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Referat 
Ökad hastighetsefterlevnad har identifierats som ett av de viktigaste områdena för att minska antalet 
dödade och allvarligt skadade i trafiken. Tidigare mätningar på det statliga vägnätet har visat att 2018 
var det endast 45 % av trafikarbetet som skedde inom skyltad hastighetsgräns. Såväl privatbilister som 
yrkesförare är dåliga på att hålla hastighetsgränsen. Ökad regelefterlevnad hos den organiserade 
trafiken bedöms kunna ha stor potential att påverka såväl trafikrytmen som hastighetsnivåer hos den 
övriga trafiken. 

Syftet med projektet är att hitta metoder som är effektiva för att få den organiserade trafiken att hålla 
hastighetsgränsen och i ett första steg studeras hastighetsefterlevnaden hos taxi på två utvalda 
motorvägssträckor i Stockholm och Göteborg. Mätningarna gjordes under 2017 och 2019 – före och 
efter att dialog hållits mellan taxibolagen och Polisen, Trafikverket och Transportstyrelsen.    

Resultaten visar att såväl taxiförare som övriga personbilsförare är dåliga på att hålla hastighets-
gränsen, men efterlevnaden hos taxi är något sämre. Detta innebär att taxi bidrar till att dra upp 
hastigheten på vägarna. Vid de mätpunkter där hastighetsgränsen var 80 km/tim var det en stor andel 
som körde över hastighetsgränsen, mer än 90 % i både Stockholm och Göteborg. På mätplatserna med 
hastighetsgräns 100 km/tim var det ca 70 % av taxibilarna som körde över gällande hastighetsgräns i 
Stockholm och nästan 90 % i Göteborg. Utmaningen med dålig efterlevnad behöver lösas på 
systemnivå och vad gäller yrkestrafiken har företagens ledning ett stort ansvar för de individuella 
förarnas hastigheter. Om yrkestrafiken istället för att dra upp hastigheten påverkar den övriga trafiken i 
motsatt riktning skulle det bidra till att minska medelhastigheten. Ökad hastighetsefterlevnad medför 
lägre medelhastighet vilket leder till minskat antal dödade och skadade genom hastighetens dubbla 
påverkan av både energin i krocken och möjligheten att förhindra att krocken sker.  
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Abstract 
Increased speed compliance has been identified as one of the most important areas to reduce the 
number of people killed and seriously injured in traffic. Previous measurements on the state road 
network have shown that in 2018, only 45 % complied with the posted speed limit. Both private 
motorists and professional drivers are poor at keeping the speed limit. Increased compliance among 
professional drivers is considered to have great potential to affect both traffic rhythm and speed levels 
in traffic in general. 

The aim of this project is to find methods that are effective in getting organized traffic to stay within 
the speed limits and in this pilot, we studied speed compliance of taxi drivers on two selected 
motorways in Stockholm and Gothenburg. Measurements were performed in 2017 and 2019 before 
and after a dialogue was held between the taxi companies, the Police, the Swedish Transport 
Administration, and the Swedish Transport Agency.  

The results show that both taxi and private passenger car drivers are poor at keeping the speed limits, 
and that the speed compliance among taxis is slightly worse than with other passenger cars. This 
means that taxis cause a general increase in road speeds. Results showed that where the speed limit 
was 80 km/h, more than 90 % exceeded the speed limit in both Stockholm and Gothenburg. At 
measurement spots with speed limits of 100 km/h, approximately 70 % of taxis were driven over the 
speed limit in Stockholm and almost 90 % in Gothenburg. The problem of poor speed compliance 
needs to be solved at a system level and it is the corporate management who has the main 
responsibility to achieve lower speeds among its employees. If, instead of increasing the speed levels, 
organized traffic could affect traffic in the opposite direction, the mean speeds might be reduced. 
Increased speed compliance and lower mean speeds reduce the number of fatalities and injuries.  
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Förord 
Denna rapport redovisar resultat från projektet ”Ökad hastighetsefterlevnad hos den organiserade 
trafiken”. Projektets övergripande syfte är att hitta metoder som är effektiva för att få den organi-
serade trafiken (yrkesförare och andra förare av organiserad trafik) att hålla hastighetsgränsen. 
Studien är ett pilotprojekt som i ett första steg avgränsas till gruppen taxiförare. Rapporten 
innehåller dels resultat från hastighetsmätningar våren 2017 och våren 2019 där hastighetsefter-
levnaden hos taxi är i fokus, dels kortfattade redovisningar från de dialoger som genomförts med 
taxibolagen under studiens gång. Anna Vadeby har varit projektledare och har tillsammans med Ary 
P. Silvano och Åsa Forsman genomfört projektet. Vi vill speciellt tacka Malte Burwick och Jan 
Olsson på NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande, som genomfört 
hastighetsmätningarna tillsammans med Ary P. Silvano och Camilla Ekström på VTI. 

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter, 
slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författarnas och överensstämmer inte med 
nödvändighet med Trafikverkets inom rapportens ämnesområde. 

Linköping, oktober 2019. 

 

 

 

  

Anna Vadeby 
Projektledare 



 

VTI rapport 1024 

Kvalitetsgranskning 
Intern peer review har genomförts 11 oktober 2019 av Christina Stave. Anna Vadeby har genomfört 
justeringar av slutligt rapportmanus. Projektledarens närmaste chef Astrid Linder har därefter granskat 
och godkänt publikationen för publicering 15 november 2019. De slutsatser och rekommendationer 
som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Quality review 
Internal peer review was performed on 11 October 2019 by Christina Stave. Anna Vadeby has made 
alterations to the final manuscript of the report. The research director of the project manager Astrid 
Linder examined and approved the report for publication on 15 November 2019. The conclusions and 
recommendations expressed are the authors and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an 
authority. 

 

 

 

 



 

VTI rapport 1024 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .....................................................................................................................................9 

Summary ...............................................................................................................................................11 

1. Bakgrund och syfte..........................................................................................................................13 

1.1. Syfte ...........................................................................................................................................13 

2. Metod ................................................................................................................................................14 

2.1. Kartläggning och uppföljning ....................................................................................................14 
2.1.1. Hastighetsmätningar .............................................................................................................14 
2.1.2. Dialog taxibolagen ................................................................................................................14 

2.2. Val av mätplatser .......................................................................................................................15 
2.3. Analys ........................................................................................................................................17 
2.4. Trafiksäkerhetsanalyser .............................................................................................................18 

3. Resultat .............................................................................................................................................19 

3.1. Sammanfattande resultat för alla mätplatser ..............................................................................19 
3.2. Stockholm – Arlanda .................................................................................................................22 

3.2.1. Kista – 80 km/tim .................................................................................................................22 
3.2.2. Bauhaus – 100 km/tim ..........................................................................................................24 

3.3. Göteborg – Landvetter ...............................................................................................................27 
3.3.1. Kallebäcksskolan – 80 km/tim ..............................................................................................27 
3.3.2. Landvetter Björkåsen – 100 km/tim .....................................................................................30 

3.4. Trafiksäkerhetsanalyser .............................................................................................................33 

4. Diskussion och slutsatser ................................................................................................................34 

Referenser .............................................................................................................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VTI rapport 1024 

 

 

 

 



 

VTI rapport 1024  9 

Sammanfattning 

Ökad hastighetsefterlevnad hos den organiserade trafiken - En pilotstudie avseende taxi. 

av Anna Vadeby (VTI), Ary P. Silvano (VTI) och Åsa Forsman (VTI) 

 

Ökad hastighetsefterlevnad har identifierats som ett av de viktigaste områdena för att minska antalet 
dödade och allvarligt skadade i trafiken. Tidigare mätningar på det statliga vägnätet har visat att år 
2018 var det endast 45 % av trafikarbetet som skedde inom skyltad hastighetsgräns. På det kommunala 
vägnätet var motsvarande andel 66 %. Såväl privatbilister som yrkesförare är dåliga på att hålla 
hastighetsgränsen. Ökad regelefterlevnad hos den organiserade trafiken bedöms kunna ha stor 
potential att påverka såväl trafikrytmen som hastighetsnivåer hos den övriga trafiken. 

