




 
 
 

 
 

Sammanfattning 
 

Syftet med förstudien är att undersöka var det finns behov att införa väderstyrda dynamiska 
hastighetsgränser i Region Norr, utifrån trafiksäkerhet (antal dödade och svårt skadade), 
väderlek, trafikarbete och planerade trafiksäkerhetsåtgärder. Undersökningen visar 
övergripande kostnader för en eventuell installering, samt påvisar resultat och effekter av 
dynamisk väderstyrda hastighetsgränser som finns idag. 

Enligt rapporten Improving safety in Sweden visar beräkningar att överträdelse av 
hastighetsgränsen är det viktigaste trafiksäkerhetsproblemet i Sverige. Generellt framförs 50 
% av fordonen i olovlig fart. Om hastighetsgränsen hölls, skulle antalet i gruppen dödade 
minska med 38 % och antalet i gruppen dödade och skadade med 21 %.  

Andra studier (Johansson, 2002)  påpekar att olycksstatistiken trots förebyggande 
halkbekämpning  inte har förändrats mycket från 70-talet till idag. En studie av 
singelolyckor med personskada åren 1970–2001 visar att mängden olyckor under 
månaderna december till februari har samband med periodens medeltemperatur: mycket 
kalla vintrar sker bara hälften så många olyckor som milda vintrar. Det kan inte utläsas att 
ökad användning av salt bidrar till färre olyckor.  

De sträckor som utifrån analys har störst behov av väderstyrd väg är i prioriterad ordning, 
enligt följande: 

Sträckan Svappavaara-Kiruna har under de senaste fem åren  haft 8 olyckor med 1 dödad 
och 14 personer som skadats svårt. Totalt för perioden är det 21 personskador (viltolyckor 
ingår ej). Sträckan berörs av vinterväglag en stor del av vinterhalvåret (oktober–april) med 
hastighetsgräns på 110 km/tim och sträckan ingår inte i saltvägnätet. Troligtvis finns en låg 
acceptans för permanent hastighetssänkning på sträckan, eftersom den är lång med föga 
bebyggelse, och sannolikt vill trafikanterna hålla en hög fart för att komma fram fortare. 
Sträckan berörs i liten utsträckning av anslutande vägar, vilket minskar risken för att alla 
inte kan ta del av VMS- skyltarnas information. De väderanalyser som gjorts visar att 
väderförhållandet på sträckan ofta berörs av halka, vilket talar för ett behov av 
halkvarningssystem.  

Sträckan Grimsmark-Yttervik hade under samma period 5 olyckor där 1 person dödats 
och 6 personer skadats svårt. Totalt för perioden är det 11 personskador (viltolyckor ingår 
inte). Sträckan berörs av hastighetsgräns på 90 km/tim och ingår i saltvägnätet. 
Hökmarksberget har stor höjdskillnad till övrig vägsträckning på E4: an, och i övrigt 
förekommer många vägprojekt i nära anslutning till sträckan. Enligt väderanalys visar 
sträckan färre halktillfällen än Svappavaara-Kiruna-etappen.  
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1 Bakgrund 
 

Digitala vägskyltar som ställer om hastighet eller ger annan information utifrån några 
bestämda variabler (t. ex. väglag, trafikflöde, rörelsedetektorer för gångtrafikanter m.m.) 
kan användas för att informera eller styra trafikanter utifrån trafiksituation och rådande 
vägförhållanden som halka, vägarbete, olycka m.m. Idag används Variabla Meddelande 
Skyltar (kommer fortsatt att benämnas VMS) i Sverige för att visa högsta rekommenderad 
hastighetsgräns. Att använda föreskriven dynamisk hastighetsgräns,dvs. system för att låta 
högsta tillåtna hastighet variera på en och samma plats, kan ge effekter på trafiksäkerheten, 
vilket i sin tur kan minska dödsolycksstatistiken. Det är ett alternativt system för att öka 
säkerheten för trafikanterna och minimera olyckstillbuden. 

 
Detta projekt sträcker sig till att undersöka nuvarande erfarenhet och att ge två möjliga 
implementeringsförslag på Väderstyrda Dynamiska Hastighetsgränser (kommer fortsatt att 
benämnas VDH).  Två kontrollsträckor ingår för att möjliggöra jämförbara mätningar under 
försöksverksamhetsperioden. Hänsyn kommer att tas till olyckstal, väderförhållanden, 
vägförhållanden och trafikflöde inom Vägverket Region Norr. Förslaget kan vara ett 
fristående trafiksäkerhetsalternativ och tillika ett komplement till kommande 
trafiksäkerhetslösningar på sträckan.  

 

Regeringen gav Vägverket i uppdrag att utreda möjligheter och hinder för att använda 
dynamiska hastighetsgränser i regleringsbrevet år 2000. Vägverket lämnade i juli 2001 sin 
utredning till Näringsdepartementet. Vägverket föreslog ändringar av bestämmelser i 
vägtrafikförordningen, som innebär att omställbara vägmärken ska kunna användas vid 
utmärkning av föreskrivna dynamiska hastighetsgränser. Detta innebär att  VMS hastigheter 
som anges inte bara är en rekommendation utan gäller som föreskriven (laglig) hastighet. I 
utredningen ingick förslag till införande av dynamiska hastighetsgränser och en 
försöksverksamhet som syftar till att få fram kunskap om effekterna av installerade system. 
En förutsättning för försöksverksamheten är att föreslagna förordningsändringar genomförs 
under första halvåret 2002.  

 

Region Norr har tidigare lämnat ett förslag till ett delprojekt gällande föreskrivna 
dynamiska hastighetsgränser på skolvägar. 

 
Resultatet av denna förstudie kan ligga till grund för att bestämma var det är lämpligt med 
en implementering av detta trafiksäkerhetssystem. Det kan även nyttjas som underlag för 
vidare projekt inom försöksverksamheten kring dynamiska hastighetsgränser. 
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2 Syfte 
 
Förstudien ska ligga till grund för införandet av föreskrivna väderstyrda dynamiska 
hastighetsgränser. Undersökningen visar var det finns behov att införa denna typ av 
hastighetsgränser i Region Norr, utifrån trafiksäkerhet, (antal dödade och svårt skadade), 
trafikarbete, väderlek och planerade trafiksäkerhetsåtgärder. En kontrollsträcka, med  
förhållanden som liknar den utvalda vägsträckans, ska användas för att möjliggöra 
mätningar som ska jämföras. Ett mål är att undersöka vilka övergripande kostnader som 
finns för installering av systemet. Fakta kring resultat och effekter av väderstyrda 
dynamiska hastighetsgränser ska presenteras. 

 

3 Projektmål 
 

 Målen med förstudien är att: 
 

�� skapa ett förslag på två alternativa vägsträckor för en implementering av 
föreskrivna väderstyrda dynamiska hastighetsgränser med VMS. Urvalskriterier 
för vägsträckorna är  inträffade olyckor med dödade och svårt skadade, (D, SS) 
på vinterväglag. Väderstatistik och beräkningar genom rådatainformation från 
VVIS stationer (väg och väder informationssystem). Dessutom kopplas detta 
till det trafikflöde (årsdygnstrafik, ÅDT) som sker i Region Norr. Till varje 
vald väg ska en kontrollsträcka med liknande förhållanden utses 

�� sammanställa övergripande kostnader och driftsäkerhet av befintliga system av 
VDH 

�� utreda möjligheterna att delta i VIKING-projektet och söka delfinansiering via 
TENT programmet vid en implementering av föreskrivna väderstyrda 
dynamiska hastighetsgränser 

�� utreda vilka dokumenterade resultat och effekter som finns av dynamiskt 
väderstyrda hastighetsgränser med variabla meddelandeskyltar i Sverige och i 
andra länder 
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4 Avgränsning 
 
För att ringa in området och inte beröra alla detaljer inbegriper förstudien inte;  

�� specifika tekniska lösningar och funktionsbeskrivningar 

�� alla juridiska aspekter som lagar och förordningar gällande ämnet  

�� olycksstatistik för viltolyckor  

4.1 Juridiska frågor 
Regeringen kommer att utge en försöksföreskrift för försöksverksamheten. Beslut kring 
denna föreskrift kan tas tidigast av regeringen i september 2002. Enligt det preliminära 
förslaget till försöksföreskriften kommer det att bli Vägverket (dvs. styrelsen, eller GD 
genom delegation ) som fattar beslut om föreskriften.  

Väghållaren är skyldig att märka ut hastighetsgränsen. Med föreskriften och den utmärkta 
hastighetsgränsen kan sedan polisen bötfälla trafikanter som kör för fort. Detta ställer 
mycket stora krav på de tekniska systemen och på att utmärkningen fungerar. Tidigare 
projekt har använt sig av högsta rekommenderade hastighet, vilket inte har någon 
rättsverkan. Vägverket avlämnade i juli en redovisning av  regeringsuppdraget angående 
möjligheter och hinder för införandet av dynamiska hastighetsgränser. Utdrag gällande 
juridiska aspekter kring förslaget till förordningsändringar m.m. finns att läsa i bilaga 1. 
Rekommenderade högsta hastigheter kan användas i alla situationer där man vill erbjuda 
trafikantstöd för bättre hastighetsanpassning.  

Det är oklart om trafikanten uppfattar denna form av rekommendation som en 
rekommenderad högsta hastighet eller enbart som en rekommenderad hastighet. I rapporten 
framkommer att Vägverket avser att det vara möjligt att använda dynamiska 
hastighetsgränser både som föreskrivna dynamiska hastigheter och som rekommenderad 
högsta hastighet. Eftersom denna förstudie pågår innan  beslut tagits kring föreskrifter och 
förordningar, kommer de juridiska aspekterna inte att beröras i detta arbete. 

5 Metod 
 

Viktiga fakta kring olyckor och väderförhållanden har  jag samlat in och bearbetat för att 
skapa en bild av situationen på vägar i Region Norr. Material har använts från Vägverkets 
egna bibliotek, Internet och genom kontakter med HK. I bilagor har jag sparat utdrag ur 
rapporter som kan vara intressanta för läsarna, eftersom det inte är möjligt att beröra allt i 
förstudien. 
 

Projektarbetsfaser: 

�� FAS 1. Dödade och svårt skadade  

�� FAS 2. Väderförhållanden 

�� FAS 3. Trafikflöde  

�� FAS 4. Litteraturstudier, analys och intern remiss  

�� FAS 5. Slutrapport 
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FAS 1 
Utgångsläget bestod av olycksstatistik åren 1991–2000. Kristina Degerman i Region Norr 
har tagit fram och sammanställt materialet. Statistiken innehåller många parametrar men 
fokus låg på att minimera antalet sträckor till dem som visar höga siffror på antal svårt 
skadade och döda.  

Eftersom bl. a. olycks- och skadetäthet samt olycks- och skadekvoter i beräkningarna 
innehåller parametern väglängd som i det här fallet inte var intressant, valde jag slutligen 
antal dödade och svårt skadade som urvalskriterium.   

Utfallet blev i AC-län 7 st. och i BD-län 9 st. vägsträckor. Dessa hade fler än 3 döda under 
perioden 1991–2000, se bilaga 2. 

För alla sträckor som berörts i arbetet har olycksstatistik tagits ut med samma 
bedömningsgrunder. Kriterier för uttag var olyckor där dödade och svårt skadade 
förekommit på vinterväglag under månaderna oktober till april, perioden 1997–2001. Inga 
viltolyckor ingår i materialet. 

 
FAS 2 

Väderstatistik från MESAN och VVIS-systemet har tagits ut. Det gäller åren 1997-2002 och 
månaderna oktober till april. Väderanalys gjordes på 8 sträckor i AC-län och 10 sträckor i 
BD-län. Statistiken har bearbetats för att få en bild av hur ofta sträckorna berörts av dåligt 
väglag och tillvägagångssättet finns att läsa i bilaga 3.  

 
FAS 3 

Eftersom det pågår trafiksäkerhetsprojekt på vissa sträckor eller i tiden mycket nära 
planerade trafiksäkerhetsåtgärder, minskade underlaget för förstudien. Fakta om ÅDT 
erhölls från Intranätets Norrkarta. 7 sträckor som föll bort i tidigt skede berördes inte av 
uttag av ÅDT data. 

FAS 4 
I näst sista fasen sammanställde jag litteratur och fakta kring de olika vägarna för att 
möjliggöra analysering. Analysen gjordes av projektarbetsgruppen med stöd av fakta från 
projektarbetet. Beställarombud och planeringssamordnare i regionen kontaktades personligt 
eller via telefon, eftersom de har både en överblick lokalt över området och god kunskap 
om de förhållanden som råder. Dessutom har de vetskap om pågående och planerade 
projekt. Deras synpunkter vägdes in i analysen och en sammanställning kan ses i bilaga 4. 

Det totala materialet över sträckor som undersökts finns  i bilaga 5 som är en 
”BRUTTOLISTA” över statistiken för åren 1997–2001. Den visar data som har samlats in 
på olika sträckor i Region Norr, t. ex. årsdygnstrafik (ÅDT) och olycksstatistik (dödade och 
svårt skadade) på vinterväglag (oktober-april) under åren 1997–2001. Vinterväglag 
definieras i olycksdatabasen som ”tunn is, tjock is/snö, lös snö/modd och is/snö ospec”.  

I BRUTTOLISTAN framkommer orsaker till att vissa vägar valts bort i undersökningen 
och därmed inte är aktuella för det slutliga förslaget. 24 sträckor har berörts av denna 
undersökning, 11 sträckor i AC-län och 13 i BD-län. 

Ett förslag skickades på intern remiss till avdelningschefer i Region Norr. Syftet med 
remissen var att ge möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, bilaga 4. 

FAS 5 
I sista fasen sammanställdes allt material utifrån statistik och analys, vilket slutligen 
resulterade i en slutrapport. 
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5.1 Sträckor för analys  
 

 
 
 

1997-2001 LÄN VÄG VÄG OLYCKOR D SS LS FLÖDE VARSEL
      LÄNGD         ÅDT  % 

Umeå-Botsmark AC 364 48 183 1   4 1 300-2270 47,8 
5 personskador          

          
Byske-Länsgräns AC 4 16 876 1 2 2 2 3080 23,3 

6 personskador          
          

Hissjön-Vindeln AC 363 39 783 2   3 1 1240-1600 25,9 
4 personskador          

          
Skellefteå-Skellefteå hamn AC 372 27 059 2 2 4 3 5900 20,0 

9 personskador           
          

GRIMSMARK-YTTERVIK AC 4 39 694 5 1 6 4 3350 22,2 
11  personskador           

          
Skellefteå-Boliden AC 95 27 059 3 1 2 2 2460 26,7 

5 personskador           
          

STÖCKSJÖ-DJÄKNEBODA AC 4 38 525 5   9 3 6730 21,3 
12  personskador          

                    
Södra Råneå-Kalix BD 4 33 511 1   2   4530 24,2 

2 personskador          
          

Ersnäs-Piteå BD 4 25 043 1 1 1   6170 24,4 
2 personskador                   

          
Öjebyn-Älvsbyn BD 374 42 768 2   2   2150 40,8 

2 personskador          
          

SÖ GÄDDVIK- SÖ RÅNEÅ BD 4 32 369 3 3   3 6320 20,6 
6 personskador          

          
BODEN-HARADS BD 97 48 122 4 1 4 3 1520 27,4 

8 personskador           
          

ÖVERKALIX-GÄLLIVARE BD 10 126 015 8 3 10 2 900-2140 18,0 
15 personskador          

          
SVAPPAVARA-KIRUNA BD 10 44 654 8 1 14 6 1560-3570 30,6 

21 personskador          
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6 Resultat 

6.1 Förslag på sträckor för väderstyrd väg 
Efter analysarbetet utsågs som förslag vägarna Svappavaara-Kiruna och Grimsmark-
Yttervik. De sträckor som av olika orsaker bortsorterats kan finnas i BRUTTOLISTA 
bilaga 5. I tabell nedan fakta över valda sträckor. Statistiken är utökad med singelolyckor 
på vinterväglag under de senaste 10 åren. Sträckans längd är beräknad utifrån vägnätets 
knutpunkter (geografiska mätpunkter för statligt vägnät), dvs. ett system för att 
dokumentera var olyckor skett. Väglängden kommer i ett senare skede att anpassas utifrån 
den valda sträckans geografi, VVIS-stationer och andra betydelsefulla variabler. Förslagets 
knutpunktssträcka innefattar en kontrollsträcka för mätning och utvärdering. Tydligare 
specifikation för sträckan och kontrollsträckan anges i nästa fas i projektet. 
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6.1.1 Fördjupad väderanalys 

En utökad väderanalys visar att sträckan Svappavaara-Kiruna generellt har ett högre antal 
halkvarningar under dessa år.  

