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Förord 
Sedan 2008 kan hastighetsgränser i 10-steg från 30 till 120 km/tim användas. De nya 

hastighetsgränserna ska enligt regeringen införas successivt. På sikt bedöms 50 

liv per år kunna räddas, varav 10-20 på kommunalt vägnät. Detta baseras bland annat på 

försöken med 40 och 60 km/tim i tätortsmiljö i 12 kommuner runt om i landet. 

 

Under åren 2008-2010 genomfördes det första steget. Inriktningen är att öka effektiviteten i 

nyttjandet av vägnätet, spara minst 13 liv per år och minska koldioxidutsläppen. Under 2008 

fick nästan hälften av de nationella vägarna, cirka 800 mil, nya hastighetsgränser.  

 

Under 2009 fortsatte översynen på resten av det statliga vägnätet. Målsättning var att även de 

kommunala vägnäten sågs över 2009-2010. Hastighetsöversynerna har skett i dialog mellan 

beslutsfattare i hastighetsfrågor, väghållare och samordnat med upprättandet av de regionala 

transportplanerna 2010-2021. 

 

För statliga vägar i tätortsmiljö har Trafikverket, länsstyrelser och kommunerna gemensamma 

och överlappande intressen. Översynen bör präglas av helhetssyn och omfatta hela 

förbindelser inklusive delar med länsstyrelse- och kommunala beslut samt tätortsdelar i 

övrigt. Restider inom tätort är av stor betydelse vid arbetspendling samtidigt som 

trafiksäkerhet och miljö påverkas. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting har i samarbete med Vägverket gett ut en handbok Rätt 

fart i staden. Dess syfte är att stödja kommuner:  

i den övergripande trafikplaneringen så att stadsrummet används på ett sätt som stödjer 

stadens utveckling för att anpassa trafiksystemet till stadens förutsättningar i stället för det 

omvända,  

i arbetet med att ta fram hastighetsplaner som underlag för beslut om nya, justerade 

hastighetsgränser, 

i dialogen med berörda aktörer, främst Vägverket, polisen och grannkommunerna för att 

kunna väga samman anspråk på viktiga genomfarter och infarter.  

 

Trafikverket ger för styrning av den interna verksamheten och för upphandling ut: 

krav, som ska tillämpas 

råd, som redovisar best practice 

metodbeskrivningar, som 

 

Följande råd redovisar Trafikverkets inriktning för statliga vägar utom tättbyggt område och 

ska fungera som ett stöd för Trafikverket i processen med Länsstyrelserna och andra aktörer 

att bestämma hastighetsgränser på statliga vägar utom tättbebyggt område.  

Råden kompletterar Trafikverkets interna kravdokument för hastighetsbeslut på statliga vägar 

och de interna Råden för lokala trafikföreskrifter om hastighet inom tättbebyggt område.  

 

Borlänge 2011-02-09 

 
Åsa Anderzén 

Enhetschef Trafikmiljö 
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1 Inledning 
 

Det finns flera skäl för myndigheten att se över de lokala hastighetsgränserna. De är att    

 anpassa de lokala hastighetsgränserna utanför tättbebyggt område till de nya 

hastighetsgränser som Trafikverket beslutar om för längre stråk  

 ta sin del av systemutformaransvaret kopplat till vägansvarslagen 

 förtydliga motivet till valet av hastighetsgränser 

 synliggöra behovet av fysiska åtgärder  

 förbättra förutsättningarna för trafikanternas acceptans och efterlevnad 

 eftersträva en successiv övergång till jämna 20-steg 

 

I samband med åtgärdsplaneringen för 2010 – 2021 togs en målbild fram med syfte att 

redogöra för tänkbara hastighetsanspråk för större vägar som ett underlag i åtgärdsplaneringen 

för de regionala och nationella systemanalyserna. Målbilden omfattar prioriterade stråk för 

arbetspendling och näringslivets transporter med tyngdpunkten på långväga transporter och 

mellanregionala samband. En bild på ett relevant hastighetsanspråk togs fram samordnat med 

de förväntade ramanslagen på nationell och regional nivå. I detta sammanhang finns det också 

anledning att lyfta fram åtgärdsbehov i korsningar eller kortare vägavsnitt som vid 

randbebyggelse där lokala hastighetsbegränsningar medför att tillgängligheten på stråket inte 

är tillfredsställande. 

 

I riksdags- och regeringsbehandling underströks vikten av att Vägverket utarbetar riktlinjer 

för egna beslut och att föreskrifter tas fram med klara och tydliga riktlinjer till de beslutande 

lokala myndigheterna för hur de olika hastighetsgränserna bör användas. Sådana riktlinjer har 

utarbetats för de beslut Trafikverket fattar om högre hastighetsgräns än bashastighet på längre 

stråk.  

 

I Vägverkets riktlinjer 2009-03-31 för hastighetsbeslut på statliga vägar framhölls bland annat 

att verket ska främja ökad tydlighet i syfte att öka trafikanternas acceptans och förståelse för 

hastighetsgränserna. På sikt eftersträvas 60, 80, 100 och 120 km/tim på statliga vägar samt 30, 

40 och 60 km/tim på övriga tätortsvägar. 

 

De interna råden som här presenteras gäller där lokala hastighetsbegränsningar behövs utanför 

tättbebyggt område. För tättbebyggda områden har SKL och Vägverket tagit fram en handbok 

”Rätt fart i staden”. I denna rekommenderas bland annat att inom tätorter bör främst 

hastighetsgränserna 30, 40, 60, 80 och 100 km/tim användas vid nya beslut om högsta tillåten 

hastighet. Hastighetsgränserna 50, 70, 90 och 110 km/tim kan behållas under en 

övergångsperiod på sträckor där andra åtgärder först bör vidtas.  

 

För statliga vägar i tätortsmiljö har Trafikverket, länsstyrelser och kommunerna gemensamma 

och överlappanden intressen. Översynen bör präglas av helhetssyn och omfatta hela 

förbindelser inklusive delar med länsstyrelse- och kommunala beslut samt tätortsdelar i 

övrigt. Restider inom tätort är av stor betydelse vid arbetspendling samtidigt som 

trafiksäkerhet och miljö påverkas. 

 

Följande interna råd redovisar Trafikverkets inriktning för statliga vägar och ska fungera som 

ett stöd i processen med andra aktörer som beslutar om hastighetsgränser utmed allmän statlig 

väg.  
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Råden kompletterar de interna riktlinjerna för Trafikverkets hastighetsbeslut på statliga vägar 

och de interna råden för lokala trafikföreskrifter om hastighet inom tättbebyggt område.  

 

Sedan tillkomsten av Transportstyrelsen den 1 januari 2009 ligger det på denna myndighet att 

utfärda föreskrifter och allmänna råd inom detta område. 

 

  

2 Generella krav 
 

Hastighetsregleringen styrs av trafikförordningen (1998:1276), TrF. Av 3 kap 17 § TrF 

framgår att hastighetsgränsen inom tättbebyggt område är 50 km/tim. Kommunen får meddela 

föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten inom ett tättbebyggt område eller del av ett 

sådant område ska vara 30 eller 40 km/tim. Under förutsättning att det är motiverat med 

hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. Utom tättbebyggt område är 

hastighetsgränsen 70 km/tim, bashastigheten. Vidare säger 3 kap. 17 § att Trafikverket får 

meddela hastighetsföreskrifter om 80, 90, 100, 110 km/tim. Enligt 9 kap. 1 § TrF får 

Trafikverket meddela hastighetsföreskrifter om 120 km/tim på motorväg. 

 

Förutom hastighetsgränser enligt ovan får kommun och länsstyrelse med stöd av 10 kap.1§ 

TrF meddela lokala hastighetsföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga 

vägar inom ett område eller en färdled i terräng. Kommun får besluta både om sänkning eller 

höjning av en hastighetsgräns inom tättbebyggt område. Länsstyrelse får besluta enbart om 

sänkning av en hastighetsgräns utanför tättbebyggt område.     

 

Kommunens föreskrifter om hastighet och lokala hastighetsföreskrifter överklagas till 

Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut överklagas till Transportstyrelsen. Trafikverkets 

föreskrifter om hastighet överklagas till Regeringen.    

