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Referat 

Syftet med föreliggande studie är att uppskatta vilka trafiksäkerhetseffekter en sänkning av bas-

hastigheten till 40 km/tim i tätort kan få. Enbart olyckor med minst ett motorfordon inblandat har 

ingått i analysen. För att få en realistisk skattning av trafiksäkerhetseffekterna nationellt sett studeras 

tre olika scenarier i tättbebyggt område, där det antas att en förändring av hastighetsgränsen med 10 

km/tim leder till en förändring av medelhastigheten på cirka 2 km/tim. Scenarierna är (1): alla gator 

med hastighetsbegränsning 50 km/tim sänks till 40 km/tim, (2): 80 procent av gatorna med 50 km/tim 

sänks till 40 km/tim, 20 procent har kvar 50 km/tim, (3): 80 procent av gatorna med 50 km/tim sänks 

till 40 km/tim, 20 procent höjs till 60 km/tim. 

Resultaten från den nationella analysen visade att under åren 2014–2016 omkom i genomsnitt 65 

personer per år inom tättbebyggt område i olyckor där minst ett motorfordon varit inblandat, knappt 

1 300 skadades allvarligt och knappt 200 mycket allvarligt. För de tre olika scenarierna som studeras i 

rapporten uppskattades att scenario 1 har en potential att spara cirka 5 liv, 83 allvarligt skadade och 12 

mycket allvarligt skadade per år. För scenario 2 blir effekterna något mindre och uppskattningsvis kan 

4 liv per år sparas, 66 allvarligt skadade och 10 mycket allvarligt skadade. I scenario 3 sparas cirka 3 

liv per år, 55 allvarligt skadade och 8 mycket allvarligt skadade. Genom att arbeta mer med till 

exempel hastighetsdämpande åtgärder som ger större minskningar av medelhastigheten kan ytterligare 

effekter uppnås på dödade och skadade. Om man lyckas minska medelhastigheten med 5 respektive 

10 km/tim kan istället 10 respektive 17 liv sparas för scenario 1. En detaljerad analys i tre kommuner 

visar att andelen skadade i kollision mellan oskyddade trafikanter och motorfordon var högre på det 

vägnät som senare fick sänkt hastighetsgräns än på det vägnät som inte fick förändrad hastighetsgräns. 

Det var ingen signifikant skillnad i andelen svårt skadade mellan det förändrade och oförändrade 

vägnätet, men efter sänkningen till 40 km/tim har andelen svårt skadade minskat och det har skett en 

förflyttning mot de måttliga skadorna.  
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Abstract 

The aim of this study is to analyze the traffic safety effects if the default speed limit in urban areas are 

changed from 50 km/h to 40 km/h.  Only accidents involving at least one motor vehicle have been 

included in the analysis. To estimate the national traffic safety effects, three different scenarios are 

studied. The scenarios are: (1) All streets in urban areas with speed limit 50 km/h are changed to 40 

km/h, (2): 80% of the streets with speed limit 50km/h are changed to 40 km/h, 20% remain at 50 km/h, 

(3) 80% of the streets with speed limit 50km/h are changed to 40 km/h, 20% change to 60 km/h. 

The results from the national analysis showed that, in the period of 2014–2016, an average of 65 

people/year died in urban areas in accidents involving at least one motor vehicle, almost 1 300 were 

seriously injured and almost 200 very seriously injured. For the three different scenarios studied in the 

report, it was estimated that scenario 1 has the potential to save about 5 lives, 83 severely injured and 

12 very seriously injured per year. For scenario 2, the effects are slightly smaller and about 4 lives per 

year can be saved, 66 seriously injured and 10 very seriously injured. In scenario 3, approximately 3 

lives are saved per year, 55 severely injured and 8 very seriously injured. If larger changes of mean 

speed could be achieved (i.e. with speed reducing measures like road narrowing, bumps, enforcement 

etc.), larger effects can also be expected for the number of killed and seriously injured. If the mean 

speed is reduced by 5 or 10 km/h, 10 respectively 17 lives can be saved for scenario 1. When studying 

three municipalities in more detail, the results show that on the road network with changed speed limit 

from 50 km/h to 40 km/h, the proportion injured in collisions between unprotected road users and 

motor vehicles was higher before the change of speed limit than on road network where the speed 

limit remained 50 km/h.   
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Förord 

Föreliggande studie är gjord på uppdrag av Trafikanalys i syfte att studera trafiksäkerhetseffekter av 

sänkt bashastighet från 50 km/tim till 40 km/tim i tätort. Uppdraget ingår som en del i ett 

regeringsuppdrag som Trafikanalys har. På VTI har huvuddelen av arbetet i projektet genomförts av 

Anna Vadeby, Åsa Forsman och Camilla Ekström. Anna Vadeby har varit projektledare. Såväl 

Transportstyrelsen som Trafikverket har varit behjälpliga med att leverera vissa data. 
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Andersson (Göteborgs stad), Elin Thulin (Halmstads kommun), Jonas Nygren (Linköpings kommun), 

Malin Melin (Malmö stad), Elenore Bjelke (Stockholms stad), Per-Olof Löfberg (Växjö kommun), 

Inger Engström (Umeå kommun) som tagit sig tid att besvara våra frågor. 
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Sammanfattning 

Trafiksäkerhetseffekter av sänkt bashastighet i tätort till 40 km/tim 

av Anna Vadeby (VTI), Åsa Forsman (VTI), Camilla Ekström (VTI) och Susanne Gustafsson (NTF, 

tidigare VTI) 

 

Syftet med föreliggande rapport är att uppskatta vilka trafiksäkerhetseffekter en sänkning av 

bashastigheten till 40 km/tim i tätort kan få. För att uppskatta detta används två olika ansatser. Dels 

görs en övergripande nationell skattning av påverkan på det totala antalet dödade, allvarligt skadade 

och mycket allvarligt skadade. Dels studeras skadeutfallet mer i detalj i tre olika kommuner (Malmö, 

Umeå och Halmstad), tre städer som redan har infört 40 km/tim på delar av sitt vägnät. Enbart olyckor 

med minst ett motorfordon inblandat har ingått i analysen. De datakällor som används i studien avser 

tättbebyggt område och därför används det begreppet när resultaten presenteras. 

För att få en realistisk skattning av trafiksäkerhetseffekterna nationellt studeras tre olika scenarier i 

tättbebyggt område. I scenarieberäkningarna antas att en förändring av hastighetsgränsen med 10 

km/tim leder till en förändring av medelhastigheten på cirka 2 km/tim. 

1. Alla gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim sänks till 40 km/tim. 

2. 80 procent av gatorna med 50 km/tim sänks till 40 km/tim, 20 procent har kvar 50 km/tim. 

3. 80 procent av gatorna med 50 km/tim sänks till 40 km/tim, 20 procent höjs till 60 km/tim. 

Resultaten från den nationella analysen visade att under åren 2014–2016 omkom i genomsnitt 65 

personer per år inom tättbebyggt område i olyckor där minst ett motorfordon varit inblandat, knappt 

1 300 skadades allvarligt och knappt 200 mycket allvarligt. För de tre olika scenarierna som studeras i 

rapporten uppskattades att scenario 1 har en potential att spara cirka 5 liv, 83 allvarligt skadade och 12 

mycket allvarligt skadade per år. För scenario 2 blir effekterna något mindre och uppskattningsvis kan 

4 liv per år sparas, 66 allvarligt skadade och 10 mycket allvarligt skadade. I scenario 3 sparas cirka 3 

liv per år, 55 allvarligt skadade och 8 mycket allvarligt skadade.  

I analysen av de tre kommunerna delas vägnätet in i olika delar. Vägnäten som studeras är dels det 

som haft hastighetsbegränsning 50 km/tim då olyckan inträffade, dels det som haft 40 km/tim. En del 

av vägnätet har haft 50 km/tim under hela tidsperioden (oförändrat 50-nät) och en del av vägnätet har 

fått hastighetsbegränsning 40 km/tim under tidsperioden efter olyckan (förändrat 50-nät). Dessutom 

jämförs olycksutfallet på det förändrade vägnätet före och efter ändrad hastighetsgräns från 50 km/tim 

till 40 km/tim. Eftersom det inte finns information om trafikarbetet på vägnäten som studeras har inga 

jämförelser gjort över tid – istället har vi valt att jämföra fördelningar över olyckstyper och skade-

grader för de olika vägnäten. 

Resultaten visar totalt sett för de tre kommunerna att på det vägnät som senare fick förändrad 

hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim (förändrat 50-nät) så var andelen skadade i kollision 

mellan oskyddade trafikanter och motorfordon högre än på det vägnät som inte fick förändrad 

hastighetsgräns (oförändrat 50-nät). För det oförändrade 50-nätet var andelen motorfordonsolyckor 

(singel och korsningsolyckor) något högre än på det förändrade 50-nätet. På det förändrade vägnätet 

som fått ny hastighetsgräns 40 km/tim har andelen skadade i motorfordonsolyckor i korsning, 

upphinnande och avsväng minskat, medan andelen kollision mellan cykel/moped och motorfordon har 

ökat något. Samma förändring fås om man endast studerar svårt och måttligt skadade.  
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Om man jämför hur skadans svårhetsgrad förändrats för de olika vägnäten och hastighetsgränserna (40 

respektive 50 km/tim) för kommunerna sammanslaget var det ingen signifikant skillnad i andelen svårt 

skadade mellan det förändrade och oförändrade vägnätet. Efter sänkning till 40 km/tim har dock 

andelen svårt skadade minskat och det har skett en förflyttning mot de måttliga skadorna. Samma 

mönster kan ses om man studerar allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade med avseende på 

risk för permanent medicinsk invaliditet.  

Förutom att uppskatta trafiksäkerhetseffekter ställdes att antal frågor via mejl om hastighetsgräns-

förändringar till 8 olika kommuner (Malmö, Halmstad, Växjö, Göteborg, Linköping, Stockholm, 

Borlänge och Umeå). Resultaten visade att i samtliga kommuner finns en påbörjad eller genomförd 

hastighetsöversyn. Kommunerna har haft lite olika strategi då man infört 40 km/tim, vissa har sänkt 

(eller planerar att sänka) hela eller stora delar 50-vägnätet till 40 km/tim (Växjö, Borlänge, Göteborg, 

Stockholm och Malmö) medan andra sänkt en mindre del av vägnätet och valt att behålla 50 km/tim 

på vissa gator. Ingen av kommunerna har gjort större förändringar av infrastrukturen i samband med 

sänkningarna, men vissa förbättringar av till exempel gång- och cykelpassager sker kontinuerligt. Om 

bashastighet 40 km/tim skulle bli verklighet tror dessa 8 kommuner att den faktiska (eller planerade) 

hastighetsgränsen på 40- respektive 50-gator inte kommer att ändras i så stor utsträckning jämfört med 

idag. Dock kan man behöva se över de lokala trafikföreskrifterna, eventuellt göra vissa förändringar i 

infrastrukturen och kunna använda pengar som annars skulle gått till skyltning till infrastruktur-

förändringar. Flera av kommunerna anger också (Borlänge, Halmstad, Linköping, Umeå och Växjö) 

att en höjning från 30 km/tim till 40 km/tim troligen inte kommer att ske. 

Sammanfattningsvis ger studiens resultat indikationer på vilka trafiksäkerhetseffekter som kan erhållas 

vid sänkt bashastighet till 40 km/tim. Det bör dock påpekas att effekterna beräknats utifrån tidigare 

faktiska medelhastighetsförändringar på drygt 2 km/tim vid en förändring av hastighetsgränsen med 

10 km/tim. Genom att arbeta mer med till exempel hastighetsdämpande åtgärder som ger större 

minskningar av medelhastigheten kan ytterligare effekter uppnås på dödade och skadade.  Om man 

lyckas minska medelhastigheten med 5 respektive 10 km/tim kan istället 10 respektive 17 liv sparas 

för scenario 1, jämfört med 5 liv då medelhastighetsminskningen är cirka 2 km/tim.  

Det bör även påpekas att till exempel allvarligt skadade cyklister i singelolyckor eller gående som 

ramlat i trafikmiljön utan att något motorfordon varit inblandat troligen inte påverkas i någon större 

utsträckning av sänkt bashastighet utan att det krävs helt andra åtgärder, såsom exempelvis förbättrat 

underhåll och halkbekämpning, för att minska dessa skador. 
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Summary 

Traffic safety effects of a new default speed limit, 40 km/h, in urban areas 

by Anna Vadeby (VTI), Åsa Forsman (VTI), Camilla Ekström (VTI) and Susanne Gustafsson (NTF, 

formerly VTI) 

 

The aim of this study is to analyze the traffic safety effects if the default speed limit in urban areas are 

changed from 50 km/h to 40 km/h. Two different approaches was used. First, a national evaluation of 

the traffic safety effects with respect to the total number of deaths and seriously injured is made. 

Second, the accident severity is studied in more detail in three different municipalities (Malmö, Umeå 

and Halmstad). These three cities have already introduced 40 km/h on parts of their road network. 

Only accidents involving at least one motor vehicle have been included in the analysis.  

To estimate the national traffic safety effects, three different scenarios are studied. It is assumed that a 

change in speed limit of 10 km/h leads to a change in mean speed of about 2 km/h. The scenarios are: 

1. All streets in urban areas with speed limit 50 km/h are changed to 40 km/h. 

2. 80% of the streets with speed limit 50km/h are changed to 40 km/h, 20% remain at 50 km/h. 

3. 80% of the streets with speed limit 50km/h are changed to 40 km/h, 20% change to 60 km/h. 

The results from the national analysis showed that, in the period of 2014–2016, an average of 65 

people/year died in urban areas in accidents involving at least one motor vehicle, almost 1 300 were 

seriously injured and almost 200 very seriously injured. For the three different scenarios studied in the 

report, it was estimated that scenario 1 has the potential to save about 5 lives, 83 severely injured and 

12 very seriously injured per year. For scenario 2, the effects are slightly smaller and about 4 lives per 

year can be saved, 66 seriously injured and 10 very seriously injured. In scenario 3, approximately 3 

lives are saved per year, 55 severely injured and 8 very seriously injured. 

When studying the three municipalities (Malmö, Umeå and Halmstad) in more detail, the results show 

that on the road network with changed speed limit from 50 km/h to 40 km/h, the proportion injured in 

collisions between unprotected road users and motor vehicles was higher before the change of speed 

limit than on the road network where the speed limit remained 50 km/h.  On streets where the speed 

limit was changed to 40 km/h, the proportion of injured in motor vehicle accidents at crossings, stops 

and turnoff decreased compared to streets with unchanged speed limit 50 km/h, while the proportion 

of bicycle/moped and motor vehicle collision increased slightly. The same applies for severely injured.  

In addition to estimating traffic safety effects, an e-mail questionnaire was sent to eight municipalities 

(Malmö, Halmstad, Växjö, Gothenburg, Linköping, Stockholm, Borlänge and Umeå). The results 

showed that all eight municipalities are performing a speed limit review. The municipalities have had 

slightly different approaches when introducing 40 km/h. Some have lowered (or plan to lower) all or 

parts of the 50 km/h road network to 40 km/h (Växjö, Borlänge, Gothenburg, Stockholm and Malmö) 

while others have lowered a smaller part of the road network and chosen to keep 50 km/h on some 

streets. None of the municipalities have made major changes to the infrastructure in connection to the 

reductions of speed limits. However, some improvements were made, for example, walking and 

cycling passages. If the new suggested default speed limit of 40 km/h would become a reality, these 

municipalities believe their speed limit review will remain valid. However, there might be a need to 

revise the local traffic regulations and possibly make some more changes to the infrastructure.  Several 

of the municipalities also indicate (Borlänge, Halmstad, Linköping, Umeå and Växjö) that an increase 

of 30 km/h to 40 km/h is unlikely to happen. 
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In conclusion, the results provide an estimate of the traffic safety effects that can be obtained if the 

default speed limit is changed from 50 km/h to 40 km/h in urban areas. It should be noted that the 

effects were calculated assuming that a speed limit change of 10 km/h lead to a mean speed change of 

about 2 km/h. If larger changes of mean speed could be achieved (i.e. with speed reducing measures 

like road narrowing, bumps, enforcement etc.), larger effects can also be expected for the number of 

killed and seriously injured. If the mean speed is reduced by 5 or 10 km/h, 10 respectively 17 lives can 

be saved for scenario 1, compared to 5 lives when the mean is reduced by about 2 km/h. 

