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Förord 
Vägverket bedriver sedan 2003 försök med Variabel hastighetsgräns på tjugo platser i 
landet. Försöken genomförs inom olika tillämpningsområden, främst korsningsstyr-
ning, vägväderstyrning och trafikflödesstyrning. Försöksanläggningarna har utvär-
derats och strategier utvecklats för användning av Variabel hastighetsgräns, inslag i 
den så kallade fyrstegsmodellen. Detta redovisas i föreliggande resultatrapport. 

Ett par hundra personer över hela landet har varit engagerade i olika delar av den 
sexåriga försöksverksamheten – Vägverkare, konsulter, forskare, experter, entre-
prenörer, leverantörer. Tack vare ett stort antal uthålliga insatser har variabla 
hastighetsgränser kunnat etableras, och därmed har Regeringens uppdrag fullföljts. 

Projektledaren är mycket tacksam för det arbete som var och en utfört. 

Anders Lindkvist, Movea svarar för sammanställningen av rapporten.  

Stockholm i juni 2008 

Lars-Olof Landerfors 
Projektledare 
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Sammanfattning 
 

 
 
Vägverket bedriver sedan 2003 försök med Variabel hastighetsgräns (VH), nu på 
tjugo platser i landet. Variabel hastighetsgräns innebär att hastighetsgränsen tillfälligt 
sänks med omställbara, lysande vägmärken då försämrade och mer riskfyllda förhål-
landen råder.   
 
Avsikten är bl a att påvisa om och hur VH kan bidra till en bättre hastighetsanpass-
ning på ett kostnadseffektivt sätt. Försöken bedrivs inom fyra typer av tillämpningar, 
nämligen anläggningar som styrs av:  
� korsande och svängande trafik i vägkorsning, inkl bussutfart  
� fotgängare utmed väg eller vid passage över väg 
� väderförhållanden, främst väglag och vind 
� trafikintensitet (flöden, hastigheter och köer) 
 
I korsningarna finns passage- och närvarodetektorer för att registrera fordon. Fot-
gängare observeras med rörelsedetektorer (mikrovågsdetektorer). På väderstyrda 
sträckor finns väderstationer (VViS) som registrerar temperatur, nederbörd, vind, 
ytstatus etc. En vädermodell använder informationen för att beräkna väglagstillstånd 
för aktuell vägsträcka. Detta tillsammans med vägtrafikledares bedömning ligger till 
grund för visning av relevant hastighetsgräns. På trafikstyrda sträckor regleras den 
tillåtna hastighetsgränsen baserat främst på trafikflöde och fordonens hastighet. I 
korsningar, fotgängarstyrda och trafikstyrda anläggningar sker hastighetsutmärk-

Variabel hastighet i ett nötskal 
Försöken med Variabel hastighetsgräns (VH) påbörjades 2003 och bedrivs på tjugo 
platser med korsningsstyrning, fotgängarstyrning, väderstyrning och trafikstyrning. Några 
viktiga lärdomar: 
� I korsningar erhölls med VH hastighetssänkningar på 5-15 km/h. VH kan vara lämplig 

vid relativt stort primärflöde och sidovägstrafik på 20-30 %. På landsbygdsvägnätet 
kan ca 150 korsningar komma ifråga 

� Fotgängarstyrd VH ger viss hastighetsanpassning och minskad hastighetsvariation. 
Fotgängarna är övervägande positiva 

� Väderstyrd VH ger extra stimulans att dämpa farten vid svåra väglagsförhållanden 
� Trafikstyrd VH ger ett lugnare tempo och mindre tvära inbromsningar vid köbildning. 

På en sträcka erhölls bättre framkomlighet och stora säkerhetsförbättringar medan 
effekterna är begränsade på en annan.  

� Bilförarnas acceptans är hög för alla tillämpningar 
� Principen att endast tända VH-märke vid sämre förhållanden förordas 
� Den juridiska processen behöver förenklas så att VH-föreskrifter kan beslutas av 

väghållaren 
� Billigare lösningar kan åstadkommas. Ändra upphandlingsförfarandet, stimulera 

marknaden, använd teknik med lokal styrning och loggning, utveckla tekniska 
innovationer för att klara energiförsörjningen utanför tätort! 

� Metodik för väglagsdetektering och VH-styrning behöver automatiseras 
� Prova VH i kombination med hastighetsövervakning respektive utökad information  
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ningen automatiskt. Vädersträckorna styrs manuellt men på vissa sträckor har utmärk-
ningen delvis automatiserats. 
 
En särskild uppgift i projektet har varit att undersöka förutsättningarna att förenkla 
utformningen och hanteringen av VH i olika led av anskaffnings- och driftsfaserna 
med avsikt att hålla nere kostnaderna. I projektets inledande upphandlingar fanns en 
del brister som åtgärdats i senare upphandlingar. Genom att beställaren tar tillvara på 
gjorda erfarenheter samtidigt som marknaden för denna typ av anläggningar växer 
kommer förhoppningsvis fler aktörer in på den svenska marknaden. I kommande 
kravställande bör nyttjande av funktionella krav övervägas för att öppna upp för 
alternativa lösningar och produkter. Det är viktigt att beställarorganisationen upprätt-
håller tillräckligt kunnande och undviker överlåtelse av funktionsansvar till entrepre-
nören för att inte hamna i en beroendesituation. Inom ett flertal teknikområden bör 
teknikutvecklingen bidra till bättre och mer kostnadseffektiva anläggningar. Exempel 
på sådana områden är:  

� bättre optiska egenskaper hos lysdiodbaserade skyltar 
� mobil kommunikation för styrning 
� nya strömförsörjningsalternativ och lägre energibehov 

 
Försöken har bedrivits baserat på förordningen (2002:713) om försöksverksamhet 
med varierande högsta tillåtna hastighet. Med stöd av denna förordning har Vägverket 
meddelat föreskrift för varje enskild försökssträcka. Vissa svårigheter har då före-
kommit att stringent ange vad de olika styrkriterierna innebär. För en fortsatt verk-
samhet med variabla hastigheter måste föreskriftsprocessen förenklas. En föreskrift 
bör kunna få beslutas av den myndighet som ansvarar för väghållningen i det aktuella 
området. Det behövs en översyn av hela regelverket på området för att även kunna 
hantera andra typer av varierande hastigheter såsom tidsdifferentierad utmärkning och 
30-skylt på buss. 
  
För att kunna belysa mål och förväntningar och ge svar på frågor om effekter, atti-
tyder och lönsamhet har ett utvärderingsprogram genomförts med följande huvud-
aktiviteter: 
� Mätningar och analys av trafikdata (trafikräkningar, hastighets-, framkomlighets- 

och interaktionsstudier) 
� Attitydmätningar (enkäter och intervjuer) 
� Uppföljning och analys av driftdata 
� Samhällsekonomiska beräkningar (inkl värderingar av trafiksäkerhets-, 

framkomlighets- och miljöeffekter) 
� Omvärldsstudier (internationella erfarenheter mm)   
 
Mätningarna av trafikdata har genomförts i form av förstudier och efterstudier vid 
motsvarande tidpunkt på året, efter det utmärkningssystemet varit i drift i minst fyra 
månader. 
 
Ett ambitiöst driftsäkerhetsmål sattes upp i inledningen av VH-projektet. Anlägg-
ningarna ska tekniskt fungera felfritt under 99,5 % av tiden, vilket motsvarar accep-
terade driftavbrott på sammanlagt 45 timmar per år. För väderstyrda objekt används 
också ett annat tillgänglighetsmått nämligen den tid som ”rätt” hastighetsgräns (enligt 
rådande förhållanden/föreskriften) visats på VH under de perioder då försämrade 
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förhållanden förekommit. Målet bör vara att den funktionella tillgängligheten minst 
uppgår till 80 % för väderstyrda objekt.  
 
Korsningsstyrning 
Av nedanstående diagram framgår vilka hastighetsnivåer som VH med olika utmärk-
ningar resulterat i för korsningar. Resultaten visar att VH ger olika hastighetsreduk-
tioner beroende på vilken hastighetsgräns som varit utgångsläge, hur stor sänkningen 
av hastighetsgränsen är och de trafikmässiga förutsättningarna på plats. Vid lägre 
hastighetsgränser med VH jämfört med tidigare fast skyltad hastighetsgräns (ljusgrön 
stapel i diagrammet) erhölls stora hastighetsreduktioner (med undantag för fotgängar-
passage i Sundsvall). Störst reduktion visar anläggningen i Fogdarp där hastighets-
minskningen var nästan 15 km/h vid första eftermätningen. Ett år senare var sänk-
ningen ytterligare 2 km/h vilket visar att systemet ger hållbara effekter. Med samma 
hastighetsgräns visad med VH som tidigare med fast vägmärke (blå stapel) sjönk 
medelhastigheten i samtliga korsningar med 1-7 km/tim. Även med en höjning av 
hastighetsgränsen (släckt VH-märke, röd stapel) i förhållande till tidigare fast väg-
märke så uteblev en ökning för två av korsningarna! Resultaten visar också att VH 
bidrar till att förarna uppmärksammar farliga korsningar bättre. 
 

-20 -15 -10 -5 0 5 10

E4 Sundsvall 50�40

E4 Sundsvall 50�50

E4 Sundsvall 50�70

E4 Hudiksvall 90�80

E4 Hudiksvall 90�110

11 Kyrkheddinge 90�50

11 Kyrkheddinge 90�70

11 Kyrkheddinge 90�90

21 Vanneberga 70�50

21 Vanneberga 70�90

E22 Fogdarp 90�70

E22 Fogdarp 90�90

E65 Lemmeströ 70�70

E65 Lemmeströ 70�90

Före�Efter

Förändring av medelhastigheter (km/h) 

               

            Lägre hastighetsgräns efter

            Lika hastighetsgräns efter

            Högre hastighetsgräns efter

            Förändring eft långtidsmätning

 
 
Även de som kör fortast (85-percentilen) har sänkt sin hastighet, men inte fullt så 
mycket som medelvärdet för alla fordon. 
 
De minskade hastighetsnivåerna ger positiva trafiksäkerhetseffekter. Beräkningar för 
några korsningar (Hudiksvall och Fogdarp) indikerar att antalet dödade och svårt 
skadade personer skulle minska med 15 – 40 %. Framkomlighets- och miljöeffekterna 
är marginella men övervägande positiva. 
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Tekniken och organisationen fungerar över förväntan. Totalt uppnåddes för de stude-
rade korsningarna 99,8 % tillgänglighet. 
 
Trafikanterna är mycket positiva till VH i korsningar. Den största positiva effekten 
upplevs av dem som svänger från sidoväg till huvudväg, en manöver som också före 
införandet av VH ansågs som mest problematisk. Studien visar vidare att bilisterna 
generellt har blivit bättre på att hålla hastighetsgränserna och att VH har en god effekt 
på efterlevnaden. 
 
Trots goda effekter är det emellertid svårt att få lönsamhet pga kostnaderna. Den mest 
lönsamma anläggningen finns i Fogdarp (nyttan ca 3 ggr kostnaden). Vanneberga 
bedöms också vara lönsam medan Hudiksvallsanläggningen är knappt lönsam med de 
kalkylförutsättningar och den utformning som försöksanläggningen haft. Med enklare 
utformning finns emellertid möjlighet att nästan halvera investerings- och driftskost-
naderna och då kan lönsamheten öka med 30 %. 
 
Strategi för VH i korsningar 
Tillämpning i främst landsbygdskorsningar:  
� VH bör övervägas när trafiken på huvudvägen uppgår till mellan 8 000 och 14000 

fordon/dygn och sidovägstrafiken uppgår till 20-30 %. Även med andra trafik-
mängder kan VH motiveras om t ex sikten är begränsad eller av andra trafiksäker-
hetsmässiga skäl. 

� Vid relativt mycket trafik på huvudvägen (> 10 000 f/dygn), men mindre andel 
trafik på sidovägarna (< ca 10 %) bör dynamisk varningsskylt kunna användas 
(vägmärket ”korsande trafik” i form av VMS) tillsammans med fast lokalt 
hastighetsvägmärke. 

� Vid större andel trafik på sidoväg (> ca 35-40 %) kan lokalt, fast hastighetsväg-
märke övervägas. Korsande och svängande fordon från sidoväg blir i detta fall så 
vanligt förekommande att man alltid bör sänka hastighetsgränsen i närheten av 
korsningen. Om huvudflödet är stort kan emellertid denna metod vara otillräcklig 
ur säkerhetssynpunkt och då bör en ombyggnad av korsningen komma ifråga. Det 
kan handla om cirkulationsplats eller en planfri lösning  

 
Om det finns flera situationer som aktiverar ett varnings- eller hastighetsvägmärke så 
bör tilläggstavla/särskild informationstavla användas med budskap om anledningen 
till hastighetssänkningen/varningen. Anledningen kan för korsningstillämpningar vara 
t ex korsande eller svängande fordon, buss på hållplats intill korsningen, fotgängare 
vid övergångspassage etc. 
 
Fotgängarstyrning 
Erfarenheterna av fotgängarstyrd VH varierar en del. Rekommenderad hastighet 30 
km/h längs en skolväg som aktiveras vid skoldagens början och slut (Alvik), har med-
fört sänkt medelhastighet med ca 10 km/h jämfört med tidigare fast skyltat 50 km/h. 
Resultaten stärks av att gångtrafikanterna upplever att trafiksituationen har blivit 
bättre för dem och framför allt för barn som använder vägsträckan under skoltid, men 
under övrig tid kvarstår problemen. 
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Föreskrivna variabla hastighetsgränser vid övergångar och andra fotgängarpassager 
kan ge sänkta hastigheter men storleken är beroende av förhållandena på plats och hur 
systemet används i anslutning till vägkorsning, busshållplats etc. Efterlevnaden för 
lägre hastighetsgränser är ofta dålig. Mätningarna visar dock att hastighetsvariationen 
kan minska vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt.   
 
Intervjuade fotgängare och boende är i stort sett nöjda med VH-systemen. Många 
(cirka hälften beroende på anläggning) menar dock att bilisterna inte sänker hastig-
heten tillräckligt mycket och att man därför inte känner någon ökad trygghet. 
 
Strategi för fotgängarstyrda anläggningar 
VH kan tillämpas om platsen för övergången är trafikfarlig genom t ex bristande 
hastighetsanpassning, om fotgängare, föräldrar etc känner otrygghet av att gå längs 
vägen eller korsa den eller om platsen har bristfälliga anordningar för övergång. VH 
får dock inte ha en sådan utformning och funktion att fotgängarna invaggas i falsk 
trygghet och förlitar sig till att bilisterna alltid sänker farten. VH får inte heller 
användas för att rättfärdiga brist på trafikseparering. Ytterligare underlag behövs för 
att kunna ge tydliga rekommendationer avseende fotgängarstyrd VH.   
 
Väderstyrning 
I de väderstyrda anläggningarna har den högsta tillåtna hastigheten (som gäller vid 
goda väder- och väglagsförhållanden) höjts med 10 eller 20 km/h. Detta har endast 
inneburit en mindre ökning av medelhastigheten (2-4 km/h). Ytterligare en liten 
hastighetsökning registrerades i samband med långtidsmätningar men å andra sidan 
sänker trafikanterna hastigheten ytterligare vid dåliga vägförhållanden. Efterlevnaden 
för den högsta tillåtna hastighetsgränsen har alltså förbättrats. 
 
Trafikanterna anpassar hastigheten betydligt bättre till olika väderförhållanden med 
VH än utan. Vid besvärliga förhållanden (is och svår ishalka) har medelhastigheten 
sjunkit med 12 – 20 km/h under den hastighet man spontant sänker till vid sådana 
förhållanden i försöksobjekten på E6 i Halland och E22 i Blekinge. Hastighetsanpass-
ning framgår av figuren nedan.  
 
Slutsatsen är att VH-systemet har ganska liten betydelse för hastighetsanpassningen 
då väglagsförhållandena är goda (Torrt väglag) eller måttligt besvärliga (Våt kör-
bana). Vid svåra och mycket svåra väglagsförhållanden ger däremot VH-systemet 
extra stimulans till trafikanterna att dämpa farten. De har särskilt stort behov av stöd 
då det råder rimfrost eller blankis som inte syns med blotta ögat. 
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Beräkningar av trafiksäkerhetseffekter ger för E6 Halland ingen förändring avseende 
totala antalet olyckor medan antalet dödade och svårt skadade enligt beräkningsmo-
dellerna ökar med ca 4 %. Detta förutsätter att systemet visar rätt hastighet under 80 
% av tiden då sämre förhållanden råder. Situationen är ungefär densamma på E22 
Blekinge. En uppföljning av antalet faktiskt skadade och dödade på E6 Halland under 
2,5 år före respektive efter införandet av VH visar emellertid på en minskning med 40 
% vilket där indikerar en större säkerhetspotential än beräknat. 
 
I Blekinge tycks tendensen vara en ökning av det faktiska olycksantalet, vilket kan 
förmodas bero på en större höjning av den högsta hastighetsgränsen samt att systemet 
tidvis fungerat bristfälligt under försöksperioden. Uppföljningsperioden är emellertid 
alldeles för kort för att kunna dra säkra slutsatser.  
 
Effekterna på framkomlighet och miljö är mycket små. Tidsförbrukningen har mins-
kat med drygt en procent medan utsläppsnivåerna ökat med 0,6 – 2 %. Dessa effekter 
beror huvudsakligen på höjningen av den högsta tillåtna hastighetsgränsen. 
 
Väderstyrda variabla hastigheter uppfattas positivt av majoriteten av bilisterna, främst 
i Halland men även i Blekinge. Flertalet anser också att visad hastighet oftast stämmer 
med de väder- och väglagsförhållanden som faktisk råder, men cirka en tredjedel hål-
ler inte med. Att många uppfattar budskapsvisningen som felaktig antyder att det är 
viktigt att se till att den visade hastighetsgränsen verkligen stämmer med de verkliga 
förhållandena för att respekten ska kunna upprätthållas. 
 
De väderstyrda systemen har tekniskt fungerat hyfsat. Blekingeanläggningen och till 
viss del även Ölandsbron har dock haft svårlösta kommunikationsproblem som senare 
identifierats. Problemen innebar att den tekniska tillgängligheten i Blekinge blev ca 
60 %. Anläggningen i Halland har haft en hög teknisk tillgänglighet. Även den 
manuella hanteringen har vållat problem. Det gäller bl a verifiering av larm om väg-
lagsförsämringar och svårigheten att rätt märka ut fem olika hastighetsnivåer. En 
process pågår för att automatisera styrningen (med bl a nya ytstatusgivare och färre 
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hastighetsnivåer). Ett steg i denna riktning har tagits för systemet på Ölandsbron som 
delvis automatiserats. 
 
Den samhällsekonomiska beräkningen visar för Halland att nyttan är 1,6 gånger 
kostnaden. Investeringen i Halland är därmed lönsam med förutsättningen att rätt has-
tighet visas 80 % av tiden. Däremot räcker inte denna tillgänglighetsnivå för att 
investeringen i Blekinge ska vara lönsam (nyttokostnadskvot +0,8). En känslighets-
analys visar att tillgängligheten till rätt hastighet vid dåliga väderförhållanden måste 
vara 92 % för att få samma lönsamhet som generellt erhålls för väderstyrda sträckor i 
Finland. En analys av alternativ för Blekinge visar att enbart höjningen av hastighets-
gränsen från 90 till 110 km/h ger stora negativa säkerhetskonsekvenser. Enbart infö-
rande av VH då hastighetsgränsen är 110 km/h skulle emellertid bli mycket lönsamt. 
 
Strategi för väderstyrning 
Väderstyrd VH kan lämpa sig för såväl motorvägar, motortrafikleder som tvåfälts-
vägar om  
� sträckan är olycksdrabbad med en stor andel del av olyckorna relaterade till svåra 

och besvärliga väglagsförhållanden 
� hastighetsanpassningen är dålig vid besvärliga och svåra väglagsförhållanden 
� sträckan har varierande klimatologiska förhållanden som kan ge förrädisk halka 

(som inte alltid uppmärksammas av trafikanterna)   
� sträckan har förhållanden med lokala väglagsavvikelser (broar, dalgångar, 

skuggpartier mm) 
 
Införande av VH ger möjlighet att öka den högsta tillåtna hastighetsgränsen vid goda 
väglagsförhållanden (i princip torrt sommarväglag) med max 10 km/h över den nor-
mala hastighetsnivå som sträckan enligt en generell värdering bör ha, även med hän-
syn till de nya hastighetsgränserna. För väderstyrning bedöms det vara tillräckligt med 
tre hastighetsnivåer. Automatiserad utmärkning ska eftersträvas genom att använda 
tillförlitliga sensorer som klarar av att detektera alla väder- och väglagstyper och som 
även kan registrera effekterna av insatta väghållningsåtgärder. Uppgifterna ska auto-
matiskt behandlas och leda till en snabb anpassning av den visade hastighetsgränsen. 
Snabbare och mer tillförlitlig väglagsdetektering innebär också att lämpliga väghåll-
ningsåtgärder (halkbekämpning, även i preventivt syfte) kan sättas in tidigare.  
 
Trafikstyrda anläggningar 
På motorvägar är de relativa hastigheterna mellan fordon och mellan i trafik i olika 
körfält viktiga för trafiksäkerheten. Stor variation gör flödena instabila vilket vid tät 
trafik bidrar till uppkomsten av plötsliga köer och upphinnandeolyckor. På försöks-
sträckan i Mölndal är andelen upphinnandeolyckor 75 %. Det är därför viktigt att 
homogenisera fordonshastigheterna, vilket kan åstadkommas med successivt sänkta 
hastighetsgränser. 
 
På Mölndalssträckan i riktning mot Göteborg minskar skillnaden i hastighet mellan 
körfälten efter införande av VH vilket är en fördel ur trafiksäkerhetssynpunkt. Risken 
för sammanbrott med försämrad kapacitet och lägre hastigheter minskar. I nedan-
stående figur framgår hur medelhastigheten förändrats vid olika trafikförhållanden 
utan VH, jämfört med rekommenderade respektive föreskrivna hastighetsgränser vid 
en känslig punkt på Mölndalssträckan. 
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Hastigheten har höjts och ligger i medeltal på 65 km/h vid kriterier för köbildning 
ifrån att tidigare varit 20-30 km/h. Den sammanlagda tid då hastigheterna ligger under 
den teoretiska kapacitetshastigheten för sammanbrott har minskat, vilket är ett tecken 
på att trafiken flyter jämnare och att fördröjningarna minskat. Skillnaderna mellan 
rekommenderad och föreskriven hastighet är mycket små. Motsvarande uppgifter från 
Tingstadstunneln pekar åt samma håll. 
 
På E18 Norrtäljevägen har hastigheterna vid fritt flöde och tät trafik genomgående 
sjunkit med några km/h efter införandet av VH. Vid köbilding och kö är föränd-
ringarna mycket små.  Det finns på sträckan två tydliga flaskhalsar där köer upp-
kommer i morgontrafiken. VH-systemet täcker endast en del av sträckan som berörs 
av den nordliga flaskhalsen, dvs kön har ofta redan uppkommit där de första VH-
skyltarna är placerade. Framkomligheten har där inte förbättrats. Däremot tycks 
situationen ha blivit bättre vid den sydliga flaskhalsen. Mätresultaten indikerar att 
VH-regleringen borde starta längre norrut på sträckan.  
 
Med den hastighetsökning som erhållits i Mölndal ökar miljökostnaderna med 7 %. På 
Norrtäljevägen har hastigheterna minskat vilket antyder marginellt positiva miljö-
effekter. 
 
Trafiksäkerheten påverkas dels genom att den högsta tillåtna hastigheten höjts (Möln-
dal och E18 Norrtäljevägen), dels av att VH visar lägre hastighetsgränser vid tät trafik 
och risk för kö. En teoretisk beräkning för Mölndal visar att risken för personskade-
olyckor vid fritt flöde ökar med 18 % om man enbart tar hänsyn till förändring av 
medelhastigheten. Uppgiften motsägs emellertid av dels utländska studier, dels det 
faktiska olycksutfallet. Statistiken pekar på att personskadekvoten minskar med 20 %. 
Resultaten indikerar att relativa hastigheter har mycket stor betydelse på sträckor med 
stor andel upphinnandeolyckor. 
 

70 
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Acceptansen för variabel hastighet i trafikstyrda system är mycket hög. Två av tre 
tycker att systemet med variabla hastigheter är bra eller mycket bra och respekten för 
variabla hastighetsgränser är hög. De främsta skälen till detta är att systemet ger en 
god information om trafiksituationen och vad man kan vänta sig längre fram, dvs det 
hjälper till att ha god framförhållning. 
 
Mölndalsanläggningen beräknas ha mycket god lönsamhet. 
 
Strategi för trafikstyrning 
Trafikstyrd VH lämpar sig bäst på 
� motorvägar eller flerfältiga leder med hög trafikintensitet 
� sträckor med en normalhastighet på 90 km/h eller högre (positiva effekter kan 

erhållas även vid lägre normalhastighet). 
� sträckor med relativt stora flöden och återkommande problem med flaskhalsar 
� sträckor med mycket olyckor och förhållandevis många påkörningsolyckor 
� sträckor med ofta förekommande dramatiska hastighetssänkningar 
 
Sträckor där trafikstyrd VH kan vara lämpligt finns främst i storstadsregioner och på 
trafikintensiva och känsliga partier såsom broar etc.   
 
Variabel hastighet förefaller vara ett verksamt medel för att hantera trängsel och 
begynnande köer där hastigheterna riskerar att plötsligt minska vid köbildning. Vid 
fullt utbildade köer har systemet inte lika stora effekter. En rimlig strategi kan därför 
vara att ta reda på var plötsliga hastighetssänkningar ofta inträffar och köbildning 
uppstår på de stora lederna och där installera VH på en begränsad sträcka. Där köer 
utvecklats kan enklare kövarningssystem, t ex lysande vägmärke med kövarnings-
symbol användas. Hanteringen av VH på trafikstyrda sträckor är emellertid komp-
licerad och strategierna behöver därför vidareutvecklas. 
 
Konceptet VH behöver vidareutvecklas 
Det är angeläget att förbättra VH-tekniken för att uppnå högre stabilitet och drift-
säkerhet och samtidigt pressa kostnaderna. Det gäller också att utveckla kringutrust-
ning och metoder för att öka effektiviteten och tillgängligheten. Utifrån de erfaren-
heter som försöket har gett kan det vara lämpligt att  
� vidareutveckla metoder för att optimera VH-styrningen för olika tillämpningar 
� utveckla principer för vilka hastighetsnivåer som ska visas anpassade till nya 

hastighetsgränser 
� utveckla modeller och sensorer för automatisk väglagsdetektering och VH-

styrning  
� arbeta för att förenkla den juridiska processen genom s k väghållarbeslut 
� undersöka och testa VH i nya tillämpningsområden och/eller miljöer t ex 

ljus/mörker/dimma, linjeföring (tvära kurvor, branta backar), av miljöskäl (buller, 
partiklar) 

� testa VH i kombination med hastighetsövervakning respektive utökad information  
� arbeta för kostnadssänkning – förbättra energiförsörjning och -effektivitet, 

stimulera marknad/konkurrens, förenkla regelverk (beslutsordning/lagstiftning, 
anpassade VV-föreskrifter/tillämpningar), öka automatisering 
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1 Inledning 
1.1 Projektets tillkomst 
Kraven på snabb och säker framkomlighet i vägtrafiken ökar ständigt. Detta leder 
bland annat till allt högre hastigheter med risk för försämrad säkerhet på de svenska 
vägarna. Ett bakomliggande problem är trafikanternas bristande respekt för föreskri-
ven hastighetsgräns som regelmässigt överskrids av fler än hälften av förarna. På 
många platser finns behov att vid vissa tillfällen sänka den högsta tillåtna hastigheten, 
där permanent sänkning inte bedöms lämplig på grund av bristande acceptans. 

Om hastighetsgränsen upplevs som rimlig med tanke på vägens utformning och den 
rådande trafik, väder- och väglagssituationen och som rättvis i jämförelse med andra 
vägsträckor kan acceptansen för hastighetsgränserna förväntas öka. 

Vägverket ska bland annat genomföra åtgärder i vägtransportsystemet för att förbättra 
acceptansen av gällande regler, t.ex. hastighetsbestämmelser. På sikt ska eftersträvas 
balans mellan fordonens och vägens passiva säkerhetsstandard och gällande hastig-
hetsgräns. 

Regeringen gav i regleringsbrevet för år 2000 Vägverket i uppdrag att utreda möjlig-
heterna med och hindren för att använda dynamiska föreskrivna hastighetsgränser. I 
september 2002 fattade regeringen beslut om en förordning för försöksverksamhet 
med variabla hastighetsgränser. Vägverket har sedan 2003 bedrivit försök på 20 
platser i olika delar av landet. Med omställbara vägmärken visas varierande före-
skriven eller rekommenderad hastighetsgräns beroende på aktuella trafik- respektive 
väderförhållanden. Hastighetsgränsen kan varieras från 30 km/h i steg om 10 km/h 
upp till 120 km/h beroende på anläggning och typ av försök. 
 

