Publikation 2005:13

Nya kriterier och
handläggningsrutiner
90/110-ärenden

Titel: Nya kriterier och handläggningsrutiner 90/110 ärenden
Publikation: 2005:13
ISSN: 1401-9612
Utgivningsdatum: 2005-01
Författare: Ola Wilhelmsson, Åsa Anderzén m.ﬂ.
Kontaktperson: Per Lindholm VVÄ (Projektledare), Torsten Bergh HKm
Tryckeri: Print, Vägverket
Distributör: Vägverket, Butiken, 781 87 Borlänge, Telefax 0243-755 50,telefon 0243-755 00,
vagverket.butiken@vv.se

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 handläggningsgång
med regional beredning av hastighetsärenden.
För uppdraget formades en projektgrupp bestående av Per Lindholm VVÄs (projektledare),
Ola Wilhelmsson VSKsa (biträdande projektledare), Torten Bergh HKm (beställarrepresentant), Stefan Bertilsson VVÄk, Bo Bävertoft VMk, Annika Canaki VSKtrt, Dainis
Ciparsons VVÄk, Lena Martell Strl, Åsa Anderzén, Strl och Clas-Göran Stoltz VNt.
Denna rapport utgör resultatet av projektgruppens arbete. Rapporten har utgjort underlag till
det ”Beslut om handläggningsprocess och kriterier för beslut om 90 respektive 110 kilometer i
timmen” som fattades av Vägverket den 18 januari 2005.
Under arbetets gång har samråd skett med bland annat målombuden, cStrl och Vägverkets
chefsjurist. En sammanfattning av rapporten i form av ett beslutsförslag har varit föremål för
remissbehandling internt Vägverket.
Jag och Ola vill framföra ett stort tack för fina arbetsinsatser till projektets övriga medarbetare
och alla andra som bidragit med värdefulla synpunkter inom sina respektive
kompetensområden. Arbetet har kännetecknats av stort engagemang, kreativitet och en
ständigt levande dialog. Att hastighetsfrågan är en fråga som berör står utom all tvivel!
Göteborg
2005-01-19

Per Lindholm
Projektledare

Sammanfattning
Allmänt
Föreliggande rapport är resultatet av uppdraget Kriterier och rutiner för föreskrifter om 90 och
110 km/tim. I uppdraget har ingått att beskriva rutiner för hur handläggningsprocessen med
beredning, samråd och beslut bör gå till samt föreslå nya kriterier för val av hastighetsgräns
över bashastigheten.
Sammanfattningsvis föreslås följande handläggningsprocess och kriterier gälla vid prövning
av enskilda hastighetsärenden från och med den 1 mars 2005. En successiv övergång till det
nya arbetssättet accepteras, dock ska arbetssättet ha införts senast den 1 oktober 2005. Någon
totalöversyn av hastighetsgränserna på regionnivå ska för närvarande inte genomföras.
Syftet med den nya processen och kriterierna är att:
• regionalt samordna hastighetsfrågor med vägtransportplaneringen samt öka
förutsättningarna för väl underbyggda beslut i samverkan med regionala partners och
kunder
• tydliggöra att hastighetsbesluten innebär avvägningar mot det transportpolitiska målet
med konsekvenser för de olika delmålen
• successivt anpassa hastighetsgränserna till nollvisionen samt kraven på tillgänglighet,
god miljö och positiv regional utveckling
• tydliggöra att hastighetsärenden ska beredas regionalt och kvalitetssäkras centralt för
att säkerställa en enhetlig handläggning och kriterietillämpning
• på sikt bidra till att öka trafikanternas acceptans och förståelse för hastighetsgränserna
Ny handläggningsprocess för 90/110-ärenden
Ett ärende om 90 eller 110 kilometer i timmen kan väckas av vem som helst, till exempel
Vägverkets region, annan myndighet, organisation, intresseförening eller enskild, vid såväl nyeller ombyggnad som för befintlig väg.
Ärendet ska beredas av Vägverket regionalt. Samråd sker med berörda länsstyrelser,
kommuner, polismyndigheter, regionala självstyrelseorgan och eventuell extern sökande.
Formerna för samråd med kundråd eller annan kundgruppsföreträdare ska i första hand ske på
systemnivå och kommer att utvecklas successivt.
Ärendets beslutsunderlag ska omfatta förslag till hastighetsgränser för en funktionellt
sammanhängande förbindelse, till exempel mellan kommuncentra eller mellan tätorter inom
en lokal arbetsmarknadsregion. Beslutsunderlaget ska omfatta samtliga delsträckor,
det vill säga samtliga hastighetsgränser trafikanten möter, inklusive eventuella
vinterhastigheter.
Hastighetsgränserna ska motiveras och konsekvensbeskrivas mot det transportpolitiska målet
samt mot kraven på helhetssyn och kundorientering för hela förbindelsen. Av underlaget ska
tydligt framgå hur samråd skett med berörda, i vilka avseenden berörda samtycker eller har
avvikande uppfattning, samt skälen för detta. Beslutsunderlagets omfattning anpassas efter
varje enskilt ärendes beskaffenhet.

Ansvarig chef på vägverksregion översänder ärendet med förslag till hastighetsgränser och
konsekvensbeskrivning enligt ovan till Vägverket centralt för vidare handläggning. Förslaget
skickas också till berörda kommuner, länsstyrelser och andra berörda.
Ärendet kvalitetssäkras, granskas såväl formellt som innehållsligt. Förslag till föreskrift samt
konsekvensutredning upprättas och skickas för yttrande till Ekonomistyrningsverket. Vid
förmodat avslagsbeslut kommuniceras handlingarna med sökanden.
Beslut om 90 respektive 110 kilometer i timmen samt avslagsbeslut fattas i enlighet med
gällande beslutsordning. Berörda kommuner respektive länsstyrelser fattar beslut om lokala
trafikföreskrifter.
Nya kriterier för val av hastighetsgräns
De trafiksäkerhetskriterier som föreslås utgår från krockvåldsprincipen och syftar till att föra
kopplingen mellan hastighet och vägens säkerhetsstandard ett steg närmare nollvisionen.
Trafiksäkerhetskriterierna bygger på samma grunder som EuroRAP och är samordnade med
standardnivåerna i VGU (Vägar och Gators Utformning). Basen är de fyra viktiga
huvudområdena mötesseparering, sidoområde, korsningar och oskyddade trafikanter.
Miljökriterierna har som utgångspunkt att eftersträva en jämn reshastighet för att minimera
utsläpp med hänsyn till miljömålen. CO2-målet är särskilt viktigt och bör bedömas på
systemnivå men även buller och lokala utsläppsgränsvärden skall beaktas.
Kriterier för tillgänglighet och regional utveckling tar sin utgångspunkt i att bedömningen
skall utföras på längre sträckor, funktionellt sammanhängande stråk. Arbetspendling, restider
vid långa transportavstånd och näringslivets transporter är viktiga att beakta. Vägförbindelser
som bör ha en hastighetsgräns högre än bashastigheten ska tydliggöras i den nationella och
regionala planeringen.
Även aspekten kundanpassning skall beaktas. Detta genom att hastighetsgränserna skall vara
anpassade efter vägens standard så att de uppfattas som rimliga och förståliga, ger god
regelefterlevnad och att körningen upplevs som komfortabel av både kvinnor och män.
Förslaget innebär jämfört med nuvarande riktlinjer följande större förändringar:
• det införs rekommendationer om mitträcke för 110 km/tim från 2000 f/d och vid 90
från 4000 f/d. Idag saknas mitträckeskrav.
• sidoområdesrekommendationerna höjs från 7 m till 9 m vid 110 och från 5 m till 7 m
vid 90 km/tim
• nuvarande rekommendationer om bredd och omkörningssikt tas bort som
trafiksäkerhetskriterier
• nuvarande kriterier baserade på på skadekvoter tas bort
• trafikflödeskriterier införs för korsningar baserade på samma principer som för val av
korsningstyp i VGU
• kriterier för miljö, tillgänglighet och regional utveckling införs
• aspekten kundanpassning skall även bedömas