 

Av 2 kap 1 §, 3 kap 14 och 15 § § TrF framgår bland annat att inom ramen för högsta tillåtna 

hastighet skall föraren av ett fordon anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. En 

sådan anpassning på grund av exempelvis vägens utformning, utfarter och andra trafikanter på 

eller vid vägen, skall ske oberoende av vilken hastighet som är den högsta tillåtna på platsen. 

Särskild hänsyn skall bland annat visas mot barn, äldre och funktionshindrade. (De allmänna 

varsamhetsreglerna). 
 

Lokala hastighetsbegränsningar utanför tättbebyggt område kan främst vara aktuella  

 vid vissa korsningar beroende på korsningstyp och trafikflödena i korsningen 

 vid vissa korsningar på grund av korta siktlängder 

 vid randbebyggelse av trafiksäkerhets- och trygghetsskäl p.g.a. tätt mellan anslutningar, 

trafik med oskyddade trafikanter samt busshållplatser 

 vid betydande trafik med oskyddade trafikanter som inte separerats från biltrafik längs 

och tvärs vägen exempelvis vid skolor, idrottsanläggningar, vid vissa busshållplatser, 

större badplatser 

 på vägavsnitt med många högtrafikerade anslutningsvägar 

 vid randbebyggelse av miljöskäl p.g.a. bullerstörningar och höga halter av 

luftföroreningar 
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Om en väg har en enstaka svår kurva på ett avsnitt, regleras hastigheten i första genom de 

allmänna varsamhetsreglerna och då bör utmärkning ske med varningsmärken eller 

markeringspilar. Hastigheten på enskilda vägar regleras också i första genom de allmänna 

varsamhetsreglerna och då bör också varningsmärken användas istället för lokal 

hastighetsbegränsning. 

 

Ofta finns flera olika skäl till att göra en lokal sänkning på en sträcka. En helhetsbedömning 

får då göras vilket kan innebära att ett av skälen kanske inte är tillräckligt för en sänkning men 

att flera tillsammans motiverar detta.  

  

När riksdag och regering beslutade att införa 10-steg mellan 30 och 120 km/tim 

betonades bl.a. att detta inte får bidra till ökad plottrighet med många olika 

hastighetsgränser. Större krav bör ställas på beslutsunderlag och varje hastighetsförändring 

måste vägas mot de olika transportpolitiska delmålen, det övergripande målet om 

samhällsekonomisk effektivitet och möjligheterna att få acceptans för den nya 

hastighetsgränsen. Vidare säger regeringen i prop. 2006/07:73, Nya hastighetsgränser, sid 13, 

att om det skulle visa sig att systemet med 10-steg i intervallet 30-120 km/tim blir 

svåröverskådligt, anser regeringen att man kan överväga att ta bort något eller några av 

mellanliggande stegen. På sikt skulle utvecklingen kunna leda till en övergång till ett system 

där endast eller i huvudsak jämna 20-steg används. 

 

Generellt bör så jämn hastighet som möjligt eftersträvas på ett stråk med hänsyn till 

främst miljö och trafikantacceptans. Det innebär att en längre vägsträcka inte bör ha 

fler lokala hastighetsnedsättningar än som är nödvändigt. Om behov finns av ett antal 

lokala begränsningar i närheten av varandra som exempelvis på en infartsled med tätt 

liggande cirkulationsplatser bör övervägas om man istället för de lokala begränsningarna kan 

ha en lägre genomgående hastighetsgräns på hela sträckan. 
 

De interna råden omfattar prövning av lokala hastighetsföreskrifter utom tättbebyggt område 

med långsiktig inriktning för jämna 20-steg. Praxis på området fås genom beslut i 

överklagningsärenden. Dessa beslut tas numera av Transportstyrelsen. Eftersom det ännu inte 

finns beslut som gäller de nya hastighetsgränserna saknas det för närvarande sådan praxis.  

 

Enligt 10 kap. 1, andra stycket 15 trafikförordningen(1998:1276) får begränsning till lägre 

hastighet meddelas om det är motiverat av hänsyn till  

- trafiksäkerheten  

- framkomligheten 

- miljön. 

2.1 Trafiksäkerheten 

Då trafiksäkerheten beaktas bör hänsyn tas till nollvisionens 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 tekniskt säkra hastigheten så att inga dödas eller 

skadas allvarligt på vägarna, är i nuläget inte möjligt.  Det skulle kräva mycket stora 

investeringar i infrastrukturen alternativt att hastighetsgränserna sänks drastiskt. Därför 

behöver vissa avvägningar göras mot vad som kan anses realistiskt i ett första steg med 

beaktande av effektivitet och samhällsekonomi.  
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Det krockvåld människor tål kan sammanfattas i  

 krockvåld oskyddade utsätts för vid 

påkörning av fordon 

 krockvåld förare och passagerare i en 

personbil utsätts för vid en sidokollision 

 krockvåld förare och passagerare utsätts 

för vid en frontalkollision mellan 

personbilar 

 

 
 

FIGUR 1 Risk att dödas vid olika 

kollisionshastigheter

 

I synnerhet för oskyddade trafikanter är krockvåldet av avgörande betydelse. De flesta 

människor klarar en kollision där hastigheten vid kollisionstillfället inte överstiger 20 km/tim. 

Nio av tio oskyddade trafikanter överlever att bli påkörda av en bil i 30 km/tim, det motsvarar 

ungefär ett fritt fall från tre meter. Vid 40 km/tim överlever sju av tio. Är hastigheten däremot 

50 km/tim motsvarar det ett fall från tio meters höjd och bara två av tio överlever olyckan. Att 

bli påkörd i 70 km/tim leder sannolikt till döden. Därför bör på sikt hastigheterna inte 

överstiga 30 km/tim i miljöer där oskyddade trafikanter och bilister blandas.  

 

För bilister däremot är risken att dö i kollisioner vid hastigheter under 50 km/tim låga. En 

modern bil klarar i regel av att skydda passagerarna vid en sidokollision i upp till 50 km/tim 

förutsatt att man är bältad. Därför bör hastigheten ur krockvåldssynpunkt i korsningar eller 

andra platser där det finns risk för sidokollisioner inte överstiga 50 km/tim. Bilarnas front har 

större deformationszon än bilarnas sidor och kan klara frontalkollisioner i upp till 70 km/tim. 

Fordonsteknikens utveckling förväntas lyfta denna nivå till 80 km/tim. Fasta föremål som 

exempelvis smala stolpar och träd tränger långt in i förarhytten vid frontalkollision och 

hastigheten bör därför vara högst 60 km/tim om risken ska likställas med frontalkollision med 

annan bil.  

 

Även måttliga reduktioner av medelhastigheten ger stora effekter för trafiksäkerheten med 

avseende på att reducera antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Den så kallade 

potensregeln som är internationellt verifierad visar att antalet dödade förändras med 4,5-

potensen på den relativa hastighetsförändringen och antalet svårt skadade med en 3-potens. 

Det innebär att om medelhastigheten i en viss vägmiljö sjunker med 10 % förväntas antalet 

dödade minska med nästan 40 % och antalet svårt skadade med 27 %. Detta innebär att lokala 

hastighetsnedsättningar ofta är en mycket kostnadseffektiv åtgärd för att höja säkerheten. 

2.2 Framkomligheten 

Hastighetsgränser sätts med hänsyn till målet för tillgänglighet och regional utveckling 

generellt efter följande kriterier. 

 

Hastighetsgränser bör sättas så att arbetspendling och långväga trafik underlättas. Restider 

för långväga transporter bör minska. 

 

Hastighetsgränserna bör sättas med hänsyn till tillgänglighet för näringslivstransporter.  
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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 prioriterade regionala vägar. 

 

Funktionellt prioriterade vägförbindelser med behov av högre hastigheter 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 prioriterade regionala vägar. 

 

För att öka trafikantacceptansen för hastighetssystemet och inte minst behovet av jämna 

hastigheter för den tunga trafiken bör dock starka skäl föreligga för att en lokal sänkning ska 

göras. Generellt är behovet av kontinuerlig hastighetsstandard större på de funktionellt viktiga 

stråken medan lokala hänsyn kan tas i större omfattning på icke funktionellt prioriterade stråk 

och enskilda vägar. 

2.3 Miljön 

De vanligaste orsakerna till att lokala sänkningar behövs utanför tättbebyggt område av 

miljöskäl är antingen att bullernivåerna är höga eller att luftkvaliteten är låg. Det senaste torde 

dock mest vara fallet i tättbebyggda områden. 

