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Förord 

Föreliggande studie är gjord på uppdrag av Trafikverket (tidigare Vägverket) och 

är en delrapportering i uppföljningen av effekterna av det nya hastighetsgräns-

systemet. Studien ingår som en del av det regeringsuppdrag som Trafikverket har 

för att utvärdera effekterna av de nya hastighetsgränserna (Näringsdepartementet, 

2008a). 

VTI:s uppdrag: ”Nya hastighetsgränser – Uppföljning 2008–2011” består av tre 

olika delprojekt:  

1. Kvantitativa analyser – Syftar till att utvärdera och redovisa effekten på verkliga 

hastigheter när hastighetsgränsen har höjts eller sänkts (i två etapper). 

2. Processtudie – Djupintervjuer med regionala aktörer som syftar till att få reda på 

deras syn på det nya systemet, problembilder, förväntningar samt hur införande-

processen hittills har genomförts. 

3. Fokusgrupper och trafikantintervjuer – Syftar till att fånga trafikanternas syn på 

hastighetsgränsförändringarna.  

Hastighetsgränsförändringarna genomfördes i två etapper och föreliggande rapport re-

dovisar trafiksäkerhets- och miljöeffekter från såväl etapp 1 och 2 inom delprojekt 1: 

kvantitativa analyser. Resultaten avser det statliga vägnätet på landsbygd. Dessutom har 

kompletterande hastighetsanalyser gjorts för att studera långtidseffekter. Studien har 

genomförts av följande forskare på VTI: 

Anna Vadeby: projektledare, ansvarat för val av metod, urval av mätplatser, analys och 

författande av rapport. Åsa Forsman: analys och författande av rapport. Mohammad-

Reza Yahya: grundbearbetning och analys av hastighetsdata, ansvarat för kvalitetskon-

troll av insamlade data samt framtagande av samband mellan bränsleförbrukning och 

CO och NOx ur HBEFA (tidigare ARTEMIS). Arne Carlsson och Urban Björketun: har 

deltagit i metoddiskussioner och ansvarat för olycksanalysen baserat på olycksstatistik 

från STRADA. Ulf Hammarström har deltagit i metoddiskussioner. Peter Werner har 

deltagit i arbetet med att ta fram skattningsformler. Jenny Eriksson har tagit fram has-

tighetsdata från fasta mätpunkter med ny hastighetsgräns. 

På Vectura AB är Eric Fransson ansvarig för hastighetsmätningarna. Kontaktperson på 

Trafikverket är Mathias Wärnhjelm.  
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Anna Vadeby 

projektledare
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Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet – effekter på trafiksäkerhet och miljö 

av Anna Vadeby, Åsa Forsman, Arne Carlsson, Urban Björketun och  

Mohammad-Reza Yahya 

VTI 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Sedan 2008 pågår ett arbete hos Trafikverket med att ompröva hastighetsgränserna på 

det statliga vägnätet. Syftet med föreliggande studie är främst att redovisa och analysera 

trafiksäkerhets- och miljöeffekter såväl då hastighetsgränsen har höjts som då den har 

sänkts. Utvärderingen baseras dels på uppmätta hastighetsförändringar dels på olycks-

statistik från STRADA. Dessutom studeras långtidseffekter för hastigheter baserat på ett 

urval av Trafikverkets fasta punkter och hastighetsdata från ATK-systemet. Studien 

ingår som en del av det regeringsuppdrag som Trafikverket har för att utvärdera effek-

terna av de nya hastighetsgränserna. 

I samband med hastighetsöversynen var det främst vägar med låg trafiksäkerhetsstan-

dard och dåliga sidoområden som fick sänkt hastighetsgräns samt vägar med god trafik-

säkerhetstandard som fick höjd hastighetsgräns. En grundprincip har även varit att vägar 

som är viktiga för det regionala näringslivets transporter och arbetspendling har högre 

hastighetsanspråk än vägar som inte är prioriterade ur de aspekterna. I en första etapp 

fick ca 350 mil väg förändrade hastighetsgränser, varav ca 100 mil en höjning och 250 

mil en sänkning. I en andra etapp fick ca 1 700 mil ny hastighetsgräns, varav knappt 

170 mil en höjning och drygt 1 500 mil en sänkning.  

Inför hastighetsöversynen antog Trafikverket (då Vägverket) att höjd eller sänkt hastig-

hetsbegränsning med 10 km/tim skulle ge en ökning respektive minskning av den fak-

tiska hastigheten för personbilar med 4 km/tim. Förändringen för tunga fordon utan  

respektive med släp antogs vara mindre (olika antaganden beroende på vägtyp och  

hastighetsgräns). Baserat på dessa antaganden beräknades en inbesparing av 13,5  

dödade och 42 svårt skadade per år på det statliga vägnätet. Vad gäller miljö så beräk-

nades koldioxidutsläppen minska med drygt 32 000 ton per år. 

För att studera hur de förändrade hastighetsgränserna har påverkat antalet dödade och 

svårt skadade har två olika ansatser använts. Dels beräknades de förväntade effekterna 

utifrån de uppmätta hastighetsskillnaderna före och efter omskyltningen i både etapp 1 

och etapp 2, dels studerades det faktiska olycksutfallet baserat på olycksstatistik från 

STRADA. De förväntade trafiksäkerhetseffekterna har uppskattats med hjälp av den så 

kallade potensmodellen. Resultaten visar att beräknat antal dödade och svårt skadade 

har minskat i både etapp 1 och etapp 2. Totalt beräknas effekten till ca 11 färre dödade 

och 37 färre svårt skadade per år. Effekten är betydligt större för etapp 2 med ca 9 färre 

dödade och ca 31 färre svårt skadade, än för etapp 1, med ca 2 färre dödade och knappt 

6 färre svårt skadade.  

Resultaten baserade på olycksstatistik från STRADA visar på något större effekter än de 

som uppskattas med potensmodellen, speciellt för antalet dödade. Det empiriska utfallet 

enligt STRADA pekar på att totalt 30 liv per år har sparats på det åtgärdade vägnätet. 

Effekten på svårt skadade är 26 per år. Totalt sett för dödade och svårt skadade (DSS) är 

detta utfall av samma storleksordning som de uppskattade effekterna enligt potensmo-

dellen (48 inbesparade DSS per år), men fördelningen mellan dödade och svårt skadade 
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skiljer sig. Vid beräkningarna av dessa åtgärdseffekter har resultaten normerats  

gentemot vägnätet med oförändrad hastighetsgräns för att resultaten enbart skall spegla 

effekten av de nya hastighetsgränserna. Det är främst på tvåfältsväg som fått sänkt  

hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim som de stora effekterna i antalet inbesparade liv 

återfinns; mer än 70 procent av alla inbesparade liv finns i denna grupp. Detta resultat 

erhålls med båda metoderna även om STRADA-analysen visar på betydligt större  

effekter antalsmässigt för dödade. Vid tolkningen av resultaten är det viktigt att notera 

att efterperioden fortfarande är kort, speciellt för etapp 2 då den endast är 1,5 år (2,5 år 

för etapp 1). För att få säkrare resultat rekommenderas en fortsatt uppföljning av antalet 

dödade och svårt skadade. 

Då miljöeffekter studerades baserat på de uppmätta hastighetsförändringarna visar  

resultaten att koldioxidutsläppen beräknas ha minskat med ca 21 000 ton per år. En stor 

del av minskningen beror på den relativt omfattande sänkningen av hastighetsgränsen 

från 90 km/tim till 80 km/tim på landsvägar med två körfält som genomfördes i etapp 2.  

Svaveldioxidutsläppen har totalt minskat med ca 100 kg per år och vad gäller kväve-

oxider så har dessa totalt minskat med drygt 90 ton per år till följd av hastighetsföränd-

ringarna. Att förändringarna är mindre än vad som uppskattades innan hastighets-

omläggningen beror på att resultaten från hastighetsmätningarna visar på något mindre 

ändringar av trafikanternas medelhastigheter än Trafikverkets antaganden.  
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Evaluation of the new speed limits – traffic safety and environmental effects  

by Anna Vadeby, Åsa Forsman, Arne Carlsson, Urban Björketun and  

Mohammad-Reza Yahya 

VTI (Swedish National Road and Transport Institute) 

S-581 95 Linköping, Sweden 

 

 

Summary 

The Swedish Transport Administration has since 2008 undertaken to review speed lim-

its on the national road grid. The aim of the study is predominantly to account for and 

analyse traffic safety and any environmental impact of increased, as well as, reduced 

speed limits. The evaluation is based on actual changes in mean speed and accident 

rates from the accident data base STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisi-

tion). Furthermore, the long-term effect of different speed limits is being studied from a 

selected record of measurement points and speed data from traffic safety cameras. This 

study is part of an assignment the Swedish Transport Administration has been commis-

sioned to undertake by the Swedish government to evaluate recently introduced speed 

limits. 

It was predominantly roads with a low traffic safety record and unsatisfactory road sides 

that were selected for introduction of reduced speed limits, as well as roads with a good 

traffic safety record being selected for an increase in speed limits. Essentially, roads 

important to local economy transport and commuting have been assigned higher speed 

limits than roads less important from a local economy point of view. Initially, speed 

limit changes were introduced on approximately 3,500 km of roads, out of which  

approximately 1,000 km were assigned an increase, and 2,500 km were assigned a re-

duction in speed limits. At the second stage, approximately 17,000 km were subjected 

to speed limit changes, out of which 1,700 km were selected for an increase and 15,000 

a reduction in speed limit. 

The Swedish Transport Administration estimated prior to the speed limit review that an 

increased or reduced speed limit of 10 km/h would result in an actual increase or de-

crease of 4 km/h for passenger vehicles. The change for Heavy Goods Vehicles (HGVs) 

with or without a trailer, was estimated to be less (different assumptions were made 

depending on road type and speed limit). Based on the above assumptions it is estimated 

that 13.5 fatalities and 42 serious injuries could be avoided annually on the national 

road grid. In respect of environmental impact, it is estimated that carbon dioxide emis-

sions would be reduced by 32,000 tonne per annum. 

Two different strategies were applied when studying what effect the altered speed limits 

have had on fatalities and serious injuries. Expected effects according to assessed mean 

speed differences before and after introducing new signage were calculated, as well as, 

studies into actual accidents, based on STRADA accident data. Expected traffic safety 

effects have been estimated according to the Power model. Results show that the fatali-

ties as well as the serious injuries have been reduced to the effect of 11 fatalities and 37 

serious injuries less per annum. Results based on accident data by STRADA show a 

somewhat greater effect than those estimated on the Power model, in particular with 

regards to the fatalities. Observed STRADA records reveal that a total of 30 lives per 

annum have been saved on roads adapted to recently introduced speed limit changes, 

with a reduction of serious injuries of 26 per annum.  This total outcome is similar to 
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the outcome estimated by the Power model in respect of fatalities and serious injuries, 

i.e., 48 less per annum, although the distribution between fatalities and serious injuries  

differs. Results were standardised in order to establish what effect amended speed limits 

produced in relation to parts of the road grid where speed limits remained the same. 

Lives have predominantly been saved on dual carriageways where speed limits were 

reduced from 90 km/h to 80 km/h with more than 70 per cent of saved lives belonging 

to this group. The same results were achieved using both methods although the analysis 

by STRADA shows considerably more significant effects with regards to the number of 

fatalities. It is important to take into account when analysing the above results that the 

time since the change is limited. In order to gain more reliable results it would be advis-

able with a continued follow-up of fatalities and serious injuries. 

Any impact introduced speed limit alterations have had on the environment is based on 

actual changes in mean speeds showing that the carbon dioxide emission level has de-

creased by approximately 21,000 tonne per annum. The decrease is primarily due to the 

extensive speed limit reduction on dual carriageways from 90 km/h to 80km/h. Follow-

ing the above speed limit reductions, the annual decrease of sulphur emissions is ap-

proximately 100 kg per annum and a 90 tonne per annum reduction in nitrogen emis-

sions. The reason for the environmental impact being less than expected prior to chang-

ing the speed limits is that the average speed by road users changed slightly less than 

first estimated by the Swedish Transport Administration. 
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0 Ordlista och beteckningar 

Nedan ges förklaringar till vissa begrepp och förkortningar som förekommer i 

rapporten. 

 

ARTEMIS Assessment and Reliability of Transport Emission Models and 

Inventory Systems. En tidigare version av HBEFA. 

ATK Automatisk trafiksäkerhetskamera 

CO2 Koldioxid 

D Dödade 

DSS Dödade och svårt skadade 

EVA Effektberäkningar vid Väganalyser. Trafikverkets programvara för

 beräkningar av samhällsekonomisk lönsamhet 

HBEFA The Handbook Emission Factors for Road Transport. En modell 

för beräkning av utsläpp från vägtrafiken. 

MLV Mötesfri landsväg (2+1-väg) 

MML Mötesfri motortrafikled (2+1-väg) 

MV Motorväg 

NOx Kväveoxid 

NVDB Nationella Vägdatabasen 

PO Polisrapporterad personskadeolycka 

Potensmodellen Empirisk modell som skattar förändring i olycksutfall som 

funktion av förändring i hastighet 

SO2 Svaveldioxid 

STRADA Swedish Traffic Accident Data Acquisition – olycksdatabas 

TA Trafikarbete 

Vägpost En vägsträcka som är homogen med avseende på exempelvis 

hastighetsbegränsning och belagd bredd 

ÅDT Årsdygnstrafik 
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1 Inledning 

Det hastighetsgränssystem som fram till nyligen har gällt i Sverige har varit oförändrat 

sedan 1971 på vägar utanför tättbebyggt område och sedan 1955 på vägar inom tättbe-

byggt område. I december 2004 gav regeringen Vägverket
1
 i uppdrag (Näringsdeparte-

mentet, 2004) att se över nuvarande hastighetsgränssystem. Detta uppdrag redovisades 

av Vägverket 2005 (Vägverket, 2005) och godkändes av riksdagen 2007 (Regerings-

kansliet, 2007). I januari 2008 beslutade regeringen om vissa förordningsändringar (Nä-

ringsdepartementet 2008a) som bland annat innebar att Vägverket, förutom de tidigare 

hastighetsgränserna 70, 90 och 110 km/tim, även gavs möjlighet att välja 80, 100 och 

120 km/tim som hastighetsgräns på statliga vägar. För en utförligare beskrivning av 

processen och förordningsändringarna, se Vägverket (2010). 

Efter den ovan beskrivna processen har Vägverket genomfört en översyn av gällande 

hastighetsgränser på det statliga vägnätet, först på det nationella vägnätet (etapp 1 i sep-

tember 2008) och sedan på övriga statliga vägar (etapp 2 i november 2009). Vägverket 

har omprövat samtliga föreskrifter, det vill säga beslut om högre hastighet än bashastig-

heten 70 km/tim, och för det långväga godstransportnätet även sträckor med hastighets-

begränsning 70 km/tim. I etapp 1 ledde omprövningen till att ca 350 mil fick förändrade 

hastighetsgränser varav ca 100 mil var höjningar och 250 mil var sänkningar. I etapp 2 

fick ca 1 700 mil ny hastighetsgräns varav knappt 170 mil var höjningar och drygt 1 500 

mil var sänkningar. 

Det är främst vägar med låg trafiksäkerhetsstandard och dåliga sidoområden som har 

fått sänkt hastighetsgräns samt vägar med god trafiksäkerhetstandard som fått höjd  

hastighetsgräns. En grundprincip har även varit att vägar som är viktiga för det region-

ala näringslivets transporter och arbetspendling har högre hastighetsanspråk än vägar 

som inte är prioriterade ur de aspekterna. I samband med hastighetsöversynen antog 

Trafikverket (då Vägverket) att ökad eller sänkt hastighetsbegränsning med 10 km/tim 

skulle ge en ökning respektive minskning av den faktiska hastigheten för personbilar 

med 4 km/tim. Förändringen för tunga fordon utan respektive med släp antogs vara 

mindre (se Bilaga 1 i Vadeby och Forsman, 2012). Baserat på dessa antaganden beräk-

nades en inbesparing av 13,5 dödade och 42 svårt skadade per år på det statliga vägnä-

tet. Vad gäller miljöeffekter så beräknades koldioxidutsläppen minska med drygt 32 000 

ton per år. 

