
dessa två myndigheter och ger den olika beslutsmandat och möjligheter att agera.  
 
Det första begreppet avser Vägverket som helhet och som är den myndighet, där staten är 
väghållare, har hand om väghållningen och övrig verksamhet, som Vägverket bedriver. För 
den regionala verksamheten har Vägverket regioner. Utöver att vara verkets enheter för 
regional verksamhet, är Vägverkets regioner också statliga väghållningsmyndigheter. När en 
författning anger att ett visst beslut eller visst tillstånd kan meddelas av den statliga 
väghållningsmyndigheten, avses således Vägverkets region.  
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I de fall Vägverkets regioner föreslår att föreskrifter om 90 eller 110 km/tim skall meddelas, 
görs detta i regionens egenskap av Vägverkets enhet för regional verksamhet. När regionen 
initierar ett hastighetsärende hos Vägverkets centrala förvaltning i Borlänge, behandlas 
ärendet av sektion trafiklagstiftning, som är den enhet, som på uppdrag av huvudprocessen 
handlägger föreskrifter om 90 respektive 110 km/tim. Detta innebär att regionen inte kan ses 
som en egen myndighet, som har rätt att överklaga vägverkets beslut i dessa ärenden.  
 

7.4 Hastighetssystemets uppbyggnad - regelverket 
Hastighetssystemets uppbyggnad regleras formellt i trafikförordningen (1998:1276). Enligt 
denna får fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim inom tättbebyggt område (3 kap 
17 § 1 st) respektive 70 km/tim, den så kallade bashastigheten (3 kap 17 § 3 st) utanför 
tättbebyggt område. Enligt samma bestämmelse får kommunerna föreskriva, att den högsta 
tillåtna hastigheten skall vara 30 km/tim inom tättbebyggt område eller del av sådant, om det 
bedöms motiverat med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön (3 kap 17 § 
2 st). Samma bestämmelse anger, att Vägverket får föreskriva, att den högsta tillåtna 
hastigheten, i stället för bashastigheten, skall vara 90 eller 110 km/tim på väg (3 kap 17 § 4 
st). För motorväg finns en allmän hastighetsbegränsning, 110 km/tim, enligt 9 kap 1 § Trf. 
 
Avvikelser från de allmänna hastighetsgränserna beskrivna ovan, beslutas i form av lokala 
trafikföreskrifter (10 kap 1 § 10). Dessa kan föreskrivas av kommun respektive länsstyrelse 
(10 kap 3 § 1c resp 2). Kommuner meddelar lokala trafikföreskrifter om hastighet för 
samtliga vägar inom tättbebyggt område. Länsstyrelser meddelar lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsgränser utanför tättbebyggt område. Kommunen meddelar också lokala 
trafikföreskrifter om hastighet på vägar utom tättbebyggt område, där kommunen själv är 
väghållare (lagrum som ovan). 
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8  Slutsatser 
 

8.1 Ny handläggningsprocess för 90/110-ärenden – konsekvenser 
Regionernas nya beredning av hastighetsärenden och införande av gemensamma 
handläggningsrutiner väntas leda till, att beslutsunderlagen förbättras generellt. 
Handläggningen väntas bland annat leda till ett utökat samarbete internt regionalt och externt 
med andra berörda aktörer, då hastighetsgränserna skall prövas med kraven på tillgänglighet, 
god miljö, positiv regional utveckling och ett jämställt transportsystem. I och med att 
hastighetsfrågorna kommer att utgöra en integrerad del av planerings- och 
projekteringsprocessen kan beredningen av hastighetsärenden, i framförallt ny- och 
ombyggnadsfall, rationaliseras. Omfattande effektanalyser görs redan på planeringsstadiet, 
vilket minskar arbetsinsatsen i fråga om faktainsamling och konsekvensbeskrivning i ärendets 
senare skede. Införandet av ny handläggningsprocess bedöms kortsiktigt leda till merarbete 
regionalt, men på sikt bör arbetssättet medföra effektivitetsvinster. 
 
Den föreslagna utökade regionala beredningen av ärenden innebär en utökning och förändring 
av arbetsuppgifter och arbetsinsatser. Framför allt ställs det högre krav på internt samarbete 
med framför allt vägplanering, trafiksäkerhet och miljö. En senare fråga att ta ställning till på 
regional nivå kan vara hur resurserna disponeras och var, rent organisatoriskt, ansvaret för 
beredning av hastighetsärenden skall ligga.  
 