 

För buller finns vissa riktvärden uppsatta av riksdagen. Om dessa överskrids med 10 dBA 

eller mer får inte höjningar av hastighetsgräns vidtas med mindre än att bullerdämpande 

åtgärder sätts in. 

 

För luftkvaliteten finns miljökvalitetsnormer satta som inte ska överskridas. Det torde dock 

vara mycket ovanligt att dessa normer överskrids i trafikmiljöer utanför tättbebyggt område.  

 

Val av hastighetsgränser är en åtgärd med betydande potential för att minska vägtrafikens 

klimatpåverkan genom minskad bränsleförbrukning och därmed minskat koldioxidutsläpp. 

Stor effekt fås genom att nå jämn hastighet över längre sträckor och därigenom undvika 

förändringar av hastighet i täta intervall. Var vägmärken för förändrad hastighet lokaliseras 

har också betydelse. Om möjligt bör ökad hastighet ske i nerförsbacke och sänkt hastighet i 

uppförsbacke. Se vidare i kapitel 7.  

3 Lokal hastighetsbegränsning i korsningar i 
landsbygdsmiljö 

Under 2000 – 2002 inträffade 23 % av dödsolyckorna på det statliga vägnätet i korsningar. Av 

dessa inträffade nära 60 % i större korsningar mellan allmänna vägar och övriga där enskilda 

vägar ansluter till allmän väg.  

 

På stråk med hastighetsgräns ≥ 70 km/tim kan lokal hastighetsbegränsning införas vid mer 

trafikerade korsningar av trafiksäkerhetsskäl. Beträffande krockvåld i korsningar se avsnitt 

2.1. Även dålig sikt i korsningen för såväl de som ska köra ut på huvudvägen som de som kör 

på denna kan kräva lägre hastighetsgräns på huvudvägen för att trafiken ska vara säker.  
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Nedan ges ledning till när lokal hastighetsbegränsning i korsning bör införas med hänsyn till 

korsningstyp, trafikflöden och sikt. Dessa värden ska dock inte vara helt styrande utan en 

helhetsbedömning av korsningen behöver göras där hänsyn även tas till främst förekomst av 

gång- och cykeltrafik och busshållplatser vid korsningen. Hänsyn behöver också tas till 

miljöfrågor som störande buller och luftutsläpp. 

  

Sänkningar vid korsningar görs enligt följande: 

 Från 100 till 70
1
 och vid behov ytterligare sänkningar som då anpassas till närliggande 

plankorsningar. Som nämnts ovan är egentligen 70 km/tim en för hög hastighetsgräns i 

plankorsningar med hänsyn till risken för sidokollisioner. Vid en samlad bedömning 

där hänsyn även tas till tillgänglighet, trafikantacceptans m.m. bedöms dock 70 km/tim 

vara en rimlig hastighetsgräns, under förutsättning av att antalet oskyddade trafikanter 

i korsningen är begränsat. Hänsyn har också tagits till att i flertalet konfliktfall är det 

möjligt att bromsa fordonet till lägre hastighet innan kollision uppstår. Framtida teknik 

 i fordon förväntas underlätta sådana inbromsningar. Om antalet oskyddade är stort i 

            korsningen och ett tättbebyggt område följer direkt efter korsningen bör sänkning ske 

            från 100 till 60 km/tim (beträffande utmärkning se kapitel 10).  

 Från 90 till 70
1
  och vid behov av ytterligare sänkningar som då anpassas till 

            intilliggande begränsningar. Om man använder ett 30-40-60-system i direkt 

            angränsande område bör sänkning ske direkt från 90 till 60 km/tim. Se i övrigt 

            kommentar i ovanstående punkt. 

 Från 80 till 60 och vid behov ytterligare 40 km/tim. 

 Från 70 till 50 km/tim.  Om man använder ett 30-40-60-system i ett angränsande 

            tättbebyggt område bör sänkning ske direkt från 70 till 40 km/tim. 

 

Om behov finns att reducera hastigheten ytterligare torde det gälla en tätort. Hur sänkning bör 

göras är beroende av trafikmiljön i övrigt. Om det är en 50-gata i övrigt kan den lokala 

sänkningen lämpligen gälla från en korsning. Är det en 40-gata kan sänkning till hastigheten 

göras via 80 och 60 km/tim om stråket i övrigt har 100. Om stråket har gränsen 90 km/tim 

görs sänkningen i stegen 90 – 60 – 40 samt från 80 via 60 till 40. I de fall det är befogat i en 

korsning att sänka ända till 30 km/tim kan det ske i stegen 100-60-30, 90-60-30, 80-60-30, 

70-40-30. 

 

Beträffande skyltstorlekar, eventuell förvarning och längd LTF ska gälla, se avsnitt 10 

Utmärkning. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Beträffande korsning med varierande hastighetsgräns se avsnitt  3.5 
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3.1 Lokal hastighetssänkning - tre- och fyrvägskorsningar 

Antalet olyckor i en korsning beror främst på korsningstyp, hastighetsgräns och antalet 

inkommande fordon i huvud- respektive anslutande vägar.  
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FIGUR 2  I  fyrvägskäl är möjliga trafikströmmar många och kan i mer trafikerade 

korsningar bli svåröverskådliga för trafikanten. Konfliktpunkterna med skärande kurser d.v.s. 

punkter där sidokollisioner är möjliga är många -16 st. Utöver sidokollisioner kan kollisioner 

uppstå där kurserna konvergerar eller divergerar från varandra. Exempelvis kan 

upphinnandeolyckor d.v.s. olyckor där en bakomvarande bil kör in bakifrån på en 

framförvarande bil uppstå. Sidokollisioner i snäv vinkel kan också förekomma men dessa 

medför ofta endast materiella skador. Om oskyddade trafikanter förekommer i korsningen är 

det givetvis en olycksrisk. Mittrefuger kan ge sådana trafikanter bekvämare och säkrare 

passage. 
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FIGUR 3  I trevägskäl är möjliga trafikströmmar färre än i fyrvägskäl och konfliktpunkterna 

med skärande kurs bara 3 mot 16 i fyrvägskäl. Därför kan större trafikmängder tillåtas i ett 

trevägskäl än ett fyrvägskäl vid samma hastighetsgräns. Utöver sidokollisioner vid skärande 

kurser kan kollisioner också  uppstå där kurserna konvergerar eller divergerar från 

varandra. 

 

 

För att olycksrisken ska kunna hållas på en tillfredsställande nivå bör inkommande 

trafikflöden på huvud- och anslutningsvägarna i tre- respektive fyrvägskorsningar inte 

överstiga värden enligt nedanstående figurer. Med inkommande trafik menas summan av de 

trafikströmmar som nalkas korsningen. Om värdena överskrids bör lokal 

hastighetsbegränsning övervägas. Följande diagram bygger på att förväntat antal olyckor med 

dödade (D) och svårt skadade (SS) per år ska understiga 0,155 DSS per miljon inkommande 

fordon i korsningen. 

 

Om en lokal sänkning i en korsning bedöms strida mot de långsiktiga målen för 

tillgängligheten på funktionellt viktiga vägar bör åtgärdsbehovet tas upp vid 

åtgärdsplaneringen. 
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FIGUR 4 I fyr- respektive trevägskäl bör inte inkommande trafikflöden överstiga värden 

enligt figuren vid hastighetsgränsen 100 km/tim. Exempel. Om inkommande trafik på 

huvudvägen är 9000 fordon/dygn och inkommande trafik på anslutande vägar är 600 

fordon/dygn kan hastighetsgränsen 100 km/tim bibehållas om korsningen är en 

trevägskorsning. I en fyrvägskorsning med 9000 fordon per dygn på huvudvägen kan 100 

km/tim bibehållas utan lokal hastighetssänkning om inkommande trafik på anslutande vägar 

understiger 250 fordon/dygn. Om trafiken på anslutande väg överstiger 900 fordon per dygn 

bör lokal hastighetssänkning göras till 70 km/tim även om korsningen är en trevägskorsning 

och överstiger 250 fordon per dygn i en fyrvägskorsning. 