It should also be noted that for seriously injured cyclists or pedestrians in single accidents without any 

involvement of motor vehicles it is unlikely that a change of default speed limit will have any major 

effects. To reduce such accidents and injuries, completely other measures, such as improved 

maintenance is required. 
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1. Inledning 

Under hösten 2016 lanserade Regeringen ”Nystart för nollvisionen – ett intensifierat arbete för 

trafiksäkerheten i Sverige”, Näringsdepartementet (2016). Som en del i detta har Regeringen gett 

Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna av, sänkt bashastighet i 

tätort. I uppdraget ingår även att analysera alternativ till en generell sänkning av bashastigheten, i syfte 

att ge möjligheter till sänkta hastigheter i tätort. Konsekvenserna av sänkt bashastighet i tätort, och 

alternativ till detta ska utvärderas i relation till de transportpolitiska målen som helhet. 

Möjligheten att använda hastighetsgränsen 40 km/tim infördes 2008, samtidigt som även 60, 80, 100 

och 120 km/tim infördes (Nya hastighetsgränser, prop. 2006/07:73). Sedan dess har många vägar och 

gator fått förändrad hastighetsgräns. På uppdrag av regeringen redovisade Trafikverket en utvärdering 

av de justerade hastighetsgränserna år 2012 (Trafikverket, 2012). I den lämnade Trafikverket ett 

förslag om att bashastigheterna skulle ändras och i tättbebyggt område föreslogs att den nya 

bashastigheten skulle vara 40 km/tim. 

Önskemål om ändrad bashastighet har också framförts av ett antal kommuner, i samband med arbetet 

att ta fram en nationell cykelstrategi. En sådan sänkning bör kunna ge ökad trafiksäkerhet och 

trygghet, särskilt för oskyddade trafikanter. I uppdraget till Trafikanalys (dnr N2016/05491/TS) 

framhålls: ”I miljöer där bilar och oskyddade trafikanter måste dela utrymme är det viktigt att bilarnas 

hastighet så långt möjligt anpassas så att eventuella kollisioner inte leder till dödsfall eller allvarliga 

skador. Hastigheten hos bilarna, och utformningen av trafikmiljön, är viktiga för att cyklister ska 

känna trygghet i trafiken.” Förutom förbättrad trafiksäkerhet och trygghet kan lägre hastigheter hos 

bilarna även ge positiva effekter på luftkvalitet och minskat buller. Vid en sänkt hastighet i tättbebyggt 

område kan man samtidigt befara restidsförluster för den motordrivna trafiken. En analys av de 

samhällsekonomiska effekterna och andra konsekvenser av ändrade hastighetsgränser i tättbebyggt 

område saknas. 

För att kunna ta ställning till sänkt bashastighet i tätort behövs bättre underlag inom de olika områdena 

och i den här rapporten studeras effekter på trafiksäkerhet. 

1.1. Syfte 

Syftet med föreliggande rapport är att uppskatta vilka trafiksäkerhetseffekter en sänkning av 

bashastigheten i tätort till 40 km/tim kan få.  
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2. Metod 

För att uppskatta trafiksäkerhetseffekterna av sänkt bashastighet till 40 km/tim används två olika 

angreppssätt. Dels görs en övergripande nationell skattning av påverkan på det totala antalet dödade, 

allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade (kap 2.1). Dels studeras skadeutfallet mer i detalj i tre 

olika kommuner som redan har infört 40 km/tim på delar av sitt vägnät (kap 2.2). 

I regeringsuppdraget om sänkt bashastighet till 40 km/tim används begreppet tätort1.  Dagens 

bashastighet som är 50 km/tim gäller dock inom tättbebyggt område2.  De datakällor som används i 

föreliggande rapport avser tättbebyggt område och därför används begreppet tättbebyggt område när 

resultaten presenteras. När vi hänvisar till tidigare studier har vi valt att använda samma begrepp som 

används i de aktuella studierna, vilket ofta är tätort.  

2.1. Analys på nationell nivå 

En övergripande skattning av effekterna på dödade och allvarligt skadade tas fram baserat på resultat 

från tidigare hastighetsmätningar och kända effektmodeller (Potensmodellen och 

Exponentialmodellen). Analyserna baseras på ett datauttag från den nationella olycksdatabasen 

(Strada). Datauttagen beskrivs mer i detalj nedan.  

Ett genomgående problem när det gäller trafiksäkerhetsanalyser i tättbebyggt område är att det i stor 

utsträckning saknas information om trafikarbetet på det kommunala vägnätet. Det är därför i princip 

omöjligt att genomföra en traditionell före-efter studie eftersom man då studerar antalet olyckor och 

svårhetsgrad hos olyckor före och efter förändrad hastighetsgräns i förhållande till trafikarbetet. Den 

övergripande analysen baseras därför endast på olycksutfallet på en nationell nivå samt antagna 

hastighetsförändringar utifrån tidigare studier.  

För att få en så realistisk skattning av trafiksäkerhetseffekterna som möjligt skapas tre olika scenarier 

baserade på olika antaganden om hur kommunerna kommer att förändra sina hastighetsgränser om ny 

bashastighet införs.  

Information om vägnätets längd per gällande hastighetsgräns har tagits fram från den nationella 

vägdatabasen NVDB och redovisas med syfte att ge en bild av hur hastighetsgränserna i tättbebyggt 

område förändrats sedan hastighetsöversynen påbörjades 2008. 

2.1.1. Data 

2.1.1.1. Hastigheter 

Inom detta uppdrag utnyttjas resultat från tidigare utvärderingar vad gäller faktiska förändringar av 

medelhastigheten då hastighetsgränsen sänkts från 50 km/tim till 40 km/tim i tätort. De utvärderingar 

som finns att tillgå är den tidigare utvärderingen av nya hastighetsgränser, Trafikverket (2012), en 

utvärdering av försöksverksamheten med nya hastighetsgränser i tätort, Hydén m.fl. (2008) samt en 

mindre utvärdering inom den nationella uppföljningen av hastighetsnivåer och efterlevnad i tätort 

(Vadeby och Anund, 2014). Resultaten sammanställs i Tabell 1. 

                                                      

1 Tätort definieras enligt SCB som ett tättbebyggt område med minst 200 invånare och där avstånden mellan 

husen är mindre än 200 m, samt att andelen fritidsfastigheter understiger 50%. 

2 Enligt trafikförordningen ges kommunerna mandat att besluta om tättbebyggt område. Förutsättningen är att 

beslutet avser ett område med stads- eller bykaraktär, eller jämförbart vägnät och bebyggelse. 
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Tabell 1. Ändring av medelhastigheterna vid ändring av hastighetsgränsen från 50 km/tim till 40 

km/tim i tätort. Resultat från tidigare utvärderingar. 

Studie Vägtyp  

Medelhastig-
het före 
(km/tim) 

Medelhastig-
het efter 
(km/tim) 

Föränd-
ring 

(differens) 

Relativ 
föränd-

ring 

Hydén m.fl. 
(2008) Huvudnät (42 punkter) 35,4 34,4 -1,0 -2,8% 

 Lokalnät (28 punkter) 43,9 41,0 -2,9 -6,6% 

 Totalt (70 punkter) 40,5 38,3 -2,2 -5,4% 

Trafikverket 
(2012) 

Övergripande huvudnät (4 
punkter) 48,4 44,6 -3,8 -7,9% 

 Övrigt huvudnät (48 punkter) 40,6 38,9 -1,7 -4,2% 

 Lokalnät (20 punkter) 36,4 34,8 -1,6 -4,4% 

 Totalt (72 punkter) 39,9 38,1 -1,8 -4,6% 

Vadeby och 
Anund 
(2014) 

Funktionell vägklass 3–5, 
kommunalt vägnät (7 punkter) 43,0 40,7 -2,3 -5,3% 

 

Om bashastighet 40 km/tim införs i tätort finns även möjligheten att kommunerna väljer att höja 

hastighetsgränsen på några gator från 50 km/tim till 60 km/tim. Därför redovisas tidigare resultat 

avseende medelhastighetsförändringar även vid sådana höjningar, se Tabell 2.  

Tabell 2. Ändring av medelhastigheterna vid ändring av hastighetsgränsen från 50 km/tim till 60 

km/tim i tätort. Resultat från tidigare utvärderingar. 

Studie Vägtyp  
Medelhastighet 

före (km/tim) 
Medelhastighet 
efter (km/tim) 

Förändring 
(differens) 

Relativ 
förändring 

Hydén m.fl. 
(2008) 

Alla gatutyper 
(23 punkter) 53,4 54,5 1,1 2,1% 

Trafikverket 
(2012)  

Huvudnät (15 
punkter) 52,2 53,7 1,5 2,9% 

 

Förutom de ovan nämnda studierna som har undersökt vad som händer vid en förändring av 

hastighetsgränserna finns mätningar av medelhastighet på gator och vägar med olika hastighetsgräns. I 

tätort genomförs årligen nationella hastighetsmätningar, se Vadeby och Anund (2017). Mätningarna 

genomförs av NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, under september månad på 23 

olika orter i Sverige. På varje ort mäts hastigheten på 3 olika mätplatser, sammanlagt sker mätningarna 

i 69 olika punkter och i varje punkt mäts hastigheten under en vecka. Enbart det kommunala 

huvudvägnätet med hastighetsgränser 4070 km/tim ingår i mätningarna. Resultaten från mätningarna 

2016 redovisas i Tabell 3 och visar bland annat att medelhastigheten var 45 km/tim för gator med 

hastighetsbegränsning 50 km/tim.  
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Tabell 3. Reshastigheter på det kommunala huvudvägnätet år 2016 för alla fordon, uppdelade per 

hastighetsgräns och totalt.  

Hastighetsgräns Reshastighet 2016 (km/tim) 

40 km/tim 39,2 

50 km/tim 45,2 

60 km/tim 52,5 

70 km/tim 62,1 

Totalt  47,1 

 

På det statliga vägnätet genomfördes en nationell hastighetsundersökning på statliga vägar år 2016, 

Forsman och Greijer (2016). Denna undersökning berör främst vägar på landsbygd men innefattar 

även statliga vägar i tätort. Resultat från mätningarna 2016 visar att på statliga vägar med 

hastighetsbegränsning 50 km/tim eller lägre var medelhastigheten 49 km/tim. De flesta av dessa 

mätpunkter (148 st) hade hastighetsbegränsning 50 km/tim även om enstaka punkter hade lägre 

hastighetsgräns (25 st).  

2.1.1.2. Dödade och skadade personer 

Som underlag till att uppskatta förändringen av antalet dödade och skadade personer så används två 

datauttag från Strada.  

Det första är ett uttag av antalet dödade och svårt skadade personer från Stradas polisrapporterade 

olyckor. Detta datauttag har tagits fram av VTI ur Stradas uttagswebb3 och omfattar olycksdata från 

åren 2014–2016. Endast polisrapporterade olyckor där minst ett motorfordon varit inblandat studeras. 

Information om hastighetsgräns finns med i uttaget. 

Det andra olycksuttaget kommer från Strada-sjukvård och innefattar sjukhusrapporterade olyckor och 

information om skadans svårhetsgrad uttryckt i risk för allvarlig skada och risk för mycket allvarlig 

skada. Som allvarligt skadad definieras den som i samband med en vägtrafikolycka fått en skada som 

ger minst 1 procents medicinsk invaliditet. Mycket allvarlig skada definieras som en skada som ger 

minst 10 procents medicinsk invaliditet. Uttaget är gjort av Transportstyrelsen och innehåller 

skadedata från åren 2014–2016. Endast olyckor där minst ett motorfordon varit inblandat studeras 

vilket innebär att t.ex. olyckor där enbart gående, cyklister eller spårfordon varit inblandade inte 

inkluderas. Även här finns information om hastighetsgräns med i uttaget, dock endast för de olyckor 

som rapporterats av både polis och sjukvård.   

                                                      

3 Transportstyrelsens e-tjänst: STRADA uttagswebb. 
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2.1.2. Potensmodellen och Exponentialmodellen 

Potensmodellen är, i sin ursprungliga form, en modell som beskriver sambandet mellan förändrad 

medelhastighet och antalet olyckor på en viss vägsträcka eller över ett visst område (Nilsson, 2004). 

Modellen är främst utvecklad för landsbygdsförhållanden och baseras på före-efter-studier av 

hastighetsförändringar. I potensmodellen beskrivs hur en relativ hastighetsförändring påverkar antalet 

olyckor och skadade personer. Om  = antal personskadeolyckor efter hastighetsändringen,  

= antal personskadeolyckor före hastighetsändringen,  och  = medelhastighet före respektive 

efter förändringen så ger Potensmodellen att: 

𝑦𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 = 𝑦𝑓ö𝑟𝑒 (
𝑣𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑣𝑓ö𝑟𝑒
)

𝑘

 

där k specificeras i Tabell 4. Sammantaget har ett 100-tal studier använts för att ta fram dessa 

skattningar och modellen har funnits stämma väl överens med data från många olika länder (Elvik 

m.fl., 2004). På senare år har Elvik (2009) även tagit fram separata modeller för tätort och landsbygd, 

se Tabell 4. Generellt sett har modellen något lägre potenser i tätort jämfört med landsbygd, t.ex. så är 

potensen för dödade personer 4,6 för landsbygdsvägar och 3,0 för tätortsgator. Det bör noteras att för 

tätort är konfidensintervallen långa och osäkerheterna därmed relativt stora. 

Tabell 4. Potenser i potensmodellen för olika svårhetsgrad på olyckan/personskadan. Källa: Elvik 

(2009).  

 

Svårhetsgrad 

Landsbygdsvägar/motorvägar Tätortsgator 

Potens 

(k) 

95% konfidens-
intervall 

Potens  

(k) 

95% 
konfidens-

intervall 

Dödade personer 4,6 (4,0–5,2) 3,0 (-0,5–6,5) 

Svårt skadade 3,5 (0,5–5,5) 2,0 (0,8–3,2) 

Lindrigt skadade 1,4 (0,5–2,3) 1,1 (0,9–1,3) 

Alla skadade 
personer 

2,2 (1,8–2,6) 1,4 (0,4–2,4) 

 

Elvik (2014) har också tagit fram en alternativ modell kallad Exponentialmodellen, som beskriver 

sambandet mellan hastighetsförändring och olyckor med hjälp av en exponentialfunktion: 

𝑦𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑦𝑓ö𝑟𝑒
= 𝑒𝛽(𝑣𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟−𝑣𝑓ö𝑟𝑒) 

där vföre och vefter är trafikens medelhastighet före respektive efter en åtgärd, β är en koefficient som 

skattas och yföre respektive yefter är antalet olyckor före respektive efter åtgärden.  

Exponentialmodellen baseras alltså på differensen i medelhastighet mellan efter- och föreperioden, till 

skillnad från potensmodellen som baseras på den relativa skillnaden. Koefficienterna β som används i 

analyser i denna rapport kommer från Elvik (2014) och avser viktade koefficienter och presenteras i 

Tabell 5.  

eftery förey

förev efterv
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Tabell 5. Skattningar av koefficenten β i Exponentialmodellen enligt Elvik (2014). 
 