1.2 Övergripande syfte och förväntningar 
Det övergripande syftet med projektet Variabel Hastighet (VH) är att ge underlag för 
ett eventuellt införande av variabla hastighetsgränser i Sverige genom att visa att VH 
kan bidra till en bättre hastighetsanpassning på ett kostnadseffektivt sätt. Här ingår att 
få kunskap om 
� effekter på de övergripande målområdena tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö 
� förändringar av beteenden, attityder och acceptans 
� ändamålsenlig teknik och organisation 
� ekonomi – inklusive samhällsekonomisk lönsamhet  
 
Projektet syftar också till att åstadkomma föreskrifter och allmänna råd för använd-
ning av variabel hastighetsgräns inom olika tillämpningsområden. 

Övergripande förväntningar på användningen av system för Variabel hastighet är att 
� förståelsen för och acceptansen av hastighetsbegränsningar ökar 
� hastighetsanpassningen förbättras och efterlevnaden av högsta tillåten hastighet 

ökar 
� framkomligheten ökar vid goda körförhållanden 
� trafiksäkerheten höjs i risksituationer 
� miljön inte påverkas negativt 
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För att kunna ge rekommendationer om fortvarig användning av variabel 
hastighetsgräns har också följande delmål ställt upp. Målen är att: 
� lämpliga användningsområden för variabel hastighetsgräns är identifierade 
� förväntade effekter vid användning av variabel hastighetsgräns är identifierade 
� för- och nackdelar med olika tekniska lösningar är identifierade 
� ekonomi – inkl. samhällsekonomi – är bedömd för olika användningsområden 
� förslag till föreskrifter, allmänna råd och regler för generellt bruk av systemet är 

framtagna 
� fungerande, ändamålsenlig organisation är skapad för förvaltning, med väl 

definierade verksamhetsprocesser för fortsatt kontinuerlig användning 
 
Acceptans, efterlevnad och hastighetsanpassning är begrepp som kan behöva 
förtydligas. Tolkningar som tillämpas i denna rapport är:  
� Med acceptans menas trafikanternas uppfattning om VH-systemet och dess 

berättigande och om de förstår varför skyltarna tänds vid olika tillfällen.  
� Med efterlevnad menas hur trafikanterna följer hastighetsbegränsningarna. Det 

finns en förväntan att trafikanterna ska följa de skyltade hastighetsgränserna 
bättre genom införandet av VH. Efterlevnad kan därför tolkas som hur väl 
trafikanterna följer den högsta skyltade hastighetsgränsen (även i ett VH-
system). 

� Med hastighetsanpassning menas hur trafikanterna anpassar hastigheten till 
rådande, riskfyllda förhållanden. Lägre hastigheter i risksituationer vid sidovägs-
trafik i korsning, vid dåligt väglag och vid tät trafik innebär därför en bättre 
hastighetsanpassning. 

 

1.3 Funktionell beskrivning av Variabel hastighetsgräns 
Variabel hastighetsgräns innebär att hastighetsgränsen tillfälligt sänks då försämrade 
och mer riskfyllda förhållanden råder. Hastighetsgränsen visas med omställbart väg-
märke (VMS) i form av vit, lysande hastighetssiffra inuti röd lysande ring på svart 
botten. 

Systemen regleras med stöd av detektordata (olika trafikparametrar, förekomst av 
fotgängare och/eller buss, väder och väglag) och manuellt inhämtat beslutsunderlag. 
Styrningen kan ske automatiskt när uppsatta kriterier uppfylls (korsnings- och 
trafikstyrda system) eller manuellt (väder/väglagsstyrda system). Se exempel nedan 

I korsning råder den högre normalhastig-
hetsgränsen när det inte finns några sväng-
ande eller korsande fordon. När fordon 
närmar sig korsningen från sidovägar 
(röda pilar) eller skall svänga vänster från 
huvudvägen (blå pil) tänds en lägre hastig-
hetsgräns på VH-skyltarna på huvud-
vägen. 

När de korsande eller svängande fordonen 
har avvecklats släcks VH-skyltarna och 
normalhastighetsgränsen, som skyltas med 
fasta vägmärken, gäller igen. 
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På väderstyrd väg finns sk VViS-stationer 
som levererar väderdata till en vädermo-
dell. Modellen beräknar friktion och slår 
larm till operatörer på trafikinformations-
central när kriterier för hastighetssänkning 
uppfyllts. Operatören kontrollerar med 
entreprenör om läget avseende plogning 
och saltning på den aktuella sträckan och 
sänker hastighetsgränsen om det är befo-
gat. På motsvarande sätt sker återgång till 
högre hastighetsgräns. På vissa sträckor är 
regleringen delvis automatiserad.  Vind-
styrd VH regleras automatiskt. 

På trafikstyrda vägar mäts trafikflöde, me-
delhastighet, beläggning och tidlucka. Då 
uppsatta kriterier uppnås sänks hastighets-
gränsen automatiskt med successivt ned-
trappning för ankommande trafik.  Åter-
gång sker då kriterierna för höjning upp-
fyllts. På infartslederna till storstäderna 
används portaler med VH-skylt över varje 
körfält av sk MCS-modell. På landbygds-
vägar är skyltarna placerade bredvid 
vägen. 

 

 

1.4 Projektets organisation 
Projektet har bedrivits av Vägverket centralt där avdelningen för Medborgares resor 
(HKm) har lagt en beställning till enheten Samhälle och Trafik (S) för att genomföra 
försök med variabla hastighetsgränser. En särskild försöksförordning har utfärdats 
som medger att den högsta tillåtna hastighetgränsen, beroende på förhållandena på 
vägsträckan, får variera över tiden och bestämmas till mellan 30 och 120 km/tim med 
intervaller om 10 km/tim. 
 
Den centrala projektorganisationen har svarat för projektledning, mätning och utvär-
dering, information, utveckling av teknikstöd (inkl ett gemensamt datahanterings-
system - GSV) och för gemensam upphandling. Den centrala organisationen har även 
innefattat föreskriftsarbete, förvaltningsorganisation, utformning av normer och 
kriterier samt omvärldsbevakning. Regionerna har tagit fram kandidatplatser för 
försöksverksamhet, anskaffat utrustning (med centralt stöd) och implementerat och 
driftsatt systemen med regionala medel. Regionerna har också svarat för förvaltningen 
av systemen inkl drift och underhåll.      
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2 Genomförande 
2.1  Förutsättningar 
 
Enligt den förordning (SFS 2002:713) som är grund för försöksverksamheten, gavs 
Vägverket möjlighet att genomföra Regeringens förslag den 31 mars 1999 om 
försöksverksamhet med en högsta tillåten hastighet om 120 km/h på landets säkraste 
motorvägar. 

I uppdraget klargörs att regionerna med stöd av projektledningen genomför urval, 
projektering och implementering av försöksobjekt medan projektledningen svarar för 
samordning av den utåtriktade kommunikationen samt genomför mätningar och 
utvärdering. 
 
Regionernas inledande inventering ledde till att 17 försöksobjekt valdes ut. Dessa 
utökades under projektets gång till totalt 20 (se nästa avsnitt). Objekten har olika 
karaktär och vart och ett är unikt, vilket ger en bredd på tillämpningen, men avsevärt 
begränsar möjligheten att jämföra resultat.    
  

2.2 Utvärderingsprocessen – ingående aktiviteter  
Utvärderingen bygger på bearbetning av inhämtade data med stöd av analys- och 
värderingsmodeller. Datainhämtning sker på försöksplatsen dels innan VH-systemet 
installerats (föremätning), dels då systemet varit i bruk ett antal månader då driften 
stabiliserats och trafikanterna kunnat vänja sig (se figur 2.1). Eftermätningen bör 
dessutom ske under samma period på året med likartade förhållanden som föremät-
ningen för att möjliggöra jämförelse. Trafikdata samlas också in från kontrollplatser/ 
sträckor för bedömning av eventuella spridningseffekter. 

Verifiering av den tekniska funktionaliteten görs i samband med slutbesiktning före 
drifttagning och därefter sker kontroller och justeringar under en provperiod (OAT). 
Validering genomförs för att tillse att systemet fungerar som avsett under olika förhål-
landen och för olika trafikantgrupper/fordonsslag. Denna innefattar driftuppföljning, 
inklusive samtal med berörd personal och analys av loggar etc.   

Trafikanternas intryck och upplevd reaktion samt åsikter och kännedom om Variabel 
Hastighet mäts, analyseras och dokumenteras genom enkäter och fokusgrupper. 
Spontant inkomna synpunkter tillvaratas också. 
 
Påverkan på trafikanternas beteenden och påverkan på trafiken inhämtas genom 
registrering av data (hastigheter, hastighetsförlopp, tidsluckor, konflikter etc) med 
olika mätmetoder. Uppgifterna analyseras och hypotesprövas i kombination med 
påverkande faktorer. Tillståndsförändring avseende hastighetsanpassning och 
efterlevnad av gällande högsta tillåten hastighetsgräns värderas. 
 
Samhällsekonomisk beräkning utförs av VH-systemets inverkan på målområdena 
framkomlighet (tillgänglighet), trafiksäkerhet och miljö. Grunddata från effektmät-
ningar, driftskostnader mm användes i kalkyler som bygger på utvecklade modeller 
och samband. Resultaten från de olika delprocesserna ligger till grund för en total-
värdering och bedömning av lämpligheten att använda VH i olika sammanhang. 
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Figur 2.1 Aktiviteter för utvärderingens genomförande 
 

2.3 Etappindelning 
Projektet har genomförts i två faser där den första innefattade implementering av 
renodlad VH dvs lysande variabel hastighetsutmärkning i stället för fasta vägmärken 
vid försämrade eller mer riskabla förhållanden. Denna implementering omfattade i 
stort ursprungsobjekten inom de identifierade tillämpningsområdena. Objekten har 
utvärderats och utgör stommen i redovisningen. 
 
I en andra fas har öppningar skapats för att testa modifieringar eller alternativa lös-
ningar. Bland annat genomfördes en omfattande s k tjänlighetsstudie för att utröna 
möjligheterna till att åstadkomma billigare systemlösningar. Baserat på denna har 
några nya objekt (korsning och gångpassage) tillkommit där enklare och billigare 
teknik tillämpas. I några anläggningar (Bäckaskog, Domsten och en del av Tingstads-
tunneln) visas kompletterande information som lysande text eller vägmärke som 
aktiveras samtidigt som VH-skyltarna. I ett objekt (E18 Västmanland) har VH-
tillämpningen ändrats från väder- och trafikstyrning till hastighetsutmärkning vid väg-
arbete. På E6 i Halland har man prövat ständigt tända VH-skyltar dvs även med 
normalhastighetsgränsen 120 km/h som gäller vid goda förhållanden. 
 

Figur 2.2  
a)  Lysande hastighets-
utmärkning och varningstext 
om gående i Bäckaskog 
 
b) VH-utmärkning med 
kövarningsvägmärke vid 
infarten till Tingstadstunneln 
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3 Försöksobjekt 
3.1 Principer för val av försöksobjekt 
Enligt förstudien ” Möjligheter och hinder med dynamiska föreskrivna hastighets-
begränsningar”1 bör följande områden i första hand bli föremål för försöksverksamhet: 
- Några vägsträckor bör förses med utrustning för trafik-, väder- och väglagstyrd väg med 

föreskrivna dynamiska hastighetsgränser. Några liknande sträckor bör utrustas med högsta 
rekommenderade hastigheter.  

- Sänkning av hastighetsgränsen i samband med att gående närmar sig fotgängarpassage 
bör prövas. Lämpliga platser är där det inte passerar så många gående att det är aktuellt att 
permanent sänka till 30 km/tim genom t ex en fysisk åtgärd men där ändå detta övervägts. 

- Busshållplatser på landsbygdsvägar kan vara platser där detta användningsområde kan 
testas. Med tanke på att det är försöksverksamhet bör inte heller fordonsflödet vara allt för 
högt, men ändå tillräckligt för att det ska gå att mäta effekter på trafikantbeteende. 

- I korsningar där ändå en sänkning av hastighetsgränsen övervägts bör variabla hastighets-
gränser kunna testas. Med dessa kan hastighetsgränsen sänkas när konflikterande fordon 
närmar sig korsningen. 

- Trafikstyrda MCS-system med föreskrivna hastighetsgränser kan vara aktuella i storstads-
områdena.  

- Andra användningsområden är t ex för att ge tunga fordon anvisning om lämplig has-
tighet i branta utförsbackar. 

 
Regionerna har inventerat och valt objekt utifrån ovannämnda principer vilket resul-
terat i nedanstående uppsättning VH-anläggningar. 

3.2 Ingående objekt 
3.2.1 Lokalisering 
De i försöket ingående objekten är fördelade över hela landet, vilket illustreras på 
nedanstående karta. Objekttyp markeras med färger bakom objeknamnet: 
 
 Korsningsstyrd anläggning – svängande, korsande, utkörande trafik 
 Väglagsstyrd anläggning 
 Vindstyrd anläggning 
 Trafikstyrd anläggning 
 Fotgängarstyrd anläggning 
 Annan tillämpning (vägarbete) 
 
En del anläggningar styrs av fler än en tillämpningstyp. Vilka dessa är framgår av 
färgövergångar bakom objektnamnet. Användningsområdet för VH har i en anlägg-
ning, E18 Västmanland, ändrat karaktär. Anläggningen startade som en trafik- och 
väglagsstyrd sträcka. En ombyggnad av sträckan till motorväg har inneburit att utrust-
ningen istället används för reglering av hastighetsgräns vid vägarbete. I figuren anges 
också vilket år respektive anläggning togs i drift.  



   

 

22 

 
 
Figur 3.1 Försöksanläggningarna – plats, typ och startår 
 

3.2.2 Trafikstyrda korsningar 

 
E4 Sundsvall (inkl fotgängarpassage) 

E4�Hudiksvall 
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11 Kyrkheddinge  

 
21 Vanneberga  

 
E22 Fogdarp  

 
E65 Lemmeströ 

55 Örsundsbro 
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3.2.3 Fotgängarstyrda anläggningar 

 
582 Alvik 

 
647 Bodbyn 

 
E22 Bäckaskog 

111 Domsten (ej utvärderad) 
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3.2.4 Väderstyrda anläggningar 

 
E22 Blekinge 

 
E6 Halland 

 
E6 Uddevallbron 
 

3.2.5 Trafikstyrda anläggningar 
 

E6 Tingstadstunneln 



   

 

26 

E6 Mölndal 

Götaleden (ej utvärderad) 

 
E18 Norrtäljevägen, Stockholm 

3.2.6 Trafik- och väderstyrda anläggningar 

 
137 Ölandsbron 

E18 Västmanland (ej utvärderad) 
Ombyggd till arbetsplatsutmärkning 
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3.3 Data om objekten och VH-anläggningarnas funktion 
 
Kortfattade bakgrundsdata om objekten och VH-systemets funktion sammanställs 
nedan. I avsnittet om teknik och styrsystem (Kapitel 5) ges en utförligare beskrivning 
för några typobjekt. 
 

3.3.1 Korsningar 
 
Väg- och trafikförhållanden 

 Försöksobjekt Typ av 
korsning 

Vägtyp, 
primärväg 

Trafikflöde, 
primärväg 

Trafikflöde, 
sekundärväg 

Lastbils
andel %

      

E4 Sundsvall 2 separata 3-
vägs 

13 m, staket 
mellan körfält 

9200 1300 (14%) och 
1100 (12%) 

10 

E4 Hudiksvall 3-vägs 13 m 8100 4200 (52%) 15 
11 Kyrkheddinge 4-vägs planfri 

med ramper 
13 m, staket 
mellan körfält 

11000   400 (4%) 10 

21 Vanneberga 4-vägs 13 m 10600 2500 (24%) 15 
E22 Fogdarp 3-vägs 13 m 9700 2100 (22%) 11 
E65 Lemmeströ 4-vägs med 

vändslingor 
13 m, staket 
mellan körfält 

12000  500 (4%) 10 

55 Örsundsbro 4-vägs med 
två vänster-

svängskörfält 

2+1 
vajerräcke 

7000 1800 (26%)  

 
 
Hastighetsförhållanden utan och med VH  

Försöksobjekt Hastighets-
gräns före 

Hastighetsgräns med VH 
(fet siffra = fast vägmärke) 

VH-funktion 

    

E4 Sundsvall 50 70 /50 /40 Buss eller fordon på sidoväg 
(50), fotgängare (40) 

E4 Hudiksvall 90 110 /90  
(80 /70 vinter) 

Fordon från sidoväg eller 
vänstersväng till sidoväg  

11 Kyrkheddinge 90 90 /70 /50 Fordon på ramp (70) eller 
buss på hållplats (50) 

21 Vanneberga 70 90 /50 
(60 i st f 50 senare) 

Fordon från sidoväg eller 
vänstersväng till sidoväg 

E22 Fogdarp 90 90 /70 Fordon från sidoväg eller 
vänstersväng till sidoväg 

E65 Lemmeströ 70 90 /70 Fordon från sidoväg eller 
vänstersväng till sidoväg 

55 Örsundsbro 70 90 / 70 Fordon från sidoväg eller 
vänstersväng till sidoväg 
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Trafiksäkerhet  

Försöksobjekt Säkerhetsproblem Olyckor 
Dominerande 

olyckstyp 

E4 Sundsvall Svårigheter att få efterlevnad 
av hastighetsgränsen gör att 
fordonen passerar gångpas-
sagen över E4 med alltför 
hög hastighet. Passagen 
upplevs som osäker av 
oskyddade trafikanter 

0,8 olyckor per år 
(Under den senaste 10-
årsperioden före VH 
har 8 polisrapporterade 
trafikolyckor inträffat 
inom förstudieområdet) 

Varierande olyckstyper 

E4 Hudiksvall Problem för tung trafik att på 
ett trafiksäkert sätt ta sig ut 
på väg E4. I första hand 
gäller det trafik som ska 
söderut och måste korsa 
båda körfälten, dessutom i 
rätt kraftigt motlut. Tunga 
fordon har också en 
försämrad framkomlighet. 

1,3 olyckor per år 
(Under den senaste 10-
årsperioden före VH 
har 13 polisrappor-
terade trafikolyckor 
inträffat inom 
förstudieområdet) 

Fördelat på singel, 
avsvängande och 
korsande kurser 

11 Kyrkheddinge Svårt komma ut från hållplats 
(mitträcke och ett körfält) 

ingen uppgift   

21 Vanneberga Höga hastigheter på väg 21 
genom korsningen försvårar 
för fordon på sidovägen att 
svänga ut på riksvägen 

0,2 olyckor per år (1 
polisrapporterad olycka 
under perioden 2000-
2004) 

Korsningsolycka mellan 
motorfordon 

E22 Fogdarp Högersvängande tunga 
fordon döljer sikten från 
sidoväg 

> 2 olyckor per år (12 
polisrapporterade 
olyckor under perioden 
2000-2004) 

Korsningsolyckor 
mellan motorfordon 

E65 Lemmeströ Aktuell vägsträcka är nyligen 
ombyggd till 2+2-väg. I 
korsningen är de genom-
gående körfälten samman-
förda till ett i vardera rikt-
ningen. Problemet är höga 
fordonshastigheter på väg 
E65 genom korsningen. 

0,2 olyckor per år (1 
polisrapporterad olycka 
under perioden 2000-
2004) 

Singelolycka 

 

3.3.2 Väderstyrda anläggningar 
 
Väg- och trafikförhållanden 

 Försöksobjekt 
Sträcka 

Km Vägtyp 
Trafikflöde (ÅDT 

f/d) 
Lastbils- 
andel % 

     

E22 Blekinge 17 2+1 8 500 10 
E6 Halland 55 Motorväg (2+2) 18 000 18 
E6 Uddevallabron 3 Motorväg (2+2) 15 000 15 

 
Utrustning och VH-tillämpning 

Försöksobjekt 
Antal VH-
skyltar VVIS-stolpar 

Fasta trafik-
räknestationer 

Tillämpning 

     

E22 Blekinge 13 7 i omr (1 på sträcka) 4 Väglag 
E6 Halland 38 7 i omr (4 på sträcka) 2 Väglag 
E6 Uddevallabron 14 1 på en pylon 1 Vind, nedfallande is 
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Hastighetsförhållanden och styrkriterier 

Försöksobjekt Hastighetsgräns före 
Hastighetsgräns 

med VH 

Kriterier 
Friktionskoefficient/ 

Vindstyrka (m/s) 
    

E22 Blekinge 110 
(ändrades från 90 km/h 

  3 månader före driftstart) 

110 
100 
90 
80 
60 

> 0,5 
0,4-0,5 
0,3-0,4 
0,2-0,3 
< 0,2 

E6 Halland 110 120 
110 
100 
80 
60 

> 0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

E6 Uddevallabron 110 110 
90 
70 
50 

< 16 m/s 
>16-17 m/s 
>18-19 m/s 
>22-23 m/s 

 
Trafiksäkerhet  

Försöksobjekt 
Säkerhetsproblem enligt 

förstudie Olyckor 
Dominerande 

olyckstyp 

E22 Blekinge Under 90-talet har över 60 
personer omkommit i 
olyckor på E22 i Blekinge. 
Hastighetsgränsen sänktes 
därför till 90 km/h men har 
åter höjs i samband med 
ombyggnad till 2+1-
standard. Under 2004 
inträffade 80-100 lindriga 
olyckor på E22 i hela 
Blekinge. Stora 
klimatvariationer, 
Varierande ÅDT 7000-
11000 f/dygn. 13 % 
lastbilar. 

Enligt Vägverkets 
olycksregister STRADA 
inträffade 1 polisrappor-
terad dödsolycka och 5 
lindriga olyckor under 
perioden 1 juni 2001 till 
1 maj 2004 på sträckan 
Mörrum-Ronneby. Efter 
införandet av 2+1-väg 
2001 och hastighets-
sänkning till 90 km/h 
har antalet personska-
deolyckor varit lägre än 
på vanlig motortrafikled 
med 90 km/h gräns. 

Två av olyckorna var 
upphinnandeolyckor. 
En dödsolycka med 
MC inträffade efter det 
att 2+1-vägen invigts 
men innan variabel 
hastighet infördes. 

E6 Halland Vägen har hög trafik-
säkerhetsstandard och 
lämpar sig för högre 
hastighetsgräns 120 
km/tim vid normalt väglag. 
Besvärliga vind- och 
siktförhållanden kan 
förekomma, varför lägre 
hastighetsgräns är lämpligt 
i vissa fall. 

Enligt Vägverkets 
olycksregister STRADA 
inträffade en polis-
rapporterad döds-
olycka, 7 svåra olyckor 
och 26 lindriga olyckor 
under perioden 1 juli 
2004 till 30 juni 2005 på 
den aktuella sträckan 
Skottorp – Morup 

 

E6 Uddevallabron Farhågan är att höga och 
lätta ekipage typ bussar 
och husvagnar i värsta fall 
kan välta vid extrema vind-
hastigheter. Fordon kan 
utsättas för vindstötar som 
innebär sidoförflyttningar 
eller att fordonet kommer i 
sladdning, som kan orsaka 
kollisioner med andra 
fordon eller barriärer. 

   



   

 

30 

3.3.3 Trafikstyrda och trafik-/väderstyrda anläggningar 
 
Väg- och trafikförhållanden 

 Försöksobjekt 
Sträcka 

Km Vägtyp Trafikflöde (ÅDT f/d) 
    

E6 Tingstadstunneln 1,5 Motorväg (3+3) 120000 
E6 Mölndal 4,6 Motorväg (3+3) 80000 
E18 Norrtäljevägen 8 Motorväg (2+2) 50 - 65000 
137 Ölandsbron 6 2+2 smala kf 14700 

 
Utrustning och VH-tillämpning 

Försöksobjekt 
Antal portaler/ 
resp VH-skyltar VVIS-stationer 

Tillämpning 

    

E6 Tingstadstunneln Ca 20 - Trafik 
E6 Mölndal 21 - Trafik 
E18 Norrtäljevägen  - Trafik söderut 
137 Ölandsbron 6 2 (på bron) Trafik, väglag, vind 

 
Hastighetsförhållanden och styrkriterier 

Försöksobjekt 
Hastighetsgräns 

före 
Hastighetsgräns 

med VH 
Kriterier 

(v=hastighet, q=flöde) 
    

E6 Tingstadstunneln 70 70 
50 
30 
50 
70 

(för södergående trafik): 
q > 4800 eller v < 44 km/h i 300s 
v < 15 km/h 
 
q < 4600 eller v > 48 km/h i  60s 

E6 Mölndal 70 90 
70 
50 
30 
50 
70 
90 

 
q > 950 f/h eller v < 35 km/h 
v < 35 km/h och beläggn > 20% 
v < 15 km/h och beläggn > 20% 
v > 25 km/h eller beläggn < 17% 
v > 45 km/h eller beläggn < 17% 
q < 1130 f/h och v > 45 km/h 

E18 Norrtäljevägen 90 100 
90 
70 
50 
70 
90 

100 

 
q>17 f/min el v<70 km/h el bel>15%
q>32 f/min el v<60 km/h el bel>20%
q>42 f/min el v<40 km/h el bel>30%
q<34 f/min; v>45 km/h & minst 5min
q<28 f/min; v>65 km/h & minst 5min
q<15 f/min; v>85 km/h & minst 5min

137 Ölandsbron 70 90 
80 
70 
60 
50 
60 
70 
80 
90 

 
> 800 f/d;             friktion <0,4 
>1400 f/d; medelvind >12 m/s;<0,3 
 >17 m/s; <0,2 
>2000 f/d el 42 km/h; >20 m/s; <0,1 
 <18 m/s; >0,15
<1800 f/d el 46 km/h; <15 m/s;>0,25
<1080 f/d <10 m/s;>0,35
<  600 f/d   >0,5 
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3.3.4 Fotgängarstyrda anläggningar 
 

Försöksobjekt 
Sträcka 

Km Vägtyp 
Trafikflöde 
(ÅDT f/d) 

Lastbils- 
andel % 

Flöde 
sidoväg

      

582 Alvik 2,2 Smal landsväg genom byn 1000 7  
647 Bodbyn 0,2 Smal landsväg med busshpl 750 7  
E22 Bäckaskog 0,2 13m väg med korsning, 

busshållplats o gångpassage 
15000 

 
12 1000 

111 Domsten 0,2 13m väg, trevägskorsning 
busshållplats o gångpassage 

   

 

Försöksobjekt 
Hastighetsgräns 

före 
Hastighetsgräns efter 

ej aktiverad VH 
Hastighetsgräns efter 

aktiverad VH  
    

582 Alvik 50 50 30 
647 Bodbyn 50 70 30 
E22 Bäckaskog 90 90 60 
111 Domsten 90 90 60 
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4 Normer, föreskrifter och praxis 
4.1 Utmärkning av högsta tillåten hastighet 
4.1.1 Föreskriftsprocessen 
Föreskriftsprocessen består egentligen av tre delar - föreskriva, kungöra och verk-
ställa. Det är tre delprocesser som hänger intimt samman, men där ansvaret ligger på 
olika nivåer. Föreskrivandet sköts av Vägverket1, ansvaret för kungörandet delas av 
Vägverket2och berörd kommun, medan verkställandet handhas av väghållningsmyn-
digheten. Tills vidare gäller denna föreskriftsprocess som den skisserats, men redan 
nu kan frågan ställas om det inte är mer lämpligt att processen hanteras av den myn-
dighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området på villkor i tillämp-
liga delar som gäller enligt 10 kap. 14 § TrF (Trafikförordningen) vid vägarbete och 
liknande arbete. 
 

4.1.2 Försöksförordningen 
Utmärkning av högsta tillåten hastighet grundas principiellt på två förutsättningar.  
 
1. en "bashastighet" 
� 50 km/h inom område som är förklarat som tättbebyggt område genom lokal 

trafikföreskrift (LTF) enligt TrF, 
� 70 km/h utanför sådant tättbebyggt område respektive  
� 110 km/h på väg som är förklarad som motorväg genom LTF med stöd av TrF 
 
eller 
2. en särskild föreskrift  
� med stöd av 3 kap. 17 § eller 4 kap. 1 § TrF, 
� LTF med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ TrF samt 
� föreskrift enligt 10 kap. 14 § TrF. 
 
I sammanhanget skall noteras den speciella förutsättning som finns i förordningen 
(2002:713) om försök med varierande högsta tillåtna hastighet (VH), att Vägverket får 
föreskriva högsta tillåtna hastighet för viss väg eller vägsträcka med avvikelser från 
vad som i övrigt gäller. 
 
Det är självklart att utmärkningen skall ange trafikregelns högsta tillåtna hastighet 
oavsett om denna grundas på en generell regel/"bashastighet" eller på en särskild 
föreskrift som exempelvis LTF eller VH. I det fall utmärkningen inte skulle ange den 
hastighetsbegränsning som föreskriften innehåller, visar således utmärkningen en 
högsta tillåten hastighetsgräns som inte gäller. 
 