 

 
FIGUR 5 I fyr- respektive trevägskäl bör inte inkommande trafikflöden överstiga värden 

enligt figuren vid hastighetsgränsen 90 km/tim 
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FIGUR 6 I fyr- respektive trevägskäl bör inte inkommande trafikflöden överstiga värden 

enligt figuren vid hastighetsgränsen 80 km/tim 

 

 

FIGUR 7 Trevägskäl är säkrare och tål mer trafik än fyrvägskäl utan sänkning av 

hastigheten. Vid låga trafikmängder i anslutande väg blir inte olycksrisken så stor att den 

motiverar en sänkning lokalt av hastighetsgränsen.  
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3.2 Lokal hastighetssänkning – cirkulationsplatser 

Cirkulationsplatser är den säkraste korsningstypen i ett plan – nästan lika säker som 

planskilda korsningar. Säkerheten beror på att utformningen i en rätt konstruerad 

cirkulationsplats dels ger en hastighetsreduktion och dels att vinkeln mellan fordon i en 

eventuell kollision är snäv. Den relativt låga farten tillsammans med den snäva vinkeln 

medför att följderna vid en eventuell kollision normalt blir lindriga. 

 

Om den visuella ledningen i cirkulationsplatsen är god behöver inte hastigheten sänkas på 

vägar ≤80 km/tim utan den kan anses vara självförklarande.  Däremot bör på vägar med 

hastigheten 100 eller 90 km/tim hastigheten sänkas till 70 km/tim genom cirkulationsplatsen 

Är cirkulationsplatsen inte självförklarande d.v.s. om en trafikant som nalkas 

cirkulationsplatsen, har svårt att upptäcka hur snävt man måste köra genom den kan 

hastigheten behöva sänkas ytterligare från 70 km/tim till 50 km/tim. Om cirkulationsplatsen 

ansluter till en 40-sträcka bör sänkning då göras från 70 till 40. Otillräcklig visuell ledning 

uppstår ibland exempelvis om cirkulationsplatsen ligger på ett krön eller om rondellytan 

saknar växtlighet och markeringar. 

 
 

FIGUR 8  På vägar med 100 km/tim görs vid sänkning till 70 km/tim vid cirkulationsplatser.  

 
 

FIGUR 9 På vägar med 90 km/tim görs sänkning till 70 km/tim vid cirkulationsplatser. På 

vägar med 80 km/tim behöver lokal sänkning inte göras om den visuella ledningen är god. 
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FIGUR 10 Vid cirkulationsplatser med god visuell ledning bör hastigheten sänkas till 70 

km/tim om vägen i övrigt har hastighetsgränsen 100 eller 90 km/tim. Är den visuella 

ledningen dålig och inte enkelt kan förbättras bör ytterligare sänkning till 50 km/tim göras.. 

Om cirkulationsplatsen ansluter till en 40-sträcka bör dock sänkning göras från 70 till 40 

km/tim. Om hastighetsgränsen är 80 km/tim bör lokal sänkning inte göras om den visuella 

ledningen är tillräcklig. I annat fall görs sänkning till 60 eller 40 km/tim.  
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FIGUR 11 God visuell ledning fås ofta i cirkulationsplatser som ligger i en svacka och som 

har en vänsterböj i tillfarten. Stora väl markerade tillfartsrefuger och låg väktlighet i 

rondellytan förbättrar ytterligare den visuella ledningen. I sådana cirkulationsplatser behövs 

endast sänkning göras till 70 km/tim om huvudvägen har hastighetsgränsen 90 km/tim eller 

högre. 

 

 
FIGUR 12. Cirkulationsplatser som ligger på krön, har dåligt markerade refuger och 

rondellytor samt raka tillfarter ger ofta dålig visuell ledning. Vid sådana kan sänkning till 50 

km/tim behöva göras på vägar med 90 km/tim eller högre. På vägar med 80 km/tim kan lokal 

sänkning till 60 km/tim behöva övervägas. 
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3.3 Lokala hastighetssänkningar - korta siktlängder 

För att en korsning ska vara tillfredsställande säker behöver de fordonsförare som ska korsa 

eller köra ut på en primärväg ha en viss minsta siktlängd längs primärvägen. Som riktvärde 

kan följande minivärden användas. Man kan då förutsätta att en personbilsförares ögonhöjd är 

1,1 m och att de ska kunna se strålkastare på en annalkande personbil med höjden 0,6 m över 

vägbanan. 

 

Hastighetsgräns på primärväg 

km/tim 

Erforderlig minsta 

siktlängd m 

50 80 

70 130 

80 160 

90 190 

100 225 

110 260 

 

TABELL 1 Minsta siktlängd vid olika hastigheter 
 

Se vidare i Vägars och Gators Utformning VGU, del Korsningar, kap. 6 Sikt i korsning 

www.trafikverket.se/vgu . 

 

 
 

FIGUR 13 Vid alltför korta siktlängder längs huvudvägen behövs lägre hastighetsgräns för 

att trafikanter på anslutande vägen ska kunna korsa eller köra ut säkert på den stora vägen. 

http://www.trafikverket.se/vgu
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3.4 Många anslutningar 

Om det på en kortare vägsträcka förekommer många högtrafikerade anslutningar (> 3 

anslutningar per km) kan det vara befogat att lokalt sänka hastighetsgränsen. En ledning i 

bedömningen kan då vara att använda de diagram som redovisats ovan. Som inkommande 

trafik i huvudvägen kan man normalt då räkna det totala flödet på denna väg (inkommande = 

hälften av det totala flödet från vardera hållet d.v.s. = det totala flödet). Som inkommande 

trafik på anslutande vägar tar man summan av inkommande trafik från alla de anslutande 

vägarna på den aktuella sträckan.  

 

Hänsyn kan också behöva tas till hur siktförhållandena är vid dessa anslutningar. 

3.5 Varierande hastighetsgränser i korsningar 

Försök med varierande
2
 hastighetsgränser i bl. a. korsningar slutfördes vid halvårsskiftet 

2008. Utfallet har avrapporterats till dåvarande Vägverkets ledning, som ställer sig bakom 

fortsatt användning av befintliga anläggningar och även för fortsatt utbyggnad av varierande 

hastigheter där åtgärden anses lämplig och ”lönsam”. I verksamhetsplaneringen anges en 

inriktning om ytterligare ett 20-tal sträckor eller platser under perioden 2009-2011. 

Försöket har också avrapporterats till Regeringen och dåvarande Vägverket framställde då en 

begäran om ändring i TrF så att väghållningsmyndigheten ska kunna besluta om varierande 

hastighetsgränser. Regeringen har förlängt giltigheten av förordningen (2002:713) om 

försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet till den 1/1 2012.   

Utvärderingen av försöken har genomgående visat på god effekt från trafiksäkerhetssynpunkt, 

inte minst genom att omställbara vägmärken (lysande) uppfattas så att relevant tillåten 

hastighet anges vid rätt tillfälle och genom att vägmärkena är lättare att upptäcka.  

 

Till skillnad mot lokala trafikföreskrifter om permanent hastighetsbegränsning får således 

Trafikverket och inte länsstyrelsen enligt förordningen (2002:713) besluta om föreskrifter 

med varierande högsta tillåten hastighet fram till den 1/1 2012 i bland annat korsningar. Vid 

beslut behöver hänsyn tas till anläggnings- drift- och underhållskostnader för anläggningen 

samt miljö- och trafiksäkerhetsvinster. Som en tumregel kan sägas att varierande hastighet är 

lönsam i mer trafikerade korsningar där trafikflödet i anslutningsvägarna är storleksordningen 

20 - 25 % av trafikflödet på huvudvägen. Principerna för tillämpliga hastighetsgränser är 

desamma som dem som redovisas i dessa interna råd med det viktiga undantaget att vid lokal 

sänkning i korsning med varierande hastighetsgräns ska sänkning ske till 60 km/tim istället 

för 70 km/tim på 90- och 100-vägar. Det bör också noteras att enligt ett principbeslut 

Trafikverket tagit för nyinvesteringar ska jämna 20-steg eftersträvas. 

 

 

 
 

 

 

                                                 
2
 I försöksförordningen är benämningen varierande hastighetsgräns 
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Beträffande utmärkning med märke C31 av varierande hastigheter i korsningar se 

Trafikverkets riktlinjer TRV 2010/48523A. Där framgår bland annat beträffande vägmärkens 

storlek: Minskar den högsta tillåtna hastigheten med mer än 20 km/tim på en gång ska märke 

C31 sättas upp i storlek stor med diameter 0,90 m. 