Innehåll
1
2

Bakgrund ............................................................................................................................ 2
Syfte och avgränsningar ..................................................................................................... 3
2.1
Projektets syfte ........................................................................................................... 3
2.2
Projektets avgränsningar ............................................................................................ 3
3
Nuläget ............................................................................................................................... 5
3.1
Kort om nuvarande system......................................................................................... 5
3.2
Riktlinjer 90/110 ........................................................................................................ 5
3.3
Arbetsordning 90/110 – kort om nuvarande handläggningsrutiner ........................... 5
3.4
Övrigt ......................................................................................................................... 6
3.5
Nuvarande vägnät....................................................................................................... 6
4
Hur nya hastighetskriterier kan utformas för att möta kraven från det transportpolitiska
målet ........................................................................................................................................... 9
4.1
Påverkan på de transportpolitiska delmålen............................................................... 9
4.2
Kort och lång sikt ..................................................................................................... 10
4.3
Angreppssätt............................................................................................................. 11
4.4
Nationell och regional planering .............................................................................. 12
5
Kriterier för prövning av hastighetsgränser ..................................................................... 13
5.1
Allmänt och avvägning ............................................................................................ 13
5.1.1
Tillgänglighet och regional utveckling ............................................................ 13
5.1.2
Trafiksäkerhet................................................................................................... 14
5.1.3
Miljö ................................................................................................................. 14
5.1.4
Transportkvalitet, jämställdhet samt kundanpassning ..................................... 14
5.2
Kriterier för tillgänglighet och regional utveckling ................................................. 15
5.3
Kriterier utifrån krockvåldsprincipen....................................................................... 15
5.4
Kriterier för miljö ..................................................................................................... 18
5.5
Kriterier för kundanpassning/trafikantacceptans ..................................................... 18
5.6
Utblick mot eventuellt nytt hastighetsgränssystem.................................................. 19
6
Arbetsordning för 90 och 110-ärenden ............................................................................ 21
6.1
Regelverk ................................................................................................................. 21
6.1.1
Hastigheter ....................................................................................................... 21
6.1.2
Bestämmelser om handläggningen................................................................... 22
6.1.3
Vägverket respektive Den statliga väghållningsmyndigheten ......................... 23
6.1.4
Nuvarande handläggningsrutiner ..................................................................... 23
6.1.5
Förslag till nya handläggningsrutiner............................................................... 24
6.1.6
Praktisk tillämpning av den nya handläggningsprocessen............................... 25
7
Övergripande effektbeskrivningar.................................................................................... 26
7.1
Effekter av krockvåldskriterier vid 70/90/110-system............................................. 26
7.2
Effekter av krockvåldskriterier vid 80/100/120-system........................................... 27
7.3
Effekter av lokal hastighetssänkning........................................................................ 28
8
Slutsatser .......................................................................................................................... 31
8.1
Ny handläggningsprocess för 90/110-ärenden - konsekvenser................................ 31
8.2
Utformning av nya hastighetsgränskriterier – förväntade konsekvenser ................. 32
8.3
Omfattning och införande av föreslaget system....................................................... 32
8.4
Utblick mot ett eventuellt nytt hastighetsgränssystem............................................. 32
8.5
Vidare arbete ............................................................................................................ 33
9
Referenser......................................................................................................................... 34

1 Bakgrund
Nuvarande kriterier och rutiner för prövning av hastighetsgräns högre än bashastigheten från
1997 har diskuterats i många sammanhang både internt och externt. En mängd förslag till
både smärre justeringar och större förändringar har presenterats, bland annat i utredningen
Den eviga hastighetsfrågan (Vägverket, 2001a), i den avbrutna utredningen
Hastighetsutredningen och i målombudens inriktningsförslag Den enade hastighetsfrågan,
diskussions-PM framlagd 030428 (Vägverket, 2003). Det senare förslaget prövades i
Pilotstudie Dalarna 031218, (Vägverket konsult, 2003). Diskussioner med målombud och i
Lilla direktionen 2004-02-04 om erfarenheterna av Pilotstudie Dalarna ledde till att HKm fick
i uppdrag att under första halvåret 2004 ta fram förslag till:
• underlag för beslut om hastighetsgränser på mötesseparerade 2+1-vägar med stöd av
ett Sydsamverkansprojekt
• underlag för beslut om hastighetsgränser på "Norrlandsvägar" med stöd av region Norr
och Mitt
Målombuden fick samtidigt i uppgift att formulera direktiv för uppdrag till S om bättre
anpassning av EuroRAPs RPS-kriterier till svenska förutsättningar, om tillämpning av
"Dalarna-metodiken" på en mer komplex arbetsmarknadssituation och om att analysera den
marginella arbetspendlingsefterfrågan. Vägverkets hantering av hastighetsärenden har också
analyserats av Professor Christer Hydén (Hydén, 2004).
Resultaten från utredningarna om mötesseparerade 2+1-vägar och "Norrlandsvägar"
tillsammans med ett antal principfrågor redovisades i Lilla Direktionen 2004-05-12. Vid detta
möte fick cHKm i uppdrag att föreslå dels nya kriterier för beslut om 90- och 110-föreskrifter
i hela landet, dels förändrad handläggningsrutin med utökad regional beredning. Arbetet
skulle utföras av en projektgrupp med företrädare för Sydregionerna, Region Norr och Mitt
samt Strl.
Förslaget utgör ett steg i strategin för en successiv anpassning av hastighetsgränserna utifrån
nollvisionen samt kraven på tillgänglighet, god miljö och positiv regional utveckling. Denna
strategi har Vägverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram enligt trafiksäkerhetspropositionen ”Fortsatt arbete för en säker vägtrafik”, (Prop. 2003/04:160).
Delrapportering har skett till Vägverkets direktion 2004-10-21 samt 2004-12-15.
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2 Syfte och avgränsningar
2.1 Projektets syfte
Projektets syfte har varit att föreslå kriterier för val av hastighet inom nuvarande
hastighetssystem samt anpassningar av nuvarande handläggningsprocess och beslutsrutiner
för Vägverket inom ramen för befintlig lagstiftning.
Inriktningen skulle vara att:
1) Regionerna bör, så långt nuvarande lagstiftning tillåter, sköta beredningen av alla
hastighetsärenden och ta fram principiellt förslag till beslut med motivering och
konsekvensbeskrivning efter samråd med kommun, polis, länsstyrelse, kunder och i
förekommande fall andra berörda. Besluten skall även fortsättningsvis fattas centralt.
2) Principerna för prövning av en vägs hastighetsgräns skall utgå från det
transportpolitiska målet. Utgångspunkten för att vissa vägar tillåts ha högre hastigheter
bör vara att dessa högre hastigheter behövs av tillgänglighetsskäl och/eller för positiv
regional utveckling. Dessa motiv ska ställas mot eventuella negativa effekter för till
exempel trafiksäkerhet och miljö. Hastighetsfrågan skall tydligare kopplas till den
ordinarie vägplaneringsprocessen.
3) De tekniska hastighetskriterier som tas fram för enskild vägsträcka bör bygga på
EuroRAP-principerna (RPS, 2003) och Vägar och gators utformning (VGU)
(Vägverket, 2004a), det vill säga i enlighet med de principer som tidigare redovisats
för mötesfria vägar, (Vägverket, 2004b). Kriterierna bör successivt kunna anpassas
mot nollvisionen i enlighet med trafiksäkerhetspropositionen (Prop. 2003/04:160)
allteftersom acceptans och ekonomiska förutsättningar erhålls för detta.
De nya kriterierna ska bygga på en portalparagraf att hastighetsgränser ska bestämmas utifrån
det transportpolitiska målet med helhetssyn, kundorientering och effektivitet.
Hastighetskriterierna bör på sikt vara avstämda mot vägens och fordonens säkerhetsnivå.
Inriktningen bör vara försvenskat EuroRAP. En svår fråga är hur motiven för vilka vägar som
bör ha 90 eller 110 ska se ut, särskilt med hänsyn till CO2-målet, och om dessa kriterier/motiv
ska finnas i hastighetskriterierna eller antas ingå i den ordinarie planeringen. I projektet ingår
att föreslå hur de negativa miljöeffekterna, särskilt CO2, av höjda hastigheter, kan motverkas.
På lokal nivå skall till exempel buller och intrångsfrågor samt och gestaltningsfrågor kring
krav på sidoområden, mitträcken med mera täckas av förslaget. Kriterietillämpningen skall
generellt sett syfta till att öka trafikanternas acceptans och förståelse för hastighetsgränserna.
Under arbetets gång har projektet fått tilläggsuppdraget att översiktligt skissa på ett förslag till
hastighetskriterier för ett system med 80/100/120 km/tim. Avsikten är att kunna bedöma
förutsättningar för och konsekvenser av en övergång från nya kriterier för 90 och 110 km/tim
till eventuellt framtida kriterier för 80/100/120 km/tim, kopplat till uppdraget att utreda ett
eventuellt nytt hastighetsgränssystem.