Gällande författningar/föreskrifter om bland annat utmärkning av hastighetsgränser 
skall enligt 7 § i försöksförordningen också gälla i försöksverksamheten. Hänvis-
ningen till 10 kap. 13 § TrF som i sin tur hänvisar till VMF och tillämpningsföre-
skrifter till denna. Genom ändringen (2008:46), som gäller från 2 maj 2008, skall alla 
hastighetsgränser märkas ut med vägmärken. Detta gäller även de generella bashastig-

                                                 
1 VV/Smt - Vägverket, Samhälle och Trafik, Trafik) 
2 VV/(Iuf) VSj - Vägverket Support, Juridik och upphandling 
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heterna. Ändringen saknar större praktisk betydelse för den fortsatta tillämpningen av 
VH. I vägmärkesförordningen (2007:90), som infördes 1 juni 2007, har tillförts 
bestämmelser som innebär att särskilda föreskrifter för försöksverksamheten om färg i 
vägmärkesbild och inget krav på tilläggstavla om giltighet, har kunnat slopas.  
 

4.2 Författningar om utmärkning av hastighetsgränser 
4.2.1 Vägmärkesförordningen 
2 kap. 3 §. Vägmärken är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet om 
inte annat framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd 
av denna förordning. 
 
Förbudsmärken och påbudsmärken som är uppsatta över körbanan gäller endast det 
körfält som de har placerats över. Märke C31, hastighetsbegränsning, gäller dock i 
förekommande fall även vägrenen intill det körfält märket placerats över. 
 
2 kap. 8 § C31, hastighetsbegränsning, VMF. Märket anger förbud mot att föra 
fordon med högre hastighet än den som anges på märket 
 
Angivelsen gäller till den plats där en annan hastighetsbegränsning anges med märket, 
eller där märke C32, tillfällig hastighetsbegränsning upphör, E7, gågata, eller E9, 
gångfartsområde, satts upp. 
 
En angivelse om en hastighetsbegränsning i föreskrifter enligt förordningen 
(2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet gäller efter 
en tillfällig avvikelse vars slut märkts ut med märke C32, tillfällig 
hastighetsbegränsning upphör. 
 
Märket behöver inte vara upprepat efter en vägkorsning om samma högsta tillåtna 
hastighet gäller på den korsande vägen. 
 
2 kap. 8 § C32, Tillfällig hastighetsbegränsning upphör, VMF. Märket används 
endast på en väg eller vägsträcka där försöksverksamhet pågår enligt förordningen om 
försöksverksamhet med varierande högsta hastighet. Märket anger då att en tillfällig 
avvikelse från den varierande högsta hastigheten som märkts ut med märke C31, 
hastighetsbegränsning, upphör. 
 

4.2.2 VVFS 2007:305, 5 kap. Märke C31 hastighetsbegränsning 
22 § Märke C31, hastighetsbegränsning, ska sättas upp på båda sidor om vägen eller 
körbanan där en hastighetsbegränsning längs vägen eller körbanan börjar. Om det 
finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten behöver märket 
dock inte sättas upp på vänster sida.  
 
23 § Minskar den högsta tillåtna hastigheten med mer än 20 kilometer i timmen på en 
gång ska märke C31, hastighetsbegränsning, sättas upp i storlek stor med diameter 
0,9 meter eller i storlek mycket stor med diameter 1,2 meter eller förberedande 
upplysning ges med märket och tilläggstavla T2, avstånd. Detta gäller dock bara om 
den lägre hastighetsbegränsningen ska märkas ut. 
 



 
 

  

 

34 

Har vägen eller körbanan mer än ett körfält i färdriktningen ska den förberedande 
upplysningen ges på båda sidor om vägen eller körbanan. 

4.3 Allmänt om utmärkning 
4.3.1 På sträcka 
Där en begränsning börjar skall normalt märken sättas upp på båda sidor om vägen/ 
körbanan. Det innebär att den variabla hastighetsgränsen normalt  märks ut med 
vägmärken på båda sidor liksom när återgång sker till den hastighetsgräns som gäller 
för sträckan i vanliga fall och då med den angivelsen. Detta senare kan ske på 
traditionellt sätt med fasta vägmärken. En sådan angivelse blir samtidigt en 
upprepning av gällande hastighetsgräns och det finns inget hinder för att ange en 
sådan upprepning på båda sidor av vägen, även om det är ovanligt.  
 
VVFS enligt ovan ger en viss möjlighet att underlåta uppsättning av vägmärke på 
vänster sida. I försöksverksamheten har det bedömts möjligt att pröva slopande av 
märke på vänster sida. Ytterst är det väghållaren som tillämpar föreskriften och alltså 
avgör om märke kan uteslutas på vänster sida. Bedömningen har varit att märke med 
lysande vägmärkesbild har så mycket bättre upptäckbarhetsvärde jämfört med tradi-
tionella. Någon kritik har inte riktats och någon märkbar skillnad i efterlevnad av 
hastighetsgränsen om det finns märke bara på höger sida av vägen jämfört med 
märken på båda sidor har inte noterats, vilket stöder uppfattningen om ett högre 
observationsvärde hos de omställbara märkena. 
 
Det har varit nödvändigt att införa Vägmärket C32, tillfällig 
hastighetsbegränsning upphör, för att formellt klara en 
situation då en tillfällig hastighetsbegränsning på en VH-
sträcka avslutas. Vägmärket behövdes, eftersom den högsta 
tillåtna hastigheten kan variera där den tillfälliga begräns-
ningen upphör. 

 
Figur 4.1 Vägmärke C32 
Tillfällig hastighets-
begränsning upphör 

 

4.3.2 I vägkorsning 
Sammanfattningen/slutsatsen blir att den tillfälliga (variabla) hastighetsgränsen även i 
detta fall måste ersättas med en, på båda sidor av vägen efter vägkorsningen på den 
efterföljande sträckan, angiven hastighetsgräns om vad som gäller i normalfallet. 
Även denna utmärkning har bedömts kunna ske med fasta vägmärken.  
 
Ett speciellt förhållande som måste observeras och som kan uppkomma är när en 
korsande väg har samma tillåtna högsta hastighet som en försökssträcka. Det finns då 
ingen utmärkning på den korsande vägen med samma hastighetsgräns, vilket innebär 
att när hastigheten sänks på försökssträckan, sänks hastigheten också på den korsande 
vägen, eftersom ingen avvikande utmärkning ger samma hastighetsgräns. Problemet 
kan hanteras genom att sätta upp ett fast hastighetsvägmärke på den korsande vägen.  
 

4.3.3 Tillfällig hastighetshöjning 
En utgångspunkt för försöksverksamheten har varit att kunna höja hastighetgränsen i 
exempelvis vissa vägkorsningar, där särskild hastighetsbegränsning införts genom 
LTF (normalt av länsstyrelsen) med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ TrF, när det inte 
förekommer korsande trafik eller motsvarande. Ett exempel kan vara en väg med 90 
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km/h som högsta tillåten hastighet enligt beslut av Vägverket enligt 3 kap. 17 § fjärde 
stycket TrF, men där länsstyrelsen genom LTF sänkt den högsta tillåtna hastighets-
gränsen till 70 km/h i en eller flera vägkorsningar. 
 
Sådana föreskrifter är då utmärkta med ”70-märken” på båda sidor av vägen så många 
meter före korsningen som länsstyrelsens beslut anger att den särskilda begränsningen 
skall börja gälla och med ”90-märken” på båda sidor av vägen så många meter efter 
korsningen som länsstyrelsens beslut anger att den särskilda hastighetsbegränsningen 
skall upphöra att gälla. Ett sådant beslut är oftast (bör vara) utformat så att den lägre 
hastighetsgränsen gäller på längre sträcka före än efter korsningen (förskjutna hastig-
hetsgränser). 
 
En utgångspunkt i försöksverksamheten har varit att en högsta tillåten hastighet fast-
ställs med utgångspunkt i de för försökssträckan normala/gynnsamma förhållandena 
(normer). Hastighetsgränsen sänks sedan med ett bestämt antal kilometer i timmen 
baserat på vissa förutsättningar (kriterier).  
 
Enligt 4 § försöksförordningen gäller föreskrifter enligt denna bl a i stället för lokala 
trafikföreskrifter. Befintlig utmärkning av den lokala trafikföreskriften måste alltså tas 
ned. En viktig del i tillämpningen/tillkännagivandet av försöksföreskriften där 
regionerna i egenskap av väghållningsmyndighet har haft en viktig funktion att fylla. 
 
I normalfallet handlar det om just sänkning av en gällande hastighetsgräns och då 
gäller föreskrifter om försökssträckan, eller snarare tillämpningen av dem, i stället för 
andra bestämmelser. Dessa andra bestämmelser behöver alltså inte upphävas och 
utmärkningen med de omställbara vägmärkena gäller. 
 

4.4 Begrepp 
4.4.1 Innehåll 
Generellt om författningar gäller att de skall hållas allmänna, ge ett visst tolknings-
utrymme och helst använda vedertagna begrepp. I försöksverksamheten finns egent-
ligen tre situationer som skall reglera hastighetsnedsättningen. Den första är en fast, 
odiskutabel situation som exempelvis "buss på busshållplats". Mer svårbeskrivbara 
blir situationer eller lägen som styrs av "väder och vind" respektive "trafiksitua-
tionen". De två senare fallen ger utrymme för tolkningar som "var det verkligen halt" 
respektive "inte var det väl så mycket trafik". 
 
Dessa exempel gör att begrepp som redan finns i trafiklagstiftningen har så långt möj-
ligt eftersträvats att använda. Exempel på detta kan vara "tät köbildning" och "halt 
väglag" som finns i 3 kap. 9 § respektive 15 § TrF. Dessa begrepp är långt ifrån 
entydiga, men det bör finnas någon form av tolkningserfarenhet, domstolspraxis eller 
motsvarande. 
 
Inom ramen för försöksverksamheten finns variationer på tolkning av uttrycken. Det 
är i vissa fall väghållningsmyndigheten som inom ramen för gällande föreskrifter 
bestämt vad som exempelvis är tät trafik. Detta har uppfattats som godtagbart med 
hänvisning till det tolkningsutrymme som en författning skall ge. 
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4.4.2 Fasta situationer 
"Buss på hållplats" och "fotgängare på övergångsställe" är lätt att beskriva och sanno-
likt lätt att detektera. Värre är "buss som svänger in på eller ut från hållplats" och "fot-
gängare på väg ut på övergångsställe". Det är dock vedertagna uttryck och närmast en 
inställningsfråga i ett autonomt system hur de skall tolkas/tillämpas. 
 

4.4.3 Trafikförhållanden 
Det finns som ovan sagts vissa använda begrepp som "tät köbildning", men också 
exempelvis "korsande trafik" (3 kap. 18 - 19 §§ TrF). Sannolikt finns det olika 
uppfattning om vilket som är vad, men om det finns vedertagna begrepp har det 
ansetts vara en självklarhet att använda dessa i de föreskrifter som meddelats. I övrigt 
har rättesnöret varit att nyttja allmänt språkbruk. Alltså att finna ordval och uttryck i 
övrigt som i allt väsentligt kan förstås (och tillämpas) av trafikanten. 
 

4.4.4 Väder- och väglagsförhållanden 
Förutsättningarna är desamma som för avsnittet Trafikförhållanden ovan. Vissa 
begrepp finns i TrF, men lika många saknas. 
 

4.5 Övervakning, rapportering och rättsfall 

4.5.1 Riksåklagaren (RÅ) 
Enligt Regeringskansliets sammanställning av remissvar, 2002-03-15, 
N2001/6858/TP, på föreslagna Dynamiska föreskrivna hastighetsgränser anförde RÅ i 
korthet följande. 
 
Riksåklagaren är tveksam till förslaget. Skall förslaget genomföras bör det övervägas 
om överträdelser av dynamiska hastighetsbegränsningar alls bör vara belagda med 
straff då man ser svårigheter vid lagföring av dessa. Ett problem är att vissa förhål-
landen kan vara svåra att definiera entydigt, t ex halka och dimma. Ett annat problem 
är svårigheten att visa att förhållandena förelåg just vid körningen. Loggning av 
hastigheter och information om aktuell hastighet till polisen är viktiga moment som 
måste fungera. 
 

4.5.2 Hastighetsöverträdelse E18 Västerås, rättegång Mål nr B 3701-05 
2005-01-02  rapporterades en bilist för fortkörning på VH-sträckan E18 väster 
Västerås. (106 km/h mot gällande 90). Bilisten nekade, varför ärendet drogs inför 
domstol. (Tingsrätten i Köping). Dom (B 3701 05) föll 2005-11-01. Bilisten dömdes 
till penningböter 1200 kronor för hastighetsöverträdelse med hänvisning till lag-
rummen 3 och 6 §§ förordning om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna 
hastighet (2002-713;2004:870). 
 
Domen är intressant för försökets del genom att trafikanten fällts på utmärkningen. 
Men det hade varit mer intressant att få prövat hållbarheten i gällande VVFS eftersom 
det är den som gäller. Frågan kom dock inte upp. Kanske hade utgången blivit en 
annan om bilisten hävdat att han inte hade gjort sig skyldig till en hastighetsöver-
trädelse, men erkänt att han inte följt vägmärkena? Ett annat bötesbelopp? 
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4.5.3 Övervakning på E6 Halland 
Den 6 februari 2006 (16.30-21.00) genomförde polisen övervakning av VH på E6 
Halland med utgångspunkt i vad som vid tillfället angavs på de omställbara 
vägmärkena. Några rapporterade trafikanter ifrågasatte beslutet. Enligt uppgift 
överlämnades då ärendena till åklagare tillsammans med utdrag ur Vägverkets 
loggdata som visade att ”rätt högsta tillåtna hastighet var visad”. Åklagaren gick på 
polisens linje och ingen åtalad har valt att gå vidare. 

4.6 Förslag till författningsändringar 
4.6.1 Trafikförordningen (1998:1276) (TrF) 
 
Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 
10 kap. 14 §    10 kap. 14 § 
 
.. Föreskrifter med särskilda  .. Föreskrifter med särskilda 
trafikregler för en viss … …  trafikregler för en viss … … 
 
---    --- 
---    --- 
---    --- 
… med klövvilt och tamrenar.  … med klövvilt och tamrenar. 
 

.. Den myndighet som har 
hand om väg- eller gatuhåll-
ningen inom området får 
meddela föreskrifter om högsta 
tillåtna hastighet som varierar 
över tiden beroende på trafik- 
eller väder- och väglags 
förhållanden. 

 
Den högsta tillåtna 

hastigheten får bestämmas till 
mellan 30 och 120 kilometer i 
timmen med intervaller om 10 
kilometer i timmen.     

 
 

4.7 Sammanfattande slutsatser 
 
Förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna 
hastighet upphör att gälla vid utgången av år 2009. Vägverkets föreskrifter (VVFS) 
meddelade med stöd av försöksförordningen gäller dock intill dess myndigheten själv 
upphäver dem, vilket är en fördel för utvärderingens efterstudier. Meddelade VVFS 
gäller enligt 4 § försöksförordningen i stället för andra bestämmelser eller föreskrifter. 
Vid upphävandet måste särskilt beaktas de föreskrifter VVFS gällt i stället för och den 
utmärkning detta kan föranleda. 
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Den trafikjuridiska utgångspunkten i försöket är given. Föreskriften gäller! Det har 
dock varit en uppenbar svårighet att stringent ange vad som är ”tät trafik, halt väglag, 
hård vind etcetera” med hänsyn tagen till försökets upplägg med motsvarande varia-
tioner av olika slag. Tekniken har i det fallet varit överlägset juridiken. Den mycket 
begränsade övervakning och lagföring som förekommit har inte prövat föreskriftens 
giltighet utan endast att viss utmärkning varit för handen. Troligen en brist, då det inte 
kan uteslutas att en trafikant fällts på fel grund. 
 
Varierande högsta tillåtna hastigheter kan antas få förekomma även fortsättningsvis. 
Hur sådana föreskrifter skall märkas ut må diskuteras, men föreskriftsprocessen måste 
förenklas. En föreskrift bör kunna få meddelas med stöd av 10 kap. 14 § trafikförord-
ningen (1998:1276) (TrF). I dagsläget har den myndighet som handhar väg- eller 
gatuhållningen inom området mandat att bland annat sänka den tillåtna högsta 
hastigheten till olika nivåer vid vägarbete, skador på vägen eller risk för trafikolyckor 
med klövvilt och tamrenar. Det bör inte vara svårare för väghållningsmyndigheten att 
avgöra vad som är tät eller korsande trafik, halt väglag, hård vind och så vidare. 
 
En föreskrift av väghållningsmyndigheten (eller polismyndigheten eller Tullverket) 
baserad på 10 kap. 14 § TrF är ett beslut som skall hanteras som alla andra myndig-
hetsbeslut. Dokumenteras, diarieföras och arkiveras. Skillnaden mot en VVFS eller en 
lokal trafikföreskrift (LTF) är att inget samråd med eller yttrande av andra myndig-
heter eller intressenter krävs och att en sådan föreskrift gäller i stället för andra 
bestämmelser eller meddelade föreskrifter. I dagsläget behöver en sådan föreskrift inte 
heller tas in i kommunens trafikliggare. Framgent skall dock föreskriften införas i den 
rikstäckande databasen för trafikföreskrifter (RDT) enligt 2 § i förordningen 
(2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.  
 
Kravet på införande av föreskrifter i RDT kan undanröja tveksamheter om hur före-
skrifter med stöd av 10 kap. 14 § TrF skall kungöras. Tveksamheten är inget speciellt 
för försöksverksamheten med varierande högsta tillåten hastighet, utan gäller generellt 
för beslut av aktuellt slag jämfört med vad som anges i gällande verksförordning om 
beslut enligt 10 kap. 14 § TrF, nämligen att beslutet borde beredas som andra före-
skrifter.  
 
Valda försökssträckor bygger på momentana förändringar av rådande förhållanden. 
Tillfällig korsande trafik, plötslig köbildning eller halka etc. Inget försök med före-
skrivna hastighetsgränser bedrivs med utgångspunkt i permanenta variationer över 
dygn, vecka eller säsong. Exempelvis pendeltrafik, lite/mycket trafik vid helger eller 
viss årstid, kända årstidsvariationer med hänvisning till väglag och så vidare. Oavsett 
detta bör framtida författningsändringar, på motsvarande sätt som försöksförord-
ningen nu, ge möjligheter till sådana varierande högsta tillåtna hastigheter. 
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5 Teknik och styrsystem 
På försöksanläggningarna har olika teknisk utrustning installerats beroende på vilka 
uppgifter som anläggningen har. De olika anläggningarna har validerats efter en tids 
drift för att kontrollera hur anläggningen fungerar i sin miljö, hur föreskrifterna efter-
levs etc. Driftsäkerheten (tillgängligheten) har också följts upp. Valideringsresultat 
och tillgänglighet redovisas kortfattat i avsnitt 8. 
  
De flesta försöksanläggningarna är uppkopplade till ett centralt system för insamling 
av drift och funktionsinformation. Det centrala systemet används för driftuppföljning 
och juridiska  ändamål. 

5.1 Korsningar och fotgängarpassager 
I korsningarna finns passage- och närvarodetektorer för att registrera fordon. I de 
korsningar eller andra anläggningar som har fotgängarstyrning används rörelsedetek-
torer (mikrovågsdetektorer) för att detektera gående. Ett exempel på konfigurering för 
en enkel typkorsning framgår av figuren nedan. 
 
 

� 

Närvarodetektor 
med vinge för 
cykeldetektering 

Närvarodetektor 
med vingar för 
cykeldetektering

Passagedetektor, 
cykelkänslig 

Passagedetektor, 
cykelkänslig Huvudapparatskåp 

� 

� 

� 

Omställbara 
hastighets-
vägmärken Omställbara 

hastighets-
vägmärken 

MOT MALMÖ MOT KRISTIANSTAD
MOT ESLÖV 

E22 

Rv 17

Meter 

0 10 20 30 40 50 

Figur 5.1 Placering av detektorer och skyltar i Fogdarp 
 
Korsningar och fotgängarpassager styrs från en lokal styrdator baserat på indata från 
detektorerna.  

5.2 Väderstyrda system 
På väderstyrda sträckor finns väderstationer (VViS) som registrerar temperatur, 
nederbörd, vind, ytstatus etc. i varierande omfattning. En vädermodell använder 
information från ett för anläggningen signifikant antal VViS stationer och tar fram ett 
klimatläge för aktuell vägsträcka. Klimatläget används för att bedöma risk för nedsatt 
friktion och nedsatt framkomlighet pga. snö, snödrev, kraftigt regn eller dimma. Detta 
tillsammans med vägtrafikledares bedömning utifrån väglagskameror och kontakter 
med driftentreprenörer ligger till grund för utmärkning av hastighetsgräns.  
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På vissa sträckor har utmärkningen delvis automatiserats. I nuläget pågår arbeten som 
syftar till att förbättra tillförlitligheten i den automatiserade bedömningen för att på 
sikt göra utmärkningen av väderstyrd hastighet helt automatisk.   

 
Figur 5.2  Yttemperaturvariation på teststräckan i Blekinge; Åryd – Ronneby V. Färgskillnaden 

längs sträckan visar variationen i yttemperatur under klimatkartering 040216 kl 00:10. 
De bruna strecken visar var de digitala skyltarna är placerade och utgör även gräns för 
segmenten (numrerade 1-3). 

 

5.3 Trafikstyrda system 
Trafikstyrda system reglerar den högsta tillåtna hastigheten på den aktuella sträckan 
med hänsyn främst till trafikflöde och fordonens hastighet. Systemen bygger på att 
trafikdata samlas in med hjälp av fordonsdetektorer och att analyseras. Utmärkning av 
hastighet sker sedan helt automatiskt.  
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6 Information och kommunikation 
6.1 Kommunikationsplan  
En kommunikationsplan utformades enligt Vägverkets mall och godkändes i mars 
2004. Syftet med kommunikationsplanen var att samordna centrala och regionala 
informations- och kommunikationsinsatser. Därigenom skapades en sammanhållen 
och enhetlig bild av projektet och dess syfte. 

Ett antal kommunikationsmål sattes upp för projektet: 
� Projektorganisationen ska vara informerad om vad som händer inom projektet och 

ha tillgång till relevant dokumentation. 
� Fordonsförare, media, övriga anställda i Vägverket och övriga intressenter ska 

känna till försöken, förstå skyltningen och vad variabel hastighet innebär och vad 
vi vill uppnå.  

� De som förvalta anläggningen när försöken avslutas och resultatet från projektet 
finns, ska känna till försöken och ha tillgång till relevant dokumentation. De ska 
förstå vad variabel hastighet innebär och vad vi vill uppnå. De ska veta vilka 
konsekvenser resultatet kan få för Vägverket i framtiden.  

� Projektets resultat ska bekantgöras för interna och externa intressenter. 
� Projektet ska följa Vägverkets informationsstrategi, informationspolicy, 

mediestrategi och profilprogram samt verka för god språkvård. 

6.2 Krishantering i media  
Informatörerna hade även till uppgift att ta fram en kriskommunikationsplan men det 
konstaterades att Vägverkets ordinarie rutiner för dessa scenarier var tillräckliga. Pro-
jektets kriskommunikationsplan visade därför bara på vilken plan respektive region 
beslutat använda vid eventuell kris samt vem som hade ansvar för olika delar. 

6.3 Informationsinsatser 
Information om projektet finns på vv.se. Information har också publicerats på Väg-
verkets interna startsida Infarten vid invigning av försökssträckor eller när rapporter i 
projektet färdigställts. Insatserna mot allmänheten har varit varierande mellan 
regionerna beroende dels på budget och dels på hur många som berörs.  

6.4 Uppföljning av informationsinsatser 
Ett sätt att mäta vilken betydelse olika informationsinsatser har haft är att fråga 
trafikanterna om de känner till VH och hur de fått information om konceptet. Sådana 
frågor har ställts i samband med projektets attitydundersökningar. I nedanstående 
figur framgår att andelen tillfrågade som anser sig ha blivit informerade skiljer stort 
mellan de undersökta objekten.  
 
Mediaintresset har varit relativt stort. Totalt finns 397 pressklipp om VH-försöken. 
 
I Skåne skickades en pressrelease ut och man hade pressvisning. Även lokalradio och 
lokal-TV fick del av denna information. Ingen särskild broschyr delades ut till hus-
hållen men en vägverkstidning som innehöll information om försöken har distribue-
rats. 23% ansåg att de inte fått information. 
 
I Region Sydost var informationsinsatserna inför starten av Blekingeanläggningen 
minimal eftersom angränsande Säkerekensträckan fanns på plats sedan tidigare. 



 
 

  

 

42 

Däremot gjordes stora insatser inför öppnandet av VH på Ölandsbron med pressmed-
delanden, annons i radio, broschyrer etc. Skillnaden avspeglas i figuren som bl a visar 
att 56% inte fått information om E22 Blekinge medan endast 12% ansåg att de inte 
informerats om Ölandsbron. 
 
I Region Väst gick man ut stort inför driftstart av Tingstadstunneln 2004. Broschyrer 
som även informerade om de kommande objekten fanns inbladade i dagstidningar. 
Kampanjen omfattade också radiobudskap, annonser och faktablad på Vägverkets 
hemsida. När de övriga objekten drogs igång följde man upp med ytterligare annonse-
ring och radiospotar. Insatserna inför öppnandet av Mölndal respektive Halland var 
likartade, men som framgår av figuren är det stor skillnad på trafikanternas uppfatt-
ning om och hur de fått information. 
 
I Stockholm genomfördes ett flertal informationsaktiviteter. En folder spreds via poli-
sen och bensinstationer i området. Det fanns byggskyltar som hänvisade till hemsidan. 
Efter möten med media togs ämnet upp i såväl radio- som TV-sändningar, artiklar 
förekom i de stora dagstidningarna och annonser i berörda lokaltidningar. I svaren på 
enkätfrågan fanns också alternativet Internet (svarsandel 7%) och Folder på bensin-
station (svarsandel 0,6%). Med det genomslag som VH-anläggningen på E18 fått i 
media är det förvånande att hela 42% anser att de inte fått någon information. 
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Figur 6.1 Andel tillfrågade trafikanter som fått information om VH-försök via olika kanaler 

6.5 Externa aktiviteter 
Projektet har presenterats i olika internationella och svenska konferenser. Här ingår 
bl a följande:  
� ITS World Congress, London, oktober 2006 
� Alborg, Danmark,  juni 2007 
� Tylösandsseminariet, aug. 2007 
� ITS World Congress, Peking okt. 2007 
� Road Safety on Four Continents, Bangkok nov. 2007 
� Transportforum, Linköping jan.2008 
� Via Nordica, NVF i Finland, juni 2008 
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7 Utvärderingsresultat 
 
Resultaten i form av trafikeffekter, attityder, drifterfarenheter och samhällsekono-
miska beräkningar redovisas här översiktligt uppdelat på tillämpningsområde. För mer 
detaljerad information om mätningar, metoder och mer ingående resultat hänvisas till 
tillämpningsrapporterna och för ytterligare detaljer till olika projektrapporter som är 
sammanställda i bilaga. 
 
Några begrepp avseende trafikantreaktioner som bl a användes i samband med upp-
ställda förväntningar kan behöva klargöras. Det gäller acceptans, respekt, efterlevnad 
och hastighetsanpassning. Med acceptans menas i vilken utsträckning trafikanterna 
godtar systemet och om de förstår varför skyltarna tänds vid olika tillfällen. Respek-
tera innebär här att ta hänsyn till budskapen. Med efterlevnad menas hur trafikanterna 
faktiskt följer hastighetsbegränsningarna. Det finns en förväntan att trafikanterna ska 
följa gällande hastighetsgränser bättre genom införandet av VH. I det avseendet tolkar 
vi därför efterlevnad som hur trafikanterna följer den högsta skyltade hastighets-
gränsen. Med hastighetsanpassning menas hur trafikanterna anpassar hastigheten till 
en risksituation. Lägre hastigheter i risksituationer vid sidotrafik i korsning, vid dåligt 
väglag och vid tät trafik innebär därför bättre hastighetsanpassning. 
 
Mätningar av trafikeffekter har genomförts i form av föremätningar innan VH-syste-
men togs i bruk och efterstudier under motsvarande period på året då systemet varit i 
bruk minst fyra månader. Långtidsmätningar ytterligare ett år senare har genomförts i 
några anläggningar.   

7.1 Korsningar 
En analys av föremätningsdata visar att skillnaden i medelhastighet på huvudvägen då 
det finns fordon respektive då det inte finns fordon på sidovägen är i stort sett obefint-
lig i samtliga korsningar. Detta har därför ingen påverkan på mätresultaten och inte 
heller trafikflödesnivåerna som är nästan oförändrade mellan före- och efterstudierna. 

7.1.1 Väsentligt förbättrad hastighetsanpassning med VH 
Av nedanstående diagram framgår vilka hastighetsnivåer som VH med olika utmärk-
ningar resulterat i. För Kyrkheddinge visas, som tunt, streckat tillägg, den hastighets-
sänkning som erhölls vid den närmaste detektorn i förhållande till busshållplatserna då 
buss stod inne.  
 