Om märke C31 enbart sätts upp på höger sida av vägen ska storlek stor användas. 

I övriga fall kan storlek normal med diameter 0,60 m användas, t.ex. på påfart till motorväg. 

Detta är ett avsteg ifrån 2 kap 3 § i vägverkets föreskrifter om storlekar på vägmärken och 

andra anordningar (2008:272). Enligt 1 kap. 5 § i ovanstående föreskrifter kan mindre storlek 

väljas om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl i detta fall är att lysande märke har bättre 

upptäckbarhet. 
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FIGUR 14  Varierande hastighetsgränser kan vara en lämplig lösning i större korsningar där 

trafiken i anslutande vägar är måttligt. 

3.6 Längd LTF ska gälla före/efter korsning 

När det gäller från vilket avstånd de lokala hastighetsföreskrifterna ska börja regleras i 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter mm (2009:75). 

Av 6 kap 1 §, p 15 framgår följande allmänna råd: 

 

Särskilda trafikregler enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 trafikförordningen (1998:1276) bör 

utformas så att begränsningen till lägre hastighet inte upphör på kortare avstånd före en 

korsning med allmän väg än som anges nedan. 

 

Kortaste avstånd  Vid sänkning från  

300 meter  70 kilometer i 
timmen  

500 meter  80 eller 90 
kilometer i timmen  

700 meter  100 eller 110 
kilometer i timmen. 

 

TABELL 2 

Vid beslut om längd som LTF ska gälla ska också hänsyn tas till de miljövinster som kan 

uppnås genom att placera vägmärkena på en gynnsam plats för att minska bränsleförbrukning, 

luftutsläpp och buller. Om det är möjligt ska strävan vara att skyltar före korsning placeras i 

uppförsbacke och vägmärken efter korsning i nedförsbacke.  
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4 Val av hastighetsbegränsning på ramper i trafikplatser  

4.1 Regler 

Enligt 10 kap. 7§ trafikförordningen (1998:1276) tillhör på- och avfartsvägar till motorvägen 

eller motortrafikleden i den omfattning som länsstyrelsen eller kommunen bestämmer för 

varje fall. Om ramperna ingår i motorvägen eller motortrafikleden innebär det att ramperna 

automatiskt får samma hastighetsgräns som motorvägen om inget särskilt beslut fattas för 

dessa.    

4.2 Begrepp 

 
 

 FIGUR 15 Definitioner på trafikplatsens olika delar 

 

Med primärväg menas huvudvägen med högst trafikflöde och viktigaste funktion. Anslutande 

eller korsande väg kallas sekundärväg. 

4.3 Påfartsramper 

Påfartsramper, som utgår från plankorsning och där ramp och parallellpåfart är väl synliga, 

bör ges samma hastighetsbegränsning som primärvägen, se FIGUR 16. 
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FIGUR 16 Exempel på väl synlig påfart där rampen ges samma hastighetsgräns som 

huvudvägen. Exemplet utgår ifrån att rampen tillhör motorvägen. 

. 

 

 
 

FIGUR 17 Vid påfart som är utformad med stopp- eller väjningsskyldighet införs ingen 

särskild LTF om hastighet för rampen. I undantagsfall kan en ramp vid motorväg vara 

utformad på detta sätt. Om det är möjligt bör ramperna då ges samma hastighetsgräns som 

sekundärvägen för att man ska undvika särskilda vägmärken för tillåten hastighet på 

ramperna. Ramperna bör då tas med i samma beslut som sekundärvägen om inte bashastighet 

ska gälla. 
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FIGUR 18. Om hastigheten på sekundärvägen är ≥ 80 km/tim och någon LTF inte tagits för 

rampen måste denna skyltas med 70 km/tim enligt figuren 

 

 
FIGUR 19 Om påfartsrampen behöver annan hastighetsgräns än sekundärvägen som inte är 

bashastighet behöver särskild LTF tas för rampen. 

 

Är påfarten en klöverramp som man når direkt utan att passera en korsning bör 

hastighetsgränsen regleras nedåt om linjeföringen inte är synlig och radierna är sådana att 

säker hastighet är väsentligt lägre än sekundärvägens hastighetsgräns. Figur 20. Beträffande 

lämplig hastighetsgräns, se nedan i avsnitt 4.5. Är den säkra hastigheten i kurvan enligt 

TABELL 3 endast obetydligt lägre än hastigheten på sekundärvägen i övrigt bör skyltning 

med exempelvis vägmarkeringspilar övervägas i stället för en lokal trafikföreskrift om 

hastighetsbegränsning. 
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FIGUR 20 Exempel på påfart där rampen och dess kurvatur är skymd och där 

hastighetsbegränsning bör göras med ledning av TABELL 3 

4.4 Avfartsramper 

Avfartsramper, som slutar i plankorsning som är väjningsreglerad eller reglerad med 

stoppskyldighet och där ramp och plankorsning är väl synliga från avfart, bör ges samma 

hastighetsbegränsning som primärvägen, se FIGUR 21.  

 

 
FIGUR 21 Exempel på väl synlig avfartsramp och där avfartsrampen kan ha samma 

hastighetsgräns som huvudvägen 
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FIGUR 22 Om avfartsrampen tillhör motorväg gäller om inte annat beslutats 110 km/tim på 

avfartsrampen. 

 

Är avfartsrampen och dess linjeföring samt plankorsningen inte väl synliga från avfarten (ofta 

vid klöverblads- och trumpetramper) bör rampen normalt hastighetsbegränsas med lägre 

hastighet än primärvägen, se FIGUR 23.  

 

 

FIGUR 23 Exempel på övervägande om hastighetsbegränsning vid avfartsramp av 

klöverbladstyp med skymd linjeföring. Om avfartsrampen ingår i motorväg skyltas som 

figuren visar. 
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Längre direktramper (ramper med direkt sväng i avsedd färdriktning) och indirekta ramper 

(börjar med sväng motsatt avsedd färdriktning), som inte är väl synliga från avfart och där 

rampens linjeföring tvingar fram lägre hastighet än uppströms anslutande vägs hastighet, bör 

normalt hastighetsbegränsas, se FIGUR 24. Val av lämplig hastighetsgräns, se nedan i avsnitt 

4.5. Om rampens kurvatur är svår att förutse utgör det alltid ett faroment – särskilt för 

motorcyklister. 

 

FIGUR 24 Exempel på övervägande om hastighetsbegränsning vid avfartsramp av trumpettyp 

med skymd kurvatur   

Är plankorsningen cirkulationsplats eller har så kallad droppform bör korsningen begränsas 

till lägre hastighet efter samma principer som vid cirkulationsplatser i vanliga korsningar. Se 

avsnitt 3.2.  Det innebär att om hastigheten på primärvägen är > 80 km/tim bör hastigheten på 

avfartsrampen före cirkulationen eller droppen begränsas till 70 km/tim och vid dålig visuell 

ledning ytterligare till 50 km/tim. Om plankorsningen i sekundärvägsanslutningen är 

signalreglerad bör hastighetsbegränsningen vara högst 60 eller 70 km/tim.  
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FIGUR 25 Exempel på hastighetsbegränsningar vid "droppe" 

4.5 Hastighetsgränser i ramper 

I de fall nedsatt hastighetsgräns väljs enligt ovannämnda principer i ramper bör 

hastighetsgränsen anpassas till den horisontalradie och skevning som rampen har. Hänsyn bör 

också tas till längslutning och sikt. En provkörning på plats kan ge en god bild av vilken 

hastighet som är säker med hänsyn till linjeföring och sikt. Som en ledning kan följande 

värden anges på vilken hastighetsgräns som kan vara lämplig med hänsyn till kurvradien.  

 

Hastighet Radie 

km/tim m 

50 90 

60 140 

70 210 

80 300 

90 400 

100 530 

110 700 

 

TABELL 3 Lämplig högsta hastighet i kurvor med olika radier. Hastigheten motsvarar låg 

standard i VGU med skevning 4 % vilket innebär att en stor del av den möjliga sidofriktionen 

utnyttjas.  

 

Ett enkelt sätt att få en uppfattning av horisontalradier är att titta på flygfoton på exempelvis 

www.hitta.se eller www.eniro.se . 

 

Som en generell regel skall en ev. sänkt hastighetsgräns ske med minst 20-steg.  