 
ÅR 

1998-1999  2000-2001  2001-2002  

Sträcka 
Svappavaara-
Kiruna 

Grimsmark-
Yttervik 

Svappavaara-
Kiruna 

Grimsmark-
Yttervik 

Svappavaara-
Kiruna 

Grimsmark-
Yttervik 

VVIS station 2527 2402 2527 2402 2527 2402 
Halka typ HR 1 89 80 102 24 91 54 
Halka typ HR 2 126 60 81 9 194 15 
Halka typ HT 3 9 6 4 6 9 
Halka typ HN 12 22 12 15 18 30 
Summa 230 148 201 52 309 108 

6.2 Övergripande kostnader 
Kostnaderna är övergripande och beräknade utifrån att försöksverksamheten pågår i två år. 
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Vid kontakt med Anders Persson, Jukkasjärvi sockens belysningsförening, framkom det att 
kostnaden för elinstallation kan ligga mellan 50 och 100 tkr, vilket ligger under prisläget i 
ovanstående överslagberäkning. 

Ingen hänsyn har tagits till kostnader för dragning av direktledning mellan VVIS-stationen 
och skyltarna. Olika tekniska lösningar är möjliga, t. ex. fjärrstyrd överföring via GSM-nät, 
mobiltelefon.  

6.3 Medelhastigheter  
Medelhastighetskontroll utifrån stickprovspunkter från intranät trafikdata (Vägverket 
Konsult). 

Sträcka Hastighetsgräns Datum Medelhastighet 
Personbil utan släp 

Svappavaara-
Kiruna 

110 
 980930-981001 105 

Grimsmark-
Yttervik 90 980904-980907 103 
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6.4 Risker  
En brist i urvalsarbetet är att det kan ha förekommit många olyckor som beror på väglaget 
men som bara lett till lindriga skador eller som inte lett till några personskador alls. Detta 
kan innebära att en mängd potentiellt svåra olyckor förbisetts. 

Bristande kostnadsunderlag,  genom en alltför övergripande uppskattning, kan  vid en 
verklig implementering ge ett utfall som ligger över beräkningarna. 

Det pågår en utvärdering kring VVIS-stationernas tillförlitlighet. Det finns  en risk att 
väderanalyserna inte  med 100 procents säkerhet överensstämmer med de väderförhållanden 
som verkligen råder. 

Vägyttemperatur är en parameter av de mätdata som VVIS-stationen visar. Om det finns is 
eller ett snöskikt på vägbanan, så överensstämmer inte vägyttemperaturen med 
verkligheten, eftersom man då mäter under ytan. Detta innebär att de beräkningar som görs 
utifrån VVIS-stationens mätningar inte ger korrekta halkvarningar. 

6.5 Måluppfyllelse  
Alla projektmål är uppfyllda och nedan följer en liten utvärdering: 

�� Att ta fram ett förslag på två alternativa vägsträckor för en implementering av 
föreskrivna eller högsta rekommenderade VDH skulle visa sig krångligt. Först 
och främst eftersom sträckan inte får läggas där andra trafiksäkerhetsåtgärder 
förekommer, t ex. mitträcke eller kameror. Det som också visade sig 
svårbedömt var när planerade åtgärder troligtvis ska genomföras. 
Försöksprojektet som pågår mellan 2003 och 2005 bör inte störas för att 
möjliggöra en utvärdering. Ett ytterligare problem är att regionen spänner över 
en stor geografisk yta med olika väderförhållanden, vilket leder till att sträckor  
jämförs trots väldigt olika förutsättningar. 

 

�� Det finns en utredning som kommer att bli färdig senare under hösten 2002, 
som berör tillförlitligheten och gällande funktionsutvärdering men även 
validering av VVIS-systemet. Det ska också observeras att de kostnader som 
redovisas enbart är övergripande och inte detaljerade.  

 

�� Vid utredningen av möjligheterna att delta i VIKING-projektet och söka 
delfinansiering via TEN-T programmet kontaktades Christer Karlsson, CEO, 
ITS Sweden. Vid samtalet framkom det att när ett förslag till 
försöksverksamheten är aktuellt, så ansöker man regionalt till Viking projektet 
för delfinansiering. 

 

�� Beträffande litteratur i ämnet finns det många rapporter från finländska projekt 
men de är tyvärr skrivna på finska, så den största delen av materialet som 
använts är från Vägverkets egna publikationer och rapporter. Det svåra var att 
vissa rapporter visar att t. ex. saltning minskar antalet olyckor, medan andra 
rapporter visar det motsatta. Något stort material som djupare beskriver 
väderstyrda system var svårare att hitta, eftersom det fortfarande ligger på 
försöksnivå. 
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7 Studier av tidigare rapporter 
 

Eftersom väginformatik är ett område med mycket teknisk utveckling, dvs. många projekt 
pågår runt om i världen har jag plockat ut och sammanfattat visst material från rapporter, 
publikationer, artiklar och Internet.  
 

7.1 Trafiksäkerhetsproblem i Sverige 
(Sammandrag ur rapporten” Improving Road Safety in Sweden” , se bilaga 6) 

Överträdelse av hastighetsgränsen är det största trafiksäkerhetsproblemet i Sverige. 
Beräkningar visar att generellt 50 % av trafiken framförs i olovlig fart. Om 
hastighetsgränsen hölls, skulle antalet dödade kunna minska med 38 % och antalet dödade 
och skadade med 21 %.  

I rapporten riktas dock viss kritik mot  nollvisionen. Olika trafiksäkerhetsåtgärder går inte 
att förena med de trafikpolitiska mål som berör framkomlighet och samhällsekonomiska 
effekter.  

7.2 Nationellt program för väginformatik i Sverige 
1999–2007 

(Utdrag ur Vägverkets Publikation 1999:42.) 

Vägverkets uppdrag från regering och riksdag är att öka användningen av IT i trafiken. 
Vägverket har rollen som samordnare och pådrivare inom vägtransportsektorn. Förslaget till 
nationellt program för införande av väginformatik i Sverige, NOVIS, bör ses som en 
utgångspunkt för den fortsatta samverkan i sektorn. 

 

Väginformatikområdet är dynamiskt. Därför behöver det nationella programmet förnyas 
löpande. Genom att arbeta tillsammans i olika försöksprojekt kan man förverkliga 
föresatsen att öka IT i trafiken för att minska vägtrafikens problem. 

 

Beträffande strategin för att öka användandet av väginformatik ska arbetet inriktas på att 

�� tillhandahålla grundläggande data om vägar och trafik 

�� få igång försöksverksamhet hos användarna 

�� ge bra stöd för införandet  

�� skapa bred samverkan mot gemensamma mål. 

 
Handlingsplan för en försöksverksamhet. 
Vägverket kommer under 3–4 år att prioritera utbyggnad och utveckling av tjänster och 
system för vägtrafikledning. Olika förutsättningar beroende på hur trafiken ser ut i de olika 
regionerna påverkar insatserna. I storstäderna satsas mest på trafikstyrning och 
informationsåtgärder. I övriga landet ligger fokus på att modernisera trafiksignaler och 
försöksverksamhet med dynamisk hastighetsanpassning och automatisk trafikövervakning. 
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7.3 Risker och hastigheter under olika förhållanden  
I en sammanställning från en schweizisk undersökning av Jan Olof Larsson, (95-02-22), se 
bilaga 7, framkommer det sammanfattningsvis att flertalet trafikanter inte kan värdera sin 
hastighet och inte erkänner faran vid mörkerkörning och i regnväder. Det förespråkas att 
dessa mörkerkörning och körning i regnväder medtas som moment i körutbildningen på ett 
sätt som ger en insikt om den verkliga faran, och att det genomförs kampanjer för 
informationsspridning kring riskerna. Variabla hastighetsgränser och förstärkta 
hastighetskontroller i mörker och i regnväder nämns också som möjliga åtgärder. Slutligen 
omtalas möjligheten med "den intelligenta bilen", där hastigheten direkt kan begränsas som 
en följd av körförhållandena. 

 

De konstaterade riskökningarna stämmer delvis överens med resultaten från svenska 
undersökningar. Dessa visar att olycksrisken på is och snö i genomsnitt är 3 gånger så hög 
som på barmark, och 1,5 gånger så hög på våt vägbana. Detta kan förklaras av en bristande 
anpassning av farten till den nedsatta friktionen. Olycksrisken i mörker är ca dubbelt så hög 
som i dagsljus i Sverige. 

 

7.4 Möjligheter och hinder med dynamiska 
föreskrivna hastighetsgränser 

Enligt ovan nämnda rapport har Finland nått goda resultat. Effekten av att sänka 
hastighetsgränsen från 100 km/tim till 80 km/tim medförde 3,4 km/tim lägre medelhastighet 
utöver den sänkning av medelhastigheten på 6,3 km/tim som berodde på det dåliga vädret 
och vägytan. Vid bättre väderförhållanden, där halkan inte var lika lätt att upptäcka för 
trafikanterna, sjönk medelhastigheten ytterligare 1,9 km/tim, dvs. totalt 5,4 km/tim lägre än 
på kontrollvägen. Analyser av hastighetsspridning visar att hastighetsskillnaderna mellan 
fordonen minskade på vintern och under dåliga vägförhållanden . De högsta hastigheterna 
minskade mer än medelhastigheten och de lägsta hastigheterna  minskade i mindre 
utsträckning. 

 

I Tyskland har olyckorna minskat med 20–30 % sedan hastighetsgränser satts dynamiskt 
efter förhållanden som trafikflöde, hastighet och väderleksdata. I England sätts 
hastighetsgränsen utifrån trafikflödet och 68 % tycker att det systemet ska byggas ut för 
statistiken visar en minskning av olyckor på 10–15 %. 

 

Förutom att förbättra trafiksäkerheten finns andra sorters effekter. Rapporten ger som 
exempel  minskad hastighetsspridning mellan fordon, minskad negativ påverkan på miljön, 
snabbare och effektivare hantering vid avstängning av körfält och ökad trygghet hos 
personal som vistas på vägbanan. 

 

Olika länder har haft olika sätt att använda sig av dynamiska hastighetsgränser och 
utvärderingar av dessa finns att läsas i bilaga 8. 
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7.5 Teoribildning kring risker och 
olyckskonsekvenser i vägtrafiken 

I en metodstudie (ej färdig rapport) av Jonasson gällande ”Teoribildning kring risker och 
olyckskonsekvenser i vägtrafiken” framkommer olika analysaspekter som spårig eller 
ojämn beläggning, vinterväglag, ökat fordonsflöde, risker på väglänk med hög vägstandard 
kontra låg vägstandard. 

Vid skador på vägytan, så som ojämnheter, spårbildning och sprickor, uppkommer både 
positiva och negativa trafiksäkerhetseffekter. Johansson anser att det är rimligt att tro att 
den positiva effekten beror på trafikanternas förlorade komfort. Därav sänker man 
hastigheten och risken minskar. Den negativa effekten uppkommer vid vissa kritiska 
situationer, som när väggreppet inte är vad man förväntat sig. Vid stora ojämnheter, t. ex., 
försöker många bromsa in när de upptäcker vägytskadan och olika scenarier är möjliga: 
påkörning, sladd m.m.  

Vid vinterväglag är risken omvänd proportionell mot varaktigheten (tid) av rådande väglag. 
Om en stor friktionsnedsättning sker, med t. ex. rimfrostutfällning, ökar risken. Johansson 
skriver att det är rimligt att tro att ökad varaktighet konvergerar risken på vinterväglag mot 
risken på barmark genom att en allt bättre anpassning uppnås till rådande förhållanden. Vid 
en överraskande friktionsnedsättning anses  risken vara mellan 10–100 gånger större än på 
barmark.  

Vid sträng kyla påverkas trafikvolymen och bedömningen är att andelen yrkestrafik är 
högre i förhållande till den totala mängden trafikanter. Antalet singelolyckor är starkt 
kopplat till trafikflödet: om flödet fördubblas, så gör även olycksstatistiken det. Vid ökat 
flöde uppstår även fler konflikter mellan fordon, och sammantaget borde detta leda till att 
risken ökar.  

Johansson skriver i sitt arbetsmaterial: ”I Vägverkets hittillsvarande effektsamband har 
risken ansett oberoende av flödet och flera empiriska studier pekar mot att risken att 
omkomma/skadas svårt faller med flödet, för att detta ska hänga samman måste det vid 
ökad trafik uppkomma några positiva effekter som har nytta främst för konsekvensmåtten”. 
Han hänvisar till sin källa, Vägverketspublikation 2001:7. Denna kritik förklarar Johansson 
närmare: ”..i och med att tillkommande fordon på en väg ger ökad konkurrens om given yta 
borde det samtidigt ge en bättre efterlevnad av trafikregler”. 

Svappavaara-Kiruna-sträckan har måttligt trafikflöde (ÅDT) på 1560–3570, vilket i sin tur 
skulle peka på att trafikmängden är av sådana mått att de positiva effekterna inte uppfylls. 
Därav håller bilister höga hastigheter och risken för olyckor ökar 

Ett exempel på en situation där stor riskökningen skett är en sträcka i Dalarna med högt 
trafikflöde. Sträckan fick en utfällning av rimfrost eller regn som frusit till is. Vid två 
tillfällen, 25 oktober och 4 november 2001, skedde flera olyckor på grund av halka. I det 
här fallet skulle det ha haft stor betydelse om man hade kunnat förvarna om halkan.  

Johansson förklarar att man med höjd beredskap hinner förvarna/förebygga halka på större 
vägar men i fallet 4 november hann man inte för väderomslaget skedde så snabbt.  
På Svappavaara-Kiruna-sträckan, som har långa sträckor för drift och underhåll, skulle 
metoden med föreskrivna väderstyrda dynamiska hastighetsgränser fylla en viktig funktion. 
Trafikanter blir varnade framtills väderförhållandet inte längre orsakar halka eller tills andra 
åtgärder är utförda som eliminerar halksituationen. 

Johanssons riskteori pekar mot att det är isbildning genom regn på kall vägbana på en väg i 
högsta standardklassen som relativt sett kommer att få den största riskökningen.  

 

Diagram på följande sida visar den vädersituation som rådde den 4 november i Dalarna.    
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7.6 Projekt Sälenvägen 
( Efter kontakt med Tommy Sundqvist, VM, Driftavd. Härnösand, Vägverket.) 

Sälenvägens projekt med väderstyrd väg har utvecklats under projektets gång. Det började 
med en hastighetssänkning till 70 km/tim på vintern, men eftersom det vissa vintrar var i 
princip sommarväglag stor del av tiden fungerade inte lösningen. Det provades även med 
dubbla hastighetsskyltar, 90 respektive 70 km/tim, vilket mest förvirrade trafikanterna. GD 
uppmärksammade problemet och projektet ”Väder- och trafikstyrd väg” startades.  

Sträckan Malung-Transtrand, 5 mil med högst flöde,  blev utrustad med 4 fullgrafiska 
VMS-skyltar som visar vägmärkessymboler och högsta rekommenderade hastighet 50 och 
70 km/tim samt fritext. Skyltarna har fungerat bra, trots vissa problem med styrdatorn som 
inte fungerat tillfredställande. 

VVIS-stationer står mitt på sträckan och räknar även trafikmängd. När vissa gränsvärden är 
passerade (trafikmängd, tidsluckor, frostutfällning, nederbörd m.m.), så larmar VVIS–
stationen till TIC-en via TRISS-systemet. Utifrån uppgifterna kontaktar TIC-personal 
driftentreprenören, om det finns behov av att tända skyltarna. (Eventuellt kan vägen vara 
nysaltad och då påverkas inte väglaget.) 

En viktig erfarenhet är att skyltarna ska släckas i rätt tid. Trafikanterna ska inte bli varnade 
för t. ex. tät trafik utan att sådan förekommer vid den tidpunkten. 

VMS-skyltens utformning har också betydelse för hur den upplevs av trafikanterna. 
Symboler och text måste utformas utifrån en standard för att budskapet ska nå ut. 