Strl:s roll förväntas bli mer strategisk, då arbetet koncentreras på kvalitetssäkring och 
samordning av hastighetsärenden. Resurserna kommer delvis att omfördelas till mer 
strategiska frågor och förberedande samråd i samspel med vägtranportplaneringsprocessen i 
stort. En renodling av rollen som kvalitetssäkrare väntas leda till att kvaliteten på 
inkommande beslutsunderlag blir jämnare och ett mera enhetligt arbetssätt ute på Vägverkets 
regioner. Även själva tillämpningen av hastighetsgränssättningen bör kunna bli mer likartad i 
hela landet då de centrala resurserna mer koncentreras på kvalitetssäkring. Den centrala 
hanteringen av principiellt viktiga hastighetsärenden blir särskilt betydelsefull, eftersom dessa 
är normerande. En generell konsekvens av den föreslagna handläggningsgången är, att 
beslutsfunktionen centralt förtydligas – regional beredning, centralt beslut. 
 

8.2 Utformning av nya stödkriterier för hastigheter – förväntade 
konsekvenser 

De nya stödkriterierna för hastigheter bygger på grundtanken, att hastigheten för en väg skall 
prövas gentemot det transportpolitiska målet med utgångspunkt i en funktionell förbindelse, 
till exempel en väg, som är viktig för arbetspendling och näringslivstransporter. Valet av 
hastighetsgränser längs den aktuella förbindelsen skall konsekvensbeskrivas konkret mot de 
transportpolitiska delmålen med motiv som underlag för den slutliga avvägningen.  
 

8.3 Implementering och fortsatt arbete 
Projektet består av två huvuddelar, ta fram en gemensam metodik för 
hastighetsgränsförändringar, samt att ta fram stöd för handläggningen. Delarna med stöd och 
utveckling av befintlig handläggning implementeras direkt i verksamheten. Detta sker bland 
annat genom att mallar och underlag finns tillgängliga och kan användas av alla. Ett annat sätt 
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att implementera projektets resultat har varit den utbildningsinsats som genomfördes under 
våren 2006 i Vägverkets samtliga regioner. 
 
Det material, som tagits fram, kan komma att behöva revideras och förbättras, när man börjar 
använda materialet i den ordinarie handläggningen. Inom ett antal områden har detta projekt 
endast redovisat nuvarande läge och pekat på vilka förbättringar man kan göra. Dessa 
förbättringar kan genomföras både centralt och på regional nivå.  
 
När det gäller arbetet med att fånga kundernas behov och önskemål, bör Vägverket fortsätta 
med den verksamhet, som bedrivs idag, framför allt när det gäller medborgarnas resor. 
Dessutom bör Vägverket utveckla metoder att fånga näringslivets synpunkter och behov. 
 
Arbetet med mått och mål har påbörjats med fastställande av mått för 
hastighetsgränsförändringar och mål för 2006 och 2007. Detta arbete bör fortsätta och 
integreras i det ordinarie arbetet med verksamhetsplanering och styrkort. Även om 
möjligheterna till stora effekter inom befintligt system minskar, är det viktigt att arbetet 
fortgår. 
 
Den stora frågan är om Vägverket får möjligheten att arbete med nya hastighetsgränser. Om 
denna möjlighet ges, kommer ett mycket omfattande arbete att behöva utföras. 
 
Efter det att projektet Gemensam metodik för översyn av hastighetsgränser avslutats, finns det 
ett antal områden att arbeta vidare med: 

• Det stödmaterial i form av mallar, exempel och beräkningshjälpmedel, som är 
framtagna, måste hållas uppdaterade och korrigeras då brister upptäcks. 

• Arbetet med att fånga medborgarnas behov och önskemål bör fortsätta samtidigt som 
arbetet med att fånga näringslivets behov och önskemål bör förbättras. 

• Mått för hastighetsgränsförändringar bör utvecklas speciellt med avseende på 
jämställdhetsmåttet. 

• Arbetet med mål för hastighetsgränsförändringar bör fortsätta i någon form. 
• Arbetet med förberedelser och underlag för eventuella nya hastighetsgränser bör 

fortgå. 
• Ansätta hastighetsanspråk på utpekat viktigt vägnät på lång och kort sikt. 
• Ta fram ett lättkommunicerbart och pedagogiskt material om hur Vägverket arbetar 

med hastighetsgränsfrågan enligt det nya arbetssättet för våra externa 
samarbetspartners.  
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