 

 

http://www.hitta.se/
http://www.eniro.se/
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Primärvägens 

hastighetsgräns 

Sekundärvägens hastighetsgräns 

100 90 80 70 60 

120 80/60 70/60 60/40 50/40 40 

110 80/60 70/60 60/40 50/40 40 

100 80/60 70/60 60/40 50/40 40 

90  70/60 60/40 50/40 40 

80    50/40 40 

 

TABELL 4 Lämpliga hastighetsgränser på ramper med hänsyn till primärvägens respektive 

sekundärvägens hastighetsgräns. I valet mellan ojämna och jämna hastighetsgränser bör de 

jämna fetmarkerade hastighetsgränserna eftersträvas. 

 

Exempel. En avfartsramp har en kurva med minimiradien 200 m som ligger skymd. Tabell 3 

ger en säker hastighet på knappt 70 km/tim. Primärvägens hastighetsgräns är 100 km/tim och 

sekundärvägens hastighetsgräns är 80 km/tim. Välj lokal föreskrift med 60 km/tim genom 

kurvan. Om sekundärvägens hastighetsgräns är 70 km/tim bör övervägas att 

hastighetsbegränsa före kurvan med 70 km/tim samt att förstärka den visuella ledningen med 

exempelvis markeringspilar. 

 

5 Lokal hastighetsbegränsning vid randbebyggelse av 
trafiksäkerhetsskäl 

Olycksriskerna vid randbebyggelse består dels i att det förekommer många utfarter som kan 

skapa kollisioner mellan fordon av samma typ som i större korsningar och dels i att ofta 

oskyddade trafikanter rör sig längs och tvärs vägen till busshållplatser, skolor, affärer m.m. 

Lägre hastighet medför lägre risk för att olyckor inträffar. Det innebär också att risken att 

dödas eller allvarligt skadas också blir lägre. Däremot ökar restiderna och 

trafikantacceptansen kan förväntas bli låg om man inför alltför många lokala sänkningar  

 

Sänkningarna bör göras enligt följande.  

 Från 100 till 80 och vid behov ytterligare till 60 km/tim 

 Från 90 till 60 och vid behov ytterligare till 40.  

 Från 80 till 60 och vid ytterligare behov till 40 km/tim. 

 Från bashastighet till 60 och vid ytterligare behov till 40 km/tim och 30.  

 

Det är svårt att ställa upp några helt entydiga kriterier för när lokal hastighetsbegränsning bör 

införas. Ofta måste hänsyn tas till flera olika faktorer  

 vägens funktion och hastighetsbegräsning utanför randbebyggelsen 

 storleken på randbebyggelsen och antalet direktutfarter 

 anslutningar i övrigt och trafikflödet på dem 

 siktförhållandena 

 oskyddade trafikanter som inte separerats från bilvägen 

 busshållplatser 

 andra anläggningar som bensinstationer, skolor, idrottsanläggningar 

 

Se även publikationen Rätt fart i staden utgiven i december 2008 av Sveriges kommuner och 

landsting samt Vägverket. 
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5.1 Randbebyggelse utmed funktionellt prioriterade vägar 

Vilka vägar som kan anses funktionellt prioriterade framgår av avsnitt 2.2. Hastighetsgränsen 

på dessa stråk är normalt ≥80 km/tim.  

 

På dessa ska huvudtrafikens intresse av korta restider med så jämn hastighet som möjligt 

vägas mot trafiksäkerhetsmotiven till låg hastighet vid konfliktpunkterna med anslutande 

trafik och oskyddade trafikanter. Den lokala trafikens intresse av tillgänglighet och trygghet 

ska också vägas in.  Om en lokal begränsning är hämmande för tillgängligheten på 

huvudstråket bör tänkbara åtgärder för att undanröja problemen klargöras och prioriteras i 

samband med åtgärdsplaneringen. 

 

I avsnitt 5.1 och 5.2 används begreppet samlad bebyggelse med minst 20 - 50 fastigheter som 

har direktutfarter. Med det avses att fastigheterna i huvudsak gränsar till varandra och att de 

dels genererar utfartstrafik till huvudvägen som skapar konfliktrisker och dels att oskyddade 

trafikanter från såväl dessa fastigheter som närliggande fastigheter ska färdas längs och tvärs 

vägen till exempelvis busshållplatser och postlådor. Man kan räkna med att en helårsbostad 

alstrar ca 4 resor per dag (8 enkelresor). Tre fritidsbostäder alstrar normalt lika mycket trafik 

som en permanentbostad varför fritidsbostäder i detta sammanhang kan räknas som 1/3 

permanentfastighet. Hänsyn bör också tas till trafik till och från exempelvis bensinstationer, 

varuhandel och liknande. 
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FIGUR 26 I denna miljö förekommer till viss del oskyddade trafikanter som rör sig längs och 

tvärs vägen till exempelvis till busshållplatser, affärer och idrottsanläggningar. Vid sådan 

gles randbebyggelse där huvuddelen av fastigheterna har direktutfart till huvudvägen kan 

hastighetsgränsen behöva sänkas för att göra trafiken säkrare och ge anslutande trafik 

möjlighet att köra ut. På vägar med 100 eller 90 km/tim kan sänkning till 60 km/tim 

övervägas om den samlade bebyggelsen med direktutfarter består av storleksordningen minst 

20 fastigheter.  
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FIGUR 27 Randbebyggelse av tätortskaraktär d.v.s. med husfasader omedelbart intill vägen 

och direktutfarter – ofta gångbanor men i övrigt inga anordningar för att separera de 

oskyddade från biltrafiken. Oskyddade har ett stort behov att röra sig tvärs gaturummet. 

Övergångsställen kan finnas. På vägar med 80 eller 90 km/tim kan sänkning övervägas till 60 

(40 om övergångsställen finns) om den samlade bebyggelsen (ofta med direktutfarter) består 

av storleksordningen minst 50 fastigheter.  
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FIGUR 28 Randbebyggelse där bl a många skolbarn rör sig längs och tvärs vägen utan 

separation p.g.a. närhet till skola. På viktigare vägar med ≥80 km/tim bör sänkning ske i 

sådana miljöer till 40 km/tim. Den lokala trafikföreskriften behöver ofta kompletteras med 

fartdämpande åtgärder för att effekten ska bli den önskvärda. Se vidare Vägar och Gators 

Utformning Sektion Tätort avsnitt 6.3 Hastighetssäkring av gator och Kapitel 11 

Fartdämpning. 

 

5.2 Randbebyggelse utmed vägar som inte är funktionellt 
prioriterade 

Detta är vägar som ofta har hastighetsgränsen 70 eller 80 km/tim utanför randbebyggelsen.  

Här väger de lokala intressena starkare än vid de funktionellt prioriterade vägarna. Om den 

allmänna eller enskilda vägen är ”självförklarande” d.v.s. om vägens linjeföring, vägbredd, 

beläggning och dylikt inte naturligt medger hastigheter upp till bashastigheten 70 km/tim är 

lokal hastighetsbegränsning onödig och bör undvikas. Detta torde oftast vara fallet på det 

enskilda vägnätet. 
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FIGUR 29 Den här kurvan har radien ca 200 m och medger hastighet upp till 70 km/tim. 

Mindre kurvradier medför således automatiskt att hastigheterna hålls under bashastigheten. 

Radier på 100 m håller ned hastighetsnivån till ca 50 km/tim och 20 m till ca 30 km/tim. 

Gupp, vägbredd, beläggning, sidoområde är andra faktorer som påverkar fordonsförarens 

naturliga hastighetsval. 
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FIGUR 30 I randbebyggelse på väg med bashastighet kan sänkning till 60 km/tim ske om den 

samlade bebyggelsen med direktutfarter består av storleksordningen minst 10 fastigheter 

förutsatt att vägen inte är ”självförklarande”. På denna bild är vägen inte 

”självförklarande”.  