2.2 Projektets avgränsningar
De nya kriterierna skall tillämpas vid nyprövning av enskilda hastighetsärenden, inte en
systematisk översyn av hela vägnätet. Projektet avser vidare gällande hastighetsgränssystem
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(70-90-110 km/tim), något nytt hastighetsgränssystem utreds eller föreslås inte i detta projekt.
Uppdraget att ta fram en strategi för införandet av ett nytt hastighetsgränssystem har dock
beaktats i och med att detta projekt syftar till att ta ett steg mot en successiv anpassning av
hastighetsgränserna utifrån nollvisionen samt kraven på tillgänglighet, god miljö och positiv
regional utveckling.
Kriterierna är inte tänkta att användas för en översyn av hela vägnätet utan vid ny- och
omprövningar. Förslagen på formell handläggning och regional beredning utgår från
nuvarande lagstiftning.
Detta arbete behandlar inte utformningskriterier för nybyggnadsfallet. God trafiksäkerhet vid
vald hastighet säkerställs genom VGU som samtliga nybyggda vägar bör följa. Vid
nybyggnad bör alltid vägens utformnings- och hastighetsstandard överrensstämma.

4 (35)

3 Nuläget
3.1 Kort om nuvarande system
Nuvarande hastighetssystem infördes 1971. Inom tättbebyggt område är högsta tillåtna
hastighet 50 km/tim och utanför tättbebyggt område är högsta tillåtna hastighet 70 km/tim,
den så kallade bashastigheten. Vägverket får föreskriva att den högsta tillåtna hastigheten på
väg skall vara 90 eller 110 km/tim. Avvikelser från högsta tillåtna hastighet inom tättbebyggt
område meddelas genom lokala trafikföreskrifter av kommun. Lokala sänkningar utanför
tättbebyggt område meddelas genom lokala trafikföreskrifter av länsstyrelse. 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.
Kommunala beslut kan överklagas till länsstyrelse och liksom länsstyrelsebeslut överprövas
av Vägverket (sedan 1992, tidigare Trafiksäkerhetsverket). Fram till 1987 kunde besluten
överklagas till regeringen. Vägverkets 90- och 110-beslut kan överklagas till regeringen.

3.2 Riktlinjer 90/110
I samband med att nuvarande hastighetssystem infördes 1971 utgavs riktlinjer för 90/110beslut på landsbygd. 1975 kom ”Internrapport nr 12” 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.
Nuvarande 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
1997 års kriterier har endast tillämpats vid ny- och omprövningar vilket i praktiken betyder att
Norrlandsundantaget fortfarande ligger till grund för beslut om hastighetsgräns på många
vägar.

3.3 Arbetsordning 90/110 – kort om nuvarande
handläggningsrutiner
En framställning om hastighetsbegränsning kan komma från vem som helst. Sektion
trafiklagstiftning (Strl) handlägger årligen 100-200 hastighetsärenden varav cirka två
tredjedelar initieras av Vägverkets regioner och ungefär hälften av ärendena 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, när det gäller framställningar från annan leder cirka
en fjärdedel till föreskrift enligt förslaget.
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Arbetsordningen för 90/110-ärenden finns nedtecknad internt på Strl men är inte strikt
formaliserad. Arbetssättet vid beredning av 90/110-ärenden skiljer sig också en del mellan
regionerna. Merparten av hastighetsärendena väcks av vägverksregion i form av en skrivelse
till Vägverket centralt. Skrivelsen omfattar normalt en exakt identifiering av vägsträckan för
den föreslagna 90- eller 110-sträckan, i vilken utsträckning trafiksäkerhetskriterierna uppfylls
och sammanfattande motiv för den föreslagna hastighetsgränsen. Omfattningen av
samrådsyttranden från berörda kommuner, länsstyrelser och polismyndigheter och andra
intressenter varierar mellan regionerna.
Strl vänder sig antingen till regionen eller direkt till berörd polismyndighet eller kommun i
den mån det behövs göras kompletteringar. Länsstyrelsen kopplas i princip aldrig in inför
beslut om 90 eller 110 km/tim. När ärendet bedöms vara färdigutrett ansvarar Strl för den
slutliga beredningen och administrationen av ärendet.
Förslaget till nya handläggningsrutiner som presenteras nedan i kap 6 har utarbetats dels i
syfte att förenhetliga arbetssättet bland Vägverkets regioner, dels för att uppnå brett
förankrade beslutsförslag på regional nivå.

3.4 Övrigt
"Vinterhastigheter" infördes vintern 2003/04 efter en fyraårig försöksverksamhet.
Försöksverksamheten har följts upp av VTI, en rapport har publicerats helt nyligen (jan
2005). Det finns även äldre uppföljningar under försöksverksamhetens gång (Andersson,
2000)
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. 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
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
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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.
Olycksbilden domineras av singel- och mötesolyckor med tillsammans cirka 60 % av alla
dödade. En mötesolycka har samma precrash-förlopp som en singelolycka, ett ensamt fordon,
men slutar i kollision med mötande fordon istället för träd, stolpe eller liknande.
Under perioden 1998-2003 har cirka 100 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 nodolyckor i nivån drygt 0,002 vid 90
km/tim och cirka 0,003 vid 110 km/tim. Skillnaden mellan hastighetsgränserna stämmer
ungefär med potensmodellen. Detta innebär att frågan om 90 eller 110 på nuvarande cirka 100
mil mötesfria vägar handlar om ett statistiskt årligt utfall på cirka 7 eller 10 dödade.
D

DSS

Mapkm

L

Ådt

D

Procent

Vägtyp

D/10km

DSS/km

kvot

kvot

per år

mil

ap

tot

MO

Si

GC

Nod

DSS

50 2kf S

0,0189

0,021

0,0072

0,079

1198

459

822

8,7

12

58

12

50 2kf N

0,0779

0,086

0,0083

0,092

1726

184

2739

14,3

9

33

37

50 2 kf B

0,1205

0,418

0,0041

0,143

243

8

4667

1,0

33

67

50 MV

3,3333

12,000

0,0358

1,289

9

0

25500

0,3

0

100

70 2kf S

0,0169

0,012

0,0101

0,073

5394

3216

520

54,3

21

70 2kf N

0,1017

0,077

0,0115

0,088

3465

394

2816

40,0

70 2 kf B

0,3574

0,281

0,0125

0,098

1228

43

7504

15,3

70 MV

0,4444

0,696

0,0026

0,041

768

5

46744

90 2kf S

0,0222

0,016

0,0098

0,071

3093

1368

709

90 2kf N

0,0876

0,058

0,0091

0,060

10046

1042

2871

90 2 kf B

0,3385

0,151

0,0127

0,057

6511

245

6908

90 MV

0,2697

0,235

0,0023

0,020

2044

17

32373

110 2kf S

0,0179

0,010

0,0106

0,059

283

167

110 2kf N

0,0147

0,024

0,0039

0,063

605

158

110 2 kf B

0,2253

0,084

0,0131

0,049

2143

124

110 MV

0,1303

0,126

0,0021

0,021

7800

128

Tot

0,0523

0,036

0,0085

0,058

46557

7559

1687

Procent

tot

MO

Si

GC

Nod

12

95

13

33

24

17

26

158

5

19

32

28

0

33

35

10

13

20

31

0

100

12

6

25

11

78

56

10

6

395

21

47

9

9

29

32

17

21

304

18

25

11

27

43

13

15

28

121

15

17

8

40

2,0

17

67

0

17

31

19

31

0

49

30,3

27

40

18

2

220

25

45

7

6

91,3

39

26

16

11

604

27

32

7

13

83,0

55

17

10

12

371

35

29

5

14

4,7

21

57

7

29

41

11

47

1

35

466

3,0

11

67

11

0

17

22

60

2

6

1188

2,3

57

29

0

0

38

29

35

2

7

5612

28,0

54

18

1

6

104

34

32

2

9

16708

16,7

14

50

16

8

161

17

56

3

10

395

36

32

14

12

2707

23

35

9

18

2kfS=vägbredd under 6,6 m, 2kf N=vägbredd 6,6-11,4 m, 2kfB=vägbredd 11,5 m och bredare, MV=motorväg,
D=dödade DSS=döda och svårt skadade D o DSS-kvot=antal per miljonaxelparkm (Mapkm) ap=axelpar
MO=mötes- och omkörningsolyckor Si=singelolyckor GC=gång- och cykelolyckor W=viltolyckor Nod=olyckor
i noder enligt VDB, det vill säga korsningar med minst tre statliga vägar

Tabell Olycksutfall, väglängder och trafikflöden efter vägtyp
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Vägtyp belagt

D-kvot 1) TA2)
1998-00
döda per Mapkm % Ådt Längd Döda
Mapkm per år
ap
mil
per år

50 2 kf3)
70 2 kf
90 2kf <6,6 m
90 2kf 6,7-11,5 m
90 2kf >11,5 m
110 2kf<11,5 m
110 2kf >11,5 m