I en utredning som Vägverket beställt visas siffror från en enkätundersökning. Där 
summerar man att 51 % av trafikanterna uppmärksammade skylten och dess text, medan 
drygt 90 % noterat att skylten fanns där. 2 av 10 trafikanter hade svårigheter med att läsa 
texten. Av dem som sade sig förändra sitt körsätt på grund av meddelandet uppgav 8 av 10 
att de sänkte hastigheten.  

Utredningen visar också att trafikanternas attityd till väderstyrd väg som trafiksäkerhets-
åtgärd är positiv. Drygt var fjärde tror att trafiksäkerheten ökar i hög grad med hjälp av 
detta system och ytterligare 6 av 10 tror att systemet bidrar till viss del. 
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7.7 Samband mellan vinterns medeltemperatur, 
saltförbrukning och antal singelolyckor med 
personskada under 1970–2001  

(Ur Vägverkets Publikation 2002:3.) 

Johansson påpekar att olycksstatistiken trots förebyggande halkbekämpning  inte har 
förändrats mycket från 70-talet till idag. En studie av singelolyckor med personskada åren 
1970–2001 visar att mängden olyckor under månaderna december till februari samverkar 
med periodens medeltemperatur: under mycket kalla vintrar inträffar bara  hälften så många 
olyckor som under milda vintrar. Det kan inte utläsas att ökad användning av salt bidrar till 
färre olyckor. Det framkommer också i rapporten att det finns ett tydligt mönster:  när en 
stor del av ytelementen i vägen varit underkända har många olyckor inträffat.  

 
 

 
 
Denna teori gynnar de motiv som finns för att tilldela  väderstyrda dynamiska 
hastighetsgränser resurser. Milda vintrar verkar då drabbas av fler olyckor och det kan 
kopplas till  halkvarningarna  i VVIS-systemet, som sker vid -2 grader till +2 grader, dvs. 
när måttlig och svår frosthalka inträffar. Information till trafikanter om olika 
omständigheter som råder på kommande sträcka via VMS-skyltar torde minska antalet 
personskador. 

 

Utifrån den här studien kan man se en direkt koppling mellansingelolyckor och snöfall. 
Därmed kan man anta att trafiksäkerheten blir bättre om hastighetsgränsen sänks utifrån 
förutsättningar som snöfall. VMS-skyltens information till trafikanterna kan  visa 
hastighetsgräns men även annan information om situationen på vägsträckan.  
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Johansson nämner att det på större vägar med hårda standardkrav verkar som om 
trafikanternas förväntan på väglaget är högt ställd och att man inte i tillräcklig grad 
kompenserar för de fall då friktionen blir lägre. 

Antal dödsolyckor som skett på vinterväglag är 1528, vilket motsvarar 38 % av alla olyckor 
från oktober till april. Riskrelation barmark – vinterväglag blir då för Dödadeca 1:2.75. För 
övriga svårighetsgrader fås följande värden: Svårt Skadade: 1:3.15, Lindrigt Skadade 1:4 
och Egendoms-skada 1:3.75. 
I Region Skåne sker 19 % av dödsolyckorna på vinterväglag (att jämföra med 
ett trafikarbete på ca 6 %). 
 I Region Norr sker 73 % av dödsolyckorna på vinterväglag (att jämföra med 
ett trafikarbete på 60–70 %).  
 
I en slutlig analys av de olika olyckstyper som mest tydligt är väglagsberoende finner man 
att singel-, mötes-, omkörnings- och upphinnandeolyckor ökar 2–4 gånger vid dagar med 
stora snöfall. Sett till olyckor med DSS är ökningen för singel- och mötesolyckor ungefär 
fyrfaldig under en dag med stort snöfall jämfört med en dag med barmark. Olyckstyperna 
avsvängande, korsande, cyklist, fotgängare och varia (olycka som inte infaller under övriga 
olycksdefinitioner) är inte väglagsberoende i samma utsträckning.  

 

Sett till summan av alla DSS-olyckor  har dagar med stora snöfall 2–-3 gånger fler olyckor 
än dagar med endast barmark.  Johansson skriver:  ”Den tydliga ökningen av mötesolyckor 
med svår följd som uppkommer på vinterväglag pekar tydligt på betydelsen dels av bra 
vinterväghållningsåtgärder, dels behovet av mitträcken på vägar där bredden medger sådana 
eller temporärt lägre fartgräns.”  

 

Vid VTI (Väg- och transportforskningsinstitutet) pågår ett stort arbete med allmän 
”effektmodell” för vinterdrift och därigenom har ett antal nya samband mellan väglag och 
olycksrisk tagits fram. Pågående arbete har visat att ju mindre andel av trafikarbetet som 
sker på vinterväglag, desto högre blir olycksrisken vid de tillfällen som vinterväglag 
förekommer.  

 

I en artikel i Våra Vägar, nr 8 (2001-12), framkommer det att en mindre mängd salt ofta 
leder till fler dygn med vinterväglag. Det ger en viss riskökning och därför ställs sannolikt 
två hälsorisker mot varandra: trafikskadade mot kloridhaltigt dricksvatten. Johansson uttalar 
sig också kring att nyttan av ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet har ansetts vara 
större än problemen i form av korrosion och smuts.  
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8 Analys/Diskussion 
 

Enligt flera rapporter finns det en tilltro till  dynamiska hastigheter som en 
trafiksäkerhetsåtgärd med goda effekter. Utifrån den kunskap som finns idag om dynamiska 
hastighetsgränser bör den vid rätt användning påverka trafiksäkerheten i positiv riktning.  

En viktig aspekt är att inte varna för sådant som är uppenbart för trafikanten, t. ex. dimma, 
eller om det regnar. Men om regnet sammanförs med andra faktorer somt.  ex. spårig 
vägbana kan risken för vattenplaning öka. Trafikanter som inte känner till vägförhållanden 
på kommande sträcka skulle få en varning via VMS om risk för vattenplaning förekommer. 
Systemet ska vara trafikantens förlängda arm, ett extra sinne för att få vetskap om det man 
inte kan upptäcka med blotta ögat på vägsträckan. 

Systemets effekter beror mycket på teknisk utformning och hur väl det fungerar men även 
attityden från de trafikanter som berörs av systemet.  

I Vägverkets Publikation 2002:3 förekommer denna formulering: 

”I region Norr sker 73 % av dödsolyckorna på vinterväglag att jämföra med ett trafikarbete 
på 60-70 %.”  

Utifrån denna utgångspunkt stöds valet att sträckan Svappavaara-Kiruna för att 
vinterväglagsperioden är längre än på Grimsmark-Yttervik-etappen. 

 En sambandsanalys gällande ökningen av mötesolyckor på vinterväglag pekar på dels 
betydelsen av bra vinterväghållningsåtgärder, dels behov av mitträcken,  om vägbredden 
medger detta, eller temporärt lägre hastighetsgränser.  

Denna formulering befrämjar motiven för etappen Svappavaara-Kiruna. Eftersom vägen  till 
största delen är åtta meter bred, krävs stora resurser för mitträckets utbyggnad och inga 
mitträckesåtgärder finns med enligt nuvarande planer. Det finns förslag på att sänka 
hastigheten under vintertid till 90 km/tim på vissa delar av sträckan, se bilaga 10. 

Generellt finns alltid påståenden som verkar som sanningar och ingen har egentligen ens 
försökt kritisera dem. Och kanske är de sanna för gruppen olyckor men inte alls säkert för 
dödsolyckor.   

Exempel: 

 Ökad vägbredd leder till ökad säkerhet. 

 En jämn väg är säkrare än en ojämn. 

Salt ger mer barmark och högre säkerhet. 

 Ökad trafik ger ökad risk.  

 
Utifrån dessa påståenden  kan man ju fråga sig varför en bredare väg är säkrare. Min 
personliga åsikt är att en väg som är bred och har bra standard ökar risken för fortkörning. 
Hur påverkas olycksstatistiken av det? Likaså behöver inte ökad trafik innebära ökad risk, 
eftersom trafikanterna måste anpassa sin hastighet utifrån övrig trafikrytm, vilket sannolikt 
kan leda till lägre medelhastighet på sträckan. 

Det kan visa sig med tiden att det finns andra sanningar som naturligtvis måste grundligt 
utvärderas.  

Eftersom Vägverket har i uppdrag från regeringen att öka användningen av IT i trafiken  
kan man kanske finna någon ny sanning genom denna försöksverksamhet. I bilaga 9 kan 
försöksverksamhetens målsättning läsas. 

 
Vid ett seminarium i Borlänge där en utvärdering av erhållna effekter på Sälenvägsprojektet 
visades framkom lite osäkra resultat. Eftersom inga förmätningar har gjorts vare sig 
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gällande vinterväglag, friktion, vilt, tättrafik eller olycksstatistik, finns väldigt lite material 
att jämföra med. Vägen har höga flöden vid helger när trafikanter ska upp till 
turiststationen. Man diskuterade  vilket förhållningssätt dessa trafikanter har till transporttid, 
trafiktäthet och VMS-skyltar.  

 

Inga klara slutsatser kan dras utifrån det material som finns idag. En förhoppning är att man 
tydligare kan jämföra nästa år för då kommer det att finnas större underlag för olika 
analyser. De analyser som har gjorts är av  medelhastighetsförändring och medeltidsluckor 
mellan fordon i både norr- och södergående riktning och viss olycksdata var framtagen för 
den aktuella sträckan. Trots bristande resultat visar en attitydundersökning en klar positiv 
inställning bland berörda. Respondent-gruppen bestod av lokalbefolkning, turister, 
yrkesförare och poliser och TIC-personal. Viss tveksamhet fanns bland polisgruppen.  

 

Det som slog mig mest av attitydundersökningen var den något udda inställning som vissa 
respondenter uttryckte. ”Man kan väl visa något positivt på skyltarna??” Det borde vara 
positivt att man varnar trafikanter för halka, dvs. för ökad olycksrisk på den sträcka som 
man kommer att färdas på. Tydligen upplever trafikanterna VMS-skyltens varning och 
rekommenderad hastighet som om man pekar med hela handen eller ger order. Några 
respondenter tycker att VMS-skylten är en potentiell reklampelare, där all slags information 
kan visas.                                                                     visas
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

8.1 Slutsatser 
De sträckor som utifrån analysen visar störst behov av väderstyrda dynamiska 
hastighetsgränser anges nedan, med vald prioritering och övriga fakta. 

 

Prioritet 1. Svappavaara-Kiruna 
 

Sträckan har 8 olyckor med en dödad och 14 personer som skadats svårt.  Totalt för 
perioden är det 21 personskador (viltolyckor ingår inte). Sträckan berörs av vinterväglag 
stor del av vinterhalvåret och ingår inte i saltvägnätet. Hastighetsgränsen är 110 km/tim.  

Sträckan trafikeras av turister som saknar kännedom om området och vägsträckans 
förhållanden. Trafikflödet är 1560–3570 (ÅDT). Inga planerade eller pågående projekt 
kommer att störa försöksverksamheten. Troligtvis finns en låg acceptans för permanent 
hastighetssänkning på sträckan, eftersom den är lång med lite bebyggelse och sannolikt ökar 
trafikanterna farten för att komma fram fortare. Det visade sig att ett pågående ärende om 
hastighetssänkning till 70 km/tim genom Altajärvi på E10 finns hos Vägverket, som lämnat 
positivt yttrande till Länsstyrelsen.  

Sträckan berörs lite av anslutande vägar, vilket minskar risken för att alla inte kan ta del av 
VMS-skyltarnas information. Sträckan ligger utanför saltvägnätet och därför är drift och 
underhållsåtgärder av annan karaktär, med plogning i stället för saltning. Väderanalys som 
gjorts visar att sträckan ofta berörs av halka. Väderförhållandena och antal vädervarsel talar 
för ett behov av halkvarningssystem på denna sträcka. Vid kontakt med Luftfartsverkets 
meteorolog på Kallax flygstation visade det sig troligt att vädersituationer i det området kan 
ge fler dagar av samma slags väder. Om temperaturen ligger kring -2 till +2 grader, kommer 
troligen fler halkvarningar att visas på grund av större stabilitet i inlandet.  

 

Prioritet 2. Grimsmark-Yttervik 
 

På sträckan har det inträffat 5 olyckor där 1 person dödats och 6 personer skadats svårt. 
Totalt för perioden är det 11 personskador (viltolyckor ingår inte). Sträckan berörs av en 
hastighetsgräns på 90 km/tim och ingår i saltvägnätet. Trafikflödet är 3350 (ÅDT) och 
många vägprojekt förekommer i nära anslutning till sträckan. Hökmarksberget har stor 
höjdskillnad till övrig vägsträckning på E4: an. Hökmarksberget kan anses vara ett område 
med behov av väderstyrda hastigheter. Dock kan inte detta bekräftas av väderstatistiken där 
sträckan Svappavaara-Kiruna har minst dubbelt så många halkvarningar under samma 
perioder. Drift, underhållsbehov och åtgärder kan skilja sig åt på sträckan i och med 
Hökmarksberget. Det är troligtvis billigare med el och teleanslutningar, eftersom 
bebyggelse finns närmare till hands än på Svappavaara-Kiruna-etappen. Medelhastigheten 
ligger generellt över den tillåtna hastighetsgränsen för personbil utan släp. 
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8.2 Rekommendationer 
Oberoende av vilken sträcka som väljs för en implementering av väderstyrda variabla 
hastighetsgränser finns det flera saker att ta hänsyn till inför försöksverksamheten. 

Inför en implementering bör mätningar genomföras under vintern 2002 för att man ska 
kunna jämföra och utvärdera under och efter försöksprojektets mätningar 2003–2005.  

Behov av mätningar föreligger t. ex. när det gäller 

��medelhastigheter 

�� friktion 

�� väderanalys 

�� spårdjup 

�� trafikantattityder 

�� studier av hur drift och underhållsåtgärder kan påverka 

�� prioritering och klassning av drift och underhåll inom försöksprojektet  

�� ta del av de  resultat och erfarenheter som finns kring kommunikationprojekt i 
Arvidsjaur. Där använder sig driftentreprenören av SMS-streckkod direkt till 
TRISS-systemet för att meddela när en åtgärd är utförd 

 

Det är viktigt att ta del av den rapport som bl. a. Dan Eriksson, Vägverket Borlänge, arbetar 
med, dvs. utvärdering av VVIS-systemets tillförlitlighet och riktlinjer för mätning och 
uppföljning. 

8.3 Fortsatta frågeställningar 
 Frågeställningar inför en implementering: 
 

�� Tillförlitlighet hos VVIS-stationerna? 

��Grundliga och väsentliga mätningar (samma mätningar för lika projekt, ger bättre 
vetenskapligt underlag)?  

�� Teknisk utformning, kvalitet och standard? 

��Drift och underhålls påverkan? 

��Regler kring information via VMS till trafikanter (standardutformning, symboler 
och textutformning)? 

��Kritisk granskning och uppföljning? 
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Bilagor 
Bilaga1. 
Möjligheter och hinder med dynamiska föreskrivna 
hastighetsbegränsningar 
 
Rapport: Vägverket, 2001-06-29.  
Utdrag från kapitel 6–-6.2.7. 
 
6. Förslag till system med dynamiska föreskrivna 
hastighetsgränser och rekommenderade högsta 
hastigheter 
 
6.1. Användningsområden för dynamiska hastighetsangivelser 
Rekommenderade högsta hastigheter kan användas i alla situationer där man vill erbjuda 
trafikantstöd för bättre hastighetsanpassning. Vägverket har avgett ett förslag till ny 
vägmärkesförordning som bland annat innehåller vägmärken för rekommenderad hastighet. 
Genomförs detta blir det möjligt att använda vägmärken för rekommenderad högsta hastighet 
överallt. I de redovisade svenska användningarna finns också exempel på användning av 
rekommenderade högsta hastigheter. Det är dock oklart om det uppfattas som rekommenderade 
högsta hastigheter eller som en rekommenderad hastighet. 
 
Vi föreslår att det ska vara möjligt att använda dynamiska hastighetsangivelser både som 
föreskrivna dynamiska hastigheter och som rekommenderade högsta hastigheter. Det innebär i 
sin tur att det inte går att använda rekommenderade hastigheter. Innan användningen kan bli 
allmän bör dock försöksverksamhet genomföras för att vi ska få en bättre kunskap om 
trafikanternas beteende och effekterna. Vidare bör i samband med försöksverksamheten 
tillämpningsråd och anvisningar tas fram. 
 