 

 
 

FIGUR 31 I randbebyggelse på väg med bashastighet kan sänkning till 40 km/tim ske om den 

samlade bebyggelsen är av ”tätortkaraktär” och har mer än storleksordningen 20 fastigheter.  
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FIGUR 32 På vägar med bashastighet bör sänkning ske till 30 km/tim där många oskyddade 

behöver korsa eller färdas längs vägen exempelvis intill skolor och liknande. Det kan då vara 

lämpligt att tidsbegränsa dessa sänkningar till den tid under dygnet vägen används mest av 

oskyddade . Normalt bör en sådan begränsning kombineras med fartdämpande åtgärder.  
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FIGUR 33 Om vägen är ”självförklarande” som på bilden bör LTF undvikas. Om vägen inte 

är självförklarande kan lokala sänkningar från bashastigheten göras där samlad bebyggelse 

> 5 st. fastigheter finns – särskilt om vägen styckar bostadshus från ekonomibyggnader på 

samma fastighet. Sänkning görs då lämpligen till 40 km/tim.  

 

 

 

6 Lokal hastighetsbegränsning på väg i landsbygdsmiljö 
på grund av många oskyddade trafikanter  

Fotgängare, cyklister och mopedister är oskyddade och därmed särskilt utsatta i trafiken. 

Exempel på farliga förhållanden är:  

- förflyttning längs gata eller väg om det inte finns separat gång- eller cykelväg 

- passage över gata eller väg  

- förflyttningar då buss angör busshållplats  

 

Olycksanalyser visar att det är passager tvärs över en väg som är särskilt farliga. Oskyddade 

som korsar en väg i anslutning till att man lämnar en buss utgör ett särskilt faromoment. 

Allvarliga olyckor med oskyddade trafikanter som färdas längs med vägen är inte så vanliga. 

 

Som en generell inriktning kan sägas att gång- och cykeltrafik kan förekomma oseparerad på 

landsbygdsvägar utan att lokal hastighetssänkning görs enligt följande.  
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Hastighetsgräns Kriterier 

120 GC trafik förbjuden 

110 GC trafik förbjuden 

100 GC förbjuden eller ringa 

90 Ringa eller måttlig GC-trafik kan förekomma 

80 Måttlig GC-trafik kan förekomma 

70 Högt flöde GC-trafik och långsamtgående trafik kan förekomma 

 

Som en ledning kan anges att ringa kan tolkas som < 10 förflyttningar per dygn, måttlig som 

10 – 50 förflyttningar per dygn och högt flöde > 50 förflyttningar per dygn. 

 

Är flödena högre än vad som anges ovan kan lokal hastighetssänkning övervägas. Hänsyn bör 

dock också tas till om vägren med bredd ≥0,75 m finns. 

 

Övergångsställe/cykelöverfart bör inte förekomma på platser med högre tillåten 

hastighet än 50 km/tim och/eller på platser med två eller fler körfält i samma riktning. 

Normalt ska inte lokal hastighetssänkning göras enbart på grund av ett övergångsställe. 

Gångpassagen bör då istället säkras på annat sätt genom exempelvis mittrefug, avsmalning, 

fartdämpande åtgärder. Se vidare i VGU. 

 

 

7 Lokal hastighetsbegränsning vid randbebyggelse av 
miljöskäl 

De vanligaste orsakerna till att lokala sänkningar behövs vid randbebyggelse av miljöskäl är 

antingen att bullernivåerna är höga eller att luftkvaliteten är låg. Det senaste torde dock var 

mest vara fallet i tättbebyggda områden. 

 

Sänkningarna görs enligt följande. 

 Från 100 till 80 och vid behov ytterligare till 60 km/tim 

 Från 90 till 60 

 Från 80 till 60 och vid ytterligare behov till 40 km/tim. 

 Från bashastighet till 60 och vid ytterligare behov till 40 km/tim.  

 

Ett problem vid hastighetssänkningar av miljöskäl är att hastighetssäkningen inte är relaterad 

till trafikmiljön och därmed svårförståelig för trafikanten. Därför bör hastighetsmärket 

kompletteras med en tilläggstavla T22, text, med exempelvis följanda text ”Bullerstört 

område”, ”Område med luftföroreningar”. Märke J2,upplysningsmärke, kan också användas 

för att öka fordonsförarnas acceptans. 

 

 

7.1 Buller 

Hastigheten på vägarna har stor betydelse för trafikbullret.  

En sänkning av medelhastigheten med 5 km/tim ger grovt sett ca 1 dBA:s minskning och ca 

20 % färre störda. 
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Riktvärden 

Eftersom störningar av buller är omfattande har riksdag och regering beslutat om riktvärden 

och mål för omgivningsbuller. Riktvärdena gäller för nybyggnation eller väsentlig 

ombyggnad av vägar men även som långsiktigt mål för alla vägar.  

 

Riktvärdena som riksdagen ställt sig bakom är: 

 ekvivalentnivå utomhus max. 55 dBA  

 inomhus max. 30 dBA  

 max.buller utomhus dagtid 70 dBA  

 max.buller inomhus nattetid 45 dBA. 

  

Vad behöver beaktas vid utredning om förändrad hastighet 

Vid utredning om förändrad hastighet behöver för buller två förhållanden särskilt beaktas: 

 Möjlighet att verksamt nå beslutade mål om buller genom sänkning av hastigheten, 

 Behov av extra åtgärder mot buller om hastigheten planeras bli höjd. 

 

Översyn om förändrade hastigheter längs våra vägar är ett utmärkt tillfälle att minska 

kostnaderna för bulleråtgärder och mest kostnadseffektivt nå beslutade mål. Längs 

vägsträckor där människor bor tillkommer en samhällsnytta av mindre bullerstörningar om 

hastigheten sänks. Det kan vara avgörande för att sänka hastigheten.  

 

Längs vägsträckor där människor bor bör lägre hastighetsgräns sättas när den totala 

samhällsekonomiska nyttan blir större vid den lägre hastigheten. Trafikverket har 

beräkningsprogram som översiktligt beräknar den samhällsekonomiska nyttan av en ändrad 

hastighetsgräns (se nedan). Hänsyn tas då till bl. a. restid, trafiksäkerhetseffekt, effekter på 

bränsleåtgång, luftutsläpp samt buller.  

 

Om högsta tillåtna hastighet planeras att bli höjd, kan extra åtgärder mot buller behöva vidtas 

i enlighet med regeringens beslut om åtgärder mot buller. Längs vägsträckor där människor 

bor skall, vid höjning av högsta tillåtna hastighetsgräns, extra åtgärder mot buller 

vidtas om bullernivån överstiger 10 dBA över riktvärdena i bostäder.  

 

Beräkning av bullernivån 

En uppskattning av bullernivåerna inomhus kan beräknas med hjälp av Trafikverkets 

beräkningsprogram ”Effekter av hastighetsändringar - HASTEFF”. 

 

För mer komplicerade fall hänvisas till den nordiska beräkningsmodellen Vägtrafikbuller, 

reviderad 1996, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådet Rapport 4653.  

 

Som ledning kan nämnas att riktvärden överskrids för ett envåningshus där väg ligger på låg 

bank och hus ligger på plan mark och mellanliggande område består av dämpande yta ex.vis 

gräs och den tunga trafikens andel av totaltrafiken är 12 % enligt följande. Avstånden räknas 

från vägmitt. 
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Hastighetsgräns 

km/tim 

Trafikflöde  

ÅDT f/d 

Minsta avstånd i m för 

att riktvärden inte ska 

överskridas  

Minsta avstånd i m för 

att riktvärden+10 dBA 

inte ska överskridas 

70 250 9  

70 500 18  

70 1 000 30 9 

70 2 000 40 12 

70 5 000 65 18 

80 1 000 35 12 

80 2 000 50 15 

80 5 000 75 20 

90 1 000 40 15 

90 3 000 100 25 

90 10 000 200 75 

100 5 000 150 50 

100 15 000 300 100 

110 10 000 300 100 

110 30 000 450 150 

 

TABELL 5 Exempel på minsta avstånd till bebyggelse för att inte överskrida riktvärden för 

buller 

 

7.2 Luftföroreningar 

Var bör halten av luftföroreningar beaktas vid hastighetsbeslut? 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) riskerar att överskridas i trafikintensiva områden och i trånga 

gaturum med dålig ventilation. Nedanstående återges tumregler från beräkningar i Stockholm 

om vid vilka trafikflöden och bredd på gaturummet man kan riskera överskridande av någon 

av normerna (PM10 och/eller/NO2) med dagens väghållning och dubbdäcksanvändning: 

 