Syftet med detta projekt är att hitta metoder som är effektiva för att få den organiserade trafiken att 
hålla hastighetsgränsen och vi har i ett första steg studerat hastighetsefterlevnaden hos taxiförare på 
två utvalda sträckor (E4 mellan Stockholm och Arlanda samt Rv40 mellan Göteborg och Landvetter). 
Mätningar har gjorts före och efter att dialog hållits mellan taxibolagen och Polisen, Trafikverket och 
Transportstyrelsen. Totalt har hastigheter hos ca 3 000 taxibilar observerats under 2017 och lika 
många under 2019. 

Dialogen mellan taxibolagen och representanter från Polisen, Trafikverket och Transportstyrelsen tog 
sin utgångspunkt i de resultat som hastighetsmätningarna år 2017 visade. Eftersom efterlevnaden var 
dålig var fokus att diskutera åtgärder med stor potential att öka hastighetsefterlevnaden. Ambitionen 
med samtalen var att ledningen i bolagen skulle ta ansvar och införa metoder som kraftigt ökade 
efterlevnaden. De åtgärder som man bedömer har störst potential är: krav på uppföljning och 
egenkontroll vid upphandling, tekniska lösningar som stöttar föraren att hålla rätt hastighet, och 
geofencing (geografiska staket som begränsar hastigheten i vissa områden). 

Resultaten från mätningarna avseende hastighetsefterlevnaden hos taxi visar att vid de mätpunkter där 
hastighetsgränsen var 80 km/tim (Kista och Kallebäck) var det en stor andel som inte höll hastighets-
gränsen, mer än 90 % i både Stockholm och Göteborg. Medelhastigheten för taxibilarna vid dessa 
mätplatser låg nästan 20 km/tim över gällande hastighetsgräns. På mätplatserna med hastighetsgräns 
100 km/tim var det ca 70 % av taxibilarna som körde över gällande hastighetsgräns i Stockholm och 
nästan 90 % i Göteborg. Medelhastigheten låg ca 6–7 km/tim över gällande hastighetsgräns vid 
mätplatsen i Stockholm och drygt 11–12 km/tim över vid mätplatsen i Göteborg. Det har i princip inte 
har skett några förändringar mellan 2017 och 2019 vilket kan tolkas som att det ännu inte har införts 
några åtgärder som gett resultat på de faktiska hastighetsnivåerna på vägen. 

Sammanfattningsvis visar resultaten från studien att såväl taxiförare som övriga personbilsförare är 
dåliga på att hålla hastighetsgränsen, men efterlevnaden hos taxi är något sämre än hos den övriga 
personbilstrafiken. Detta innebär att taxi bidrar till att dra upp hastigheten på vägarna. Utmaningen 
med dålig efterlevnad behöver lösas på systemnivå och vad gäller yrkestrafiken har företagens ledning 
ett stort ansvar för de individuella förarnas hastigheter. Om yrkestrafiken istället för att dra upp 
hastigheten påverkar den övriga trafiken i motsatt riktning skulle det bidra till att minska medelhastig-
heten. Ökad hastighetsefterlevnad medför lägre medelhastighet vilket leder till minskat antal dödade 
och skadade genom hastighetens dubbla påverkan av både energin i krocken och möjligheten att 
förhindra att krocken sker. Om till exempel medelhastigheten på motorvägarna skulle minska med 
4 km/tim så skulle antalet dödade minska med nästan 20 % och antalet allvarligt skadade med ca 
15 %. 
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Summary 

Increased speed compliance among professional drivers- A pilot study for taxis 

by Anna Vadeby (VTI), Ary P. Silvano (VTI) and Åsa Forsman (VTI) 

 

  

Increased speed compliance has been identified as one of the most important areas to reduce the 
number of people killed and seriously injured in traffic. Previous measurements on the state road 
network have shown that in 2018, only 45 % complied with the posted speed limit. On the 
municipality road network, the corresponding proportion was 66 %. Both private motorists and 
professional drivers are poor at keeping the speed limit. Increased compliance among professional 
drivers is considered to have great potential to affect both traffic rhythm and speed levels in traffic in 
general. 

The aim of this project is to find methods that are effective in getting organized traffic to stay within 
the speed limits and in this pilot we studied speed compliance of taxi drivers on two selected routes 
(E4 between Stockholm and Arlanda and Rv40 between Gothenburg and Landvetter). Measurements 
were performed before and after a dialogue was held between the Taxi Companies, the Police, the 
Swedish Transport Administration, and the Swedish Transport Agency. In total, the speeds of about 
3 000 taxis were observed in 2017, and again in 2019. 

The dialogue between taxi companies and representatives from the Police, the Swedish Transport 
Administration and the Swedish Transport Agency was based on the results from the speed 
measurements in 2017. These measurements showed poor speed compliance and therefore the focus in 
the dialogue was on discussing measures with a large potential to reduce this problem. The ambition 
was that the management of the companies should take responsibility and introduce methods that 
increased compliance. The measures judged to have the greatest potential were requirements for 
follow-up and self-control during procurement, technical solutions that support the driver to keep the 
right speed, and geofencing (geographical fences that limit the speed in some areas). 

Results from the speed measurements regarding speed compliance of taxis showed that at locations 
where the speed limit was 80 km/h, more than 90 % exceeded the speed limit in both Stockholm and 
Gothenburg. The mean speed of the taxis at these locations was almost 20 km/h above the speed limit. 
At measurement spots with speed limits of 100 km/h, approximately 70 % of taxis were driven over 
the speed limit in Stockholm and almost 90 % in Gothenburg. The mean speed was about 6–7 km/h 
above the speed limit at the measuring spots in Stockholm and about 11–12 km/h over the speed limit 
in Gothenburg. Essentially, there were no changes between 2017 and 2019, which can be interpreted 
as that no measures yet have been implemented that have resulted in actual mean speed changes on the 
road. 

In conclusion, the results show that both taxi drivers and private passenger car drivers are poor at 
keeping the speed limits, and that the speed compliance among taxis is slightly worse than with other 
passenger cars. This means that taxis cause a general increase in road speeds. The problem of poor 
speed compliance needs to be solved at a system level and it is the corporate management who has the 
main responsibility to achieve lower speeds among its employees. If, instead of increasing the speed 
levels, organized traffic could affect traffic in the opposite direction, the mean speeds might be 
reduced. Increased speed compliance and lower mean speeds reduce the number of fatalities and 
injuries. For example, if the mean speed on motorways would decrease by 4 km/h, the number of 
people killed is estimated to decrease by almost 20 % and the number of seriously injured is estimated 
to decrease by 15 %. 



 

12  VTI rapport 1024 

 



 

VTI rapport 1024  13 

1. Bakgrund och syfte 
Ökad hastighetsefterlevnad har identifierats som ett av de viktigaste områdena för att minska antalet 
dödade och allvarligt skadade i trafiken (Amin m.fl., 2019). Mätningar på det statliga vägnätet visar att 
år 2018 var det endast 45 % av trafiken som körde inom skyltad hastighetsgräns. På det kommunala 
vägnätet var motsvarande andel 66 % (Vadeby och Anund, 2019). Såväl privatbilister som yrkesförare 
är dåliga på att hålla hastighetsgränsen. Ökad regelefterlevnad hos den organiserade trafiken bedöms 
kunna ha stor potential att påverka såväl trafikrytmen som hastighetsnivåer hos den övriga trafiken. 

Resultat från aktörsmätningar år 2010 då man genomfört hastighetmätningar av olika yrkesgrupper 
(NTF och Trafikverket, Gustafsson, 2010) visar att endast 34 % av taxiförarna höll hastighetsgränsen 
på vägar med hastighetsbegränsning 50 km/tim, 51 % på 70 km/tim och 59 % på 90 km/tim. Statistik 
över körsträckor visar att trafikarbetet med taxi nationellt sett är ca 2 % av den totala körsträckan 
(Trafikanalys, 2016). Andelen taxi är dock betydligt högre i t.ex. storstadsregioner och vissa stråk till 
och från större flygplatser. 