De dynamiska hastighetsangivelserna ska kunna användas i alla situationer där man vill ge 
trafikantstöd. Vårt förslag är att både föreskrivna dynamiska hastigheter och rekommenderade 
högsta hastigheter ska kunna användas på alla typer av vägar både på landsbygd och i tätort. 
Vidare kan de användas i situationer som beskrivs i avsnitt 4.2. De kan vara styrda av väder och 
halka och kan förekomma för att sänka hastigheter vid korsningar och övergångsställen eller i 
samband med köer. Det innebär att hastigheten ibland kan komma att ändras snabbt och ofta och 
ibland ligger fast under en längre tid. Rekommendationer bör utarbetas för hur snabba 
variationerna kan vara i samband med försöksverksamheten. Vidare bör det i samband med 
försöksverksamheten arbetas fram rekommendationer för när det är lämpligt med föreskrivna 
dynamiska hastighetsgränser eller när det är lämpligt med rekommenderad högsta hastighet. 
 
6.2. Förslag till förordningsändring och förslag tillutformning av föreskrifter 
 
6.2.1. Stöd för hastighetsbegränsningar som varierar 
          dynamiskt i trafikförordningen 
Förfarandet för beslut om föreskrifter är inte sådant att regelinnehållet kan ändras genom att nya 
föreskrifter om hastighetsbegränsningar beslutas efter hand som det uppstår variationer i väg-, 
väderleks-, sikt- och trafikförhållandena i övrigt. Det är således inte möjligt att ha 
hastighetsgränser som föreskrivs dynamiskt (dynamiskt föreskrivna hastighetsgränser). Ett 
system med dynamik i den högsta tillåtna hastigheten förutsätter därför att föreskrifterna 
innehåller trafikregler som medför att den högsta tillåtna hastigheten varierar efter förhållanden 
som bestäms i föreskrifterna (föreskrivna dynamiska hastighetsgränser). Frågan är då om detta 
är möjligt och hur dessa bör utformas. 
 
Trafikförordningen innehåller trafikregler som föreskriver beteenden som varierar med faktiska 
förhållanden som kan vara svårbestämda. Inom hastighetsområdet varierade tidigare den högsta 
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tillåtna hastigheten med det faktiska förhållandet att det område vägen gick i var endera 
tättbebyggt eller icke tättbebyggt, enligt bestämmelser i 64 § vägtrafikkungörelsen. Ingen 
myndighet var behörig att bestämma var det skulle anses vara tättbebyggt respektive icke 
tättbebyggt. Den myndighet som skulle märka ut satte upp hastighetsbegränsningsmärken med 
angivelsen 50 respektive 70 där den ansåg att gränsen mellan inom tättbebyggt och utom 
tättbebyggt område låg. Varje trafikant, liksom varje myndigheter, hade då att självständigt 
utifrån bestämmelserna i vägtrafikkungörelsen bedöma vilken högsta tillåten hastighet som 
gällde på platsen. Det förekom knappast att trafikanter och andra myndigheter ansåg att 
vägmärken för hastighetsbegränsning inom respektive utom tättbebyggt område inte satts upp 
vid gränsen mellan tättbebyggt och icke tättbebyggt område. 
 
Mot denna bakgrund borde det vara genomförbart att i myndighetsföreskrifter ha 
hastighetsbegränsningar som varierar med väg-, väderleks-, sikt- och 
trafikförhållandena. Föreskrifterna skulle kunna innehålla formuleringar om att det med 
avvikelse från en grundhastighet vid vissa förhållanden på viss sträcka eller vissa sträckor ska 
gälla en annan lägre hastighet, och vid andra förhållanden ska  en ännu lägre hastighet gälla. 
Exempelvis torde bestämmelserna i 10 kap. 1 § 2 st. 11 trafikförordningen redan i dag ge 
möjlighet för den som pekas ut i 10 kap. 3 § att meddela lokala trafikföreskrifter med särskilda 
trafikregler med hastighetsbegränsningar som varierar med förhållandena. Utredningen anser 
därför att lokala trafikföreskrifter utan ändring i 10 kap. 1 § skulle kunna användas för att 
meddela lokala trafikföreskrifter med särskilda trafikregler om hastighetsbegränsningar som 
varierar med hänsyn till väg-, väderleks-, sikt-  och trafikförhållandena. 
 
Utredningen har bedömt att föreskrivna dynamiska hastighetsbegränsningar inte 
förutsätter att det införs en möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter höja den högsta tillåtna 
hastigheten i förhållande till hastighetsbegränsningarna enligt 3 kap. 17 § tredje st., Vägverkets 
föreskrifter, enligt 3 kap. 17 § fjärde st. samt 9 kap. 1 § trafikförordningen.  
 
Däremot är det tveksamt om det förenklade förfarandet som brukar tillämpas i fråga om 
föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen skulle kunna tillämpas för 
hastighetsbegränsningar som regelbundet återkommer på en vägsträcka då förutbestämda  
väder-, väg- eller trafikförhållanden inträder. 
 
 
6.2.2. Beslutande myndighet 
Föreskrifter med hastighetsbegränsningar som varierar med väg-, väderleks-, 
sikt- och trafikförhållandena medför stora kostnader för utmärkning och kräver lång tid för att 
kunna märkas ut. Det krävs därför att den myndighet som beslutar föreskrifterna gör detta så 
lång tid innan föreskrifterna träder i kraft att den myndighet som har hand om väg- eller 
gatuhållningen hinner upphandla utmärkningssystem och installera detta så som krävs för att 
utmärka hastighetsbegränsningarna. Den nuvarande kompetensfördelningen – kommunen inom 
tättbebyggt område och annars länsstyrelsen – medför att kommunen beslutar lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område för allmänna vägar som 
hålls av staten och länsstyrelsen för vägar utom tättbebyggt område. Utmärkning av 
hastighetsbegränsningar med maskinella system som kan växla mellan vägmärken (omställbara 
vägmärken) som anger olika hastighetsbegränsningar är betydligt mycket dyrare än 
konventionella målade vägmärken. Det kan därför möjligen ifrågasättas om staten ska kunna 
meddela föreskrifter om hastighetsbegränsning som kräver sådana system där en kommun är 
utmärkningsskyldig och omvänt. Kravet – i 27 § verksförordningen – på konsekvensutredning 
innan en statlig myndighet meddelar föreskrifter medför enligt projektgruppen att de kostnader 
som föreskrifterna kan medföra ska blitillräckligt utredda och redovisade innan föreskrifterna 
beslutas, så att risken för otillräcklig kostnadsredovisning blir minimal, i de fall en statlig 
myndighet är behörig att meddela föreskrifterna. 
 
Där kommunen är behörig finns inget motsvarande krav på utredning av de ekonomiska 
konsekvenserna. Enligt 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor är den statliga 
väghållningsmyndigheten behörig att överklaga kommunens beslut. Med hänsyn härtill kan den 
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statliga väghållningsmyndigheten genom överklagande få prövat om föreskrifterna är 
ekonomiskt motiverade. Projektgruppen har därför inte nu föreslagit någon ändring av 
fördelningen av kompetensen mellan stat och kommun i fråga om att meddela föreskrifter om 
hastighetsbegränsningar. 
 
Inom den statliga sidan har det diskuterats om lokala trafikföreskrifter ska meddelas av 
länsstyrelsen eller av den statliga väghållningsmyndigheten. Mot bakgrund av att Vägverket 
kommer att se över det nuvarande hastighetsbegränsningssystemet har arbetsgruppen inte 
föreslagit någon ändrad behörighetsfördelning. 
 
6.2.3. Omfattningen av utmärkningsskyldigheten 
I 10 kap. 13 § 1 st trafikförordningen (1998:1276) sägs följande: ”Hastighetsbegränsningar och 
föreskrifter om högsta tillåten hastighet enligt 3 kap. 17 §, - - - , särskilda trafikregler som 
meddelats genom lokala trafikföreskrifter enligt 1 § eller föreskrifter enligt 14 §, skall utmärkas 
enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen (1978:1001) eller föreskrifter som meddelats 
med stöd av den förordningen om de gäller på väg.” Bestämmelsen om utmärkningsskyldighet 
är närmast utformad som att föreskrifterna ska utmärkas oberoende av om de för tillfället är 
tillämpliga eller inte. Utredningen föreslår här att det införs en inskränkning av 
utmärkningsskyldigheten. 
 
Utmärkningsskyldigheten bör i de fall som föreskrifterna innehåller 
hastighetsbegränsningar som strider mot varandra inskränkas så att endast den trafikregel som 
tar över en annan ska omfattas av utmärkningsskyldigheten. Utredningen föreslår därför att det i 
förordningen införs en kollisionsnorm som säger vilken hastighetsbegränsning som ska märkas 
ut, om olika föreskrifter innehåller olika hastighetsbegränsningar. Detta skulle kunna göras 
genom att det i 10 kap .13 § infördes ett nytt stycke av följande lydelse: 
 
Om en trafikregel enligt första stycket inte är tillämplig på 
grund av en annan trafikregel, behöver den inte märkas ut. 
 
6.2.4. Utmärkningen 
I 18 § vägmärkesförordningen stadgas: ”Begränsning av förbud eller påbud som ges till känna 
genom ett vägmärke anges på en tilläggstavla”. I april 1989 upphörde en tidigare bestämmelse i 
paragrafen om att ett märke som avsåg ett förbud under en viss del av året dock skulle tas bort 
eller täckas över”. Ändringen gjorde det möjligt att låta vägmärken som avsåg förbud eller 
påbud viss del av året vara uppsatta övriga delar av året. Ändringen avsågs ge mindre kostnader 
för utmärkningen. Ändringen torde dock också ha medfört att skyldigheten att utmärka 
begränsningar i förbud eller påbud med tilläggstavlor blev utan undantag. I fråga om dynamiskt 
varierande hastighetsbegränsningar skulle detta innebära att väder- , väg- och trafikförhållanden 
då en viss högsta tillåtna hastighet gällde skulle anges på tilläggstavla. 
 
Då tekniken nu medger att vägmärken med varierande hastighetsbegränsningar visas endast då 
de olika hastighetsbegränsningarna är tillämpliga, föreslår utredningen att det återinförs ett 
undantag från skyldigheten att märka ut begränsningar i förbud att överskrida en hastighet. Ett 
sådant undantag skulle kunna utformas enligt följande: 
 
Ett vägmärke som anger ett förbud eller påbud som gäller 
endast under vissa förhållanden eller viss tid får dock tas bort 
eller på annat sätt göras osynligt, när förbudet eller påbudet 
inte gäller. 
 
Det vanligaste sättet att ta bort märken för varierande hastighetsbegränsningar torde bli genom 
att släcka dem. 
 
Enligt vägmärkesförordningen ska vägmärken sättas upp vid högra kanten av vägen. Märken 
som anger plats där hastighetsbegränsning börjar ska sättas upp på båda sidor av vägen, om det 
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inte kan underlåtas utan fara för trafiksäkerheten. Någon förändring av detta föreslås inte i 
denna utredning. 
 
Utredningen har även övervägt om det borde införas ett undantag från bestämmelserna om 
placering av vägmärket på båda kanterna av vägen eller körbanan eller i fråga om 
upprepningsmärke vid högra kanten av vägen eller körbanan, till förmån för en utmärkning för 
varje körfält. Denna utmärkningskulle kunna vara olika utformad för olika körfält. En 
utmärkning av olika hastighetsbegränsningar för olika körfält skulle medföra att 
vägtrafikanterna efter körfältsbyte skulle behöva minnas de högsta tillåtna hastigheterna inte 
bara i det körfält som användes då trafikanten passerade vägmärket utan också i de körfält han 
använder efter körfältsbytet eller körfältsbytena. Någon förändring av placeringsreglerna 
föreslås därför inte i denna utredning. Ytterligare skäl mot ändring är att reglerna i 3 kap. 9 § 
trafikförordningen om placering i körfält och om byte av körfält skiljer mellan vägar där den 
högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre och andra vägar. 
 
Däremot bör de lokala trafikföreskrifterna  – med tanke på kostnaderna för utmärkningen – 
utformas så att märken för upprepning av en utmärkt hastighetsbegränsning inte behöver sättas 
upp strax före den plats där en hastighetsbegränsning börjar. 
 
 
6.2.5. Förslag till författningsförändringar 
Trafikförordningen (1998:1276) 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m. 10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m. 
13 §  Hastighetsbegränsningar och föreskrifter 
om högsta tillåten hastighet enligt 3 kap. 17 §, 
föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 
kap. 11 §, särskilda trafikregler som meddelats 
genom lokala trafikföreskrifter enligt 1 § eller 
föreskrifter enligt 14 §, skall utmärkas enligt 
bestämmelserna i vägmärkesförordningen 
(1978:1001) eller föreskrifter som meddelats 
med stöd av den förordningen om de gäller på 
väg. Detsamma gäller föreskrifter i terräng om 
det finns skäl till det. 
 
Lokala trafikföreskrifter om att ett visst 
område skall vara tättbebyggt område behöver 
inte märkas ut. Om ett tättbebyggt område 
märks ut enligt bestämmelserna i 
vägmärkesförordningen behöver 
hastighetsbegränsningar enligt 3 kap. 17 § 
första och tredje styckena inte märkas ut vid 
det tättbebyggda områdets början och slut. 
Lokala trafikföreskrifter skall införas i 
ortstidning om de enligt en föreskrift inte skall 
eller behöver utmärkas med vägmärke. 
 

13 §  Hastighetsbegränsningar och föreskrifter 
om högsta tillåten hastighet enligt 3 kap. 17 §, 
föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 
kap. 11 §, särskilda trafikregler som  meddelats 
genom lokala trafikföreskrifter enligt 1 § eller 
föreskrifter enligt 14 §, skall utmärkas enligt 
bestämmelserna i vägmärkesförordningen 
(1978:1001) eller föreskrifter som meddelats 
med stöd av den förordningen om de gäller på 
väg. Detsamma gäller föreskrifter i terräng om 
det finns skäl till det.  
Om en trafikregel enligt första stycket inte är 
tillämplig på grund av en annan trafikregel, 
behöver den inte märkas ut.  
 
Lokala trafikföreskrifter om att ett visst 
område skall vara tättbebyggt område behöver 
inte märkas ut. Om ett tättbebyggt område 
märks ut enligt bestämmelserna i  
ägmärkesförordningen behöver 
hastighetsbegränsningar enligt 3 kap. 17 § 
första och tredje styckena inte märkas ut vid 
det tättbebyggda områdets början och slut. 
Lokala trafikföreskrifter skall införas i 
ortstidning om de enligt en föreskrift inte skall 
eller behöver utmärkas med vägmärke. 
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Vägmärkesförordningen (1978:1001) 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
18 §  Begränsning av förbud eller påbud som 
ges till känna genom ett vägmärke anges på 
en tilläggstavla. För vissa fall ges närmare 
bestämmelser i 21 §. 
 

18 §  Begränsning av förbud eller påbud som 
ges till känna genom ett vägmärke anges på 
en tilläggstavla. Ett vägmärke som anger ett 
förbud eller påbud som gäller endast under 
vissa förhållandena eller viss tid får dock tas 
bort eller på annat sätt göras osynligt, när 
förbudet eller påbudet inte gäller. För vissa 
fall ges närmare bestämmelser i 21 §. 
 

 
6.2.6. Särskilda trafikregler om dynamiskt varierande hastighetsbegränsningar 
Med nuvarande mandat att genom lokala trafikföreskrifter meddela särskilda trafikregler skulle 
lokala trafikföreskrifter om dynamiskt varierande hastighetsbegränsningar kunna utformas 
enligt följande. 
 
Exempel. 1 Lokala trafikföreskrifter meddelade av en länsstyrelse för en 
allmän väg utom tättbebyggt område 
Länsstyrelsens i Holmborgs län lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på väg E1; 
beslutade den 1 februari 2001. Länsstyrelsen i Holmborgs län föreskriver följande med stöd av 
10 kap. 1 § andra st. 11 p. och 3 § trafikförordningen (1998:1276). 1 §  I stället för vad som 
sägs i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:XX) om högsta tillåtna hastighet på väg E1 i 
Holmborgs län får fordon inte föras med högre hastighet än 90, 70, eller 50 kilometer i timmen 
på en eller flera av delsträckorna 
mellan  och  
A  B 
B  C 
C  D 
D  E 
då förhållandena på sträckan är sådana som sägs i 2–4 §. 
 
2 §  Under mörker, i gryning eller skymning får fordon inte föras med högre hastighet än 90 
kilometer i timmen. 
 