Resultaten visar att VH kan åstadkomma stora hastighetsreduktioner beroende på vil-
ken hastighetsgräns som varit utgångsläge, hur stor sänkningen av hastighetsgränsen 
är och de trafikmässiga förutsättningarna på plats. Vid lägre hastighetsgränser med 
VH jämfört med tidigare fast skyltad hastighetsgräns (ljusgrön stapel i diagrammet) 
erhölls stora hastighetsreduktioner (med undantag för fotgängarpassage i Sundsvall). 
Störst reduktion visar anläggningen i Fodgarp där hastighetsminskningen var nästan 
15 km/h vid första eftermätningen. Ett år senare var sänkningen ytterligare 2 km/h 
vilket visar att systemet ger hållbara effekter.  
 
Med lika stor skyltad hastighetsgräns med VH som tidigare med fast vägmärke (blå 
stapel) så sjönk medelhastigheten i samtliga korsningar med 1-7 km/tim. Även med en 
höjning av hastighetsgränsen (släckt VH-skylt, röd stapel) i förhållande till tidigare 
fast vägmärke så uteblev en ökning av medelhastigheten med undantag för kors-
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ningarna i Sundsvall och Lemmeströ. En tänkbar förklaring till detta är att bilförarna 
på platser med relativt mycket sidovägstrafik vänjer sig vid att skylten ofta är 
aktiverad och därmed kör något avvaktande för att vara beredd på att VH-skylten kan 
tändas. I Lemmeströ är dock sidovägstrafiken marginell. 
 
Även de som kör fortast (85-percentilen) har sänkt sin hastighet. Effekterna är dock 
generellt något lägre, upp till som mest 9 km/tim i Vanneberga. För att komma åt de 
allra värsta syndarna krävs därför andra åtgärder såsom övervakning. 
 
I Örsundsbro gjordes inga föremätningar. Eftermätningar indikerar att medelhastig-
heten vid VH-skyltat 70 km/h är 75 km/h, vilket är ca 7 km/h lägre än när fast väg-
märke 90 km/h gäller. Detta resultat ligger mellan värdena från Kyrkheddinge 
respektive Fogdarp om man enbart beaktar eftermätningsresultat. 

-20 -15 -10 -5 0 5 10

E4 Sundsvall 50�40

E4 Sundsvall 50�50

E4 Sundsvall 50�70

E4 Hudiksvall 90�80

E4 Hudiksvall 90�110
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11 Kyrkheddinge 90�70
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E65 Lemmeströ 70�70
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Förändring av medelhastigheter (km/h) 

               

            Lägre hastighetsgräns efter

            Lika hastighetsgräns efter

            Högre hastighetsgräns efter

            Förändring eft långtidsmätning

Mätn vid busshpl

 
Figur 7.1 Skillnader i medelhastighet vid passage av respektive korsning med olika 

hastighetsutmärkning 

7.1.2 Marginell framkomlighetsförändring 
Framkomlighetsstudierna visar på små förändringar av restiden genom korsningarna. 
Dessa beror på vilka hastighetsgränser som gällt före respektive efter införandet av 
VH och vilken effekt VH haft på hastighetsbeteendet i respektive korsning. En liten 
ökning noteras på huvudvägen med upp till ett par sekunder pga att fordonen generellt 
håller en lägre hastigheter efter. För fordon på sidovägarna är väntetiden oförändrad 
med en tendens att minska vilket indikerar en viss framkomlighetsförbättring. 
 
Den accepterade tidluckan för fordon på sidovägarna har minskat något i Sundsvall 
men ökat med 1-2 sekunder i Fogdarp och Vanneberga, där hastighetsgränsen sänkts 
med VH jämfört med tidigare. För övriga objekt är skillnaden inte påvisbar. Trafikan-
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terna har alltså (med undantag för Sundsvall) inte blivit mindre försiktiga vilket 
gagnar trafiksäkerheten. 

7.1.3 Positiv trafiksäkerhetseffekt  
Olycksutfallet i de studerade korsningarna för enskilda år är ännu för litet för statistisk 
analys. Det skulle behövas 5-10 års olycksstatistik för att helt säkert kunna bedöma 
den sammanlagda effekten av variabel hastighet i de sex studerade korsningarna och 
ännu längre period för enstaka korsningar. På sikt bör utfallet ändå analyseras för att 
validera säkerhetseffekten. 
 
Tills vidare får slutsatser dras från kända samband mellan körhastigheter och olyckor. 
Uppskattningarna av olyckor bygger därför på den s.k. potensmodellen som innebär 
att antalet personskadeolyckor förhåller sig som hastigheten upphöjt till två, antalet 
trafikoffer (dödade och svårt skadade) som hastigheten upphöjt till 3,7 och antalet 
dödade som hastigheten upphöjt i 4,5. 
 
Potensmodellen stöds praktiskt bl.a. av införande av säkerhetskameror i England. Där 
har man kunnat konstatera ett klart samband mellan hastigheter och olyckor2. En 
sänkning av medelhastigheterna med 30 % har gett 25-30 % minskning av antalet 
personskadeolyckor. En minskning av antalet allvarliga fartsyndare (här: de som kör 
mer än 25 km/tim över hastighetsgränsen) med 60 % har gett 50-60 % färre trafikoffer 
(dödade och svårt skadade). 
 
För de genomräknade korsningarna Fogdarp och Hudiksvall skattas minskningen av 
antalet trafikoffer till 40 resp 15 %. I absoluta tal är förändringen omkring två dödade 
och svårt skadade personer under en 20-årsperiod. För alla korsningar skulle effekten 
kunna bli fem dödade och svårt skadade personer under samma period. Resultatet 
visar att variabel hastighet är mycket effektivt för att öka hastighetsanpassningen i 
korsningar även om effekten kan variera mellan olika enskilda korsningar. Man bör 
därför genomföra åtgärden på vägar med korsningar som har den rätta mixen av 
primär- och sekundärvägstrafik. 

7.1.4 Trafikanterna uppskattar variabel hastighet i korsningar 
Trafikanterna är mycket positiva till variabel hastighet. 75-90 % av de intervjuade 
bilisterna och fotgängarna tycker att variabla hastighetsgränser i korsningar är bra 
eller mycket bra.  
 
Den största positiva effekten av VH upplevs av dem som svänger ut från en sidoväg 
till huvudvägen, en manöver som också före införandet av variabel hastighet ansågs 
som mest problematisk. En stor andel anser att det har blivit lättare att svänga till 
anslutningsvägen och att variationen i hastighetsgränser stämmer bra med de faktiska 
förhållandena. Hälften både i Fogdarp och i Hudiksvall tyckte att bilisterna hade blivit 
bättre på att hålla hastighetsgränsen, medan övriga inte tyckte att det hade blivit någon 
förändring. 
 
Intervjuerna visar också att bilisterna tyckte att skyltarna syntes tydligt och var lätta 
att hinna se. Det var dock mer än en tredjedel som ansåg att skyltarna var placerade 
för nära korsningen. Om man skulle flytta skyltarna längre bort kan det dock bli 
problem med detekteringen av fordonen på anslutningsvägen. 
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7.1.5 Tekniken har fungerat över förväntan 
Ett mycket ambitiöst driftsäkerhetsmål sattes upp i inledningen av VH-projektet. 
Bakgrunden var dåliga erfarenheter från tidigare ITS-tillämpningar som MCS och 
VMS där tilltron till systemen skadats av en lång rad funktionsfel. Målet har varit att 
systemen ska fungera felfritt under 99,5 % av tiden, vilket motsvarar accepterade 
driftavbrott på sammanlagt 45 timmar per år. 
 
Glädjande nog har detta mål överträffats för korsningstillämpningarna. Om man 
bortser från försöksrelaterade avbrott (t ex uppgradering av utrustning, utbyggnad av 
system etc) så erhölls tillgänglighetsnivån 99,8 % för en sexmånadersperiod direkt 
efter det att installationerna genomgått sluttest (OAT). Detta bekräftas också av 
intervjuerna som visar att 70-90 % av bilisterna tycker att skyltinformationen stämmer 
oftast eller alltid. 

7.1.6 Flera korsningar är samhällsekonomiskt lönsamma 
Samhällsekonomiska beräkningar har genomförts för Fogdarp och Hudiksvall. 
Resultaten sammanfattas i nedanstående tabell. 
 
Tabell 7.1 Lönsamhetskalkyl för två korsningsobjekt 
 

Försöksobjekt Årlig nytta 
(Tkr/år) 

Totalt, 20 år 
(Tkr) 

   

E22 Fogdarp   
Olyckor 680 10630 
Tids-, fordons-, gods-, och utsläppskostnader -120 -1890 
Summa nytta (N) 560 8740 
Summa kostnad (K)  2960 
Nytto/kostnadskvot (brutto)*)  3,0 

   

E4 Hudiksvall   
Olyckor 325 5070 
Tids-, fordons-, gods-, och utsläppskostnader -25 -380 
Summa nytta (N) 300 4690 
Summa kostnad (K)  3530 
Nytto/kostnadskvot (brutto)*)  1,3 

*) Här används den internationellt jämförbara nytto/kostnadskvoten brutto. Vid infrastrukturplaneringen i Sverige 
tillämpas nyttokostnadskvoten netto som kallas nettonuvärdeskvot NNK = (N-1,21K)/1,21K, där 1,21 avser 
skattefaktor mht moms och alternativanvändning av samhällets resurser. 
 
Till nyttan bör läggas värdet av ökad komfort och efterlevnad som inte kan bedömas i 
den samhällsekonomiska kalkylen för närvarande. Enligt beräkningarna är anlägg-
ningen i Fogdarp lönsam medan Hudiksvall är olönsam enligt nuvarande VV kalkyl-
förutsättningar, utformning och lönsamhetskrav. Detta förklaras delvis av att nyttan av 
VH i Fogdarp är dubbelt så stor som i Hudiksvall samtidigt som kostnaden är ca 20 % 
högre i Hudiksvall. Orsaken till nyttoskillnaden är i sin tur effekterna på hastigheterna 
och att utgångsläget (utan VH) skiljer sig stort mellan de båda objekten. 
 
En skattning för de övriga objekten indikerar att lönsamheten i Vanneberga bör vara i 
samma storleksordning som för Fogdarp. Lemmeströ och Kyrkheddinge har betydligt 
mindre sidovägstrafik och systemet är därför aktivt under betydligt kortare andel av 
tiden, vilket minskar nyttan i motsvarande mån. Införandet av VH med den kostnads-
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nivå som gällde för försöksanläggningen torde inte vara lönsamt. Inte heller kors-
ningen i Sundsvall uppvisar lönsamhet. Förändringen i hastighet är liten och går åt 
olika håll för de olika hastighetsgränserna. Det största bekymret är dock att schemat 
för budskapsskiftning inte är optimalt, med särskilda svårigheter vid fotgängaröver-
gången. Utformningen behöver göras om i grunden för att åtgärden ska bli lönsam och 
accepteras av såväl fotgängare som bilister. 
 
I VH-projektets slutskede har några nya korsningstillämpningar tagits i bruk med 
filosofin att så långt möjligt hålla nere investeringskostnaderna utan att göra avkall på 
funktionssäkerheten. Ett exempel är väg 55 i Örsundsbro som är en fyrvägskorsning 
med två vänstersvängfält. Detta objekt fungerar i princip som en trafiksignalanlägg-
ning dvs med lokal styrning och loggning utan kommunikation med central server. 
Korsningen har VH-märke endast på höger sida i stället för dubbelsidigt som annars 
gäller för hastighetsutmärkning. VMF ger sådan möjlighet i särskilda fall, vilket 
prövas med hänsyn till det lysande märkets överlägsna synbarhet. Därmed räckte det 
att använda två VH-skyltar, en i vardera riktningen. Den faktiska kostnaden för an-
läggningen uppgick till knappt 1,1 Mkr vilket är nästan hälften av vad typkorsningen i 
Fogdarp i verkligheten kostade. 
 
Med antagandet att korsningen i Fogdarp utförts på motsvarande sätt som i Örsunds-
bro med motsvarande lägre investeringskostnad, så skulle den redan goda lönsam-
heten bli ytterligare 30 % bättre. Lönsamhetsförbättringen förstärks dessutom av att 
långtidsmätning i Fogdarp visar på ytterligare förbättrad hasighetsanpassning. 
Konsekvenserna för övriga VH-korsningar skulle bli att en del av dem som ovan 
bedömts vara tveksamma eller svagt olönsamma troligen skulle bli lönsamma, även 
om det inte handlar om några stora lönsamhetstal. 

7.1.7 Samlad bedömning om korsningar 
� Hastigheterna minskar överraskande mycket genom variabel hastighetsskyltning i 

korsning, men förändringen beror i hög grad på förutsättningarna (korsningsut-
formning, flöden, trafiksammansättning etc) 

� VH tycks ha goda långtidseffekter. Mätningar i en korsning visar att en ytterligare 
hastighetssänkning med ca 2 km/h erhållits ett år senare. 

� Även släckt variabel skylt tycks ha en stor effekt på medelhastigheterna, dock ej 
vid låg andel sekundärvägstrafik. Anledningen kan vara att skylten ofta är aktiv 
och att trafikanterna kör avvaktande med en förväntan om att skylten kan tändas. 

� Det är troligt att olyckorna minskar mer med variabel hastighetsgräns än med 
ständig lokal hastighetsbegränsning om sidovägstrafiken är måttlig (20-30 %). 

� Vinsterna vid korsningsstyrning beror främst på hur mycket lägre hastigheterna 
blir när systemet aktiveras och hur stor andel av trafikanterna som kan hålla högre 
hastighet när inga korsnings- och svängningsrörelser förekommer. 

� Funktionaliteten hos systemet vid korsningsrörelser kan trimmas ytterligare och 
kompletteras (aktivering, varningar, övervakning) så att antalet olyckor begränsas 
än mer. 

� Tekniken har fungerat väl med mycket hög tillgänglighet. Anskaffningskost-
naderna är dock för flera av korsningarna för höga för att åtgärden ska vara 
lönsam. Kostnaderna kan halveras med enklare lösningar (färre skyltar och utan 
central loggning). Detta har prövats med goda resultat.  
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7.2 Fotgängarstyrda anläggningar 
 
Fotgängarstyrda anläggningar finns i form av en tidsreglerad sträcka med rekom-
menderad hastighet längs en skolväg i Alvik, fotgängarövergång och busshållplats i 
Bodbyn, fotgängarpassage i Bäckaskog, Domsten och i Sundsvall (se även korsning). 

7.2.1 Sänkt rekommenderad hastighet gav positiva effekter längs skolväg 
I Alvik har medelhastigheten sjunkit med ca 10 km/h under skoltid (kl 7-8, 13-15) då 
rekommenderad hastighet 30 km/h varit utmärkt jämfört med tidigare fast skyltad 50 
km/h. En liten hastighetsreduktion noteras även då skyltarna är släckta (gällande 
hastighetsgräns 50 km/h) i jämförelse med motsvarande tid utan skyltar.  
 
Mätresultaten stärks av att gångtrafikanterna upplever att trafiksituationen har blivit 
bättre för dem och framför allt för barn som använder vägsträckan under skoltid, men 
under övrig tid kvarstår problemen. Man skulle föredra fysiska åtgärder t ex en gång- 
och cykelväg längs vägen och/eller fysiska åtgärder framför de rekommenderande 
VH-systemet som enbart fungerar under skoltid. 

7.2.2 Variabel hastighet vid fotgängarpassage med olika resultat 
Sundsvall 
I Sundsvall upplevde hälften av fotgängarna att bilisternas hastighet var lagom sedan 
variabla hastighetsgränser införts, medan knappt 40 % tyckte att hastigheterna fort-
farande var för höga. I praktiken förändrades inte den uppmätta hastigheten märkbart 
(< +1 km/h) mellan före- och eftermätningarna (se även figur 7.1) .  
 
Bodbyn 
Sträckan genom Bodbyn är mycket lågtrafikerad. Höjningen av den skyltade hastig-
hetsgränsen från 50 (före) till 70 km/h (efter) har inte inneburit någon hastighets-
förändring mitt på försökssträckan där medelhastigheten totalt för båda riktningarna är 
57 km/h. Skillnaden vid sträckans utkanter är också liten (1-2 km/h). Med tända VH-
skyltar (30 km/h) sjunker medelhastigheten mitt på sträckan till 51,5 km/h vilket ger 
en hastighetssänkning på 5-6 km/h. Detta indikerar också en låg efterlevnad av has-
tighetsbegränsningen (90% överskrider gränsen). Man kan vidare notera att hastig-
hetsvariationen minskar något då VH-skyltarna är aktiverade vilket är positivt ur 
trafiksäkerhetssynpunkt.  
 
De intervjuade fotgängarna är i stort sett nöjda. De allra flesta tyckte att bilisterna 
körde långsammare nu och några tyckte till och med att de körde mycket långsam-
mare. Men det fanns också avvikande uppfattningar. Två av tre tyckte att det hade 
blivit säkrare att ta sig över vägen och att bilisterna släpper fram fotgängarna oftare 
eller mycket oftare än tidigare. 
 
Bäckaskog 
I Bäckaskog tänds VH-skyltarna relativt sällan (13 gånger per dygn i medeltal), vilket 
delvis beror på en relativt gles busstrafik. 
 
Hastighetsmätningarna visar på en marginell hastighetsökning i efterperioden jämfört 
med föreperioden då normalhastigheten 90 km/h gäller. Ökningen är knappt 1 km/h 
(från i genomsnitt 81 km/h). Eftersom även 85-percentilen (de 15 % som kör fortast) 
ökat i motsvarande grad så har efterlevnaden minskat från 83 till 79 % bland person-
bilsförarna. Lastbilsförarna visar upp liknande mönster med några km/h lägre hastig-
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het. Med aktiverad VH (60 km/h) är medelhastigheten 73 km/h dvs hastigheten har 
sjunkit med 10-11 km/h. 
 
En mycket begränsad enkätundersökning till bussresenärer (23 svar) har genomförts. 
Den visar bl a att det råder delade meningar om att trafiken sänker hastigheten då 
vägen skall korsas. Cirka hälften av dem som svarat instämmer helt eller delvis. 
Detsamma gäller känslan av säkerhet då man står vid sidan av vägen och t ex väntar 
på att gå över. Hälften av dem som svarat känner sig inte trygga och många är 
irritationen över lösningen där busshållplatsen flyttats ut från samhället.   
 
I nedanstående tabell sammanställs de effekter i form av medelhastighet som 
uppmätts på de olika platserna med fotgängarstyrd passage. Resultaten beror 
naturligtvis på de varierande upplägg som gäller om nivåer på hastighetsgränserna och 
förhållandena på plats.  
 
Tabell 7.2 Hatsighetssänkning för olika VH-utmärkning i tre försöksobjekt 
 
Ursprunglig hastig-
hetsgräns vid passage 
av fotgängare/cyklist 

Ny VH-utmärkt 
gräns vid passage av 
fotgängare/cyklist 

Skillnad i 
uppmätt 
medelhastighet 

Skillnad per sänkt 
10 km/h-gräns 

50 (Sundsvall) 40 ± 0 0 
50 (Bodbyn) 30 - 6 - 3 

90 (Bäckaskog) 60 -11 -3,7 

7.2.3 Samlad bedömning om fotgängarstyrda anläggningar 
� Rekommenderade hastighetsgränser kan ge sänkt medelhastighet, särskilt om 

bilisterna förstår anledningen till sänkningen och betydelsen av att köra lång-
sammare som exempelvis då skolbarn rör sig i trafiken. 

� Variabla hastighetsgränser vid övergångsställen och fotgängarpassager kan ge 
begränsade effekter. Hastigheten sjunker något och hastighetsvariationen kan 
minska vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Resultaten är dock inte 
entydiga. 

� Intervjuade fotgängare och boende är i stort sett nöjda med VH-systemen. Många 
(cirka hälften beroende på anläggning) menar dock att bilisterna inte sänker has-
tigheten tillräckligt mycket och att man därför inte känner någon ökad trygghet.  

   

7.3 Väderstyrda anläggningar 
Försöksanläggningarna innefattar väglagsstyrning (E22 Blekinge och E6 Halland), 
vindstyrning E6 Uddevallabron samt kombinationer med väglag, vind och trafik (137 
Ölandsbron) samt väglag och trafik (E18 Västmanland). Anläggningen i Västmanland 
har inte utvärderats främst på grund av tekniska problem men också därför att 
anläggningen gjorts om och numera användes i samband med vägombyggnad av 
sträckan från 2+1-väg till fyrfältig motorväg.  
 
Nedan sammanfattas främst resultaten ifrån de väglagsstyrda anläggningarna. Övriga 
resultat kommenteras i tillämpliga delar.   
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7.3.1 Betydligt bättre hastighetsanpassning vid dåligt väglag 
I Blekinge och Halland har efterlevnaden av den höjda högsta hastighetsgränsen blivit 
bättre jämfört med det tidigare fasta vägmärket. Även på Uddevallabron har efterlev-
naden av den oförändrade högsta hastighetsgränsen ökat. I Blekinge har efterlevnaden 
även ökat vid våt körbana och snö (VH-skyltning 100 respektive 90 km/h). Däremot 
har efterlevnaden vid svåra väglagsförhållanden som väntat blivit sämre. Medelhastig-
heterna ligger 15 – 20 km/h över den lägsta med VH visade hastighetsgränsen 60 
km/h i Blekinge och Halland. På Uddevallabron är efterlevnaden för VH med 50 km/h 
i det närmaste noll. Om efterlevnaden skall bli bättre krävs antingen tillägg med 
varningsskyltar vid särskilt svåra förhållanden eller utökad hastighetsövervakning.  
 
Om man däremot talar om hastighetsanpassning blir situationen annorlunda. Man kan 
konstatera att trafikanterna anpassar hastigheten betydligt bättre till rådande förhål-
landen med VH än utan. Vid besvärliga förhållanden (is och svår ishalka) har medel-
hastigheten sjunkit med 12 – 20 km/h under den hastighet man spontant sänker till vid 
rådande förhållanden. Effekterna kan exemplifieras för mätpunkterna Hökaslätt i 
Halland och för Bräkne-Hoby i Blekinge, medelvärden för alla trafikslag, se figur 7.2. 
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Figur 7.2 Medelhastigheter vid Hökaslätt (norrut) i Halland och Bräkne-Hoby (båda riktningarna) 

i Blekinge för olika förhållanden utan och med VH 
 
Av diagrammet framgår att en höjd hastighetsgräns vid goda förhållanden (torrt 
väglag) till 110 km/h i Blekinge och 120 km/h i Halland har medfört en liten höjning 
av hastighetsnivån. Skillnaden är överraskande liten med endast med ett par km/h i 
Halland och 3-5 km/h i Blekinge. Diagrammet visar också att den spontana sänk-
ningen som trafikanterna gör vid olika väglagsförhållanden är liten i Blekinge (se de 
mörkbruna staplarna). Sänkningen är ca 6-7 km/h vid ishalka jämfört med bra väglag. 
I Halland (mörkblå staplar) är motsvarande spontana sänkning ca 12 km/h.   
 
Man kan med ledning av diagrammet dra slutsatsen att VH-systemet har ganska liten 
betydelse för hastighetsanpassningen då väglagsförhållandena är goda (Torrt väglag) 
eller måttligt besvärliga (Våt körbana). Vid svåra och mycket svåra väglagsförhål-
landen ger däremot VH-systemet extra stimulans till trafikanterna att dämpa farten. 
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När hastighetsgränsen sänks till 80 km/h blir den ytterligare effekten av VH 13-14 
km/tim, vilket ska läggas till den spontana sänkningen som trafikanterna själva gör 
pga väglaget utan hjälp av VH-utmärkning. Vid utmärkning 60 km/h erhålls en hastig-
hetsreduktion med 14 – 20 km/h utöver den spontana sänkningen. Den totala hastig-
hetssänkningen blir därför 17-30 km/tim vid svåra och mycket svåra väglagsförhål-
landen jämfört med torrt väglag. 
 
Det är troligt att trafikanterna spontant sänker farten när det regnar kraftigt, snöar eller 
är snömodd på vägen. Däremot är spontana hastighetsanpassningen förhållandevis 
sämre vid förrädisk rimfrost eller blankis som föraren inte märker lika tydligt, och här 
ger VH ett bra stöd. Bidragande till den stora hastighetssänkningen vid de låga skyl-
tade hastighetsnivåerna är också att sådana förhållanden inträffar sällan. 
 
Effekterna är inte lika stora för lastbilar som för personbilar. Detta beror på att last-
bilarna har ca 10 km/h lägre ingångshastighet vid bra väglag jämfört med personbilar. 
Många lastbilsförare tycks köra så snabbt de kan. De sänker hastigheten men först vid 
riktigt besvärligt väglag och ligger då endast några km/h under de nivåer som 
personbilarna gör. 

7.3.2 Vindstyrningen på Uddevallabron ger begränsad effekt 
Effekterna på hastighetsanpassningen är inte fullt så goda för Uddevallabron. Innan 
VH togs i bruk var medelhastigheten drygt 106 km/h. Efter införandet av VH sjönk 
hastighetsnivån vid goda förhållanden med 5 km/h. Vid ökad vindstyrka (VH-skylt-
ning 90 km/h) sjönk medelhastigheten till 86 km/h och vid skyltat 70 var medelhas-
tigheten ca 90 km/h. En ytterligare sänkning av hastighetsgränsen till 50 gav inga 
ytterligare effekter. Slutsatsen är att hastigheten generellt blivit lägre efter införandet 
av VH, men att man bör se över utmärkningsnivåer och placering av vägmärken samt 
undvika att använda hastighetsgränser som trafikanterna uppenbarligen inte agerar på. 
 
En anledning till den begränsade effekten kan vara att den VH-skylt som är närmast 
bromitt söderifrån är placerad cirka 600 m innan bron kommer ut över vatten där de 
värsta vindstyrkorna förekommer. Förarna kan antas uppleva att detta avstånd är för 
långt och att man inte sänker hastigheten då vinden inte upplevs som problem.  

7.3.3 Trafiksäkerheten påverkas av ökad högsta tillåten hastighetsgräns 
Trafiksäkerheten i form av skillnad i olycksutfall har beräknats med ledning av upp-
mätta hastigheter och trafikarbete. Beräkningarna bygger också på att systemet visar 
rätt hastighet i 80% av tillfällena då skyltarna skall vara aktiverade mht rådande 
väglag. Det skall också noteras att den högsta hastighetsgränsen, som gäller vid bra 
väglag under 85-90% av tiden, höjdes från 90 till 110 km/h i Blekinge och från 110 
till 120 km/h i Halland. Detta ger ett negativt bidrag till trafiksäkerheten.  
 
I Halland erhölls enligt de teoretiska beräkningarna ingen förändring avseende totala 
antalet olyckor medan olycksutfallet med vad gäller dödade och svårt skadade ökar 
med ca 4 %. Förhållandena är ungefär desamma i Blekinge där antalet olyckor 
minskar marginellt (0,05 %) medan antalet döda och svårt skadade ökar med 2 %. 
Talen är alltså mycket små.  
 
En jämförelse med olycksstatistiken (STRADA) visar att antalet dödade eller svårt 
skadade i trafikolyckor i Halland minskat från 26 (under en 33-månadersperiod före 
införandet) till 15 under en lika lång period efter. Detta innebär en 40%-ig förbättring 
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och är mycket lovande. Det finns alltså en större potential än vi räknat med i de sam-
hällsekonomiska kalkylerna. På försökssträckan i Blekinge kan man från olycksregist-
ret konstatera att antalet personskadeolyckor ökat från 4 till 13 och antalet dödade och 
svårt skadade har ökat från 1 till 2 personer efter införandet av högre maximal hastig-
hetsgräns och Variabel hastighet. Uppföljningsperioderna är emellertid alldeles för 
korta, varför det är viktigt att göra fortsatta olycksanalyser på längre uppföljnings-
perioder. 
   
Det är svårt att isolera säkerhetseffekten av höjd fast hastighetsgräns (från 90 till 110 
km/h) från effekten av 2+1-vägen och införandet av variabel hastighet. Det kan vara 
så att det i den backiga terrängen i Blekinge har skapats oroligare trafikförhållanden 
genom kombinationen av de tre åtgärderna. Olycksutfallet hittills visar att man bör 
vara observant på olycksutvecklingen. 

7.3.4 Små effekter på framkomlighet och miljö 
En tanke bakom väderstyrning med variabel hastighet är att kunna tillåta högre hastig-
heter vid torrt väglag genom att reglera hastighetsgränsen under perioder med dåligt 
väder/ väglag. I Halland minskade tidsförbrukningen med VH och höjd högsta hastig-
hetsgräns med 1,3 %. I Blekinge erhålls en minskad tidsförbrukning med VH och höjd 
högsta hastighetsgräns med 1,4 %. Effekterna är alltså små. 
 
Miljön påverkas ytterst marginellt av VH. Höjningen av den högsta tillåtna hastig-
hetsgränsen i Halland från 110 till 120 km/h ger en liten ökning av koldioxidutsläppen 
med ca 0,6 %. Detta kompenseras emellertid av en minskning som erhålles vid för-
sämrade väglagsförhållanden genom lägre hastighetsnivåer så att den totala effekten 
för Halland blir 0,4 % ökning av CO2. Om man enbart ser till effekterna av VH (bort-
ser från höjningen av högsta tillåten hastighet) så blir effekterna marginellt positiva. 
För Blekinge blir ökningen av koldioxidutsläppen totalt ca 2 %, främst beroende på 
att hastighetsgränsen före drifttagning av VH höjdes från 90 till 110 km/h. 