̂ (konfidensintervall) 

Dödade personer 0,065 (0,053–0,077) 

Svårt skadade 
personer 

0,061 (0,049–0,073) 

Lindrigt skadade 
personer 

0,028 (0,018–0,038) 

 

Elvik (2013; 2014) konstaterar att såväl Potensmodellen som Exponentialmodellen beskriver 

sambandet mellan hastighetsförändringar och trafiksäkerhet på ett bra sätt, men att 

Exponentialmodellen är något bättre än Potensmodellen för personskadeolyckor, medan 

Potensmodellen är aningen bättre för dödsolyckor.  

2.1.3. Intervjuer med kommuner 

För att kunna göra rimliga antaganden om hur kommunerna kommer att agera om sänkt bashastighet 

införs i tätort har åtta olika kommuner fått besvara frågor om hur långt de kommit med hastighets-

översynen och vad bashastighet 40 km/tim i tätort skulle innebära för dem. Kommunerna är: Malmö, 

Halmstad, Växjö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Borlänge och Umeå. Representanter för 

kommunerna fick frågor via mejl och dessa frågor finns redovisade i Bilaga 1.  

2.2. Analys av utvalda kommuner 

För att studera om olyckstyp och skadornas svårhetsgrad har förändrats på gator som fått sänkt 

hastighetsgräns från 50 till 40 km/tim görs en mer detaljerad analys i tre olika kommuner, baserat på 

olycksdata rapporterat både från polis och sjukvård i Strada. Valet av kommuner baserades på de två 

kraven att kommunerna dels skulle ha rapporterat till Strada sjukvård under lång tid, dels varit tidiga 

med att införa 40 km/tim. En geografisk spridning och kommuner av olika storlek önskades också. 

Baserat på detta valdes Malmö, Halmstad och Umeå. För dessa orter kopplas olyckorna i Strada till ett 

aktuellt vägnät från NVDB. 

2.2.1. Datauttag från Strada 

Olycksdata för de tre kommunerna är hämtade från Stradas uttagswebb. Uttaget består av alla 

personskaderapporter från polis och/eller sjukvård under perioden 2003–2016 för var och en av de 

valda kommunerna. Rapporter med oskadade personer samt personer som omkommit på grund av så 

kallat naturligt dödsfall (sjukdom) eller självmord har tagits bort. Grundkriterier för Strada-urvalet per 

kommun var: 

• Alla polis- och/eller sjukvårdsrapporterade personskador 

• Tidsperiod år 2003–2016 

• Sammanvägd skadegrad4: Död, Svårt skadad (ISS 9–), Måttligt skadad (ISS 4–8) och Lindrigt 

skadad (ISS 1–3). 

                                                      

4 Sammanvägd skadegrad definieras enligt följande: Om rapport finns från sjukhuset används den bedömningen 

och indelningen görs efter ISS-värde. Om det endast finns en polisrapport så används den; om polisen angett 

lindrig skada blir det lindrig skada också i den sammanvägda skadegraden. Om polisen angett svår skada klassas 

den som måttligt skadad i det sammanvägda måttet. 
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• Bebyggelsetyp: Tättbebyggt område. 

Enbart personskaderapporter från olyckor som har en angiven säker position på karta samt koordinater 

(anges i SWEREF 99) används. I rapporten likställs antal personskaderapporter med antalet skadade 

personer. På samma sätt som i den nationella analysen inkluderas endast skadade personer i olyckor 

där minst ett motorfordon (inkl. moped) varit inblandat. Det innebär att olyckor av typen singel för 

cykel och fotgängare samt interaktion mellan de två trafikantkategorierna har tagits bort. En 

förteckning över de skadegrader och olyckstyper som redovisas i denna rapport finns i Bilaga 2.  

2.2.2. Information om vägnätet 

Information om vägnätet från NVDB (Nationell vägdatabas) har hämtats via Trafikverkets applikation 

Lastkajen 5.4. Via Lastkajen kan en modell av vägnätet samt information och egenskaper som 

beskriver vägnätet beställas. Med ett geografiskt urval för varje kommun har respektive vägnät 

beställts med betraktelsedatum 2016-12-31. Det beställda vägnätet innehåller även information om 

aktuell hastighetsgräns och senaste datum för hastighetsgränsändring. 

 

2.2.3. Kopplingsmetod för personskaderapporter 

I Strada-uttagen är det många personskaderapporter som inte har någon angiven aktuell 

hastighetsgräns för vägavsnittet vid olycksplatsen, det gäller bland annat alla olyckor som enbart 

rapporterats från sjukvården. För att bedöma hastighet vid aktuellt vägavsnitt och olyckstillfälle har 

personskaderapporterna kopplats spatialt till vägtrafiknätet för varje kommun. Sedan har information 

om aktuell hastighetsgräns och datum för hastighetsändring (från NVDB eller berörd kommun) 

använts för att få information om aktuell hastighetsgräns vid olyckan. En mer detaljerad beskrivning 

av kopplingsmetoden finns i Bilaga 3. I Tabell 6 visas hur vägnätet delas in grupper för vidare analys. 

 

Tabell 6. Uppdelning av vägnätet inför analyserna. 

Vägnät Beskrivning Beteckning 

Oförändrat vägnät:  

 
Vägar och gator inom 
tättbebyggt område som under 
hela perioden (2003–2016) haft 
50 km/tim som hastighetsgräns 
  

Oförändrat 50: Oförändrat 
vägnät som hade 50 km/tim då 
olyckan skedde 

Förändrat vägnät:  

Vägar och gator som fått 
förändrad hastighetsgräns från 
50 km/tim till 40 km/tim under 
perioden. 

Förändrat 50: förändrat vägnät 
som hade 50 km/tim när 
olyckan skedde. 

Förändrat 40: förändrat vägnät 
som hade 40 km/tim när 
olyckan skedde. 
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3. Resultat – analyser på nationell nivå 

Sedan hastighetöversynen påbörjades 2008 har man börjat använda såväl 40 som 60 och 80 km/tim i 

tättbebyggt område. I Figur 1 redovisas förändringen i väglängd för olika hastighetsgränser mellan 

åren 2010 och 2016. Sett till väglängd är 50 km/tim fortfarande den dominerande hastighetsgränsen, 

men 40 km/tim har ökat kraftigt sedan 2010. År 2010 fanns ca 1 200 km väg med hastighetsgräns 40 

km/tim och år 2016 var längden ca 12 000 km. Totalt sett fanns i slutet av 2016 ca 28 000 km med 

hastighetsbegränsning 50 km/tim inom tättbebyggt område. 

 

 

Figur 1. Väglängd (km) inom tättbebyggt område uppdelat på hastighetsgräns, 2010 och 2016. Källa 

NVDB, Trafikverket (2017).  

 

I Tabell 7 redovisas hur väglängden på gator med 40 km/tim inom tättbebyggt område fördelades på 

funktionell vägklass och väghållare år 2016. Klassificeringen enligt funktionell vägklass beskriver hur 

viktig en väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter och klasserna är 0–9, se Vägverket 

(2006). Klass 0 är de viktigaste vägarna (Europavägar) och klass 9 de minst viktiga vägarna. Inom 

tättbebyggt område används huvudsakligen klass 3–7 och huvudvägnätet är klassat inom klass 3–5.  

För det statliga vägnätet är det främst på gator med funktionell vägklass 3–5 som det förekommer 40 

km/tim medan det för kommunalt och enskilt vägnät är vanligast med 40 km/tim på gator med 

funktionell vägklass 6 eller högre. Ca 70 procent av gatorna inom tättbebyggt område med 

hastighetsgräns 40 km/tim ligger på det kommunala vägnätet. 

Tabell 7. Väglängd (km) på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim i tättbebyggt område uppdelat 

efter funktionell vägklass och väghållare. År 2016. 

 Väghållare 

Funktionell 
vägklass Statlig Kommunal Enskild 

≤ 2 76 7 0 

3 - 5 907 1 500 16 

≥ 6 26 6 270 2 248 

Totalt 1 009 7 776 2 264 
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3.1. Intervjuer med kommuner 

Hastighetsöversyn 

I samtliga av de undersökta kommunerna finns en påbörjad eller genomförd hastighetsöversyn.  

Borlänge ingick i pilotprojektet Rätt fart i staden och genomförde en hastighetsöversyn år 2010, men 

ett fåtal sträckor med 50 km/tim blev kvar. Hastigheten på dessa ska ändras efter att man 

hastighetssäkrat passager/övergångsställen eller åtgärdat bullerproblem. Göteborg har arbetat med 

hastighetssäkring i form av gupp och rekommenderad 30 km/tim på lokala bostadsgator. Under 2014 

påbörjades en hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden (2008). Rapporten är klar men ej beslutad 

eftersom politikerna har valt att avvakta det pågående regeringsuppdraget. Halmstad gjorde en 

hastighetsöversyn för tätorten5 år 2010 (ett testområde gjordes redan 2007). Därefter har utredning 

enligt Rätt fart i staden, genomförts i samtliga tättbebyggda områden. Omskyltning har skett i 

Halmstad tätort och i de flesta tättbebyggda områden (några återstår). På de vägar där Trafikverket är 

väghållare görs omskyltningen enligt en gemensam plan mellan Trafikverket och Halmstads kommun. 

I Linköping är hastighetsöversynen genomförd och i centralorten och i enstaka av kommunens 

småorter har översynen implementerats. I Malmö är del 1 av hastighetsöversynen klar, den gäller 

området innanför Inre Ringvägen samt Oxie och Tygelsjö.  Del 2 som gäller övriga Malmö (utom 

större delen av Inre och Yttre Ringvägarna samt det statliga vägnätet) är pågående och väntar på 

politiskt beslut och remiss under sommaren 2017. En tredje del gäller att alla gator som omger skolor 

ska få 30 km/tim. Ungefär 70 procent av dessa gator saknar 30 km/tim idag och här pågår utredning 

och inventering, som eventuellt blir klart under 2017. Stockholm håller på med en hastighetsöversyn. 

Trafikkontoret har delat in staden i fyra delområden och genomförandebeslut finns för delområde 1 

(Spånga, Tensta, Kungsholmen, Hägersten och del av Liljeholmen). Hastighetssänkningarna är 

genomförda och omskyltade, medan hastighetshöjningarna införs när fysiska åtgärder har genomförts. 

Ett inriktningsbeslut gällande fysiska åtgärder togs av Trafiknämnden i februari 2017.  Resterande 

delar av hastighetplanen är beslutade i Trafiknämnden och ute på remiss. I Umeå påbörjades 

hastighetsöversynen år 2009 och omskyltningen gjordes 2011–2014. Alla tättbebyggda områden inom 

kommunen omfattades. I Växjö är hastighetsöversynen klar sedan 2014/2015, även utvärdering och 

anpassning är klar.  

Hur hastigheterna har ändrats 

Flera av kommunerna har angett att de gjort översynen enligt metoden Rätt fart i staden. Det innebär 

30 km/tim på lokalgator och i bostadsområden, medan man har 40 och 60 km/tim på uppsamlingsgator 

och huvudgator. Linköping har specificerat hur metoden har använts: gångfart på centrala gator i en 

nivå, 30 på lokalgator, 40 i huvudvägnätet centralt, 50 i huvudvägnätet längre ut i systemet, 60 vid 

separering av oskyddade trafikanter men med bilkorsningar, 70 vid separering och långa 

korsningsavstånd, samt 80 vid mittseparering. Eftersom målet med hastighetsöversynen i Göteborg var 

sänkt hastighet har 50-gatorna till största delen sänkts till 30 eller 40 km/tim, liksom i Umeå. I Malmö 

var fokus på att sänka 50-vägar till 40. Halmstad kommuns företrädare har i sitt arbete utgått från att 

40 km/tim ska vara den nya bashastigheten. I dagsläget finns 50 km/tim på en gata, men om 

bashastighet 40 införs så sänker man troligen även på den.  

Typ av gator med 40 km/tim 

I Borlänge är det centrala avsnitt som fått 40 km/tim. I Malmö är det 40 km/tim på samtliga lokalgator 

i centrum innanför Inre Ringvägen. På alla genomfartsgator i Växjö har man sänkt från 50 till 40 

km/tim. Göteborg och Stockholm har 40 km/tim på huvudgator och uppsamlingsgator/lokala 

matargator. Detta gäller också i Halmstad och Umeå samt på industrigator. I Umeå används 40 km/tim 

                                                      

5 Här har vi använts samma begrepp som kommunerna använt i sina svar (tätort eller tättbebyggt område). 
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även inom vissa bostadsområden där det finns få in- och utfarter mot gatan samt ett separat gång- och 

cykelvägnät. I Linköping är det 40 km/tim på huvudgator och större gator i de centrala delarna. 

Det förekommer i ett fåtal kommuner att hastigheten höjts från 30 km/tim till 40 km/tim. I Stockholm 

finns beslut om detta, men omskyltning sker först när fysiska åtgärder har genomförts (planerat att 

påbörjas hösten 2017). I Malmö har detta skett i ett större delområde med bykaraktär men som idag är 

en del av den centrala bebyggelsen. Vid skolorna har dock hastigheten inte höjts. I Halmstad och 

Umeå har man höjt från 30 till 40 km/tim för att få sammanhängande områden. 

Andel av 50-vägnätet som sänkts till 40 km/tim 

I Växjö har hela 50-vägnätet sänkts till 40 km/tim. I Halmstad är det 90 procent som sänkts och i 

Borlänge har ungefär 80 procent av 50-vägnätet sänkts till 40 km/tim. I Göteborg har ingen 

omskyltning gjorts än, men man beräknar att cirka 83 procent av huvudvägnätet och lokala matargator, 

vilka inventerades i översynen, sänks till 40 km/tim. Cirka 7 procent av vägnätet består av tydliga 50-

gator som kräver lite mer omfattande åtgärder för att lyckas med en hastighetssänkning. På någon 

enstaka 50-gata kan 60 km/h vara aktuellt istället. Lokalnätet är inte inräknat i detta, men där sänks 

enligt Göteborgs förslag allt från dagens 50 med rekommenderad 30, till 30 km/tim. Malmö anger att 

60 procent är sänkt om man räknar utifrån den samlade bebyggelseytan, räknar man i antal mil blir det 

mer eftersom vägnätet är mer finmaskigt inne i centrum. Umeå uppskattar att de har sänkt 40 procent 

av tidigare 50-gator till 40 km/tim. Linköping anger att 25 procent av 50-vägnätet sänkts till 40 

km/tim. I Stockholm är det mesta i hastighetsplanen sänkningar, då de flesta huvudgatorna har fått 

eller föreslås få sänkt från 50 till 40 km/tim. 