Hastigheten har stor betydelse för såväl miljö som antalet olyckor och olyckornas 

svårhetsgrad. Den så kallade potensmodellen (Nilsson, 2004, Elvik, 2009) upp-

skattar att om medelhastigheten sänks med 5 procent så minskar antalet dödade 

med 21 procent och antalet svårt skadade med ca 16 procent. Det är därför av stor 

vikt att följa upp hur de faktiska hastigheterna på vägnätet förändras i samband 

med omläggningen.  

De nya hastighetsgränserna utvärderas med avseende på flera parametrar. Förelig-

gande rapport avser delprojektet ”Utvärdering av effekter på landsbygd – kvanti-

tativa analyser” som utvärderar och redovisar kvantitativa effekten av hastighets-

gränsändringar såväl vid höjningar som vid sänkningar av hastighetsgränsen.  

Studien ingår som en del av det regeringsuppdrag som Trafikverket har för att 

utvärdera effekterna av de nya hastighetsgränserna (Näringsdepartementet, 

2008a).  

                                                 
1
 Numera Trafikverket 
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Utvärderingen pågår under flera år och effekter av både etapp 1, nationella vägar 

och etapp 2, övriga statliga vägar, studeras. Resultat från uppföljningen av etapp 1 

har redovisats i Vadeby och Forsman (2010) och från etapp 2 i Vadeby och Fors-

man (2012), se även bilaga 3. Dessa rapporter redovisar främst effekter på trafi-

kanternas hastigheter och förändringar av olika mått såsom till exempel res-

hastighet, andel hastighetsöverträdelser, andel korta tidsavstånd mm. I förelig-

gande studie uppskattas trafiksäkerhets- och miljöeffekter av genomförda hastig-

hetsgränsförändringar. Trafiksäkerhetseffekterna studeras med två olika ansatser. 

Dels används potensmodellen för att beräkna de förväntade effekterna utifrån de 

faktiskt uppmätta hastighetsskillnaderna före och efter omskyltningen i både etapp 

1 och etapp 2, dels studeras det faktiska olycksutfallet baserat på olycksstatistik 

från STRADA. Vad gäller miljöeffekter så studeras förändring av koldioxid 

(CO2), svaveldioxid (SO2) och kväveoxid (NOx). Dessutom har kompletterande 

hastighetsanalyser gjorts för att studera långtidseffekter. Dessa beräkningar base-

ras på ett urval av Trafikverkets fasta punkter och hastighetsdata från ATK-

systemet för 2011. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande rapport är att redovisa och analysera trafiksäkerhets- och 

miljöeffekter av genomförda hastighetsgränsförändringar i etapp 1 och 2 såväl då 

hastighetsgränsen har höjts som då den har sänkts. Utvärderingen baseras dels på 

uppmätta hastighetsförändringar dels på olycksstatistik från STRADA. Dessutom 

studeras långtidseffekter för hastigheter baserat på ett urval av Trafikverkets fasta 

punkter och hastighetsdata från ATK-systemet. 
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2 Metod 

2.1 Långtidseffekter på hastigheten 

Långtidseffekter på hastigheten studeras dels i 11 fasta punkter som fick förändrad has-

tighetsgräns från 90 km/tim till 80 km/tim under hösten 2009, dels med hastighetsdata 

från ATK-systemet. De 11 punkterna består av 2 punkter med smal bredd (under 6,5 m) 

och 9 punkter med normal bredd (mellan 6,5–11,5 m) och för dessa punkter finns möj-

lighet att följa utvecklingen av hastighetsnivåer månad för månad för fordonstyperna 

personbil, tunga fordon utan släp och tunga fordon med släp. För hastighetsdata från 

ATK-systemet kan ingen uppdelning på olika fordonstyper göras. För att studera gene-

rell trend på det statliga vägnätet används Trafikverkets hastighetsindex (Forsman m.fl., 

2007). 

 

2.2 Trafiksäkerhetseffekter 

För att studera hur de förändrade hastighetsgränserna har påverkat antalet dödade och 

svårt skadade har två olika ansatser använts. Dels beräknas de förväntade effekterna 

utifrån de faktiskt uppmätta hastighetsskillnaderna före och efter omskyltningen i både 

etapp 1 och etapp 2, dels studeras det faktiska olycksutfallet baserat på olycksstatistik 

från STRADA.  

 

2.2.1 Förväntade effekter utifrån uppmätta hastighetsskillnader 

För att få en uppfattning om hur trafiksäkerheten har påverkats av hastighetsförändring-

arna har förväntade effekter på antal dödade och svårt skadade beräknats. De förväntade 

effekterna har beräknats utifrån de faktiskt uppmätta hastighetsskillnaderna före och 

efter omskyltningen i både etapp 1 och etapp 2, se Vadeby och Forsman (2010, 2012). 

Beräkningarna avser hela det vägnät som fått förändrad hastighetsgräns såväl på länk 

som i korsning.  

De förväntade effekterna har beräknats med hjälp av den så kallade potensmodellen som 

beskriver sambandet mellan utfall före,   , och utfall efter,   , en hastighetsändring. 

Utfall kan vara antal olyckor eller antal skadade personer med olika svårighetsgrad. 

Ekvationen kan skrivas som 

     (
  

  
)
 

  (1) 

där    och    är genomsnittlig reshastighet före och efter förändringen och potensen d 

beror på vilket utfall som studeras. Här beräknas effekter för antal dödade (d=4,6) och 

antal svårt skadade (d=3,5) personer. Potenserna är satta enligt Elvik (2009). 

Separata beräkningar har gjorts för grupper av vägar som delats in efter vägtyp, hastig-

hetsgräns före och hastighetsgräns efter förändring. Det är totalt 28 grupper i etapp 1 

och 26 grupper i etapp 2. Underlaget med information om alla förändrade sträckor har 

tillhandahållits av Trafikverket. Förväntat antal dödade och svårt skadade personer före 

hastighetsförändringen har beräknats med generella olycksrisker för olika vägutform-

ning, så kallade normalvärden (Vägverket, 2009; se kapitel 6). Eftersom hastighetsmät-

ningarna endast utförts på länk har ett schablonpåslag använts för att även inkludera 

olyckorna i korsningar. I Bilaga 1 redovisas vilka normalvärden som har använts för de 

olika grupperna, samt vilka schablonpåslag som använts för korsningar. 
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Skattningar från både etapp 1 och etapp 2 har använts för att beräkna den relativa för-

ändringen av genomsnittlig reshastighet för de olika grupperna. Det har dock inte gjorts 

mätningar i alla grupper. I de fallen där mätningar saknas har hastighetsförändringar 

från liknande grupper använts. I bilaga 1 visas vilka mätningar som ligger till grund för 

hastighetsförändringar i de olika grupperna. 

Potensmodellen gör ingen skillnad på olika fordonstyper utan baseras på genomsnittlig 

reshastighet för samtliga motorfordon på vägen. Eftersom olika fordonstyper kan ha 

olika hastighetsförändringar kan dock en förändrad sammansättning av olika fordons-

typer påverka den relativa hastighetsförändringen om alla fordon slås ihop. I beräkning-

arna har avsikten dock varit att studera trafiksäkerhetseffekter som enbart baseras på 

förändrade hastighetsnivåer och inte på eventuella förändringar av fordonssammansätt-

ningen. Därför har ett viktat medelvärde av reshastigheter för olika fordonstyper (per-

sonbil, tunga fordon utan släp och tunga fordon med släp) beräknats, där samma vikter 

använts i både före- och eftermätningarna. De vikter som har använts är de schabloner 

för sammansättningen av olika fordonstyper som beskrivs i Vägverkets effektkatalog 

(Vägverket, 2009; tabell 10 i kap. 3). För varje grupp används schabloner för den väg-

typ som är vanligast förekommande med avseende på totalt trafikarbete i fordonskm. 

Slutligen beräknas differensen mellan totalt utfall efter och totalt utfall före hastighets-

ändringarna i etapp 1 och 2 för dödade respektive svårt skadade. Eftersom det finns 

osäkerhet i de indata som har använts har det även gjorts beräkningar för att se hur käns-

liga resultaten är för störningar i indata.  

 

2.2.2 Empiriskt utfall enligt STRADA 

För att studera faktiskt olycksutfall kopplat till de förändrade hastighetsgränserna an-

vänds polisrapporterade personskadeolyckor enligt STRADA och vägnätsbeskrivningar 

från NVDB. Två olika vägnät används. Det ena gäller 2008-07-31 och det andra 2011-

06-30 och beskriver vägnätet före respektive efter det att de nya hastighetsgränserna 

införts. 

Olyckorna har inträffat under perioden 2003-01-01 till 2011-07-31. Olycksdata från 

2011 är preliminära och det kan vara mindre skillnader jämfört med officiell statistik. 

Detta bedöms dock inte påverka resultaten. Före- respektive efterperioden för etapp 1 

och 2 har valts enligt Tabell 1. 

Tabell 1: Före- respektive efterperiod för etapp 1 och 2. 

Etapp Föreperiod Efterperiod 

1 2003-01-01 – 2008-07-31 2009-02-01 – 2011-07-31 

2 2003-01-01 – 2008-12-31 2010-02-01 – 2011-07-31 

 

För enskilda vägposter kan föreperioden vara avkortad. Med en vägpost menas en väg-

sträcka som är homogen med avseende på hastighetsgräns, vägtyp, vägbredd och ÅDT. 

Den går alltid fram till angivet slutdatum, men startdatum väljs som det senaste av två 

datum – de som anger när aktuell hastighetsgräns respektive aktuell vägtyp 2008-07-31 

började gälla. Om exempelvis hastighetsgränsen ändrats 2005-05-15 så är detta datum 

vägpostens startdatum både vid selektion av olyckor och vid exponeringsberäkning. 

Notera att generellt är föreperioden 5-6 år medan efterperioden för etapp 1 är 2,5 år och 
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i etapp 2 endast 1,5 år. Detta innebär att data i efterperioden är betydligt mer osäkra än 

data i föreperioden. Olyckorna har kopplats till vägposter via olyckskoordinaterna. 

Detta gjordes i GIS och i huvudsak knöts olyckan till den vägpost som låg på närmsta 

avstånd till olyckspunkten. Alla olyckor av typen G, J och W har exkluderats; G – 

olycka med endast oskyddade trafikanter, J – olycka med spårfordon, W – viltolycka. 

De två näten från NVDB har för poster där staten är väghållare matchats mot varandra. 

Nätet 2011-06-30 har en total väglängd på ca 98 500 km (exklusive grenar och med 

halva längden för syskonlänkar) och där kunde 98,0 procent matchas mot nätet 2008-

07-31. Posterna i nätet 2011 har klassats efter ett antal variaber, bl.a. etapp, nationell 

stamväg, ATK och hastighetsgräns 2011. Den klassificeringen har förts över till den 

matchande vägposten 2008. I andra riktningen fördes hastighetsgränsen år 2008. (Väg-

posten 2008 tar data från den vägpost 2011 med vilken den gemensamma längden är 

störst. Vägposten 2011 ges den hastighetsgräns 2008 som totalt har längst gemensam 

längd med vägposten 2011. Tillvägagångsättet väljs då en post i det ena nätet kan ha 

gemensamma delar med flera poster i det andra nätet.) Därefter var det möjligt att dela 

in de två näten i vardera två grupper, de där hastighetsgränsen är densamma 2008 och 

2011 respektive de där hastighetsgränsen ändrats. 

Eftersom olyckorna knutits till unika vägposter, kan vägnätsvariablerna från NVDB 

föras över till olyckorna. På så vis kan olycksdata och exponeringsdata för vägnätet 

grupperas på samma sätt och diverse olycksmått beräknas och jämföras. Exponerings-

beräkningarna avser axelparkilometer. Företeelsen mätår i NVDB har använts för att 

räkna om flödesuppgiften till respektive kalenderår 2003-2011 med olika schabloner för 

europavägar, övriga riksvägar, primära länsvägar respektive övriga länsvägar. 

Baserat på olycksutfall och exponering har följande mått beräknats: 

PO-kvot Antal polisrapporterade olyckor med personskada per miljon                

axelparkilometer. 

DSS-kvot Antal svårt skadade (inkl. dödade) per miljon axelparkilometer. 

D-kvot  Antal dödade per miljon axelparkilometer. 

Konfidensintervall med approximativt 95-procentig konfidensgrad har beräknats under 

antagandet att dödade och svårt skadade är approximativt Poissonfördelade. Antag att X 

= antalet olyckor före åtgärd och Y = antalet olyckor efter åtgärd och att X och Y är 

Po(m) respektive Po(n). Förändringen mellan före och efterperiod (före – efter) är 1 – Ө 

där Ө har skattats med: 

 ̂   
 

 
  (2) 

och c är kvoten mellan trafikarbetet i föreperioden och trafikarbetet i efterperioden.  

Variansen för åtgärdseffekten skattas med  

   ( ̂)    
 

 
   

 

 
 

 

 
   (3) 

I praktiken är varianserna något större på grund av så kallad överspridning (varianserna 

är större än vad som ges av en Poissonfördelning). Detta innebär att konfidensinterval-

len i praktiken är något större än vad som redovisas i resultaten, varför slutsatser i vissa 

fall ska dras med försiktighet. 

Förändringen 1 – Ө beror inte enbart på den ändrade hastighetsgränsen. En stor del skall 

tillskrivas den generella utvecklingen som speglas i kontrolldata. För att skatta den rena 

effekten av hastighetsändringen (åtgärdseffekten) måste förändringen på det åtgärdade 
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vägnätet normeras med förändringen i kontrolldata. Detta sker genom att effekten (för-

ändringen) på det åtgärdade vägnätet divideras med förändringen på kontrollvägnätet. 

På så vis fås en skattad åtgärdseffekt med hänsyn tagen till olycksutvecklingen över tid. 

 

2.3 Miljöeffekter 

När hastigheten förändras påverkas fordonens bränsleförbrukning och därmed dess  

miljöpåverkan. I detta avsnitt beskrivs hur förändringen av fordonens hastighet till följd 

av det nya hastighetsgränssystemet påverkar koldioxid- och svaveldioxidutsläpp (CO2 

och SO2) samt emissioner av kväveoxid, NOx. CO2 bidrar i huvudsak till växthuseffek-

ten, medan utsläpp av SO2 leder till försurning, NOx bidrar främst till övergödning men 

även till försurning. I de beräkningar som genomförs kommer bränsleförbrukning, CO2 

och SO2 från EVA-sambanden och NOx från HBEFA, Keller (2010), (tidigare ARTE-

MIS, Keller och Kljun (2007)).  

De förväntade effekterna har beräknats utifrån de faktiskt uppmätta hastighetsskillna-

derna före och efter omskyltningen i både etapp 1 och etapp 2, se Vadeby och Forsman 

(2010, 2012). Det underlag med information om förändrade sträckor är detsamma som 

användes för beräkning av förväntade olyckseffekter, se under 2.2.1 och bilaga 1.  

Beräkningarna avser hela det statliga vägnät som fått förändrad hastighetsgräns. Korri-

gering har gjorts för stopp och avsväng med schabloner som används av Trafikverket, 

se bilaga 2.  

Såväl koldioxid- som svaveldioxidutsläpp förändras proportionellt mot bränsleförbruk-

ningen, se Vägverket (2009b). Modellerna för bränsleförbrukning (kravnivå A-C) 

kommer ursprungligen från Carlsson m. fl. (2008), men är uppdaterade med förbruk-

ning för kravnivå  D - F enligt material från Trafikverket. Precis som i EVA-

programmet användes beräkningsår 2010 för samtliga miljöberäkningar. Eftersom syftet 

är att studera förändring av utsläpp till följd av ändrad hastighetsgräns spelar val av årtal 

mindre roll, även om utsläppen i absoluta tal naturligtvis påverkas av valt årtal. För att 

beräkna bränsleförbrukningen måste relevant siktklass för varje grupp av väg anges. 

