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VTI notat 51-2001 

Förord 
På uppdrag av Vägverket har undertecknad försökt beskriva historien om 
hastighetsgränser på landsbygden, hastighetsgränssystem och kriterier för val av 
hastighetsgränser samt polisens övervakning. Historien börjar i stort sett under 60-
talet och undertecknad har till och från varit inblandad i olika forskningsprojekt 
för att analysera trafiksäkerhetsförändringar och hastighetsförändringar i samband 
med förändringar av hastighetsgränser. 

Den erfarenheten har resulterat i den s.k. potensmodellen. Potensmodellen 
baseras på hur rörelseenergien förändras i ett trafiksystem när hastigheterna 
förändras och har visat sig spegla den empiriska erfarenheten när det gäller trafik-
säkerhetsförändringar till följd av förändringar av hastigheten. 
 
Göran Nilsson 
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1 Historik 
 
År 1937 infördes vägmärket för ”Tättbebyggt område” som innebar förbud mot 
för hög hastighet och användande av signalhorn. Först 1955 ersattes detta märke 
med skyltar för högsta tillåten hastighet (Hastighetsmärken fanns även tidigare 
men då med ”km” efter själva hastigheten. Se även bilaga 2). 

Figur 1 Vägmärke som angav ”Tättbebyggt område” 1937–1955. 
 
I samband med julhelgen 1960 och över nyår 1960/61 infördes för första gången 
en allmän tillfällig hastighetsgräns på vägar utanför tättbebyggt område 
(19601222–19610109) till 80 km/h. Informationen om hastighetsgränsen var 
intensiv i tidningar, radio och TV.  

Under hela 60-talet förekom generella tillfälliga hastighetsgränser på 
landsbygden. Genomgående var det 80 km/h under jul och nyår alla år från 1960 
till och med 1968. Vid övriga helger, semesterperioder eller andra perioder var 
hastighetsgränsen 90 km/h, i några fall 100 km/h. 

Efter högertrafikomläggningen i september 1967 påbörjades under våren 1968 
det första försöket att införa ett differentierat hastighetsgränssystem med 90 och 
110 km/h på tvåfältsvägar och 130 km/h på motorvägar. En av frågeställningarna 
var om hastighetsgränsen skulle vara ett udda eller jämt antal 10-tal kilometer i 
timmen. Det udda vann men i t.ex. Finland valdes det jämna antalet. Försöket 
avbröts inför sommaren 1968 och hastighetsgränsen 90 km/h infördes över 
sommaren på alla tvåfältsvägar och hastighetsgränsen 110 km/h infördes på 
motorvägar som en allmän hastighetsgräns.  

Efter sommaren 1968 var det aktuellt med ett andra försök med differentierade 
hastighetsgränser men med färre tvåfältiga vägar med 110 km/h. Under jul och 
nyår 1968/69 och under påsk och midsommar 1969 var hastighetsgränsen 90 km/h 
på tvåfältsvägar och 110 km/h på motorvägar. I april 1970 avbröts försöken med 
differentierad hastighetsgränser och den allmänna hastighetsgränsen 90 km/h 
infördes ånyo på tvåfältsvägar samtidigt som hastighetsgränsen 130 km/h på 
motorvägar sänktes permanent till 110 km/h.  

Den 1.6.1971 startade det tredje försöket med differentierade hastighetsgränser 
och med bashastigheten 70 km/h. Det är i stort det system som levt kvar till idag, 
30 år senare, med smärre modifieringar oftast som följd av förändrad vägstandard. 
Undantagen från bashastigheten är hastighetsgränserna 90 och 110 km/h på vägar 
av hög standard. Systemet innehåller en avvikelse och avvikelsen är att vissa 
Norrlandsvägar erhöll hastighetsgränsen 110 km/h, genom trafikutskottet, utan att 
uppfylla de vägstandardkrav som gällde för övriga Sverige. Se även bilaga 1. 

Hastighetsgränssystemen kan speglas genom decennierna från 50-talet till och 
fram till 2000-talet i tabell 1. 