3 §  Vid risk för halka skall den högsta tillåtna hastigheten vara 20 kilometer i timmen lägre än 
som följer av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:XX) om högsta tillåtna hastighet på väg E1 i 
Holmborgs län och av 2 §. 
 
4 §  Vid risk för svår halka skall den högsta tillåtna hastigheten vara 40 kilometer i 
timmen lägre än som följer av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:XX) om högsta 
tillåtna hastighet på väg E1 i Holmborgs län och av 2 §. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den (tidpunkten för ikraftträdande bör bestämmas så att det finns 
tillräcklig tid för den som har hand om väg- eller gatuhållningen att till ikraftträdandet 
införskaffa och utmärka i enlighet med bestämmelserna). 
Underskrifter 
 
Exempel 2. Lokala trafikföreskrifter meddelade av en kommun för en 
allmän väg inom tättbebyggt område 
Holmborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på väg E1; beslutade 
den 1 februari 2001. Holmborgs kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra 
stycket 11 p och 3 § trafikförordningen (1998:1276). 
1 §  I stället för vad som sägs i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:XX) om högsta 
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tillåtna hastighet på väg E1 i Holmborgs län får fordon inte föras med högre hastighet än 90, 70, 
eller 50 kilometer i timmen på en eller flera av delsträckorna 
mellan  och 
A  B 
B  C 
C  D 
D  E 
då förhållandena på sträckan är sådana som sägs i 2–4 §. 
 
2 §  Under mörker, i gryning eller skymning får inte fordon föras med högre hastighet än 90 
kilometer i timmen. 
 
3 §  Vid risk för halka skall den högsta tillåtna hastigheten vara 20 kilometer i timmen lägre än 
som följer av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:XX) om högsta tillåten hastighet på väg E1 i 
Holmborgs län och av 2 §. 
 
4 §  Vid risk för svår halka skall den högsta tillåtna hastigheten vara 40 kilometer i 
timmen lägre än som följer av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:XX) om högsta 
tillåtna hastighet på väg E1 i Holmborgs län och av 2 §. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den (tidpunkten för ikraftträdande bör bestämmas så att det finns 
tillräcklig tid för den som har hand om väg- eller gatuhållningen att till ikraftträdandet 
införskaffa och utmärka i enlighet med bestämmelserna). 
Underskrifter 
 
6.2.7. Praktisk handläggning 
Tiden för att planera och projektera system för utmärkning av dynamiska 
hasighetsgränser kan vara ganska lång och kostsam. Samtidigt behövs underlag för att kunna 
besluta om föreskrifter med ett innehåll som fungerar i förhållande till trafikproblem, vägens 
utformning och lämplig utmärkning. Det kan därför vara lämpligt att göra en förstudie och 
utredning innan arbetet startar hos den myndighet som beslutar om föreskrifterna. 
 
 
Arbetet med att bereda och besluta om föreskrifter bör dock ske innan projekteringen av 
utmärkningssystemet startar. En viss jämförelse kan göras med vägplaneringsprocessen för 
statliga vägar. Om det finns problem och brister i en viss vägs funktion startar planeringsarbetet 
med en förstudie som kartlägger problemen och förutsättningarna och föreslår lösningar.  
 
Utifrån detta fattas beslut om huruvida projektet ska drivas vidare och vilket alternativ som i så 
fall ska utredas vidare. I nästa steg – vägutredningen – klargörs ytterligare förutsättningar och 
förslag till åtgärder och rekommendation till ett genomförandeförslag tas fram. Utifrån detta 
förslag beslutas om fortsättningen. Detta steg är framtagande av arbetsplan. För detta finns en 
lagreglerad process och när denna är slutförd och en fastställd arbetsplan föreligger har 
väghållaren rätt att ta mark i anspråk. 
 
Ovanstående illustrerar att innan projektering av en väg kan göras, måste först förstudier och 
utredningar genomföras som underlag för den lagliga processen – arbetsplanen. Först sedan 
behörig myndighet fattat beslut om rätt till genomförande bör detaljprojekteringen starta. 
 
När ett beslut om föreskrift finns, ingår det i projekteringen att tolka föreskriften och placera 
vägmärkena enligt föreskriften och vägmärkesförordningen samt i övrigt projektera systemet så 
att det kan ge stöd vid tolkningen av de dynamiska förhållandena. När sedan systemet är i drift, 
tolkar personal i trafikledningscentralerna eller annan personal inom myndigheten 
förutsättningarna vad avser väder , väglag etc. samt trafikförhållanden i förhållande till 
föreskriften och märker ut den hastighetsgräns som för tillfället gäller. 
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Bilaga 2. 
Statistikmaterialutdrag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 1991-2000 AC-län   
     

Väg 
nr 

Vägsträcka Totalt 
antal 
döda

Totalt 
antal 
svårt 
skad-
ade 

Summa 
DD, SS

4 Länsgr-Håknäs 4 15 19 
4 Håknäs-Stöcksjö 6 45 51 
4 Stöcksjö-Djäkneboda 4 44 48 
4 Djäkneboda-Grimsmark 6 29 35 
4 Grimsmark-Yttervik 5 19 24 
4 Yttervik-Kåge 4 27 31 

372 Skellefteå- Ske-å hamn 4 13 17 
 

År 1991-2000 BD-län   
     

Väg 
nr 

Vägsträcka Totalt 
antal 
döda

Totalt 
antal 
svårt 
skad-
ade 

Summa 
DD, SS

4 Länsgräns-Piteå södra 5 8 13 
4 Boviken-Antnäs 13 28 41 
4 Sö Gäddvik-Sö Råneå 5 11 16 
4 Sö Råneå-Kalix 5 14 19 
4 Kalix-Haparanda 7 18 25 
97 Gammelstad-Boden 5 30 35 
10 Överkalix-Gällivare 7 35 42 
10 Svappavaara-Kiruna 9 28 37 
10 Kiruna-Riksgränsen 5 9 14 
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Bilaga 3. 
Urval av väderförhållanden 
 

VViS-stationerna har vissa parametrar som mäts varje halvtimma under hela dygnet och när 
olika väderfaktorer samverkar visas ”varsel”. Då är förhållandena sådana att de kan 
definieras som dåligt väglag. Beskrivning av de olika parametrar som registreras i systemet 
kan ses nedan. 

 

Vädersituation Beteckning
Snöfall S 
Snödrev D 
Halka på grund av regn eller snöblandat regn på kall vägbana HN 
Halka på grund av att fuktiga/våta vägbanor fryser till HT 
Halka på grund av måttlig rimfrostutfällning HR1, H1 
Halka på grund av kraftig rimfrostutfällning HR2, H2 
Särskilt väder, typ 1, snödrev vid hög vindhastighet SV1 
Särskilt väder, typ 2, snöfall med hög snöintensitet SV2 
Varsel kan inte beräknas för databortfall ?? 
Äldre typer av varsel  
Temperatur + vägbanans temperatur 0 till -2 grader x- 
Frostutfällning + vägbanans temperatur, kallare än -2 grader -x 
Temperatur mellan 0 till -2 grader + daggpunkt xx 
Varselkoder  
Flera av ovanstående halksituationer finns beräknade H* 
Flera prognoser på halka finns beräknade P* 
1 tim-prognos för temperaturfall och fuktig vägbana PT 
1 tim-prognos för måttlig rimfrost P1 
1 tim-prognos för kraftig rimfrost P2 

 
 
Beräkningar 
 
För att utröna hur stor del väderomställningar som sker på de olika sträckorna har mängden 
varsel från VVIS-stationen summerats och jämförts med totala mängden mätningar under 
perioden 1997-2001, månaderna oktober till april.  
 
Procentvärde, t. ex. 27 %, talar om att av all data för en sträcka har 27% varit varsel för den 
perioden. För att minska  underlaget valdes att ta mätningsresultatet för varje hel timma istället 
för mätningar varje halvtimma. Jag har bortsett från vilken typ av varsel som visats. På vissa 
VVIS-stationer förekommer definitionen ”??” ganska ofta och den är borttagen ur 
beräkningarna, eftersom ingen definition finns. 
 
Genomsnittligt varsel per år är beräknat på varje sträcka, med en förhoppning om att påvisa 
vilken sträcka som oftast drabbas av väglagsproblem. Om en sträcka har två VVIS-stationer har 
den station med högsta genomsnittliga varsel förts in i tabellen nedan.  
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Genomsnittlig procentuell mängd vädervarsel på sträckor 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Väderberäkning där uttag av olika halkvarningar specificerats 
 
ÅR 1998-1999  2000-2001  2001-2002  

Sträcka Svappavaara-
Kiruna 

Grimsmark-
Yttervik 

Svappavaara-
Kiruna 

Grimsmark-
Yttervik 

Svappavaara-
Kiruna 

Grimsmark-
Yttervik 

VVIS station 2527 2402 2527 2402 2527 2402 
Halka typ HR 1 89 80 102 24 91 54 
Halka typ HR 2 126 60 81 9 194 15 
Halka typ HT 3 9 6 4 6 9 
Halka typ HN 12 22 12 15 18 30 
Summa 230 148 201 52 309 108 
 
 

Sträcka VVIS Genomsnitt i % 
Svappavara-Kiruna 2527 30,6 
Gäddvik-Råneå 2505 20,6 
Ö-kalix-Gällivare 2521 18,0 
Gammelstad-Boden 2506,2511 27,4 
Ersnäs-Piteå 2507,2510 22,5 
Öjebyn-Älvsbyn 2539 40,9 
Kalix-Haparanda 2501,2502 21,8 
Södra Råneå-Kalix 2503,2504 24,2 
Länsgräns Piteå-Piteå södra 2508 23,6 
   
Skellefteå-Skellefteå hamn 2417 20,0 
Hissjön-Vindeln 2404 26,0 
Ersmark-Botsmark 2426 48,0 
Stöcksjö-Djäkneboda 2410,2416 21,3 
Grimsmark-Yttervik 2402,2409 22,2 
Skellefteå-Boliden 2408 26,7 
Byske-Länsgräns 2401 23,3 



______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Bilaga 4. 
Kontakter, beställarombud, planeringssamordnare 
Beställarombud kontaktade per telefon (interna nr) 
 
Ageholm Lennart, 437 61 
Öjebyn-Älvsbyn  Nej, ej aktuell. 
 
Byström Leif, 836 06  Intressant 
Grimsmark-Yttervik Hökmarksberget, behov finns och även 

nedanför Ånäset, Granberget. 
Granvik Alf, 437 71 
Råneå-Kalix   Inte speciellt aktuell. 
Överkalix-Gällivare Morjärv-Överkalix, krokig väg, mycket tung 

trafik, DoU behov. 
Lindahl Lennart, 836 07 
Byske-Länsgräns  Inget större behov 
Skellefteå-Skellefteå hamn Trafikmängd, av intresse. 
Skellefteå-Boliden:   Brytpunkt i väderzon, kust-inland. Intressant! 
 
Jan Nordqvist, 437 74 
Ersnäs-Piteå   Aktuell gällande halka, kustnära. 
S.Gäddvik-Råneå  Aktuell gällande halka, kustnära. 
Boden-Harads  Mindre problematisk. 
 
Robertsson Sven-Olof, 725 40   
Umeå-Botsmark Skeptisk till funktion och tillförlitlighet av 

väderstyrdväg. 
Hissjön-Vindeln   
Stöcksjö-Djäkneboda Ej aktuellt inom tätort, upplever inget speciellt 

behov utifrån väderförhållanden. 
Karl Thyni, 439 72   
Svappavaara-Kiruna Behov finns. Stabilt vinterväglag, i dagsläget är 

hastigheten 110 km/h vinter som sommar. 
Hastighetsändring? Drivsnö och höga 
vindhastigheter. Anser att idealet för sträckan 
vore mitträcke. 

 
 
Planeringssamordnare kontaktade per telefon 
 
AC-län, Ove Carlsson, 438 53 Grimsmark-Yttervik, föredras, ligger väldigt 

långt bort i planer för åtgärder och stor 
påverkan av väder, saltning, höjdskillnader-
Hökmarksberget. 

 
BD-län, Peder Henriksson, 437 63 Beläggningsarbete, Skröven-Hakkas 
 

 
 

Övriga: Val mellan Svappavaara-Kiruna och Grimsmark-Yttervik 
 
Per-Mats Öhberg, 437 84, sekt.chef VNb Väljer: Grimsmark-Yttervik  
 
Östen Johansson, 751 32, Borlänge  Väljer: Grimsmark-Yttervik 
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Remissutskick avdelningschefer Region Norr.       svar: 
 
Eriksson Ulf  VNsp   Väljer: Svappavaara-Kiruna 
  
Jonsson Bengt VNT   Väljer: Svappavaara-Kiruna 
 
Kallander Lennart VNe   Väljer: Grimsmark-Yttervik 
 
Lindmark Åke VNb 
 
Lindqvist Svante VNi 
 
Majbäck Britt-Marie VNtr    
 
Martinsson Bo VNp 
 
Reyier Janeric VNs 
 
Torgestad Lena Vns     
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Bilaga 5a. 
Bruttolista, AC-län, 1997-2001. 
 

 1997-2001 LÄN VÄG D SS LS FLÖDE VÄDER ÅTGÄRDER 

  VÄG  
LÄNG

D      ÅDT     
GRIMSMARK-YTTERVIK AC 39 694 1 6 4 3350 22,2 SKELLEFTEÅ- 
5 ST OLYCKOR 4       BUREÅ 
11  PERSONSKADOR        NY VÄGPROJEKT
          
STÖCKSJÖ-DJÄKNEBODA AC 39 525   9 3 6730 21,3 200? MITTRÄCKE
5 ST OLYCKOR 4       Olyckor i tätort 
12  PERSONSKADOR         
         
DJÄKNEBODA-
GRIMSMARK AC 44 889 1 3 1 3680 21,3 SIKEÅ- 
2 ST OLYCKOR 4       GRIMSMARK 
5  PERSONSKADOR        KAMEROR 
         
YTTERVIK-KÅGE AC 33 576 2 6 2     MITTRÄCKE 
6 ST OLYCKOR 4       Temperaturtavla 
10  PERSONSKADOR         
         
UMEÅ-VÄNNÄS AC 22 012  5       KAMEROR 
2 ST OLYCKOR 4        
5  PERSONSKADOR         
         
GENOM UMEÅ  AC             INGA OLYCKOR 
inga olyckor 4        
         
Skellefteå-Skellefteå 
hamn AC 27 059 2 4 3 5900 20,0 VMS 
2 OLYCKOR 372       Beställarombud 
9 PERSONSKADOR        anser väg torr stor 
        del av året, saltas
Skellefteå-Boliden AC 27 059 1 2 2 2460 26,7  
3 ST OLYCKOR 95        
5 PERSONSKADOR         
         

Hissjön-Vindeln AC 39 783  3 1 
1240-
1600 25,9 Lågt flöde, få  

2 OLYCKOR 363       personskador 
4 PERSONSKADOR        VMS-barn projekt
         

Umeå-Botsmark AC 48 183  4 1 
300-
2270 47,8 Få olyckor 

1 OLYCKA 364        
5 PERSONSKADOR         
         
Byske-Länsgräns AC 16 876 2 2 2 3080 23,3 Få olyckor 
1 OLYCKA 4        
6 PERSONSKADOR         



______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Bilaga 5b. 
Bruttolista, BD-län, 1997-2001

1997-2001 LÄN VÄG D SS LS FLÖDE VÄDER ÅTGÄRDER 
  VÄG  LÄNGD       ÅDT   Bortfalls orsak  
BODEN-HARADS BD 48 122 1 4 3 1520 27,4 Flöde för lågt 
4 ST OLYCKOR 97        
8  PERSONSKADOR         
         
BOVIKEN-ANTNÄS BD 28 570           Rosvik- 
1 OLYCKA 4       Kopparnäs 
2  PERSONSKADOR        Kameror 
         
GENOM ARVIDSJAUR BD 3 864   1       Ej tätort? 
1  OLYCKA 95        
1 PERSONSKADA         
         
SÖ GÄDDVIK- SÖ RÅNEÅ BD 32 369 3   3 6320 20,6 Få personskador 
3 ST OLYCKOR 4       Lågt vädervarsel 
6 PERSONSKADOR         
         
GENOM KIRUNA BD 5 403 1 6 3     Ej tätort 
4 ST OLYCKOR 10        
10  PERSONSKADOR         
         
GAMMELSTAD-BODEN BD 28 665   5 2   27,4 Kameror 
3 ST OLYCKOR 97        
7 PERSONSKADOR         
         

SVAPPAVARA-KIRUNA BD 44 654 1 14 6 
1560-
3570 30,6  

8 ST OLYCKOR 10        
21 PERSONSKADOR         
         
ÖVERKALIX-GÄLLIVARE BD 126 015 3 10 2 900-2140 18,0 Beläggningsarbete
8 ST OLYCKOR 10       Skröven- Hakkas 
15 PERSONSKADOR         
         
Södra Råneå-Kalix BD 33 511   2   4530 24,2 Få personskador 
1 OLYCKA 4        
2 PERSONSKADOR         
         
Länsgräns-Piteå BD         3660 23,6 Inga olyckor 
INGA OLYCKOR 4        
         
Kalix-Haparanda BD           21,8 Inga olyckor 
INGA OLYCKOR 4        
         
Öjebyn-Älvsbyn BD 42 768   2   2150 40,8 Beställarombud  
2 ST OLYCKOR 374       anser ej sträckan
2 PERSONSKADOR        aktuell 
         

Ersnäs-Piteå BD 25 043 1 1   
617

0 24,4 Planerat 
1 OLYCKA 4       Mitträcke 200? 
2 PERSONSKADOR                 
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Bilaga 6. 
Improving Road Safety in Sweden, 489/2000. 
 