Följande siktklassindelning för de olika vägtyper som fått förändrad hastighetsgräns har 

använts: 

Siktklass 1: Alla motorvägar samt 2+1vägar oavsett hastighetsgräns. Dess-

sutom landsvägar med hastighetsgräns 100 km/tim efter förändringen. 

Siktklass 2: Landsvägar med 80 km/tim eller 90 km/tim efter förändringen 

Siktklass 3: Landsvägar med 70 km/tim efter förändringen. 

För bränsle anges personbilars förbrukning uppdelat på bensin och diesel. Trafikarbets-

fördelning mellan bensin- och dieseldrivna personbilar för år 2010 är 74,4 % bensin-

drivna och 25,6 % dieseldrivna (källa HBEFA). För att beräkna såväl bränsleförbruk-

ning ur EVA-sambanden som emissioner av NOx ur HBEFA behövs trafikarbetsfördel-

ningen på kravnivåerna A – F (Euro 0 - Euro V i HBEFA). En kravnivå beskriver max-

imalt tillåtet utsläpp och varje kravnivå motsvarar ett antal årsmodeller (för indelning av 

årsmodeller se s. 117, kap. 4 i Vägverket, 2009b).  
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I Tabell 2 redovisas 2010 års trafikarbetsfördelning för de olika kravnivåerna.  

Resultaten kommer från HBEFA och gäller för Sverige år 2010.
2
 

Tabell 2: Trafikarbetesfördelning (%) för kravnivåer (A-F) för personbil (bensin), personbil 

(diesel), tunga fordon utan släp respektive tunga fordon med släp 

  A (Euro 0) B (Euro I) C (Euro II) D (Euro III) E (Euro IV) F (Euro V) 

Pb bensin 5,4 8,5 17,0 19,5 49,7 0,0 

Pb diesel 0,2 1,0 5,1 11,4 82,2 0,0 

Lbu 7,9 1,8 17,5 34,9 19,8 18,2 

Lbs 1,2 0,2 13,8 38,1 24,9 21,8 

Notera att kravnivå F (Euro 5) för personbil började gälla 1 januari 2011. 

 

Bränsleförbrukning per kravnivå (A-F) enligt EVA-samband har viktats samman med 

vikter enligt trafikarbetesfördelningen per kravnivå enligt Tabell 2 till ett värde för  

respektive siktklass, hastighetsgräns och fordonstyp, se Bilaga 2. Utifrån tabellen i  

Bilaga 5 beräknas därefter bränsleförbrukningen för respektive grupp (enligt Bilaga 1) 

före respektive efter förändrad hastighetsgräns. Beräkningarna utgår från de faktiskt 

uppmätta hastighetsnivåerna före och efter omskyltningen i både etapp 1 och etapp 2. 

För att få fram koldioxid- och svaveldioxidutsläpp för de olika fordonsgrupper som  

studeras (personbil/bensin, personbil/ diesel, tunga fordon med släp och tunga fordon 

utan släp) multipliceras bränsleförbrukningen med de konstanter som redovisas i Tabell 

3. Värdena är från Effektsamband för vägtransportsystemet, Vägverket (2009b). Ut-

släppen avser enbart utsläpp av fossilt koldioxid vid avgasröret. Utsläpp som resultat av 

produktion och distribution av bränslen ingår inte.  

Tabell 3: Utsläpp för olika fordonsgrupper, 2010 års förhållanden. 

Fordonstyp CO2 (g/ml) SO2 (g/ml) 

Personbil bensin 2,17  1,28 E-05 

Personbil diesel 2,46 9,19 E-06 

Lastbilar utan släp 2,39 8,89 E-06 

Lastbilar med släp 2,46 9,50 E-06 

 

För beräkning av kväveoxider NOx används data från HBEFA-programmet. Från 

HBEFA har följande vägtyper använts: 

Vägtyp 110: Motorväg på landsbygd, fria fordon 

Vägtyp 120/112: Större landsvägar (trunk road) och motortrafikleder, fria 

fordon 

Vägtyp 130: Landsvägar, fria fordon 

 

                                                 
2
 Baseras på samma underlag som använts för beräkning av avgasemissioner till Trafikverkets årsredovis-

ning för 2010. 
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Följande klassificering för vägtyper har använts: 

110: alla motorvägar 

120: alla 2+1 vägar samt alla som fått 100 km/tim samt alla landsvägar 

som i föresituationen haft 110 km/tim 

130: alla vägar som fått 70, 80 eller 90 km/tim och inte haft högre än 90 

km/tim före hastighetsgränsförändringen. 

För att beräkna skillnader i emissioner av NOx före och efter hastighetsgränsändringarna 

användes justerade emissionsfaktorer från HBEFA på följande sätt. Först har kvoten 

mellan emissionsfaktorn för NOx och bränsleförbrukningen vid olika hastigheter och 

kravnivåer (A-F) tagits fram ur HBEFA. På liknande sätt som då bränsleförbrukningen 

beräknades har dessa kvoter viktats samman per kravnivå (A-F) med vikter enligt  

trafikarbetesfördelningen per kravnivå och fordonstyp enligt Tabell 2. Detta ger ett 

värde (kvot) för respektive HBEFA-vägtyp, hastighetsnivå och fordonstyp, se Bilaga 2. 

För att få en ”EVA-justerad” emissionsfaktor multipliceras dessa kvoter med bränsle-

förbrukningen enligt EVA (Bilaga 2) för respektive grupp och uppmätt hastighet. Detta 

görs för att få en samstämmighet med den bränsleförbrukning som används för att be-

räkna utsläpp av CO2 och SO2. För såväl bränsleförbrukningen från EVA som kvoterna 

från HBEFA gjordes linjär interpolation mellan värdena redovisade i bilaga 2. Notera 

att kvoterna som redovisas i bilaga 2 är hastighetsberoende. 
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3 Resultat 

 

3.1 Långtidseffekter på hastigheten 

3.1.1 Hastighetsförändringar vid fasta punkter 

Medelhastighet 

Här studeras förändring av genomsnittlig punkthastighet för vägar som fått en hastig-

hetsgränsändring från 90 till 80 km/h i etapp 2, d.v.s. i november 2009. Mätningarna är 

hämtade från 11 av Trafikverkets fasta mätpunkter. Förändring av medelhastighet för 

fordonstyperna: personbil utan släp, tunga fordon utan släp och tunga fordon med släp 

redovisas i Figur 1 och Figur 2. Mätserien börjar i januari eftersom omskyltningarna 

skedde under november och december. Hastighetsförändringen har beräknats för måna-

derna januari till oktober och för varje månad redovisas förändringar mellan år 2009 och 

2010 respektive förändring mellan 2009 och 2011. För samtliga fordonstyper kan note-

ras att det är störst minskningar i januari och februari, vilket kan antas bero på de snö-

rika vintrarna år 2010 och 2011. Under barmarksperioden ligger minskningen för  

personbil utan släp på i genomsnitt 3 -3,5 km/tim, för tunga fordon utan släp på ca  

2 km/tim och för tunga fordon med släp på drygt 1 km/tim. 

 

 

Figur 1: Förändring av genomsnittlig punkthastighet (personbil utan släp) för 11 fasta punkter 

som fått förändrad hastighetsgräns från 90 km/tim till 80 km/tim. Hastighetsförändringen avser 

förändring av medelhastighet per månad mellan år 2009 och 2010 respektive 2009 och 2011 

 

 

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Sk
ill

n
ad

 i 
m

e
d

e
lh

as
ti

gh
e

t 
(k

m
/t

im
) 

Personbil utan släp 2010-
2009

Personbil utan släp 2011-
2009



 

20 VTI notat 34-2012 

 

 

Figur 2: Förändring av genomsnittlig punkthastighet (tunga fordon utan släp och tunga fordon 

med släp) för 11 fasta punkter som fått förändrad hastighetsgräns från 90 km/tim till 80 km/tim. 

Hastighetsförändringen avser förändring av medelhastighet per månad mellan år 2009 och 

2010 respektive 2009 och 2011 

De generella skattningarna av hastighetseffekterna på vägar som fått sänkt hastighets-

gräns från 90 – 80 km/tim är publicerade i Vadeby och Forsman (2012) och bygger på 

en urvalsundersökning (en del av resultaten återfinns i bilaga 3). Hastighetsmätningarna 

i denna urvalsundersökning gjordes i september 2009 och september 2010.  

För att relatera punkterna ovan till resultatet från urvalsundersökningen kan förändring-

en mellan september 2009 och september 2010 respektive september 2009 och septem-

ber 2011 studeras. I september har medelhastigheten för personbil utan släp minskat 

med 3,4 km/tim mellan 2009 och 2010 och med 3,6 km/tim mellan 2009 och 2011. 

Motsvarande resultat från urvalsundersökningen är en minskning med 3,6 km/tim (avser 

vägar med normal bredd och förändring mellan 2009 och 2010). Förändringen för tunga 

fordon utan släp är en minskning av medelhastigheten med 2,5 km/tim mellan 2009 och 

2010 och med 2,9 km/tim mellan 2009 och 2011 (minskning med 2,3 km/tim i urvals-

undersökningen). För tunga fordon med släp är minskningen 1,6 km/tim mellan 2009 

och 2010 och med 2,0 km/tim mellan 2009 och 2011 (minskning med 1,2 km/tim i ur-

valsundersökningen). Samtliga förändringar i resultaten från de fasta punkterna jämfört 

med 2009 är signifikanta. Studerar man förändringen mellan 2010 och 2011 är inga för-

ändringar signifikanta. 

 

85-percentiler 

Förändring av 85-percentilerna för de 11 fasta punkterna med 80 km/h redovisas i Figur 

3 och Figur 4. På samma sätt som för medelhastigheterna redovisas resultaten för for-

donstyperna: personbil utan släp (Figur 3), tunga fordon utan släp och tunga fordon med 

släp (Figur 4). Förändringen har beräknats för månaderna januari till oktober och för 

varje månad redovisas förändringar mellan år 2009 och 2010 respektive förändring  

mellan 2009 och 2011. Även här är det störst minskningar i januari och februari, vilket 

kan antas bero på de snörika vintrarna 2010 och 2011. För personbil utan släp ligger 
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minskningen i genomsnitt kring 3 km/tim från och med april, medan minskningen för 

tunga fordon utan släp varierar relativt mycket mellan olika månader. Sommarmånader-

na juni, juli och augusti visar på mindre minskningar (drygt 2 km/tim) än vår- och 

höstmånaderna. För tunga fordon med släp ligger minskningen av 85-percentilen mellan 

1 och 2 km/tim. 

Figur 3: Förändring av 85-percentilen (personbil utan släp) för 11 fasta punkter som 

fått förändrad hastighetsgräns från 90 km/tim till 80 km/tim. Förändringen avser för-

ändring per månad mellan år 2009 och 2010 respektive 2009 och 2011. 

Figur 4: Förändring av 85-percentilen (tunga fordon utan släp och tunga fordon med 

släp) för 11 fasta punkter som fått förändrad hastighetsgräns från 90 km/tim till 80 

km/tim. Förändringen avser förändring per månad mellan år 2009 och 2010 respektive 

2009 och 2011. 
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För att relatera dessa punkter till de mätningar som gjordes i urvalsundersökningen 

(Vadeby och Forsman, 2012) kan förändringen mellan september 2009 och september 

2010 respektive september 2009 och september 2011 studeras. Mellan 2009 och 2010 

har 85-percentilen för personbil utan släp minskat med 3,2 km/tim, medan förändringen 

för tunga fordon utan släp är en minskning av hastigheten med 3,3 km/tim. För tunga 

fordon med släp är minskningen 1,3 km/tim. Samtliga förändringar är signifikanta. 

Motsvarande förändringar från urvalsundersökningen är en minskning med 3,3 km/tim, 

1,4 km/tim och 0,9 km/tim för personbil utan släp, tunga fordon utan släp respektive 

tunga fordon med släp (avser vägar med normal bredd och förändringar mellan 2009 

och 2010). Mellan september 2010 och 2011 har 85-percentilen för personbil utan släp 

minskat med 0,2 km/tim, för tunga fordon utan släp med 0,2 km/tim och för tunga for-

don med släp med 0,1 km/tim. Ingen av förändringarna mellan 2010 och 2011 är signi-

fikanta. 

 

3.1.2 Hastighetsförändringar vid ATK 

Här redovisas förändringar av medelhastighet (genomsnittlig punkthastighet), andel 

överträdelser samt medelhastighet hos de fordon som överträder hastighetsgränsen vid 

hastighetskameror, ATK. Hastighetsdata kommer från kamerasystemet. Ingen uppdel-

ning på olika fordonstyper kan göras. Dessa hastigheter är alltid mätta vid en kamera i 

riktning mot kameran och representerar inte hastighetsförändringen på hela ATK-

sträckan. Förändringar redovisas dels för punkter som fick förändrad hastighet i  

september 2008 (etapp 1), dels för punkter som fick förändrad hastighet i november 

2009 (etapp 2). Som kontroll används punkter med oförändrad hastighetsgräns 70 

km/tim respektive 90 km/tim. För etapp 1 redovisas förändringar mellan vecka 34 år 

2008 och 2009 respektive 2010 och 2011. För etapp 2 redovisas förändringar mellan 

vecka 38 2009 och 2010 respektive 2011. 

 

Etapp 1 

I Tabell 4 redovisas förändring av medelhastighet (genomsnittlig punkthastighet), andel 

överträdelser samt medelhastighet hos de fordon som överträder hastighetsgränsen för 

de punkter som fick förändrad hastighetsgräns i september 2008. Endast punkter som 

har hastighetsdata från samtliga tidsperioder (vecka 34 år 2008, 2009, 2010 och 2011) 

redovisas.  
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Tabell 4: Förändring av medelhastighet (genomsnittlig punkthastighet), andel överträdelser 

samt medelhastighet hos dem som överträder hastighetsgränsen. Punkter som fick förändrad 

hastighetsgräns i etapp 1 hösten 2008. Resultaten avser successiva förändringar från år till år.  

Grupp Förändring av medel-
hastighet (km/tim) 

Förändring av andel 
överträdelser  
(%-enheter) 

Förändring av medel-
hastighet överträdelser 
(km/tim) 

År 2009- 
2008 

2010-
2009 

2011-
2010 

2009-
2008 

2010-
2009 

2011-
2010 

2009-
2008 

2010-
2009 

2011-
2010 

70-80 

(12 pkt) 
5,1* -0,1 0,6* -7,1* <0,1 <0,1 10,3* -0,6* <0,1 

90-80 

(22 pkt) 
-5,9* -0,4* 0,2 2,9* -0,8 -0,8 -10,6* -0,4* <0,1 

* Förändringen är signifikant på nivån 0,05. 

 

För ca 300 kontrollpunkter vardera på sträckor med hastighetsbegränsning 70 km/tim 

respektive 90 km/tim har i princip ingen förändring av medelhastigheten ägt rum mellan 

v 34 år 2008, 2009, 2010 och 2011. 

En höjning av hastighetsgränsen med 10 km/tim ger en ökning det första året av de fak-

tiska hastigheterna vid kamerorna med ca 5 km/tim, medan en sänkning av hastighets-

gränsen med 10 km/tim ger en minskning med ca 6 km/tim. Detta innebär att trafikan-

terna anpassar sig mer vid kamerorna än på vägar utan kameror (bilaga 3). Värt att  

notera är att hastighetsnivån vid kamerorna innan förändringen av hastighetsgränsen 

ligger ca 5 – 8 km/tim under aktuell hastighetsgräns. Att hastighetsnivån vid kamerorna 

är betydligt lägre än skyltad hastighet överensstämmer även med resultat som redovisats 

i samband med den nationella utvärderingen av trafiksäkerhetskamerorna, Vägverket 

(2009a). Långtidsuppföljningen (förändring mellan 2009 och 2010 samt mellan 2010 

och 2011) visar endast på mindre förändringar av medelhastigheter efter det första året, 

dessa förändringar är av samma storleksordning som förändringarna på kontroll-

sträckorna. 