Förändringar i infrastrukturen 

I Linköping och Umeå har inga förändringar i infrastrukturen gjorts i samband med införandet av 40 

km/tim. I Borlänge har inte mycket förändringar gjorts, men man har som ambition att hastighetssäkra 

minst 2–3 passager per år. I Växjö pågår förändringar i infrastrukturen kontinuerligt. Göteborg har 

ännu inte skyltat om, och i ett pilotområde har inga åtgärder ännu vidtagits. Man planerar dock för att 

utföra en hel del hastighetsdämpande åtgärder på de framtida 40-gatorna.  Halmstad har bland annat 

byggt cykelbanor utmed gator med hastighetsregleringen 40 km/h, vilket som positiv följdeffekt 

inneburit en trängre gatusektion. Man bygger hastighetssäkrade passager där de större gång- och 

cykelbanorna korsar huvudgatorna. Där trafikflödet tillåter byggs timglashållplatser och man bygger 

om farliga korsningar till cirkulationsplatser. På flertalet gator i Stockholm kommer hastigheten att 

sänkas utan att åtgärder genomförs. Det finns dock behov av åtgärder på vissa gator för att skapa en 

säker miljö där oskyddade trafikanter rör sig. Där hastigheten höjs görs alltid en särskild bedömning 

av vilka åtgärder som behövs. Följande kriterier används som bedömningsgrund: platser där många 

oskyddade trafikanter (främst barn) rör sig, platser med stort olycksantal och sträckor med låg 

hastighetsefterlevnad. Malmö har tagit bort många övergångsställen, och hastighetssäkrat många av de 

gång- och cykelpassager som är kvar, särskilt på de större och mer högtrafikerade vägarna. Man har 

även reglerat och hastighetssäkrat flera cykelöverfarter och håller på att tydliggöra cykelpassager. 

Om bashastigheten skulle blir 40 km/tim 

Malmö ser positivt på att bashastigheten skulle bli 40 km/tim, men troligen inför de 40 km/tim innan 

det eventuellt blir bashastighet eftersom de ligger nära detta i planeringen. I industriområden blir det 

snarare en höjning till 60, fast med vissa hastighetssäkrade passager för oskyddade trafikanter och 

förbättrade lösningar i korsningar för att undvika olyckor. Några enskilda vägområden, som ligger 

inom tättbebyggt område, föreslås få 40 istället för 30. Malmö har också två vägar där vägen 

signalerar 60, men har fasta hinder eller bullerproblem som gör att det inte går att höja utan större 

justeringar. Dessa lämnas till vidare till 50, enligt förvaltningens förslag. 
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Stockholms stad har valt att frångå 50 km/tim och 70 km/tim helt i samband med hastighetsplanen och 

kommer när hastighetsplanerna är genomförda ha 40 km/tim på de flesta huvudgator (några 60 km/tim 

och någon enstaka ev. 80 km/tim). Därmed tror de inte att en ny bashastighet på 40 km/tim kommer ha 

så stor påverkan i praktiken. Höjning från 30 till 40 kommer göras i samband med 

hastighetsplansarbetet. 

Inte heller Borlänge tror att bashastighet 40 km/tim skulle innebära någon större ändring. Man har inte 

heller många avsnitt kvar med 50 km/tim. 

I centralorten skulle Linköping välja att behålla 50 km/tim eftersom det är ett aktivt beslut där det är 

50 km/tim, och om bashastigheten skulle bli 40 km/tim skulle de då behöva skapa lokala 

trafikföreskrifter för de gator som idag har 50 km/tim. I de större småorterna där ytterligare arbete 

behöver genomföras för att korrekt skyltning ska uppnås skulle 50 kanske behållas med hänsyn till 

arbetsinsats och arbetsbelastning. Möjligen skulle genomförande av hastighetsplanen i småorterna 

kunna genomföras snabbare, särskilt i mindre tätorter där Trafikverket är väghållare av gräns 50/70 

och som troligen skulle ersättas med ny gräns 40/70 utan föreskrift. 

Umeå anser att det är ett stort arbete att se över de lokala trafikföreskrifterna, men de skulle nog ha 

kvar hastigheterna enligt hastighetsplanen. De har få 50-gator kvar efter hastighetsöversyn, och 

kommer eventuellt att behålla dessa. 

Göteborg säger att de skulle behöva planera sitt genomförande på ett annat sätt om det blev 

bashastighet 40 km/tim. De skulle då kunna lägga mer pengar på åtgärder istället för på vägmärken.  

Göteborg kommer att jobba för att så många 50-gator som möjligt sänks om det blir bashastighet 40 

km/tim. De har fått tydliga direktiv från trafikkontorets ledning om att jobba mot de jämna 

hastighetsgränserna. En del av 50-gatorna är väldigt tydliga 50-gator och kräver större ombyggnation 

gärna tillsammans med förtätning för att lyckas. Även vissa av de gator som föreslagits få 60 km/tim 

på grund av sin utformning kan med omfattande åtgärder, typ förtätning, sänkas till 40 km/tim. En del 

av dessa tydliga 50-gator ligger i industriområden och kan vara svårare att motivera en större 

ombyggnation för, så de kommer behöva utredas vidare. Göteborg kommer inte att höja från 30 till 40 

på några gator, men det kommer bli diskussion kring hur man ska göra med områden med 

rekommenderad 30 km/tim. Dessa är till stor del hastighetssäkrade och de funderar över om de ska 

skylta skarp 30 km/tim eller behålla nuvarande skyltning alternativt ta bort den rekommenderade 

hastighetsgränsen. Generellt så förespråkas i hastighetsöversynen att de rekommenderade 30-skyltarna 

tas bort. 

I Halmstad skulle man i vissa fall även göra förändringar i infrastrukturen, t.ex. få ner gatusektionen 

och ändra linjeföring etc. så att gatans utformning överensstämmer med skyltad hastighet. 

Borlänge, Halmstad, Linköping, Umeå och Växjö, säger att någon höjning från 30 till 40 inte kommer 

att ske.  

Andel av 50-vägnätet som skulle sänkas till 40 km/tim  

De flesta kommuner som intervjuats har redan gjort sänkningar till 40 km/tim eller sådana sänkningar 

finns med i planeringen oavsett införandet av bashastighet 40 km/tim eller inte. De svar som angetts 

ovan av hur stor andel av 50-vägnätet som sänkts till 40 km/tim kan därför anses gälla. I Linköping 

skulle andelen bli 30 procent om bashastighet 40 infördes. Malmö anger att av nuvarande 50-sträckor 

skulle cirka hälften sänkas till 40 km/tim (mätt till ytan), och andra hälften höjas till 60 km/tim. 

Förändringar i infrastrukturen 

Göteborg anser att åtgärder i infrastrukturen behövs för att hjälpa trafikanterna att följa 

hastighetsgränserna. Aktuella åtgärder är gupp, chikaner, avsmalning t.ex. överkörningsbar mittrefug, 

förtätning längs gatan för att ändra gatans livsrum, skapa mer stadsmässiga gaturum. 
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Stockholms stad har valt att ta ett omfattande grepp kring fysiska åtgärder i samband med 

hastighetsplanen och förändrade hastighetsgränser. Fysiska åtgärder görs både på gator där hastigheten 

höjs och där hastigheten sänks. Man utgår ifrån fem kriterier när man utreder om en huvudgata är 

föremål för fysiska åtgärder inom ramen för hastighetsplanen: gator/platser som ligger intill en 

skola/större idrottsplatser m.m.; gator där hastigheten höjs; gator/platser där man gör bedömningen att 

hastighetsefterlevnaden kommer vara låg; olycksdrabbade gator/platser; gator/platser där man har 

”röda” kvalitetsavvikelser för oskyddade trafikanter. Stockholm kommer göra mycket punktåtgärder, 

framförallt vid gcm-passager. Exempel på fysiska åtgärder är: avsmalningar, olika typer av upphöjda 

passager, cirkulationsplatser. Man kommer även utreda möjligheterna till ATK. 

Malmö anser att det är möjligt att det kan bli förändringar i infrastrukturen med bashastighet 40 

km/tim, men en stor del av den täta staden har redan 40 samt att nya områden planeras och utformas 

till 40 redan i byggskedet. Bashastighet 40 km/tim kan eventuellt påverka bredder på nya körbanor. I 

övrigt påverkar ny bashastighet inte infrastrukturen så mycket med tanke på att Malmö redan haft 40 

så länge, bilister har vant sig och sänkt tempot och kommunen har byggt en del åtgärder för att sänka 

tempot eller för att trafiksäkra. En sak som påverkats av hastigheten är Malmös trafiksignaler. 

Förändringen innebär att säkerhetsmarginalerna mellan 40-50-60 förändrar tiden när ingen får köra, 

och ”gröna vågen” måste justeras om de faktiska hastigheterna förändras. 

Umeå anser att på de få 50-gator som finns kvar behövs hastighetsdämpande åtgärder för att 40 ska bli 

självförklarande. Det görs stora ombyggnader på de flesta gator (80 procent): avsmalningar, farthinder 

m.m. 

Borlänge kommer att säkra upp så att verklig hastighet blir så nära 40 km/tim som möjligt för att få en 

acceptans för skyltad hastighet. 

3.2. Scenarier 

För att uppskatta effekter på dödade och skadade personer studeras tre olika scenarier som är tänkta att 

illustrera vad bashastighet 40 km/tim i tätort kan komma att innebära för trafiksäkerheten. Dessa 

scenarier har tagits fram baserat på vilka hastighetseffekter och hastighetsnivåer man sett i tidigare 

studier (se 2.1.1) och hur kommunerna resonerar kring vad bashastighet 40 km/tim i tätort skulle 

kunna innebära.  

1. Alla gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim (28 000 km, 2016) sänks till 40 km/tim. 

2. Ca 80 procent av gatorna (med avseende på trafikarbete) med 50 km/tim sänks till 40 km/tim. 

Övriga 20 procent har kvar 50 km/tim. 

3. Ca 80 procent av gatorna (med avseende på trafikarbete) med 50 km/tim sänks till 40 km/tim. 

Övriga 20 procent höjs till 60 km/tim. 

Eftersom det generellt sett inte finns information om hur trafikarbetet är fördelat i tätort har följande 

approximation gjorts i scenario 2 och 3: att 80 procent av trafikarbetet på gator med hastighetsgräns 50 

km/tim sänks till 40 km/tim approximeras med att 80 procent av de dödade/skadade på 50 km/tim 

påverkas. Motsvarande antagande gäller även för den antagna höjningen från 50 km/tim till 60 km/tim 

i scenario 3. 

Tidigare effektutvärderingar av vad som händer med medelhastigheten då hastighetsgränsen sänkts 

från 50 till 40 km/tim (se kap 2.1.1) har visat att medelhastigheten minskar med ca 5 procent, 

motsvarande förändring då hastighetsgränsen höjts från 50 km/tim till 60 km/tim är en ökning med ca 

3 procent. Hastighetmätningar i tätort hösten 2016 (Vadeby och Anund, 2017) visar att 

medelhastigheten på gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim är 45,2 km/tim. I Tabell 8 redovisas 

förutsättningarna för de tre scenarierna. 
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Tabell 8. Förutsättningar för de tre scenarierna som används för effektberäkningar. 

Scenario Medelhastighet före 
(km/tim) 

Medelhastighet efter på 
40 km/tim (km/tim) 

Medelhastighet efter 
på 60 km/tim (km/tim) 

1 45,2 42,9 - 

2 45,2 42,9 - 

3 45,2 42,9 46,6 

 

Som ett alternativ till scenarierna som redovisas ovan studeras även vilka trafiksäkerhetseffekter man 

skulle kunna uppnå om medelhastighetsförändringen var lika stor som förändringen på skylten (10 

km/tim) samt hälften av förändringen på skylten (5 km/tim). 

3.3. Trafiksäkerhetsnivåer på nuvarande vägnät  

3.3.1. Omkomna 

Under åren 2014–20166 omkom totalt 195 personer inom tättbebyggt område, vilket innebär i 

genomsnitt 65 personer per år. Dessa personer fördelas efter hastighetsgräns enligt Tabell 9. När det 

gäller de med okänd hastighetsgräns (22 procent) antar vi i fortsättningen att de fördelas över 

hastighetsgräns på samma sätt som de med angiven hastighetsgräns. Beräknat antal omkomna med 

detta antagande visas i Tabell 10. I Figur 2 redovisas motsvarande andelar. Ca 55 procent av de 

omkomna inom tättbebyggt område har omkommit på gator med hastighetsgräns 50 km/tim.  

Tabell 9. Antal omkomna 2014, 2015 och 2016 inom tättbebyggt område efter hastighetsgräns. 

Hastighetsgräns 2014 2015 2016 Medel 2014–2016 

≤ 30 km/h 5 5 5 5 

40 km/h 5 2 5 4 

50 km/h 28 29 27 28 

60 km/h 3 3 3 3 

70 km/h 4 6 6 5 

≥ 80 km/h 1 2 13 5 

Okänt 21 11 11 14 

Totalsumma 67 58 70 65 

 

                                                      

6 För 2016 preliminära data baserade på totalt 263 dödade. Slutgiltigt resultat för 2016 blev 270 dödade. 
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Tabell 10. Beräknat antal omkomna i medel 2014–2016 inom tättbebyggt område efter 

hastighetsgräns. Omkomna med okänd hastighetsgräns antas följa samma fördelning över 

hastighetsgräns som de med känd hastighetsgräns. 

Hastighetsgräns Medel 2014–2016 

≤ 30 km/h 6 

40 km/h 5 

50 km/h 36 

60 km/h 4 

70 km/h 7 

≥ 80 km/h 7 

Totalt 65 

 

 

Figur 2. Andel omkomna (2014–2016) inom tättbebyggt område efter hastighetsgräns. Omkomna med 

okänd hastighetsgräns antas följa samma fördelning över hastighetsgräns som de med känd 

hastighetsgräns. 

 

I Tabell 11 redovisas hur omkomna på gator i tättbebyggt område med hastighetsbegränsning 50 

km/tim fördelar sig efter olyckstyp. Ca 37 procent är fotgängare som blivit påkörda av något 

motorfordon, ca 18 procent är cyklister eller mopedister som kolliderat med ett motorfordon och ca 24 

procent är singelolyckor med motorfordon. Observera att olyckor med enbart cyklister och/eller 

fotgängare är exkluderade. 
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Tabell 11. Andel omkomna (2014–2016) efter olyckstyp på gator i tättbebyggt område med 

hastighetsbegränsning 50 km/tim. Exkl. olyckor med enbart cyklister och/eller fotgängare. 

Olyckstyp 
Andel 

(%) 

Avsvängande motorfordon 2,4 

Cykel/moped-motorfordon 17,9 

Fotgängare-motorfordon 36,9 

Moped singel 2,4 

Korsande-motorfordon 8,3 

Möte - motorfordon 3,6 

Singel - motorfordon 23,8 

Upphinnande - motorfordon 1,2 

Övrigt 3,6 

Totalt 100,0 

 

3.3.2. Allvarligt skadade 

I följande avsnitt redovisas hur antalet allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade med avseende 

på risk för permanent medicinsk invaliditet, RPMI (se Bilaga 2) fördelar sig inom tättbebyggt område. 

Under åren 2014–2016 skadades totalt ca 23 000 personer inom tättbebyggt område i olyckor där 

motorfordon varit inblandade (cykel singel, gående singel samt olyckor mellan dessa två oskyddade 

trafikantgrupper har exkluderats), vilket innebär i genomsnitt knappt 7 700 personer per år. Av dessa 

7 700 förväntas knappt 1 300 bli allvarligt skadade och knappt 200 bli mycket allvarligt skadade varje 

år. Dessa personer fördelas efter hastighetsgräns enligt Tabell 12.  

Tabell 12. Antalet skadade, allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade fördelade efter 

hastighetsgräns, totalt 2014–2016. Cykel singel, gående singel samt olyckor mellan dessa två 

trafikantgrupper exkluderade.   

 Hastighetsgräns (km/tim) 

Skadegrad ≤30 40 50 60 70 ≥80 Okänt Saknas Totalt 

Skadade 705 1 414 3 650 359 866 343 1 834 13 788 22 958 

Allvarligt skadade (RPMI1) 133 255 686 61 145 60 351 2 074 3 764 

Mycket allvarligt skadade (RPMI10) 26 47 118 10 25 12 57 264 560 

 

För en stor andel, ca 80 procent, saknas uppgift om hastighetsgräns. I Tabell 13 har vi antagit att de 

allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade utan hastighetsgräns följer samma fördelning över 

hastighetsgräns som de med angiven hastighetsgräns. I Figur 3 redovisas motsvarande andelar. Cirka 

50 procent av de allvarligt respektive mycket allvarligt skadade har varit inblandade i en olycka på en 

gata med hastighetsbegränsning 50 km/tim. 
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Tabell 13. Beräknat antal allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade (medel 2014 – 2016) inom 

tättbebyggt område efter hastighetsgräns. Allvarligt respektive mycket allvarligt skadade med okänd 

hastighetsgräns antas följa samma fördelning över hastighetsgräns som de med känd hastighetsgräns.  