7.3.5 Respekten för hastighetsgränser ökar 
Variabla hastighetsgränser som styrs av väder och väglag uppfattas positivt av majo-
riteten av bilisterna både i Blekinge och i Halland. Mest positiva är bilisterna i Hal-
land, där höjningen av normalhastighetsgränsen till 120 km/h säkert bidragit till detta.  
 
Skyltarna får bra betyg på båda försöksanläggningarna. De syns tydligt, kan upptäckas 
och hinner avläsas. Dock kunde hastighetsskyltarna stå något tätare enligt en ganska 
stor grupp av bilisterna. Uppemot hälften av de tillfrågade menar att de variabla 
hastighetsgränserna till viss del upplevs som en garanti för att man inte ska råka ut för 
något allvarligt. Detta innebär att det är mycket viktigt att systemet visar rätt hastig-
hetsgräns vid svåra väglagsförhållanden. 
 
Flertalet i såväl Blekinge- som Hallandsstudierna anser också att visad hastighet oftast 
stämmer med de väder- och väglagsförhållanden som faktisk råder, men cirka en 
tredjedel håller inte med. Oavsett varför många bilisterna upplever att budskapsvis-
ningen är felaktig så är det viktigt att se till att den visade hastighetsgränsen verkligen 
stämmer med förhållandena för att respekten ska kunna upprätthållas. Nästan hälften 
av Blekingebilisterna upplever att skyltarna ibland är ur funktion eller att utmärk-
ningen inte visar rätt. Under försöksperioden har Blekingeanläggningen fungerat 
bristfälligt med många avbrott så det finns fog för detta påpekande. Det råder 
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dessutom en viss förvirring (främst bland Blekingebilisterna) om vad som gäller när 
man kör förbi en släckt variabel hastighetsskylt.  
 
Många bilister menar att deras körbeteende förbättras då de passerar en tänd variabel 
hastighetsskylt (se figur nedan). 

 
Figur 7.3 Förarnas bedömning av förändrat körbeteende efter införande av väderstyrd VH 
 
En klar majoritet (85 %) säger att de har blivit mer uppmärksamma på vägen och väg-
ytan. Många (70 %) säger också att de har blivit mer koncentrerade på bilkörningen 
och lika stor andel håller längre avstånd till framförvarande bil, är mer uppmärksam 
på övrig trafik och kör inte om så ofta. 
  
Bilisternas respekt för hastighetsgränser ökar med variabla hastighetsgränser. De 
tycker att information om varför hastighetsgränsen sänks är det bästa sättet att öka 
uppmärksamhet och efterlevnad. Många anser också att VH i kombination med 
”fartkameror” kan bidra till detta. 

7.3.6 Problem med teknik och hantering har lokaliserats 
De väderstyrda systemen har tekniskt fungerat relativt bra under försöket. Blekinge-
anläggningen och till viss del även Ölandsbron har dock haft svårlösta kommunika-
tionsproblem. För Blekinges del innebar detta att den tekniska tillgängligheten under 
uppföljningsperioden endast blev ca 60 % (andel av total tid som samtliga skyltar 
kunnat styras rätt från trafikinformationscentralen). I slutet av försöksperioden har ett 
antal felkällor identifierats på E22 Blekinge, och det finns därför goda förhoppningar 
om att den tekniska tillgängligheten kan förbättras avsevärt.   
 
Hallandsanläggningen hade däremot hög teknisk tillgänglighet (99,2 %) under 
uppföljningssperioden. Uddevallasystemet hade givarproblem, där VH-systemets 
vindmätare visat sig ge märkliga utslag. Denna givare är numera bortkopplad.  
 
Regleringen av utmärkningen har inte fungerat fullt tillfredsställande. Väderstyr-
ningen har under uppföljningsperioden hanterats manuellt av trafikledare i trafik-
informationscentralerna. De stödsystem som deras beslut bygger på (vädermodell, 
VVIS-data, eventuellt kamerabilder) har kvalitetsbrister. Data från VVIS har leve-
rerats med 15-minuters intervall vilket inneburit att vädermodellen larmat sent med 
stora hopp mellan nivåerna (friktionsberäkningarna varierar stort). Kontakt med 
entreprenör krävs dels för att få bekräftat besvärligt väglag (nivå 80 och 60 km/h), 
dels för att få klarhet angående utförd åtgärd och därmed återgång till högre hastig-
hetsgräns. Detta kan ta lång tid, särskilt under natten, då entreprenören kallas ut och 
ska ta sig till platsen. Följden blir att vägtrafikledaren inledningsvis endast sänker till 

Har ditt körbeteende förändrats sedan införandet av variabla hastighetsgränser? 
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de båda högsta hastighetsnivåerna trots att väglaget ibland skulle motivera lägre 
hastighetsgräns. På motsvarande sätt finns en fördröjning i samband med återgång till 
högre hastighetsgräns.  
 
Ett sätt att undvika manuell hantering är att styra automatiskt med hjälp av sensorer 
som kan mäta väglag (friktion) direkt på vägen. Data från två sådan ytstatusgivare 
(typ Vaisala) har i mars 2008 (vinterväglag) jämförts med vädermodellens beräk-
ningar av friktion i Halmstadstrakten. Vädermodellen beräknar och ytstatusgivarna 
ger data som i stort stämmer överens vid de flesta väglag. Vädermodellen anger dock 
lägre friktionsvärden vid halka än ytstatusgivarna. Vädermodellen har också en ten-
dens till att pendla mellan olika hastighetsnivåer medan ytstatusgivarna visar mer 
stabila värden. Vidare förefaller inte ytstatusgivarna detektera underkylt regn och den 
halka som följer av det.  
 
Indelningen i fem hastighetsnivåer uppfattas av vägtrafikledare som för fin med hän-
syn till föreskrifternas innebörd med den tolkningsmån som dessa medger och den 
begränsade kunskapen om de faktiska förhållandena. Detta har föranlett en process för 
att förändra hastighetsnivåerna för de väderstyrda objekten till tre nivåer (se avsnittet 
om strategier). 
 
Efter uppföljningsperioden har helautomatisk väderstyrning införts på Ölandsbron. 
Hastighetsregleringen bygger på data från en ytstatusgivare. Det finns anledning att  
följa upp denna verksamhet och att även göra valideringar med friktionsmätningsbil.  

7.3.7 Lönsamhet kräver väl fungerande system 
I den samhällsekonomiska kalkylen beaktas såväl trafiksäkerhet i form av olyckor, 
framkomlighet som tid, och miljöeffekter som emissioner. Kalkylen innefattar också 
grundinvestering och kostnader för drift och underhåll i ett normaliserat tillstånd. Till 
nyttan bör läggas värdet av ökad komfort och efterlevnad men dessa uppgifter kan för 
närvarande inte bedömas i den samhällsekonomiska kalkylen. 
 
Med de antagna förutsättningarna för E6 i Halland erhålls en nyttokostnadskvot 
(brutto) runt +1,6. Investeringen i Halland är därmed lönsam med förutsättningen att 
rätt hastighet visas 80 % av den tid som VH skall vara aktiverad (försämrat väglag). 
 
Motsvarande beräkning för E22 i Blekinge ger en nyttokostnadskvot runt +0,8. I 
Blekinge räcker det alltså inte med antagandet att rätt hastighet utmärks 80 % av tiden 
för att investeringen ska vara lönsam. En känslighetsanalys visar att tillgängligheten 
till rätt hastighet vid dåliga väderförhållanden måste vara 92 % för att få samma lön-
samhet som beräknats för framtida system i Finland (+1,9 brutto, se förklaring av 
brutto/netto i tabell 7.1). För att möta det för VH-projektet uppsatta lönsamhetskravet 
(+0,5 netto) måste tillgängligheten uppgå till 97 %. Mycket höga krav ställs alltså på 
tillgängligheten för att lönsamheten ska bli tillfredställande för E22 med den högsta 
hastighetsgräns som använts under försöken.  
 
Vid bedömningen av den samhällsekonomiska lönsamheten bör dock vägas in för-
delar i form av mycket hög acceptans för VH-systemet och den förbättrade komforten 
som bilförarna upplever. Detta är aspekter som för närvarande inte ingår i den stan-
dardiserade samhällsekonomiska kalkylen. I princip borde detta innebära lägre tids-
värden och högre olycksvärden vid svåra väglagsförhållanden. 
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E6 Halland - Nytta och kostnad, 20 år
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Figur 7.4 Nytta och kostnad för Halland och Blekinge under 20 år – OBS! Olika skalor 
 (VH inkl konsekvenserna av höjd högsta hastighetsgräns med 10 respektive 20 km/h) 
 
Samhällsekonomiska analyser av alternativ 
För E22 i Blekinge har några alternativa lösningar analyserats. En uppdelning och 
översiktlig värdering har gjorts av höjd hastighetsgräns respektive införandet av VH 
var för sig för att få en bild av hur effekterna slår. 
 
Enbart en höjning av hastighetsgränsen från 90 till 110 km/h bedöms minska tidskost-
naderna med 1,8 Mkr/år. Däremot ökar olyckskostnaderna med 3,9 Mkr/år. Även 
miljökostnaderna ökar marginellt (0,3 Mkr/år), vilket ger ett negativt totalt utfall.  
 
Ett införande av VH då högsta tillåten hastighet är 110 km/h innebär att tidskostna-
derna ökar med 1,3 Mkr medan olyckskostnaderna minskar med 3,4 och miljö-
kostnaderna med 0,1 Mkr. VH isolerad är således är mycket lönsam, nytto/kostnads-
kvoten (brutto) blir hela 7,3. 
  
Eftersom en höjning av hastighetsgränsen till 110 km/h inte hade tillräcklig samhälls-
ekonomisk lönsamhet, studeras en (tänkt) sänkt högsta hastighetsgräns till 100 km/h. 
Samtidigt analyseras, med ledning av diskussioner som förts i projektet, en tänkt 
ändring till endast tre nivåer. Här används 100, 90 och 70 km/h.  
 
Resultatet framgår av nedanstående tabell: 
 
Tabell 7.3 Investeringsutrymme för E22 Blekinge 
 
System Nytto/kostnadskvot 

(brutto) 
NNK 

(netto) 
Investeringsutrymme 

(Mkr) 
Testat system på E22 +0,8 -0,5 1,2 
Förslag till ändrat system +2,4 +0,6 6,5 

 
Investeringsutrymmet beräknas genom att undersöka vid vilken nivå NNK (netto-
nuvärdekvoten) överstiger 0. Den justerade kostnaden för E22 i Blekinge är 3,6 Mkr. 
Så länge inte kostnaden överstiger 6,5 Mkr är detta justerade system lönsamt. 
 
Hur trafikflödet påverkar lönsamheten med de föreslagna hastighetsnivåerna enligt 
ovan, framgår i nedanstående tabell. Trafikflödet 8500 f/d, som är markerat med 
fetstil, visar det uppmätta flödet för E22. 
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Tabell 7.4 Trafikflödets betydelse för lönsamheten på E22 Blekinge 
 
Skyltad hastighet Trafikflöde 

(ÅMD) 
Nytto/kostnads
kvot (brutto) 

NNK 
(netto) 

Investerings-
utrymme (Mkr) 

NNK>0 

Tillgäng
-lighet 

NNK>0 
100/90/70 km/h 5000 +0,9 -0,4 1,4 >100% 
100/90/70 km/h 6500 +1,5 +0,0 3,6 80% 
100/90/70 km/h 7500 +2,0 +0,3 5,0 68% 
100/90/70 km/h 8500 +2,4 +0,6 6,5 60% 
100/90/70 km/h 10000 +3,0 +1,0 8,7 51% 
 
Tabellen visar att tillgängligheten måste överstiga 60% för att VH ska vara lönsamt på 
E22 vid aktuellt trafikflöde 8500 f/dygn och högsta hastighetsgräns 100 km/h. Tabel-
len visar också att det blir svårt att nå lönsamhet om trafikflödet är under 6500 f/dygn. 
 
En annan viktig fråga är att undersöka vilket värde ökad tillgänglighet har. I praktiken 
måste man ju väga ökade kostnader mot ökad tillgänglighet. 
 
Tabell 7.5 Värdet av ökad tillgänglighet för E22 Blekinge 
 
Skyltad hastighet Trafikflöde 

(ÅMD) 
Tillgäng-

lighet 
Nytto/kostnads
kvot (brutto) 

Nytta  
(Mkr) 

Skillnad 
(Mkr) 

100/90/70 km/h 8500 70% +2,0 10,4 -2,1 
100/90/70 km/h 8500 80% +2,4 12,5  
100/90/70 km/h 8500 90% +3,0 14,5 +2,0 
 
Av tabellen framgår att 10% ökad tillgänglighet är värd omkring 2 Mkr. Om det är 
möjligt att öka tillgängligheten genom en engångsinvestering på ca 2 Mkr eller ca 100 
tkr i ökade driftkostnader per år bör detta genomföras. 

7.3.8 Effekterna förstärks med tiden 
Långtidsmätningar har genomförts i Blekinge (ett år senare) och i Halland (1,5 år 
senare). Mätningarna genomfördes under perioder som sträckte sig längre utanför den 
normala vintersäsongen än de första eftermätningarna. Dessutom var i Halland 
skyltarna ständigt aktiverade dvs även 120 km/h visades med lysande skyltar. 
 
Medelhastigheterna på den högsta gällande hastighetsnivån (110 resp 120 km/h) hade 
ökat med 2,3 km/h till 108 km/h i Blekinge och med 3,1 km/h till 110 km/h i Halland. 
Möjligen kan den lysande 120-skylten delvis ha bidragit till ökningen. På de båda 
mellannivåerna (100 och 90 för Blekinge resp 110 och 100 för Halland) noterades en 
liten ytterligare hastighetssänkning i Blekinge medan hastighetsnivåerna i Halland i 
stort ligger oförändrat i jämförelse med den första eftermätningen. På 80-nivå hade 
hastigheterna sjunkit med ytterligare i Blekinge med 6,3 km/h och i Halland med 3,5 
km/h. På 60-nivå var hastigheterna i Blekinge 11,7 km/h under de tidigare uppmätta! 
Inga mätvärden fanns i Halland på denna nivå. 
 
Man kan alltså konstatera att en liten hastighetsökning skett på den högsta hastighets-
nivån men att medelhastigheterna fortfarande ligger väl under hastighetsgränsen. På 
de lägsta nivåerna är den ytterligare sänkningen påtaglig. Trafikanterna har uppenbar-
ligen insett vad variabel hastighet är. 
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7.3.9 Samlad bedömning om väderstyrda anläggningar  
� Hastighetsanpassningen har genom VH-systemet blivit betydligt bättre, särskilt för 

personbilar. Vid besvärliga väglagsförhållanden har medelhastigheten sjunkit med 
12–20 km/h under den nivå man spontant sänker till vid liknande väglag. 

� Den höjda hastighetsgränsen (vid bra förhållanden) har endast inneburit en mindre 
höjning av medelhastigheten (2-4 km/h). På sikt ökar hastigheten vid bra förhål-
landen något men å andra sidan sänker trafikanterna hastigheten ytterligare vid 
dåliga vägförhållanden. 

� Många bilister menar att deras körbeteende förbättras då de passerar en tänd 
variabel hastighetsskylt genom att de blir mer uppmärksamma och koncentrerade, 
håller längre avstånd och inte kör om lika ofta. 

� Respekten för den normala (högsta tillåtna) hastighetsgränsen har blivit betydligt 
större efter införandet av variabel hastighet än på vägnätet i övrigt. Betydligt färre 
kör över 15 km/h för fort efter införande av variabel hastighet. 

� Tekniken skall fungera efter det att vissa tekniska problem (främst kommunikation 
och strömförsörjning i Blekinge) åtgärdas. Den manuella hanteringen har inneburit 
viss otydlighet bl a beroende på kvalitetsbrister hos stödsystem. Detta har ibland 
inneburit felaktig utmärkning.  

� Det är osäkert om och hur mycket olyckorna minskat eller ökat genom införande 
av dagens halvautomatiska system för variabel hastighetsgräns. Tendensen hittills 
är att svåra personskador minskat kraftigt i Halland. Resultatet är osäkert och det 
krävs fler års statistik för att uttala sig slutgiltigt. 

� Att anläggningen i Halland är mer lönsam än i Blekinge beror på att trafik-
mängden är mer än dubbelt så stor i Halland, att sträckan är mer än tre gånger så 
lång och att höjningen av den högsta tillåtna hastigheten är 10 km/h jämfört med 
20 km/h i Blekinge. Detta innebär att det går att få lönsamhet på en sträcka som 
Halland även med ett sämre fungerande VH-system, medan det krävs över 90 % 
tillgänglighet i Blekinge, dvs i princip automatstyrning, för att systemet inklusive 
den höjda hastighetsgränsen ska kunna räknas hem. 

� I likhet med finska erfarenheter bör man sträva efter ökad effektivitet och automa-
tisering. Ytterligare steg till bättre efterlevnad kan tas genom att stimulera förarna 
genom tilläggsinformation om orsak samt genom ökad övervakning. Om detta 
lyckas kan väderstyrning genom variabla hastighetsgränser bli klart lönsamt. 

7.4 Trafikstyrda anläggningar 
Redovisningen från trafikstyrda anläggningar bygger främst på resultat från Mölndal. 
Resultat rapporteras också från Tingstadstunneln, E18 Norrtäljevägen och i tillämp-
liga delar (trafik) från Ölandsbron medan E18 Västmanland inte utvärderats. 
 
Det finns mångårig erfarenhet av variabel hastighet på motorvägar i utlandet, men 
dessa avser oftast höghastighetsmiljö med hastighetsgränser på 110 km/h eller mer. 
Trafikstyrning ger då mycket stora effekter både genom minskade fördröjningar och 
färre dödade och skadade. Fördelarna vid hastigheter kring 70-90 km/tim är däremot 
oklara och omstridda pga bristande erfarenhet och uppföljning. Det är därför ange-
läget att undersöka vilka för- och nackdelar VH har även i låghastighetsmiljö. 

7.4.1 Hastighetsanpassning för jämnare flöde 
Sträckan Åbro-Kallebäck i Mölndal regleras med körfältssignaler med hastighets-
budskap. Under det första året visades rekommenderade hastighetsgränser. Från om 
med det andra försöksåret gäller istället föreskrivna högsta tillåtna hastighetsgränser. 
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Vid tät trafik sänks hastighetsgränsen från fast skyltat 90 till 70 km/tim för att för-
hindra sammanbrott (styrs av flöde och medelhastighet, se kriterier i avsnitt 3.3). Då 
trafiken blir så tät att kö börjar bildas tar normala detekteringsfunktioner för inci-
denter över och hastighetsgränsen sänks till 50 km/tim. Vid nästan och helt stilla-
stående trafik (< 25 km/tim) och hög beläggning visas 30 km/tim. 
 
Av resursskäl begränsades föremätningarna, vilket resulterat i viss osäkerhet om 
resultatens giltighet. Mätningarna avser en begränsad tidsperiod och föremätningar 
finns bara på en punkt i den norra delen av försökssträckan. För att bedöma hela 
sträckan har även car-following-studier utnyttjats. Dessa tyder på att resultaten från 
portal 17/18 är representativa för hela sträckan. Det finns ändå en kvarstående 
osäkerhet om långtidseffekter. Fortsatt uppföljning av trafiksituationen bör därför ske, 
som också bör utnyttjas för att trimma systemet vid behov. 
 
På motorvägar är relativa hastigheterna mellan fordon lika viktiga för trafiksäkerheten 
som medelhastigheterna. Stor variation gör flödena instabila vilket vid tät trafik bidrar 
till uppkomsten av plötsliga köer och upphinnandeolyckor. På sträckan Åbo-Kalle-
bäck är andelen upphinnandeolyckor 75%. Det är därför viktigt att homogenisera for-
donshastigheterna, vilket kan åstadkommas med successivt sänkta hastighetsgränser.  
 
På Mölndalssträckan i riktning mot Göteborg minskar skillnaden i hastighet mellan 
körfälten efter införande av VH vilket är en fördel ur trafiksäkerhetssynpunkt. Risken 
för sammanbrott med försämrad kapacitet och lägre hastigheter minskar. Nedan-
stående hastighetsflödesdiagram indikerar en kapacitetsgräns på ca 115 000 f/d i 
föremätningen. Kapaciteten har ökat med ca 5000 f/d med VH dvs högre flöde innan 
kö inträder. Tillfällen med köer inträffar mer sällan. 
 

Figur 7.5 Hastighets-flödessamband vid portal 18, riktning norrut  
 
I andra riktningen ökar hastigheten däremot vilket kan vara riskabelt när oväntade 
incidenter uppträder. Oftast ökar dock hastigheten successivt söderut för fram-
förvarande fordon, vilket begränsar riskerna. Genom att trafiken glesnar på väg ut från 
centrum rekommenderas enligt internationella erfarenheter att snabbare höja 
hastighetsbegränsningen när köerna upplöses. Detta talar för att styrkriterierna bör 
vara mindre restriktiva vid återgång. 
 
I nedanstående figur framgår hur medelhastigheten förändrats vid olika trafikförhål-
landen utan VH (mätstation nära portal 18 vid Kallebäcksmotet i sträckans norra del), 
med rekommenderade respektive med föreskrivna hastighetsgränser (data från portal 
P18).  
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Medelhastighet, samtliga körfält för olika trafikförhållanden (Kallebäck/Portal 18 norrut)
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Figur 7.6 Medelhastighet för olika trafikförhållanden vid Kallebäck 
 
Hastigheten har höjts och ligger i medeltal på 65 km/h vid köbildning ifrån att tidigare 
varit 20-30 km/h. Den sammanlagda tid då hastigheterna ligger under den teoretiska 
kapacitetshastigheten för sammanbrott har minskat, vilket är ett tecken på att trafiken 
flyter jämnare och att fördröjningarna minskat. Skillnaderna mellan rekommenderad 
och föreskriven hastighet är mycket små. 
 
Motsvarande uppgifter från Tingstadstunneln pekar åt samma håll. I södergående 
riktning är medelhastigheten på 70-nivå (skyltat 70 i föremätningen) 1- 2 km/h lägre 
med VH jämfört med utan VH. På 50-nivå är medelhastigheten däremot 9 km/h högre 
med VH och på 30-nivå 28 km/h högre. 
 
På E18 Norrtäljevägen kan noteras att hastigheterna tycks ha sjunkit något efter infö-
randet av VH. På 50 km/h-nivå är skillnaden marginell och varierande. På 70 km/h-
nivå har den minskat med några km/tim vid de två nordliga mätplatserna men ökat vid 
den sydliga. Hastigheterna har också minskat något på 90- och 100-nivå vid samtliga 
mätplatser. Höjningen av den högsta tillåtna hastigheten från 90 till 100 km/h har 
därmed inte inneburit någon hastighetshöjning i något av körfälten. Efterlevnaden för 
den högsta tillåtna hastighetsgränsen har alltså ökat. 
 

7.4.2 Trafiksäkerheten ser lovande ut 
Trafiksäkerheten påverkas dels genom att den högsta tillåtna hastigheten höjts (Möln-
dal och E18 Norrtäljevägen), dels av att VH införs vid tät trafik och risk för kö.  
 
En teoretisk beräkning för Mölndal visar att en hastighetsökning från 79 km/h till 86 
km/h vid fritt flöde ökar risken för personskadeolyckor med (86/79)2 = 18%. Detta 
måste kompenseras genom lägre hastigheter vid tät trafik och köbildning. 
 
Uppföljning av motorvägsstyrningssystemet i Bremen i Tyskland visar att olyckor 
med personskador minskade med 42% vid införande av högsta hastighet 120/100 
km/h och ytterligare 12% vid implementering av MCS. Tar man även hänsyn till 
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trafikökningen blir effekten ännu större. En jämförelse av kösituationen före och efter 
införandet visar också på en väsentlig minskning av köerna. Motsvarande engelska 
studier av M25 runt London indikerar 10-20% färre olyckor med MCS. I högfarts-
miljö med plötsliga köer kan man totalt sett vänta sig en olycksreduktion. Vid lägre 
grundhastighet är effekterna osäkra p.g.a. att det hittills finns för få tillämpningar.  
 
En rimlig hypotes utifrån omvärldsstudierna skulle därför kunna vara att utgå från att 
trafikstyrning med VH/MCS vid 70-80 km/h som normalhastighet minskar person-
skadeolyckorna med ca 5%, vid 90-100 med 10%, vid 110-120 med 20% och vid 130 
till fri fart med ca 40%.  
 
Det faktiska olycksutfallet på E6 Mölndal efter införande av VH ger en betydligt 
positivare bild. Personskadeolyckskvoten, dvs antalet olyckor per miljon fordonskm, 
har minskat med 20% både med rekommenderad VH och med föreskriven VH. Ingen 
allvarlig olycka har inträffat sedan VH togs i drift i december 2004! Underlaget är 
dock litet och slutsatserna därför ännu relativt osäkra.  

7.4.3 Stora framkomlighetsfördelar och viss negativ miljöpåverkan 
Införandet av VH på Mölndalssträckan har medfört dels höjda medelhastigheter vid 
måttlig och tät trafik, dels att situationer med risk för kö och köbildningar blivit mer 
sällsynta. Båda dessa effekter leder till att framkomligheten förbättras och att tidskon-
sumtionen minskar. I nedanstående figur visas resultatet från ca 75 st mätningar med 
sk floating car utan VH och efter införandet av rekommenderad VH. 
 

Figur 7.7 Mätning av hastighetsprofil utefter Mölndalsträckan och Tingstadstunneln  
 
Av figuren framgår att en hastighetsskillnad på 6-7 km/h består utefter hela sträckan 
Åbro-Kallebäck. Innan VH infördes sänktes hastighetsgränsen i riktning mot Göte-
borg från 90 km/h till 70 km/h vid Åbromotet. Fordonen reducerade då hastigheten 
med 10 km/h på en sträcka av ca 400 m (röda kurvan). Efter införandet av VH sjunker 
hastigheten i lugnare tempo mellan Åbro och Kallebäck. Istället ser man en hastig-
hetssänkning på ca12 km/h under ca 400 m vid Kallebäck (jämfört med 8 km/h 
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hastighetssänkning under 600 m utan VH). Detta tyder på att VH haft en god inverkan 
på trafikflödet vid Åbro, men att det finns risk för en motsatt effekt vid Kallebäck där 
VH-systemet upphör. 
 
Kriterierna för styrning av Mölndalsanläggningen är inte anpassade till flaskhalsarna i 
systemet (men aldrig värre trängsel än att hastigheten sjunker till ca 65 km/h). Att då 
skylta 30 uppströms kan uppfattas som missledande. Detta har trafikanterna lärt sig 
och ignorerar därför visad hastighetsgräns. 
 
På E18 Norrtäljevägen visar floating car-mätningar att det finns två tydliga flaskhalsar 
i morgontrafiken. Effekterna av den nordliga sträcker sig förbi Hägernäs. VH-syste-
met tar vid längre söderut och då har köerna ofta redan uppstått. VH har haft liten 
effekt här. Däremot tycks situationen förbättrats väsentligt i den sydliga flaskhalsen 
som börjar vid Mörby Centrum. Mätresultaten indikerar att VH-anläggningen borde 
starta längre norrut på sträckan.  

Medelhastighet uppmätt med floating car
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Figur 7.8 Medelhastighet under högtrafik på morgonen registrerad med floating car. Resultat av 

sträckmätning utan VH utgör en sammanslagning av data från 2004, 2005 och 2006  
   
Miljöeffekter för Mölndalssträckan har beräknats med Samkalk-programmets 
effektmodul för tillåtna hastighetsgränser (30-90 km/h). För dessa har reshastigheter 
vid rådande väg- och trafikförutsättningar samt resulterande miljökostnader beräknats. 
Miljökostnaderna ökar med 7% genom införandet av föreskriven VH. 
  

7.4.4 Många uppskattar den information som skyltarna förmedlar 
Nästan hälften av bilisterna som kör Mölndalssträckan och Tingsdalstunneln anger att 
de har blivit mer uppmärksamma på övrig trafik sedan de variabla hastigheterna inför-
des. Ungefär en tredjedel anser att de inte kör om lika ofta och att de håller längre 
avstånd till framförvarande bil än tidigare. Så många som 44% har mer respekt för 
variabla hastighetsgränser än för statiska, medan bara 14% säger sig ha mindre 
respekt. 
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Hälften av bilisterna anser att risken för påkörning bakifrån minskar och endast 15% 
anser att risken ökar. Dubbelt så många anser att den ojämna trafikrytmen, de stilla-
stående köerna och kölängderna minskar jämfört med dem som anser att de ökar. 30% 
anser dessutom att andra bilister håller hastighetsgränsen bättre sedan de variabla 
hastigheterna infördes, medan majoriteten inte tycker det har blivit någon skillnad i 
detta avseende. 
 