Vad gäller andelen överträdelser har en höjning av hastighetsgränsen gett en genom-

snittlig minskning av andelen överskridanden med ca 7 procentenheter, medan en sänk-

ning av hastighetsgränsen gett en ökning av andelen överskridanden med ca 3 procent-

enheter. Långtidsuppföljningen visar inte på några förändringar av andelen överträdelser 

efter det första året.  

Studerar man hur medelhastigheten har förändrats hos dem som överskrider 

hastighetsgränsen ser man i Tabell 4 att dessa har förändrat sin hastighet lika mycket 

som hastighetsgränsen har förändrats. På sträckor med oförändrad hastighetsgräns har 

det i stort sett inte skett några förändringar av medelhastigheten hos fortkörarna. 
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Etapp 2 

I Tabell 5 redovisas förändring av medelhastighet (genomsnittlig punkthastighet), andel 

överträdelser samt medelhastighet hos de fordon som överträder hastighetsgränsen för 

de punkter som fick förändrad hastighetsgräns i november 2009. Endast punkter med 

hastighetsförändring 90 – 80 km/tim redovisas eftersom endast ett fåtal punkter med 

ATK fick förändringen 70 – 80 km/tim i etapp 2. 

Tabell 5 Förändring av medelhastighet (genomsnittlig punkthastighet), andel överträdelser 

samt medelhastighet hos dem som överträder hastighetsgränsen. Punkter som fick förändrad 

hastighet under etapp 2, hösten 2009. Resultaten avser successiva förändringar från år till år. 

Grupp Förändring av  
medelhastighet 
(km/tim) 
 

Förändring av andel överträ-
delser 
(%-enheter) 

Förändring av medel-
hastighet överträdelser 
(km/tim) 

År 2010-
2009 

2011-
2010 

2010-2009 2011-2010 2010-
2009 

2011-2010 

90-80 

(50 
pkt) 

-5,5* -0,2* 3,4* -0,6* -10,7* -0,1 

* Förändringen är signifikant på nivån 0,05. 

 

För ca 300 kontrollpunkter på sträckor med hastighetsbegränsning 90 km/tim har i  

princip ingen förändring av medelhastigheten ägt rum mellan v 38 år 2009, 2010 och 

2011. 

En sänkning av hastighetsgränsen med 10 km/tim från 90 till 80 km/tim vid ATK ger en 

minskning med 5,5 km/tim det första året. Hastighetsnivån för dessa punkter vid kame-

rorna låg innan förändringen mycket (knappt 10 km/tim) under aktuell hastighetsgräns. 

Långtidsuppföljningen (förändringen mellan 2010 och 2011) visar endast på mindre 

förändringar av medelhastigheter efter det första året, dessa förändringar är av samma 

storleksordning som förändringarna på kontrollsträckorna. 

Vad gäller andelen överträdelser har en sänkning av hastighetsgränsen gett en ökning av 

andelen överskridanden med 3,4 procentenheter.  Medelhastigheten hos de fordon som 

överskrider hastighetsgränsen har minskat med knappt 11 km/tim. På sträckor med 

oförändrad hastighetsgräns har det i stort sett inte skett några förändringar av medelhas-

tigheten hos fortkörarna. Långtidsuppföljningen visar på en liten minskning av andelen 

överträdelser.  

Förändringarna för de punkter som fick sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim i 

etapp 2 är av samma storleksordning som förändringarna i motsvarande punkter i etapp 

1 (jmf med Tabell 4). 

 

3.1.3 Generell trend på det statliga vägnätet 

För att studera hur hastigheten förändrats generellt på vägnätet mellan september 2010 

och september 2011 används Trafikverkets hastighetsindex. Detta index baseras på 83 

fasta mätstationer. För att få jämförbarhet med tidigare mätningar (Vadeby och Forsman 



 

VTI notat 34-2012  25 

 

2010, 2012) har september månad valts ut och september 2010 jämförs med september 

2011. Mellan dessa månader har hastighetsindex minskat marginellt med ca 0,3 procent.  

Studerar man förändringen enligt index mellan 2010 och 2011 (jan-nov) så har hastig-

heterna gått upp något, se Trafikverket (2012). En del av förklaringen är den snöfattiga 

vintern under 2011 års senare del, jämfört med 2010 då det relativt tidigt under hösten 

blev vinterväglag med mycket snö. 

Sammantaget kan konstateras att det endast har skett obetydliga förändringar av hastig-

hetsnivåerna på det statliga vägnätet mellan september 2010 och 2011. Därmed ger 

dessa mätningar ingen anledning att tro att det ska ha skett ytterligare (stora) föränd-

ringar av hastighetsnivåerna efter hastighetsmätningarna i urvalsundersökningen ett år 

efter ny hastighetsgräns (Vadeby och Forsman 2010, 2012). Därför används resultaten 

från hastighetsmätningarna i Vadeby och Forsman för att uppskatta trafiksäkerhets- och 

miljöeffekter nedan. 

 

3.2 Trafiksäkerhetseffekter 

 

3.2.1 Förväntade effekter utifrån uppmätta hastighetsskillnader 

De uppmätta hastighetsförändringar som ligger till grund för resultaten nedan redovisas 

i Bilaga 3. I Tabell 6 visas beräknad förändring av antal dödade och svårt skadade per-

soner efter hastighetsändringarna jämfört med situationen före. Förändringen är beräk-

nad med ekvation (1) och d = 3,5 för svårt skadade och 4,6 för dödade. Resultaten visar 

att beräknat antal dödade och svårt skadade totalt sett minskat i både etapp 1 och etapp 

2. Totalt beräknas 10,9 färre dödade och 37,0 färre svårt skadade per år. Effekten är 

betydligt större för etapp 2 med 8,9 färre dödade (31,4 färre svårt skadade) än för etapp 

1 med 1,9 färre dödade och 5,6 färre svårt skadade. Det beror framför allt på den relativt 

omfattande sänkningen av hastighetsgränsen på landsvägar med två körfält från 90 

km/tim till 80 km/tim som genomfördes i etapp 2.   

Tabell 6 Beräknad förändring av antal dödade och svårt skadade personer per år med de nya 

hastighetsgränserna jämfört med situationen innan. 

 Etapp 1 Etapp 2 Totalt 

Förändring av antalet 
dödade 

-1,9 -8,9 -10,9 

Förändring av antalet 
svårt skadade  

-5,6 -31,4 -37,0 

 

För att illustrera hur känsliga resultaten är för ändringar i indata visas beräknad föränd-

ring av antal dödade för tre olika antaganden om hastighetsförändringar i Tabell 7. De 

tre antagandena definieras enligt följande: 

 Sämsta möjliga utfall (med avseende på trafiksäkerhetseffekter): Vid både höjd 

och sänkt hastighetsgräns har förändringen satts till den övre gränsen i konfi-

densintervallet. D.v.s. största möjliga hastighetsökning och minsta möjliga  

hastighetsminskning. 

 Bästa möjliga utfall (med avseende på trafiksäkerhetseffekter): Vid både höjd 

och sänkt hastighetsgräns har förändringen satts till den undre gränsen i konfi-
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densintervallet. D.v.s. minsta möjliga hastighetsökning och största möjliga  

hastighetsminskning. 

 Så stor anpassning som möjligt: Vid höjd hastighetsgräns har förändringen satts 

till den övre gränsen i konfidensintervallet och vid sänkt hastighetsgräns till den 

undre gränsen i konfidensintervallet. D.v.s. största möjliga ökning vid höjning 

av hastigheten och största möjliga minskning vid sänkning av hastigheten. 

Resultaten visar att för sämsta möjliga utfall blir antalet beräknat insparade liv totalt 5,5, 

att jämföras med 10,9 inbesparade liv då punktskattningen används. Detta är en ganska 

stor skillnad men det är också ett väldigt pessimistiskt antagande. För bästa möjliga ut-

fall hamnar antal beräknat inbesparade liv på 15,9. Om man antar att bilisterna gör så 

stor anpassning som möjligt så blir resultatet 14,5 beräknat antal inbesparade liv vilket 

ligger ganska nära bästa möjliga utfall. Detta beror troligen på att det är mer sänkningar 

än höjningar av hastighetsgränsen. 

Tabell 7: Beräknad förändring av antal dödade för tre olika antaganden avseende hastighetsef-

fekter. 

 Etapp 1 Etapp 2 Totalt 

Sämsta möjliga 
utfall 

-0,6 -4,9 -5,5 

Bästa möjliga utfall 

 

-3,2 -12,7 -15,9 

Så stor anpassning 
som möjligt 

-2,6 -12,0 -14,5 

 

När det gäller normalvärden så är utfallet i antal dödade och skadade direkt proportion-

ellt mot dessa värden. Detta innebär att om normalvärdena är 10 procent för höga så blir 

förändringen av antal dödade och skadade också 10 procent för högt. Detsamma gäller 

för trafikarbete (som används för att beräkna förväntat antal före). 

 

3.2.2 Empiriskt utfall enligt STRADA 

Detta avsnitt redovisar förändring i empiriskt utfall mellan före- och efterperioden. Först 

har utfallet i DSS-kvot och D-kvot samt tillhörande konfidensintervall beräknats. Resul-

taten från dessa beräkningar och kommentarer till resultaten redovisas i bilaga 4. 

Observerade förändringar i olycksutfall kan dock inte helt och hållet förklaras av änd-

rade hastighetsgränser utan man måste också beakta den generella trafiksäkerhets-

utvecklingen. Exempel på generella förändringar som påverkar olycksutfallet är föränd-

ringar i bilpark, efterlevnad av hastighetsgräns, väderförhållanden och ändrade resvanor. 

För att studera den rena åtgärdseffekten är det därför viktigt att försökssträckorna med 

ändrad hastighetsgräns jämförs med motsvarande vägnät av kontrollsträckor där hastig-

hetsbegränsningen varit oförändrad under både före- och efterperiod. Detta vägnät med 

kontrolldata är också identiskt för både för- och efterperiod. 

I Tabell 8 redovisas en skattning av den rena åtgärdseffekten av hastighetsgränsföränd-

ringarna, dvs. en skattning där effekten från försökssträckorna har normerats med effek-

ten från kontrollsträckorna. Med denna skattning som utgångspunkt har förväntat utfall i 

antal döda och svårt skadade per år beräknats. Då har det årliga trafikarbetet i efter-
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perioden för varje grupp använts. Även den förväntade effekten i antal DSS och D per 

år redovisas i Tabell 8. Notera att fall där det åtgärdade vägnätet är litet inte alltid har 

särredovisats på etappnivå. Det medför att för totalen i botten på tabellen är värdena för 

etapp 1+2 högre än summan av etapp 1 och 2. Vidare skall nämnas att för vissa grupper 

saknas skattning av D men ändå redovisas ett ökat antal döda. Detta beror på att D-

kvoten före är noll. 

I Bilaga 5 finns en mer detaljerad tabell som anger effekten av alla vidtagna hastighets-

gränsändringar med ett beräknat utfall i dödade och svårt skadade. 

Tabell 8: Skattad åtgärdseffekt av hastighetsändring samt inbesparing av DSS och D per år. 

 

 

Följande kommentarer kan göras till Tabell 8: 

På motorväg med höjning till 120 km/tim har antalet DSS ökat med ca 11 och antalet D 

med marginella 0,1 per år. Notera att DSS-kvoten ökat med 86 procent medan D-kvoten 

endast ökat med 7 procent.  

För 2+1-vägar med sänkning från 110 till 100 km/tim minskar antalet DSS med ca 19 

per år och antalet D med 0,6. Merparten ligger på MLV där DSS-kvoten minskat med 

67 procent men D-kvoten är i stort sett oförändrad. 

TA

Vägtyp Etapp Längd km per år

milj apkm DSS D DSS D

MV 110 120 1 269 1 732 86 7 10,9 0,10

MML 110 100 1 139 663 -19 -100 -2,4 -0,47

1+2 157 724 -29 -100 -4,3 -0,48

MLV 110 100 1 183 498 -56 8 -8,8 0,1

2 65 136 -100 -100 -7,8 -0,3

1+2 249 633 -67 -12 -15,1 -0,1

MLV 90 100 1 453 1 578 12 11 2,1 0,1

2 212 699 -57 -100 -8,0 -0,2

1+2 665 2 278 -17 -2 -5,5 0,0

MML+MLV 90 100 1+2 706 2 479 -20 -1 -6,8 0,0

Tvåfält 110 100 1 811 429 0 -50 0,0 -1,2

2 1 157 334 -40 -100 -3,5 -1,5

1+2 1 969 763 -5 -62 -1,1 -2,4

Tvåfält 110 90 1 177 155 -44 -77 -3,8 -1,3

2 519 125 -60 -100 -2,0 -1,9

1+2 696 280 -37 -87 -4,0 -3,3

Tvåfält 90 80 1 226 283 -27 -31 -3,2 -0,5

2 9 696 4 927 -12 -55 -20,4 -21,9

1+2 9 921 5 209 -13 -54 -23,8 -22,4

Tvåfält 90 70 1 32 92 -71 -79 -2,9 -1,5

2 576 265 13 -35 1,2 -0,7

1+2 608 357 -18 -50 -2,2 -1,7

Tvåfält 70 80 1 27 68 179 2,1 0,0

2 1 122 512 -51 -52 -9,6 -0,7

1+2 1 149 579 -33 -56 -6,7 -0,8

Normerat efter kontrolldata

Hast.ändring fr-till Förändring % Antal per år
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För 2+1-vägar med höjning från 90 till 100 km/tim observeras inte någon ökning av antalet 

dödade. DSS har minskat med ca 7 per år. Orsaken är en minskning i DSS-kvot med 17 procent 

då hänsyn tas till en ökning av DSS i kontrolldata, se  

Tabell 26 i Bilaga 4. Generellt är det osäkra kontrolldata för 2+1 vägar, speciellt för 90 

km/tim och dessa resultat bör därför tolkas försiktigt. Man bör notera att varken föränd-

ringen på 90 – 100 eller på kontrollvägnätet är signifikant.  

På tvåfältsvägar med sänkning från 110 till 100 km/tim har antal DSS minskat med 1,1 

och antalet D med 2,4 per år. Detta beror på en markant reduktion i D-kvot på 62  

procent. För tvåfältsväg med sänkning 110 till 90 km/tim observeras större effekter. 

Antalet DSS minskar med 4 och antalet D med 3,3 för ett begränsat nät på 700 km. 

DSS-kvoten reduceras med 37 procent och D-kvoten med 87 procent. 

Tvåfältsvägar med sänkning från 90 till 80 km/tim visar mycket stora effekter. Antalet 

DSS reduceras med ca 24 per år men merparten är D som minskar med 22,4 per år.  

Reduktionen i D-kvot är över 50 procent medan DSS minskar med 13 procent. Det stora 

antalet i D beror på att D-kvoten är oförändrad på kontrollvägarna med oförändrad 90 

medan den har minskat på försöksvägarna. Tvåfältsväg med sänkning till 70 km/tim har 

ungefär samma reduktion som 80-vägar i kvoter men på grund av begränsat nät på 600 

km blir antalet lägre. Reduktionen blir 2,2 i DSS samt 1,7 i D per år. 

Tvåfältsvägar med höjning från 70 till 80 har inga observerade negativa effekter.  

Reduktionen i DSS och D är större än för kontrolldata, vilket medför en reduktion i 

DSS-kvot med 33 procent och i D-kvot med 56 procent. I antal blir det reduktion med 

6,7 DSS per år och 0,8 D. Det bör noteras att det är ett begränsat trafikarbete i efter-

perioden på vägarna med 80 km/tim vilket gör resultatet osäkert. Resultatet för dödade 

är inte signifikant. Notera även att ingen ökning av den faktiska hastigheten har konsta-

terats vid hastighetsmätningarna.  