0,008
0,011
0,010
0,009
0,013
0,006
0,013

3167 7 1412
10088 22 849
3093 7 709
10046 22 2871
6511 14 6908
888
2 817
2143 5
85

651
3653
1368
1042
245
325
124

24
110
30
91
83
5
28

MV 1104)
totalt exkl MV
totalt

0,002
0,010
0,009

7800

128

17

12091

401

46557

17 16708

1) Dödskvot totalt inkl vilt och nod
2) TA=trafikarbete Mapkm=miljoner axelparkilometer
3) kf = körfält
4) MV=motorväg

Tabell Dödskvot, trafikarbete, trafikflöde, längd och antal döda efter vägtyp
Verkliga hastigheter följs upp årligen inom "basreformmätningarna". Resultaten från 2003
sammanfattas i tabellen nedan (Vägverket konsult, 2004). Medelhastigheterna för personbil
utan släp ligger i princip i nivå med hastighetsgränsen för alla hastighetsgränser med störst
andel överskridande vid 50 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)
50
70
90
110

Medelhastighet
(km/tim)
52
68
91
111

Andel
överskridanden %
69
54
56
59

Medelöverskridande
(km/tim)
9
10
11
12
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4 Hur nya hastighetskriterier kan utformas för att möta
kraven från det transportpolitiska målet
Det transportpolitiska målet, att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet, skall vara
utgångspunkt för hur ett nytt hastighetssystem och nya kriterier utformas. Detta mål bryts ner
och konkretiseras i de sex transportpolitiska delmålen. Genom dessa delmål går det att koppla
hastighetskriterier till transportpolitikens mål.

4.1 Påverkan på de transportpolitiska delmålen
Vid ett val av hastighetsgräns högre än bashastigheten kommer det att i regel uppstå positiva
effekter för målen tillgänglighet och regional utveckling medan målen miljö och
trafiksäkerhet i regel påverkas negativt.
Tillgänglighet gynnas vid högre hastighetsgräns, vid 110 km/tim framför allt för
personbilstrafikanter. 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
och att över 45 minuter är benägenheten att pendla 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, och då inte minst på grund av CO2-utsläppen, 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,
2001b). Den miljöfaktor som det direkt går att kompensera för är buller där olika fysiska
bullerskyddsåtgärder är möjliga. För att klara miljökvalitetsnormer (MKN) i storstäder är en
lägre och jämnare hastighet oftast att föredra.

CO2 (g/km)
950
850
lastbil med släp

750

fordonssammansättning 2010, god linjeföring
exklusive väglängdsberoende kallstart och
hot soak samt vägyte- och väglagseffekter

650
550
450
350

lastbil utan släp
250
150

personbil

50
30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Reshastighet V (km/h)

Trafiksäkerheten försämras med ökade hastigheter både vad avser olycksutfall och
konsekvensen av en olycka. Effekterna bedöms följa den så kallade potensmodellen
innebärande att antalet skadade ökar med andra potensen, svårt skadade och dödade med
tredje potensen och dödade med fjärde potensen på hastighetsökningen (Nilsson, 2000).
Exempelvis bedöms en medelhastighetsökning från 85 till 95 km/tim ge en över 50 procentig
ökning av antalet döda och svårt skadade ( (95/85)^4 = 1,56) En från krockvåldssynpunkt god
fysisk utformning av vägen och fordonet kan till stor del kompensera detta. Det bör undvikas
att skapa trafikmiljöer där krockvåldet överstiger människokroppens tålighet.
Jämställdheten kan till viss del påverkas av valet av hastighetsgräns. Ett stort antal
undersökningar visar att kvinnor kör saktare, är mer positiva till sänkta hastighetsgränser och
också är säkrare bilförare. 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
är att vägarnas tekniskt säkra hastigheter, de juridiska hastighetsgränserna och de verkliga
hastighetsgränserna ska överensstämma, figur nedan.
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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 genom sänkta
hastighetsgränser, ökad regelefterlevnad, 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
kommande vägåtgärder.
I och med det uppdrag Vägverket har fått att ta fram en strategi för en anpassning av
hastighetsgränserna har detta projekt fått en delvis ny tidshorisont. Det finns för närvarande
diskussioner inom Vägverket om en genomgripande omläggning av hastighetsbegränsningssystemet. Om beslut kommer att fattas om en sådan omläggning innebär det att
hastighetsgränserna för samtliga allmänna vägar kommer att omprövas i samband med
övergången till nytt system. Det finns inga hinder för att införa förändringar på kort sikt för
att sedan eventuellt övergå till ett helt nytt system 2007. Det kan till och med finnas fördelar
med en successiv och stegvis anpassning av kriterierna.

4.3 Angreppssätt
En viktig utgångspunkt för projektet har varit att hastighetsgränser ska bestämmas utifrån det
transportpolitiska målet med helhetssyn, kundorientering och effektivitet som ledstjärnor. En
annan utgångspunkt har varit att de nya 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 avvägning mellan de
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transportpolitiska delmålen erfordras således – såväl på systemnivå som vid beslut om
hastighetsgräns på en enskild vägsträcka.

4.4 Nationell och regional planering
I vägtransportplaneringen sker normalt en beskrivning av nuvarande tillstånd samt önskvärt
tillstånd i nu 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.
I den nationella och regionala vägtransportplaneringen bör de vägstråk och vägförbindelser
där reshastigheten bör vara 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, kan detta successivt åtgärdas med riktade trafiksäkerhetsåtgärder eller
väginvesteringar.
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
De utpekade vägstråken och vägförbindelserna kommer därför sannolikt främst att omfatta
det Nationella vägnätet samt de större regionala vägarna.
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5 Kriterier för prövning av hastighetsgränser
5.1 Allmänt och avvägning
Hastighetsgränser högre än bashastigheten ska prövas mot det transportpolitiska målet. Detta
innebär att samtliga sex delmål skall beaktas. Inget enskilt delmål är därvid prioriterat före de
andra. I de fall ett beslut får positiv respektive negativ påverkan på olika delmål skall en
bedömning av den samlade nyttan göras.
Ett problem som måste hanteras är att riktlinjerna och utformningskriterierna skall gälla för
hela vägnätet och kunna tillämpas från det att de beslutas. Detta innebär en mycket svår
avvägning mellan att utveckla trafiksystemet mot säkra hastigheter och samtidigt positiv
regional utveckling och god miljö och att finna idag tillämpbara kriterier. Sätts kriterierna
med för hög ambitionsnivå går de inte att tillämpa på dagens vägnät. Sätts kriterierna i stället
med för låg ambitionsnivå leder de inte till någon förbättring. De nya kriterierna har utformats
för det befintliga vägnätet och ligger inte i nivå med nybyggnadsstandarden för normala
kostnads- och intrångsförhållanden, vilket är det långsiktiga målet. Kriterierna måste dock
med tydlighet visa i vilken riktning utvecklingen går. Kriterierna har därför valts i enlighet
med ny- och ombyggnadsstandard vid höga kostnader och eller stora intrång, se närmare
VGU. Prövningen mot det transportpolitiska målet innebär också precis som i dagens system
att inget enskilt kriterium är tvingande.

5.1.1 Tillgänglighet och regional utveckling
Kriterier 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 sannolikt huvudsakligen de nationella vägarna och vissa viktiga 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, 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.
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5.1.2 Trafiksäkerhet
Förslaget till trafiksäkerhetskriterier har i högre grad än nuvarande hastighetskriterier byggt
på nollvisionens krockvåldsprinciper. Det vill säga 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, 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. Konsekvenserna skulle bli att en mycket stor del av svenska
vägnätet tvingas sänkas till 70 km/tim, vilket inte skulle få någon som helst acceptans hos
trafikanterna.
Trafiksäkerhetskriterierna bygger på fyra huvudområden som bör uppfyllas och på övrigt som
bör beaktas. De viktigaste huvudområdena utifrån trafiksäkerhetsstandard i förslaget som bör
uppfyllas är:
- Mötesseparering
- Sidoområde
- Korsning
- Oskyddade trafikanter (Gång/Cykel)
Med dessa som grund är övertygelsen att en betydligt tydligare koppling mellan
infrastrukturens trafiksäkerhetsstandard och hastighetsval erhålls. Kriterierna är till stora delar
samordnade med EuroRAPs principer, Nollvisionen (Prop. 1996/97:137) och VGU.

5.1.3 Miljö
I nuvarande riktlinjer saknas miljökriterier. Miljökriterierna har som utgångspunkt att
eftersträva en jämn reshastighet för att minimera utsläpp med hänsyn till miljömålen. Detta
innebär bland annat att delsträckor bör 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.
Kriterierna vid val av lokal hastighetsnedsättning i korsningar har valts med hänsyn till
miljömålen.
CO2-målet är särskilt viktigt och bör bedömas på systemnivå, såsom framgår av avsnitt 4.1.
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 lokala utsläppsgränsvärden skall inte överskridas.