Författare: Rune Elvik och Astrid Amundsen,  
 
Rapporten innehåller en analys av möjligheterna att förbättra trafiksäkerheten i Sverige. 
Tre huvudfrågor behandlas: 

��Hur stort antal skadade och dödade kan reduceras i trafiken, om man brukar alla de 
trafiksäkerhetsåtgärder som maximalt är tänkbart? 

��Vilken trafiksäkerhetsåtgärd är mest kostnadseffektiv, dvs. vilken åtgärd kan ge störst 
nedgång i antalet skadade och döda räknade i förhållande till hur mycket det kostar att 
genomföra åtgärderna? 

��Vilken trafiksäkerhetsåtgärd är samhällsekonomiskt lönsam, dvs. ger en nytta, räknad i 
kronor, som är större än kostnaden för att genomföra åtgärden? I nyttan ingår både 
trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. 

 
Trafiksäkerhetsproblem i Sverige 
Beräkningar visar att överträdelse av hastighetsgränsen är det viktigaste 
trafiksäkerhetsproblemet i Sverige. Generellt 50 % av trafiken framförs i olovlig fart. Om 
hastighetsgränsen skulle hållas kunde antalet dödade minskas med 38 % och antalet dödade och 
skadade med 21 %. Andra viktiga problem är blandningen av oskyddade trafikanter med 
skyddade som befinner sig på samma trafikområde och motorfordon med varierande inbyggd 
kollisionssäkerhet. 
 
Möjliga alternativa trafiksäkerhetsprogram och dess effekter 
För att visa hur stora möjligheter det finns att förbättra trafiksäkerheten i Sverige blev 139 
trafiksäkerhetsåtgärder kontrollerade. 77 av dessa blev utifrån olika orsaker inte inkluderade i 
beräkningarna för potentialen att förbättra trafiksäkerheten, medan 62 åtgärder blev inkluderade. 
Programmen gäller för perioden 2002–2011: 
 

��En vidareutveckling av dagens trafiksäkerhetspolitik 
��Ett program där samhällsekonomiska lönsamma åtgärder ingår 
��Ett program som bygger på Nollvisionen 
��Ett program där alla åtgärder brukas maximalt. 

 
Rapporten innehåller inget bestämt trafiksäkerhetsprogram. De alternativa programmen är 
menade att påvisa vilka möjligheter som föreligger och för att belysa fördelar och nackdelar 
med olika huvudinriktningar i trafiksäkerhetspolitiken. 
 
Den maximala potentialen för att förbättra trafiksäkerheten i Sverige är beräknad till en 75-
procentig reduktion av antalet dödade och en 55-procentig reduktion av antalet skadade och 
dödade. Om man utgår från dagens trafiksäkerhetsåtgärder, kommer antalet dödade att minska. 
 
 



______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Bilaga 7. 
Risker och hastigheter under olika förhållanden 
 
Utdrag ur sammanställning av Jan Olof Larsson, ansvarig utgivare: Gunnar Carlsson, (95-02-
22). 

En inte anpassad hastighet är en väsentlig olycksfaktor. Undersökningen visar att 
olycksrisken är direkt relaterad till skillnaden mellan den "passande/säkra" hastigheten 
under det föreliggande vägförhållandet och den hastighet som föraren aktuellt har haft. 
En bristande hastighetsanpassning medför bl.a. följande verkliga riskökningar: 

�� Olycksrisken vid körning om natten är ca dubbelt så stor som vid dagsljus 
körning. 

�� Körning i regnväder är förbundet med en risk som är 2,5 till 5 gånger så stor 
som vid torr väderlek. 

�� Kombinationen av mörker och regn visar en riskökning på 6 11 gånger risken i 
dagsljus och i torr väderlek. 

�� Veckoslutskörning är, i synnerhet i regnväder, förbundet med en högre risk än 
under vardagar med torr väderlek. 

Den schweiziska undersökningen baseras på olycksanalys, hastighets-mätningar  
kombinerat med meteorologiska observationer och intervjuer. 

Det sägs sammanfattningsvis i rapporten att flertalet inte kan värdera sin 
hastighet och inte erkänner faran vid mörkerkörning och i regnväder. 
Det talar för att dessa moment medtas i körutbildningen på ett sätt som ger en insikt om 
den verkliga faran, och att det också genomförs kampanjer. Variabla hastighetsgränser 
och förstärkta hastighetskontroller i mörker och i regnväder nämns också som möjliga 
åtgärder. Slutligen omtalas möjligheten med  "den intelligenta bilen", med vilken 
hastigheten direkt kan begränsas som en följd av körförhållandena. 
De konstaterade riskökningarna stämmer delvis överens med resultaten från svenska 
undersökningar. Dessa visar att olycksrisken på is och snö  i genomsnitt är 3 gånger så 
hög som på barmark och på våt vägbana 1,5 gånger så hög. Detta kan förklaras av en 
bristande anpassning av farten till den nedsatta friktionen. Olycksrisken i mörker är ca 
dubbelt så hög som i dagsljus i Sverige. 
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Bilaga 8. 
Möjligheter och hinder med dynamiska föreskrivna 
hastighetsbegränsningar 
 
Rapport: Vägverket, 2001-06-29.  
Utdrag från kapitel 4–4.3. 
 
4. Utländska erfarenheter 
 
4.1. Kända användningar och erfarenheter av dynamiska 
utmärkta hastighetsangivelser 
 
Nedan följer en sammanställning som gjorts av en del utländska studier och 
sammanställningar. I dessa framgår det inte alltid klart om de dynamiska 
hastighetsangivelserna är högsta tillåtna hastigheter och möjliga att beivra eller om de är 
rekommendationer. Därför är det inte heller klart angivet i vår sammanställning. 
 
 
Finland 
Försöket avser en s.k. ”väg- och väderstyrd väg” och gjordes på en ”större” väg och inkluderade 
både variabla hastigheter och skyltar med varning för halka. Hastigheten sänktes på vintern från 
100 km/tim till 80 km/tim vid ogynnsamma väderleksförhållanden. Under sommarsäsongen 
(april till november) sänktes hastighetsgränsen från 120 till 100 eller 80 km/tim, oftast på grund 
av risk för vattenplaning men också på grund av is eller snö på våren och hösten. Alla variabla 
hastigheter var ”obligatoriska” hastighetsgränser, dvs. vägmärket hade en röd ring runt 
hastigheten (vi är dock osäkra på den verkligt legala statusen). Om inte de variabla 
hastighetsgränserna använts, skulle hastighetsgränsen ha varit 100 km/tim på vintern och 120 
km/tim på sommaren. 
 
Försökssträckan var belägen på Finlands södra kust på huvudvägen E18 – en 14 km lång 
vägsträcka. Förhållandena på vägen ändras snabbt och variationer förekommer väldigt ofta. Alla 
vägmärken som visade hastighetsgränser var variabla – totalt 36 stycken. Dessutom fanns det 
fem informationstavlor. Vägmärkena med högsta tillåten hastighet var av standardstorlek för 
denna typ av vägar i Finland. 
 
Väg- och väderleksförhållandena var klassificerade i fyra kategorier – synnerligen dåligt, dåligt, 
normalt och bra. Den automatiska klassificeringen baserades på ett flertal faktorer. De viktigaste 
var regn eller snöfall, regnets intensitet, vägytans kondition, synbarhet och vindhastighet. Om 
det var nödvändigt användes manuell kontroll av operatörerna i vägtrafikcentralen i samarbete 
med underhållspersonalen. En utvärdering av projektet har genomförts. För utvärderingen fanns 
också en kontrollväg. Kontrollvägen användes för att uppskatta effekterna av vädret och vägens 
kondition på hastigheten. Dessutom studerades effekterna på medelhastigheten på en tvåfältiga 
vägsträcka strax intill sträckan med variabla hastighetsskyltar. 
 
Effekten av att sänka hastighetsgränsen från 100 km/tim till 80 km/tim var 3,4 km/tim lägre 
medelhastighet utöver den sänkning av medelhastigheten på 6,3 km/tim som berodde på det 
dåliga vädret och vägytan. Vid lite bättre väderleksförhållanden, med risker som inte var lika 
lätta att upptäcka för trafikanterna, sjönk medelhastigheten med ytterligare 1,9 km/tim, dvs. 
totalt 5,4 km/tim lägre än på kontrollvägen. 
 
Även hastighetsspridningen analyserades. Resultaten visar att hastighetsskillnaderna mellan 
fordonen minskade på vintern under dåliga vägförhållanden. De högsta hastigheterna minskade 
mer än medelhastigheten och de lägsta hastigheterna minskade i mindre grad. 
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USA 
I USA finns variabla hastighetsgränser antingen i försöksverksamhet eller permanent på många 
ställen. Här följer några exempel, som bygger på en inventering gjord till en 
workshop om speed management den 9 januari 2000:”Examples of Variable Speed Limit 
Applications”: 
 
Arizona: Försök med väg- och väderstyrda hastighetsgränser. Utvärdering har inte hunnit göras 
ännu. 
 
Colorado: Dynamiskt hastighetsvarningssystem för lastbilar i kraftiga och långa 
nedförslut. Lämplig hastighet beräknas individuellt för varje lastbil utifrån fordonsvikt, 
hastighet och axelsammansättning. Lämplig hastighet visas på ett omställbart vägmärke. Varje 
lastbil får en fordonsanpassad rekommenderad hastighet. Lastbilsrelaterade olyckor har minskat 
sedan systemet installerades, trots att lastbilstrafiken ökat med i genomsnitt 5% per år. 
 
Minnesota: Demonstration med syfte att göra hastighetsgränser vid vägarbeten på motorvägar 
lättare att märka ut och beivra. 
 
Nevada: Tillämpas med syfte att sätta hastighetsgräns baserad på 85-percentilen av hastigheten, 
synbarhet och förhållandena på vägytan. Omfattar fyra skyltar (två i västlig och två i östlig 
riktning). Om förhållandena är ”normala” är skyltarna släckta. Systemets tillförlitlighet har inte 
varit tillräcklig för en utvärdering 
 
New Jersey: Installerat redan på 60-talet för att varna bilister tidigt för långsam trafik eller 
dåliga vägförhållanden. Systemet bygger på hastighets- och trafikflödesdata. Det kommer att 
förses med väderleksdata. Visade hastigheter är hastighetsgränser och polisen kan bötfälla om 
de överträds. Utvärdering finns inte, men New Jersey Turnpike Authority tror att skyltarna är 
effektiva. 
 
New Mexico: Ett system som varit i bruk mellan 1989 och 1997, då det togs ur bruk på grund 
av vägombyggnad. Syftet har varit att pröva sådana system och att visa hastighetsgränser som 
speglar trafikförhållandena för att minska olycksriskerna och varna för faror. Det omfattade tre 
skyltar. Tekniken har fungerat. Det har varit en liten reduktion av antalet olyckor. Hastigheterna 
på sträckan har varit så höga – över högsta tillåten hastighet – att det inte har gått att använda 
och utvärdera systemet som man planerat.  
 
Oregon: Systemet togs i bruk våren 2000. Syftet är att ge råd till lastbilsförare om 
lämplig hastighet för att köra säkert ner för Emigrant Hill på I-84 – en sträcka på 6 engelska mil 
med lutning 6 %. En lämplig hastighet beräknas för varje fordon och visas på omställbara 
vägmärken.  
 
Staten Washington:Ett system som är i bruk vars syfte är att öka säkerheten och öka 
tillgängligheten till information om väg- och väderförhållanden för bilister som ska korsa 
Snoqualmie Pass på väg I-90. Hastigheten sänks i steg om 10 miles/h om vägförhållandena är 
dåliga. Beslutet att sänka hastigheten fattas på basis av information från väderstationer, från 
snöplogare och polisen (State patrol). Hastighetsgränsen rekommenderas av ett tekniskt system 
och bestäms av en operatör. Det är hastighetsgränser som kan beivras vid överträdelse. 
Utvärdering har inte gjorts ännu pga. byte av olycksdatasystem. WSDOT har observerat att 
bilister saktar ner när skyltarna är i bruk. 
 
Australien 
Ett aktivt system finns i bruk på F6, en tullväg söder om Sydney. Dess syfte är att 
undvika påkörning bakifrån på grund av dimma. Varje skylt är kopplad till detektorer i 
vägbanan och detektorer som mäter sikten. Det är rekommenderade hastigheter som visas. En 
utvärdering förbereds genom insamling av data. 
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I en rapport, ”Managing Traffic flow on urban Freeways” av Andrew O´Brien & Associates Pty 
Ltd, redovisas analyser som gjorts av ett incidenthanteringssystem som finns kring Melbournes 
motorvägssystem. Framför allt har rekommenderade hastigheter och reglerade påsläpp av 
ramptrafik gett ökat trafikflöde innan breakdown och köer uppstår. 
 
Frankrike 
Ett aktivt system finns i Marseille. Hastighetsgränser baseras på hastighet och 
väderleksförhållanden. 
 
Tyskland 
System finns i bruk sedan länge på flera ställen på autobahn. Syftet är att stabilisera trafiken vid 
stora flöden och därmed minska olycksrisken samt öka förarkomforten och minska 
miljöpåverkan. Hastighetsgränsen sätts utifrån trafikflöde, hastighet och väderleksdata. Det är 
hastighetsgränser som också kan beivras. Data visar att olyckorna har minskat med 20–30 %. 
 
Nederländerna 
Flera system finns i bruk med olika syften. Ett system finns för att åstadkomma säkrare körning 
i dimma. Ett annat används för att minska hastighetsskillnaderna och trafikflöden inom och 
mellan körfält och därmed minska risken för ”krascher” och köer. Det sistnämnda systemet ger 
hastighetsgränser och kan därmed beivras. 
 
Det förstnämnda systemet har minskat medelhastigheten i dimma med 8 till 10 km/tim. 
Beträffande det andra systemet säger bilisterna att de anpassar sig till den visade 
hastighetsgränsen och är nöjda med hastighetsskyltarna. Det allvarliga problemet med  
shockwaves och hastigheten i alla körfält reducerades med systemet. Effekterna som anges av 
Rijkswaterstaat är betydande med avseende på trafiksäkerhet, ca 20 % färre polisrapporterade 
olyckor, färre involverade fordon och sekundära olyckor. 
 
I Nederländerna finns även kövarningssystem i tunnlar som visar hastighetssänkning vid olika 
incidenter, som påverkar hastigheten för framförvarande fordon. 
 
England 
Ett system finns på M25. Dess syfte är att åstadkomma att trafiken flyter bättre och minska 
antalet starter och stopp, samt att göra en demonstration av trafikkontrollsystem på motorväg. 
Hastighetsgränserna baseras på trafikflödet. Det är hastighetsgränser som beivras med hjälp av 
hastighetskameror. Det är mycket stor föraracceptans gentemot hastighetsskyltarna. Polisen är 
imponerad av systemet, liksom förarna. 68 % tycker att systemet ska byggas ut. Olyckorna har 
minskat med 10–15 %. 
 