 

3.2.1 Jämförelse mellan förväntat och empiriskt utfall 

I Tabell 9 redovisas utfallen på antalet dödade och svårt skadade baserat på två olika 

metoder. Dels redovisas det förväntade utfallet på antalet dödade och svårt skadade per 

år baserat på de uppmätta hastighetsförändringarna och potensmodellen, dels redovisas 

det empiriska utfallet per år enligt olycksstatistik från STRADA. Det empiriska utfallet 

är normerat gentemot kontrollvägnätet så att det enbart skall spegla effekten av de nya 

hastighetsgränserna.  
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Tabell 9: Förväntad förändring av antal dödade respektive antal dödade och svårt skadade per 

år enligt potensmodellen och enligt empiriskt utfall i STRADA. 

 
Förvänta förändring enligt 
potensmodellen 

Empirisk förändring 
enligt STRADA 

Förändring av hastighetsgränsen 
Totalt etapp 1 och 2 
  

Totalt etapp 1 och 2 
  

  D DSS D DSS 

Motorväg 110 - 120 km/tim +0,5 +3,0 +0,1 +10,9 

2+1 110 - 100 km/tim* -0,6 -3,4 -0,6 -19,4 

2+1 90 - 100 km/tim* +1,2 +6,1 -0,01 -6,8 

Landsväg 110 - 100 km/tim -0,7 -2,9 -2,4 -1,1 

Landsväg 90 - 80 km/tim -9,7 -44,4 -22,4 -23,8 

Landsväg 70 - 80 km/tim** ±0,0 -0,2 -0,8 -6,7 

Landsväg 90 -70 km/tim** -0,5 -2,3 -1,7 -2,2 

Summa -9,8 -44,1 -27,8 -49,2 

Totalt***  -10,9 -47,9 -30,3 -56,3 

* begränsat trafikarbete på kontrollvägnätet, resultatet osäkert (STRADA-analysen) 

** begränsat trafikarbete på det åtgärdade vägnätet, resultatet osäkert (STRADA-analysen) 

*** Inkluderar även vägar med lite trafikarbete som inte särredovisas i tabellen och har annan förändring av hastighetsgränsen än 

ovan, se bilaga 1. 

 

I Tabell 9 ovan redovisas alla effekter för de olika grupperna oavsett om de är signifi-

kanta eller inte. Som framgår av Tabell 9 är det totalt sett samma storleksordning på 

minskningen av DSS för de två olika metoderna, men fördelningen mellan D och SS är 

olika. Det är således stora skillnader mellan förväntat antal döda enligt potensmodellen 

och observerat antal döda enligt STRADA. Här bör man dock komma ihåg att efterperi-

oden fortfarande är kort, speciellt för etapp 2 då den endast är 1,5 år (2,5 år för etapp 1). 

För vissa grupper är det mycket små tal det handlar om, t.ex. på motorväg 110 – 120 

km/tim år det endast 4 dödade i efterperioden (se Bilaga 4). En ökning eller minskning 

med någon enstaka person kan då innebära en stor förändring av det empiriska resulta-

tet. Man kan även konstatera att det är främst på landsväg som fått sänkt från 90 till 80 

km/tim som de stora effekterna i antalet inbesparade liv och svårt skadade finns. Detta 

gäller för båda metoderna, även om STRADA-data har betydligt större effekter för D. 

Den stora effekten för D från STRADA-data förklaras av att kontrolldata för kvar-

varande 90 km/tim i praktiken har oförändrad D-kvot och att den stora effekten på döda 

på försöksvägarna slår igenom fullt ut i de normerade resultaten. För STRADA-data 

återfinns drygt 70 procent av alla inbesparade dödade i denna grupp (men endast ett 

fåtal svårt skadade). En speciell analys visar att merparten av inbesparingen på detta 

vägnät finns på smala vägar (bredd under 8 m) med ÅDT under 3 000 axelpar. Detta är 

vägar där det normalt inte utförs några trafiksäkerhetsåtgärder som förbättrat sido-

område mm. 

Det är inte lätt att hitta en rimlig förklaring till skillnaden i antal döda. Man bör dock 

beakta vid jämförelserna att efterperioden fortfarande är kort och att speciellt utfallen 

för antal dödade därför är osäkra. För flera av grupperna i Tabell 9 är det endast ett fåtal 

dödade i efterperioden och en ökning eller minskning med någon enstaka person kan 
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innebära en stor förändring av resultaten. Resultat från enskilda grupper bör därför  

tolkas försiktigt. Man kan även konstatera att på tvåfältsväg är det genomgående vägar 

med sämre trafiksäkerhetsstandard som fått en sänkning av hastighetsgränsen och att det 

för både motorväg 110 – 120 km/tim och 2+1 väg 90 – 100 km/tim är vägarna med 

högst trafiksäkerhetsstandard som fått höjt. För både försöks- och kontrollvägnätet är 

olycksutfallet att betrakta som normalt för respektive vägnät.  

 

3.3 Miljöeffekter 

I Tabell 10 visas beräknad förändring av koldioxidutsläpp (CO2), svaveldioxidutsläpp 

(SO2) samt kväveoxider NOx efter hastighetsgränsändringarna jämfört med situationen 

före. Resultaten visar att koldioxidutsläppen i princip inte har förändrats efter etapp 1 

men har minskat med ca 21 000 ton till följd av förändringarna i etapp 2. Totalt för 

etapp 1 och 2 beräknas koldioxidutsläppen ha minskat med 20 700 ton per år. En stor 

del av minskningen beror på den relativt omfattande sänkningen av hastighetsgränsen 

på landsvägar med två körfält från 90 km/tim till 80 km/tim som genomfördes i etapp 2. 

Innan omläggningen uppskattade Trafikverket att koldioxidutsläppen skulle minska 

med drygt 32 000 ton. Att ökningarna är mindre än förväntat beror på att resultatet från 

hastighetsmätningarna visar på något mindre ändringar av trafikanternas medelhastig-

heter än Trafikverkets antaganden. Svaveldioxidutsläppen har minskat med ca 100 kg 

per år till följd av hastighetsgränsförändringarna i etapp 1 och 2, hela minskningen  

ligger i etapp 2. Vad gäller kväveoxider NOx, så syns ett liknande mönster: en liten  

ökning, med 9 ton i etapp 1 och en betydligt större minskning, med 102 ton i etapp 2. 

Sammantaget en minskning av NOx-utsläppen till följd av hastighetsförändringarna med 

ca 93 ton. 

Tabell 10 Beräknad förändring av koldioxidutsläpp (CO2), svaveldioxidutsläpp (SO2) samt kvä-

veoxid NOx per år med de nya hastighetsgränserna jämfört med situationen innan. 

 Etapp 1 Etapp 2 Totalt 

CO2 (ton) 200 -20900 -20700 

SO2 (kg) 1 -102 -100 

NOx (ton) 9 -102 -93 

 

För att illustrera hur känsliga resultaten är för ändringar i indata samt att jämföra det 

beräknade utfallet med Trafikverkets beräkningar har vi beräknat förändring av  

koldioxidutsläpp (CO2), svaveldioxidutsläpp (SO2) samt kväveoxid NOx för tre olika 

antaganden om hastighetsförändringar. De tre antagandena definieras enligt följande 

 Sämsta möjliga utfall (med avseende på trafiksäkerhetseffekter): Vid både höjd 

och sänkt hastighetsgräns har förändringen satts till den övre gränsen i konfi-

densintervallet. D.v.s. största möjliga hastighetsökning och minsta möjliga  

hastighetsminskning.
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 Bästa möjliga utfall (med avseende på trafiksäkerhetseffekter): Vid både höjd 

och sänkt hastighetsgräns har förändringen satts till den undre gränsen i konfi-

densintervallet. D.v.s. minsta möjliga hastighetsökning och största möjliga  

hastighetsminskning. 

 Så stor anpassning som möjligt: Vid höjd hastighetsgräns har förändringen satts 

till den övre gränsen i konfidensintervallet och vid sänkt hastighetsgräns till den 

undre gränsen i konfidensintervallet. D.v.s. största möjliga ökning vid höjning 

av hastigheten och största möjliga minskning vid sänkning av hastigheten.  

Resultaten i Tabell 11 visar att för det mest pessimistiska antagandet (alternativ 1 ovan) 

ökar koldioxidutsläppen med knappt 4000 ton. För bästa möjliga utfall minskar  

koldioxidutsläppen med ca 45 000 ton och om man antar att bilisterna gör så stor  

anpassning som möjligt så ligger minskningen på ca 33 000 ton. Trafikverkets  

antagande hamnar nära resultaten beräknade för alternativ 3. I Tabell 12 och Tabell 13 

redovisas motsvarande förändringar för svaveldioxid och kväveoxid. 

Tabell 11 Beräknad förändring av koldioxidutsläpp (CO2) för tre olika antaganden avseende 

hastighetseffekter. 

CO2 (ton) Etapp 1 Etapp 2 Totalt 

Sämsta möjliga 
utfall 

9 900 
-6 100 

3 800 

Bästa möjliga utfall -10 000 -35 200 -45 200 

Så stor anpassning 
som möjligt 

-2 200 -30 800 -33 000 

Tabell 12 Beräknad förändring av svaveldioxidutsläpp (SO2) för tre olika antaganden avseende 

hastighetseffekter. 

SO2 (kg) Etapp 1 Etapp 2 Totalt 

Sämsta möjliga 
utfall 45 -33 12 

Bästa möjliga utfall -45 -170 -215 

Så stor anpassning 
som möjligt -11 -149 -160 

 

Tabell 13 Beräknad förändring av kväveoxider (NOx) för tre olika antaganden avseende hastig-

hetseffekter. 

NOx (ton) Etapp 1 Etapp 2 Totalt 

Sämsta möjliga 
utfall 23 -65 -42 

Bästa möjliga utfall -5 -121 -126 

Så stor anpassning 
som möjligt 2 -113 -110 
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Det totala utsläppet av koldioxid, CO2, från vägtrafiken var 18,8 miljoner ton (varav 13 

på det statliga vägnätet), Trafikverket (2012a). Minskningen på 20 700 ton motsvarar 

därmed ca 0,11 procent av det årliga utsläppet från vägtrafiken. När det gäller kväve-

oxider, NOx, var det totala utsläppet från vägtrafiken 66 900 ton enligt Trafikverkets 

miljörapport (Trafikverket 2012b). Den beräknade minskningen av NOx på 93 ton till 

följd av de ändrade hastighetsgränserna står därmed för ca 0,14 procent av det totala 

utsläppet.  
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4 Diskussion och slutsatser 

För att studera långtidseffekter på hastigheten används dels 11 fasta mätpunkter som 

fick förändrad hastighetsgräns från 90 km/tim till 80 km/tim under hösten 2009, dels 

hastighetsdata från ATK-systemet. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte 

skett några stora förändringar för vare sig medelhastighet eller percentiler för dessa 

punkter mellan september 2010 och september 2011. Enligt Trafikverkets hastighets-

index har hastigheten totalt sett på det statliga vägnätetet minskat marginellt med 0,3 

procent mellan september 2010 och september 2011. Studerar man förändringen mellan 

hela året 2010 och 2011 kan man konstatera en liten ökning av medelhastigheterna. 

Dessa mätningar ger ingen anledning att tro att det ska ha skett ytterligare (stora) för-

ändringar av hastighetsnivåerna efter de hastighetsmätningar i urvalsundersökningen 

som genomfördes 2010. Därför används resultaten från hastighetsmätningarna i urvals-

undersökningen (Vadeby och Forsman 2010, 2012) för att uppskatta trafiksäkerhets- 

och miljöeffekter nedan.  

I samband med hastighetsöversynen var det främst vägar med låg trafiksäkerhetsstan-

dard och dåliga sidoområden som fick sänkt hastighetsgräns samt vägar med god trafik-

säkerhetstandard som fick höjd hastighetsgräns. En grundprincip har även varit att vägar 

som är viktiga för regionala näringslivets transporter och arbetspendling har högre  

hastighetsanspråk än vägar som är mindre viktiga ur den aspekten. I samband med  

hastighetsöversynen antog Trafikverket (då Vägverket) att en höjning respektive sänk-

ning av hastighetsgränsen med 10 km/tim skulle ge en ökning respektive minskning av 

den faktiska hastigheten för personbilar med 4 km/tim. Förändringen för tunga fordon 

utan respektive med släp antogs bli mindre (olika antaganden beroende på vägtyp och 

hastighetsgräns). Baserat på dessa antaganden beräknades en inbesparing av 13,5  

dödade och 42 svårt skadade per år på det statliga vägnätet. Vad gäller effekter på miljö 

så beräknades en minskning av koldioxidutsläppen med drygt 32 000 ton per år. 

Resultatet från hastighetsmätningarna gav dock något mindre ändringar av trafikanter-

nas faktiska hastigheter än Trafikverkets antaganden, sänkningar på ca 2,0-3,5 km/tim 

vid en sänkning av hastighetsgränsen med 10 km/tim och ökning på ca 3,5 km/tim  vid 

höjning med 10 km/tim (70 – 80 undantaget som inte gav någon ökning av den faktiska 

hastigheten). Därmed blir den förväntade effekten något lägre än Trafikverkets tidigare 

skattningar.  

För att studera hur de förändrade hastighetsgränserna påverkat antalet dödade och svårt 

skadade har två olika ansatser använts. Dels beräknas de förväntade effekterna utifrån 

de uppmätta hastighetsskillnaderna före och efter omskyltningen, dels studeras det  

faktiska olycksutfallet baserat på olycksstatistik från STRADA.  

Baserat på de förändringar som beräknats i urvalsundersökningen Vadeby och Forsman 

(2010, 2012) har trafiksäkerhetseffekter uppskattats med hjälp av potensmodellen.  

Resultaten visar att beräknat antal dödade och svårt skadade totalt sett minskat i både 

etapp 1 och etapp 2. Totalt beräknas ca 11 färre dödade och 37 färre svårt skadade per 

år. Den beräknade effekten är betydligt större för etapp 2 med ca 9 färre dödade (ca 31 

färre svårt skadade) än för etapp 1 med 2 färre dödade och knappt 6 färre svårt skadade. 

Det beror framför allt på den relativt omfattande sänkningen av hastighetsgränsen på 

landsvägar med två körfält från 90 km/tim till 80 km/tim som genomfördes i etapp 2.  

Resultaten baserade på olycksstatistik från olycksdatabasen STRADA visar generellt på 

större effekter än de beräknade effekterna från potensmodellen, speciellt för antalet  

dödade. Det faktiska olycksutfallet enligt STRADA pekar på att totalt beräknas 30 liv 
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per år ha sparats på det åtgärdade vägnätet. Effekten på svårt skadade är 26 per år.  

Totalt sett för dödade och svårt skadade (DSS) är detta utfall av samma storleksordning 

som de uppskattade effekterna enligt potensmodellen (48 inbesparade DSS per år), men 

fördelningen mellan dödade och svårt skadade skiljer sig. Vid beräkningarna av dessa 

åtgärdseffekter har resultaten normerats gentemot vägnätet med oförändrad hastighets-

gräns för att få fram den renodlade åtgärdseffekten av en hastighetsgränsändring. Vid 

tolkningen av resultaten bör vi komma ihåg att efterperioden fortfarande är kort, speci-

ellt för etapp 2 då den endast är 1,5 år (2,5 år för etapp 1). Detta kan ha stor betydelse, 

speciellt då man studerar effekten på antalet dödade. Det är främst på landsväg som fått 

sänkt från 90 till 80 km/tim som vi ser de stora effekterna i antalet inbesparade liv och 

svårt skadade. Detta gäller för båda metoderna även om STRADA data har betydligt 

större effekter för dödade. Dessa vägar är vanliga i Sverige och svarar för en stor del av 

det datamaterial som ingår i undersökningen. Enligt analysen av olycksdata från 

STRADA innebar förändringen att drygt 20 liv sparades på dessa landsvägar som fått 

sänkt hastighetsgräns till 80 km/tim.  