65%-70% av bilisterna i både Mölndal och på Norrtäljevägen tycker att systemet med 
variabla hastigheter är bra eller mycket bra. De främsta skälen till detta är att det ger 
en god information om trafiksituationen och vad man kan vänta sig längre fram, dvs 
det hjälper till att ha god framförhållning. Den negativa åsikt som oftast återkommer 
är att skyltad hastighet inte stämmer överens med verkligheten. Det finns dock en 
mindre grupp som anser att skyltarna visar icke relevant information eller säger att de 
inte bryr sig om vad skyltarna visar. Bland dem som kör sträckan ofta är det fler som 
tycker att skyltad hastighet ofta stämmer överens med rådande trafiksituation än bland 
dem som kör mer sällan.  
 
Acceptansen för VH-systemet är sammantaget mycket bra och uppfattningarna stöder 
mätresultaten att situationer med risk för köbildning och påkörning bakifrån minskar. 

7.4.5 Teknik 
Såväl Mölndalssträckan som Tingstadstunneln fungerar väl. Under åtta månaders upp-
fjningsperiod 2006 var den totala tillgängligheten 99,0 % för Mölndal och 99,98% för 
Tingstadstunneln. Då systemet i Mölndal var nytt förekom en del spöklarm som inne-
bar att skyltarna aktiverades under korta tidsperioder. Programfel och detektorfel har 
upptäckts och åtgärdats. Kriterierna för styrning av systemet har flera gånger justerats. 
Det gäller t ex tät trafik där systemet tidigare inte varit helt stabilt. En del trafikanter 
har hört av sig och många har klagat på systemets lägsta visade hastighetsgräns är 
omotiverad där det ändå är stillastående trafik. 

7.4.6 Mölndalssträckan är i hög grad lönsam 
Den verkliga anläggningskostnaden för det trafikstyrda VH-systemet på sträckan 
Åbro-Kallebäck vid Mölndal uppskattas till ca 30 Mkr. Med en driftkostnad på 0,45 
Mkr/år (enligt uppföljning av första årets drift) uppgår kostnaden under 20 år till drygt 
37 Mkr. Nyttor i form av trafiksäkerhet (31 Mkr), framkomlighet (580 Mkr) och miljö 
(- 61 Mkr) ger en resulterande nytto/kostnadskvot (brutto) på över 10, vilket innebär 
mycket god lönsamhet. 

7.4.7 Samlad bedömning om trafikstyrda anläggningar  
� Acceptansen för variabel hastighet är mycket hög. Två av tre tycker att systemet 

med variabla hastigheter är bra eller mycket bra och respekten för variabla 
hastigheter är hög. De främsta skälen till detta är att systemet ger en god 
information om trafiksituationen och vad man kan vänta sig längre fram, dvs det 
hjälper till att ha god framförhållning 

� Efterlevnaden av högsta skyltad hastighetsgräns har ökat. Var tredje bilförare i 
Mölndal anser att andra bilister håller hastighetsgränsen bättre sedan de variabla 
hastigheterna infördes. 

� Framkomligheten har förbättrats vid måttlig och tät trafik och medelhastigheterna 
har höjts 
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� Den ojämna trafikrytmen, de stillastående köerna och kölängderna har minskat 
sedan variabel hastighet infördes. VH kan bidra till bättre servicenivå i trafiken 
genom att öka kapaciteten och reducera tiden med överbelastning.    

� Olyckorna totalt sett bedöms minska med minst 10% i samband med införande av 
variabel hastighet trots högre hastighetsgräns. 

� Bilförarna har blivit mer uppmärksamma på övrig trafik sedan de variabla 
hastigheterna infördes. I första hand fungerar variabel hastighet som ett 
kövarningssystem. Anpassning till lägre hastigheter i tät trafik och vid köbildning 
sker mer kontrollerat.  

� Systemet för Variabel hastighet i Mölndal är mycket lönsamt även vid högsta 
tillåten hastighet 90 km/h. 

� Variabel hastighet tycks vara ett verksamt medel för att hantera trängsel och 
begynnande köer där hastigheterna riskerar att plötsligt minska dramatiskt. Vid 
fullt utbildade köer har systemet inte lika stora effekter. 

 
Av enkäter har emellertid framkommit att förståelsen för systemet kunde vara bättre. 
Fortsatta informationsinsatser är därför nödvändiga för att trafikanterna fullt ut ska 
förstå hur systemets är tänkt att fungera och dess förtjänster. En förbättring av för-
ståelsen skulle också kunna åstadkommas genom att komplettera med kösymbol eller 
avstånd till kö, som förekommer t.ex. i Köpenhamn.  
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8 Potential för effektivare utformning och 
anskaffning 

En särskild uppgift i projektet har varit att undersöka förutsättningarna för att förenkla 
utformningen och hanteringen av VH i olika led av anskaffnings- och driftsfaserna3. 

8.1 Konkurrens 
Erfarenheter under VH-projektet visar att den svenska marknaden för anskaffning av 
VH-anläggningar är begränsad till ett fåtal företag. Detta torde huvudsakligen bero på 
att den svenska marknaden för denna typ av produkter är begränsad, och antalet 
aktörer därmed litet. De tekniska krav som ställts i de genomförda upphandlingarna 
har varit omfattande och sannolikt kostnadsdrivande genom att möjligheterna till 
alternativa lösningar och produkter begränsats, vilket i sin tur även begränsat antalet 
anbudsgivare.  
 
De kommersiella villkoren har av åtminstone några anbudsgivare uppfattats som 
ogynnsamma och med ett stort inslag av risktagande. Riskfördelningen mellan bestäl-
lare och entreprenör bör noggrant övervägas i framtida projekt. 
 
Många av de brister i anskaffningsförfarandet som identifierats i VH-projektets inle-
dande upphandlingar har åtgärdats i senare upphandlingar. Genom att beställaren tar 
tillvara på gjorda erfarenheter samtidigt som marknaden för denna typ av anlägg-
ningar växer kommer förhoppningsvis fler aktörer in på den svenska marknaden. 

8.2 Tidskostnader 
Entreprenörens kostnader innefattar tidskostnader, teknikrelaterade kostnader samt 
risk- och säkerhetskostnader. I de genomförda VH-objekten har entreprenörens tids-
kostnader för systemutveckling, provverksamhet, programmering, projektering, doku-
mentation, projekteringsledning m.m. uppskattas till 30-40 % av kontraktsbeloppet. 
Dessa kostnader minskar i en fortvarig verksamhet som utgår från känd teknik där 
utvecklingskostnaderna är tagna och där arbetssättet följer en vedertagen praxis. 
 
En genomgång av beställarens tidskostnader visar att dessa bör kunna minska med 25-
30% när upphandlingsprocessen och de tekniska lösningarna har blivit etablerade. 
Arvodet för framtagning av förfrågningsunderlag bör kunna begränsas till 10-12% av 
entreprenadkostnaden. 

8.3 Upphandlingsform 
Utrustningsval för VH-anläggningar har varit specificerade i detalj för de upphand-
lingar som skett under projektettiden. I framtida kravställande bör nyttjande av funk-
tionella krav övervägas för att öppna upp för alternativa lösningar och produkter, dock 
med beaktande av möjliga negativa faktorer såsom ökad livscykelkostnad när många 
olika tekniska lösningar ska drivas och underhållas. 
 
Vidare bör noggrant övervägas vilket ansvar som är lämpligt att lägga över på entre-
prenörerna och vilken typ av uppgifter som effektivast löses inom beställarorganisa-
tionen. Det är viktigt att inte hamna i en beroendesituation som beställare varför ett 
totalt överlåtande av funktionsansvar till entreprenören inte är att föredra. Dessutom 
måste beställarorganisationen upprätthålla tillräckligt tekniskt kunnande för att kunna 
göra nya upphandlingar i en föränderlig teknisk omvärld.  
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8.4 Teknik 
Inom ett flertal teknikområden bör teknikutvecklingen bidra till bättre och mer 
kostnadseffektiva anläggningar. Exempel på sådana områden är  

� bättre optiska egenskaper hos lysdiodbaserade skyltar 
� mobil kommunikation  
� nya strömförsörjningsalternativ. 

 
Utvecklingen mot allt bättre optiska egenskaper hos VMS:skyltar leder till att allt fler 
leverantörer uppfyller den europastandard som Vägverket följer i sina upphandlingar. 
Detta bör leda till bättre konkurrens på leverantörssidan och därmed lägre priser.  
 
Nya strömförsörjningsalternativ är något som kan komma att få stor betydelse för den 
framtida användningen av VH. I dagsläget är alla VH-anläggningar beroende av fasta 
elanslutningar. De batterilösningar som idag nyttjas för små mobila VMS-system 
(exempelvis hastighetspåminnare) kräver ett omfattande underhåll och har en alltför 
begränsad kapacitet för att kunna nyttjas för mer omfattande VH-anläggningar. 
 
Teknik såsom bränsleceller börjar mogna och kostnaderna sjunker. Med en sådan 
lösning skulle en VH-anläggning kunna drivas en månad i taget utan tillsyn med 
avseende på bränsle. Detta i kombination med mobil kommunikation ger möjlighet till 
flexibla, lättflyttade anläggningar. På platser där avstånden till befintliga elmatningar 
och teleförbindelser är stora och/eller markförhållanden besvärliga kan annars stora 
anläggningskostnader minimeras och ge en lägre totalkostnad sett till anläggningens 
livslängd. Styrapparater och liknande kan i vissa fall flyttas från platsen till dator-
allmiljö, där såväl investeringskostnad som driftkostnad minimeras. 
 
Tekniken kan även möjliggöra ”provinstallationer”. Effekten av en åtgärd kan 
utvärderas på plats till en rimlig kostnad. Det är dessutom möjligt att göra tillfälliga 
åtgärder, exempelvis i samband med ett vägarbete eller i väntan på att en korsning 
byggs om. 

8.5 Loggning 
Av juridiska skäl har krav ställts på en mycket omfattande loggning av visad hastighet 
och indata som förändrar den visade hastigheten, dvs. det ska vara möjligt att konti-
nuerligt kontrollera att överensstämmelse råder mellan föreskrift och visad hastighet. 
Vidare har juridiska krav ställts på att insamlade data förs över till en databas för 
förvaring under lång tid.  
 
Förfaringssättet medför både stora investeringskostnader och höga driftkostnader. För 
enklare trafikstyrda objektet såsom korsningar bör den juridiskt kravställda loggingen 
kunna ersättas med en kontroll av anläggningens styralgoritm i de fall tvivel om över-
nsstämmelse uppstår. Detta förfaringssätt tillämpas i dag i trafiksignalanläggningar.  

8.6 Förvaltning 
Drifttagning och uppbyggnad av förvaltning för de första objekten inom ett nytt 
tillämpningsområde kräver som regel alltid stora arbetsinsatser. Successivt kommer 
hela driftsättnings och förvaltningsprocessen att bli allt mer rationell och ända-
målsenlig. 
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För ett effektivt och rationellt driftsättnings- och förvaltningsarbete krävs en systema-
tisk kunskapsöverföring inom beställarorganisationen/förvaltningsorganisationen samt 
mellan beställare, konsulter och entreprenörer. Även en korrekt och ändamålsenlig 
dokumentation är nödvändig för en effektiv förvaltning.  
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9 Erfarenheter av VH utomlands 
Omvärldsstudier har genomförts vid några tillfällen under projektets gång. En första 
studie gjordes redan 2001 innan projektet påbörjades. Denna uppdaterades 2005 under 
VH-projektets första etapp. Under 2006 genomfördes studieresor till Finland och 
Danmark. I samband med slutrapporten har ytterligare en uppdatering gjorts. 

9.1 Problemsituationer där variabel hastighet används 
Omvärldsstudierna visar att variabel hastighetsgräns används främst i följande 
situationer: 
� Vid dåligt väder för att undvika avåkning och påkörning bakifrån 
� Vid hög belastning på motorvägar för att undvika påkörning bakifrån och 

kapacitetssammanbrott 
� I farliga korsningar med mycket svängande trafik 
� Vid förekomst av oskyddade trafikanter t.ex. vid skolor och vägarbeten 
� Vid brister i väggeometri t.ex. tvära kurvor och branta backar 
� Vid höga emissionsvärden som överskrider gällande normer  
 
Nedan visas några intressanta exempel på tillämpningar av variabel hastighetsgräns i 
omvärlden. Mer information finns i den separata omvärldsrapporten. 

9.2 Väderstyrning 
Finland har varit pionjärland när det gäller varning för halt väglag. Man började med 
allmänt sänkta hastighetsgränser under vintern. Senare har man önskat förbättringar 
genom att endast visa sänkt hastighet vid vinterväglag. Andra vanliga tillämpningar är 
varning för dimma (t.ex. Holland) och snöproblem i bergsområden.  

9.2.1 Varning för halt väglag 
I Finland har försök gjorts med vinterhastigheter alltsedan vintersäsongen 1988-894. 
Försöken innebar att hastighetsgränsen vintertid sänktes till 80 km/h mot tidigare 100 
km/h. Försöken ansågs lyckade då fordonshastigheterna sjönk med ca 4 km/h från 87 till 
83 km/h.  
 
Under de senaste åren har försök gjorts med variabla hastighetsgränser på några väg-
sträckor i Finland, de flesta tvåfältiga vägar5. Ett exempel är huvudvägen E18 – en 14 
km lång vägsträcka belägen på Finlands södra kust.  
 
Försöket avsåg en s.k. ”väglags- och väderstyrd väg” och inkluderade både variabel 
hastighet och skyltar med varning för halka. Hastigheten sänktes på vintern från 100 
km/h till 80 km/h vid ogynnsamma väderleksförhållanden. Under sommarsäsongen 
(april till november) sänktes hastighetsgränsen från 120 till 100 eller 80 km/h, oftast på 
grund av risk för vattenplaning men också på grund av is eller snö på våren och hösten. 
Alla variabla hastighetsgränser var ”obligatoriska” hastighetsgränser, d.v.s. vägmärket 
hade en röd ring.  
 
Förhållandena på vägen ändras snabbt och variationer förekommer väldigt ofta. Alla 
vägmärken som visar hastighetsgränser är variabla – totalt 36 stycken. Dessutom finns 
det fem informationstavlor. Väg- och väderleksförhållandena klassificerades i fyra 
kategorier – synnerligen dåligt, dåligt, normalt och bra. Den automatiska klassificeringen 
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baseras på ett flertal faktorer. De viktigaste är regn eller snöfall, regnets intensitet, 
vägytans kondition, synbarhet och vindhastighet. Om det är nödvändigt görs även en 
manuell kontroll genom operatörerna i vägtrafikcentralen i samarbete med 
underhållspersonalen. 
 
Vid dåliga väderförhållanden sänkte trafikanterna på E18 spontant medelhastigheten 
med 6,3 km/h på grund av det dåliga vädret och väglaget. Effekten av att sänka hastigh-
tsgränsen från 100 km/h till 80 km/h var 3,4 km/h lägre medelhastighet utöver denna 
sänkning. Totala sänkningen var alltså 9,7 km/h. Vid lite bättre väderleksförhållanden, 
som inte var lika lätta att upptäcka för trafikanterna, sjönk medelhastigheten med ytter-
igare 1,9 km/h d.v.s. totalt 5,3 km/h jämfört med vägar utan variabla hastighetsgränser. 
Effekten blev alltså störst när den nödvändiga hastighetssänkningen inte var så uppenbar 
för trafikanterna. 
 
I de fall som även varningstavlan för halka var tänd blev effekten på medelhastigheten av 
de variabla hastighetsgränserna mindre. I detta fall sänktes medelhastigheten med 1,7 
km/h. I dessa fall var effekten av det så pass dåliga vädret att den spontana hastighetssän-
ningen även på kontrollsträckan var betydande – 9,3 km/h. 

9.2.2 Varning för dimma 
På motorvägen A16 i Nederländerna introducerades ett automatiskt dimvarningssystem 
redan 19916. Systemet består av 20 sensorer på en 12 km lång sträcka och mäter 
siktbarheten. Systemet väljer automatiskt lägre hastighetsgräns när sikten understiger 
140 meter. 
 
Lägre hastighetsgränser i dimma har minskat medelhastigheten med 8 till 10 km/h. Vid 
extremt dålig sikt hade systemet en motsatt effekt. Medelhastigheten blev då 60 km/h 
mot 29 km/h utan VH. Istället för att visa mycket låga hastigheter kan därför varning för 
extrema förhållanden övervägas. Utgående från sambandet mellan hastighet och antalet 
olyckor bedöms effekten av en hastighetssänkning med 8-10 km/h medföra 20-30% färre 
olyckor. Inga effekter kunde uppmätas på distanshållning, tidsluckor eller konflikter 
(time-to-collision). 

9.3 Trafikstyrning 
Trafikstyrningssystem för motorvägar (MCS) där variable hastighet ingår förekommer 
på många håll i världen. I Nederländerna var man tidigt ute att utforma en policy för 
trafikledning för hela motorvägsnätet. Man har också experimenterat mycket med olika 
styrstrategier. Det vanligaste syftet är att minska skillnaderna i hastighet och trafikflöden 
inom och mellan körfält och därmed minska risken för ”krascher” och köer. Systemen 
visar föreskrivna hastighetsgränser som kan beivras.  

9.3.1 Köbildning 
En viktig tillämpning av variabla hastighetsgränser är styrning av motorvägsflöden. 
Sådan styrning ingår i de flesta länder där man installerat motorvägs- eller 
tunnelstyrningssystem. Det finns i princip två olika mål för hur man använder 
hastighetsgränserna, 
� för att minska påkörningsolyckor vid plötsliga köer och dramatiska hastighetsfall 
� för att undvika köbildning vid kapacitetsproblem 
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I Frankrike finns flera trafikstyrningssystem med VH. Ett exempel är motorvägen A7 
mellan Valence och Orange i Sydfrankrike, som har mellan 75000 och 110 000 f/dygn. 
Den normala hastighetsgränsen 130 km/h sänks i två steg till 90 km/h vid tät trafik och 
köer. Systemet är aktivt ca fyra timmar per dag. Utvärdering har gjorts under år 20047. 
Några intressanta resultat: 
� Under 75% av tiden då systemet är aktivt visades 110 km/h och under 25% 90 km/h 
� 110 km/h respekterades av 80% av trafikanterna, 90 km/h av 50% 
� Fordonshastigheterna minskar med 20-30 km/h 
� Hastigheterna stabiliseras inom fem minuter 
� Kapaciteten ökar med 3% och trafiken under rusningstid (4 tim) med 10% 
� Antal bilar i kö minskade med 16% 
� Antal trafikolyckor minskade med 20% 

 
Fortsatt utbyggnad på andra sträckor kommer att ske. Tröskel för införande är att 
trängselförhållanden råder för minst 20% av dygnstrafikflödet8. 
  
Utvärderingar som gjorts av motorvägsstyrningssystemen i Nederländerna visar att 
bilisterna anpassar sig till den visade hastighetsgränsen och är nöjda med hastighets-
skyltarna. Allvarligheten i ”shockwaves” och hastighet i alla körfält har reducerats 
genom systemen. Effekterna som anges av Rijkswaterstaat är betydande med avseende 
på trafiksäkerhet, ca 20% färre polisrapporterade olyckor, färre involverade fordon och 
sekundära olyckor. De holländska systemen avser motorvägar med höga ankomst-
hastigheter och hastighetsgräns 120 km/h.  
 
Vid universitetet i Delft har man med hjälp av simulering studerat hur köbildning leder 
till sammanbrott på motorvägar och hur variabla hastighetsgränser kan motverka detta9. 
Grundläggande förutsättning är att det finns en direkt relation mellan utflödet av fordon i 
ett nät och den totala tidsförbrukningen i nätet. Papageorgiou visade 199810 att en ökning 
av utflödet i ett motorvägsnät på så lite som 5% kan medföra att den totala tidsåtgången 
för alla bilar i nätet minskar med hela 20%. Det är alltså extremt viktigt att kapaciteten i 
högbelastade nät utnyttjas så mycket som möjligt. Maximala förbättringen av flödet som 
kan åstadkommas med trafikstyrningsåtgärder bedöms ligga i storleksordningen 5-10%. 
 
Slutsatser: 
� Olika strategier kan användas vid köbildning och kapacitetsproblem 
� Avancerade strategier är nödvändiga för att bemästra framkomlighetsproblemen 
� Avvägning måste göras mellan säkerhet och framkomlighet, där säkerhetsproblemen 

är mer framträdande vid höga ankomsthastigheter och måttliga flöden medan 
framkomlighetsproblemen är mer framträdande vid mycket höga flöden  

 
Ett av de tidigare och mest omfattande systemen finns på motorvägsringen M25 runt 
London i Storbritannien. Försöken började redan 1995. Dess syfte var att åstadkomma 
att trafiken flyter bättre, att antalet start och stopp minskar samt att åstadkomma en 
demonstration av trafikkontrollsystem på motorväg. Hastighetsgränserna baseras på 
trafikflödet. Lagstadgade hastighetsgränser anges och beivras med hjälp av hastighets-
kameror.  
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Figur 9.1 Information om kameraövervakning av variabel hastighet i Storbritannien 
 
Föraracceptansen är mycket stor. Två av tre tycker att systemet ska byggas ut. En tidig 
analys efter 18 månader visade att olyckorna minskat med 28%11. Senare angavs att 
olyckorna har minskat med 10-15 %. Genomströmningen under rusningstid har ökat med 
1,5% och att nytto/kostnadskvoten för systemet har beräknats till 6,512.  

9.4 Farliga korsningar 
 
I två korsningar i närheten av Helsingör i Danmark varnas 
bilisterna på primärvägen vid svängande trafik till eller från 
sidovägen. I den ena korsningen, som är en förskjuten 
fyrvägskorsning med dålig översikt, varnas med skylten 
vägkorsning och en tilläggsskylt med texten ”Svingende 
trafik”. I den andra korsningen sänks hastighetsbegränsningen 
från 70 till 60 km/h, även den med tilläggstavlan ”Svingende 
trafik”. Idén är att ge bilisterna information, när den är rele-
vant, och samtidigt förklara varför korsningen är farlig, och 
varför hastigheten sänks just nu – nämligen på grund av 
svängande trafik. När ingen svängande trafik förekommer är 
skyltarna släckta. 

 
 
Figur 9.2 Hastighets-
begränsning med 
tilläggstavla i Danmark 

 
Ett tidigt försök gjordes i Felthorpe nära Norwich (östra England) vid en korsning med 
dålig olyckshistorik. Hypotesen var att alltför höga ankomsthastigheter på huvudvägen 
gav för små marginaler för fordon som kom in från sidovägen. Skylten ’Slow down’ 
lyste upp vid höga fordonshastigheter, men sade inte något om lämplig hastighet. 
Försöket började 1997 och rapporterades 1999. Resultatet blev att 70% av dem som 
körde med de högsta hastigheterna saktade ned. Den uppskattade olycksreduktionen till 
följd av detta var 20%.  

9.5 Oskyddade trafikanter 
Variabel hastighet har använts systematiskt vid vägarbeten i USA. Det handlar då både 
om att skydda arbetare på vägen och att styra trafiken så att kapaciteten blir så bra som 
möjligt. I övrigt har sporadiska försök gjort på olika håll. 

9.5.1 Vägarbeten 
Demonstrationsprojekt har genomförts i bl.a. Michigan i USA. Syftet är att göra 
hastighetsgränser vid vägarbeten på motorvägar lättare att märka ut och beivra. 
Hastighetsgränsen anpassas till förhållandena och som brukligt är i USA strävar man 
efter en hastighet i närheten av 85-percentilen då arbetare inte förekommer på vägen13.  
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Figur 9.3 Variabel hastighetsbegränsning vid vägarbete i USA 
 
Hastighetsgränsen sänks med omkring 5 mph då arbetare finns på vägen och med 
omkring 10 mph när de dessutom är oskyddade. Aktivering av de variabla gränserna 
vidareförmedlas till polisen för att underlätta övervakning. 
 
Mer avancerad styrning har prövats i Minnesota14. Syftet är att i lagom steg sänka 
hastigheten före vägarbetet ned till flaskhalshastigheten så att kapacitet och säkerhet 
upprätthålls. En modell beräknar automatiskt lämpliga hastighetsgränser där man tar 
hänsyn till skillnaden mellan ankomsthastigheten uppströms, flaskhalshastigheten vid 
vägarbetet samt efterlevnadsgraden (som också beräknas automatiskt). Resultatet blev att 
hastighetsskillnaden mellan trafik uppströms och vid flaskhalsen kunde minskas med 25-
35% samt att genomströmningen ökade med 7%. 

9.6 Black spots 
Storbritannien har varit ett av pionjärländerna när det gäller tillämpning av variabla 
varningar i olycksdrabbade punkter på vägnätet (’black spots’). Man har prövat var-
ningar för alltför korta tidsluckor, tätortsgenomfarter, tvära kurvor och farliga kors-
ningar. I USA finns variabla hastigheter även i mycket branta backar. 
 
För att få en samlad bild genomfördes ett storskaligt försök i början på 2000-talet på ett 
60-tal platser där fyra typer av variabla meddelanden testats15: 
� Påminnelse om hastighetsbegränsning i tätort – placerad strax före skylten 

hastighetsbegränsning upphör, huvudsakligen där tätorten börjar och slutar 
� Kurvvarning 
� Korsningsvarning 
� Påminnelse om hastighetskamera - visar en logo av en kameralåda 
 
Försöken visar att de fordonsaktiverade skyltarna är mycket effektiva. Speciellt redu-
cerar de andelen som kör med ’överhastigheter’ och därmed bidrar oproportionerligt till 
olycksrisken, utan att kameraövervakning är nödvändig. Effekten består oförändrad efter 
tre års försöksperiod. Exempel på resultat är att påminnelsen om hastighetsbegränsning 
minskade andelen som körde mer än 5 mph för fort med mellan 20 och 50%.  Attityd-
undersökningar visar också ett överväldigande stöd för skyltarna hos allmänheten.  
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9.7 Miljöstyrning 
Nederländerna har varit pionjärland för miljöstyrning med hjälp av lägre fasta hastighets-
gränser. Erfarenheterna har lett till att man nu överväger VH i samma syfte. 

9.7.1 Lokal luftkvalitet 
Nya EU-direktiv om högsta tillåtna luftföroreningshalter har lett till ökat intresse för att 
använda VH även ur miljösynpunkt. I Nederländerna är hastighetsgränsen på motor-
vägar 120 km/h. I storstadsområdena har hastighetsgränsen sänkts till 100 km/h för 18% 
av nätet motsvarande 30% av trafikarbetet.  
 
År 2002 gjordes ett pilotprojekt med 80 km/h som hastighetsgräns på A13 nära Rotter-
dam16. Kväveutsläppen från trafiken minskade med 15-25% och bakgrundshalten med 5-
10%. Dessutom minskade olyckorna med 50%. Hastigheterna kontrolleras genom 
hastighetsövervakning (sträckkontroll) som har 5-10 ggr högre frekvens än i Sverige. 
Sträckkontroll anses ungefär dubbelt så effektivt som punktkontroll. 
 
Fyra nya sträckor infördes 2005. Luftkvaliteten förbättrades med 8-13% på tre av de fyra 
sträckorna. Köerna ökade på tre av de fyra sträckorna. Hastighetsgränsen, homogeni-
sering av trafiken och förflyttning av köslutet förklarar de lokalt varierande resultaten. 
 
Liknande experiment görs i Toulouse i Frankrike17. Hastigheten sänktes från 110 km/h 
till 90 km/h på ringvägen år 2006. Den lägre hastigheten övervakas. Resultaten innebär 
att koldioxidutsläppen minskat med 10%, kväveoxider med 11% och partiklar med 18%. 
Kapaciteten har inte påverkats nämnvärt. Olyckorna minskade med 31%. Lastbilarna har 
dock dragit sig mer mot mittkörfältet (31% jämfört med tidigare 14%). Lastbils-
olyckorna har ökat med 7%. Från juli 2007 gäller 80 km/h som hastighetsgräns för 
lastbilar. 

9.8 Samlade erfarenheter 
En workshop kring erfarenheter av VH hölls så sent som i december 2007 i Barcelona. 
Där framkom bl.a. att ett lyckat införande av VH kräver kampanjer där man förklarar 
varför man inför VH t.ex. om miljö, säkerhet eller kapacitet är det viktigaste skälet. 
Därigenom kan tillräcklig acceptans uppnås. Ett vanligt problem tycks vara att över-
vakningen av den sänkta variabla hastigheten nästan är obefintlig. Detta leder till mindre 
effektiva system än nödvändigt. På flera håll har man också observerat att medan person-
bilsförare sänker sin hastighet med upp till 20-30 km/h, sker praktiskt taget ingen sänk-
ning av hastigheten för lastbilstrafiken. Därigenom blir inte de möjliga kapacitetsförbätt-
ringarna så stora som borde vara möjligt.
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10    Strategiska överväganden 
System för variabla hastighetsgränser (VH) kan vara aktuella när de lokala förhål-
landena ibland ändras så att de fasta hastighetsgränserna ger en otillräcklig och t.o.m. 
vilseledande bild av den rådande trafik- eller vädersituationen. Sådana förhållanden 
kan uppkomma i många sammanhang. Försöket med VH har fokuserat på situationer 
med korsande biltrafik, med fotgängare som rör sig i trafikfarlig miljö, med skiftande 
väder och väglagsförhållanden liksom sträckor med stora trafikmängder och tidvis 
omfattande trängsel. 
 