Danmark 
Varierande hastighetsbegränsningar med varierande märken används sedan något år i 
motorvägstunneln under Limfjorden i Ålborg, i samband med vägarbete under något år. Vid 
köbildning nedsätts hastighetsbegränsningen automatiskt till 50 km/tim. Vid vägarbete sänks 
hastigheten manuellt. Dessutom finns varierande hastighetsbegränsningar med varierande 
vägmärken på Öresundsbron. Det finns även varierande hastighetsbegränsningar på kommunala 
vägar. Ett typiskt sådant fall är sommarstugeområden som skyltas ned från 80 km/tim till 60 
km/tim, dock inte med variabla märken. 
 
Norge 
I viss utsträckning används i Norge varierande hastighetsbegränsningar. Det finns vägmärken 
som varierar mellan hastighetsbegränsning till 80 km/tim utom under den tid det finns skolbarn 
på vägen, då 50 km/tim gäller. Det vill säga att det har fattats skyltbeslut (skiltvedtak) om 80 
km/tim för tiden 16.00–07.00 och 50 km/tim för tiden 07.00–16.00. I högtrafikerade tunnlar 
finns varierande hastighetsbegränsningsmärken som används i samband med händelser i 
trafiken (olyckor, vägarbeten m.m.). 
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4.2. Enkätsvar 
Projektgruppen har genomfört en enkät bland europeiska länder över proceduren för 
meddelande av hastighetsbegränsningar. Frågorna har handlat om följande: 
 
Finns det krav på dokumentering av konsekvenserna före beslut?  
 
Ska annan myndighet höras före beslut? Ska föreskrifter om högsta tillåten hastighet 
tillkännages i författningssamling och vad heter i så fall denna publikation? Finns det möjlighet 
att se föreskrifterna om hastighetsbegränsningar via Internet. 
 
Gäller någon kortaste tid mellan publiceringen och hastighetsbegränsningens ikraftträdande?  
 
Märker beslutande myndighet ut hastighetsbegränsningen?  
 
Om annat system än författningar med hastighetsbegränsningar finns – hur är det då 
konstruerat?  
 
Används ett system med föreskrivna varierande hastighetsbegränsningar?  
 
Används annat system för meddelande av dessa? 
 
Om ja –  hur och av vem bestäms de föreskrivna varierande hastighets-begränsningarna? 
 
Var finns eventuella särskilda författningsbestämmelser om föreskrivna varierande 
hastighetsbegränsningarna och finns dessa bestämmelser i en officiell lagpublikation? 
 
Var hittar man bestämmelserna i den publikationen och var hittar man den på Internet? 
 
Svaren har i varierande grad hänfört sig till frågorna och har varierat i utförlighet. 
Här följer en  sammanställning av svaren land för land. 
 
Belgien 
Hastighetsbegräsningar som ska gälla i hela Belgien beslutas av federationen. När 
ytterligare bestämmelser behövs för ett bestämt område beslutas dessa 
– i fråga om regionala offentliga vägar, av regionerna 
– i fråga om kommunala eller provinsiella offentliga vägar, av kommunerna (de 
kommunala församlingarna). Hastighetsbegränsningar som beslutats av kommunerna ska 
godkännas av den regionala minister som har den befogenheten. 
 
Det genomförs inga systematiska undersökningar av konsekvenserna av 
hastighetsbegränsningar före beslut. Hastighetsbegränsningar som gäller i hela Belgien kungörs 
i författningspublikationen Le Moniteur belge, som också finns på nederländska. Dessa är också 
tillgängliga på Internet under adressen http://www.moniteur.fgov.be. 
 
Bestämmelserna återfinns i La loi relative à la police de la circulation routière, av den 16 mars 
1968 ( (M.B. 27 mars 1968) som innehåller bland annat bestämmelser om 
– kompetensfördelning 
– utmärkning, ansvar och kontroll av utmärkning 
– straff. 
 
L'arrêté royal du 1er décembre 1975 (M.B. 9 december 1975) innehåller 
bestämmelser för polisen om hastighetsbegränsningar som gäller i hela Belgien och om 
systemet för utmärkning. 
 
Hastighetsbegränsningar som beslutas av regionerna och kommunerna kungörs inte i 
författningspublikationen. Uppsättning av vägmärken för påbud och förbud åligger den 
myndighet som har att vidta åtgärden. 



______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Danmark 
De generella hastighetsbegränsningarna är fastställda i 5 kap. 41-43 § färdselsloven. Undantag 
från dessa fastställs av den danska statliga polisen efter förhandling med vägmyndighet 
(Vejdirektoratet, amtsvägmyndigheterna och kommunvägmyndigheterna) Tillstånd till 
hastighetszoner beslutas dock av Vejdirektoratet efter ansökan från kommunen eller polisen om 
att få använda hastighetszontavlor. Generella hastighetsgränser ändras efter en noggrann 
värdering av konsekvenserna av ändringarna.  
 
Lokala hastighetsbegränsningar utgår från en värdering av konsekvenserna. Undantag från de 
generella hastighetsbegränsningarna beslutas av den statliga polisen efter förhandlingar med de 
inblandade vägmyndigheterna. De generella 
hastighetsbegränsningarna i färdselsloven tas in i Statstidende. Övriga 
hastighetsbegränsningar publiceras inte i någon lagpublikation. 
Författningsbestämmelserna återfinns på följande Internetadresser 
http://www.retsinfo.dk, http://www.folketinget.dk. 
 
Berörd vägmyndighet ombesörjer utmärkningen av hastighetsbegränsningar. 
 
Finland 
Vägbestämda och lokala hastighetsbegränsningar beslutas av den det ankommer att uppsätta 
trafikanordningarna. Trafikanordningar uppsätts på allmän väg av väg- och vattenbyggnads-
verket. Kommunen uppsätter trafikanordning på gata, byggnadsplaneväg, torg och annat 
trafikområde av motsvarande slag. 
 
Lagstiftningen innehåller inte något krav på dokumentering av konsekvenserna före beslut om 
vägbestämda och lokala hastighetsbegränsningar. Vanligtvis görs en analys innan beslut fattas 
om stora principfrågor. Lagförändringar och trafikministeriets beslut om allmänna 
hastighetsbegränsningar publiceras i Finlands författningssamling. Trafikministeriet har gett ut 
anvisningar om hastighets-begränsningar i form av brev och dessa är inte publicerade i 
författningssamling. Det finns inte några publikationer om hastighetsbegränsningsbeslut, men 
alla beslut finns i register. Besluten om vägbestämda och lokala hastighetsbegränsningar 
arkiveras hos Vägverket och utifrån dessa görs för varje väg sammanfattningar om alla 
begränsningar som gäller. Alla begränsningar förs till vägregistret och därifrån kan alla 
begränsningar fås i realtid. 
 
Den myndighet som beslutar en hastighetsbegränsning ombesörjer också utmärkningen. 
 
Författningsbestämmelser återfinns på följande Internetadress www.finlex.edita.fi. 
 
Lagstiftningen ska publiceras före ikraftträdandet. Andra beslut om hastighetsbegränsning kan 
utmärkas efter beslutet. Alla hastighetsförändringar meddelas till polisen och i lokala fall också 
till kommunen. 
 
Det finns cirka 170 kilometer  allmänna vägar med varierande 
hastighetsbegränsningar, som styrs av väder och väglag. Det finns också ett 
motorvägssystem där hastighetsbegränsningen varierar med trafiksituationen. De 
varierande hastighetsbegränsningar betraktas som experiment och det finns ännu inte närmare 
anvisningar om dem. I beslutet om dessa nämns de värden som kan användas. 
 
Styrprinciper för rörliga hastighetsbegränsningar i Finland 
I samband med planeringen av väderstyrsystemets expansion har hela 
systemets verksamhet, ansvarsfrågan och dess styrpolitik rörande beslut, instruktioner och dess 
bestämmelser/föreskrifter preciserats. Dessa har samlats i publikationen Sääohjattu tie 
(väderleksstyrd väg) vt7 (E 18) Siltakylä – Summa, Muutuvien opasteiden ohjausperiaateet5.  
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Publikationen innehåller följande huvudobjekt:  
��Generell information om systemet 
�� Iakttagelser och hantering av uppgifter om vädret och vägunderlaget 
��Användning av märken 
��Automatisk styrning 
��Handledning/styrning 
�� Information vid tekniska störningssituationer 
��Bilagor 

 
Vägunderlaget klassas i fyra olika typer och klassningen bestäms utifrån information som fås 
via de i körfält placerade sensorerna. Till varje vägavsnitt har en hastighetsbegränsning som 
används bestämts utifrån vägunderlagsklassning, sommar- och vintertid. 
 
För motorvägar används information från en i höger körfält placerad sensor. Den variabla 
hastighetsbegränsningen styrs på svagare styravsnitten efter iakttagelser av 
väderlekssituationen. Vägunderlagsklassningen bestäms automatiskt utifrån observationer från 
väderleksstationen, efter meddelande  

�� från vägsensorn om vägbanans och vägkroppens temperatur 
�� från vägsensorn om vägbanans förhållanden 
�� från vägväderleksstationen om regnets mängd och hårdhet (som förklaring:exempelvis 

hällregn) 
�� från siktsensorn av siktförhållandena 
�� från vindsensorn om vindens genomsnittliga hastighet 
��  om varning från väderleksstationen. 

(Delvis översatt av Airi Tamminen, Vägverket Region Mälardalen.) 
 
 
Om inte den automatiska styrningen enligt de av vägvädersystemet bestämda 
hastighetsbegränsningarna, varningarna eller meddelandena stämmer överens med de faktiska 
förhållandena utefter vägen, kan variabla märken och infotavlor styras manuellt. Orsaker för att 
använda den manuella styrningen kan vara följande: 

��Det som märkena och vägvisarna visar stämmer inte överens med väglagets 
förhållanden 

��Olycka 
��Trafikstörning på grund av vägunderhåll- eller vägarbetet 
��Trafikstörning på grund av specialtransport 
��Övriga störningsförhållanden. 

 
Instruktioner för manuell styrning kan fås för en väg som är väderleksstyrd av en 
styrningscentral, som är belägen utefter vägen. 
 
Tabell Till vägavsnitt använda hastighetsbegränsningar efter vägunderlagsklassning 
 
Vägunderlagsklassning efter använd hastighetsbegränsning km/h 
(Inom parantes anges vinterhastigheten i km/h.) 
 
I dessa rubriker över varje hastighetsangivelse har  den aktuella delsträckan angetts. Där här är 
ingen översättning av befintlig text i dokumentet, utan endast en förklaring till vad texterna i 
dokumentet anger. 
 
A Bra väglag            60        100 (80)        80         100           120 (100)          100 
B Normalt väglag     60         80                80         100           100                    100 
C Dåligt väglag        60         80                80          80             80                      80 
D Synnerligen  
 dåligt väglag       60         60                60          80             80                      80 
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5.2.3 Förhållanden som påverkar styrning av hastighetsmärken 
Väglagsklassning sker automatiskt utifrån information av sensorer/avkännare som placerats i 
körfältet.För motorvägsavsnitt används uppgifter från de i höger körfält placerade sensorerna. 
Variabla hastighetsmärken manövreras på svagare styravsnitt efter iakttagelser av 
väglagsförhållanden.Vid bra väglag (bra väglag A) måste följande villkor vara uppfyllda: 

��Vägsensorn meddelar att väglaget är torrt eller fuktigt. 
��Vägväderlekstationen meddelar inte måttligt eller rikligt regn. 
��Vägväderleksstationen meddelar inte varningar. 
��Vägkroppens temperatur är inte mindre än en grad kallare än vägytan/vägbanan, när 

värmetillståndet är under 0 ° C. 
�� Siktsensorn meddelar att sikten är över 300 meter. 
��Vindsensorn meddelar att vindens genomsnittliga hastighet är under 12 m/s. 
 

Vid dåligt väglag (väglag C) måste något av följande villkor vara uppfyllda: 
��Vägsensorn meddelar snö eller is på vägytan och att temperaturen är under +2 ° C. 
��Vägsensorn meddelar att vägbanan är våt och det finns salt på vägen.  
��Vägsensorn meddelar rikligt med regn. 
�� Siktsensorn meddelar att vindens genomsnittliga hastighet är 17 m/s ellerhögre. 

Vid synnerligen dåligt väglag (väglag D) måste följande villkor var uppfylla: 
�� Siktsensorn meddelar att sikten är under 100 meter. 
 

Övriga tillstånd/situationer tillhör vägklassen normalt väglag (väglag B). 
 
 
Frankrike 
I Frankrike finns det flera instanser som kan införa hastighetsbegränsningar. 
En av instanserna är regeringen (genom dekret). Bestämmelser om hastighetsbegränsning finns i 
Décret n°85-807 du 30 Juillet 1985 article  2. Enligt denna är den högsta tillåtna hastigheten 
utom tättbebyggt område 130 km/tim på motorväg, 110 km/tim på vägar med två körbanor 
åtskilda av en mittremsa och 90 km/tim på övriga vägar. Bestämmelser för tättbebyggt område 
finns i Décret n° 90-1060 du 29 Novembre 1990 – art.2. Enligt denna är den högsta tillåtna 
hastigheten 50 km/tim, med möjlighet att höja den högsta tillåtna hastigheten till 70 km/tim om 
vissa förhållanden föreligger. För vägar med stor trafik fattas avgörandet genom beslut av 
prefekten, efter samråd med borgmästarna för de berörda kommunerna, och av président du 
conseil (ung. ordförande för landstinget) om det rör sig om en länsväg. För övriga vägar fattas 
beslutet av borgmästaren. För ringleden runt Paris (le boulevard périphérique) är den högsta 
tillåtna hastigheten 80 km/tim. 
 
Vid regn eller annan nederbörd är den högsta tillåtna hastigheten sänkt till 110 km/tim på 
motorvägar där den högsta tillåtna hastigheten annars är 130 km/tim, 100 km/tim på delar av 
motorvägar där den normala högsta tillåtna hastigheten är lägre och på vägar med två körbanor 
skilda åt med mittremsa. Högsta tillåtna hastighet är 80 km/tim på övriga vägar. 
 
I Décret n° 92-1281 du 4 Décembre 1992 – art.1e finns det bestämmelser om att den högsta 
tillåtna hastigheten är 50 km/tim på hela vägnätet när sikten är mindre än 50 meter. 
 
Prefekterna för departementen (Frankrike är indelat i departement), ordförandena i conseils 
généraux och borgmästarna i kommunerna är inom sina respektive befogenhetsområden 
behöriga att besluta om strängare bestämmelser. Bestämmelser om detta finns i art. R. 225 code 
de la route. 
 
Regeringens hastighetsbegränsningar ska underställas Conseil d’Etat (ung. lagrådet). 
Åtgärderna beslutas direkt av de övriga ovan nämnda myndigheterna. 
 
Regeringens hastighetsbegränsningar kungörs i Journal Officiel de la République Française. 
Hastighetsbegränsningar från prefekternas, Présidents de Conseils Généraux (ung. ordförandena 
i landstingen) och borgmästarnas finns i departe-mentens samlingar för administrativa akter.  
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Det måste gå minst en dag mellan tillkännagivandet och ikraftträdandet. 
Den myndighet som bestämmer hastighetsbegränsningen ombesörjer också utmärkningen. 
 
Variabla hastighetsbegränsningar används då luftkvaliteten är orsaken till begränsningen. De 
tillkännages genom åtgärder av prefekterna, ordförandena i Conseils d’ État och borgmästarna 
och genom massmedia. På motorvägar tillkännages de med budskapsskiftande märken. 
Särskilda bestämmelser om detta finns i La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie. 
 
Författningsbestämmelserna finns tillgängliga på Internetadressen 
http://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_codes_lois_reglt.htm. 
 
Irland 
Den författningsmässiga grunden för åsättande av hastighetsbegränsningar finns i Part IV of the 
Road Traffic Act, 1961 med ändringar och tillägg genom författningar med samma rubrik från 
1968 och 1994. Det finns nu fem olika kategorier av hastighetsbegränsningar – en gäller för 
vissa fordonsslag (ordinary speed limits) och fyra gäller för vägar. Dessa är: 
 
Hastighetsbegränsning för tättbebyggt område   30 mph 
 
Särskilda hastighetsbegränsningar, åsätts 
av lokala myndigheter    40 eller 50 mph 
 
Allmänna hastighetsbegränsningar som 
gäller för alla vägar som inte har åsatts 
lägre hastighetsgräns    60 mph 
 
Hastighetsbegränsning för motorvägar    70 mph 
 
Varje beslut om att ändra hastighetsbegränsningen eller om åtgärder för att begränsa 
farten på en viss väg är i första instans en sak för den lokala myndigheten. Beslut om 
hastighetsföreskrifter kan endast tas av de valda medlemmarna av den lokala 
myndigheten. För dessa beslut krävs att polisen hörs och, i fråga om nationella vägar, 
medgivande från National Roads Authority. 
 