6 VTI notat 51-2001 

Tabell 1 Hastighetsgränser på landsbygden, hastighetsgränssystem och över-
vakningssystem. 
 

 Hastighetsgränser på 
landsbygden 

Hastighetsgränssystem Övervakningssystem 
och skyltning 

50-talet Inga Fri fart Skylten ”Tättbebyggt 
område” ersätts med 
hastighetsgränskylt 1955 

60-talet Periodiska allmänna 
hastighetsgränser 

80, 90 eller 100 km/h under 
vissa helg-, vinter- eller 
semesterperioder på hela 
landsbygdsvägnätet. I övrigt 
fri fart. 

Tidtagning 
Traffipax 
De periodiska allmänna 
hastighetsgränserna 
skyltades inte. 

Högertrafik-
omlägg-
ningen 1967 

Hastighetsgränsen 
sänktes generellt till 
60 km/h (3.9-5.9) 70 km/h, 
6.9-17.9.1967 samt 
80 km/h fram till den 7.5. 
1968 

  

70-talet Differentierat 
hastighetsgränssystem 
efter vägstandard, region 
och årsmedeldygnstrafik 
Sänkt hastighetsgräns 
p.g.a. energikris från 110 
till 90 km/h (juni-oktober 
1979) 

Från 90, 110 på tvåfältsvägar  
samt 130 på motorvägar till 
70, 90, 110 på tvåfältsvägar 
samt 110 på motorvägar. 
Kriterier för översyn av 
hastighetsgränserna 1976 
med hänsyn till bl.a. 
olyckskvoten och sikt 
(omkörbar längd) 

Hela vägnätet skyltades 
med hastighetsgränser. 
Radarmätningar 
Traffipax 

80-talet och 
90-talet 

Trafiksäkerhetskris 
somrarna 1989 och 1990 
då 110 km/h ersattes med 
90 km/h. Högsta tillåten 
hastighet för personbilar 
med släp och tunga 
lastbilar höjs 1995 från 70 
till 80 km/h. 
Hastighetsgränser sänks 
på vissa vägar i slutet av 
90-talet 

Nytt utmärkningssystem och 
kriterier för differentierade 
hastighetsgränser har utretts 
(1989-1990).110 km/h ersatt 
sommartid med 90 km/h åren 
1989 och 1990. 
Hastighetsgränsen 90 km/h 
på motorvägar fram till 1992 i 
storstadslänen till följd av 
miljöskäl. Vissa motorvägar 
har kvar 90 km/h. Nya kriterier 
1997 
Motorvägshastigheter utreds. 

Radarmätningar 
Trafikpilot 
Ny radarutrustning 
Radarpistol 
Automatisk 
hastighetsövervakning 
genom polismålad 
kamerabil 

2000-talet Allt fler vägar får sänkta 
hastighetsgränser. Sänkta 
vinterhastigheter samt 
automatisk 
hastighetsövervakning. 
1998 (11 punkter) års 
trafiksäkerhetsprogram 
innebär att de 100  
farligaste vägavsnitten 
åtgärdas. 

Sänkning från 110 till 90 km/h 
och 90 till 70 km/h i vissa fall 
eller enbart under 
vinterperioden Vägavsnitt 
med automatisk 
hastighetsövervakning. 
Nollvisionskriteriet ” Antal 
dödade och svårt skadade per 
miljon fordonskilometer” 
används 

Bötessystem för 
hastighetsförseelser ses 
över. 
Radarpistol 
Automatisk 
hastighetsövervakning 
genom kameraskåp 
Nytt tätortsmärke som 
innebär 50 km/h 
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Det övergripande hastighetsgränssystemet är sedan 1971 baserat på 
hastighetsgränserna 30, 50, 70, 90 och 110 km/h. Även om 30 och 50 km/h finns 
företrädesvis inom tättbebyggt område förekommer de även på landsbygden i 
form av lokala hastighetsgränser (i anslutning till korsningar, broar eller andra 
anordningar som kräver låga hastigheter). 70 km/h är en ofta förekommande lokal 
hastighetsbegränsning på landsbygden, vilket inte direkt framgår för bilföraren i 
och med att bashastigheten 70 km/h infördes på landsbygden 1971 och 
skyltningen är densamma. 