5.1.4 Transportkvalitet, jämställdhet samt kundanpassning
I nuvarande riktlinjer saknas kriterier för dessa faktorer. Målen för transportkvalitet och
jämställdhet kan beaktas ur ett kundperspektiv genom faktorerna 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 i princip enligt VGU-
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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.
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.

5.2 Kriterier för tillgänglighet och regional utveckling
Hastighetsgränser bör med hänsyn till målet för tillgänglighet och regional utveckling
uppfylla följande kriterier:
Hastighetsgränser bör sättas så att arbetspendling underlättas och restidseffekterna av långa
transportavstånd 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.

5.3 Kriterier utifrån krockvåldsprincipen
Förslag på trafiksäkerhetskriterier vid val av hastighet 90, 110 km/tim har upprättats. Dessa
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.
Förslaget innebär jämfört med nuvarande riktlinjer följande större förändringar:
• det införs rekommendationer om mitträcke för 110 km/tim från 2000 f/d och vid 90
från 4000 f/d. Idag saknas mitträckeskrav.
• sidoområdesrekommendationerna höjs från 7 m till 9 m vid 110 och från 5 m till 7 m
vid 90 km/tim
• nuvarande rekommendationer om bredd och omkörningssikt tas bort som
trafiksäkerhetskriterier
• nuvarande rekommendation om viltstängsel begränsas till viltrika områden
• nuvarande kriterier baserade på skadekvoter tas bort då de sällan är relevanta på grund
av litet statistiskt underlag. De är dessutom etiskt svåra och "omöjliga" ur
kundsynpunkt.
• trafikflödeskriterier införs för korsningar baserade på samma principer som för val av
korsningstyp i VGU. Grundkriteriet är att plankorsningar med en statistiskt förväntat
utfall på mer än 0,15 döda och svårt skadade i motorfordonsolyckor utan
hastighetssänkning inte ska accepteras.
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Trafiksäkerhetskriterier som bör uppfyllas
110
Mötesseparering: mitträcke 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 låga flöden mellan cirka 500 och 2000 f/d bör
säkerhetszonen uppfylla VGU MG-standard vid radier
under 1000 m och i övrigt i huvudsak VGU L-standard

VGU-110 km/tim
radie
MG L
>1000
9
6
800
11
7
700
12
8
600
9

Säkerhetszonen bör vid mycket låga flöden under cirka
500 f/d uppfylla VGU L-standard.
Fotgängare och cyklister: bör vara mycket få. Särskild hänsyn bör tas till barn.
Korsningar: inkommande trafikflöden på primär- och sekundärväg bör inte överstiga
följande värden för tre- respektive fyrvägskorsningar

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
Mötesseparering*: mitträcke bör finnas vid trafikflöden över cirka 4 000 f/d.
Sidoområde: Säkerhetszonen (alternativt räcke) bör vid flöde över
2000 f/d huvudsakligen uppfylla VGU MG-standard
Vid låga flöden mellan cirka 500 och 2000 f/d bör
säkerhetszonen uppfylla VGU MG-standard vid radier
under 1000 m och i övrigt i huvudsak VGU L-standard
Säkerhetszonen bör vid mycket låga flöden under cirka
500 f/d 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

Fotgängare, cyklister: bör vara få. Särskild hänsyn bör tas till barn.
Korsningar: inkommande trafikflöden på primär- och sekundärväg bör inte överstiga
följande värden för tre- respektive fyrvägskorsningar

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
*) Andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, exempelvis ATK, målad 1+1 eller 1+2 kan ersätta
fysisk separering under en övergångsperiod

17 (35)

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 vara av typ C med en lutning 1:3. Åtgärden sido- eller slänträcke övervägs

5.4 Kriterier för miljö
Hastighetsgränser bör med hänsyn till miljömålet uppfylla följande kriterier. Som ovan
nämnts saknades miljökriterier tidigare
Hastighetsgränser bör på systemnivå sättas med hänsyn till de nationella miljömålen, särskilt
CO2. Konsekvensbeskrivningen ska redovisa utsläppseffekter.
Hastighetsgränser bör sättas så att bullergränsvärden och lokala utsläppsgränsvärden 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.
Buller: problem med buller skall lösas på sedvanligt sätt

5.5 Kriterier för kundanpassning/trafikantacceptans
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.
Kriterierna är nya men ersätter delvis tidigare trafiksäkerhetskriterier om bredd och sikt.
Skillnaderna innebär att tidigare kombinerade bredd och siktkrav ersätts med separata bredd
och siktrekommendationer kopplade till trafikanters förväntade hastighetsval och
körupplevelse.
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.
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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

5.6 Utblick mot eventuellt nytt hastighetsgränssystem
Trafiksäkerhetskriterier för hastighetsgränserna 80, 100, 120 km/tim har skisserats för de
viktigaste faktorerna. Detta på grund av det uppdrag Vägverket har fått att se över
möjligheterna till ett nytt system 2007. Syftet är att på ett kortfattat sätt illustresa hur en
övergång mellan de två systemen skulle kunna se ut. Andra varianter på kombinationer av
hastighetsgränssystem finns men denna kombination är den mest heltäckande.
120
Mötesseparering: mitträcke skall finnas
Sidoområde: Säkerhetszonen (alternativt räcke) bör huvudsakligen
uppfylla "extrapolerad" VGU MG-standard och aldrig
vara under "extrapolerad" VGU låg standard

VGU-120 km/tim
radie
MG L
>1000
11
8
800
13
9
700
14
10
600
11

Fotgängare, cyklister och bebyggelse: får ej förekomma
Korsningar och anslutningar: endast planskilda korsningar
100
Mötesseparering: mitträcke utom vid lågt trafikflöde (under cirka 2000 f/d)
Sidoområde: Säkerhetszonen (alternativt räcke) bör vid flöde över
2000 f/d huvudsakligen uppfylla interpolerad VGU MGstandard
Vid låga flöden mellan cirka 500 och 2000 f/d bör
säkerhetszonen uppfylla VGU interpolerad MGstandard vid radier under 1000 m och i övrigt i
huvudsak VGU L-standard

VGU-100 km/tim
radie
MG L
>1000
10
8
800
12
9
700
13
10
600
11

Säkerhetszonen bör vid mycket låga flöden under cirka
500 f/d uppfylla interpolerad VGU L-standard.

Fotgängare, cyklister och bebyggelse: litet antal accepteras
Korsningar och anslutningar: diagram för lämplig hastighet i korsning, anpassas på samma
sätt som för 90/70
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80
Mötesseparering: mitträcke vid mycket höga trafikflöden (över cirka 15000 f/d)
Sidoområde: Säkerhetszonen (alternativt räcke) bör vid flöde över
2000 f/d huvudsakligen uppfylla interpolerad VGU MGstandard
Vid låga flöden mellan cirka 500 och 2000 f/d bör
säkerhetszonen uppfylla VGU interpolerad MGstandard vid radier under 1000 m och i övrigt i
huvudsak VGU L-standard

VGU-80 km/tim
radie
MG L
>1000
6
3,5
800
6,5 3,5
700
6,5
4
600
7
4,5
500
8
5
400
8,5
5

Säkerhetszonen bör vid mycket låga flöden under cirka
500 f/d uppfylla interpolerad VGU L-standard.
Fotgängare, cyklister och bebyggelse: måttligt antal accepteras
Korsningar och anslutningar: diagram för lämplig hastighet i korsning, anpassas på samma
sätt som för 90/70
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6 Arbetsordning för 90 och 110-ärenden
Nyheten i det föreslagna arbetssättet är att beredningen av ett hastighetsärende om 90
respektive 110 km i timmen skall ta sin utgångspunkt i ett helhetstänkande. Det finns en
naturlig koppling mellan vägplaneringssidan, länsstyrelsernas (alternativt regionala
självstyrelseorgans) ansvar för planering, samhällsutveckling och infrastruktur.
Länsstyrelserna ansvarar till exempel för regionala utvecklingsprogram vars syfte är att
säkerställa god infrastruktur inom och mellan regioner. Kommuner har ett givet intresse av att
delta i och få insyn i detta arbete.
Frågor om vägar, vägars funktionalitet och hastighetsanspråk är högaktuella i detta
sammanhang. Att se till helheten och det övergripande snarare än det isolerade beslutet om
hastighetsgräns är en nödvändig utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Detta är en av
anledningarna till att föreslå att hastighetsärenden skall beredas i samrådsform med övriga
medaktörer (länsstyrelse/regionalt självstyrelseorgan, polismyndighet, berörda kommuner).
Syftet med samråden är att samla olika aktörers syn på en vägs funktionalitet, att vara överens
om dess förutsättningar ur trafiksäkerhetssynpunkt, ur tillgänglighetssynpunkt samt övriga
förutsättningar som kan ha betydelse för hastighetsfrågan. Syftet är inte att påverka någon
annan myndighet i dess myndighetsutövning. Huvudpoängen med samråd är således att
möjliggöra för de olika aktörerna att utbyta information och att stötta i frågor som kan ha
betydelse för den fortsatta strategiska planeringen.
Nuvarande beslutsordning och riktlinjer redovisades översiktligt i kapitel 3. Nedan följer en
mer ingående redogörelse av regelsystemet och övriga förutsättningar som styr
arbetsordningen. En detaljerad beskrivning av nuvarande handläggning av 90/110-ärenden
samt ett förslag till nya handläggningsrutiner presenteras. Tanken med de nya rutinerna har i
enlighet med direktiven varit att decentralisera beredningen av 90/110-ärenden för att på detta
sätt möjliggöra en samordning av hastighetsfrågorna med vägtransportplaneringen i övrigt.