Det är inte lätt att hitta en rimlig förklaring till skillnaden i antal döda mellan de upp-

skattade effekterna enligt potensmodellen och det faktiska utfallet enligt STRADA. 

Som nämnts ovan är efterperioden fortfarande kort och att speciellt utfallen för antal 

dödade är därför osäkra. För flera av grupperna i Tabell 9 är det endast ett fåtal dödade i 

efterperioden och en ökning eller minskning med någon enstaka person kan innebära en 

stor förändring av det empiriska resultatet. Som exempel kan nämnas motorväg 110 – 

120 km/tim där det endast är 4 dödade i efterperioden (se Bilaga 4). Resultat från en-

skilda grupper bör därför tolkas försiktigt. Den stora effekten på dödade från STRADA-

data på vägar som fått sänkt hastighetgräns från 90 km/tim till 80 km/tim förklaras av 

att kontrolldata för de vägar som har kvar 90 km/tim i praktiken har oförändrad D-kvot 

och att den stora effekten på dödade på försöksvägarna slår igenom fullt ut i de norme-

rade resultaten.  

År 2010 var dessutom ett år med extremt lågt antal dödade i trafiken. Detta har dock 

beaktats i analysen i samband med normeringen gentemot kontrollvägnätet och bör inte 

påverka resultaten nämnvärt. Man kan dock inte utesluta att utfallet ett sådant extremår 

slår olika på olika delar av vägnätet. Under den ännu så länge korta efterperioden har 

det varit ovanligt stränga vintrar med mycket snö och vinterväglag. Eftersom efterperi-

oden för etapp 2 endast är 1,5 år kan detta eventuellt vara en faktor som påverkar resul-

taten för de vägar som fick sänkt hastighet (främst den stora gruppen av vägar som fick 

sänkt till 80 km/tim). Dessa vägar har generellt sämre driftsstandard och kan därmed ha 

haft högre andel trafikarbete på sämre väglag vilket kan ha sänkt hastigheten och redu-

cerat de svåraste olyckorna mer jämfört med vägarna på kontrollvägnätet med generellt 

högre driftsstandard. För att få säkrare resultat rekommenderas en fortsatt uppföljning 

av antalet dödade och svårt skadade. 

Man kan även konstatera att på tvåfältsväg är det genomgående vägar med sämre trafik-

säkerhetsstandard som fått en sänkning av hastighetsgränsen och att det för både för 

motorväg 110 – 120 km/tim och 2+1 väg 90 – 100 km/tim är vägarna med högst trafik-

säkerhetsstandard som fått höjd hastighetsgräns. Detta visar sig speciellt på tvåfälts-

vägar 90 till 80 km/tim där merparten av det åtgärdade nätet är smala tvåfältsvägar med 

ÅDT under 3 000 axelpar. Detta är vägar där normalt inga trafiksäkerhetsåtgärder vid-

tagits. Det bör noteras att de resultat som erhållits gäller för de vägar som fått förändrad 

hastighetsgräns i samband med översynen. Det är inte säkert att motsvarande förändring 

på ett annat vägnät ger samma resultat. På både försöks- och kontrollvägnätet är dock 

olycksutfallet i föreperioden att betrakta som normalt för respektive vägnät. 
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Då miljöeffekter studerades baserade på de uppmätta hastighetsförändringarna visar 

resultaten av beräkningarna att koldioxidutsläppen har minskat med ca 20 700 ton per 

år. En stor del av minskningen beror på den relativt omfattande sänkningen av hastig-

hetsgränsen på landsvägar med två körfält från 90 km/tim till 80 km/tim som genomför-

des i etapp 2.  Svaveldioxidutsläppen har totalt minskat med ca 100 kg per år och vad 

gäller kväveoxider så har dessa totalt minskat med ca 93 ton till följd av hastighetsför-

ändringarna. Att förändringarna är mindre än vad som uppskattades innan hastighets-

omläggningen beror på att resultatet från hastighetsmätningarna visar på något mindre 

ändringar av trafikanternas medelhastigheter än Trafikverkets antaganden.  

För att få kunskap om trafikanternas hastighetsanpassning på sikt och för att få ett större 

och säkrare olycksmaterial bedöms det som viktigt att fortsätta uppföljningen av såväl 

hastigheter som olycksutfall på det förändrade vägnätet.  



 

36 VTI notat 34-2012 

 

Referenser 

Carlsson, A., Hammarström, U., Karlsson, B. (2008). Fordonskostnader för väg-

planering. PM. 

Danielsson, S. (1999) Statistiska metoder vid analys av trafiksäkerhet. Matematiska 

institutionen, Linköpings Universitet. 

Elvik, R., Christensen, P., Amundsen, A. (2004). Speed and Road Accidents – An -

evaluation of the Power Model. Report 740. Institute of Transport Economics, Oslo. 

Elvik, R., Høye, A., Vaa, T., Sørensen, M. (2009). Handbook of road safety measures. 

Emerald. 

Elvik, R. (2009) The Power model of the relationship between speed and road safety. 

Update and new analyses. Report 1034. Institute of Transport Economics, Oslo. 

Forsman, G., Andersson, D., Eriksson, T., Varedian, M. (2007). Redovisning av nytt 

hastighetsindex 2007. Internt PM Vägverket. 

Isaksson, A. (1997). En studie av hastigheter och tidluckor 1996. Teknisk rapport. 

Publikation 1997:85. 

Keller, M. and Kljun, N. (2007) ARTEMIS road emission model. Model descrip-

tion. Workpackage 1100 – Model version 04.C. Deliverable 13. (EU Commission 

– DG TREN – contract 1999-RD.10429.). INFRAS. Bern, 2007. 

Keller, M. (2010) Handbook of emission factors for road transport 3.1. Quick ref-

erence. INFRAS, Bern, 2010. 

Nilsson, G., Obrenovic, A. (2004). Traffic safety dimensions and the Power Model to 

describe the effect of speed on safety. Bulletin 221. Lund Institute of Technology,  

Department of Technology and Society, Traffic Engineering, Lund. 

Näringsdepartementet (2004) Uppdrag om hastighetsgränserna på vägarna.  

Beslut 2004-12-16 N2004/8092/TR. 

Näringsdepartementet (2008a) Förordning om ändring i trafikförordningen.  

Näringsdepartementet SFS 2008:46. 

Näringsdepartementet (2008b) Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera nya hastig-

hetsgränser. Näringsdepartementet 2008-01-31 N2005/7084/TR o N2007/5199/TR. 

Trafikverket (2012a) Trafikverkets årsredovisning 2011. Trafikverket, Borlänge. 

Trafikverket (2012b) Trafikverkets miljörapport 2011. Publikation 2012:075.  

Trafikverket, Borlänge. 

Vadeby, A., Forsman, Å. (2010). Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet. Effekter 

på hastighet, etapp 1. VTI notat 2010-14. 

Vadeby, A., Forsman, Å. (2012). Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet. Effekter 

på hastighet, etapp 2. VTI notat 2012-16. 

Vägverket (2005) Regeringsuppdrag om hastighetsgränserna på vägarna. Vägverket 

Publikation 2005:100. 

Vägverket (2009a) Effekter på hastighet och trafiksäkerhet med automatisk trafiksäker-

hetskontroll. Publikation 2009:9. 



 

VTI notat 34-2012  37 

 

Vägverket (2009b) Effektsamband för vägtransportsystemet, Nybyggnad och  

förbättring – Effektkatalog. Publikation 2009:151. 

Vägverket (2010) Utvärdering av nya hastighetsgränser. Delrapport mars 2010.  

Rapport till regeringen. 



 

38 VTI notat 34-2012 

 

 

 



 Bilaga 1 
 Sida 1 (5) 

VTI notat 34-2012   

 

 

Underlag för trafiksäkerhetsberäkningar 

 

Tabell 14 Beskrivning av vilka normalvärden som har använts för att beräkna förväntat antal 

dödade och svårt skadade personer före hastighetsändring. Beteckningar enligt Vägverkets 

effektkatalog. Vägar som fått förändrad hastighetsgräns i Etapp 1. 

 Hastighetsbegränsning efter ändring 

Hastighetsbegränsning 
före ändring samt väg-
typ 70 80 90 100 110 120 

70             

2 KF bred land  2 KF 11.6-     

2 KF normal land  2 KF 8-10     

90             

2 KF bred land 
2 KF 
11.6- 2 KF 11.6-     

2 KF normal land 
2 KF 8-
10 2 KF 8-10  

2 KF 8-
10   

2 KF smal land  
2 KF 5.7-
6.6     

4 KF land    

4-
fältsväg 
16m2.5rä   

MLV  MLV 90  MLV 90 
MLV 
90  

MML    MML 90   

MV Sidoområde C  MV normal  
MV nor-
mal 

MV 
normal  

110             

2 KF bred land   
2 KF 
11.6- 

2 KF 
11.6-   

2 KF normal land   
2 KF 8-
10 

2 KF 8-
10   

2 KF smal land    
2 KF 5.7-
6.6   

MLV    MLV 110   

MML   
MML 
110 MML 110   

MV Sidoområde A      
MV 
bred/räcke 

MV Sidoområde C   
MV 
normal 

MV nor-
mal  

MV nor-
mal 
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Tabell 15 Beskrivning av vilka normalvärden som har använts för att beräkna förväntat antal 

dödade och svårt skadade personer före hastighetsändring. Beteckningar enligt Vägverkets 

effektkatalog. Vägar som fått förändrad hastighetsgräns i Etapp 2. 

 Hastighetsbegränsning efter ändring 

Hastighetsbegränsning 
före ändring samt väg-
typ 70 80 90 100 110 

70      

2 KF bred land  2 KF 11.6-    

2 KF normal land  2 KF 8-10 2 KF 8-10   

2 KF smal land  
2 KF 5.7-
6.6    

4KF tätort utan    

sig/cpl  
Flerfält GIF, 
ytter    

90      

2 KF bred land  2 KF 11.6-  
2 KF 
11.6-  

2 KF normal land 2 KF 8-10 2 KF 8-10    

2 KF smal land 2 KF 5.7-6.6 
2 KF 5.7-
6.6    

MLV  MLV 90  
MLV 
90  

MML    
MML 
90 MML 90 

MV Sidoområde C  MV normal  
MV 
normal 

MV 
normal 

110      

2 KF normal land  2 KF 8-10 2 KF 8-10 
2 KF 
8-10  

2 KF smal land   
2 KF 5.7-
6.6 

2 KF 
5.7-6.6  

MLV    
MLV 
110  

MML    
MML 
110  

MV Sidoområde C    
MV 
normal  

 

 

 

 



 Bilaga 1 
 Sida 3 (5) 

VTI notat 34-2012   

 

 

Tabell 16: Schablontillägg för korsningsolyckor på landsbygd 

  

2 körfält statlig väg. Bredd 

  

    

Hastighetsgräns 
(km/tim) 

Smal 

(<6,5 m) 

Normal 

(6,5-11 m) 

Bred 

(>11m) > 2 körfält 

50 32% 58% 57% 78% 

70 13% 54% 62% 44% 

90 7% 18% 19% 20% 

110 8% 13% 10% 5% 
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Tabell 17:  Beskrivning av vilka hastighetsmätningar som ligger till grund för beräkningen av 

trafiksäkerhets- och miljöeffekter. Vägar som fått förändrad hastighetsgräns i Etapp 1. Obser-

vera att mätningar från både Etapp 1 och 2 har använts. 

 Hastighetsbegränsning efter ändring 

Hastighetsbegränsning 
före ändring samt väg-
typ 70 80 90 100 110 120 

70             

2 KF bred land  
70-80 
normal     

2 KF normal land  
70-80 
normal     

90             

2 KF bred land 
90-70 
normal 

90-80 
normal     

2 KF normal land 
90-70 
normal 

90-80 
normal  

2+1 90-
100   

2 KF smal land  
90-80 
smal     

4 KF land    
2+1 90-
100   

MLV  
90-80 
normal  

2+1 90-
100 

(2+1 90-
100)*2  

MML    
2+1 90-
100   

MV Sidoområde C  
90-80 
normal  

2+1 90-
100 

(2+1 90-
100)*2  

110             

2 KF bred land   
110-90 
normal 2-fält LV   

2 KF normal land   
110-90 
normal 2-fält LV   

2 KF smal land    2-fält LV   

MLV    
2+1 110-
100   

MML   
110-90 
normal 

2+1 110-
100   

MV Sidoområde A      
MV 
etapp1 

MV Sidoområde C   
110-90 
normal 

2+1 110-
100  

MV 
etapp1 
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Tabell 18: Beskrivning av vilka hastighetsmätningar som ligger till grund för beräkningen av 

trafiksäkerhets- och miljöeffekter. Vägar som fått förändrad hastighetsgräns i Etapp 2. Obser-

vera att mätningar från både Etapp 1 och 2 har använts. 

 Hastighetsbegränsning efter ändring 

Hastighetsbegränsning 
före ändring samt väg-
typ 70 80 90 100 110 

70      

2 KF bred land  70-80 normal    

2 KF normal land  70-80 normal 
(70-80 
normal)*2   

2 KF smal land  70-80 smal    

4KF tätort utan    

sig/cpl  70-80 normal    

90      

2 KF bred land  90-80 normal  2+1 90-100  

2 KF normal land 
90-70 
normal 90-80 normal    

2 KF smal land 
90-70 
smal 90-80 smal    

MLV  90-80 normal  2+1 90-100  

MML    2+1 90-100 
(2+1 90-
100)*2 

MV Sidoområde C  90-80 normal  2+1 90-100 
(2+1 90-
100)*2 

110      

2 KF normal land  
(110-90 
normal)*1,5 

110-90 
normal 

LV 110-
100  

2 KF smal land   
110-90 
normal 

LV 110-
100  

MLV    
2+1 110-
100  

MML    
2+1 110-
100  

MV Sidoområde C    
2+1 110-
100  
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Underlag till miljöberäkningarna 

Tabell 19: Viktade värden på bränsleförbrukning (dm
3
/km). Bränsleförbrukning per kravnivå 

enligt EVA-samband och vikter per kravnivå enligt trafikarbetesfördelningen i Tabell 2. 

    Typfordon       

    Pb-bensin Pb_diesel Tf Tfs 

Siktklass Hastighet Värde_pb_b Värde_pb_b Värde_tf Värde_tfs 

1 60 0,0543 0,0343 0,1721 0,3786 

1 70 0,0524 0,0376 0,1805 0,4029 

1 80 0,0563 0,0409 0,2060 0,4042 

1 90 0,0603 0,0458 0,2393 0,4407 

1 100 0,0651 0,0499 0,2703 0,4915 

1 110 0,0699 0,0557     

1 120 0,0756 0,0615     

2 60 0,0547 0,0360 0,1833 0,4291 

2 70 0,0529 0,0385 0,1913 0,4466 

2 80 0,0569 0,0427 0,2150 0,4539 

2 90 0,0613 0,0465 0,2446 0,4958 

2 100 0,0656 0,0512 0,2755 0,5612 

2 110 0,0715 0,0569     

2 120 0,0775 0,0626     

3 60 0,0552 0,0368 0,1954 0,4866 

3 70 0,0533 0,0393 0,2042 0,4950 

3 80 0,0564 0,0427 0,2260 0,5085 

3 90 0,0604 0,0468 0,2504 0,5433 

3 100 0,0656 0,0513 0,2827 0,5814 

3 110 0,0717 0,0570     

3 120 0,0779 0,0643     
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Tabell 20: Viktade värden på merförbrukning (liter per stopp). Schablon 0,02 stopp/km används 

på statligt vägnät. Merförbrukning per kravnivå enligt EVA-samband och vikter per kravnivå 

enligt trafikarbetesfördelningen i Tabell 2. 