Hastighetsgräns Allvarligt skadade Mycket allvarligt skadade 

≤ 30 km/h 125 21 

40 km/h 239 37 

50 km/h 642 93 

60 km/h 57 8 

70 km/h 135 19 

≥ 80 km/h 56 10 

Totalt 1 255 187 

 

 

Figur 3. Beräknad andel allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade inom tättbebyggt område 

fördelat på hastighetsgräns. Gående singel och cykel singel exkluderat. 

 

I Figur 4 redovisas hur andelen allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade (2014 – 2016) på 

gator i tättbebyggt område med hastighetsbegränsning 50 km/tim fördelar sig efter olyckstyp. Ca 25 

procent är av typen motorfordon som kolliderar med cykel eller moped, ca 20 procent är fotgängare 

som blivit påkörda av något motorfordon, ca 10 procent är korsningsolyckor och ca 15 procent är 

singelolyckor med motorfordon. 
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Figur 4. Andel allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade (2014–2016) fördelade efter olyckstyp 

på gator i tättbebyggt område med hastighetsbegränsning 50 km/tim. Gående singel och cykel singel 

exkluderat. 

3.4.  Trafiksäkerhetseffekter av sänkt bashastighet 

För att uppskatta vilka trafiksäkerhetseffekter man kan förvänta sig av sänkt bashastighet har två olika 

modeller använts, Potensmodellen och Exponentialmodellen (se kap 2.1.2). I Tabell 14 redovisas 

uppskattade trafiksäkerhetseffekter beräknade utifrån Potensmodellen och i Tabell 15 visas 

motsvarande skattningar för Exponentialmodellen. För samtliga skattningar har antal 

omkomna/allvarligt skadade/mycket allvarligt skadade på gator med 50 km/tim inom tättbebyggt 

område använts som bas. Det vill säga, 36, 642 respektive 93 (se Tabell 10 och Tabell 13).  

För de tre olika scenarierna som studeras uppskattas att scenario 1, där alla gator med 50 km/tim sänks 

till 40 km/tim, har en potential att spara ca 5 liv, 63/83 (Potens/Exponential) allvarligt skadade och 

9/12 mycket allvarligt skadade per år. För scenario 2 (80 procent av gatorna med 50 km/tim sänks till 

40 km/tim, övriga 20 procent har kvar 50 km/tim) blir effekterna något mindre och uppskattningsvis 

kan 4 liv per år sparas, samt 50/66 allvarligt skadade och 7/10 mycket allvarligt skadade. I Scenario 3 

(80 procent av gatorna med 50 km/tim sänks till 40 km/tim, övriga 20 procent höjs till 60 km/tim) 

sparas ca 3 liv per år, 37/55 allvarligt skadade och 5/8 mycket allvarligt skadade. 

Tabell 14. Beräknade trafiksäkerhetseffekter av sänkt bashastighet i tätort för tre olika scenarier. 

Resultaten är beräknade med hjälp av Potensmodellen.  

Scenario Omkomna Allvarligt skadade Mycket allvarligt skadade 

1 -5 -63 -9 

2 -4 -50 -7 

3 -3 -37 -5 
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Tabell 15. Beräknade trafiksäkerhetseffekter av sänkt bashastighet i tätort för tre olika scenarier. 

Resultaten är beräknade med hjälp av Exponentialmodellen. Medelhastighetsförändring enligt 

tidigare studier, ca 2 km/tim. 

Scenario Omkomna Allvarligt skadade Mycket allvarligt skadade 

1 -5 -83 -12 

2 -4 -66 -10 

3 -3 -55 -8 

 

Skattningarna för allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade skiljer sig något beroende på vilken 

modell som används, Potensmodellen eller Exponentialmodellen. Enligt Elvik (2013; 2014) är båda 

modellerna bra på att beskriva sambandet mellan hastighetsförändringar och trafiksäkerhet, men 

Exponentialmodellen är något bättre för personskadeolyckor och Potensmodellen något bättre för 

dödsolyckor. I detta fall ger båda modellerna samma skattning för dödsolyckorna medan 

Exponentialmodellen ger något större effekter för de allvarligt och mycket allvarligt skadade. För 

tätort är potenserna i Potensmodellen dessutom relativt osäkra jämfört med exponenterna i 

Exponentialmodellen (se kap 2.1.2). Baserat på detta är bedömningen att Exponentialmodellen i detta 

fall ger de mest tillförlitliga skattningarna och att resultaten i Tabell 15 bör användas i första hand. 

3.4.1. Alternativa scenarier med större medelhastighetsförändringar 

Resultaten som redovisas i Tabell 15 är beräknade utifrån vilka förändringar man har sett i tidigare 

studier, det vill säga att en sänkning av hastighetsgränsen från 50 km/tim till 40 km/tim leder till en 

medelhastighetsförändring på ca 2 km/tim (5 procent) och betraktas som de mest troliga om inga 

ytterligare åtgärder än en förändring av skyltningen genomförs. Om man istället antar att man 

genomför hastighetsdämpande åtgärder så att effekterna på medelhastigheten blir större så blir även de 

uppskattade effekterna på dödade och allvarligt skadade betydligt större. 

Ett alternativt scenario som ibland diskuteras är att man sänker bashastigheten till 30 km/tim. Det finns 

få tidigare studier av detta scenario då hastigheten sänks från 50 km/tim till 30 km/tim, men enligt 

mätningar från Hydén m fl. (2008) så minskade medelhastigheten med ca 2 km/tim även där. Det 

fanns en tydlig tendens att effekten ökande med ökande förehastighet och i ett par fall där 

förehastigheten var ca 45 km/tim minskade medelhastigheten med drygt 5 km/tim.  

I Tabell 16 redovisas potentiella effekter om medelhastighetsförändringen istället för ca 2 km/tim 

antas bli 5 km/tim. Medelhastigheten på gatorna med sänkt hastighetsgräns blir då blir då 40,2 km/tim 

och på gatorna med höjd hastighetsgräns 50,2 km/tim. Scenario 1 har då en potential att spara ca 10 

liv, 169 allvarligt skadade och 24 mycket allvarligt skadade per år. För scenario 2 kan då 8 liv per år 

sparas, samt 135 allvarligt skadade och 20 mycket allvarligt skadade. I scenario 3 sparas 5 liv per år, 

89 allvarligt skadade och 13 mycket allvarligt skadade. 

Tabell 17 redovisar resultaten om medelhastighetsförändringen är 10 km/tim. Medelhastigheten på 

gatorna med sänkt hastighetsgräns blir då 35,2 km/tim och på gatorna med höjd hastighetsgräns 55,2 

km/tim. Då har scenario 1 en potential att spara ca 17 liv, 293 allvarligt skadade och 42 mycket 

allvarligt skadade per år. För scenario 2 kan 14 liv per år sparas, 235 allvarligt skadade och 34 mycket 

allvarligt skadade. I scenario 3 sparas ca 7 liv per år, 127 allvarligt skadade och 18 mycket allvarligt 

skadade. 

Tabell 18 redovisar resultaten om medelhastighetsförändringen är 15 km/tim. Medelhastigheten på 

gatorna med sänkt hastighetsgräns blir då blir då 30,2 km/tim och på gatorna med höjd hastighetsgräns 

60,2 km/tim. Då har scenario 1 en potential att spara ca 22 liv, 385 allvarligt skadade och 56 mycket 

allvarligt skadade per år. För scenario 2 kan 18 liv per år sparas, 308 allvarligt skadade och 45 mycket 
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allvarligt skadade. I scenario 3 sparas ca 6 liv per år, 116 allvarligt skadade och 17 mycket allvarligt 

skadade. 

 

Tabell 16. Potentiella trafiksäkerhetseffekter av sänkt bashastighet i tätort för tre olika scenarier. 

Resultaten är beräknade med hjälp av Exponentialmodellen. Medelhastighetsförändring 5 km/tim. 

Scenario Omkomna Allvarligt skadade Mycket allvarligt skadade 

1 -10 -169 -24 

2 -8 -135 -20 

3 -5 -89 -13 

 

Tabell 17. Potentiella trafiksäkerhetseffekter av sänkt bashastighet i tätort för tre olika scenarier. 

Resultaten är beräknade med hjälp av Exponentialmodellen. Medelhastighetsförändring 10 km/tim. 

Scenario Omkomna Allvarligt skadade Mycket allvarligt skadade 

1 -17 -293 -42 

2 -14 -235 -34 

3 -7 -127 -18 

 

Tabell 18. Potentiella trafiksäkerhetseffekter av sänkt bashastighet i tätort för tre olika scenarier. 

Resultaten är beräknade med hjälp av Exponentialmodellen. Medelhastighetsförändring 15 km/tim. 

Scenario Omkomna Allvarligt skadade Mycket allvarligt skadade 

1 -22 -385 -56 

2 -18 -308 -45 

3 -6 -116 -17 
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4. Resultat - analys av utvalda kommuner 

De tre utvalda kommunerna för en mer detaljerad analys (Malmö, Halmstad och Umeå) är av olika 

karaktär när det gäller storlek, befolkning och geografisk placering. Malmö kommun som är sydligast 

belägen är den största kommunen sett till befolkning men minst till ytan. Tabell 19 anger befolkning 

och landareal för kommunerna samt väglängd inom tättbebyggt område.  

Tabell 19. Befolkning och landareal per 31 december 2016. Källa SCB7och NVDB. 

Kommun Befolkning 

2016–12–31 

Landareal (km2) 

2017–01–01 

Väglängd (km) inom tättbebyggt område 

2016–12–31 

Malmö 328 494 157 1 055 

Umeå 122 892 2 317 703 

Halmstad 98 538 1 014 763 

 

I Figur 5 – Figur 7 redovisas vägnätets längd inom tättbebyggt område i de tre kommunerna uppdelat 

på hastighetsgräns och år. I alla tre kommuner har väglängden med hastighetsbegränsning 50 km/tim 

minskat under perioden 2010 till 2016. I Malmö skedde den största förändringen (sett till väglängd) 

mellan 2012 och 2013 medan för Umeå så minskade 50 km/tim till förmån för 30 och 40 km/tim 

främst mellan 2011 och 2012. I Halmstad skedde den största förändringen med avseende på 40 km/tim 

redan före 2010. Mellan 2010 och 2011 infördes en relativt stor ökning av gator med 30 km/tim och en 

minskning av gator med 50 km/tim.  

 

Figur 5. Vägnätets längd inom tättbebyggt område i Malmö kommun uppdelat på hastighetsgräns och 

år. Källa: NVDB. 

                                                      

7 Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012–2017. 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-

riket/kvartal-4-2016/ 
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http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0802/Areal2012/?rxid=becea254-5421-4597-a048-306c00f6acdd
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2016/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2016/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2016/
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Figur 6. Vägnätets längd inom tättbebyggt område i Umeå kommun uppdelat på hastighetsgräns och 

år. Källa: NVDB. 

 

 

Figur 7. Vägnätets längd inom tättbebyggt område i Halmstads kommun uppdelat på hastighetsgräns 

och år. Källa: NVDB. 

4.1. Allmän olycksbeskrivning 

I Tabell 20 redovisas totalt antal skadade personer i STRADA under perioden 2003–2016 som avser 

tättbebyggt område, uppdelat efter skadegrad och kommun. Detta omfattar alla hastighetsgränser och 

alla olyckstyper. Totalt sett har mer än 54 procent av olyckorna inträffat i Malmö, 34 procent i Umeå 

och 12 procent i Halmstad. 
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Tabell 20. Antal skadade personer i STRADA under perioden 2003–2016 i tättbebyggt område 

uppdelat efter sammanvägd skadegrad för kommunerna Malmö, Umeå och Halmstad. 

Kommun Omkomna 

Svårt 
skadade  
(ISS 9+) 

Måttligt 
skadade     
(ISS 4–8) 

Lindrigt 
skadade    
(ISS 1–3) Totalt 

Malmö 59 1 608 5 586 17 695 24 948 

Umeå 16 797 4 233 10 845 15 891 

Halmstad 12 262 1 249 3 890 5 413 

Totalt 87 2 667 11 068 32 430 46 252 

 

I Tabell 21 redovisas antal skadade personer för Malmö, Umeå och Halmstad registrerade i Strada 

uppdelat på svårhetsgrad samt om den skadade personen registrerats av enbart polis, enbart sjukvård 

eller av både polis och sjukvård. Totalt sett har 7 992 personer (17 %) registrerats av både polis och 

sjukvård, 6 656 (14 %) registrerats av enbart polis och 31 604 (68 %) registrerats av enbart 

sjukvården. Att det är en hög andel personer som enbart rapporterats av sjukhusen beror på att det i 

tättbebyggt område är många gående singel och cykel singel som till stor utsträckning enbart 

rapporteras av sjukvården. 

Tabell 21. Antal skadade personer totalt för Malmö, Umeå och Halmstad registrerade i Strada 

uppdelat på svårhetsgrad samt om personen registrerats av enbart polis, enbart sjukvård eller av både 

polis och sjukvård. Strada data 2003–2016. 

Skadegrad Polis och sjukvård Enbart polis Enbart sjukvård Totalt 

Död 74 13 0 87 

Svårt skadad (ISS 9+) 673 – 1 994 2 667 

Måttligt skadad (ISS 4–8) 1 162 239 9 667 11 068 

Lindrigt skadad (ISS 1–3) 6 083 6 404 19 943 32 430 

Totalt 7 992 6 656 31 604 46 252 

 

Olyckorna som de skadade personerna varit inblandade i delas in i grupper med avseende på 

olyckstyper, se Bilaga 2 för en beskrivning. I Tabell 22 redovisas antal skadade personer inom 

tättbebyggt område per kommun, olyckstyp och sammanvägd skadegrad enligt Strada.  
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Tabell 22. Malmö, Umeå och Halmstad kommuns skadade personer i tättbebyggt område per 

olyckstyp och sammanvägd skadegrad. Strada-data 2003–2016. 

Kommun Olyckstyp Död 

Svårt 
skadad, 
ISS 9– 

Måttligt 
skadad,  
ISS 4–8 

Lindrig 
skadad, 
ISS 1–3 Totalt 

Malmö 

Motorfordon-
cykel/moped/fotgängare 34 329 664 3 711 4 738 

Motorfordon singel 11 96 194 939 1 240 

Motorfordon kollision 5 70 169 5 415 5 659 

Fotgängare singel  665 2 549 3 031 6 245 

Cykel singel 5 313 1 476 2 454 4 248 

Övrig fotgängare/cykel  51 293 685 1 029 

Moped  42 144 529 715 

Övriga olyckor 4 42 97 931 1 074 

Totalt 59 1 608 5 586 17 695 24 948 

Umeå 

Motorfordon-
cykel/moped/fotgängare 3 50 140 762 955 

Motorfordon singel 8 31 82 430 551 

Motorfordon kollision 4 16 66 2 310 2 396 

Fotgängare singel  419 2 297 3 297 6 013 

Cykel singel 1 222 1 353 2 964 4 540 

Övrig fotgängare/cykel  29 142 450 621 

Moped  18 122 374 514 

Övriga olyckor  12 31 258 301 

Totalt 16 797 4 233 10 845 15 891 

Halmstad 

Motorfordon-
cykel/moped/fotgängare 8 50 159 734 951 

Motorfordon singel 3 12 44 245 304 

Motorfordon kollision 1 7 64 1265 1 337 

Fotgängare singel  85 394 402 881 

Cykel singel  86 454 751 1 291 

Övrig fotgängare/cykel  11 52 121 184 

Moped  8 66 243 317 

Övriga olyckor  3 16 129 148 

Totalt 12 262 1 249 3 890 5 413 

 

I Figur 8 visas fördelningen över olika olyckstyper för personer som är måttligt skadade eller har 

svårare skador enligt den sammanvägda skadegraden. Den dominerande olyckstypen är oskyddade 

trafikanter i singelolyckor, speciellt cykel singel och fotgängare singel. Fördelning över olyckstyp och 

skadegrad redovisas i Bilaga 4.  
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Figur 8. Fördelning av personer med skadegrad minst ISS 4 över olyckstyp för Malmö, Umeå och 

Halmstad. Data från Strada 2003–2016. 