Det finns andra tillämpningsområden. Det kan gälla vägarbeten där arbetsmaskiner 
och människor tidvis kan förekomma på vägen, vilket kan motivera variabla hastig-
hetsgränser. Detta har prövats i samband med ombyggnad av E18 i Västmanland. 
Andra tänkbara tillämpningar är platser som under vissa tidpunkter eller situationer 
kan bli trafikfarliga. Det kan t ex gälla vägsträckor som har många cyklister under 
vissa tider (vid skolor, arbetsplatser och järnvägsstationer).  
 
Erfarenheterna av VH-försöken hittills visar att variabla hastighetsgränser inom samt-
liga prövade tillämpningsområden kan var ett effektivt medel för att få en bättre 
hastighetsanpassning till rådande förhållanden. Möjligheten att uppnå goda effekter är 
emellertid högst varierande och beror på ett flertal faktorer. Här ingår såväl trafik-
förhållanden på platsen eller sträckan som kriterier och metoder för att styra VH-
systemet och hur VH användes i kombination med andra åtgärder för att förstärka 
effekterna.  
 
Att pressa kostnaderna för investering och drift har också stor betydelse för möjlig-
heterna att kunna motivera installation av VH i konkurrens med andra åtgärder. 
 

10.1 Den lysande principen 
En viktig princip vid tillämpning av variabel hastighetsgräns är att VH-skyltarna skall 
tändas när förhållandena försämras. Vid goda förhållanden (t ex torrt väglag, svag 
vind, ostörd trafik, inga svängande eller konflikterande fordon) skall en högsta tillåten 
normalhastighet gälla. Denna märks ut med fasta vägmärken. Då situationen försäm-
ras tänds VH med hastighetsutmärkning enligt föreskrift. Genom att skyltarna lyser 
uppmärksammas trafikanterna på att förhållandena blivit mer besvärliga. 
 
Denna princip har frångåtts vid några tillfällen. 

10.2 Korsningar 
Problemet med vissa farliga korsningar är alltför höga ankomsthastigheter på huvud-
vägen vilket ger för små marginaler för fordon från sidoväg som skall korsa eller köra 
in på huvudvägen liksom för dem som skall svänga från huvudvägen.  

10.2.1 Övergripande problem- och behovsbild 
Som underlag för överväganden och beslut om åtgärd för en korsning som har trafik-
säkerhetsproblem (överrepresentation av olyckor) eller upplevs som farlig är det 
viktigt att klarlägga typ och omfattning av problem: 
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� Konstatera att trafiksäkerhetsproblem föreligger 
o uppföljning av olycksstatistik / beräkna olycksrisk 
o kundsynpunkter (upplevda incidenter, otrygghet mm) 
o observation av interaktioner mellan trafikantströmmar 
o fastlägga vilken påverkan siktförhållanden, topografi mm har 

� Konstatera att höga hastigheter bidrar till problemet 
o Hastighetsmätning (medel, 85-percentil, efterlevnad)   
o Olycksanalys (typ, situation) 

� Inventera möjliga åtgärder 
o Ombyggnader (svängkörfält mm) 
o fysiska hastighetsdämpande åtgärder (vägbulor mm) 
o optiska åtgärder (vägmarkeringar) 
o informationskampanjer 
o sänkt hastighetsgräns, lokalt med fast vägmärke eller situationsanpassat (VH) 
o informations/ varningsskyltar (permanenta eller situationsaktiverade) 
o utökad övervakning (poliskontroller, ATK) 

� Värdera effekten av olika åtgärder var för sig och i kombination 
o lönsamhetsberäkna 

10.2.2 Strategi mht trafikmässiga förutsättningar 
Utifrån resultaten från mätningarna framträder vissa mönster som omsätts i strategiska 
förslag om tillämpning av VH främst i landsbygdskorsningar.  
 
� Variabel hastighet kan tillämpas när trafiken på huvudvägen uppgår till mellan 

8 000 och 14000 fordon/dygn och sidovägstrafiken uppgår till 20-30 %. Även med 
trafikmängder utanför de angivna intervallen kan VH motiveras om t ex sikten 
dessutom är begränsad eller av andra trafiksäkerhetsmässiga skäl. 

 
� Vid relativt mycket trafik på huvudvägen (> 10 000 f/dygn), men mindre andel 

trafik på sidovägarna (< ca 10 %) bör istället dynamisk varningsskylt kunna 
användas (vägmärket ”korsande trafik” i form av VMS). Skylten tänds vid samma 
tillfällen som för variabel hastighetsskylt.  
 

� Vid större andel trafik på sidoväg (> ca 35-40 %) kan lokalt, fast hastighetsväg-
märke övervägas. Korsande och svängande fordon från sidoväg blir i detta fall så 
vanligt förekommande att man alltid bör sänka hastighetsgränsen i närheten av 
korsningen. Om huvudflödet är stort kan detta alternativ vara otillräckligt ur 
säkerhetssynpunkt och då bör en ombyggnad av korsningen komma ifråga. Det kan 
handla om cirkulationsplats eller en planfri lösning. 

 
� Om det finns flera situationer som aktiverar en varnings- eller hastighetsskylt så 

bör tilläggstavla / särskild informationstavla användas med budskap om anled-
ningen till hastighetssänkningen / varningen. Anledningen kan för korsnings-
tillämpningar vara t ex korsande eller svängande fordon, buss på hållplats intill 
korsningen, fotgängare vid övergångspassage etc. 

10.2.3 Lämpliga hastighetsgränser 
Hastighetsgränsen på huvudvägen bör sänkas med 10-30 km/tim vid sidovägstrafik 
eller vänstersvängande på primärväg. Sänkningen behöver inte vara i steg om 20. 
Även en sänkning med 10 km/tim kan ge goda effekter om förutsättningarna i övrigt 
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är lämpliga. En lysande skylt har ett uppmärksamhetsvärde som bidrar till hastighets-
sänkningen. 
  
Om dynamisk varning införs (enligt punkt 3 ovan) bör den lokala hastighetsgränsen 
sättas 10 km/h under vägens normalhastighet. 
 
Föreslagna metoder och hastighetskriterier för olika flödesamband mellan trafik på  
huvud- respektive sidoväg exemplifieras i nedanstående figur för en fyrvägskorsning 
på väg med normal hastighetsgräns 90 km/h. 
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Figur 10.1 Tillämpningar för sänkt hastighetsgräns i 4-vägskorsningar på 90 km/h-väg 
 
Figuren skall tolkas så att om flödessambandet ligger under den gröna linjen kan 
normalhastigheten 90 km/h behållas genom korsningen. Om sambandet ligger mellan 
den gröna och den undre röda kan man överväga att lokalt sänka hastighetsgränsen till 
80 km/h (fast vägmärke) och komplettera med ett lysande vägmärke (korsning) då 
korsande/svängande trafik förekommer. För flödessamband mellan de båda röda 
kurvorna kan variabel hastighet vara en lösning och ovanför detta område rekommen-
deras lokal hastighetsbegränsning med fast 70-vägmärke.  

10.2.4 Aktiveringskriterier 
VH bör vara aktiverade under den tid som ökad säkerhetsrisk föreligger men inte 
längre. Då det finns fordon på sidoväg eller i vänsterkörfält innebär detta att skyltarna 
bör aktiveras i så god tid att när fordon på såväl huvudvägen som sidovägen respek-
tive vänstersvängande når korsningspunkten (interaktionspunkten) så skall de berörda 
förarna på huvudvägen ha hunnit se VH-budskapet och anpassa hastigheten. Bud-
skapet skall sedan ligga kvar till dess att fordonet eller sista i raden av fordon på sido-
vägen hunnit köra ut på huvudvägen och få upp god fart (inte riktigt till hastighets-
gränsen). Här bör man vara speciellt uppmärksam på att tunga fordon kan behöva en 
lång startsträcka, särskilt i motlut. 
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10.2.5 Placering av skyltar och detektorer 
Skylten bör placeras minst 150 meter från korsningen för att medge bekväm inbroms-
ning före korsningen. Passagedetektor för sidovägstrafik bör placeras ca 50 meter från 
korsning eller så att aktiveringskriterierna enligt ovan uppfylls. Avstånden beror na-
turligtvis på vilka hastighetsgränser som tillämpas på huvudväg respektive sidovägar.  
 
En del trafikanter på sidoväg har svårt att bedöma hastigheterna för ankommande 
fordon på huvudvägen. De tycker att VH-skylten bör stå längre ifrån korsningen. 
Detta kan vara svårt att åstadkomma praktiskt särskilt med hänsyn till detektering av 
vänstersvängande fordon på huvudvägen. Dessa kan (med dagens teknik) detekteras 
först när de befinner sig i vänstersvängfältets början och vänstersvängfältet kan inte 
göras särskilt mycket längre än vad de redan är i anläggningarna. Mot längre avstånd 
talar också att effekten tenderar att bli sämre om inte föraren omedelbart skall agera 
mht trafikförhållandena.   

10.2.6 Behov av övervakning 
Variabel hastighetsgräns kan i bästa fall ge sänkning av hastigheten på huvudvägen 
med upp till 17 km/tim. Om huvudleden är utformad så att den inbjuder till höga 
hastigheter, särskilt då sidovägstrafiken är förhållandevis liten och av underordnad 
karaktär, så blir respekten för hastighetsgränsen låg. Om effekterna av VH blir liten 
bör man överväga att införa fasta eller mobila hastighetskameror, som i första hand 
används för övervakning av de dynamiskt sänkta hastighetsgränserna. 
 
Även om medelhastigheten med VH sänks till en acceptabel nivå så finns det 
notoriska fortkörare som nonchalerar gällande hastighetsgräns. För att även dessa 
förare skall sänka farten kan man behöva sätta in övervakning. 

10.2.7 Resonemang om åtgärdsförslag 
Varningsskylt med text eller vägmärkessymbol som anger orsak till hastighetsnedsätt-
ning har inte utvärderats. Sådana budskap på VMS tillämpas såväl i Sverige som i 
utlandet och effekterna är relativt kända. Övervakning av den lägre variabla hastig-
hetgränsen är vanlig utomlands, men ingår inte heller i VH-försöken. Båda dessa 
kompletteringar skulle förstärka effekten av VH och bör testas och utvärderas. 
 
Olika lösningar bör prövas vid skilda trafikförhållanden. Antalet korsningar på huvud-
vägnätet som uppfyller kriterierna uppgår till ett par hundra. Ytterligare ett antal kan 
finnas på kommunala vägar. Med enklare system utan central styrning finns goda 
möjligheter att få lönsamhet.  
 

10.3 Fotgängarstyrda anläggningar 
10.3.1 Övergripande problem- och behovsbild 
Fotgängare är oskyddade och därmed särskilt utsatta i trafiken. Exempel på farliga 
förhållanden är  
- förflyttning längs gata eller väg, i synnerhet om det inte finns separat gångbana 
- passage över gata eller väg  
- förflyttningar vid busshållplats och i anslutning till bussankomst 
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Fotgängarpassage/cykelöverfart skall inte förekomma på platser med högre tillåten 
hastighet än 50 km/tim och/eller på platser med två eller fler körfält i samma riktning 
(utan mittrefug). Signalreglering av fotgängarpassage på sträcka skall undvikas.  
 
System med fotgängaraktiverad Variabel hastighetsgräns kan användas för att till-
fälligt sänka hastighetsgränsen då fotgängare finns i anslutning till eller på passage. 
Detta bidrar dels till att göra bilisterna mer uppmärksamma, dels till att hastigheten 
bättre anpassas till situationen. Fotgängarna kan därmed känna en ökad trygghet som 
ibland kan vara falsk. 
 
Variabel hastighetsgräns skall inte användas för att rättfärdiga att separering inte 
byggs t ex genom särskilda refuger vid busshållplatser.  
 
VH kan övervägas:  
� om ovanligt många olyckor och/eller farliga incidenter förekommer på platsen 
� vid dålig hastighetsanpassning då fotgängare skall korsa eller förflytta sig på 

vägen 
� då fotgängarna (eller representanter för dessa t ex föräldrar) känner otrygghet och 

anser att bilisterna visar bristande hänsyn 
� platsen har bristfälliga anordningar för fotgängare (t ex avsaknad av gångbana, 

dålig belysning)  
…men undvikas 
� om det finns risk för att variabel hastighetsgräns leder till falsk trygghet  
 
Någon allmän rekommendation om VH för fotgängare ges ej! Ytterligare kunskaper 
behövs. 

10.3.2 Strategi mht trafikmässiga förutsättningar 
Om det enligt riktlinjerna och ovannämnda förutsättningar finns behov av att anlägga 
en fotgängaröverfart på landsbygdssträcka kan följande princip vara möjlig: 
 
1. Förhållandevis stort fordonsflöde (400 - 1000 f/maxh el 5000- 10 000 f/d) och 

måttligt fotgängarflöde (50 – 200 st/maxtim el 500 – 2000 st/dygn) 
Metod: Variabel hastighet med sänkt hastighetsgräns till 30 el 40 km/h 
  

2. Stort fordonsflöde (över 10000 f/d) och stort fotgängarflöde (över 1000 st/dygn) 
Metod: Andra lösningar ( t ex tunnel) bör övervägas för att förhindra interaktion i 
plan. 
 

3. Måttligt fordonsflöde (2000 – 7000 f/d) och relativt stort fotgängarflöde (500 – 
2000 st/d) 

 Metod: Lokal fast hastighetsbegränsning och dynamisk varning (t ex lysande 
vägmärke ”varning för övergångsställe”)  

10.3.3 Hastighetsnivåer 
Med VH sätts hastighetsgränsen då systemet aktiveras av fotgängare till 20 km/h 
under den gräns som utgör normalhastighet på vägen, dock ej högre än 50 km/h. Om 
dynamisk varning används gäller normal lokal hastighetsbegränsning.  
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10.3.4 Skyltaktivering 
Det kan vara särskilt problematiskt att åstadkomma en bra skyltaktivering för fot-
gängare på passage över väg. VH-skylten bör släckas då systemet detekterat att 
fotgängaren(na) hunnit över, inte med en schablonmässig tidsförlängning. Konsek-
vensen av tidsförlängning kan bli att VH-skylten fortsätter lysa när det inte finns 
fotgängare vilket inte stärker bilisternas tilltro till konceptet. 
 

10.4 Väderstyrda anläggningar 
10.4.1 Problem- och behovsbild 
Grundläggande för bedömning av lämpligheten och rimligheten av att införa väder-
styrd variabel hastighetsgräns är förhållandena på den aktuella sträckan. VH kan vara 
lämpligt om sträckan 
- är olycksdrabbad med en stor andel del av olyckorna relaterade till svåra och 

besvärliga väglagsförhållanden 
- hastighetsanpassningen är dålig vid besvärliga och svåra väglagsförhållanden 
- har varierande klimatologiska förhållanden som kan ge förrädisk halka (som inte 

alltid uppmärksammas av trafikanterna)   
- har förhållanden med lokala väglagsavvikelser (broar, dalgångar, skuggpartier 

mm) 
VH kan även övervägas vid besvärliga vind- och siktförhållanden    

10.4.2 Strategi mht trafik- och vädermässiga förutsättningar 
Väderstyrd VH kan lämpa sig för såväl motorvägar, motortrafikleder som tvåfälts-
vägar om de rätta förutsättningarna föreligger. I Sverige används VH på motorväg 
(t ex E6 Halland 60 km) och mötesfri motortrafikled (E22 i Blekinge 17 km). Finland 
har sedan länge goda erfarenheter av VH på tvåfältsvägar. 
 
Väglaget är en konsekvens av en kombination av ett antal väderparametrar och 
vägbeläggningens struktur. Rådande väglag påverkas också av trafikflödet eftersom 
däcken ruggar upp eller sliter bort snö och is, ju fler fordon desto större effekt. 
Vinterväghållningsåtgärder har naturligtvis stor betydelse. Ju tidigare dessa sätts in 
desto kortare tid med besvärligt väglag även om åtgärderna har olika effekt beroende 
på vädrets karaktär. Vissa vindrelaterade väderförhållanden som också påverkar 
sikten kan dock inte åtgärdas.    
 
Vägverket tillämpar 5 vinterstandardklasser. Av nedanstående tabell framgår vilka 
minsta åtgärdstider som gäller vid nederbörd för de tre klasserna med högst 
trafikflöde ( > 2000 f/d). Åtgärdstiden inkluderar inställelsetid och genomförd 
salt/plogrunda dvs då åtgärderna givit effekt och friktionstal och snödjup ligger på 
godtagbara nivåer enligt startkriterierna.   
 
Tabell 10.1 Åtgärdstider för vinterväghållning på vägar med olika standardklass 

Startkriterier Åtgärdstid timmar 
Snöfall Regn Standardklass / Trafikflöde ÅDT 

1 2 3 

Sektionselement

Snödjup 
cm lös snö 

Friktion 
friktionstal � 16000 8000 - 15999 2000 - 7999

Körfält 1 0,30 2 3 4 
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VH kan fungera i samtliga vinterstandardklasser som visas i tabellen. Antalet fordon 
som exponeras för dåliga väglagsförhållanden kan bli i samma storleksordning för 
klass 3-vägar i det övre flödessegmentet som för klass 1-vägar i det undre flödes-
segmentet pga de längre åtgärdstiderna och mht att väglaget successivt förbättras 
under saltning/plogning. Väderstyrd VH kan därför vara en möjlig åtgärd för alla 
vägtyper med trafikflöde över ca 5 - 6 000 f/d som har problem med dokumenterat 
dålig hastighetsanpassning. 

10.4.3 Lämpliga hastighetsgränser 
Införande av VH kan ge möjlighet att öka den högsta tillåtna hastighetsgränsen vid 
goda väglagsförhållanden (i princip torrt sommarväglag) med max 10 km/h över den 
normala hastighetsnivå som sträckan enligt en generell värdering bör ha. Detta förut-
sätter att vägens standard vid torrt sommarväglag tillåter den högre hastighetsnivån.    
 
I Finland används tre nivåer på hastighetsgränserna, vilket också är lämpligt för 
svenska tillämpningar. Förslagsvis sätts hastighetsgränserna enligt följande: 
 
Tabell 10.2 Förslag på hastighetsgränser för olika vägtyper 
 
Vägtyp 

Goda 
körförhållanden 

km/h 

Besvärliga 
körförhållanden 

km/h 

Svåra 
körförhållanden

km/h 
Motorväg 120 100 80 
Motortrafikled  110 90 70 
Andra högklassiga 2-fältsvägar 100 80 60 
Särskilda stråk t ex Ölandsbron 90 70 50 
 
För särskilda stråk eller anläggningar med kombinerad styrning såsom Ölandsbron 
måste hänsyn också tas till vilka kriterier som gäller för övriga styrparametrar.  

10.4.4 Aktiveringskriterier 
En lämplig aktiveringsprincip kan med hänsyn till friktion eller vind vara  
 
Goda körförhållanden f  � 0,5  och vind <15 m/s 
Besvärliga körförhållanden 0,3 � f < 0,5  och vind  15-20 m/s 
Svåra körförhållanden  f  < 0,3  och vind >20 m/s   
 
För att kunna tillämpa friktionsvärdena krävs system som kan mäta eller beräkna 
väggrepp (friktionskoefficient) och sidvindsstyrka med tillfredsställande noggrannhet. 
Det är också angeläget att kunna ta hänsyn till besvärliga siktförhållanden. 

10.4.5 Reglerprincip 
Metoderna för att reglera väderstyrning måste förbättras. 
Strategin bör vara att eftersträva automatisering genom 
att använda tillförlitliga sensorer som klarar av att detek-
tera alla väder- och väglagstyper och som även kan 
registrera effekterna av insatta väghållningsåtgärder. 
Uppgifterna skall automatiskt behandlas och leda till en 
snabb anpassning av den hastighetsgräns som visas på 
minutnivå. 
Det finns olika typer av givare som indikerar halka på 
vägytan. Det kan t ex vara laserbaserad ytsensor eller 
fryspunktsgivare.  

 
Figur 10.2  
Vaisala 
ytsensor 
 

Figur 10.3 
Frensor frys-
punktsgivare 
(installation i 
vägbana) 
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Det är också angeläget att utveckla vädermodellen och att se till att indata levereras 
snabbt och korrekt från väderstationer och sensorer. En uppgradering av kommunika-
tionslösningarna till bredbandsnivå bör åstadkommas. Bättre kunskap om sensorernas 
precision och tillförlitlighet behövs för att fullt ut kunna automatisera verksamheten. 

10.4.6 Sektionsindelning och placering av VH-skyltar 
Trafikanterna kan ha svårt att hålla reda på vilken hastighetsgräns som gäller och 
efterlyser enligt enkätundersökningarna tätare placering av VH-skyltar. Vägmärkena 
är nu placerade i anslutning till trafikplatser, vilket kan innebära att avståndet mellan 
dessa på vissa delsträckor i Halland kan vara uppåt 10 km. 
 
Variationen i väder och väglag utefter sträckan är också betydelsefull för sektions-
indelningen och om styrningen skall ske separat för varje sektion eller gemensamt för 
flera. Strategin bör vara att ha sektioner om högst 8-10 km om enhetliga väderförhål-
landen normalt råder och högst 4 km om förhållandena varierar lokalt (enligt finsk 
princip). Skyltarna bör placeras dels vid trafikplatser och dessutom i anslutning till 
sektionsövergångarna om dessa avviker från trafikplatserna. Upprepningsmärke kan 
eventuellt behövas. Skyltplaceringen bör vara sådan att 90 % av trafikanterna anser att 
det är tillräckligt tätt. Nu menar hälften att det helt eller delvis stämmer att skyltarna 
står för långt ifrån varandra. 

10.4.7 Behov av övervakning och information 
Om hastighetsövervakning på VH-sträckorna sker oftare skulle sannolikt efterlev-
naden och hastighetsanpassningen förbättras ytterligare. Strategin bör vara att slump-
mässigt genomföra hastighetskontroller på VH-reglerade sträckor med förhöjd 
övervakning vid svåra väglagsförhållanden. System för Automatisk Trafiksäkerhets-
Kontroll (ATK) bör utvecklas så att även variabla hastighetsgränser kan hanteras 
automatiskt. För väderstyrda sträckor lämpar sig troligen sträck-ATK som täcker 
sektioner med samma hastighetsvisning. 
 
Information till trafikanterna om motivet till hastighetssänkningen ger också enligt 
finska erfarenheter ytterligare positiv effekter. Sådana budskap ökar trafikanternas 
förståelse för sänkt hastighetsgräns och därmed benägenhet att anpassa hastigheten. 
Information är särskilt viktigt vid svåra väglagsförhållanden som bilisterna oftast inte 
själva uppmärksammar (t ex blankis) och för anläggningar som styrs av flera typer av 
kriterier där det inte är uppenbart för trafikanterna vad som motiverar sänkningen. Ett 
sådant exempel är Ölandsbron där VH-anläggningen styrs av väglag, vind och trafik. 
 

10.5 Trafikstyrda anläggningar 
10.5.1 Övergripande problem- och behovsbild 
Sträckor med intensiv trafik nära kapacitetstaket är känsliga för störningar och hastig-
hetsskillnader. Hastighetsförändringar kan leda till sammanbrott med plötsliga köer 
och risk för upphinnandeolyckor mm. Åtgärder för att homogenisera trafiken dvs se 
till att trafiken flyter jämnare kan ha stor positiv betydelse. Variabel hastighet har i 
VH-försöken visat sig ge mycket goda effekter.   
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Trafikstyrd VH lämpar sig bäst på 
- motorvägar eller flerfältiga leder med hög trafikintensitet 
- sträckor med en normalhastighet på 90 km/h eller högre. (Positiva effekter kan 

erhållas även vid lägre normalhastighet men de blir då inte lika påtagliga). 
- sträckor med relativt stora flöden och återkommande problem med flaskhalsar 
- sträckor med mycket olyckor och förhållandevis många påkörningsolyckor 
- sträckor med ofta förekommande, plötsliga hastighetssänkningar 

10.5.2 Strategi mht trafikmässiga förutsättningar 
Variabel hastighet förefaller vara ett verksamt medel för att hantera trängsel och 
begynnande köer där hastigheterna riskerar att plötsligt minska dramatiskt. Vid fullt 
utbildade köer har systemet inte lika stora effekter. En rimlig strategi kan därför vara 
att ta reda på var plötsliga hastighetssänkningar ofta inträffar och köbildning börjar 
uppstår på de stora infartslederna och där installera VH på en sträcka på upp till 5 km 
med inriktning på att harmonisera flödet på hastighetsnivåer ned till ca 50 km/h. 
Sträckan kan vid behov kompletteras med MCS med körfältssignaler där hastig-
heterna sjunkit ytterligare och köerna utvecklats. Alternativt kan enklare kövarnings-
system (lysande vägmärke ”risk för kö”) tillämpas. Inriktningen på dessa kövarnings-
system bör vara att hantera ofta förekommande köer så att framkomligheten upprätt-
hålls i så stor utsträckning som möjligt. 

10.5.3 Lämpliga hastighetsgränser och aktivering 
Med VH bör en högre hastighet vid lågtrafik kunna tillåtas än vad som anses vara 
lämpligt vid en generell bedömning med avseende på trafiksäkerhet och framkomlig-
het. Andra aspekter (buller och emissioner, geometrisk utformning etc) skall också 
vägas in. 
 
Hastighetsgränsen sänks, lämpligen i intervaller med 20 km/h då trafiken tätnar och 
köbildning påbörjas så att ankommande trafikanter varnas. Vid hastighetsnivåer under 
50 km/h har kö bildats och informationsvärdet av att skylta 30 km/h är begränsat. 
Trafikanterna måste ändå helt anpassa sig till köns hastighet och den visade hastig-
hetsgränsen kan ersättas med ett vägmärke med kösymbol 
 
Då kön släpper kan hastighetsgränsen höjas direkt till normalnivån såvida inte krite-
rierna för en lägre nivå uppfylls.  

10.5.4 Föreskriven eller rekommenderad hastighet? 
Erfarenheter från Mölndal, där såväl rekommenderade som föreskrivna hastighets-
gränser tillämpats, ger ingen entydig vägledning. Effekterna varierar för olika del-
sträckor. I ena riktningen kan föreskrivna hastighetsgränser vid låga skyltade nivåer 
vara mer effektiva medan motsatt förhållande kan råda i andra riktningen. Mer kun-
skap om effekterna behövs. 
 
En strategi kan vara att tillämpa föreskrivna hastighetsgränser på delsträckor med hög 
normalhastighet (90 km/h (ev 70 km/h) eller högre) där plötsliga hastighetssänkningar 
uppkommer och trafiken börjar tätna med syftet är att mildra säkerhetsproblemen. 
Rekommenderade hastighetsgränser kan tillämpas för att bemästra framkomlighets-
problemen där trafiken har tätnat och köer uppstått. 
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10.5.5 Aktiveringskriterier 
� Olika strategier kan användas vid köbildning och kapacitetsproblem 
� Avancerade strategier är nödvändiga för att bemästra framkomlighetsproblemen 
� Avvägning måste göras mellan säkerhet och framkomlighet. Säkerhetsproblemen 

är mer betydelsefulla vid höga ankommande hastigheter och måttliga flöden 
medan framkomlighetsproblemen är mer framträdande vid mycket höga flöden  

� Man måste bedöma om det är bättre med högre risk för korta köer och lägre risk 
för långa köer eller om det är bättre med så få sammanbrott som möjligt oavsett 
kölängd 

 

10.5.6 Behov av övervakning och information 
Internationella erfarenheter visar att övervakning är ett effektivt medel för att se till att 
hastigheterna anpassas till den nivå som märkts ut. I Storbritannien beivras endast de 
värsta överträdelserna. Detta leder till minskad hastighetsvariation och därmed ett mer 
homogent flöde.  
 

10.6 Behov av fortsatta utvecklingsinsatser 
 
Det finns behov av att vidareutveckla konceptet Variabel hastighet och att öka 
kunskaperna ytterligare om systemets effekter. Nedan ges några kortfattade förslag på 
fortsatt utvecklingsinsatser: 
 
� Effekt av att ge variabel varning (lysande vägmärke) i stället för VH 
 
� Effekt av att visa VH i kombination med variabel varning (ev flera typer) 
 
� Effekt av att kombinera VH med automatisk hastighetsövervakning (ATK). 

Utveckling av förslag till metoder för att tillämpa ATK på platser/sträckor med 
VH  

 
� Behov och utformning av nya vägmärken och symboler för att ge kompletterande 

varning (väglag, vind, sikt mm)   
 
� Utveckling och test av modeller och sensorer i kombination för att få ökad kvalitet 

i automatisk väder- och väglagsstyrning 
 
� Förfining av kriterier för styrning av system med Variabel hastighet 
 
� Prova VH i nya tillämpningar och/eller miljöer (t ex i tätort, ljus/mörker, dimma, 

tvära kurvor, branta backar mm) 
  
� Pröva föreskrivna hastighetsgränser som regleras under fasta perioder. Varierande 

förutsättningar kan förekomma under dygn, över dygn, vecka eller säsong. Exem-
pel på tidsberoende variationer kan vara pendeltrafik, viss helgtrafik, kända års-
tidsvariationer med hänvisning till väglag. 