Förares attityder till beteendet kan till viss del förklara deras val av hastighet. Förare som har för 
avsikt att köra för fort upplever att detta kommer att resultera i något som är positivt (sammanfattning 
från flera studier refererade i Gustafsson m.fl., 2012). I en studie med yrkesförare svarade 15 % att de 
skulle köra i 65 km/tim på 50-väg inom tätort, medan 30 % angav att de skulle köra 90 km/tim på 70-
väg utanför tätort (Forward & Samuelsson, 2007 refererad i Gustafsson m.fl., 2010). I studien av 
Forward och Samuelsson framkom att taxiförarna var något mer positiva till att överträda hastighets-
gränser i tätort än vad andra yrkesgrupper var. De såg större tidsvinster vilket kunde förklara varför de 
i högre grad än andra yrkesförargrupper hade för avsikt att överskrida hastighetsgränsen om de hade 
ont om tid. Utanför tätort handlade yrkesförares höga hastigheter om att de ansågs göra resan 
angenämare och att man kom fram fortare. Det framkom också i studien att yrkesförare fann stöd hos 
kollegor när det gäller överskridande av hastigheten, men även att de trodde att arbetsgivarna skulle 
acceptera detta beteende (Forward & Samuelsson, 2007). Aktörsmätningarna (NTF och Trafikverket, 
Gustafsson, 2010) visar dessutom att de företag som arbetar systematiskt och långsiktigt med 
hastighetsfrågan når bättre resultat vad gäller hastighetsefterlevnad. 

Ett sätt för taxibranschen att arbeta systematiskt med hastighetsefterlevnad och andra trafiksäkerhets-
frågor är att ansluta sig till trafiksäkerhetsdelen i Säker (Grön) Taxi. Det är ett ledningssystem 
framtaget av Svenska Taxiförbundet tänkt som hjälp för styrning av medlemmarnas miljö- och 
transportkvalitetsarbete. Systemet följer ISO 14 001. 

1.1. Syfte 
Det övergripande syftet med det arbete som nu har påbörjats är att hitta metoder som är effektiva för 
att få den organiserade trafiken (yrkesförare och andra förare av organiserad trafik) att hålla 
hastighetsgränsen och har i detta första steg avgränsas till gruppen taxiförare. Syftet med föreliggande 
rapport är att redovisa vilken hastighet taxiförarna håller på ett par utvalda sträckor. Mätningar har 
gjorts vid två olika tillfällen, före och efter att dialog hållits mellan taxibolagen och representanter från 
myndigheter (Polisen, Trafikverket och Transportstyrelsen). Dessutom görs trafiksäkerhetsberäkningar 
för några olika scenarier baserat på resultaten från hastighetsmätningarna. 
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2. Metod 
Föreliggande projekt avser att kartlägga hastighetsefterlevnaden hos taxi före och efter att möten för 
dialog har hållits mellan taxibolagen och representanter från olika myndigheter (Polisen, 
Trafikverket och Transportstyrelsen). I samband med dessa möten diskuterades främst åtgärder för 
att få bättre hastighetsefterlevnad.   

2.1. Kartläggning och uppföljning 

2.1.1. Hastighetsmätningar 
Mätningarna syftar till att studera hastighetsefterlevnaden hos olika taxibolag före och efter den 
dialog som beskrivs nedan i avsnitt 2.1.2. I detta pilotprojekt avgränsas studien geografiskt till två 
vägsträckor där andelen taxitrafik är hög: E4 mellan Stockholm och Arlanda samt riksväg 40 
(Rv40) mellan Göteborg och Landvetter.  

Föremätningar genomfördes vid 3 tillfällen och 2 olika mätplatser under april–juni 2017 på var och 
en av de två delsträckorna. Hastighetsmätningarna har genomförts med laserpistol (ProLaser III), av 
personal från NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande). VTI har medverkat vid 
samtliga mätningar och fört protokoll. Eftermätningar har skett april–juni under 2019 och har 
genomförts på samma sätt som föremätningarna. Samtliga mätningar genomfördes dagtid mellan ca 
kl. 10–15. 

Förutom hastigheten hos taxibilar studerades även hastigheten hos personbilar som jämförelse. Vid 
såväl före- och eftermätningarna i Stockholm som vid eftermätningarna i Göteborg mättes 
hastigheten hos personbilar med laser under samma tidsperiod som taxi mättes. I föreperioden i 
Göteborg mättes istället all trafik med radarskåp (SR 4, Skyltar och Märken, 2017) i anslutning till 
lasermätningarna.  

I samband med hastighetsmätningarna används även ett mätprotokoll där aktuellt taxibolag och 
vilket körfält som taxin färdades i identifierades. Försök gjordes även att se om taxin innehöll 
passagerare eller inte, samt att bedöma om taxibilarna höll för kort avstånd till framförvarande bil, 
men båda dessa variabler var svåra att bedöma. 

Föremätningarna sammanställdes under 2017 och användes som ett diskussionsunderlag i 
uppföljningen med taxibolagen. Eftermätningarna under 2019 avser att studera eventuella 
förändringar jämfört med 2017. 

2.1.2. Dialog taxibolagen 
Efter att hastighetsmätningarna genomförts under våren 2017 genomfördes informationsdagar och 
dialoger tillsammans med Taxiförbundet1 och taxibolagen. Här tog representanter från Polisen, 
Trafikverket och Transportstyrelsen kontakt med några större taxibolag för att diskutera åtgärder med 
stor potential att öka hastighetsefterlevnaden. Förhoppningen var att under projektets gång kunna 
identifiera effektiva arbetssätt som gör att hastighetsefterlevnaden ökar samt att hitta goda exempel 
som senare kan användas som arbetssätt vid storskalig implementering av metoden där såväl det 
geografiska området som förargruppen utvidgas.  

 
1 Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag och cirka 70 procent av taxibranschen står bakom. 
Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka 
branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker. 

http://kustomsignals.com/documents_and_resources/ProLaser_III_low_res.pdf
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Följande möten och dialoger genomfördes med de största taxibolagen under perioden hösten 2017 
till hösten 2018:  

Oktober 2017: Polisen, Trafikverket och Transportstyrelsen hade ett inledande möte med 
Taxiförbundet. Mötet fokuserade på resultaten från mätningarna, ledarskap och samverkan. 

November 2017 – mars 2018: Med anledning av resultaten från hastighetsmätningarna kallade 
Polisen till samtal med de stora taxibolagen i Stockholm och Göteborg. I Stockholm fördes samtal 
med Taxi Stockholm, Taxi Kurir och Sverige Taxi och i Göteborg med Taxi Göteborg, Taxi Kurir 
och Sverige Taxi (de två senare under Cabonline). Vid samtalen närvarade även Trafikverket och 
Transportstyrelsen. Samtalen fokuserade på mätresultaten och hur de olika taxibolagen skulle kunna 
arbeta för att öka hastighetsefterlevnaden. En till två månader efter det första samtalet hölls ett 
uppföljande samtal för att diskutera vidare kring vilka strategier och planer taxibolagen har för att 
öka hastighetsefterlevnaden. 

April – juni 2018: Polisen kallade till ”stormöten” i Stockholm och Göteborg. Trafikverket, 
Transportstyrelsen, VTI och de stora taxibolagen deltog. Dessutom deltog andra aktörer som hade 
goda exempel vad gäller hastighetsefterlevnad att berätta om. Målet med mötena var att tillsammans 
komma fram till hur taxibolagen kan arbeta för att uppnå bättre hastighetsefterlevnad. Samverkan 
mellan myndigheter och taxibolag var huvudfokus. Även möjliga tekniska lösningar diskuterades. 

Hösten 2018: Studiebesök på Volvo i Göteborg. Polisen, Trafikverket och Transportstyrelsen 
representanter från de stora taxibolagen deltog. Syftet med besöket var att visa olika tekniklösningar 
samt testa att köra med olika hastighetsstödjande system.  

Utöver de möten som redovisats ovan innehöll projektet även regelbundna möten mellan Polisen, 
Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI. Avsikten med dessa möten var att diskutera vilka åtgärder 
som skulle kunna genomföras för att öka hastighetsefterlevnaden på vägarna, speciellt med avseende 
på yrkestrafiken.  

Exempel på åtgärder som diskuterats i dialogen ovan var;  

• krav vid upphandling 

• återkallande av tillstånd 

• kommunikation mellan myndigheter 

• ökad övervakning 

• tekniska lösningar för uppföljning och egenkontroll. 

2.2. Val av mätplatser 
Mätplatserna valdes ut i samråd med NTF. Ambitionen vid val av mätplats var att mätningarna skulle 
kunna ske på ett säkert sätt och utan att mätpersonalen uppmärksammades av trafiken för att undvika 
att fordonens hastighet påverkades. 