I de fortsatta analyserna väljer vi att bortse från olyckor av typen singel för cykel och fotgängare samt 

interaktion mellan de två trafikantkategorierna (markerat i grått i Tabell 21) då dessa olyckstyper 

troligen inte påverkas av förändringen av vägens bashastighet.  

4.2. Olyckor på förändrat och oförändrat vägnät  

I följande analyser studeras enbart resultat för olyckor som har matchats mot det vägnät i respektive 

kommun som har hastighetsbegränsning 50 km/tim eller 40 km/tim. Det innebär att enbart skadade 

personer från olyckor med angiven säker position på kartan samt koordinater för olycksplatsen har 

kommit ifråga.  Dessutom har olyckstyperna cykel singel, gående singel samt olyckor mellan dessa två 

trafikantgrupper exkluderats. I detta avsnitt jämförs olycksutvecklingen på följande vägnät: 

1. Med – utan hastighetsgränsförändring: 

Här studeras olycksutfallet på det vägnät som haft hastighetsbegränsning 50 km/tim då olyckan 

inträffade. En del av vägnätet har haft 50 km/tim under hela tidsperioden 2003–2016 (oförändrat 50-

nät) och en del av vägnätet har fått hastighetsbegränsning 40 km/tim under tidsperioden efter olyckan 

(förändrat 50-nät). För att få en jämförbar tidsperiod mellan de olika vägnäten studeras enbart data 

från tidsperioden 2003–2011 (fram till 2011 är det en ganska liten del av vägnätet som fått 40 km/tim). 

Antal skadade som ligger till grund för analyserna redovisas i Tabell 23. 
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Tabell 23. Antal skadade personer på det oförändrade 50-vägnätet och det förändrade vägnätet. 

Olycksdata från Strada polis och sjukvård 2003–2011. 

Kommun Förändrat 50-nät Oförändrat 50-nät Totalt 

Malmö 5 176 965 6 141 

Umeå  1 289 302 1 591 

Halmstad 474 46 520 

Totalt 6 939 1 313 8 252 

2. Före-efter hastighetsbegränsning 40 km/tim 

Här studeras olycksutfallet på det förändrade vägnätet före och efter ändrad hastighetsgräns från 50 

km/tim till 40 km/tim under perioden 2003–2016. Antal skadade som ligger till grund för analyserna 

redovisas i Tabell 24. 

Tabell 24. Antal skadade personer på vägnätet före hastighetsgränsändring till 40 km/tim och efter 

hastighetsgränsändring till 40 km/tim. Olycksdata från Strada polis och sjukvård 2003–2016. 

Kommun Före hastighetsändring till 40 km/tim Efter hastighetsändring till 40 km/tim Totalt 

Malmö 5 635 2 443 8 078 

Umeå 1 369 307 1 676 

Halmstad 498 357 855 

Totalt 7 502 3 107 10 609 

 

I Figur 9 visas utvecklingen över tid för antal skadade personer i olyckor som skett på det förändrade 

respektive oförändrade vägnätet. För det förändrade vägnätet visas också vilka olyckor som skett på 40 

km/tim respektive 50 km/tim. Antal skadade på 40-vägar ökar successivt från år 2007 och från 2013 är 

de i majoritet. Total sett minskar antal skadade på det förändrade vägnätet över perioden, men det gör 

även antal skadade på det oförändrade vägnätet.  

 

 

Figur 9. Utveckling av antal skadade under perioden 2003–2016. Alla olyckor som är kopplade till 40 

och 50-vägnätet i Malmö, Umeå och Halmstad. Olycksdata från Strada polis och sjukvård. 
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4.2.1. Fördelning över olyckstyp 

De data som ligger till grund för figurerna i detta avsnitt redovisas i Tabell 23 och Tabell 24.  

4.2.1.1. Malmö 

I Figur 10 redovisas fördelningen av skadade personer (ISS 1+) över olyckstyp för Malmö på det 

vägnät som haft hastighetsgräns 50 km/tim vid tiden för olyckan. I figuren jämförs det vägnät som 

senare fick sänkt hastighetsgräns till 40 km/tim med det vägnät som bibehållit 50 km/tim. Resultaten 

visar att på det vägnät som senare fick förändrad hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim 

(förändrat 50-nät) var andelen skadade i kollision mellan oskyddade trafikanter och motorfordon högre 

än för det vägnät som inte fick förändrad hastighetsgräns (oförändrat 50-nät). På det oförändrade 50-

nätet var andelen motorfordonsolyckor av typen singel och korsning något högre än på det förändrade 

50-nätet. Figur 11 visar fördelningen över olyckstyp på det förändrade vägnätet före och efter ändrad 

hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim. Där ser man att andelen skadade i kollision mellan 

cykel/moped och motorfordon har ökat efter att man sänkt hastighetsgränsen. De kategorier där 

andelen minskat är främst kategorierna motorfordon korsning och motorfordon upphinnande/avsväng. 

Samma förändring fås om man exkluderar de lindrigt skadade. Andelen olyckor som inkluderar enbart 

motorfordon är dock betydligt lägre för måttligt och svårt skadade. Skillnaden mellan fördelningarna 

med avseende på de olika vägnäten är statistiskt signifikant på nivån 5 % både i Figur 10 och i Figur 

11. 

 

 

Figur 10. Fördelning av personer med skadegrad ISS 1+ över olyckstyp för Malmö. Förändrat och 

oförändrat vägnät med 50 km/tim. Data från Strada polis och sjukvård 2003–2011. 
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Figur 11. Fördelningen av personer med skadegrad ISS 1+ över olyckstyp på det förändrade vägnätet 

före och efter ändrad hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim i Malmö. Data från Strada polis 

och sjukvård 2003–2016. 

4.2.1.2. Umeå 

I Figur 12 redovisas fördelningen av skadade personer (ISS 1+) över olyckstyp för Umeå på det vägnät 

som haft hastighetsgräns 50 km/tim vid tiden för olyckan. Resultaten visar här att på det förändrade 

vägnätet (förändrat 50-nät) var andelen olyckor mellan cykel/moped och motorfordon högre än för det 

vägnät som inte fick förändrad hastighetsgräns (oförändrat 50-nät). Det samma gäller inte för 

fotgängare i kollision med motorfordon. På det oförändrade 50-nätet var andelen motorfordonsolyckor 

i korsning något högre än för det förändrade 50-nätet. Figur 13 visar fördelningen över olyckstyp på 

det förändrade vägnätet före och efter ändrad hastighetsgräns. Där ser man att andelen skadade i 

kollision mellan motorfordon och cykel/moped samt fotgängare och har ökat efter att man sänkt 

hastighetsgränser. De kategorier där andelen minskat är främst kategorierna motorfordon korsning och 

motorfordon upphinnande/avsväng. Dessa resultat stämmer överens med resultaten för Malmö. 

Samma mönster fås om man exkluderar de lindrigt skadade. Skillnaden mellan fördelningarna med 

avseende på de olika vägnäten är statistiskt signifikant på nivån 5 % både i Figur 12 och i Figur 13. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
A

n
d

el

Före hastighetsändring till 40 km/tim Efter hastighetsändring till 40 km/tim



40  VTI rapport 954 

 

Figur 12. Fördelning av personer med skadegrad ISS 1+ över olyckstyp för Umeå. Data från Strada 

polis och sjukvård 2003–2011. 

 

 

Figur 13. Fördelningen av personer med skadegrad ISS 1+ över olyckstyp på det förändrade vägnätet 

före och efter ändrad hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim i Umeå. Data från Strada polis och 

sjukvård 2003–2016. 
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4.2.1.3. Halmstad 

I Figur 14 redovisas fördelningen av skadade personer (ISS 1+) över olyckstyp för Halmstad på det 

vägnät som haft hastighetsgräns 50 km/tim vid tiden för olyckan. På det vägnät som senare fick 

förändrad hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim (förändrat 50-nät) var andelen olyckor med 

motorfordon i korsning/avsväng/upphinnande högre än för det vägnät som inte fick förändrad 

hastighetsgräns (oförändrat 50-nät). Andelen motorfordon singel var betydligt lägre för det vägnät som 

senare fick förändrad hastighetsgräns. Detta mönster skiljer sig en del från Malmö och Umeå vilket 

skulle kunna tyda på att man haft olika strategier när man valde vilka gator som skulle få förändrad 

hastighetsgräns. När man jämför olyckstypsfördelning före och efter ändrad hastighetsgräns från 50 

km/tim till 40 km/tim (Figur 15) så har det inte skett några större förändringar utan fördelningarna är 

relativt lika (skillnaden är inte heller statistiskt signifikant på nivån 5 %).  

 

Figur 14. Fördelning av personer med skadegrad ISS 1+ över olyckstyp för Halmstad. Data från 

Strada polis och sjukvård 2003–2011. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

A
n

d
el

Förändrat 50-nät Oförändrat 50-nät



42  VTI rapport 954 

 

Figur 15. Fördelningen av personer med skadegrad ISS 1+ över olyckstyp på det förändrade vägnätet 

före och efter ändrad hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim i Halmstad. Data från Strada polis 

och sjukvård 2003–2016. 

4.2.2. Fördelning efter skadegrad 

Vi har även undersökt hur skadegraden varierar för de olika vägnäten och hastighetsgränserna. I Tabell 

25 redovisas totalt antal dödade, svårt skadade (ISS 9+), måttligt skadade (ISS 4–9) och lindrigt 

skadade (ISS 1–3) för de olika vägnäten och totalt sett för de tre kommunerna. Rad 1 och 3 i tabellen 

(förändrat 50-nät och före ändring till 40 km/tim) är samma vägnät. Antalen skiljer sig åt på grund av 

att det är olika tidsperioder som studeras.  

Tabell 25. Antal dödade, svårt skadade (ISS 9+), måttligt skadade (ISS 4–8) och lindring skadade (ISS 

1–3) på de olika vägnät som studeras.  Data från Strada polis och sjukvård. 

Vägnät Död 
Svårt skadad 

(ISS 9+) 
Måttligt skadad 

(ISS 4–8) 
Lindrigt skadad 

(ISS 1–3) Totalt 

Förändrat 50-nät* 29 290 573 6 047 6 939 

Oförändrat 50-nät* 6 65 102 1 140 1 313 

      

Före ändring till 40 
km/tim** 32 305 626 6 539 7 502 

Efter ändring till 40 
km/tim** 5 92 329 2 681 3 107 

*Tidsperiod 2003–2011 

**Tidsperiod 2003–2016 

4.2.2.1. Malmö 

I Figur 16 och Figur 17 redovisas hur skadornas svårhetsgrad varierar på de olika vägnäten och 

hastighetsgränserna (40 respektive 50 km/tim) i Malmö. Figur 16 visar att andelen svårt skadade var 

något högre på det vägnät som inte fick förändrad hastighetsgräns, skillnaden är dock inte signifikant 

på nivån 5 %. Figur 17 visar att andelen svårt skadade har minskat när man sänker hastighetsgränsen 
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från 50 km/tim till 40 km/tim och att det har skett en förflyttning mot de måttliga skadorna (signifikant 

skillnad, 5 % nivå). 

 

  

Figur 16. Fördelningen över antal skadade med skadegrad ISS 4 och uppåt för Malmö. Förändrat och 

oförändrat vägnät med 50 km/tim. Data från Strada polis och sjukvård 2003–2011. Nförändrat= 690, 

Noförändrat=136. 

 

 

Figur 17. Fördelningen över antal skadade med skadegrad ISS 4 och uppåt för Malmö på det 

förändrade vägnätet före och efter ändrad hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim. Data från 

Strada polis och sjukvård 2003–2016. Nföre=748, Nefter=349. 
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4.2.2.2. Umeå 

I Figur 18 och Figur 19 redovisas hur skadornas svårhetsgrad varierar på de olika vägnäten och 

hastighetsgränserna (40 respektive 50 km/tim) i Umeå. Figur 18 visar, tvärtom mot Malmö, att 

andelen svårt skadade var något lägre på det vägnät som inte fick förändrad hastighetsgräns. När det 

gäller vägnätet som fått förändrad hastighetsgräns, var mönstret dock det samma som för Malmö, 

andelen svårt skadade minskade när man sänkte hastighetsgränsen från 50 km/tim till 40 km/tim och 

att en förflyttning skedde mot de måttliga skadorna (Figur 19). Ingen av skillnaderna för Umeå var 

dock signifikanta på nivån 5 %.  

 

 

Figur 18. Fördelningen över antal skadade med skadegrad ISS 4 och uppåt för Umeå. Förändrat och 

oförändrat vägnät med 50 km/tim. Data från Strada polis och sjukvård 2003–2011. Nförändrat= 133, 

Noförändrat=27. 
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Figur 19. Fördelningen över antal skadade med skadegrad ISS 4 och uppåt för Umeå på det 

förändrade vägnätet före och efter ändrad hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim. Data från 

Strada polis och sjukvård 2003–2016. Nföret=143, Nefter=39. 

 

4.2.2.3. Halmstad 

I Figur 20 och Figur 21 redovisas hur skadornas svårhetsgrad varierar för de olika vägnäten och 

hastighetsgränserna (40 respektive 50 km/tim) för Halmstad. Jämfört med Umeå och framför allt 

Malmö så är dataunderlaget betydligt mindre för Halmstad vilket ger mer osäkra resultat. Figur 20 

visar att andelen svårt skadade var högre på det vägnät som inte fick förändrad hastighetsgräns. Figur 

21 visar att andelen svårt skadade, till skillnad från Malmö och Umeå, ökade något på vägnätet med 

40 km/tim. Ingen av skillnaderna för Halmstad var dock signifikanta på nivån 5 %. 
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Figur 20. Fördelningen över antal skadade med skadegrad ISS 4 och uppåt för Halmstad. Förändrat 

och oförändrat vägnät med 50 km/tim. Data från Strada polis och sjukvård 2003–2011. Nförändrat= 69, 

Noförändrat=10. 

 

 

Figur 21. Fördelningen över antal skadade med skadegrad ISS 4 och uppåt för Halmstad på det 

förändrade vägnätet före och efter ändrad hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim. Data från 

Strada polis och sjukvård 2003–2016. Nföre=72, Nefter=38. 

4.2.3. Skadegrad och olyckstyp 

I Figur 22 redovisas andelen skadade med skadegrad ISS 4+ i förhållande till alla skadade för några 

olika olyckstyper och i Figur 23 redovisas andelen skadade med skadegrad ISS 9+ i förhållande till 

alla skadade för samma olyckstyper. Resultaten gäller för Malmö, Umeå och Halmstad tillsammans. 