  Typfordon       

  Pb_bensin Pb_diesel Tf Tfs 

Hastighet Värde_pb_b Värde_pb_b Värde_tf Värde_tfs 

20 0,0031 0,0016 0,0124 0,0349 

25 0,0026 0,0034 0,0194 0,0536 

30 0,0046 0,0035 0,0264 0,0924 

35 0,0063 0,0059 0,0336 0,1208 

40 0,0083 0,0070 0,0426 0,1413 

45 0,0096 0,0084 0,0521 0,1797 

50 0,0110 0,0105 0,0631 0,2146 

55 0,0145 0,0131 0,0814 0,2678 

60 0,0161 0,0149 0,0938 0,3102 

65 0,0180 0,0168 0,1071 0,3515 

70 0,0207 0,0187 0,1202 0,3932 

75 0,0223 0,0201 0,1304 0,4490 

80 0,0232 0,0214 0,1352 0,4840 

85 0,0243 0,0219 0,1298 0,5077 

90 0,0249 0,0224 0,1196 0,5209 
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Tabell 21: Viktad kvot mellan emissionsfaktor och bränsleförbrukning enligt HBEFA för ben-

sin- respektive dieseldriven personbil. Vikter per kravnivå enligt trafikarbetesfördelningen i 

Tabell 2 

  NOx (g/l) 

Vägklass enligt HBEFA Hastighet Personbil bensin Personbil diesel 

110 82,81 3,42 9,48 

110 92,81 3,84 11,11 

110 102,03 3,77 12,45 

110 112,03 4,04 13,18 

110 122,02 4,54 14,02 

110 132,61 5,76 16,87 

120 62,07 3,51 10,51 

120 71,05 3,42 11,48 

120 80,01 3,58 9,10 

120 88,81 3,50 11,05 

120 97,81 3,68 12,41 

120 107,78 4,15 12,51 

130 48,94 3,63 9,87 

130 57,94 3,48 9,65 

130 66,92 3,42 10,61 

130 76,14 3,49 10,69 

130 85,08 3,70 11,15 

130 94,02 4,08 12,56 
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Tabell 22: Viktad kvot mellan emissionsfaktor och bränsleförbrukning enligt HBEFA för tunga 

fordon utan respektive med släp. Vikter per kravnivå enligt trafikarbetesfördelningen i Tabell 2. 

  NOx (g/l) 

Vägklass enligt HBEFA Hastighet Tunga fordon utan släp Tunga fordon med släp 

110 81,31 29,24 25,95 

110 83,30 29,75 26,14 

110 86,30 28,85 25,18 

120 58,99 30,82 28,34 

120 68,27 29,15 26,34 

120 77,00 29,20 26,25 

120 81,00 27,99 24,89 

130 44,13 34,44 31,99 

130 53,13 31,63 28,72 

130 61,97 30,64 27,38 

130 69,98 30,52 27,16 

130 74,98 29,65 26,19 

130 77,97 28,91 25,37 



 Bilaga 3 
 Sida 1 (2) 

VTI notat 34-2012   

 

 

Hastighetsförändringar etapp 1 och etapp 2. 

I Tabell 23 - Tabell 25 redovisas de medelhastighetsförändringar som uppmättes i den 

urvalsundersökning som redovisas i Vadeby och Forsman (2010, 2012). 

Tabell 23 Reshastighet för personbil utan släp. Konfidensintervallen omfattar med ca 95-

procentig säkerhet de sanna värdena. 

Etapp Grupp Antal 
mätpunkter 

Reshastighet 
 före 
(km/tim) 

Reshastighet 
 efter 
(km/tim) 

Förändring  
Efter - före 
(km/tim) 

1 1: MV 110–120 10 114,9 118,6 3,6 ± 0,5 

1 2: 2+1 110–100 8 102,3 100,0 -2,3 ± 1,0 

1 3: 2+1 90–100 9 93,8 97,2 3,4 ± 0,5 

1 4: 2-fält LV 110–
100 

10 100,1 98,2 -2,0 ± 0,8 

2 5: 90-80 alla 22  88,5 85,2 -3,3 ± 1,0 

2  normal bredd 12 88,9 85,4 -3,6 ± 1,2 

2  smal bredd 10 87,3 84,9 -2,4 ± 1,6 

2 6:70-80 alla 10 85,1 85,4 0,3 ± 1,9 

2  normal bredd 5 85,4 84,9 -0,5 ± 1,4 

2  smal bredd 5 84,6 86,2 1,4 ± 1,8 

2 7: 90-70 alla 9 83,3 79,9 -3,4 ± 1,1 

2  normal bredd 4 86,4 81,0 -5,4 ± 0,9 

2  smal bredd 5 81,5 79,2 -2,3 ± 1,8 

 

Tabell 24 Reshastighet för tunga fordon utan släp. Intervallen omfattar med ca  

95-procentig säkerhet de sanna värdena 

Etapp Grupp Antal 
mätpunkter 

Reshastighet 
före 
(km/tim) 

Reshastighet 
efter 
(km/tim) 

Förändring  
efter – före 
 (km/tim) 

1 1: MV 110–120 10 98,0 101,1  3,2 ± 1,0 

1 2: 2+1 110–100 8 92,4 91,9 -0,5 ± 0,7 

1 3: 2+1 90–100 9 89,1 91,0  1,9 ± 0,5 

1 4: 2-fält LV 110–
100 

10 92,4 92,4  0,0 ± 0,8 

2 5: 90-80 alla 
vägar 

22  85,0 83,2 -1,9 ± 0,9 

2       normal bredd 12 85,8 83,6 -2,3 ± 1,0 

2       smal bredd 10 82,5 81,7 -0,8 ± 1,3 

2 6: 70-80 alla 
vägar 

10 82,3 81,6 -0.7 ± 3,5 

2       normal bredd 5 84,9 81,1 -3,8 ± 2,0 

2       smal bredd 5 80,7 82,1 1,5 ± 3,3 

2 7: 90-70 alla 
vägar 

9 80,3 78,7 -1,6 ± 2,5 

2         normal 
bredd 

4 82,8 79,4 -3,4 ± 1,5 

2         smal bredd 5 78,8 78,2 -0,6 ± 4,0 
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Tabell 25 Reshastighet för tunga fordon med släp*. Intervallen omfattar med ca 95-procentig 

säkerhet de sanna värdena 

Etapp Grupp Antal 
mätpunkter 

Reshastighet 
före 
(km/tim) 

Reshastighet 
efter 
(km/tim) 

Förändring  
efter – före 
 (km/tim) 

1 1: MV 110–120 10 86,3 86,0 -0,3 ± 0,4 

1 2: 2+1 110–100 8 84,7 84,2 -0,5 ± 0,4 

1 3: 2+1 90–100 9 84,3 84,5  0,2 ± 0,4 

1 4: 2-fält LV 110–
100 

10 82,5 82,7  0,3 ± 0,3 

2 5: 90-80 alla 
vägar 

22  80,6 79,6 -1,0 ± 0,8 

2       normal bredd 12 81,3 80,2 -1,2 ± 0,8 

2       smal bredd 10 77,3 77,4 0,1 ± 2,4 

2 6: 70-80 alla 
vägar 

10 80,0 80,0 0,0 ± 1,4 

2       normal bredd 5 82,0 80,2 -1,9 ± 1,3 

2       smal bredd 5 79,0 79,9 0,9 ± 1,7 

2 7: 90-70 alla 
vägar 

9 75,9 74,8 -1,1 ± 1,0 

2         normal 
bredd 

4 80,2 77,7 -2,6 ±1,0 

2         smal bredd 5 74,2 73,6 -0,5 ± 1,9 
*Högsta tillåtna hastighet är 80 km/tim för tunga fordon med släp. 

**Få fordon i dessa grupper vilket gör att resultaten bör tolkas med försiktighet. 
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Empiriskt utfall med avseende på DSS-kvot och D-kvot  enligt 
STRADA 

I den här bilagan redovisas förändring i empiriskt utfall mellan före- och efterperioden. 

Först har utfallet i DSS-kvot och D-kvot beräknats dels separat för de vägnät som fått 

förändrad hastighetsgräns i etapp 1 och 2, dels för etapp1 och 2 hopslaget där så är ak-

tuellt. 

Tabell 26 anges resultat för varje typ av vägnät och etapp både för försöks- och kon-

trollsträckorna. Där anges även vilket vägnät som använts som kontrollmaterial för de 

olika försökssträckorna. På detta sätt redovisas en jämförelse mellan försöks- och kon-

trollvägar. De två sista kolumnerna i  

Tabell 26 redovisar en skattad förändring i DSS- och D-kvot i procent (- för minskad 

kvot) och ett skattat 95-procentigt konfidensintervall. Notera att konfidensintervallen i 

praktiken är något större än vad som redovisas i resultaten, eftersom ingen hänsyn har 

tagits till så kallad överspridning (variansen är något större än vad som anges av en 

Poissonfördelning). Resultat bör därför tolkas med viss försiktighet. För varje vägtyp 

som redovisas beaktas samtliga typsektioner och ÅDT-värden med undantag av vägar 

med ÅDT mindre än 100 axelpar. (Detta torde nästan enbart röra sig om tvåfältiga grus-

vägar med oförändrat 70 km/tim). Notera att om inget utfall i D eller DSS finns i före-

perioden kan ingen förändringsskattning göras. Om det inte finns något utfall i efterpe-

rioden blir förändringen per automatik -100 procent och någon standardavvikelse kan 

inte beräknas. I Bilaga 5 finns en mer detaljerad tabell med redovisning av trafikarbetet 

för varje etapp, utfallet i DSS och D för varje etapp samt en mer detaljerad redovisning 

av vägnätet. I  

Tabell 26 särredovisas inte alla fall där aktuellt åtgärdat vägnät är litet i en etapp. Etapp 

1 utgörs enbart av det nationella vägnätet medan etapp 2 är regionalt och eventuellt lo-

kalt statligt vägnät. 
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Tabell 26: Utfall i DSS- och D-kvot för vägnät med ändrad hastighetsgräns samt jämförelse 

med vägnät med oförändrad hastighetsgräns (kontrolldata): Approximativa 95-procentiga kon-

fidensintervall (utan hänsyn till överspridning). 

 

 

Nedan följer kortfattade kommentarer per vägtyp till observerat utfall som redovisas i 

Tabell 26. Den längd som anges i Tabell 26 är den som erhållits vid matchning mellan 

de två olika NVDB-versionerna, se avsnitt 2.1.2. Vägavsnitt med ATK-kameror är ex-

kluderade ur materialet och ingår inte i analysen. 

  

Data Vägtyp Etapp Längd km

Före Efter Före Efter DSS D DSS D

Försök MV 110 120 1 269 0,010 0,014 0,0016 0,0009 40 -42 46 64

Kontroll MV 110 - 1 1 094 0,015 0,012 0,0019 0,0011 -25 -45 10 24

Försök MML 110 100 1 139 0,018 0,015 0,0020 0,0000 -16 -100 43

2 18 0,038 0,000 0,0000 0,0000 -100

1+2 157 0,019 0,014 0,0019 0,0000 -26 -100 37

Kontroll MML+MLV 110 - 1+2 287 0,015 0,016 0,0013 0,0005 4 -65 50 79

Försök MLV 110 100 1 183 0,030 0,014 0,0043 0,0016 -54 -63 27 64

2 65 0,055 0,000 0,0055 0,0000 -100 -100

1+2 249 0,034 0,012 0,0045 0,0014 -66 -69 20 50

Kontroll MML+MLV 110 - 1+2 287 0,015 0,016 0,0013 0,0005 4 -65 50 79

Försök MLV 90 100 1 453 0,008 0,013 0,0007 0,0005 57 -29 68 127

2 212 0,014 0,009 0,0005 0,0000 -40 -100 45

1+2 665 0,010 0,012 0,0006 0,0004 17 -37 41 107

MML+MLV 90 100 1+2 706 0,010 0,011 0,0006 0,0004 13 -36 39 108

Kontroll MML+MLV 90 - 1+2 103 0,020 0,028 0,0018 0,0012 40 -36 81 154

Försök Tvåfält 110 100 1 811 0,050 0,036 0,0059 0,0028 -27 -53 29 64

2 1 157 0,037 0,016 0,0049 0,0000 -56 -100 33

1+2 1 969 0,043 0,030 0,0054 0,0019 -31 -65 24 44

Kontroll Tvåfält 90 - 1+2 8 002 0,044 0,032 0,0073 0,0068 -27 -6 8 23

Försök Tvåfält 110 90 1 177 0,076 0,031 0,0118 0,0026 -59 -78 28 48

2 519 0,037 0,011 0,0164 0,0000 -71 -100 42

1+2 696 0,053 0,024 0,0145 0,0017 -54 -88 28 24

Kontroll Tvåfält 90 - 1+2 8 002 0,044 0,032 0,0073 0,0068 -27 -6 8 23

Försök Tvåfält 90 80 1 226 0,056 0,030 0,0065 0,0042 -47 -35 26 86

2 9 696 0,050 0,032 0,0086 0,0037 -36 -58 9 17

1+2 9 921 0,050 0,032 0,0085 0,0037 -37 -56 9 17

Kontroll Tvåfält 90 - 1+2 8 002 0,044 0,032 0,0073 0,0068 -27 -6 8 23

Försök Tvåfält 90 70 1 32 0,062 0,013 0,0219 0,0043 -79 -80 26 42

2 576 0,046 0,038 0,0082 0,0050 -18 -39 46 91

1+2 608 0,048 0,029 0,0101 0,0048 -40 -53 30 57

Kontroll Tvåfält 90 - 1+2 8 002 0,044 0,032 0,0073 0,0068 -27 -6 8 23

Försök Tvåfält 70 80 1 27 0,021 0,047 0,0000 0,0000 126 252

2 1 122 0,046 0,018 0,0040 0,0013 -60 -67 22 68

1+2 1 149 0,043 0,023 0,0036 0,0011 -46 -70 25 62

Kontroll Tvåfält 70 - 1+2 38 403 0,065 0,052 0,0080 0,0055 -19 -32 6 16

Hast.ändring fr-till

Skattad Konfidensinterv

DSS-kvot D-kvot förändring i % förändring +/- i %
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Motorväg (MV) ändring från 110 till 120 km/tim med kontroll MV oförändrat 110 

km/tim: 

Ca 270 km motorväg har höjts till 120 km/tim och enbart i etapp 1. I etapp 2 finns inget 

vägnät med höjd hastighetsgräns till 120 km/tim. Ambitionen var att enbart det mest 

säkra motorvägsnätet med lägre trafikflöden (ÅDT) skulle höjas till 120 km/tim. Detta 

är också fallet eftersom på försökssträckorna var DSS-kvoten ca 40 procent lägre och 

D-kvoten ca 20 procent lägre jämfört med på kontrollsträckorna.  

 

Under efterperioden har DSS-kvoten ökat med 40 procent (ej signifikant) på försöks-

sträckorna medan den minskat med 25 procent på kontrollsträckorna (signifikant för-

ändring). DSS-kvoten ligger nu ca 20 procent högre för 120-vägnätet generellt. D-

kvoten har dock minskat för både försöks- och kontrollnätet med 35-40 procent (signi-

fikant förändring endast på kontrollvägnätet). D-kvoten är således fortfarande något 

lägre för 120-vägarna jämfört med 110-vägarna. 

Det kan tilläggas att det finns ytterligare hastighetsgränsändringar genomförda på mo-

torväg, men på ett litet antal sträckor. Resultatet av dessa ändringar redovisas i tabell-

form i Bilaga 4. 

 

MML (Mötesfri motortrafikled, 2+1) ändring från 110 till 100 km/tim med kon-

troll MML+MLV oförändrat 110 km/tim: 

Totalt har ca 160 km MML sänkts till 100 km/tim, varav enbart 18 km i etapp 2 (särre-

dovisas enbart i Bilaga 4). Totalt för alla 160 km observeras en reduktion i DSS med 26 

procent (ej signifikant) samt 0 döda i efterperioden. Notera att kontrollvägnätet i princip 

har oförändrad DSS-kvot men en reduktion med 65 procent i D-kvot (dock ej signifi-

kant). Således mycket marginella ändringar på både försöks- och kontrollnät.  