6.1 Regelverk
6.1.1 Hastigheter
Hastighetssystemet består av allmänna hastighetsbegränsningar som främst regleras i 3 kap 17
§ trafikförordningen (SFS 1998:1276, nedan förkortad Trf). Enligt bestämmelsen får fordon
inte föras med högre hastighet än 50 km/tim inom tättbebyggt område respektive 70 km/tim,
den så kallade bashastigheten, utanför tättbebyggt område. Vidare 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. Enligt samma lagrum får Vägverket föreskriva att den högsta tillåtna hastigheten, i
stället för bashastigheten, skall vara 90 eller 110 km/tim. För motorväg finns också en allmän
hastighetsgräns, 110 km/tim, enligt 9 kap 1 § Trf.
Avvikelser från de allmänna hastighetsgränserna beskrivna ovan beslutas i form av lokala
trafikföreskrifter. Dessa kan föreskrivas av kommun respektive länsstyrelse. 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.
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6.1.2 Bestämmelser om handläggningen
Vägverket i sin egenskap av statlig myndighet styrs av verksförordningens (SFS 1995:1322)
regler beträffande en myndighets utfärdande av föreskrifter, inhämtande av uppgifter och
utövande av tillsyn.
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. Det innebär att innan verket beslutar föreskrifter skall dessa bland annat
beredas i enlighet med bestämmelser i verksförordningen:
”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 till generaldirektören delegera
rätten att besluta sådana föreskrifter som inte är av principiell karaktär eller annars av större
vikt. Förordningen ger inte någon möjlighet att delegera rätten att besluta föreskrifter vidare.
Styrelsen har delegerat till GD att besluta sådana föreskrifter som inte är av principiell
karaktär eller av större betydelse. Föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten skall
vara 90 eller 110 km/tim beslutas därför regelmässigt av GD.
Föreskrifterna avser för närvarande i regel en väg inom ett visst län. Föreskriftsmandatet i
trafikförordningen är emellertid sådant att föreskrifterna kan avse flera län och mer än en väg.
Det nuvarande systemet med en författning för en väg inom ett län infördes för att minska
risken att fel i kungörandet och utmärkningen skulle kunna medföra att överträdelser av en
föreskrift inte skulle kunna beivras straffrättsligt.1 Direktiven till föreliggande utredning
innebär dock att hastighetsbeslut bör tas med utgångspunkt från ett funktionellt, inte ett
administrativt förhållningssätt.
Sammanfattningsvis finns det inga formella juridiska hinder mot att Vägverkets regionala
organisation bereder beslut om 90 och 110 km/tim.

1

Före 1998 förekom ett antal fall där ansvar inte kunde ådömas på grund av brister i kungörandet. Bristerna
bestod i att föreskrifterna inte hade tagits i kommunala liggare. År 1998 återinfördes kravet på kungörande i
författningssamling av föreskrifterna. Ordningen att föreskrifterna skulle tas in i liggaren men eventuella brister i
intagandet påverkade inte möjligheten att ådöma ansvar för överträdelser av föreskrifter som kungjorts i
författningssamling. Kvar står att brister i utmärkningen kan medföra att ansvar inte kan ådömas.
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6.1.3 Vägverket respektive Den statliga väghållningsmyndigheten
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 som är den myndighet som, 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.
I de fall Vägverkets regioner föreslår att föreskrifter om högsta tillåtna hastighet 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. Regionen kan inte i
dessa ärenden ses som en egen myndighet som har rätt att överklaga vägverkets beslut.
I huvudsak är det i den regionala vägverksverksamheten avseende byggande och drift av
allmän väg och trafiksäkerhet som förhållanden som motiverar ändring av föreskrifterna
uppmärksammas. Kännedom om vägars allmänna förhållanden finns i den regionala
verksamheten och ärendena bör därför beredas med utredningsinsatser från regionerna.

6.1.4 Nuvarande handläggningsrutiner
En framställning om hastighetsbegränsning kan komma från vem som helst. Sektion
trafiklagstiftning handlägger årligen 100-200 hastighetsärenden varav cirka två tredjedelar
initieras av regionerna och ungefär hälften av ärendena är omprövning av hastigheten på
befintliga vägar. Av de förslag som inkommer från regionerna leder nio av tio ärenden till
föreskrift enligt förslaget, när det gäller framställningar från annan leder cirka en fjärdedel till
föreskrift enligt förslaget.
Arbetsrutinen för 90/110-ärenden ser för närvarande ut enligt nedan.
1. Sökanden meddelas att ärendet inkommit, vem som är handläggare och bedömd
handläggningstid
2. Externa ärenden, det vill säga sökanden utanför Vägverket, sänds till
länspolismyndighet, region och kommun för yttrande, regionen hör i sin tur ofta
länsstyrelsen
3. Interna ärenden kompletteras vid behov med yttranden från polisen och kommun
4. Vid tveksamheter eller olika uppfattningar görs platsbesök av Strl efter information
om detta till regionen. Vid olika uppfattning mellan region och Strl rapporteras till
HKm
5. Allt som tillförts ärendet kommuniceras med sökanden om beslutet bedöms gå emot
honom
6. Förslag till föreskrift tas fram
7. Föreskriftsförslag med konsekvensutredning sänds (enligt Verksförordningen) för
kännedom/yttrande till Ekonomistyrningsverket, kommun, region
8. Samråd och juridisk granskning av föreskriften
9. Föredragning för GD som beslutar om föreskrift
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10. Införande i verkets författningssamling samt tryckning. Föreskriften expedieras till
berörda kommuner, region och sökande. Föreskriften träder i kraft 4-6 veckor efter att
föreskriften kommit ut från trycket
11. Kommunen tar in föreskriften i sin liggare, sänder utdrag till
väghållningsmyndigheten som märker ut föreskriften samt till polismyndighet och
länsstyrelse
12. Beslutet (föreskriften) kan överklagas till regeringen inom tre veckor från den tidpunkt
vägmärken sattes upp

6.1.5 Förslag till nya handläggningsrutiner
Med utgångspunkt från tanken om en ökad regional beredning och en tydligare samordnande
central roll med centrala beslut har ett förslag till ny handläggningsprocess utarbetats.
Följande handläggningsprocess föreslås:
1. Ett ärende om 90 eller 110 km/tim väcks av Vägverkets region, annan myndighet,
organisation, intresseförening eller enskild. Ärendet bereds av Vägverket regionalt.
2. Vägverksregionen ansvarar för grundläggande faktainsamling och beredning. Underlaget
bör ta sin utgångspunkt i en funktionellt sammanhängande förbindelse, till exempel lokal
arbetsmarknadsregion.
3. Regionen kontaktar berörda länsstyrelser, kommuner, polismyndigheter, regionala
självstyrelseorgan och eventuellt extern sökande för samråd. 2 Syftet med samrådet är att
få en helhetsbild av olika aktörers syn på den funktionella förbindelsen och dess
hastighetsanspråk. Samrådet genomförs förslagsvis via möte, gemensamt platsbesök eller
genom inhämtande av yttranden. Om samråd skett i mötesform dokumenteras detta i
justerat mötesprotokoll. Har gemensamt platsbesök ägt rum dokumenteras samrådet i en
tjänsteanteckning. Yttranden kan också inhämtas genom remissförfarande. Generellt
gäller att samrådet och underlagets omfattning anpassas till det enskilda ärendets
beskaffenhet.
4. Vägverksregionen sammanställer ett beslutsunderlag som skall innefatta:
- ett förslag till hastighetsgränser på den aktuella sträckan inklusive eventuella
säsongsvisa variationer.
– en konsekvensbeskrivning med avseende på de föreslagna hastighetsgränsernas
uppfyllelse av de olika transportpolitiska delmålen samt gällande kriterier för krockvåld,
miljö, tillgänglighet och trafikantacceptans.
– en redovisning av berörda parters uppfattning
5. Ansvarig chef översänder materialet till Strl för vidare handläggning. Förslaget skickas
också för kännedom till berörda samrådsparter.
6. 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.
7. 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.