Sommaren 1979 sänktes hastighetsgränsen 110 km/h till 90 km/h av energiskäl 
och sommaren 1989 skedde samma sak men då av trafiksäkerhetsskäl. Detta 
upprepades sommaren 1990 samtidigt som storstadsmotorvägarna (AB, L, M, N, 
O och P län) av miljöskäl fick behålla 90-gränsen fram t.o.m. april 1992. 

Alla hastighetsgränser är markerade genom att hastighetsgränsskyltar anger när 
hastighetsgränsen förändras. Samtidigt finns hastighetsrestriktioner för vissa 
fordonstyper eller fordonskombinationer. Detta är inte markerat på fordonen eller 
i vägmiljön. 

Rent generellt gäller att den skyltade hastighetsgränsen knutits till väg-
standaren men att hänsyn tagits till 

Antalet polisrapporterade olyckor relaterat till trafikarbetet - olyckskvoten 
Norrlandsvägar 

När det gäller tillkomst av nya vägar finns riktlinjer utarbetade. Standard-
mässigt måste vissa vägtekniska åtgärder finnas beroende på vilken hastig-
hetsgräns som önskas. Sedan några år finns ett nytt vägmärke för tättbebyggt 
område. Den högsta tillåtna hastighetsgränsen inom skyltat tättbebyggt område är 
50 km/h om inte annat anges. 

Eftersom enbart fem hastighetsgränser kan användas inskränker sig valet av 
hastighetsgräns i majoriteten av fallen till enbart två t.ex. 90 eller 70 km/ eller 110 
eller 90 km/h, vilket innebär att differentieringen är låg. 

Övervakningssystemet har varit stabilt under de senaste decennierna. Antalet 
ertappade fortkörare har årligen varit i stort sett detsamma och bötesbeloppen har 
knappt följt prisutvecklingen. Utvecklingen är i stort sett densamma som i 
omvärlden. Rent generellt har Sverige ett hastighetsgränssystem som innebär 
något högre hastighetsgränser än omvärlden, särskilt 110 km/h på vanliga 
tvåfältsvägar. Till det kommer att de verkliga hastigheterna i genomsnitt är 
betydligt högre än hastighetsgränsen. Skillnaden är om inte större så minst lika 
stor som i de övriga Nordiska länderna. 
 

 
1.1 Kriterier för val av hastighetsgräns 
De ursprungliga kriterierna för val av hastighetsgränserna 90 och 110 km/h på 
tvåfältsvägar och 130 km/h på motorväg innebar i princip att avgöra vilka 
tvåfältiga vägavsnitt som kunde bli aktuella för 110 km/h. Avgörandet gjordes av 
den eller de som hade mest erfarenhet av det statliga vägnätet på central nivå. 
Jämfört med första försöket reducerades antalet 110-avsnitt och i det slutliga 
försöket infördes hastighetsgränsen 70 km/h inte minst för att hastighetsgräns-
systemet skulle svara mot begreppet differentierat. 70-gränsen definierades som 
bashastigheten och beslut fattades om undantag från bashastigheten med 90 eller 
110 km/h. De kriterier som gällde vid införandet av det differentierade 
hastighetsgränssystemet 1971 framgår nedan: 
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1. Motorvägar där inga särskilda förhållanden kräver lägre 

hastighetsgräns 
 

 
 110 km/h

2. Motortrafikleder där inga särskilda förhållanden kräver 
lägre hastighetsgräns 

 
 110 km/h

3.1  Vissa vägar av hög standard men ringa trafik med 
Körbana: belagd, bredd  > 7,0 m 
Vägrenar: belagda bredd  > 2,5 m 
Trafik: < 3.000 fordon/åmd 1969 

 

 
 110 km/h

3.2  Vissa vägar i Y, Z, AC och BD län med: 
Körbana: belagd, bredd > 6,0 m 
Trafik: < 800 fordon/åmd 1969 

 

 
 110 km/h

4. Vägar med: 
Körbana: belagd, bredd > 7,0 m 
Vägrenar: belagda bredd > 1,5 m 

 

 
 90 km/h

5.  Vägar med: 
Körbana: belagd, bredd > 7,0 m 
Vägrenar: belagda bredd 0-1,0 m 
Trafik: < 5.000 fordon/åmd 1969 

 

 
 90 km/h

6.  Vägar med: 
Körbana: belagd, bredd 6,0-7,0 m 
Trafik: < 3.000 fordon/åmd 1969 
 
Vägen skall var byggd efter 1955 eller väsentligt ombyggd 
eller förstärkt samt ha god linjeföring och få utfarter. 
 