 

MLV (Mötesfri landsväg, 2+1) ändring från 110 till 100 km/tim med kontroll 

MML+MLV oförändrat 110 km/tim: 

Sänkning till 100 km/tim har gjorts på ca 250 km MLV varav 65 km i etapp 2. Utfallet 

på dessa 65 km är 0 DSS i efterperioden och enbart 1 död i förperioden. Totalt för etapp 

1+2 observeras en reduktion med 66 procent i DSS och 69 procent i D (signifikanta 

förändringar). DSS-kvoten på försökssträckorna efter sänkning är lägre än för kontroll-

sträckorna 

MLV+MML ändring från 90 till 100 km/tim med kontroll MML+MLV oförändrat 

90 km/tim: 

Totalt har drygt 700 km mötesfri 2+1-väg höjts från 90 till 100 km/tim. Av dessa utgör 

enbart 40 km MML, resterande 665 km är MLV. Beträffande MML, som inte särredo-

visas, kan sägas att det inte finns några döda varken före eller efter, och det är en 

minskning av DSS-kvot i efterperioden. Totalt för alla försökssträckor observeras en 

höjd DSS-kvot med 13 procent och en marginellt sänkt D-kvot. Ingen förändring är 

dock signifikant. Kontrollnätet med oförändrat 90 km/tim har också en ökad DSS-kvot 

med 40 procent och minskad D-kvot med 36 procent (ingen av dessa dock signifikanta). 

Här bör noteras att detta vägnät är litet, med enbart 103 km och begränsat trafikarbete, 

vilket gör analysen mycket osäker och resultaten måste tolkas försiktigt. I praktiken 

finns ingen större skillnad i utfall mellan försöks- och kontrollvägnätet. 
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Tvåfältsväg ändring från 110 km/tim till 100 km/tim med kontroll tvåfält oföränd-

rat 90 km/tim: 

Totalt har nästan 2 000 km tvåfältsväg fått en sänkning från 110 till 100 km/tim, varav 1 

150 km i etapp 2 på regionalt nät. Då det bara finns ett fåtal kilometer tvåfältsväg kvar 

med 110 km/tim, har tvåfältsväg med oförändrat 90 km/tim använts som kontrolldata. 

Notera att DSS- och D-kvot är högre både i före- och i efterperiod för etapp 1 (nation-

ella vägar) jämfört med etapp 2 (regionala vägar). Vidare är reduktionen i DSS och D 

väsentligt större för etapp 2. Totalt för alla 2 000 km noteras en reduktion i DSS-kvot på 

31 procent (signifikant), ungefär samma som för kontrollvägarna med oförändrat 90 

km/tim. Men D-kvoten har minskat med 65 procent (signifikant reduktion) mot i princip 

oförändrad kvot i kontrolldata. Sammanfattningsvis observeras en stor effekt i D-kvot 

på sänkta vägar. 

 

Tvåfältsväg ändring från 110 km/tim till 90 km/tim med kontroll tvåfältsväg oför-

ändrat 90 km/tim: 

Vissa tvåfältsvägar med 110 km/tim har fått en sänkning till 90 km/tim. Det rör sig om 

ca 700 km varav 520 km i etapp 2. Dessa vägar hade en sämre trafiksäkerhetsstandard 

än ovanstående med sänkning till 100 km/tim., vilket framgår av DSS och D-kvot i 

föreperioden som ligger klart högre än för dem med sänkning till 100 km/tim. Effekter-

na på dessa 700 km är mycket markanta med kvoter i efterperioden som är samma eller 

lägre än för vägarna med 100 km/tim. Detta innebär stora signifikanta förändringar: 

DSS-kvoten har minskat med 54 procent och D-kvoten med 88 procent, långt större 

reduktioner än för kontrollnätet. Även här är reduktionen större på regionala vägar i 

etapp 2 jämfört med etapp 1.  

 

Tvåfältsväg ändring från 90 km/tim till 80 km/tim med kontroll tvåfältsväg oför-

ändrat 90 km/tim: 

Detta är den hastighetsändring som omfattar störst vägnät. Ca 9 900 km tvåfältsväg har 

sänkts till 80 km/tim, men enbart ca 225 km i etapp 1. Totalt för hela det sänkta vägnä-

tet observeras signifikanta reduktioner: På försöksvägnätet har DSS-kvoten minskat 

med 37 procent och D-kvoten med 56 procent, vilket är större reduktioner än för kon-

trollnätet. Det kan vara intressant att påpeka att reduktionen i kvoter är ungefär des-

amma för sänkning 110 till 100 km/tim som för 90 till 80 km/tim, medan reduktionen är 

större för 110 till 90 km/tim.  

 

Tvåfältsväg ändring från 90 km/tim till 70 km/tim med kontroll tvåfältsväg oför-

ändrat 90 km/tim: 

En del av nätet med tvåfält 90 km/tim har fått en sänkning till 70 km/tim. Det rör sig om 

drygt 600 km men enbart 30 km på nationellt nät i etapp 1. Jämfört med vägar som fått 

80 är D-kvoten markant större i föreperioden, men ts-effekten skiljer bara marginellt:. 

Reduktionen i DSS-kvot är 40 procent (mot 37 procent för 80 km/tim) och i D-kvot 53 

procent (mot 56 procent för 80 km/tim). Sammanfattningsvis kan sägas att utfallet är 

ungefär samma som för vägar som fått 80, trots en sänkning med 20 km/tim. Detta styr-

ker resultaten från hastighetsmätningarna som ger samma hastighetsminskning för båda 

grupperna (men med lägre hastighetsnivåer för vägar som fått 70 km/tim). Notera att 

trafikarbetet i efterperioden är litet och att resultaten är osäkra. 
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Tvåfältsväg ändring från 70 km/tim till 80 km/tim med kontroll tvåfält oförändrat 

70 km/tim: 

En liten del av de tvåfältiga vägar som har hastighetsbegränsning 70 km/tim har fått en 

höjning till 80 km/tim. Det gäller totalt 1 150 km men enbart 27 km i etapp 1. Detta 

tycks gälla 70-vägar med bra standard. DSS- och D-kvot i föreperioden är markant lägre 

än för genomsnittliga kontrollvägar och ligger på samma nivå som 90-vägar. Höjningen 

i hastighetsgräns har inte gett några negativa effekter. Hastighetsmätningarna visade 

inte heller på några höjningar av den faktiska hastigheten på dessa vägar. DSS-kvoten 

har minskat med 46 procent (signifikant) och D-kvoten med 70 procent (signifikant). 

Detta skall jämföras med oförändrade 70-vägar där motsvarande värden är 19 respektive 

32 procent. 
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Tabell med utfall enligt STRADA 

På nästa sida redovisas en tabell med alla data från matchning avvägnäten och utfallet 

enligt STRADA. Tabellen redovisar följande data: 

Försöks- eller kontrollvägar 

Vägtyp 

Hastighetsändring från-till, Hastighetsgräns för kontrolldata 

Etapp1 nationellt vägnät eller etapp 2 regionalt nät samt etapp 1+2. 

Längd i km på försöks- respektive kontrollnät, 

Trafikarbete i föreperiod och i efterperiod 

Antal DSS i föreperiod och i efterperiod 

Antal döda i föreperiod och i efterperiod 

DSS-kvot  i föreperiod och i efterperiod 

D-kvot i föreperiod och i efterperiod 

Skattad förändring i DSS- och D-kvot mellan före- och efterperiod 

Konfidensintervall för skattad förändring 

Skattad förändring i DSS- och D-kvot mellan före- och efterperiod med hänsyn tagen 

till utfall på kontrollvägnätet (åtgärdseffekten) 

Förändring i antal DSS och D per år grundat på årligt trafikarbete och åtgärdseffekten. 
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Data Vägtyp Typsektion ÅDT ap 2008 Etapp Längd km

En/två riktn Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter DSS D DSS D DSS D DSS D DSS D

Försök MV 110 120 Alla Totalt 1 269 9 449 4 330 92 59 15 4 0,0097 0,0136 0,0016 0,0009 40 -42 46 64 6,7 -1,15 86 7 10,9 0,10

Kontroll MV 110 - Alla Totalt 1 1 094 47 545 24 615 735 286 92 26 0,0155 0,0116 0,0019 0,0011 -25 -45 10 24

Försök MV 110 100 Alla Totalt 1 14 597 319 17 2 0 0 0,0285 0,0063 0,00 0,00 -78 32 -2,8 0 -71 -1,9 0

Kontroll MV 110 - Alla Totalt 1 1 094 47 545 24 615 735 286 92 26 0,0155 0,0116 0,0019 0,0011 -25 -45 10 24

Försök MV 90 100 Alla Totalt 1+2 27 1 558 807 36 13 0 1 0,0231 0,0161 0,000 0,0012 -30 44 -2,3 0,41 -21 -1,4 0,41

Kontroll MV 90 - Alla Totalt 1+2 142 10 797 5 453 186 83 10 5 0,01723 0,0152 0,0009 0,0009 -12 -1 23 106

Försök MML 110 100 Alla Totalt 1 139 1 957 1 658 35 25 4 0 0,0179 0,0151 0,002 0,00 -16 -100 43 -1,9 -1,36 -19 -100 -2,4 -0,47

2 18 156 91 6 0 0 0 0,0385 0,000 0,00 0,00 -100 -2,3 0 -100 -2,4 0

1+2 157 2 113 1 749 41 25 4 0 0,0194 0,0143 0,0019 0,00 -26 -100 37 -3,7 -1,37 -29 -100 -4,3 -0,48

Kontroll MML+MLV 110 - Alla Totalt 1+2 287 2 275 2 180 34 34 3 1 0,0149 0,0156 0,0013 0,0005 4 -65 50 79

Försök MLV 110 100 Alla Totalt 1 183 932 1 244 28 17 4 2 0,0300 0,0137 0,0043 0,0016 -54 -63 27 64 -8,1 -1,33 -56 8 -8,8 0,06

2 65 181 204 10 0 1 0 0,0553 0,000 0,006 0,00 -100 -100 -7,5 -0,75 -100 -100 -7,8 -0,26

1+2 249 1 113 1 448 38 17 5 2 0,0341 0,0117 0,0045 0,0014 -66 -69 20 50 -14,2 -1,97 -67 -12 -15,1 -0,11

Kontroll MML+MLV 110 - Alla Totalt 1+2 287 2 275 2 180 34 34 3 1 0,0149 0,0156 0,0013 0,0005 4 -65 50 79

Försök MLV 90 100 Alla Totalt 1 453 4 209 3 946 34 50 3 2 0,0081 0,0127 0,0007 0,0005 57 -29 68 127 7,2 -0,33 12 11 2,1 0,08

2 212 2 104 1 049 30 9 1 0 0,0143 0,0086 0,0005 0,00 -40 -100 45 -4,0 -0,33 -57 -100 -8,0 -0,21

1+2 665 6 313 4 995 64 59 4 2 0,0101 0,0118 0,0006 0,0004 17 -37 41 107 3,8 -0,53 -17 -2 -5,5 -0,02

MML+MLV 90 100 Alla Totalt 1+2 706 6 914 5 429 69 61 4 2 0,0100 0,0112 0,0006 0,0004 13 -36 39 108 3,1 -0,52 -20 -1 -6,8 -0,01

Kontroll MML+MLV 90 - Alla Totalt 1+2 103 1 099 855 22 24 2 1 0,0200 0,0281 0,0018 0,0012 40 -36 81 154

Försök Tvåfält 110 100 Alla Totalt 1 811 1 182 1 073 59 39 7 3 0,0499 0,0363 0,0059 0,0028 -27 -53 29 64 -5,8 -1,34 0 -50 0,0 -1,19

2 1 157 1 228 500 45 8 6 0 0,0366 0,0160 0,0049 0,00 -56 -100 33 -6,9 -1,63 -40 -100 -3,5 -1,53

1+2 1 969 2 409 1 574 104 47 13 3 0,0432 0,0299 0,0054 0,0019 -31 -65 24 44 -10,1 -2,66 -5 -62 -1,1 -2,42

Kontroll Tvåfält 90 - Alla Totalt 1+2 8 002 32 577 12 562 1 443 404 237 86 0,0443 0,0322 0,0073 0,0068 -27 -6 8 23

Försök Tvåfält 110 90 Alla Totalt 1 177 340 387 26 12 4 1 0,0764 0,0310 0,0118 0,0026 -59 -78 28 48 -7,0 -1,42 -44 -77 -3,8 -1,31

2 519 487 188 18 2 8 0 0,0370 0,0106 0,0164 0,00 -71 -100 42 -3,3 -2,06 -60 -100 -2,0 -1,94

1+2 696 827 575 44 14 12 1 0,0532 0,0243 0,0145 0,0017 -54 -88 28 24 -8,1 -3,58 -37 -87 -4,0 -3,34

Kontroll Tvåfält 90 - Alla Totalt 1+2 8 002 32 577 12 562 1 443 404 237 86 0,0443 0,0322 0,0073 0,0068 -27 -6 8 23

Försök Tvåfält 90 100 Alla Totalt 1+2 86 149 97 5 3 0 1 0,0335 0,0309 0,000 0,0103 -8 132 -0,11 0,43 27 0,3 0,43

Kontroll Tvåfält 90 - Alla Totalt 1+2 8 002 32 577 12 562 1 443 404 237 86 0,0443 0,0322 0,0073 0,0068 -27 -6 8 23

Försök Tvåfält 90 80 Alla Totalt 1 226 1 223 706 69 21 8 3 0,0564 0,0297 0,0065 0,0042 -47 -35 26 86 -7,5 -0,65 -27 -31 -3,2 -0,54

2 9 696 23 332 7 390 1 155 235 201 27 0,0495 0,0318 0,0086 0,0037 -36 -58 9 17 -87,2 -24,44 -12 -55 -20,4 -21,94

1+2 9 921 24 555 8 097 1 224 256 209 30 0,0498 0,0316 0,0085 0,0037 -37 -56 9 17 -95,0 -25,04 -13 -54 -23,8 -22,42

Kontroll Tvåfält 90 - Alla Totalt 1+2 8 002 32 577 12 562 1 443 404 237 86 0,0443 0,0322 0,0073 0,0068 -27 -6 8 23

Försök Tvåfält 90 70 Alla Totalt 1 32 274 230 17 3 6 1 0,0620 0,0130 0,0219 0,0043 -79 -80 26 42 -4,5 -1,62 -71 -79 -2,9 -1,50

2 576 1 702 397 78 15 14 2 0,0458 0,0378 0,0082 0,0050 -18 -39 46 91 -2,1 -0,85 13 -35 1,2 -0,72

1+2 608 1 976 628 95 18 20 3 0,0481 0,0287 0,0101 0,0048 -40 -53 30 57 -6,9 -1,91 -18 -50 -2,2 -1,69

Kontroll Tvåfält 90 - Alla Totalt 1+2 8 002 32 577 12 562 1 443 404 237 86 0,0443 0,0322 0,0073 0,0068 -27 -6 8 23

Försök Tvåfält 70 80 Alla Totalt 1 27 238 169 5 8 0 0 0,0210 0,0473 0,00 0,00 126 252 1,8 0,00 179 2,1 0,00

2 1 122 2 277 768 104 14 9 1 0,0457 0,0182 0,004 0,0013 -60 -67 22 68 -14,0 -1,36 -51 -52 -9,6 -0,72

1+2 1 149 2 515 937 109 22 9 1 0,0433 0,0235 0,0036 0,0011 -46 -70 25 62 -11,5 -1,45 -33 -56 -6,7 -0,80

Kontroll Tvåfält 70 - Alla Totalt 1+2 38 403 47 168 15 130 3 059 793 378 83 0,0649 0,0524 0,0080 0,0055 -19 -32 6 16

Normerat efter kontrolldata

Förändring % Antal per årHast.ändring fr-till förändring i % Antal per år

Skattad Konfidensinterv

förändring +/- i %Ta milj apkm Antal DSS Antal D DSS-kvot D-kvot
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