På såväl E4an mellan Stockholm och Arlanda och Rv40 mellan Göteborg och Landvetter har 
hastigheter mätts vid två mätplatser; en med hastighetsbegränsning 80 km/tim och en med hastighets-
begränsning 100 km/tim. Mätplatsernas geografiska läge redovisas i Figur 1 och Figur 2. I Figur 3 och 
Figur 4 visas fotografier från mätplatserna. Vid mätplatserna i Göteborg mättes hastigheten i båda 
riktningarna. I Stockholm mättes de enbart i riktning mot Stockholm (på grund av mätplatsens 
lokalisering). 
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Figur 1. Karta över mätplatserna på E4an mellan Stockholm och Arlanda. Blå punkt: Kista, 
hastighetsbegränsning 80 km/tim. Orange punkt: Upplands Väsby, hastighetsbegränsning 100 km/tim. 
Källa: Kartdata @2019 Google. 

Figur 2. Karta över mätplatserna på Rv40 mellan Göteborg och Landvetter. Blå punkt: Kallebäck, 
hastighetsbegränsning 80 km/tim. Orange punkt: Landvetter, hastighetsbegränsning 100 km/tim. 
Källa: Kartdata @2019 Google. 
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Figur 3. Fotografier på mätplatserna på E4an mellan Stockholm och Arlanda. Vänster bild: Kista (80 
km/tim). Höger bild: Bauhaus (100 km/tim). Fotograf Ary P. Silvano, VTI. 

Figur 4. Fotografier på mätplatserna på Rv40 mellan Göteborg och Landvetter. Vänster bild: 
Kallebäcksskolan (80 km/tim). Höger bild: Busshållplats Björkåsen, Landvetter (100 km/tim). 
Fotograf Ary P. Silvano, VTI. 

2.3. Analys 
För varje mätplats redovisas resultat dels i form av medelvärden och percentiler, dels grafiska 
beskrivningar av hastighetsfördelningen. Hastighetsfördelningen visar andelen fordon som kör under 
en viss hastighet för samtliga förekommande hastigheter och ur den kan man till exempel utläsa andel 
fordon över eller under hastighetsgränsen och percentiler.  

Följande mått redovisas för såväl taxitrafiken som för vanliga övriga personbilar:  

• medelhastighet (aritmetiskt medelvärde) 

• standardavvikelse 

• min – minsta uppmätta hastighet vid mätplatsen 

• max – högsta uppmätta hastighet vid mätplatsen 

• andel trafik över hastighetsgränsen. 

Resultaten redovisas dels totalt för alla taxibilar dels uppdelat på olika taxibolag. Endast bolag med 
fler än 20 observationer i såväl före- som eftermätningarna redovisas separat. 
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2.4. Trafiksäkerhetsanalyser 
Hastigheten har stor betydelse för trafiksäkerheten och en minskad medelhastighet på vägarna leder till 
färre dödade och allvarligt skadade (Elvik, 2009 och Vadeby och Forsman, 2012). Ett av målen inom 
trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är därför att få medelhastigheterna att minska, detta för att i sin tur 
antalet dödade och skadade i trafiken ska minska. Potensmodellen (Nilsson, 2004; Elvik, 2009) och 
Exponentialmodellen (Elvik, 2013, 2014 och Elvik m.fl., 2019) är två modeller som uppskattar hur en 
förändring av medelhastigheten påverkar utfallet av såväl antalet personskadeolyckor som antalet 
skadade och dödade personer. Modellerna används ofta både när nya åtgärder planeras och när införda 
åtgärder utvärderas. I potensmodellen beskrivs hur en relativ hastighetsförändring påverkar antalet 
olyckor: totala antalet (polisrapporterade) personskadeolyckor ändras som kvadraten på den relativa 
hastighetsförändringen. Låt yefter = antal personskadeolyckor efter hastighetsändringen, yföre = antal 
personskadeolyckor före hastighetsändringen, vföre och vefter = medelhastighet före respektive efter 
förändringen. Då ger potensmodellen att: 

           
 

2











=

före

efter
föreefter v

v
yy

För antalet allvarliga personskadeolyckor (DSS) gäller tredjepotensen och för antal dödsolyckor gäller 
fjärdepotensen.  

Exponentialmodellen beskriver sambandet mellan hastighetsförändring och olyckor med hjälp av en 
exponentialfunktion: 

𝑦𝑦𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑦𝑦𝑒𝑒ö𝑒𝑒𝑒𝑒

= 𝑒𝑒𝛽𝛽(𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒−𝑣𝑣𝑒𝑒ö𝑒𝑒𝑒𝑒) 

där β är en koefficient som skattas och övriga beteckningar är samma som ovan. Exponentialmodellen 
baseras alltså på differensen i medelhastighet mellan efter- och föreperioden, till skillnad från 
potensmodellen som baseras på den relativa skillnaden.  

I Tabell 1 redovisas de olika potenser och exponenter som använts för att studera förändring av 
allvarligt skadade och dödade beroende på en medelhastighetsminskning.  

Tabell 1: Potenser i potensmodellen för olika svårhetsgrad på personskadan. Källa: Elvik (2009) och 
Elvik (2014).  

 

Svårhetsgrad 

Potensmodellen Exponentialmodellen 

Potens (konfidensintervall) β (konfidensintervall) 

Dödade personer 4,6 (4,0–5,2) 0,065 (0,053–0,077) 

Allvarligt skadade 3,5 (0,5–5,5) 0,061 (0,049–0,073) 
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3. Resultat 
Resultaten som redovisas i detta avsnitt omfattar såväl före- som eftermätningarna. I kapitel 3.1 
redovisas sammanfattande resultat för taxi vid alla mätplatser och i kapitel 3.2–3.5 redovisas mer 
detaljerade resultat för de enskilda mätplatserna och olika taxibolag. Där görs även vissa jämförelser 
med personbilars hastigheter. 

3.1. Sammanfattande resultat för alla mätplatser 
I Figur 5 redovisas andel taxi som kör över gällande hastighetsgräns, uppdelat per mätplats. Resultaten 
visar att det är en stor andel taxibilar som kör för fort på de studerade vägsträckorna. Vid mätplatserna 
med hastighetsbegränsning 80 km/tim är det mer än 90 procent som kör för fort och vid de mätplatser 
där det är skyltat 100 km/tim kör mellan ca 70 och 90 procent av taxibilarna för fort. I Figur 6 
redovisas hur stor andel som kör mer än 5 km/tim för fort, dvs. över polisens rapporteringsgräns. Vid 
mätplatserna med 80 km/tim är det drygt 80 procent som överskrider polisens rapporteringsgräns och 
vid mätplatserna med 100 km/tim är det mellan 50 och 75 procent. Figur 7 visar andelen taxi som kör 
mer än 30 km/tim för fort och även här är det sämst efterlevnad vid mätplatserna med 80 km/tim. Vid 
Kista är det ca 15 procent som kör så pass fort och i Kallebäck varierar det mellan 4 och 11 procent 
beroende på mätplats, mätriktning och mätår. Medelhastigheten och andel överträdelser vid 
mätplatserna sammanfattas i Tabell 2, där jämförelser även gjorts med övriga personbilar. 
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Figur 5. Andel taxi över hastighetsgräns 2017 och 2019. Alla mätplatser. 
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Figur 6. Andel taxi som kör mer än 5 km/tim för fort 2017 och 2019. Alla mätplatser. 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

An
de

l (
%

)

Andel mer än 30 km/tim för fort (%) 2017 Andel mer än 30 km/tim för fort (%) 2019

Figur 7. Andel taxi som kör mer än 30 km/tim för fort 2017 och 2019. Alla mätplatser. 
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Tabell 2. Medelhastigheter för taxi och personbilar. Alla mätplatser. 