2

Samråd med kundråd eller annan kundgruppsföreträdare ska i första hand ske på systemnivå. Metoden härför
avses att successivt utvecklas.
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8. Styrelsen alternativt GD 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.
9. Införande i verkets författningssamling samt tryckning sker. Föreskriften expedieras till
berörda kommuner, region och sökande. Föreskriften träder i kraft 4-6 veckor efter att
föreskriften kommit ut från trycket
10. Kommunen tar in föreskriften i sin liggare, sänder utdrag till väghållningsmyndigheten
som märker ut föreskriften samt till polismyndighet och länsstyrelse
11. Beslutet (föreskriften) kan överklagas till regeringen senast inom tre veckor från den
tidpunkt vägmärken sattes upp
12. Berörd kommun respektive länsstyrelse fattar självständiga beslut beträffande lokala
trafikföreskrifter om hastigheter inom tättbebyggt område och lokala hastighetssänkningar
utanför tättbebyggt område.

6.1.6 Praktisk tillämpning av den nya handläggningsprocessen
De nya kriterierna och handläggningsrutinerna föreslås tillämpas vid prövning av 90
respektive 110-ärenden från och med den 1 mars 2005. Arbetssättet bör vara genomfört senast
den 1 oktober 2005. Någon mer omfattande översyn av det befintliga vägnätets
hastighetsgränser är inte planerad på kort sikt.
Tankesättet, det vill säga att utgå från en vägs funktionalitet och kraven på en balanserad
måluppfyllelse, bör också prägla regionens hållning i yttranden till länsstyrelsen i samband
med dess handläggning av lokala trafikföreskrifter.
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7 Övergripande effektbeskrivningar
Förslaget är svårt att konsekvensbeskriva eftersom utfallet som i dagens system beror på vilka
avvägningar som kommer att föreslås regionalt och beslutas centralt. Syftet med förslaget är
att det tillämpas vid ny- och omprövning. Antalet vägsträckor som inkommer till prövning är
omöjligt att förutse.
Nuvarande system med trafiksäkerhetskriterier som "en del av beslutunderlaget" innebär att
avvägningar utförs redan idag. Det nya förslaget innebär att kravet på motiv för avvägningen
förstärks och att kriterier för fler delmål än trafiksäkerhet formulerats.
Trafiksäkerhetskriterierna har dessutom skärpts, särskilt för mitträcke men även för
sidoområde.
Ett sätt att illustrera möjliga konsekvenser är att illustrera vad en absolut tillämpning av
krockvåldskriteriet för mittseparering skulle ge, det vill säga en omedelbar totalöversyn av
hela vägnätet. Ytterligare en konsekvensbeskrivning är vilka miljö- och
trafiksäkerhetseffekter lokala sänkningar i korsning ger.

7.1 Effekter av krockvåldskriterier vid 70/90/110-system
Förslaget innebär för 110 km/tim mitträcke utom vid flöde under 2000 f/d och för 90 km/tim
mitträcke utom vid flöde under 4000 f/d.
En absolut tillämpning medför överslagsmässigt baserat på VDB-data (väg data banken):
• cirka 200 mil "13 m -vägar" med 90 och 110 km/tim skulle behöva sänkas till 70
km/tim i avvaktan på räckesutbyggnad. Medelfödet bedöms vara cirka 7000 f/d. Cirka
80 mil av dessa förväntas få mitträcke till och med 2007.
• cirka 10-20 mil normala 2-fältsvägar med 110 sänks till 90 km/tim. Medelfödet
bedöms vara cirka 1500 f/d.
• cirka 175 mil normala 2-fältsvägar med 90 sänks till 70 km/tim. Medelflödet bedöms
vara cirka 5000 f/d.
De skärpta sidoområdeskraven innebär ytterligare sänkningar, svåra att bedöma omfattningen
av.
Sänkningarna på grund av brister i mittsepareringen motsvarar ett trafikarbete per år på
knappt 10000 Mapkm per år motsvarande knappt 20 % av det totala trafikarbetet på statliga
belagda vägar. Detta skulle ge en minskning av koldioxidutsläppen, givet fullständig
hastighetsanpassning, på cirka 225 000 ton per år och en minskning av antalet döda, givet
total hastighetsanpassning, på cirka 70. Den totala restidsförlusten skulle ligga på drygt 40
miljoner timmar.
Bedömningen utgår ifrån nuvarande genomsnittliga dödsrisker och potensmodellen för
effekter av hastighetsförändringar, total hastighetsanpassning och Effektsamband 2000:s
koldioxidutsläppsmodeller för genomsnittliga fordonssammansättning 2010 vid
linjeföringsklass 1 och 6 % lastbilar utan släp och 6 % lastbilar med släp samt medelföden på
7000, 1000 och 4000.
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Verklig hastighet

D-kvot
Ådt

TA

före

Kilo timmar CO2 ton

Vägtyp

från

till

Km

efter färre D

13_90/110
9_110
9_90

100
110
90

70
90
70

2000 7000 5110 0,013 0,0031
150 1500 82 0,004 0,0018
1750 5000 3194 0,009 0,0033
8386

50
0
18
69

förlust

vinst

17033
411
15969
33413

156366
1807
67069
225242

7.2 Effekter av krockvåldskriterier vid 80/100/120-system
Förslaget innebär för 120 km/tim mitträcke och vid 100 km/tim mitträcke utom vid flöde
under 2000 f/d.
En absolut tillämpning medför överslagsmässigt baserat på VDB-data:
• cirka 130 mil motorväg höjs till 120
• cirka 50 mil mötesfritt sänks till 100 och lika mycket höjs till 100
• cirka 200 mil "13 m -vägar" med 90 och 110 skulle behöva sänkas till 80 km/tim i
avvaktan på räckesutbyggnad. Cirka 80 mil av dessa förväntas få mitträcke till och
med 2007
• cirka 10-20 mil normala 2-fältsvägar med 110 sänks till 100
• cirka 500 mil normala 2-fältsvägar med 90 sänks till 80
• nuvarande 70-nät är svårbedömt, idag cirka 1600 mil smalare än 5,5, cirka 1600 i
intervallet 5,5 - 6,5 m och cirka 500 mil över 6,5 m med mycket varierande
hastigheter. Troligt att det mesta skulle få 80 men med ganska små faktiska
hastighetseffekter
De skärpta sidoområdeskraven innebär ytterligare sänkningar, svåra att bedöma omfattningen
av.
Effekterna för motorvägar, 13 m vägar och normala tvåfältsvägar sammanfattas i tabellen
nedan baserat på samma antaganden som i avsnittet innan.
Vägtyp
MV
13
110
90

Verklig hastighet
från
till
110
120
100
80
110
100
90
80

Km
Ådt
TA
1300 16000 7592
2000 6000
4380
150 3000 164,25
5000 2000
3650
15786

D-kvot
före
0,002
0,013
0,04
0,009

Kilo timmar
efter färre D - minskning
0,003
-6
-66810
0,005
34
19272
0,027
2
1445
0,006
12
32120
tot
42
-13972

CO2 ton
235352
-84797
-3180
-70664
76711

Mittsepareringsändringarna skulle påverka cirka 15000 Mapkm/år och ge en ökning av
koldioxidutsläppen, givet hastighetsanpassning, på cirka 75 000 ton per år och en minskning
av antalet döda, givet total hastighetsanpassning, på cirka 40. Den totala restidsvinsten skulle
ligga på cirka 15 miljoner timmar.
Konsekvenserna av ett helt nytt hastighetsgränssystem 2007 är mer av praktisk art och inte
specifikt kopplade till detta projekt. Två viktiga frågor att beakta under en eventuell
övergångsperiod är dels frågan om 2+1-vägar skall höjas till 110 km/tim och sedan eventuellt
sänkas till 100 km/tim eller ej dels att säkerställa att projekteringen av nya vägar redan i ett
tidigt skede anpassas efter de kommande standardkraven. Det kan till och med finnas fördelar
med en successiv och stegvis anpassning av kriterierna.
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Ett system med 40/60/80/100/120 km/tim som har mittseparering som
trafiksäkerhetskriterium för högre hastighet än 80 vid större trafikflöden bedöms ha positiv
effekt på trafiksäkerheten. Systemet bedöms även ge stora möjligheter att nå väsentliga
trafiksäkerhets- och miljövinster genom sänkning av tätortsgator med 50 till 40 km/tim och
landsbygdsvägar med 90 till 80 km/tim.