 
 90 km/h  

7. Vissa vägar oberoende av vägbredden med mycket god 
linjeföring och obetydlig trafik 

 

 90 km/h

 
Som framgår ovan utgör belagd vägbredd och belagd vägrensbredd och årsmedel-
dygnstrafiken de primära kriterierna. De sekundära kriterierna är: 
- Linjeföring 
- Utfarter 
- Byggnadsår 
- Norrland 
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1975 infördes kriterier för översyn av hastighetsgränserna som baserades på 

olyckskvot och omkörbar längd eftersom flera önskemål fanns om ändrade 
(framför allt höjda) hastighetsgränser.  
1. Den faktiska olyckskvoten, antalet polisrapporterade trafikolyckor per miljon 

axelpar-kilometer, beräknad på uppgifter från åren 1972–1974 måste vara 
mindre < 0,5 om hastighetsgränsen skall få höjas. 

2. Med hjälp av uppgifter om omkörbar längd och belagd bredd undersöks ifall 
vägsträckan faller inom fälten för 90 resp. 110 km/h i diagrammet nedan. Där 
olyckskvoten är större än 0,841 skall hastighetsgränsen vara 70 km/h, mellan 
0,841 och 0,570 90 km/h och under 0,570 110 km/h 

3. Innan hastighetsgränsen bestäms definitivt tas även hänsyn till hastighets-
gränser på anslutande vägar, bebyggelse kring vägen m.m. 

 

 
Figur 2 Översynsdiagram 1975. 
 
Trafikkriteriet blev därmed ointressant och försvann ur kriteriesamlingen och det 
centrala kriteriet blev själva olyckskvoten. I trafiksäkerhetsverkets kriterieförslag 
1990 framskymtar 10 km/h-intervall för lokala hastighetsgränser. Under senare år 
har olyckskvoten ersatts av skadekvoten. Vägverket fick 1994 i uppdrag att se 
över kriterierna för Vägverkets beslut om högsta hastighet av 90 eller 110 km/h. 
Projektgruppen redovisade 1997 ett förslag där grundkriteriet är skadekvoten: 
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110 km/h 
Alternativ 1 Motorvägar och andra vägar där motriktad och korsande trafik är 

fysisk åtskilda under förutsättning att vägen har viltstängsel, 
långsamgående fordon och oskyddade trafikanter är mycket sällan 
förekommande, sidoområden är till minst 8 meter fria från fasta 
föremål samt att skadekvoten inte överstiger 0,16. 

Alternativ 2 Enligt alternativ 1 samt Motortrafikleder och ”13-metersvägar” 
under förutsättning att vägen har viltstängsel, vägen i huvudsak har 
planskilda korsningar, långsamgående fordon och oskyddade 
trafikanter är mycket sällan förekommande, sidoområden är till 
minst 8 meter fria från fasta föremål samt att skadekvoten inte 
överstiger 0,16. 

 
90 km/h 
1. Vägar bredare än 7,5 meter och SIKT300 över 30 % får hastighetsgräns 

90 km/h om skadekvoten inte överstiger 0,3. 
2. Vägar med bredd (Vb) 6–7,5 meter får hastighetsgräns 90 km/h om 

SIKT300>180-20*Vb och skadekvoten inte överstiger 0,3. 
 
För vägar med skadekvot som överstiger 0,3 görs särskild undersökning avseende 
erfordrliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Bashastigheten gäller till dess 
åtgärderna är genomförda. 