Mätplats  Medelhastighet (km/tim) Andel överträdelser (%) 

  2017 2019 2017 2019 

Stockholm 
Kista, 80 
km/tim 

Taxi 99,4 96,5 96 93 

Personbilar 92,7 91,7 91 87 

 

Stockholm 
Bauhaus, 
100 km/tim 

Taxi 105,9  106,9 68  75 

Personbilar 99,9  98,9 45  40 

 

Göteborg, 
Kallebäck,  
80 km/tim 

Taxi 96,6 95,5 94 93 

Personbilar * 92,5 * 81 

 

Göteborg, 
Landvetter, 
100 km/tim 

Taxi 111,5 110,9 87 87 

Personbilar * 106,5 * 70 

*Kan ej särredovisas 2017  
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3.2. Stockholm – Arlanda 

3.2.1. Kista – 80 km/tim 
Hastighetsbegränsningen vid mätplatsen är 80 km/tim och det är tre körfält. Vägen har tidigare haft 
hastighetsbegränsning 90 km/tim, omskyltning till 80 km/tim skedde 1 november 2014. Resultaten 
redovisas för samtliga 3 körfält sammanslagna och i riktning mot Stockholm. I Figur 8 visas resultat 
både från föremätningarna 2017 och eftermätningarna 2019. Det är mycket få taxibilar som håller 
hastighetsgränsen 80 km/tim. I Figur 9 redovisas hastighetsfördelningen för både taxibilar och vanliga 
personbilar. År 2019 höll 7 procent av taxibilarna hastighetsgränsen vid denna mätplats och för 
vanliga personbilar är motsvarande andel ca 10 procent. Ser man till polisens rapporteringsgräns 
(överskrider hastighetsgränsen med mer än 5 km/tim) är det ca 85 procent av taxibilarna som 
överskrider den medan ca 70 procent av personbilarna gör det. Andelen taxibilar som överskrider 
hastighetsgränsen med 30 km/tim är ca 15 procent medan andel vanliga personbilar som kör så fort är 
ca 5 procent.    

I Tabell 3 redovisas resultaten uppdelat på olika taxibolag. Endast taxibolag där minst 20 fordon 
observerats i både före- och efterperioden redovisas separat, övriga bolag och taxibilar där bolag ej 
kunnat identifierats ingår i kategorin ”Totalt taxi”. Hastighetsefterlevnaden är genomgående dålig 
såväl 2017 som 2019. Medelhastigheten ligger nästan 20 km/tim över gällande hastighetsgräns. 
Högsta hastighet som uppmättes hos taxi år 2019 var 141 km/tim, det vill säga 61 km/tim över den 
gällande hastighetsgränsen på 80 km/tim. Vid denna mätplats har hastigheten gått ned något sedan 
2017, men efterlevnaden är fortfarande väldigt dålig och mellan 87 procent (Sverige Taxi) och 96 
procent (Taxi Stockholm) överträdde hastighetsgränsen 2019. 

  

 

Figur 8. Histogram över uppmätta hastigheter för taxibilar vid mätplats Kista. Data från 2017 
(vänster) och 2019 (höger). N2017 = 484, N2019 = 763. Hastighetsbegränsning 80 km/tim. 
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Figur 9. Kumulativ hastighetsfördelning för taxibilar (röd kurva) och personbilar (blå kurva) vid 
mätplats Kista, 2017 och 2019. Hastighetsbegränsning 80 km/tim. 

Tabell 3. Medelhastigheter, standardavvikelse, min- och maxhastigheter samt andel överträdelser 
2017 respektive 2019 för taxi och personbilar. Mätplats Kista. Hastighetsbegränsning 80 km/tim. 

Bolag Antal bilar 
Medelhastighet 

(km/tim) 
Std 

 (km/tim) 

Min 
hastighet 
(km/tim) 

Max 
hastighet 
(km/tim) 

Andel över 
hastighetsgräns  

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

Taxi Stockholm 249 293 99,5 97,0 9,9 10,9 75 67 125 132 98 % 96 % 

Sverige Taxi 90 179 95,7 94,5 11,8 12,0 74 73 126 126 88 % 87 % 

Taxi Kurir 61 109 100,9 96,5 12,2 11,0 78 74 136 121 95 % 95 % 

Totalt taxi 484 763 99,4 96,5 11,0 11,5 74 67 136 141 96 % 93 % 

Personbilar 478 1284 92,7 91,7 10,6 10,8 62 65 153 149 91 % 87 % 

 

Totalt sett över alla observerade taxibolag vid mätplats Kista har drygt 30 procent av de observerade 
taxibilarna kört i vänster körfält. I Figur 10 redovisas medelhastighet och antal bilar per körfält. 
Medelhastigheten för taxi i vänster körfält är ca 20 km/tim högre än i höger körfält. 
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vänster mitten höger vänster mitten höger
2017 2019

medelhastighet 108,0 95,5 86,5 107,1 93,5 85,6

antal bilar 160 220 41 232 422 108
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Figur 10. Medelhastighet och antal bilar per körfält 2017 och 2019. Mätplats Kista 80 km/tim, mot 
Stockholm.  

3.2.2.  Bauhaus – 100 km/tim 
Hastighetsbegränsningen är 100 km/tim och det är 3 körfält. Resultaten redovisas för samtliga 3 
körfält sammanslagna och i riktning mot Stockholm. Vägen har tidigare haft 110 km/tim, omskyltning 
till 100 km/tim skedde den 1 november 2014. Resultaten visar att jämfört med mätplats Kista där 
hastighetsbegränsningen är 80 km/tim är efterlevnaden något bättre, men fortfarande dålig (se Figur 11 
och Figur 12). I Figur 12 redovisas att ca 30 procent av taxibilarna håller hastighetsgränsen och för 
vanliga personbilar är motsvarande andel ca 55 procent. Det är små skillnader mellan 2017 och 2019 
års mätningar. Ser man till polisens rapporteringsgräns (hastighetsgräns + 6 km/tim) är det ca 50 
procent av taxibilarna som överskrider den medan ca 20–25 procent av personbilarna gör det. Andelen 
taxibilar som överskrider hastighetsgränsen med 30 km/tim är ungefär lika stor som för personbilar 
och ligger på ca 1–2 procent.  

I Tabell 4 redovisas resultaten uppdelat på olika taxibolag. Medelhastigheten totalt för taxi ligger ca 6–
7 km/tim över gällande hastighetsgräns både 2017 och 2019. Högsta hastighet som uppmättes för taxi 
var 139 km/tim 2017 och 194 km/tim 2019. Vid denna mätplats har Sverige Taxi lägre medelhastighet 
än Taxi Stockholm och Taxi Kurir, men andelen överträdelser har ökat något sedan 2017 för samtliga 
bolag och ligger på 62 procent för Sverige Taxi och ca 80 procent för Taxi Stockholm och Taxi Kurir. 



 

VTI rapport 1024  25 

  

 

 

 

Figur 11. Histogram över uppmätta hastigheter för taxibilar vid mätplats Bauhaus. Data från 2017 
(vänster) och 2019 (höger). N2017 = 1194, N2019 = 758. Hastighetsbegränsning 100 km/tim. 

Figur 12. Kumulativ hastighetsfördelning för taxibilar (röd kurva) och personbilar (blå kurva) vid 
mätplats Bauhaus, 2017 och 2019. Hastighetsbegränsning 100 km/tim. 
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Tabell 4. Medelhastigheter, standardavvikelse, min och maxhastigheter samt andel överträdelser vid 
mätplats Bauhaus. Hastighetsbegränsning 100 km/tim. 

Bolag Antal bilar 
Medelhastighet 

(km/tim) 
Std 

 (km/tim) 

Min 
hastighet 
(km/tim) 

Max 
hastighet 
(km/tim) 

Andel över 
hastighetsgräns  

 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

Taxi Stockholm 594 368 107,3 108,0 11,0 10,6 75  77 138  193 73 %  80 % 

Sverige Taxi 229 156 102,0 103,9 12,5 10,9 73  78 134 131 53 %  62 % 

Taxi Kurir 166 163 106,4 107,6 11,9 12,2 74  83 139 194 73 %  78 % 

Totalt taxi 1194 757 105,9  106,9 11,5 11,1 73 77 139 194 68 %  75 % 

Personbilar 1290 1395 99,9  98,9 11,7  10,7 69  71 161  213 45 %  40 % 

 

Vid mätplats Bauhaus är det störst andel av taxi som kör i vänster körfält. I Figur 13 redovisas 
medelhastighet och antal bilar per körfält. Medelhastigheten för taxi i vänster körfält är ca 20 km/tim 
högre än i höger körfält, detta gäller såväl för 2017 som 2019. 