 
� Variabel hastighetsgräns på buss 
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11 Slutsatser och rekommendationer 
 
System för variabel hastighet (VH) har prövats i olika typer av tillämpningar. Det har 
visat sig vara ett användbart medel för att åstadkomma bättre hastighetsanpassning. 
Detta förutsätter att det finns uppenbara säkerhetsproblem som kan knytas till för 
höga hastigheter i speciella risksituationer och att trafikförhållandena på plats svarar 
mot uppställda kriterier. I samband med att införande av VH övervägs på en plats 
eller sträcka bör en förstudie genomföras där alla trafikproblem och förutsättningar 
nagelfars. Det är också viktigt att marknadsföra VH bättre genom att ange motiv för 
tillämpningen och vara tydlig med vad VH innebär och hur man bör köra. 
 
Nedan sammanställs några kortfattade slutsatser med rekommendationer från några 
olika avsnitt i rapporten. 
 
Föreskrifter och övervakning 
� Den juridiska processen för tillståndsgivning av VH-verksamhet är komplicerad 

och behöver förenklas. Föreskrift bör kunna meddelas som väghållarbeslut.  
� I Sverige gäller föreskriften. Detta innebär svårigheter att lagföra eftersom man 

måste påvisa att utmärkningen skett i enlighet med föreskriften. Om utmärkningen 
gällt, som i många andra länder, skulle övervakning och lagföring underlättas.   

� Regelverket gör det möjligt att slopa hastighetsutmärkningen på vänster sida av 
vägen under vissa förutsättningar som väghållaren avgör. Detta har betydelse för 
lönsamheten och bör kunna utnyttjas för VH-anläggningar. 

� Övervakning bör kunna användas som en av flera möjliga trafiktekniska åtgärder i 
samband med VH för att få bättre efterlevnad och större nytta. Omfattningen av 
övervakningen och metod bör beslutas i samverkan mellan väghållare och polis.  

 
Teknik och kostnader 
� Lokal styrning och loggning ger lägre kostnader utan att funktionalitetskraven 

påverkas. Energiförsörjningen utanför tätort är ett problem. Här behövs 
innovationer. 

� Reglering av väder- och väglagsstyrda sträckor har varit problematiska. Det är 
svårt att få en aktuell och korrekt uppgift om friktionen och dess variation över 
sträcka. Det är därför angeläget att vidareutveckla och testa mätutrustning och 
modeller för att kunna automatisera styrningen med viss övervakning från TIC. 
Delsträckorna bör vara högst 8-10 km långa med mätutrustning på varje, kortare 
sträckor vid stora väglagsvariationer. 

� Systemen har varierande tillförlitlighet. För effektiviteten är funktionell 
tillgänglighet viktigast dvs andelen tid som VH visat rätt hastighetsgräns då sämre 
förhållanden råder (och nedsatt hastighetsgräns enligt föreskrift skall gälla). 
Baserat att på försöken föreslås följande nivåer för funktionell tillgänglighet: 
� Minst 80% vid väderstyrning  
� Minst 95% vid trafikstyrning 
� Minst 99% korsningsstyrning 
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Utvärdering 
Resultaten visar på en övergripande nivå att 
� Hastighetssänkningarna är överraskande stora, men fortfarande finns många 

notoriska fortkörare. Beivra främst de värsta överträdelserna, men mer frekvent. 
Bygg in t ex kameraövervakning i VH-panelerna på motorväg. 

� Acceptansen är hög för alla tillämpningar 
� Effekterna förstärks över tid 
� Även släckt skylt har effekter vid korsning. Den farliga korsningen 

uppmärksammas.  
� Fast hastighetsvägmärke vid normalhastighet (goda förhållanden) ger bättre 

effekter än lysande. Tänd skylt kan uppfattas som uppmaning att köra fortare. Det 
är viktigt att behålla principen att endast tända VH-skyltarna när sämre 
förhållanden råder. 

� Olycksreduktion är större än för motsvarande lokala hastighetsbegränsning. 
Generellt gäller att olycksutvecklingen behöver följas över längre tid för bättre 
tillförlitlighet. 

� Systemen har haft stor tillgänglighet (med vissa undantag). 
� Fotgängarstyrning upplevs positivt, men kan ge falsk trygghet. 
� VH inte bör rättfärdiga brist på separering vid fotgängartillämpningar. 
� Effekten vid busshållplatser är tveksam. Eventuellt kan det vara bättre med enbart 

varning. 
� Väderstyrd VH ger extra stöds åt trafikanterna att dämpa farten särskilt vid svåra 

och mycket svåra väglagsförhållanden. Medelhastigheten sjunkit har vid sådana 
förhållanden sjunkit med 12 – 20 km/h under den hastighet man spontant sänker 
till. 

� Den manuella hanteringen av väderstyrda system har tillsammans med tekniska 
brister vållat en del problem. Metoderna för VH-styrning behöver utvecklas och 
automatiseras. 

� Mycket goda effekter erhållits av trafikstyrning i Mölndal. VH ger ett lugnare 
tempo och mindre tvära inbromsningar vid köbildning, Dessutom erhålls bättre 
framkomlighet och stora säkerhetsförbättringar. Trafikanterna aktiveras men 
accepterar inte 30 km/tim-skylt vid utbildad kö då trafiken står mer eller mindre 
stilla. Ersätt 30 km/tim med kösymbol alt. olyckssymbol när detta är tillämpligt. 

� Effekterna av trafikstyrning på Norrtäljevägen är tveksamma. Det visar att 
systemet måste trimmas ytterligare. 

� Användningen av trafikstyrning är inte uppenbar för den enskilde föraren. 
Pedagogiska informationsinsatser kan behövas för att förstärka effekten och 
bibehålla den på lång sikt. 

 
Omvärld 
� Internationellt utbyte är viktigt. Det ger perspektiv på den egna insatsen och kan 

generera idéer om utformning mm. Det internationellt kunskapsutbytet bör 
fördjupas.  

� Förhållanden som ännu inte prövats med VH är ljus/mörker, dimma, tvära kurvor, 
branta backar, vägarbeten och miljö. Sådana försök bör övervägas. 

� VH ger störst effekt på sådant föraren inte ser eller förstår själv (enligt 
erfarenheter från internationellt workshop). VH är effektivast om man informerar 
om motiv och intensifierar övervakning av hastigheter vid besvärliga 
förhållanden. Det finns anledning att studera hur VH övervakas i andra länder för 
att få intryck och tillämpa i Sverige. 
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Strategier 
� Tillämpa fast hastighetsvägmärke (släckt VH) när normalhastighet gäller dvs vid 

goda förhållanden. Tänd VH med lägre hastighetsgränser tillämpas vid försämrade 
förhållanden 

� VH kan vara en möjlig lösning för objekt med dokumenterade säkerhetsproblem 
som kan knytas till höga hastigheter. 

� För korsningar har följande kriterier identifierats 
� VH bör övervägas när trafiken på huvudvägen uppgår till mellan 8 000 och 

14000 fordon/dygn och sidovägstrafiken uppgår till 20-30 %. Även med andra 
trafikmängder kan VH motiveras om t ex sikten är begränsad. 

� Vid relativt mycket trafik på huvudvägen (> 10 000 f/dygn), men mindre andel 
trafik på sidovägarna (< ca 10 %) bör dynamisk varningsskylt kunna användas 
(vägmärket ”korsande trafik” i form av VMS) tillsammans med fast lokalt 
hastighetsvägmärke. 

� Vid större andel trafik på sidoväg (> ca 35-40 %) kan lokalt, fast hastighets-
vägmärke övervägas. Korsande och svängande fordon från sidoväg blir i detta 
fall så vanligt förekommande att man alltid bör sänka hastighetsgränsen i 
närheten av korsningen. Om huvudflödet är stort kan detta alternativ vara 
otillräckligt ur säkerhetssynpunkt och då bör en ombyggnad av korsningen 
komma ifråga. Det kan handla om cirkulationsplats eller en planfri lösning 

� För fotgängarstyrda anläggningar lämnas förslag på möjliga kriterier men ingen 
allmän rekommendation ges. Ytterligare kunskaper behövs. 

� För väder- och väglagsstyrda anläggningar föreslås: 
� VH kan lämpa sig för såväl motorvägar, motortrafikleder som tvåfältsvägar 

om de rätta förutsättningarna föreligger dvs säkerhetsproblem med dålig 
hastighetsanpassning och ofta förekommande besvärliga klimatförhållanden. 

� VH kan fungera för såväl väglag, vind och sikt 
� Tillämpning av tre hastighetsnivåer 
� Ej längre sektionsindelningar än 10 km 
� Automatreglering med manuell övervakning 

� Trafikstyrd VH lämpar sig bäst på: 
� motorvägar eller flerfältiga leder med hög trafikintensitet 
� sträckor med en normalhastighet på 90 km/h eller högre. (Positiva effekter kan 

erhållas även vid lägre normalhastighet). 
� sträckor med relativt stora flöden och återkommande problem med flaskhalsar 
� sträckor med mycket olyckor och förhållandevis många påkörningsolyckor 
� sträckor med ofta förekommande, plötsliga hastighetssänkningar 
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12 Extended summary 
 

 
 
The Swedish Road Administration has been running trials since 2003 on Variable 
Speed Limits (VSL), now at twenty places in the country. Variable speed limit means 
that the speed limit is temporarily lowered by means of adjustable, luminous road 
signs when impaired or more risky conditions prevail.   
 
One of the objectives is to show whether and how VSL can contribute to better speed 
adaptation in a cost-effective manner. The trials are pursued in four types of 
applications, namely systems that are controlled by 
� crossing and turning traffic at road crossings, including bus exits.  
� pedestrians along the road or crossing the road 
� weather conditions, principally road conditions and wind 
� traffic intensity (flows, speeds and tailbacks) 
 
Passage and presence detectors are provided at the crossings in order to record 
vehicles. Pedestrians are detected by movement detectors (microwave detectors). 
Weather-controlled stretches of road are provided with weather stations (Road 
Weather Information System) that record temperature, precipitation, wind, surface 
status, etc. A weather model uses information for calculating the road conditions for 
the relevant stretch of road. This, together with the appraisal by the road traffic 
supervisor, serves as a basis for displaying the relevant speed limit. On traffic-
controlled stretches of road, speed limit control is based principally on the traffic flow 

Variable speed in a nutshell 
Variable Speed Limit (VSL) trials were begun in 2003 and are pursued at twenty places 
with road crossing control, pedestrian control, weather control and traffic control. 
Some important lessons emerged: 
� VSL at crossings resulted in speed reductions of 5 - 15 km/h. VSL may be suitable at a 

relatively high primary flow and side-road traffic of 20 – 30%. Around 150 crossings 
may be candidates for VSL in the rural network 

� Pedestrian-controlled VSL gives rise to some speed adaptation and reduced speed 
variation. Pedestrians are predominantly positive 

� Weather-controlled VSL gives extra encouragement to reduce the speed under 
difficult road conditions 

� Traffic-controlled VSL gives a smoother flow and less sudden braking in traffic 
tailbacks. On one stretch of road, better mobility and high safety improvement were 
obtained, whereas the effects are limited on another stretch.  

� Motorist acceptance is high for all applications. 
� The principle is advocated that VSL signs should be lit up only under impaired 

conditions. 
� The judicial process needs to be simplified, so that VSL regulation can be decided by 

the Road Administration. 
� Less costly solutions can be achieved. Change the procurement procedure, stimulate 

the market, use technology with local control and logging, and develop technical 
innovations for energy supply outside built-up areas. 

� The methodology for road condition detecting and VSL control needs to be automated 
� Try VSL in combination with speed monitoring and increased information  
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and the speed of the vehicles. At crossings, pedestrian-controlled and traffic-
controlled systems, speed indication takes place automatically. The weather-
controlled stretches of road are controlled manually, but indication is partially 
automated on certain stretches. 
 
A special task in the project has been to investigate the conditions for simplifying the 
design and management of VSL at various stages of the procurement and operating 
phases, with the aim of minimizing the costs. Some shortcomings occurred in the 
introductory procurements of the project, but these have been corrected on later 
procurements. By the purchaser taking into account the experience gained, while the 
market for this type of systems is growing, a larger number of players will hopefully 
emerge on the Swedish market. In future requirement specifications, consideration 
should be given to using functional requirements for opening up to alternative 
solutions and products. It is important for the purchaser organization to maintain 
sufficient knowledge and avoid handing over functional responsibility to the 
contractor, so that a dependence situation will not arise. In numerous technology 
areas, technical development should contribute to better and more cost-effective 
systems. Examples of such areas are   

� better optical properties of LED-based signs 
� mobile communications for control 
� new power supply alternatives and lower energy demands 

 
Trials have been run on the basis of the Ordinance (2002:713) on trial activities with 
varying highest permissible speed. On the basis of this ordinance, the Swedish Road 
Administration has issued regulations for each individual trial stretch of road. Certain 
difficulties have then arisen in specifying stringently what the various control criteria 
involve. For continued variable speed activities, the regulation process must be 
simplified. It should be possible for the authority that is responsible for road 
maintenance in a particular area to decide on the regulation. The whole regulation 
system in the area needs to be revised so that it will also be able to handle other types 
of varying speeds, such as time-differentiated indication and variable 30 km/h signs 
on buses.  
 
In order to be able shed light on targets and expectations and give answers to 
questions concerning effects, attitudes and profitability, an evaluation programme has 
been run with the following main activities 
� Measurement and analysis of traffic data (traffic counting, and speed, accessibility 

and interaction studies) 
� Attitude measurements (enquiries and interviews) 
� Follow-up and analysis of operating data 
� National economy calculations (including valuations of road safety, accessibility 

and environmental effects) 
� Outside world studies (international experience, etc.) 
 
The measurements of traffic data have been made in the form of studies before and 
after implementation  at equivalent times of the year, after the VSL system has been 
in operation for at least four months. 
 
An ambitious reliability target has been set up at the beginning of the VSL project. 
The equipment must give trouble-free technical performance during 99.5% of the 
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time, which corresponds to accepted total stoppages of 45 hours per year. Another 
availability yardstick is also used for weather-controlled objects, i.e. during which the 
”right speed limit” (according to the prevailing conditions/regulations) has been 
displayed on the VSL during the periods when impaired conditions prevailed. The 
target should be that the functional availability should amount to at least 80% for 
weather-controlled objects.   
 
Crossing control 
The chart below shows the speed levels that resulted in various VSL indications at 
crossings. The results show that VSL gives different speed reductions depending on 
the speed limit at the outset, the magnitude of the speed limit reduction and the traffic 
conditions on site. At lower speed limits with VSL compared to earlier permanently 
displayed speed limits (the green bar in the chart), high speed reductions occurred 
(with the exception of the pedestrian crossing in Sundsvall). The highest reduction is 
in the Fogdarp system, where the speed reduction was almost 15 km/h on the first 
after-implementation measurement. One year later, the reduction was a further 2 
km/h, which demonstrates that the system produces sustainable effects. With the same 
speed limit displayed with the VSL as previously with a permanent road sign (blue 
bar), the average speed at all crossings dropped by 1 – 7 km/h. With an increase in the 
speed limit (VSL sign switched off, red bar) in relation to the earlier permanent road 
sign, no increase occurred at two of the crossings. The results also show that VSL 
contributes to improved driver awareness of dangerous crossings. 
 

 
 
Those who drive fastest (85 percentile) have also lowered their speed, but not by as 
much as the average value. 
 
The reduced speed levels produce positive road safety effects. Calculations for some 
of the crossings (Hudiksvall and Fogdarp) indicate that the number of fatalities and 
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seriously injured persons should be reduced by 15 – 40%. The accessibility and 
environmental effects are marginal but are predominantly positive. 
 
The performance of the technology and organization was better than expected. The 
total availability achieved for the crossings studied was 99.8 %. 
 
Motorists are very positive to VSL at crossings. The greatest positive effect was 
perceived by those who turned from a side road onto a main road – a manoeuvre that 
was also considered to be most problematic before the introduction of VSL. The study 
also shows that motorists have generally been better at keeping to the speed limit and 
that VSL has a good effect on  observance. 
 
However, in spite of the good effects, it is difficult to achieve profitability due to the 
costs. The most profitable system was at Fogdarp (benefit about 3 times the cost). 
Vanneberga is also considered to be profitable, whereas the Hudiksvall system is on 
the verge of being profitable under the calculation conditions and the design of the 
trial systems. However, a simpler design may possibly halve the investment and the 
operating costs, and the profitability will then increase by 30%.  
 
Strategy for VSL crossings 
Application principally in rural crossings:  
� VSL should be given consideration when traffic on the main road amounts to 

between 8000 and 14000 vehicles/24 h and the side road traffic amounts to 20 – 
30%. VSL may be justified also with other traffic flows in situations such as if 
visibility is limited or there are other road safety reasons. 

� At a relatively high volume of traffic on the main road (>10 000 vehicles/24 h), but 
with a smaller proportion of traffic on the side road (< about 10 %), it should be 
possible to use dynamic warning signs (”crossing traffic” road sign in the form of a 
Variable Message Sign), together with a permanent local speed road sign. 

� If the proportion of traffic on the side road is higher (> about 35 - 40 %), 
consideration may be given to a local, permanent speed limit road sign. In this 
case, crossing and turning vehicles from the side road would be so common that 
the speed limit should always be lowered in the vicinity of the crossing. However, 
if the main flow is high, this method may be inadequate from the safety aspect, and 
consideration should then be given to rebuilding the crossing. Either a roundabout 
or a dual-level crossing may then be necessary.   

 
If several situations activate a warning or speed limit sign, an additional board/special 
information board should be used with a message giving the reason for the speed 
reduction/warning. For crossing applications, the reasons may be, for instance, 
crossing or turning vehicles, buses at the bus stop close to the crossing, pedestrians on 
a pedestrian crossing, etc. 
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Pedestrian control 
Experience from pedestrian-controlled VSL varies somewhat. The recommended 
speed of 30 km/h along a school street, activated at the beginning and end of the 
school day (Alvik), has caused an average speed reduction of about 10 km/h 
compared to the earlier permanent speed limit sign of 50 km/h. The results are 
strengthened by pedestrians perceiving the traffic situation as having become better 
for them and, above all, for children who use the stretch of road during school hours, 
although the problem remains at other times. 
 
Regulatory variable speed limits at crossings and other pedestrian passages may result 
in lowered speeds, but the magnitude is dependent on circumstances on site and how 
the system is used at road crossings, bus stops, etc. Observance of lower speed limits 
is often poor. However, measurements show that the speed variation may drop, which 
is positive from the road safety aspect. 
 
Pedestrians and residents interviewed are generally pleased with the VSL systems. 
However, many (about half, depending on the actual system) consider that motorists 
do not lower their speed sufficiently and that they therefore do not feel an increased 
sense of security. 
 
Strategy for pedestrian-controlled systems 
VSL can be applied if the place for the crossing is dangerous from the traffic aspect, 
e.g. due to shortcomings in speed adaptation, if pedestrians, parents, etc. feel 
insecurity when walking along the road or crossing it, or if the place has inadequate 
existing devices for crossing. However, VSL cannot be of such a design and have 
such performance that pedestrians are lulled into a false sense of security and rely on 
the motorists always reducing their speed. Neither must VSL be used to justify 
shortcomings in traffic separation. Further source information is needed before clear 
recommendations can be given concerning pedestrian-controlled VSL.  
 
Weather control 
In weather-controlled systems, the highest permissible speed (that applies under good 
weather and road conditions) has been raised by 10 or 20 km/h. This has resulted in 
only a minor increase in average speed (2 – 4 km/h). An additional small speed 
increase was recorded in conjunction with long-term measurements but, on the other 
hand, motorists lower their speed further under poor road conditions. Observance of 
the highest permissible speed limit has thus been improved.  
 
Motorists adapt their speed much better to different road conditions with VSL than 
without. Under difficult conditions (ice and serious icy conditions), the average speed 
dropped by 12 – 20 km/h below the speed to which the motorist spontaneously lowers 
under the prevailing condition in trial objects on the E6 in Halland and E22 in 
Blekinge. The speed adaptation is shown in the figure below.  
 
The conclusion is that the VSL system has fairly limited significance to speed 
adaptation when the road conditions are good (dry road) or moderately difficult (wet 
road surface). On the other hand, under difficult or very difficult conditions, the VSL 
system provides extra stimulus for the motorists to lower their speed. They have 
particularly great need for support under hoar-frost or black ice conditions that are not 
visible with the naked eye. 
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Calculations of road safety effects show that E6 Halland has not experienced any 
change in the total number of accidents, whereas the number of fatalities and serious 
injuries according to the calculation models increased by about 4%. This presupposes 
that the system shows the right speed during 80% of the time when impaired 
conditions prevail. The situation is roughly the same on E22 Blekinge. However, 
follow-up of the number of actually injured and killed persons on E6 Halland during 
the 2.5 years before and after the introduction of VSL shows a reduction of about 
40%, which indicates a higher safety potential than calculated. 
 
In Blekinge, the trend appears to be an increase in the actual number of accidents, 
which can be assumed to be due to a greater increase in the highest speed limit, and 
the fact that the system performance was periodically defective during the trial period. 
However, the follow-up period is far too short for drawing reliable conclusions. 
 
The effects on accessibility and environment are very small. The time used has 
dropped by just over 1%, whereas the emission levels have increased by 0.6 – 2%. 
These effects are due principally to the increase in the highest permissible speed limit.  
 
Weather-controlled variable speeds are perceived as positive by most motorists, 
mainly in Halland but also in Blekinge. Most also consider that the speed displayed 
often agrees with the weather and road conditions that actually prevail, although 
around one third do not agree. The fact that many perceive that the message displayed 
is incorrect indicates that it is important to ensure that the speed limit displayed 
actually agrees with the actual conditions, if respect is to be maintained.  
 
The technical performance of the weather-controlled systems was reasonable. How-
ever, the Blekinge system and, to a certain extent, also the Öland Bridge system have 
experienced communication problems that were difficult to solve, but were later 
identified. Due to the problems, the technical availability in Blekinge was around 
60%. The technical availability of the Halland system was high. The manual handling 
has also caused problems. This applies to matters such as verification of alarms for 
deterioration in road conditions and difficulties in indicating correctly the five 
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different speed levels. A process is in progress for automating control (including new 
surface sensors and fewer speed levels).  A step in this direction was taken for the 
system on the Öland Bridge, which has been partially automated.  
 
The national economy calculation shows that the benefit/cost ratio for Halland is 1.6 
times the cost. The investment in Halland is thus profitable, provided that the right 
speed is shown for 80% of the time. On the other hand, this reliability level is insuf-
ficient for the investment in Blekinge to be profitable (benefit/cost ratio of +0.8). A 
sensitivity analysis shows that the availability at the right speed under poor road 
conditions must be 92% if the same profitability is to be achieved as that generally 
obtained for weather-controlled stretches of road in Finland. An analysis of alterna-
tives for Blekinge shows that merely raising the speed limit from 90 to 110 km/h 
leads to serious negative safety consequences. However, merely the introduction of 
VSL when the speed limit is 110 km/h would be very profitable.  
 
Strategy for weather control 
Weather-controlled VSL may be suitable for motorways, expressways and dual-
carriageway roads if  
� this stretch of road is prone to accidents with a high proportion of accidents 

related to difficult and troublesome road conditions 
� speed adaptation is poor under troublesome and difficult road conditions 
� the stretch of road has varying climatic conditions that can give rise to treacherous 

likelihood of skidding (not always noticed by motorists)  
� the stretch of road has local road condition variations (bridges, dips, shadowed 

sections, etc.)  
 
The introduction of VSL offers opportunities for increasing the highest permissible 
speed limit under good road conditions (basically dry summer road conditions) with a 
maximum of 10 km/h above the normal speed level that the stretch of road should 
have according to general valuation, even taking into account the new speed limits. 
For weather control, three speed levels are considered to be sufficient. Efforts should 
be made to have automated indication by employing reliable sensors that can detect 
all weather and road condition types and that can also record the effects of adopted 
road maintenance measures. The information shall be automatically processed and 
shall lead to quick adaptation of the displayed speed limit. Faster and more reliable 
road condition detection also enables suitable road maintenance measures (skid 
avoidance, also for preventive purposes) to be adopted earlier.  
 
Traffic-controlled systems 
The relative speeds between vehicles and between the traffic in different lanes are 
important for road safety on motorways. Wide variations make the flows unstable and 
contribute to the occurrence of sudden tailbacks and rear-end accidents. The 
proportion of rear-end accidents on the Mölndal trial stretch of road is 75%. It is 
therefore important to homogenize the vehicle speeds, which can be achieved by 
gradually reduced speed limits.  
 
On the Mölndal stretch of road in a direction towards Gothenburg, the difference in 
speed between lanes was reduced after the introduction of VSL, which is beneficial 
from the road safety aspect. The risk of traffic jams, with impaired capacity and lower 
speeds, is reduced.  The figure below shows how the average speed changes under 
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different traffic conditions without VSL, compared with the recommended and 
specified speed limits at a sensitive point on the Mölndal stretch of road. 

 
 
The speed has been increased and is 65 km/h on average in tailbacks, having earlier 
been 20 – 30 km/h. The total time when the speeds are below the theoretical capacity 
speed for traffic jams has been reduced, which is a sign that the traffic flows more 
smoothly and that delays have been reduced. The differences between recommended 
and regulatory speeds are very small. Corresponding information from the Tingstad 
Tunnel points in the same direction. 
 
The speeds on the E18 Norrtälje Road have dropped throughout at free flow and in 
dense traffic by a few km/h after the introduction of VSL. At incipient tailbacks and 
developed jams, the difference is very small. There are two clear bottlenecks on the 
stretch of road on which tailbacks occur in morning traffic. The VSL system covers 
only part of the northern bottleneck, i.e. tailbacks have already occurred where the 
first VSL signs are located. The mobility there does not appear to have been impro-
ved. On the other hand, the situation seems to be less difficult in the southern bottle-
neck. Measurements indicate that VSL control should begin further north on the 
stretch of road.  
 
With the speed increase obtained in Mölndal, the environmental costs increase by 7%. 
The speeds have dropped on the Norrtälje Road, which suggests marginally positive 
environmental effects.  
 
Road safety is affected by the highest permissible speed being raised (Mölndal and 
E18 Norrtälje Road) and by the introduction of VSL in busy traffic and the risk of 
tailbacks. A theoretical calculation for Mölndal shows that the risk of personal injury 
accidents in free flow increases by 18% if consideration is given only to the change in 
average speed. However, the information is contradicted by studies abroad and by 
actual accidents. Statistics indicate that the personal injury ratio has dropped by 20%.  
The result indicates that the relative speed is of very great importance on stretches of 
road with a large proportion of rear-end accidents.  
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The acceptance of variable speed in traffic-controlled systems is very high. Two out 
of three motorists consider that variable speed system is good or very good, and the 
respect for variable speed limit is high. The principal reason for this is that the system 
provides good information on the traffic situation and what can be expected further 
ahead, i.e. it helps by providing a good lead time.  
 
The Mölndal system is expected to have very good profitability. 
 
Strategy for traffic control 
Traffic-controlled VSL is best suited on 
� motorways or multi-carriageway roads with high traffic intensity 
� stretches of road with a normal speed of 90 km/h or higher (positive effects can be 

obtained also at lower normal speeds) 
� stretches of road with relatively high flows and recurrent bottleneck problems 
� stretches of road with a large number of accidents and relatively numerous rear-

end accidents 
� stretches of road with frequently recurrent dramatic speed reductions. 
 
Stretches of road on which traffic-controlled VSL may be suitable are mainly in city 
regions and on traffic-intensive and sensitive stretches such as bridges, etc.  
 
Variable speed limits appear to be an appropriate means for dealing with congestion 
and incipient tailbacks, where the speeds are likely to suddenly drop due to tailbacks. 
In fully developed tailbacks, the system is not equally effective. A reasonable strategy 
can therefore be to find out where sudden speed reductions often occur and tailbacks 
arise on the large highways, and to install VSL on a limited stretch of road. Where 
tailbacks develop, a simpler tailback warning system, e.g. luminous road sign with 
tailback warning symbol, can be used. However, the handling of VSL on traffic-
controlled stretches of road is complicated, and the strategies must therefore be 
developed further.  
 
The VSL concept needs to be developed further 
It is important to improve the VSL technique in order to achieve high stability and 
reliability, while also cutting costs. Peripheral equipment must also be developed in 
order to improve efficiency and availability. On the basis of the experience that the 
trials have produced, it may be advisable to 
� develop further the methods for optimizing VSL control for different applications 
� develop principles for the displayed variable speed levels in accordance with the 

new speed limit system 
� develop models and sensors for automatic road condition detection and VSL 

control 
� work towards simplifying the legal process by Road Administration’s decisions 
� study and test VSL in new application areas and/or environments, such as 

light/darkness/ fog, alignment (tight curves, steep hills), for environmental reasons 
(noise, particles) 

� test VSL in combination with speed monitoring and increased information 
� work towards cost reduction – improve the energy supply and efficiency, stimu-

late the market/competition, simplify regulations (decision order, legislation, 
suitable Swedish Road Administration regulations/applications), increase the 
automation. 
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