För att tillåta 90 km/h gäller generellt att sidoområdet till minst 5 meter skall 
vara fritt från fasta föremål. Förekomst av oskyddade trafikanter, bebyggelse, 
anslutande vägar skall även vägas in i bedömningen. 
 
70 km/h-Bashastigheten 
Högsta tillåten hastighet höjs inte för  
1. Vägar smalare än 6 meter 
2. Vägar 6-7,5 meter breda och SIKT300 <180- 20*Vb 
3. Vägar med bredd 7,5 meter eller mer och SIKT300 mindre än 30 % 
 

 
Figur 3 Hastighetsgränsen 90 och 70 km/h efter siktlängd, vägbredd och 
skadekvot. 
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Vägverkets regioner har till en del använt kriterierna under slutet av 90-talet. 
Användningen av kriterierna har behandlas i ”Den eviga hastighetsfrågan – och 
dess följdfrågor”. 

Tidsdifferentierade hastighetsgränser utanför sommarperioden, då 110-gränsen 
har ersatts med 90 km/h, har varit aktuella. Först 1999/2000 infördes en sänkt 
hastighetsgräns under vintern på vissa vägavsnitt enligt följande kriterier eller den 
strategi som vägverkets regionerna hade att ta ställning till:  
 
1. Vägar med hastighetsgränsen 110 km/h som inte har motriktade körfält 

separerade sänks till 90 km/h. 
 
Undantag 
För vägar inom Vägverket Norr gäller dock att vissa vägar kan undantas från 
sänkningen om det finns särskilda skäl. Som särskilt skäl räknas bl.a. vägar med 
låga trafikflöden och med låga olyckstal samt låga skadetal vintertid. 
 
2. Vägar som har hastighetsgränsen 90 km/h sänks till 70 km/h. Följande 

huvudstrategi skall gälla vid regionens urval av vägar: 
- Vägar med en vägbredd av 7,5 meter eller mindre och trafikflöden över 

2000 fordon/dygn samt med svåra vinterförhållanden skall väljas. Med 
svåra vinterväglagsförhållanden, stora höjdskillnader, olikheter i väg-
konstruktioner (bergbank kontra jordskärning), broar, beläggning med låg 
friktion etc. 

 
För Region Norr och Region Mitt samt Värmlands län omfattade vinterperioden 
1 november t.o.m. 24 april och för landet i övrigt 1 november t.o.m. 15 mars. 

Till följd av Nollvisionen blir kriteriet baserat på ”Antal dödade och svårt 
skadade per trafikenhet (miljoner fordonskilometer)” intressant. Detta kriterium 
används i det nationella trafiksäkerhetsprogrammet av år 1998 för att peka ut de 
100 farligaste vägavsnitten, som skall åtgärdas med hänsyn till trafiksäkerheten. 
 
 
2. Empiriska erfarenheter av hasighetsgräns-

systemen  
2.1 Hastigheter 
I figur 4 beskrivs hastighetsutvecklingen på motorvägar med hastighetsgränsen 
110 km/h, tvåfältsvägar med 110 km/h, 90 km/h och 70 km/h jämfört med den 
skattade utvecklingen om ingen hastighetsgräns varit rådande (fri fart). Hastig-
hetsgränserna har inneburit att hastigheten är 15–20 km/h lägre än den skulle varit 
vid fri fart. Ju högre vägstandard ju större hastighetsutveckling. Hastighets-
utvecklingen på 70-vägar är svag medan hastighetsutvecklingen på motorvägar är 
betydande.  

Vid förändring av hastighetsgränsen med 20 km/h i Sverige har medel-
(median)hastigheten hos personbilarna förändrats med 6–8 km/h. 
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Figur 4  Den skattade hastighetsutvecklingen vid fri fart (de streckade linjerna) 
och den faktiska hastighetsutvecklingen på motorvägar med hastighetsgränsen 
110 km/h samt tvåfältsvägar med 110, 90 och 70 km/h. 
 
Hastighetsutvecklingen ovan är den som skett på ”samma väg” även om vägen 
fått en standardförbättring (vägmarkeringar, kantstolpar, ökad säkerhet i kors-
ningar, ökad beläggningsstandard m.m.) inom sin vägbreddsklass. 