 

  

vänster mitten höger vänster mitten höger
2017 2019

medelhastighet 113,1 100,2 90,1 111,8 102,6 93,2

antal bilar 443 362 79 406 285 53
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Figur 13. Medelhastighet och antal bilar per körfält. Mätplats Bauhaus 100 km/tim, mot Stockholm. 
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3.3. Göteborg – Landvetter 

3.3.1. Kallebäcksskolan – 80 km/tim 
Hastighetsbegränsningen är 80 km/tim. Vägen har tidigare haft 90 km/tim, omskyltning till 80 km/tim 
skedde 1 oktober 2015. Vägen har tre körfält inklusive ett bussfält i riktning mot Göteborg och tre 
körfält i riktning mot Landvetter. Hastigheten hos taxi har mätts i båda riktningarna (mot flygplatsen 
respektive mot Göteborg). I några av redovisningarna i kapitel 3.1 särredovisas resultaten per riktning, 
men då det inte är några större skillnader har hastigheterna för båda riktningarna slagits samman i 
analyserna nedan. Under 2019 mättes även personbilarnas hastigheter med laser till skillnad från 2017. 
Under 2017 var istället referensmätningen all trafik (här personbilar inkl. taxi) och det mättes med ett 
radarskåp som monterats vid sidan av vägen i anslutning till mätplatsen. Eftersom dessa mätningar 
inte är jämförbara med lasermätningarna och inte heller kan särredovisa personbilars hastigheter (exkl. 
taxi) har vi valt att endast redovisa personbilarnas hastigheter från 2019. Resultaten visar att det är 
mycket få fordon, såväl taxibilar som vanliga personbilar som håller hastighetsgränsen 80 km/tim (se 
Figur 14 och Figur 15). Det är färre än 10 procent av taxibilarna som håller hastighetsgränsen vid 
denna mätplats såväl 2017 som 2019. Ser man till polisens rapporteringsgräns (hastighetsgräns + 
6  km/tim) är det ca 85 procent av taxibilarna som överskrider den totalt sett. Andelen taxibilar som 
överskrider hastighetsgränsen med minst 30 km/tim är ca 10 procent och det är ungefär samma för 
personbilarna 2019.   

I Tabell 5 redovisas resultaten uppdelat på olika taxibolag. Endast taxibolag där minst 20 fordon 
observerats i både före och efterperioden redovisas separat, övriga bolag och taxibilar där bolag ej 
kunnat identifierats ingår i kategorin ”Totalt taxi”. Hastighetsefterlevnaden är genomgående dålig 
såväl 2017 som 2019 och medelhastigheten för de olika taxibolagen ligger 15–20 km/tim över 
gällande hastighetsgräns, lite varierande beroende på mätår och taxibolag. Högsta hastighet som 
uppmättes för taxi var 120 km/tim, det vill säga 40 km/tim över gällande hastighetsgräns 80 km/tim. 
Även personbilarnas medelhastighet är betydligt högre än hastighetsgränsen 80 km/tim, men ca 
3 km/tim lägre än taxi år 2019.   

  

 

Figur 14. Histogram över uppmätta hastigheter för taxibilar vid mätplats Kallebäcksskolan. Båda 
riktningarna. Data från 2017 (vänster) och 2019 (höger). N2017 = 466, N2019 = 602. 
Hastighetsbegränsning 80 km/tim. 
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Figur 15. Kumulativ hastighetsfördelning för taxibilar 2017 och 2019 (röd kurva) samt personbilar 
(blå kurva) 2019 vid mätplats Kallebäcksskolan. Hastighetsbegränsning 80 km/tim. 

Tabell 5. Medelhastigheter, standardavvikelse, min och maxhastigheter samt andel överträdelser vid 
mätplats Kallebäcksskolan. Båda riktningarna. Hastighetsbegränsning 80 km/tim. 

Bolag Antal bilar 
Medelhastighet 

(km/tim) 
Std 

 (km/tim) 

Min 
hastighet 
(km/tim) 

Max 
hastighet 
(km/tim) 

Andel över 
hastighetsgräns 

 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

Taxi Göteborg 196 247 95,3 96,2 9,7 9,2 62 70 120 123 92 % 93 % 

Sverige Taxi 48 66 99 97,0 9,4 8,8 75 75 119 117 96 % 95 % 

Taxi Kurir 60 53 96,6 97,3 10,5 9,6 58 78 114 121 97 % 96 % 

Totalt taxi 466 602 96,6 95,5 9,9 9,6 58 65 120 123 94 % 93 % 

Personbilar * 314 * 92,5 * 12,4 * 61 * 142 * 81 % 

*Personbilar kan ej särredovisas 2017 pga annan mätmetod. 

 

I Figur 16 redovisas medelhastighet, antal bilar per körfält för de observerade taxibilarna i riktning 
mot Göteborg och i Figur 17 i riktning mot Landvetter. Eftersom det finns ett bussfält i riktning mot 
Göteborg så särredovisas resultaten per riktning. Totalt sett är det ca hälften av alla taxibilar som kör i 
vänster körfält och medelhastigheten där är ca 10 km/tim högre än i höger körfält, detta gäller för båda 
riktningarna.  
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vänster höger buss vänster höger buss
2017 2019

medelhastighet 100,0 92,3 92,5 99,6 89,4 93,5

antal bilar 168 56 63 179 115 120
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Figur 16. Medelhastighet och antal taxibilar per körfält. Mätplats Kallebäcksskolan 80 km/tim, mot 
Göteborg. 

 

 

  

vänster mitten höger vänster mitten höger
2017 2019

medelhastighet 98,3 96,3 89,0 99,2 94,5 90,1

antal bilar 68 42 24 92 60 12
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Figur 17. Medelhastighet och antal taxibilar per körfält. Mätplats Kallebäcksskolan 80 km/tim, mot 
Landvetter. 
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3.3.2. Landvetter Björkåsen – 100 km/tim 
Hastighetsbegränsningen är 100 km/tim och det är två körfält i båda riktningarna. Vägen har 
tidigare haft 110 km/tim, omskyltning till 100 km/tim skedde 1 oktober 2015. I Figur 18 och Figur 19 
redovisas resultaten för alla körfält sammanslagna och för båda riktningarna. 

Resultaten visar att det är relativt få fordon, såväl taxibilar som vanliga personbilar som håller 
hastighetsgränsen 100 km/tim. Det är drygt 10 procent av taxibilarna som håller hastighetsgränsen vid 
denna mätplats. För personbilarna (endast särredovisat 2019) är efterlevnaden något bättre och ca 30 
procent håller hastighetsgränsen. Ser man till polisens rapporteringsgräns (hastighetsgräns + 6 km/tim) 
är det ca 70 procent av taxibilarna som överskrider den och för personbilarna är det ca 50 procent. 
Andelen taxibilar som överskrider hastighetsgränsen med 30 km/tim är någon enstaka procent för både 
taxi och personbilar.   

I Tabell 6 redovisas resultaten uppdelat på olika taxibolag.  Medelhastigheten ligger på drygt 10 
km/tim över gällande hastighetsgräns, detta gäller såväl 2017 som 2019. Högsta hastighet som 
uppmätts var 152 km/tim år 2017 och 146 km/tim 2019, det vill säga 52 respektive km/tim över 
gällande hastighetsgräns 100 km/tim. Vid mätningen 2019 var medelhastigheten för personbilarna mer 
än 4 km/tim lägre än för taxi och andelen som körde över hastighetsgränsen var 17 procentenheter 
lägre för personbilar jämfört med taxi. 70 procent för personbilar jämfört med 87 procent för taxi.  

 

  

 

Figur 18. Histogram över uppmätta hastigheter för taxibilar vid mätplats Björkåsen, Landvetter. Båda 
riktningarna. Data från 2017 (vänster) och 2019 (höger). N2017 =667, N2019 = 963. 
Hastighetsbegränsning 100 km/tim. 
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Figur 19. Kumulativ hastighetsfördelning för taxibilar (röd kurva) och personbilar (blå kurva) vid 
mätplats Björkåsen, Landvetter, 2017 och 2019. Hastighetsbegränsning 100 km/tim. 

Tabell 6. Medelhastigheter, standardavvikelse, min- och maxhastigheter samt andel överträdelser vid 
mätplats Björkåsen, Landvetter. Båda riktningarna. Hastighetsbegränsning 100 km/tim. 

Bolag Antal bilar 
Medelhastighet 

(km/tim) 
Std 

(km/tim) 

Min 
hastighet 
(km/tim) 

Max 
hastighet 
(km/tim) 

Andel över 
hastighetsgräns  

 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

Taxi Göteborg 306 416 111,4 111,4 9,4 9,0 82 84 139 146 88 % 89 % 

Sverige Taxi 52 84 113,5 112,2 10,1 9,7 90 78 137 135 90 % 86 % 

Taxi Kurir 85 100 112,5 112,7 9,1 9,8 90 80 132 133 88 % 88 % 

Totalt taxi 667 963 111,5 110,9 9,8 9,3 78 78 152 146 87 % 87 % 

Personbilar * 456 * 106,5 * 11,6 * 75 * 146 * 70 % 

*Personbilar kan ej särredovisas 2017 pga. annan mätmetod. 