Vad gäller måttligt skadade eller svårare (ISS 4+ i Figur 22) så är minskningen störst för singelolyckor 

med motorfordon. För de svårare skadorna (ISS 9+ i Figur 23) är minskningen något större efter 
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förändringen till 40 km/tim och då framförallt för motorfordon i kollision med fotgängare. Ingen av 

minskningarna är dock signifikant på nivån 5 %. 

  

Figur 22. Andelen skadade med svårhetsgrad ISS 4+ i förhållande till alla skadade före och efter 

förändring till ny hastighetsgräns 40 km/tim.  

 

 

Figur 23. Andelen skadade med svårhetsgrad ISS 9+ i förhållande till alla skadade före och efter 

förändring till ny hastighetsgräns 40 km/tim.  

4.2.4. Allvarligt skadade  

I följande avsnitt redovisas har antalet allvarligt och mycket allvarligt skadade med avseende på risk 

för permanent medicinsk invaliditet, RPMI (se Bilaga 2) fördelar sig på de olika vägnäten. Jämfört 

med tidigare analyser är tidsperioderna som studeras något kortare eftersom måttet allvarligt skadad 

endast finns tillgängligt från år 2006. Resultaten för det förändrade och oförändrade vägnätet baseras 

på data från åren 2006–2011 och resultaten före och efter hastighetsgräns 40 km/tim baseras på data 

från åren 2006–2016. 
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I Tabell 26 och Tabell 27 redovisas antal mycket allvarligt skadade i förhållande till antal allvarligt 

skadade enligt RPMI. Här kan vi konstatera att totalt sett för alla kommuner var i stort sett lika stor 

andel mycket allvarligt skadade på båda vägnäten, 0,20 på det förändrade 50-nätet mot 0,19 på det 

oförändrade (Tabell 26). Vid en jämförelse inom varje kommun bör man beakta att det är litet 

dataunderlag och speciellt för de mycket allvarligt skadade i Halmstad (Tabell 28).   

Om man istället studerar förhållandet före och efter hastighetsgränssänkning till 40 km/tim (Tabell 27) 

ser vi att det inte heller här är någon större skillnad i andelen mycket allvarligt skadade. Tendensen är 

dock att andelen minskat något efter förändringen och trenden är liknande som i de jämförelser som 

görs för den sammanvägda skadegraden i kapitel 4.2.2. På samma sätt som för det oförändrade och 

förändrade 50-vägnätet bör man vid en jämförelse inom varje kommun beakta att det är litet 

dataunderlag och speciellt för de mycket allvarligt skadade i Halmstad (Tabell 29). 

 

Tabell 26. Antalet allvarligt skadade i förhållande till antalet mycket allvarligt skadade på det 

förändrade och oförändrade 50-vägnätet. Strada data från åren 2006–2011. 

Kommun Förändrat 50-nät Oförändrat 50-nät 

Totalt 0,20 0,19 

Malmö 0,21 0,20 

Umeå 0,18 0,17 

Halmstad 0,25 0,10 

 

Tabell 27. Antalet allvarligt skadade i förhållande till antalet mycket allvarligt skadade på det 

förändrade vägnätet före och efter hastighetgränsändring till 40 km/tim. Strada data från åren 2006–

2016. 

Kommun Före hastighetsändring till 40 km/tim Efter hastighetsändring till 40 km/tim 

Totalt 0,20 0,18 

Malmö 0,21 0,18 

Umeå 0,17 0,17 

Halmstad 0,24 0,18 

 

Tabell 28. Antalet allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade på det förändrade och 

oförändrade 50-vägnätet. Strada data från åren 2006–2011. 

Kommun Skadegrad Förändrat 50-nät Oförändrat 50-nät Totalt 

Totalt Allvarligt skadad 434 91 525 

 Mycket allvarligt skadad 88 17 105 

Malmö Allvarligt skadad 283 56 338 

 Mycket allvarligt skadad 59 11 71 

Umeå Allvarligt skadad 128 31 159 

 Mycket allvarligt skadad 23 5 28 

Halmstad Allvarligt skadad 24 3 27 

 Mycket allvarligt skadad 6 0,3 6 
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Tabell 29. Antalet allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade på det förändrade vägnätet före 

och efter hastighetgränsändring till 40 km/tim. Strada data från åren 2006–2016. 

Kommun Skadegrad 

Före 
hastighetsändring till 

40 km/tim 

Efter 
hastighetsändring till 

40 km/tim Totalt 

Totalt Allvarligt skadad 486 278 764 

 Mycket allvarligt skadad 97 49 146 

Malmö Allvarligt skadad 322 212 533 

 Mycket allvarligt skadad 66 37 104 

Umeå Allvarligt skadad 139 33 172 

 Mycket allvarligt skadad 24 6 30 

Halmstad Allvarligt skadad 26 34 59 

 Mycket allvarligt skadad 6 6 12 

 



50  VTI rapport 954 

5. Slutsatser och diskussion 

Syftet med föreliggande rapport är att uppskatta vilka trafiksäkerhetseffekter en sänkning av 

bashastigheten till 40 km/tim i tätort kan få. Detta har gjorts via två olika ansatser. Dels görs en 

övergripande nationell skattning av påverkan på det totala antalet dödade, allvarligt skadade och 

mycket allvarligt skadade. Dels studeras skadeutfallet mer i detalj i tre olika kommuner (Malmö, 

Umeå och Halmstad) som redan har infört 40 km/tim på delar av sitt vägnät. 

I regeringsuppdraget om sänkt bashastighet till 40 km/tim används begreppet tätort.  Dagens 

bashastighet om 50 km/tim gäller dock inom tättbebyggt område.  Tätort definieras enligt SCB som ett 

tättbebyggt område med minst 200 invånare och där avstånden mellan husen är mindre än 200 m, samt 

att andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent. Tättbebyggt område får enligt Trafikförordningen 

definieras av kommunerna under förutsättning att beslutet avser ett område med stads- eller by-

karaktär, eller jämförbart vägnät och bebyggelse. De datakällor som används i denna rapport avser 

tättbebyggt område och därför används begreppet tättbebyggt område när resultaten presenteras. Vår 

bedömning är att det i detta sammanhang har mindre betydelse för resultaten om vägnätet som 

undersöks ligger inom tätort eller inom tättbebyggt område.  

För att få en realistisk skattning av trafiksäkerhetseffekterna nationellt skapas tre olika scenarier 

baserade på olika antaganden om hur kommunerna kommer att förändra sina hastighetsgränser inom 

tättbebyggt område om ny bashastighet införs. Baserat på resultat från tidigare studier antas i 

scenarieberäkningarna att en förändring av hastighetsgränsen med 10 km/tim leder till en förändring 

av medelhastigheten på ca 2 km/tim. Dessa scenarier grundas delvis på intervjuer som gjorts med 8 

olika kommuner och är följande:  

1. Alla gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim sänks till 40 km/tim. 

2. Ca 80 procent av gatorna (med avseende på trafikarbete) med 50 km/tim sänks till 40 km/tim. 

Övriga 20 procent har kvar 50 km/tim. 

3. Ca 80 procent av gatorna (med avseende på trafikarbete) med 50 km/tim sänks till 40 km/tim. 

Övriga 20 procent höjs till 60 km/tim. 

Resultaten från den nationella analysen visade att under åren 2014–2016 omkom i genomsnitt 65 

personer per år inom tättbebyggt område i olyckor där minst ett motorfordon var inblandat, knappt 

1 300 skadades allvarligt och knappt 200 mycket allvarligt. För att studera trafiksäkerhetseffekterna av 

att införa bashastighet 40 km/tim i tätort användes såväl Potensmodellen som Exponentialmodellen, 

Elvik (2013; 2014). Enligt Elvik är båda modellerna bra på att beskriva sambandet mellan 

hastighetsförändringar och trafiksäkerhet, men Exponentialmodellen är något bättre för 

personskadeolyckor och Potensmodellen något bättre för dödsolyckor. I detta fall ger båda modellerna 

samma skattning för dödsolyckorna medan Exponentialmodellen ger något större effekter för de 

allvarligt och mycket allvarligt skadade. Eftersom Exponentialmodellen dessutom ger säkrare 

skattningar i tätort har vi valt att här redovisa dessa skattningar. Baserat på en 

medelhastighetsförändring på ca 2 km/tim uppskattas för scenario 1, att ca 5 liv kan sparas per år, 83 

allvarligt skadade och 12 mycket allvarligt skadade. För scenario 2 blir effekterna något mindre och 

uppskattningsvis kan 4 liv per år sparas, 66 allvarligt skadade och 10 mycket allvarligt skadade. 

Scenario 3 sparar ca 3 liv per år, 55 allvarligt skadade och 8 mycket allvarligt.  

Vi har inte tagit hänsyn till eventuella andra förändringar, till exempel att kommunerna skulle välja att 

höja hastighetsgränsen på gator som idag har 30 km/tim till 40 km/tim. I kommunernas svar på de 

frågor som ställdes fanns det dock inget som indikerar att de skulle göra detta mer än i enstaka fall. 

Förutom att skatta trafiksäkerhetseffekter ställdes att antal frågor via mejl om hastighetsgräns-

förändringar till 8 olika kommuner (Malmö, Halmstad, Växjö, Göteborg, Linköping, Stockholm, 



VTI rapport 954  51 

Borlänge och Umeå). Svaren från kommunerna visade att i samtliga kommuner finns en påbörjad eller 

genomförd hastighetsöversyn. Kommunerna har haft lite olika strategi då man infört 40 km/tim, vissa 

har sänkt (eller planerar att sänka) hela eller stora delar 50-vägnätet till 40 km/tim (Växjö, Borlänge, 

Göteborg, Stockholm och Malmö) medan andra sänkt en mindre del av vägnätet och valt att behålla 50 

km/tim på vissa gator.  

När skadeutfallet studeras mer i detalj i Malmö, Umeå och Halmstad används olycksdata rapporterat 

från både polis och sjukvård i Strada. Valet av kommuner baserades på de två kraven att de dels skulle 

ha rapporterat till Strada sjukvård under lång tid och dels varit tidiga med att införa 40 km/tim. För 

dessa orter kopplas olyckorna i Strada till ett aktuellt vägnät från NVDB. Om man studerar hur 

väglängden förändrats mellan 2010 och 2016 kan man se, precis som indikeras i svaren från de 8 

kommunerna, att förändringar skett på lite olika sätt och vid olika tidpunkter. I alla tre kommuner har 

väglängden med hastighetsbegränsning 50 km/tim minskat under perioden. I Malmö skedde den 

största förändringen (sett till väglängd) mellan 2012 och 2013 medan för Umeå så minskade 50 

km/tim till förmån för 30 och 40 km/tim främst mellan 2011 och 2012. I Halmstad skedde den största 

förändringen med avseende på 40 km/tim redan före 2010. Mellan 2010 och 2011 infördes en relativt 

stor ökning av gator med 30 km/tim och en minskning av gator med 50 km/tim. 

I analysen av de tre kommunerna studeras enbart olyckor som har matchats mot aktuellt vägnät i 

respektive kommun med hastighetsbegränsning 50 km/tim eller 40 km/tim.  En del av vägnätet har 

haft 50 km/tim under hela tidsperioden (oförändrat 50-nät) och en del av vägnätet har fått 

hastighetsbegränsning 40 km/tim under tidsperioden efter olyckan (förändrat 50-nät). Dessutom 

jämförs olycksutfallet på det förändrade vägnätet före och efter ändrad hastighetsgräns från 50 km/tim 

till 40 km/tim. Eftersom det inte finns information om trafikarbetet på de olika vägnäten som studeras 

har inga jämförelser gjorts över tid, istället har vi valt att jämföra fördelningar över olyckstyper och 

skadegrader för de olika vägnäten. 

Resultaten visar totalt sett för de tre kommunerna att på det vägnät som senare fick förändrad 

hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim (förändrat 50-nät) var andelen skadade i kollision mellan 

oskyddade trafikanter och motorfordon högre än för det vägnät som inte fick förändrad 

hastighetsgräns (oförändrat 50-nät). För det oförändrade 50-nätet var andelen motorfordonsolyckor 

singel och korsning något högre än för det förändrade 50-nätet. På det förändrade vägnätet som fått ny 

hastighetsgräns 40 km/tim har andelen skadade i motorfordonsolyckor i korsning, upphinnande och 

avsväng minskat men andelen kollision mellan cykel/moped och motorfordon har ökat något. Samma 

förändring fås om man endast studerar svårt och måttligt skadade.  

I samband med att man sänkt hastighetsgränsen från 50 km/tim till 40 km/tim har alltså andel personer 

som skadats i olyckor som bara inkluderar motorfordon minskat medan andel personer som skadats i 

olyckor mellan cyklister och motorfordon har ökat något. Vad det beror på kan vi dock inte förklara 

eftersom vi inte vet hur cykel- och motorfordonsflödena ändrats på dessa gator. 

Om man jämför hur skadans svårhetsgrad förändrats för de olika vägnäten och hastighetsgränserna (40 

respektive 50 km/tim) för kommunerna sammanslaget var det ingen signifikant skillnad i andelen svårt 

skadade mellan det förändrade och oförändrade vägnätet. Efter sänkning till 40 km/tim har dock 

andelen svårt skadade minskat och det har skett en förflyttning mot de måttliga skadorna. Samma 

mönster kan ses om man studerar allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade med avseende på 

risk för permanent medicinsk invaliditet.  

Inom tättbebyggt område är en stor andel av de som skadas allvarligt oskyddade trafikanter, t.ex. 

allvarligt skadade cyklister i singelolyckor eller gående som ramlat i trafikmiljön utan att något 

motorfordon varit inblandat. Dessa allvarligt skadade trafikanter har inte studerats i denna rapport 

eftersom de inte bedöms påverkas av förändrad bashastighet. För att minska dessa allvarligt skadade 
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oskyddade trafikanter behövs framförallt andra åtgärder, såsom förbättrad drift och underhåll och 

halkbekämpning (Niska och Eriksson, 2013, Berntman, 2015). 

Det finns ett antal begränsningar med studien som bör nämnas. Ett genomgående problem när det 

gäller trafiksäkerhetsanalyser i tättbebyggt område är att det i stor utsträckning saknas information om 

trafikarbetet på det kommunala vägnätet. Det har därför inte varit möjligt att genomföra en traditionell 

före-efter studie eftersom man då studerar antalet olyckor och svårhetsgrad hos olyckor före och efter 

förändrad hastighetsgräns i förhållande till trafikarbetet. Den övergripande analysen baseras därför 

endast på olycksutfallet på en nationell nivå samt antagna hastighetsförändringar utifrån tidigare 

studier.  

Vid jämförelser mellan de olika analyserna har det ibland varit olika tidsperioder. Detta är en följd av 

att data för olika vägnät och olika mått endast funnits tillgängliga för vissa tidperioder. T.ex. finns inte 

allvarligt skadade rapporterade innan 2006. I samtliga jämförelser har det dock varit samma 

tidsperioder som studerats för de olika grupper som jämförts.  

Det bör också påpekas att studien i de tre kommunerna inte kan generaliseras till landets samtliga 

kommuner utan ska ses som exempel på möjliga följder av sänkt hastighetsgräns. Vi har dessutom 

endast studerat olyckor som kunnat matchas till aktuellt vägnät och känd hastighetsgräns.  

Dessutom kan det vara så att polisens och sjukhusens rapportering förändras över tid, vi är medvetna 

om att såväl polisens som sjukhusens rapportering påverkats av rutinförändringar under de senaste 

åren. Detta har troligtvis inte påverkat de jämförelser som görs för de tre kommunerna i denna rapport 

i någon större omfattning eftersom det alltid är två olika grupper/vägnät som jämförs över en viss 

tidsperiod och en eventuell påverkan troligen är lika stor för de båda grupperna. För de nationella 

skattningarna används omkomna där den officiella statistiken inte påverkats och antal allvarligt 

skadade och mycket allvarligt skadade från sjukvårdens rapportering där Transportstyrelsen korrigerat 

för det bortfall som gjorts.  