Resultatet av de differentierade hastighetsgränserna blev att hastighets-
utvecklingen på vägnätet började om på en lägre nivå på flertalet vägar. Det är 
viktigt att konstatera att hastighetsutvecklingen sker fortlöpande på vägar av hög 
standard men att det inte skett en motsvarande hastighetsutveckling på vägar med 
50 eller 70 km/h. 

I verkligheten är restidsminskningarna sedan 50-talet betydande och det är två 
faktorer bakom denna utveckling, hastighetsutvecklingen och nybyggnad av 
vägar. Utbyggnaden av vägnätet innebär att 
− avstånden mellan olika resmål har minskat 
− ny vägbreddsklass och ofta höjd hastighetsgräns (eller höjda hastigheter) 
 
Det finns knappast någon del av det statliga vägnätet som inte förändrats sedan 
50-talet. De ur transportsynpunkt viktigaste vägarna, t.ex. Europavägarna har 
byggts om eller ersatts av en ny sträckning flera gånger sedan 50-talet (och bytt 
vägbreddsklass). Drygt hälften av trafikarbetet på Europavägar uträttas i dag på 

Medelhastighet för personbilar-Skattad utveckling av medelhastigheten vid 
fri fart jämfört med den erhållna genom hastighetsgränser
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motorvägar. 1953 invigdes det första motorvägsavsnittet i Sverige. När höger-
trafiken infördes var motorvägnätet knappt 300 kilometer långt och år 2000 
ungefär 2000 km långt. 

Samtidigt har emellertid biltrafiken ökat i vägnätet och vissa kapacitetsproblem 
uppträder i ibland i samband med sommar/helgtrafik/storstadstrafik. Generellt sett 
har dock Sverige ett lågtrafikerat vägnät delvis beroende på att resandet minskar 
under vinterperioden. Till detta kommer samtidigt att bilparkens hastighets-
prestanda ökat kraftigt. Under början av 70-talet var det en liten del av bilparken, 
vars maxhastighet var högre än 130 km/h (den högsta hastighetsgränsen). Idag 
kan större delen av bilparken färdas mycket fortare. Även om dessa extrema 
hastigheter är ovanliga innebär detta att genomsnittshastigheterna i vägnätet är 
högre än gällande hastighetsgränser.  

Personbilsparkens ökade hastighetsprestanda skulle givetvis kunna åtgärdas 
genom att knyta en högsta tillåten hastighet till personbilar och lätta lastbilar, 
vilket gäller för i stort sett alla andra motorfordon.  

Sammanfattningsvis gäller att hastigheterna på vägarna vid början av det nya 
seklet är de högsta som någonsin förekommit. Det finns dock en tendens till 
nedtrappning genom försöken med sänkta hastighetsgränser under vinterperioden, 
på ett dock alltför begränsat vägnät, och införandet av automatisk hastighets-
övervakning. En viss nedtrappning sker av hastighetsgränsen på sträckor där 
hastighetsgränsen visat sig för hög. Samtidigt balanseras detta av tillkomsten av 
nya vägar och hastighetstrenden på vägarna med hög standard. 

Till en del beror hastighetsökningen på att polisövervakningen tolererar en viss 
grad av överträdelser av hastighetsgränsen. Den största orsaken är dock troligen 
övervakningens omfattning som är låg. Sannolikheten att ertappas för fortkörning 
som normalbilist är en gång på 30 år i Sverige. Övervakningens omfattning har 
årligen varit densamma under de senaste decennierna. 

5,5 miljoner körkortsinnehavare motsvarar ungefär 4 miljoner normala 
bilförare som kör 1500 mil per år. 130 000 förare bötfälls varje år för fortkörning. 
4 000 000/130 000 blir ungefär en gång på 30 år. 
 
2.2 Olyckor 
Sedan 50-talet har trafiksäkerheten avseende dödade från olika trafikantgrupper 
förändrats radikalt. Förändringen avser i stort att flertalet transporter sker med bil 
och att bilen i stor utsträckning blivit ett individuellt transportmedel. 70-talet var 
trafiksäkerhetens decennium i Sverige. Antalet dödade minskade från 1300 till 
färre än 1000 dödade per år samtidigt som trafiken ökade kraftigt. 