Vid mätplats Björkåsen är det totalt sett ca 65 procent av de observerade taxibilarna som kör i vänster 
körfält. I Figur 20 redovisas medelhastighet och antal bilar per körfält i riktning mot Göteborg och i 
Figur 21 i riktning mot Landvetter. Medelhastigheten för taxi i vänster körfält är ca 5–10 km/tim högre 
än i höger körfält. 
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vänster höger vänster höger
2017 2019

medelhastighet 113,9 107,1 114,3 107,1

antal bilar 281 132 332 172
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Figur 20. Medelhastighet och antal taxibilar per körfält. Mätplats Björkåsen 100 km/tim, mot 
Göteborg. 

vänster höger vänster höger
2017 2019

medelhastighet 113,0 107,8 111,4 105,4

antal bilar 152 77 319 122
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Figur 21. Medelhastighet och antal taxibilar per körfält. Mätplats Björkåsen 100 km/tim, mot 
Landvetter. 
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3.4. Trafiksäkerhetsanalyser 
Ett av målen inom trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är att få medelhastigheterna att minska, detta för att 
i sin tur antalet dödade och skadade i trafiken ska minska. I de scenarier som studeras nedan har vi 
därför fokuserat på att medelhastigheten hos totaltrafiken ska minska (inte bara taxi). Ett motiv till 
detta är att syftet med att fokusera på den organiserade trafiken inte bara är att sänka hastigheten i den 
gruppen utan att de också ska hjälpa till att hålla nere hastigheterna generellt. För att uppskatta vilka 
trafiksäkerhetseffekter som kan uppnås om medelhastigheten minskar görs några jämförelser för tre 
olika scenarier. Modellerna som används för att uppskatta effekterna på dödade och allvarligt skadade 
är Potensmodellen och Exponentialmodellen (se avsnitt 2.4). Följande scenarier studeras:  

1. Motorväg med 80 km/tim, minskning av medelhastigheten med 12 km/tim (motsvarar att 
medelhastigheten hos personbilar minskar till att ligga på hastighetsgränsen, typfall Kista och 
Kallebäck) 

2. Motorväg med 100 km/tim, minskning av medelhastigheten med 6 km/tim (motsvarar att 
medelhastigheten hos personbilarna minskar till att ligga på hastighetsgränser, typfall 
Landvetter) 

3. Motorvägar generellt. Enligt Forsman och Greijer, (2016) är medelhastigheten generellt på 
motorvägar 104,3 km/tim för all trafik, vilket enligt rapporten motsvarar att 63 procent kör för 
fort. Vilken medelhastighethetsgräns som gäller på dessa vägar är inte angivet i rapporten, 
men scenario 3 studerar vad som händer om medelhastigheten minskar till 100 km/tim.  

Anledningen till att vi använder personbilarnas (exkl. taxi) medelhastighet som utgångsvärde i 
scenario 1 och 2 är att vi i våra mätningar inte mätt hastigheten hos all trafik utan bara personbilar 
(exkl. taxi) och taxi. Målet är att minska medelhastigheten för all trafik och här får personbilarna 
representera totaltrafikens hastighet på dessa vägar (vid mätpunkterna med 80 km/tim i hastighets-
begränsning stämmer det troligen väl överens, men om hastighetsgränsen är 100 km/tim ligger troligen 
medelhastigheten hos totaltrafiken något lägre på grund av att den tunga trafiken har lägre 
hastighetsbegränsning (80 eller 90 km/tim)).   

Varje år omkommer totalt sett mellan 20 och 25 personer på våra motorvägar. Resultaten beräknade 
utifrån Potensmodellen visar att om medelhastigheten på motorvägarna minskar med 4,3 km/tim 
(scenario 3) så minskar antalet dödade med 18 procent och antalet allvarligt skadade med 14 procent 
på dessa vägar. På motorvägar med hastighetsgräns 80 km/tim där efterlevnaden är speciellt dålig, som 
t.ex. vid Kallebäck och Kista (scenario 1), så minskar antal dödade med nästan 50 procent och de 
allvarligt skadade med nästan 40 procent om medelhastigheten minskar med 12 km/tim. Om istället 
Exponentialmodellen används för att uppskatta effekterna så blir effekterna något större och t.ex. antal 
dödade minskar med 24 procent och antalet allvarligt skadade med 23 procent för scenario 3. 

Tabell 7. Beräknade trafiksäkerhetseffekter för tre olika scenarier. Resultaten är beräknade med hjälp 
av Potensmodellen och Exponentialmodellen. 

Scenario Medelhastighet 
före (km/tim) 

Förändring 
medelhastighet 

(km/tim) 

Potensmodellen 

Förändring 

Exponentialmodellen 

Förändring 

   Dödade 
Allvarligt 
skadade Dödade 

Allvarligt 
skadade 

1 92 -12 -47 % -39 % -54 % -52 % 

2 106 -6 -24 % -18 % -32 % -31 % 

3 104 -4,3 -18 % -14 % -24 % -23 % 
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4. Diskussion och slutsatser 
Utgångspunkten i svenskt trafiksäkerhetsarbete är Nollvisionen som långsiktigt innebär att ingen 
ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det etappmål som gäller nu beslutades av riksdagen 2009 
och innebär att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras mellan år 2007 och år 2020 och att antalet 
allvarligt skadade ska minskas med en fjärdedel under samma tidsperiod. Detta innebär att antalet 
dödade år 2020 inte ska överstiga 220 personer. För att följa utvecklingen mot målet följs ett 10-tal 
olika indikatorer, t.ex. hastighetsefterlevnad, andel nykter trafik, bilbältesanvändning, andel säkra 
vägar och säkra fordon. Hastighetsefterlevnad är den indikator som bedöms ha störst potential att 
bidra till minskat antal dödade och allvarligt skadade (Amin m.fl., 2019).  

Endast 44 procent av bilisterna i Sverige håller laglig hastighet på de statliga vägarna (Forsman och 
Greijer, 2016). På motorvägar är efterlevnaden ännu sämre och ligger på knappt 37 procent. Resul-
taten från de nationella mätningarna visar att hastighetsefterlevnaden på motorvägar försämrats med 
drygt 5 procentenheter sedan 2012. Beräkningar med hjälp av potensmodellen visar att om 
medelhastigheten på hela vägnätet i Sverige minskar med 1 km/tim så kan 15 liv sparas per år. 

Syftet med detta projekt är att hitta metoder som är effektiva för att få den organiserade trafiken att 
hålla hastighetsgränsen och vi har i ett första steg studerat hastighetsefterlevnaden hos taxiförare på 
ett par utvalda sträckor (E4 mellan Stockholm och Arlanda samt Rv40 mellan Göteborg och 
Landvetter). Mätningar har gjorts före och efter att dialog hållits mellan taxibolagen och andra 
aktörer (Trafikverket, Polisen och Transportstyrelsen). Totalt har hastigheter hos ca 3 000 taxibilar 
observerats under 2017 och lika många under 2019. 

Dialogen mellan taxibolagen och representanter från Polisen, Trafikverket och Transportstyrelsen 
tog sin utgångspunkt i de resultat som hastighetsmätningarna år 2017 visade. Eftersom efter-
levnaden hos taxibilarna var dålig så var fokus att diskutera åtgärder med stor potential att öka 
hastighetsefterlevnaden. Problemet med dålig efterlevnad behöver lösas på systemnivå och det är 
företagens ledning som har ett stort ansvar för de individuella förarnas körning. Ambitionen med 
samtalen var att ledningen i bolagen skulle ta ansvar och införa metoder som kraftigt ökade 
efterlevnaden. De åtgärder som man landade i och som planeras att genomföras (men som ännu inte 
införts i någon större omfattning) är:  

• krav på uppföljning av bolagen vid upphandling och egenkontroll, samt tekniska lösningar 
för detta 

• tekniska lösningar som stöttar föraren att hålla rätt hastighet, t.ex. olika ISA-system 

• geofencing, geografiska staket som begränsar hastigheten i vissa områden. 