7.3 Effekter av lokal hastighetssänkning
Merutsläpp på grund av acceleration och retardation mellan olika hastigheter kan bedömas
med följande samband från Effektsamband 2000 för personbilar, lastbilar utan och med släp.
(Obs jämför med att köra samma sträcka med den aktuella hastigheten)
Figur bränsleförbrukning för personbilar
25
Bränsle (ml/stopp) för personbil
EVA 2.3 exkl vägyta
- CO2= 2,36*B (g/ml)
- SO2= 0,000058*B (g/ml)
Bränsle: 2,80 kr/liter
CO2: 1,5 kr/kg
SO2: 20 kr/kg lok:0,029*VF*10*B^0,5
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Figur bränsleförbrukning för lastbilar utan släp
70
Bränsle (ml/stopp) för lastbil utan släp
- CO2= 2,54*B (g/ml)
- SO2= 0,000015*B (g/ml)
Bränsle: 1,88 kr/liter
CO2: 1,5 kr/kg
SO2: 20 kr/kg lok:0,029*VF*10*B^0,5
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Figur bränsleförbrukning för lastbilar med släp
600
Bränsle (ml/stopp) för lastbil med släp
EVA 2.3 exkl vägyta
- CO2= 2,54*B (g/ml)
- SO2= 0,000015*B (g/ml)
Bränsle: 1,88 kr/liter
CO2: 1,5 kr/kg
SO2: 20 kr/kg lok:0,029*VF*10*B^0,5
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Ett konkret exempel får illustrera hur stort det extra koldioxidutsläppet blir på grund av
accelerationer och retardationer för exempelsträckan mellan A-stad och B-stad nedan vid
införande av två lokala 70 km/tim begränsningar vid väg xx och väg zz.
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Figur Exempelsträcka

En lokal hastighetsgräns från 90 till 70 km/tim antas innebära att personbilar sänker sin
hastighet från 90 till 80 och lastbilar med och utan släp från 80 till 75 km/tim.
Trafikflödet på sträckan är 6000 f/d med 10 % lastbilstrafik. Av lastbilstrafiken är 2/3 utan
släp och 1/3 med släp. Vagnparken motsvarar 2005-års standard enligt figurer ovan. Detta
innebär: för personbil 90 till 80 och upp igen ger en ökning på cirka 2 g CO2, för lastbil utan
släp från 80 till 75 och upp igen ger plus minus noll och för lastbil med släp från 80 till 75 och
upp igen ger en ökning på cirka 100 g CO2.
Med givna flöden innebär detta ett ökat utsläpp av CO2 med 30,8 kg per dag och korsning. På
ett år skulle det ökade utsläppet motsvara cirka 20 ton CO2 på sträckan.
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8 Slutsatser
Föreliggande rapport summerar arbetet med att föreslå dels ny handläggningsprocess av
hastighetsärenden och dels nya kriterier för bedömning av hastighetsgräns över
bashastigheten. Konsekvenserna av nya handläggningsrutiner och kriterier är till viss del
svårbedömda. Nedan presenteras resonemang och slutsatser som framkommit under arbetets
gång.

8.1 Ny handläggningsprocess för 90/110-ärenden - konsekvenser
Handläggning av hastighetsärenden på det sätt som föreslagits bottnar i grundtanken att
hastighetsgränser i befintligt vägnät liksom framtida planerade ändrade hastighetsgränser ska
beredas tillsammans med såväl fysiska som övervakande åtgärder i samspel med regionala
intressenter. Syftet är att uppnå en effektiviserad handläggning nära ärendets ursprung samt
skapa förutsättningar för helhetssyn och kundorientering i enlighet med nuvarande
transportpolitik och huvudslutsatserna i utredningarna Den eviga hastighetsfrågan och Den
enade hastighetsfrågan.
Regionernas utökade ansvar för beredning av hastighetsärenden och införande av
gemensamma handläggningsrutiner väntas leda till att beslutsunderlagen förbättras generellt.
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 avsevärt. Omfattande effektanalyser görs redan på
planeringsstadiet vilket minimerar arbetsinsatsen i fråga om faktainsamling och
konsekvensbeskrivning i ärendets senare skede.
Vad gäller handläggningen som sådan väntas ett arbetssätt i enlighet med det föreslagna leda
till ett utökat samarbete mellan delprocess 2 och 3 på regional nivå och mer strategiska
samråd med regionala samarbetspartners. Beredningen görs idag normalt av regionernas
trafikingenjörer. Införandet 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 vägplaneringssidan. 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. Ett förslag kan vara att koncentrera arbetsuppgifterna hos 1-2
tjänstemän/region.
Strl:s roll förväntas bli mer strategisk på så sätt att 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. 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,
centrala beslut.
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8.2 Utformning av nya hastighetsgränskriterier – förväntade
konsekvenser
De nya hastighetskriterierna 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. Valet av hastighetsgränser längs den
aktuella förbindelsen skall konsekvensbeskrivas konkret mot de transportpolitiska delmålen
med motiv för den slutliga avvägningen.
Kriterierna är avsedda att enbart användas vid ny- och omprövning så antalet prövningar och
vilka sträckor som kan bli aktuella går inte att förutse. Vid ett grovt överslag över hela
vägnätet torde ett antal hastigheter sänkas om hänsyn enbart tas till trafiksäkerhetskriterierna.
Detta skulle leda till positiva effekter för trafiksäkerhet och miljö men negativa effekter för
tillgängligheten. Även vid en bedömning då tillgängligheten vägs in borde trafiksäkerheten
förbättras. Detta genom att större fokus läggs vid de allvarligaste briserna i utformning vid
olika hastigheter och att det på ett tydligt sätt kopplar vägförbättringsåtgärder till vägens
hastighetsstandard.

8.3 Omfattning och införande av föreslaget system
Den föreslagna handläggningsprocessen bör i möjligaste mån gälla samtliga
hastighetsärenden. En successiv övergång till det nya arbetssättet är tänkbar, dock bör
arbetssättet ha införts senast den 1 oktober 2005 i enlighet med det beslut som föreläggs
generaldirektören. Det kan vara lämpligt att prioritera de ärenden som regionerna själva
initierar för att få in de nya rutinerna.
Generellt gäller att utbildning samt omfattande information krävs. Det är av yttersta vikt att
detta sker på bred front inom regionerna då fler olika kompetenser kommer att bli involverade
i beredningen av 90- och 110-ärenden.

8.4 Utblick mot ett eventuellt nytt hastighetsgränssystem
Konsekvenserna av ett helt nytt hastighetsgränssystem 2007 är mer av praktisk art och mindre
kopplat till detta projekt.
Generellt bedöms ett system med 40/60/80/100/120 km/tim med mittseparering som
trafiksäkerhetskriterium för högre hastighet än 80 vid större trafikflöden ha en positiv effekt
för det transportpolitiska målet och samtidigt en stor positiv effekt på trafiksäkerheten.
Systemet bedöms även ge stora möjligheter att nå väsentliga effektivitetsvinster och
trafiksäkerhets- och miljövinster genom en ändring av hastighetsgränsen inom tättbebyggt
område från 50 till 40 km/tim och en sänkning på många landsbygdsvägar från 90 till 80
km/tim.
Två viktiga frågor att beakta under en eventuell övergångsperiod är dock dels frågan om
2+1-vägar skall höjas till 110 km/tim och sedan eventuellt sänkas till 100 km/tim eller ej, dels
att säkerställa att projekteringen av nya vägar redan i ett tidigt skede anpassas efter de
kommande standardkraven. I övrigt ser gruppen inga hinder för att införa föreslagna kriterier
på kort sikt för att sedan övergå till ett helt nytt system 2007. Det kan till och med finnas
fördelar med en successiv och stegvis anpassning av kriterierna.
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8.5 Vidare arbete
För att gå vidare i arbetet föreslår arbetsgruppen följande:
• Intern remiss är genomförd och materialet är justerat utifrån de synpunkter som
inkom. Reviderat förslag beslutas, om det inte framkommer starka synpunkter mot
förslaget.
• En informations- och utbildningsplan är framtagen. Implementering av denna för att
på ett strukturerat och noggrant sätt sprida information och kunskap kring det
förändrade arbetssättet samt de nya kriterierna återstår.
• Vidare arbete med koppling till det förväntade uppdraget att utreda ett nytt
hastighetsgränssystem kan utgå från detta arbete och denna rapport. Kunskap och
erfarenhet från arbetet bör om möjligt överföras till ett eventuellt nytt projekt.
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