Typ av gaturum eller vägområde Antal fordon per dygn 

(ca) för att MKN för 

NO2 eller PM10 ska 

underskridas 

Dubbelsidig bebyggelse, 15 m brett gaturum  6 000 f/d 

Dubbelsidig bebyggelse, 24 m brett gaturum 11 000 f/d 

Dubbelsidig bebyggelse, 33 m brett gaturum 16 000 f/d 

Dubbelsidig bebyggelse, 60 m bred esplanadgata 35 000 f/d 

Enkelsidig bebyggelse  30-40 000 f/d 

Öppna trafikleder  50 000 f/d 

 

TABELL 6. Exempel på trafikbelastning för att luftkvalitetsnormer inte ska överskridas 

 

Beräkning av luftföroreningar 

Beräkningar med SIMAIR (ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars 

närområde) ger en bra översikt över befintliga problemsträckor, som borde utgöra en tydlig 

signal på sträckor där hastighetshöjningar inte är aktuella på grund av risk för överskridande 

av någon miljökvalitetsnorm. SIMAIR finns tillgängligt på varje vägverksregionregion. 
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Luftföroreningshalterna är främst en fråga att beakta där det finns människor som utsätts för 

dem. Miljökvalitetsnormernas årsmedelvärden är satta för att begränsa långtidssexponering 

och bör tillämpas där enskilda människor vistas under en längre tid, exempelvis vid bostäder, 

skolor, vårdinrättningar m m. Miljökvalitetsnormernas värden för timme och dygn bör även 

tillämpas på platser där människor vistas under kortare tider. 

Längs vägsträckor där miljökvalitetsnorm överskrids får inte beslutas om höjd 

hastighetsgräns. Hastighetsgränser bör sättas så att de medverkar till att de lagreglerade 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inte överskrids. 

8 Motivering till ansökan 
Av ansökan om lokala trafikföreskrifter om hastighet ska framgå motivet till varför 

Trafikverkets region ansöker om de lokala hastighetsföreskrifterna. 

9 Konsekvensbeskrivning 
Enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en 

myndighet innan den beslutar om föreskrifter eller allmänna råd så tidigt som möjligt utreda 

föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och andra konsekvenser, i den 

omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i en 

konsekvensutredning. Vidare sägs i 4 § att myndigheten ska ge statliga myndigheter, 

kommuner, landsting, organisationer och andra som kostnadsmässigt eller på något annat 

betydande sätt berörs, tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen. Innebär 

det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada 

om en föreskrift inte beslutas får konsekvensutredning genomföras efter beslutet. 

 

Av 5 § ovannämnda förordning behöver ett beslut om föreskrifter eller allmänna råd inte 

föregås av en konsekvensutredning om det saknas skäl för att genomföra en sådan utredning. 

En sådan bedömning måste dock dokumenteras. 

 

När det gäller fall då en konsekvensutredning inte behöver göras diskuterades i utredning  

SOU 2004:23 från verksförordning till myndighetsförordning, del två, sid 222, utredningen 

kom fram till att när det gäller föreskriftsarbete där det framstår som uppenbart att en 

konsekvensanalys inte kan tillföra något eller där konsekvenserna är försumbara eller 

obetydliga, bör det enligt utredningens uppfattning vara möjligt för myndigheten att under 

åberopande av att det är uppenbart obehövligt avstå från att göra en konsekvensanalys. 

Exempelvis bör man vid årligen återkommandenedsättningar av hastigheten på en viss sträcka 

kunna hänvisa till en tidigare konsekvensanalys i fall då det är fråga om samma 

förutsättningar som tidigare. 
 

Andra exempel på när det kan anses uppenbart obehövligt med konsekvensanalyser är när 

myndigheten med stöd av 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) meddelar föreskrifter 

endast för en kortare tid, exempelvis vid en trafikolycka eller ett vägarbete. 

 

Trafikverkets regioner kan, i samband med ansökan om lokala trafikföreskrifter om hastighet 

hos Länsstyrelsen, ge stöd för effektberäkningar till konsekvensbeskrivning. Följande 

uppgifter lämnas: 

 

- bedömning (ökning/minskning) av antalet dödade och svårt skadade, 

- bedömning (ökning/minskning) av koldioxid och buller, 
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- bedömning (ökad/minskad) restid, 

- en sammanfattande bedömning (De positiva effekterna (minskat antal dödade/svårt, 

skadade och miljöutsläppen) bedöms överväga de negativa konsekvenserna i form av 

ökad/minskad restid).  

10 Utmärkning 
Väghållningsmyndigheten är enligt 1 kap 6 § vägmärkesförordning (2007:90) den som märker 

ut de lokala hastighetsföreskrifterna på allmän väg, där staten är väghållare och på annan 

enskild väg utom tättbebyggt område än där kommunen är väghållare.  

 

Av 5 kap. 22 § Vägverkets föreskrifter om ändring av Vägverkets föreskrifter om vägmärken 

och andra anordningar framgår att märke C31, hastighetsbegränsning, ska sättas upp på båda 

sidor om vägen eller körbanan där en hastighetsbegränsning längs vägen eller körbanan 

börjar. Om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten behöver 

märket dock inte sättas upp på vänster sida. Märket behöver inte heller sättas upp på vänster 

sida på avfarts- eller påfartsväg till motorväg, motortrafikled eller annan väg med liknande 

utformning om avfarts- eller påfartsvägen endast har ett körfält.  

 

När märket ska upprepas och sätts upp mer än 100 meter före en vägkorsning får märket 

sättas upp på vänster sida om körbanan eller körfältet och behöver då inte vara uppsatt på 

höger sida.  

 

Enligt 5 kap. 23 a § behöver märke C31, hastighetsbegränsning, trots vad som anges i 2 kap. 7 

§ andra stycket första meningen vägmärkesförordningen (2007:90) inte upprepas efter en 

korsning då avståndet till nästa märke som märker ut en annan hastighetsbegränsning efter 

korsningen är mindre än 200 meter.  

 

Enligt 5 kap 23 b § ska märke C31, hastighetsbegränsning, upprepas mellan korsningar på väg 

som inte är enskild får avståndet mellan märkena inte överstiga 10 kilometer där den högsta 

tillåtna hastigheten är 110 kilometer i timmen eller lägre. På motorväg eller motortrafikled får 

avståndet mellan märkena inte överstiga 30 kilometer.  

 

Enligt 5 kap 23 c § behöver märke C31, hastighetsbegränsning, trots bestämmelserna i 2 kap. 

7 § andra stycket första meningen vägmärkesförordningen (2007:90) inte upprepas efter en 

korsning med sådan väg som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen 

(1998:1276), samt efter en korsning med sådan enskild väg som endast i mindre utsträckning 

används av allmänheten för trafik. 
 

 

 

Bilaga: 

Mall för konsekvensutredning. 
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     Bilaga 

  

Konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) 
om konsekvensutredning vid regelgivning  
 

Motiv till förslaget  

Motiv…… 

Vägverket bedömer att den önskade effekten inte kan åstadkommas på annat sätt.  
 

Konsekvenser  

- Ange en beskrivning av problemet och vad vi vill uppnå 

 

- Ange en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det vi vill uppnå och vilka 

effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd 

 

Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av 

regleringen. 
 

De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av föreskrifterna torde begränsas till kostnaderna 

för tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 11-13 §§ trafikförordningen 

(1998:1276) och utmärkning av föreskrifterna.  

 

Andra konsekvenser är följande. 

- bedömning (ökning/minskning) av antalet dödade och svårt skadade 

- bedömning (ökning/minskning) av CO2 och buller 

- bedömning (ökad/minskad) restid 

- en sammanfattande bedömning (De positiva effekterna (minskat antal dödade/svårt 

skadade och miljöutsläppen) bedöms överväga de negativa konsekvenserna i form av 

ökad/minskad restid.) 
 

Föreskrifterna bedöms inte få några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

 

Om föreskrifterna får effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller övriga villkor ska en beskrivning av följande anges: 

- antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på  

  företagen 

- vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär     

  för företagens administrativa kostnader 

- vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka 

  förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna 

  regleringen 
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- i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för 

  företagen 

- hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen och 

- om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning. 

Ikraftträdande och informationsinsatser  

Det bedöms inte finnas behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för 

föreskrifternas ikraftträdande. Inte heller behövs några speciella informationsinsatser. Men 

tänk på att här ska anges de informationsinsatser vi kommer att göra! Då ska meningen om 

informationsinsatser bytas ut mot den informationsinsatsen vi gör i samband med 

ikraftträdande. 

 