Resultaten från mätningarna avseende hastighetsefterlevnaden hos taxi sammanfattas i Figur 22 och 
visar att det i princip inte har skett några förändringar mellan 2017 och 2019 vilket kan tolkas som 
att det ännu inte har införts några åtgärder som gett resultat på de faktiska hastighetsnivåerna på 
vägen. Vid de mätpunkter där hastighetsgränsen var 80 km/tim (Kista och Kallebäck) var det en stor 
andel som inte höll hastighetsgränsen, mer än 90 procent i både Stockholm och Göteborg. Värt att 
notera är även att medelhastigheten för taxibilarna vid dessa mätplatser låg nästan 20 km/tim över 
gällande hastighetsgräns (Tabell 2).  

På mätplatserna med hastighetsgräns 100 km/tim var det ca 70 procent av taxibilarna som körde 
över gällande hastighetsgräns i Stockholm och nästan 90 procent i Göteborg. Medelhastigheten låg 
ca 6–7 km/tim över gällande hastighetsgräns vid mätplatsen i Stockholm och drygt 11–12 km/tim 
över vid mätplatsen i Göteborg.  
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Figur 22. Andel taxi över hastighetsgräns, andel som kör mer än 5 km/tim för fort och andel som kör 
mer än 30 km/tim för fort för de olika mätplatserna 2017 och 2019. 

Resultaten visar även att en stor andel av taxibilarna ligger i vänster körfält (omkörningsfältet) och 
att hastigheten där är betydligt högre än i höger körfält. Vid mätplatserna i Stockholm var det ca 40–
50 procent av taxibilarna som körde i vänster körfält och där var medelhastigheten ca 20 km/tim 
högre än i höger körfält. I Göteborg var det ca 60 procent av taxibilarna som körde i vänster körfält 
och där var medelhastigheten ca 5–10 km/tim högre än i höger körfält. 

Resultaten stämmer väl överens med en studie som Folksam gjort där man studerat yrkestrafikens 
hastigheter (Axelsson, 2019). I studien studerades främst branscher och företag som ofta 
förekommer på vägarna i Storstockholm och Uppsala. Totalt mättes hastigheten på knappt 5 700 
företagsbilar från 10 olika branscher, varav 458 observationer avseende taxi. Resultaten visade att 
taxibolagen generellt hade flest överträdelser sett över alla mätningar och alla vägar. I genomsnitt 
körde 75 procent av taxibilarna för fort på det studerade vägnätet. 

Generellt sett gäller att såväl taxiförare som övriga personbilsförare är dåliga på att hålla hastighets-
gränsen, men efterlevnaden hos taxi är något sämre än hos den övriga personbilstrafiken vilket 
innebär att taxi därmed bidrar till att dra upp hastighetsnivåerna på de studerade vägarna. Resultaten 
från studien visade också att det var små skillnader mellan olika taxibolag vad gäller efterlevnaden 
och att det därmed inte gick att lyfta fram något bolag som ”best-practice”. 

Att sänka medelhastigheterna på vägarna har stor potential att rädda liv och minska antalet allvarligt 
skadade i trafiken. Detta gäller för alla typer av vägar. I föreliggande rapport har fyra mätplatser på 
två motorvägssträckor studerats. Motorvägar tillhör de vägar med högst trafiksäkerhetsstandard i 
Sverige. Risken för att omkomma (antal dödade i förhållande till trafikmängd) på en motorväg är ca 
3 gånger lägre än på vanliga landsvägar (Vadeby, 2016). Det är dock mellan 20 och 25 personer 
som omkommer varje år på våra motorvägar. Resultaten från scenarioberäkningarna visar att om 
medelhastigheten på motorvägar generellt minskar med 4,3 km/tim så minskar antalet dödade med 
ca 20 procent och antalet allvarligt skadade med 15 procent på dessa vägar. På motorvägar där 
efterlevnaden är speciellt dålig, som till exempel vid Kallebäck och Kista, så minskar antal dödade 
med nästan 50 procent och de allvarligt skadade med nästan 40 procent om medelhastigheten 
minskar med 12 km/tim.  

Tidigare studier visar att de företag som arbetar systematiskt och långsiktigt med hastighetsfrågan 
når bättre resultat vad gäller hastighetsefterlevnad. I Axelsson (2019) visas att företag som är 
certifierade enligt ISO39001 har lägre andel överträdelser. Bland de fem bolag som var certifierade 
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enligt ISO39001 var andel överträdelser 40 procent jämfört med bolagen som inte hade ISO39001 
certifiering där andelen överträdelser låg på 67 procent. Det finns därmed en potential i att införa 
högre krav på uppföljning och hitta nya arbetsmetoder för att få företag att prioritera ökad hastig-
hetsefterlevnad i sitt dagliga arbete. En ökad hastighetsefterlevnad hos förare av den organiserade 
trafiken har i sin tur stora möjligheter att påverka såväl trafikrytm som hastighetsefterlevnad hos 
övriga trafikanter.  

Många taxibolag arbetar systematiskt med trafiksäkerhetsfrågor som hastighetsefterlevnad och är 
anslutna till trafiksäkerhetsdelen i Säker (Grön) Taxi. Det är ett ledningssystem framtaget av Svenska 
Taxiförbundet tänkt som hjälp för styrning av medlemmarnas miljö- och transportkvalitetsarbete. 
Systemet följer ISO 14 001. Baserat på resultaten i denna studie och studien från Folksam (Axelsson, 
2019) kan dock vi konstatera att detta inte återspeglas i en hög hastighetsefterlevnad i taxiförarnas 
beteende på vägen. Ett problem kan vara att ersättningen till många taxiförare är provisionsbaserad. 
Det innebär att förare egentligen uppmuntras att köra fortare än vad som är tillåtet eftersom taxeringen 
vanligen sker på både avstånd och tid, eller som fast pris för en viss given sträcka. Problemet med 
dålig efterlevnad behöver därför lösas på systemnivå.  

Det finns en rad begränsningar med studien. Dels är det viktigt att påpeka att vi enbart studerat två 
olika vägsträckor och totalt fyra olika mätplatser. På de studerade vägsträckorna är andelen taxitrafik 
hög. Resultaten stämmer dock väl överens med en nyligen genomförd studie som Folksam gjort där 
man studerat bland annat hastigheten hos taxi (Axelsson, 2019). Hastighetsmätningarna är gjorda 
dagtid och man har vid mätningarna eftersträvat att mäta hastigheten hos alla fria fordon, det vill säga 
fordon som väljer sin hastighet. Hastigheten har mätts med laserpistol hos både taxi och vanliga 
personbilar och ambitionen har varit att mäta en stor del trafiken som passerar mätpunkten på ett 
representativt sätt, men man bör dock komma ihåg att resultaten speglar förhållandena dagtid under 
perioder utan rusningstrafik.  

Studien har visat att det finns ett behov av fortsatt forskning och några förlag är: 

• genomföra och utvärdera effekterna av ett pilotprojekt med hastighetstödjande system som ger 
återkoppling till arbetsgivaren 

• studera vilka effekter man kan få på hastighetsefterlevnaden om det ställs striktare krav på 
uppföljning och redovisning vid upphandling 

• studera effekter av geofencing (geografiska staket som begränsar hastigheten i ett visst 
område). 

Sammanfattningsvis visar resultaten från studien att såväl taxiförare som övriga personbilsförare är 
dåliga på att hålla hastighetsgränsen, men efterlevnaden hos taxi är något sämre än hos den övriga 
personbilstrafiken. Detta innebär att taxi bidrar till att dra upp hastigheten på vägarna. Utmaningen 
med dålig efterlevnad behöver lösas på systemnivå och vad gäller yrkestrafiken har företagens ledning 
ett stort ansvar för de individuella förarnas hastigheter. Åtgärder som är aktuella är till exempel krav 
vid upphandling, tekniska lösningar som hjälper föraren hålla hastigheten och som kan leverera data 
avseende t.ex. hastighetsefterlevnad för egenkontroll samt utnyttjande av geofencing där hastigheten 
begränsas i vissa områden. Om yrkestrafiken istället för att dra upp hastigheten påverkar den övriga 
trafiken i motsatt riktning skulle det bidra till att minska medelhastigheten. Ökad hastighetsefterlevnad 
medför lägre medelhastighet vilket leder till minskat antal dödade och skadade genom hastighetens 
dubbla påverkan av både energin i krocken och möjligheten att förhindra att krocken sker. Om till 
exempel medelhastigheten på motorvägarna skulle minska med 4 km/tim så skulle antalet dödade 
minska med nästan 20 procent och antalet allvarligt skadade med ca 15 procent. 
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