Norge 
Samfärdselsdepartementet beslutar hastighetsbegränsningar som är högre än 90 km/tim. Något 
sådant beslut har dock inte meddelats. Statens vegvesen, Vegdirektoratet, beslutar om 
hastighetsbegränsningen 90 km/tim och högre hastighetsbegränsningar än de generella 
hastighetsbegränsningarna i 6 § andra st. vegtraffikloven. 
 
Lägre hastighetsgränser än de generella hastighetsbegränsningarna i 6 § andra st. vegtraffikloven 
beslutas av Statens vegvesen, vägkontoren, för riks-, fylkesvägar och enskilda vägar och av 
kommunen för övriga vägar. Polisen ska få lämna yttrande innan dessa hastighetsbegränsningar 
beslutas. Före beslut av vägkontoren ska även kommunen få lämna yttrande. 
 
Det krävs ingen dokumentering av konsekvenser för framkomlighet och trafiksäkerhet före 
beslut om högsta tillåtna hastighet. Det är inte alltid den myndighet som beslutar om en 
hastighetsbegränsning som utmärker den. Själva utplaceringen av vägmärkena informerar 
trafikanterna om vilken hastighetsbegränsning som gäller på platsen vid varjetidpunkt. 
 
Schweiz 
Enligt artikel 32 i Strassenverkehrsgesetz (ung. vägtrafiklagen) (förkortas SVG) 
begränsarFörbundsrådet den högsta tillåtna hastigheten för motorfordon på alla vägar. Den av 
förbundsrådet fastställda hastighetsgränsen kan höjas eller sänkas av de ansvariga kantonala 
myndigheterna. I fråga om nationalvägar krävs medgivande från edsförbundets departement för 
miljö, trafik, energi och kommunikation. Vid gynnsamma väg-, trafik- och siktförhållanden är 
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hastighetsbegränsningarna enligt artikel 4 a i Verkehrsregelverordnung (ung. trafikför-
ordningen) (VRV) 50 km/tim inom tättbebyggt område, 80 km/tim utom tättbebyggt område, 
med undantag för motorvägar, och 100 km/tim på motorvägar. 
 
I kantonal rätt regleras vad som är tillåtet beträffande hastighetsåtgärder på kantonala och 
kommunala vägar. I fråga om nationella vägar krävs som sagts ovan tillstånd från departementet 
för miljö, trafik, energi och kommunikation. Trafikanordningar med föreskriftskaraktär ska 
publiceras och får med vissa undantag inte användas före publicering. Publiceringen sker i den 
kantonala myndighetspublikationen (Kantonales Amtsblatt). 
 
På vissa vägsträckor, t. ex.  motorvägar utmärks olika hastighetsbegränsningar beroende på 
trafikförhållandena. Dessa är tillkännagivna i de kantonala myndighetspublikationerna. I den 
kantonala rätten regleras vilken myndighet som bestämmer föreskrifterna och föreskrifterna 
återfinns i de kantonala författningssamlingarna. 
 
Storbritannien 
Enkäten har besvarats genom översändande av en sammanställning över hur man gårtillväga vid 
meddelande av lokala hastighetsbegränsningar i England och Wales och  över kraven för 
införande av hastighetsbegränsningar till 20 mph i England, Wales och Skottland.  
 
På viktigare vägar (trunkroads) är ministern ansvarig för att bestämma  den högsta tillåtna 
hastigheten och för övriga vägar den lokala trafikmyndigheten. Cirkuläret innehåller mallar för 
underrättelse från ett County Council om dess avsikt att meddela en hastighetsbegränsning.  
 
Tyskland 
Tysk lag skiljer mellan hastighetsbegränsningar som ska motverka den generella faran i 
hastigheten som sådan (allmänna hastighetsbegränsningar) och begränsningar som ska motverka 
den speciella faran på en viss plats (lokala hastighetsbegränsningar). De allmänna gäller på en 
viss kategori av vägar och  i hela landet. De betraktas som författningsmässiga. Lokala 
hastighetsbegräsningar gäller en viss plats, en viss väg eller en viss vägsträcka. Tysk lag 
klassificerar dessa som administrativa förordnande (Allgemeinverfügung). De behöver därför 
inte uppfylla de stränga krav som gäller för regler av författningskaraktär. 
 
De allmänna hastighetsbegränsningarna utfärdas av den federala transportministern efter 
medgivande från förbundsrådet. Lokala hastighetsbegränsningar införs av lokala myndigheter. 
 
De allmänna hastighetsbegränsningarna kräver iakttagande av procedurerna för stiftande av 
lagar. Lokala hastighetsbegränsningar införs av lokala myndigheter. Beslutet lagstiftas genom 
uppsättandet av vägmärket som underrättar trafikanterna om det bakomliggande beslutet. Skälen 
för beslutet tillkännages inte och det finns inte någon skyldighet att dokumentera dessa. 
Däremot är det lämpligt att ha dem arkiverade för att kunna bemöta eventuell kritik. Oftast 
framgår skälen av omgivningen. Vid hastighetsbegränsningar för att ge skydd mot buller 
förklaras detta på en tilläggstavla. 
 
Innan lokala hastighetsbegränsningar beslutas rådfrågas polisen. Den myndighet som beslutar 
lokala hastighetsbegränsningar ombesörjer utmärkningen av dem. 
 
 
Endast de allmänna hastighetsbegränsningar kungörs i en författningspublikation, 
Bundesgesetzblatt. 
 
 
Varierande hastighetsbegränsningar beslutas och tillkännages på samma sätt som andra 
hastighetsbegränsningar. Varierande hastighetsbegränsningar finns endast på budskapsskiftande 
vägmärken. 
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Österrike 
Föreskrifter om högsta tillåtna hastighet på motorvägar meddelas av förbundsministern för 
trafik, innovation och teknik, på kommunala vägar av kommunen, på alla övriga vägar den för 
varje fall ansvariga länsförvaltningen 
(Bezirksverwaltungsbehörde). Författningsdomstolen kräver ett remissförfarande för att pröva 
behovet av en hastighetsbegränsning. Därför görs ett tjänstemanna-utlåtande före beslut om 
hastighetsbegränsningar. 
 
De författningsmässiga hastighetsbegränsningarna är 

�� 130 km/tim på motorväg 
�� 50 km/tim inom tättbebyggt område 
�� 100 km/tim utom tättbebyggt område. 

 
Om det med hänsyn till iakttagelser av trafiken, trafikmätningar eller trafikerfarenheter  finns 
anledning att förutse trafikförhållanden som kräver speciella trafikåtgärder, får 
hastighetsbegränsningar användas för att bemästra dessa endast om dessa omständigheter 
inträffar. Ett exempel på detta är den starka trafiken in mot Wien på söndagseftermiddagarna 
som nödvändiggör en bestämd högsta tillåtna hastighet. Denna tillkännages genom vägmärken 
över vägen.  
 
4.3. Övriga erfarenheter 
Generellt kan sägas att de system som redovisats ovan i huvudsak har initierats och 
vidareutvecklats med syften att minska olyckor, incidenter och andra störningseffekter. Såväl 
rekommenderade högsta hastigheter som högsta tillåtna hastigheter tillämpas. Förutom att 
förbättra trafiksäkerheten finns andra sorters effekter, som minskad hastighetsspridning mellan 
fordon, minskade miljöeffekter, snabbare och effektivare hantering vid avstängning av körfält 
och ökad trygghet hos personal som vistas på vägbanan. 
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Bilaga 9.  
Försöksverksamhet med dynamiska hastighetsgränser 
 
Utdrag från dokument, författare: Chester Bernsten, VTL, Bengt Hallström VIV. 2001-12-06. 
 
Bakgrund 
Vägverket avlämnade i juli en redovisning av regeringens uppdrag angående möjligheter och 
hinder för införandet av dynamiska föreskrivna hastighetsgränser. Redovisningen skulle även 
omfatta förslag till införande. 
 
I redovisningen till regeringen föreslogs att ett införande skulle föregås av en 
försöksverksamhet. I redovisningen föreslogs ändringar av bestämmelser i vägmärkes-
förordningen och i trafikförordningen som innebär att omställbara vägmärken ska kunna 
användas vid utmärkning av föreskrivna dynamiska hastighetsgränser. 
 
Uppdrag 
Vid ett möte den 17 maj 2001 ställde sig direktionen bakom den föreslagna försöks-
verksamheten och SM-enheten fick ett samordningsansvar. För detta ändamål har cSM tillsatt 
en arbetsgrupp som skall arbeta fram ett förslag till försöksverksamhet.  
 
Syfte  
Försöksverksamheten syftar till att 

�� genom ett samlat grepp få säkerställda kunskaper om de effekter man kan förvänta sig 
när man installerar system för dynamiska hastighetsgränser. Dessa avser huvudsakligen 
trafikantbeteende, trafiksäkerhet, handhavande, ekonomi och teknik. 

�� få fram generella riktlinjer för användning av system för dynamiska hastigheter. På 
detta sätt undviks en bred flora av varianter inom samma användningsområde. 

 
En förutsättning för att nå syftena är att verksamheten bedrivs i ett gemensamt projekt för hela 
Vägverket. 
 
Målgrupp  
Mottagare av resultaten från försöksverksamheten är Vägverkets regioner och kommunala 
väghållare. 
 
Övergripande hypotes 
En hypotes som Vägverket vill pröva är om införande av system för dynamiska högsta tillåtna 
hastigheter och rekommenderade högsta hastigheter på längre sikt kan leda till en större 
acceptans hos trafikanterna för hastighetssystemet som helhet, dvs. en större tilltro och 
efterlevnad även av de statiska hastighetsgränser som finns idag och kommer att finnas på en 
stor del av vägnätet.  
 
Genom att möjligheter finns att påverka den aktuella riskexponeringen med dynamiska 
hastigheter kan förutsättningar ges till en annan hastighetssättning av den övre hastighets-
gränsen i en föreskrift.  
 
Försöksprogram 
Försöksprogrammet avses omfatta alla sju regionerna och kommer att delas upp i delprojekt. En 
förutsättning är en aktiv regional medverkan i respektive delprojekt. För varje delprojekt skall 
det aktuella trafiktekniska problemet tydligt definieras och riskexponeringen analyseras. 
Huvudprojektledningen kommer i samråd med referensgruppen och i dialog med regionerna 
föreslå lämpliga delprojekt. Tänkbara applikationer för dynamiska hastighetsgränser är : 

�� trafik-, väder- och väglagstyrd väg, med problemställningar som berör risk för halka, 
dimma, starka vindar, tät trafik, köbildningar, branta lutningar etc. 

�� trafikströmmar i konfliktsituationer vid övergångsställen, skolor, evenemang, 
korsningar m.m. 

�� vägarbete. 
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Såväl föreskrivna hastighetsgränser som rekommenderade kommer att prövas. Effektstudierna 
kommer att omfatta  

�� trafikantbeteende (hastighet och tidsluckor) samt acceptans och förståelse  
�� trafiksäkerhet (olyckor) 
�� handhavande. (Verksamheten kommer att innebära nya rutiner på flera nivåer,dels i 

beslutsprocessen för en föreskrift, dels i regionens tolkning av föreskriften i de fall 
sådan ska ske.)  

�� ekonomi (investeringar, drift- och underhållskostnader samt samhällsekonomi, 
kostnader/vinster (miljö, tillgänglighet, trafiksäkerhet ) 

�� teknik (indata, beslut/tolkningsstöd, skyltar). 
Resultaten kommer att dokumenteras i rapporter och så småningom föras in i VV:s 
effekthandbok. 
 
Projektorganisation 
 

HuvudprojektReferensgrupp

Regionprojekt 1

Styrgrupp

HuvudprojektReferensgrupp

Styrgrupp

HuvudprojektReferensgrupp

Styrgrupp

Delprojekt 1:2

Delprojekt 1:3

Regionprojekt 2 Regionprojekt 3

HuvudprojektReferensgrupp

Regionprojekt 1

Styrgrupp

HuvudprojektReferensgrupp

Styrgrupp

HuvudprojektReferensgrupp

Delprojekt 1:1

Styrgrupp

Regionprojekt 2 Regionprojekt 3

Delprojekt 2:1

Delprojekt 2:2

Delprojekt 3:1

Vetenskapligt rådHuvudprojektReferensgrupp

Regionprojekt 1

Styrgrupp

HuvudprojektReferensgrupp

Styrgrupp

HuvudprojektReferensgrupp

Styrgrupp

Delprojekt 1:2

Delprojekt 1:3

Regionprojekt 2 Regionprojekt 3

HuvudprojektReferensgrupp

Regionprojekt 1

Styrgrupp

HuvudprojektReferensgrupp

Styrgrupp

HuvudprojektReferensgrupp

Delprojekt 1:1

Styrgrupp

Regionprojekt 2 Regionprojekt 3

Delprojekt 2:1

Delprojekt 2:2

Delprojekt 3:1

Vetenskapligt råd

 
 
 
Styrgruppen  
Styrgruppen tillsätts av cSM. 
 
Referensgrupp 
Referensgruppen består av representanter för kommunförbundet, polisen, trafik-
säkerhetsorganisationer m. fl. 
 
Vetenskapligt råd 
Det vetenskapliga rådet består av kompetenser från universitet och forskningsinstitutioner.  
 
Huvudprojektet 
Ledningen för huvudprojektet utses av cSM. För att lyckas med syftet att få  kunskaper om 
effekter av system för dynamiska hastighetsgränser, föreslås att projektledningen i samråd med 
referensgruppen kan besluta om vilka projekt som ska genomföras inom ramen för 
försöksverksamheten. Dessutom föreslås att ansvaret för utvärderingsaktiviteterna åligger 
huvudprojektet. 
Verksamhet i huvudprojektet: 

�� Etablering av försöksverksamhet 
�� Datainsamling (före och eftermätningar) 
�� Analys/utvärdering/rapportering 
�� Informationsverksamhet. 

 
Huvudprojektets bemannas i ett arbetsutskott, som föreslås få följande bemanning: 

�� Projektledare 
�� Statistiker/analytiker 
�� Företrädare för lagstiftning 
�� Företrädare för trafiksäkerhet 
�� Företrädare för varje regionprojekt 
�� Företrädare för tekniska lösningar 
�� Företrädare för Information. 
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Regionprojekt 
Varje region kan ha ett eller flera genomförandeprojekt sammanhållet i ett regionprojekt med en 
ansvarig projektledare. Projektledaren ingår i  huvudprojektet.  
Deltagare i regionala projektens delprojekt utses av regionerna själva. 
 
Representanter för berörd kommun och berörd polismyndighet bör ingå i delprojekten. 
 
Försöksplanering/ Mätprogram/ Analysprogram 
Den för ändamålet speciellt framtagna publikationen Handledning för planering av och 
utvärdering vid införande av väginformatik VV Publ. nr 2000:38 ska användas i planerings- och 
utvärderingsprocessen. Vidare ska ett seminarium om utvärderings-programmet genomföras. 
 
Finansiering 
Regionerna får bära egna kostnader i försöksverksamheten.Huvudkontoret avser att finansiera 
huvudprojektets planering, verksamhet och sammanställningen av utvärderingsresultaten. 
 
Informationsverksamhet 
Informationen kring försöksverksamheten föreslås att bli samordnad. Målet är att den 
information som ges ska vara korrekt och inte störa de pågående effektstudierna och 
utvärderingen. 
 
Tidplan 
En förutsättning för försöksverksamhet är att föreslagna förordningsändringar genomförs under 
första halvåret 2002. 
Projektplanen ska förankras i direktionen.  
Under 2002 är det tänkt att regionerna ska kunna göra förmätningar samt upphandla och 
installera system för dynamiska hastighetsgränser. 
 
Projektet beräknas pågå under år 2002–2005. 
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Bilaga 10.  
Förslag på vinterhastigheter på sträckan Svappavaara-Kiruna. 
Förlag till hastigheter på del av väg E10 i Norrbottens län. 
Lokala hastighetsföreskrifter, som ej framgår på kartan, förekommer. 
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Killinge

Neitisuanto

Puoltikas

Laxforsen

Svappavaara

Piilijärvi

Jukkasjärvi

Paksuniemi

Alttajärvi

2939 m
 

 
 
 

KIRUNA 

833

45 
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