Sammanfattningsvis ger studiens resultat indikationer på vilka trafiksäkerhetseffekter som kan erhållas 

vid sänkt bashastighet till 40 km/tim. Det bör dock påpekas att effekterna beräknats utifrån tidigare 

faktiska medelhastighetsförändringar på drygt 2 km/tim vid en förändring av hastighetsgränsen med 

10 km/tim. Genom att arbeta mer med t.ex. hastighetsdämpande åtgärder som ger större minskningar 

av medelhastigheten kan ytterligare effekter uppnås på dödade och skadade.  Om man lyckas minska 

medelhastigheten med 5, 10 eller 15 km/tim kan istället 10, 17 respektive 22 liv sparas för scenario 1, 

jämfört med 5 liv då medelhastighetsminskningen är ca 2 km/tim.  

Det bör även påpekas att t.ex. allvarligt skadade cyklister i singelolyckor eller gående som ramlat i 

trafikmiljön utan att något motorfordon varit inblandat troligen inte påverkas i någon större 

utsträckning av sänkt bashastighet utan att det krävs helt andra åtgärder, såsom t.ex. förbättrat 

underhåll och halkbekämpning, för att minska dessa skador. 
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Bilaga 1. Intervjumall: Trafiksäkerhetseffekter av sänkt bashastighet  

Intervjuer med 8 kommuner: Malmö, Halmstad, Växjö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Borlänge 

och Umeå. 

Bakgrund och inledning i intervjun 

Hej! Jag heter NN och arbetar på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping. Jag kontaktar 

dig med anledning av ett regeringsuppdrag som Trafikanalys har och där VTI är med och arbetar. I uppdraget 

ingår att utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna av, sänkt bashastighet i tätort. Vi kontaktar nu några 

kommuner för att diskutera i vilken utsträckning de gator som idag har 50 km/tim skulle få 40 km/tim om ny 

bashastighet 40 km/tim blir verklighet. 

Frågor  

Inledningsvis undrar jag om ni har gjort eller håller på och gör någon hastighetsöversyn i kommunen? 

 

Om Nej: 

Finns det planer på att göra en hastighetsöversyn?  

Hur tror du ni skulle göra om det blir bashastighet 40 i tätort? 

Skulle ni välja att behålla 50 på de gator där ni inte sänker?  

På vilken typ av gator skulle ni sänka till 40? 

Skulle ni höja från 30 till 40 på några gator? 

På hur stor del av 50-vägnätet bedömer du att ni skulle sänka till 40?  

Om bashastigheten skulle bli 40, och ni skulle börja se över en sänkning från 50, tror du att ni då även skulle 

göra förändringar i infrastrukturen?  

Vad för typ av förändringar skulle ni i så fall göra i infrastrukturen? 

 

Om Ja: 

Är hastighetsöversynen klar eller pågående? 

Hur långt har ni kommit med implementeringen av översynen? 

Hur har ni ändrat hastigheterna?  

På vilken typ av gator har ni sänkt till 40?  

Har ni höjt från 30 på några gator? 

På hur stor del av 50-vägnätet bedömer du att ni har sänkt till 40?  

Har ni gjort några förändringar i infrastrukturen där ni nu har 40?  

Hur tror du ni skulle göra om det blir bashastighet 40 i tätort? 

Skulle ni då fortsätta att sänka fler 50-gator till 40-gator?  

Skulle ni höja från 30 till 40 på några gator?  

Skulle ni välja att behålla 50 på de gator där ni idag har kvar 50?  

På hur stor del av allt tidigare 50-vägnät bedömer du att ni skulle sänka (ha sänkt) till 40?  

Om bashastigheten skulle bli 40, och ni skulle börja se över en ytterligare sänkning från 50, tror du att ni då även 

skulle göra förändringar i infrastrukturen?  

Vad för typ av förändringar skulle ni i så fall göra i infrastrukturen? 
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Intervjupersoner 

Följande personer har svarat på de frågor vi haft via mejl. 

BORLÄNGE ENERGI: trafikavdelningschef Emma Ahlberg 

GÖTEBORGS STAD: trafikplanerare Jonas Andersson  

HALMSTAD KOMMUN: trafikingenjör Elin Thulin  

LINKÖPINGS KOMMUN: trafikingenjör Jonas Nygren 

MALMÖ STAD: utredare Malin Melin.  

STOCKHOLMS STAD: trafikplanerare Elenore Bjelke. 

VÄXJÖ KOMMUN: trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg.  

UMEÅ KOMMUN: trafikplanerare Inger Engström. 
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Bilaga 2. Beskrivning av skadegrad och olyckstyper 

Skadegrader 

I den nationella analysen studeras följande skadegrader: 

• Död (omkommen inom 30 dagar till följd av trafikolyckan) 

• Allvarligt skadad enligt RPMI. Som allvarligt skadad räknas den som i samband med en 

vägtrafikolycka fått en skada som ger minst 1 procents medicinsk invaliditet. Källa Strada 

sjukvård. 

• Mycket allvarligt skadad enligt RPMI. Som mycket allvarligt skadad räknas den som i 

samband med en vägtrafikolycka fått en skada som ger minst 10 procents medicinsk 

invaliditet. Källa Strada sjukvård. 

Måtten allvarligt skadad och mycket allvarligt skadad ger endast en skattning av antalet personer som 

får en medicinsk invaliditet eftersom man vid olyckstillfället/tillfället då den skadade söker sjukvård 

inte kan förutse personens framtida men. Måtten beräknas i efterhand baserat på vilka kroppsdelar som 

skadats och AIS-grad (Berg m.fl., 2016), och är inget som görs av sjukvården. 

Vid analysen av skadedata från de tre kommunerna Malmö, Umeå och Halmstad studeras 

skadedata från både polisrapporterade och sjukhusrapporterade olyckor. Därför används där även en 

sammanvägd skadegrad som förutom död enligt ovan innefattar följande kategorier för skadade 

rapporterade av sjukvården:  

• Svårt skadad (ISS 9–) 

• Måttligt skadad (ISS 4–8) 

• Lindrigt skadad (ISS 1–3). 

För skadade rapporterade av enbart polisen klassas svårt skadad enligt polisen som måttlig skada 

enligt ovan och lindrigt skadad enligt polisen som lindrigt skadad enligt ovan.  

ISS är ett mått som tas fram av sjukvården och baseras på den internationella AIS-klassningen 

(Abbreviated Injury Scale). Varje enskild skada bedöms separat och får en egen AIS-gradering. AIS 

har en graderingsskala1 från 1=lätt skada till 6=maximal skada, (AAAM, 2008). För att bedöma 

effekten av multipla skador används AIS-graderingen som utgångspunkt för att beräkna ett ISS-värde. 

ISS står för ”Injury Severity Score” och värdet kan sägas ange troligheten för överlevnad vid multipla 

skador.  Om någon skada har AIS-grad 6 sätts ISS alltid till det högsta möjliga ISS-värdet, som är 75 

(AAAM, 2008). Annars beräknas ISS på följande sätt: 

1. Notera det högsta AIS-värdet i varje kroppsregion. 

2. Kvadrera de tre högsta AIS-värdena som noterats i punkt 1. 

3. Summera de kvadrerade AIS-värdena i punkt 2. 
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Olyckstyper 

I de flesta analyser i rapporten har olyckor av typen singel för cykel och fotgängare samt interaktion 

mellan de två trafikantkategorierna (G0, G1, G3, G4 och G8) exkluderats då dessa olyckstyper inte 

anses påverkas av förändringen av vägens bashastighet. 

Följande olyckstyper finns med i datauttagen:  

• A=Avsvängande - motorfordon 

• C=Cykel/moped - motorfordon  

• F=Fotgängare - motorfordon 

• G0=Gående singel 

• G1=Cykel singel 

• G2=Moped singel=G 

• G3=Cykel - Gående=G 

• G4=Cykel - Cykel=G 

• G5=Cykel - Moped=G 

• G6=Moped - Gående=G 

• G7=Moped - Moped=G 

• G8=Gående - Gående=G 

• J=Spårfordon övrigt=J 

• K=Korsande olycka - motorfordon 

• M=Mötesolycka - motorfordon 

• O=Omkörningsolycka - motorfordon 

• S=Singel - motorfordon 

• U=Upphinnande - motorfordon 

• V, W=Övrigt, vilt 

Vid vissa jämförelser i olycksanalysen delas de skadade personerna som varit inblandade i olyckorna 

in i olika grupper av olyckstyper. För att göra lämpliga grupper av olyckstyper används kodningen för 

olyckstyp i Strada. Olyckstyperna C (cyklist/moped-motorfordon), F (fotgängare-motorfordon), S 

(singel-motorfordon) och K (korsande-motorfordon) redovisas separat. Olyckstyperna U 

(upphinnande-motorfordon) och A (avsvängande-motorfordon) slås samman till en olyckstypsgrupp. 

Även M (möte-motorfordon) och O (omkörning-motorfordon) bildar en grupp. I de olyckor där 

oskyddade trafikanter som cyklist och fotgängare interagerar med varandra skapas olyckstypsgruppen 

”Övrig fotgängare/cykel”. Dessutom särredovisas moped. Olyckor som inte kodats enligt ovan 

nämnda samlas i olyckstypsgruppen Övriga olyckor. I den detaljerade analysen exkluderas sedan 

olyckor av typen singel för cykel och fotgängare samt interaktion mellan de två trafikantkategorierna 

då dessa olyckstyper inte anses påverkas av förändringen av vägens bashastighet. 
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Bilaga 3. Metod för koppling mellan olyckor och vägnät  

Nedan beskrivs den metod för geografisk koppling och tidsurval som använts för olyckor vid 

detaljerad analys på kommunal nivå. De utvalda kommunernas respektive personskaderapporter 

utifrån kriterier vid urvalet från STRADA grupperas beroende på om de har angiven hastighet 40 

km/tim eller 50 km/tim för vägben A eller vägben B i STRADA. I vägnätet har länkar med riktningen 

”Mot” sorterat bort där en identisk länk med avseende på geografisk position och högsta tillåtna 

hastighet redan existerar, men med riktning ”Med”. 

Personskaderapporterna delas in i följande två grupper:  

Grupp 1:  Har information om hastighetsgräns 40 km/tim eller 50 km/tim för vägben A eller 

vägben B i STRADA.  

Grupp 2:  Har information om övriga hastighetsgränser samt okänd eller avsaknad 

hastighetsgräns för vägben A eller vägben B i STRADA. 

I tabellen nedan anges antalet olyckor som valts ut till den detaljerade analysen för de olika 

kommunerna. 

Kommun Antal 

personskaderapporter 

utvalda för koppling  

Grupp 1 

personskaderapporter  

Grupp 2 

personskaderapporter 

Halmstad 2 621 1 139 1 482 

Malmö 10 983 7 405 3 578 

Umeå 4 192 1 119 3 073 

 

De utvalda personskaderapporterna från STRADA kopplas geografiskt till väglänkar i kommunernas 

respektive vägnät med avseende på företeelsen hastighetsgräns från NVDB, detta för att tilldela varje 

skaderapport den högsta tillåtna hastighet för den länk där olyckan inträffat samt ev verifiera given 

hastighet (40 km/tim eller 50 km/tim) i STRADA.   

Den geografiska kopplingen görs mot ett urval av länkar i vägnätet med hastighetsgräns 40 km/tim 

eller 50 km/tim enligt NVDB eller mot hela vägnätet för kommunen.  Skaderapporterna i Grupp 1 

kopplas spatialt till närmsta väglänk med given högsta tillåtna hastigheten 40 km/tim eller 50 km/tim. 

Skaderapporter inom avståndet 8m från kopplad väglänk anses vara matchade. Skaderapporterna i 

Grupp 2 kopplas spatialt mot närmsta väglänk oavsett given högsta tillåtna hastighet. Skaderapporter 

inom avståndet 8m till kopplat väglänk med högsta tillåtna hastighet 40 km/tim eller 50km/tim anses 

vara matchade. Kopplingsförloppet och kriterier beskrivs schematiskt i Figur 24 nedan. 
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Figur 24. Schematisk beskrivning av kopplingsförloppet och kriterier då olyckorna i Strada kopplas 

mot hastighetsinformation från NVDB.  

Alla kopplade personskaderapporter sorteras därefter beroende om de inträffat före eller efter det 

datum då företeelsen hastighetsgräns börjar gälla för kopplad länk. Olika tillvägagångssätt har använts 

för kommunerna baserat på den information som givits gällande när länkens hastighetsändring trätt i 

kraft. För kommunerna Halmstad och Umeå antas fråndatumet gällande företeelsen hastighetsgräns för 

kopplade väglänkar gälla som datum. Varje enskild väglänk har ett givet fråndatum. För kommunen 

Malmö finns givna datum för när hastighetssänkningen trädde i kraft för alla zoner utom zon 4 i 

Malmö. Alla väglänkar i Malmö kommun tilldelades en zontillhörighet baserad på kartbilder givna av 

kommunen innan koppling till personskaderapporterna genomfördes. Zonindelningen kan ses i Figur 

25 och Tabell 30 anger datum för tillträdet. 
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Hela 
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Figur 25. Zonindelning för områden av länkar med hastighetsförändring i Malmö. 

 

Tabell 30. Datum för hastighetsförändringarnas giltighet beroende på zon i Malmö 

Område Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5 Zon 6 

Fråndatum 
för giltighet 

2007-06-05 2010-02-01 2013-05-07 NVDB för 
varje länk 

2010-02-01 2015-06-17 

Med antaganden att länkar med 40 km/tim hade 50 km/tim innan sänkningen och att länkar som fått en 

ändrad hastighet till 50 km/tim under perioden 2003–2016 även hade 50 km/h innan ändringen, så kan 

skaderapporterna delas in i tre grupper inför analys. Skaderapporter där olyckan inträffat ±30 dagar 

från förändrad hastighet för matchad länken sorteras bort.  

Beroende på vilken hastighetsgräns matchad länk hade vid olyckstillfället kan personskaderapporterna 

in i: 

a. Ligger på 40 km/tim (som tidigare troligtvis haft 50 km/tim) 

b. Låg på 50 km/tim då olyckan skedde, har senare fått 40 km/tim. 

c. Har 50 km/tim hela tidsperioden. 

I Tabell 31 anges antalet kopplade personskaderapporter enligt indelningen ovanför varje kommun.  

 

Tabell 31. Antalet kopplade personskaderapporter enligt indelningen ovanför varje kommun. 

Kommun D AL (ISS 9-) ML (ISS 4–8) LL (ISS 1–3) Totalt 

Halmstad 2 24 100 801 927 

Malmö 34 403 828 8 100 9 365 

Umeå 8 47 171 1 891 2 117 

Totalt 44 474 1 099 10 792 12 409 
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Figur 26 – Figur 28 visar kartbilder över delar av kommunerna med kopplade personskaderapporterna 

enligt indelningen ovan. 

 

Figur 26. Kopplade personskaderapporter Malmö. 
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Figur 27. Kopplade personskaderapporter i Umeå. 
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Figur 28. Kopplade personskaderapporter i Halmstad. 
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Bilaga 4. Omkomna och skadade personer i tättbebyggt område 

 

 

Figur 29. Fördelning av olyckstyp och skadegrad för Malmö. 
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Figur 30. Fördelning av olyckstyp och skadegrad för Umeå. 

 

Figur 31. Fördelning av olyckstyp och skadegrad för Halmstad. 
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