Den positiva utvecklingen var dock störst i början av 80-talet fram till 1982 då 
758 omkom i trafiken. Först 10 år senare var nivån densamma igen efter det att 
antalet dödade var 904 under år 1989. Åren 1990 och 1993, då de stora 
bensinprisökningarna förekom, minskade antalet dödade kraftigt. Sedan 1994 har 
antalet dödade varierat mellan 550 och 600 dödade per år. Tendensen för år 2001 
visar inte på en minskning av det årliga antalet dödade i trafiken i Sverige. Se 
figur 5. 
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Antal dödade i Sverige efter trafikantgrupp 1951-2000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

19
51

19
53

19
55

19
57

19
59

19
61

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

År

D
öd

ad
e

Andra
Cyklister
Gående
Motorcykel Passagerare
Bil Passagerare
Moped Förare
Motorcykel Förare
Bil Förare

 
 
Figur 5 Antal dödade i trafiken i Sverige 1951–2000 efter trafikantkategori 
 
Under 70-talet infördes flera åtgärder 
− Differentierade hastighetsgränser 
− Obligatorisk användning av bilbälte i framsätet 
− Hjälmlag för motorcyklister och mopedister 
− Införande av varselljus 
 
Utan tvekan bröts den uppgående trenden av antalet dödade i trafiken och 
trendbrottet kan hänföras till införandet av hastighetsgränser fram till 1972. 
Bilbälteslagen kom 1975 och följdes av hjälmlagar och varselljuslagen. Samtidigt 
byggdes motorvägnätet ut på Europavägarna. Trafikökningen under 70-talet var 
storleksordningen 3–4 % per år. 

Varje år ökar vägstandarden för 3–4 procent av trafiken. Om dödsrisken 
därigenom minskar med 30–50 % minskar dödsrisken i hela trafiksystemet med  
1–2 % vilket innebär en dödsriskminskning med 10 till 20 % på 10 år. 

De tre åtgärderna, införandet av hastighetsgränser, ökad användning av bilbälte 
och hjälmlagarna innebär att svåra olyckor och dödsolyckor påverkas så att de 
minskar i förhållande till trafikens storlek. Det är givetvis svårt att renodla 
effekterna.  

Under hela 60-talet förekom periodiska allmänna hastighetsgränser i samband 
med jul och nyår, påsk, midsommar osv. dvs. under perioder då bilresandet var 
stort. I övrigt rådde fri fart utanför tättbebyggt område. Erfarenheten av dessa 
hastighetsbegränsningar finns redovisade i ”Effekten av hastighetsbegränsningar 
utanför tätbebyggelse”, Statens trafiksäkerhetsråd, Meddelande 10, 1971. 

Erfarenheten från 60-talet innebar att hastighetsgränser användes systematiskt 
vid övergången till högertrafik i september 1967 för att minska eventuella följder 
av återfall i vänstertrafik bland bilförarna. Detta lyckades och antalet dödade 
bilister ökade inte som befarats, och dödsfallen bland övriga trafikanter minskade. 
Se figur 5. Observera att nedgången 1967 erhållits för i stort sett andra halvåret 
1967. 
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Efter att de första försöken med differentierade hastighetsgränser avbröts och 
upprepades försöken till att slutligen den 1.6.1971 resultera i dagens system 70, 
90 och 110 km/h på tvåfältsvägar och 90 eller 110 km/h på motorvägar. 

Härvid undersöktes olyckssituationen på tvåfältsvägar ett år före den 1.6.1971 
med 90 km/h och ett år från och med 1.6.1971 vid 70, 90 eller 110 km/h. Eftersom 
hela det undersökta vägnätet hade haft hastighetsgränsen 90 km/h året innan var 
det ingen kraftig trafiksäkerhetsförändring som förväntades eftersom en del av 
vägnätet fick sänkt hastighetsgräns (70 km/h), en del av vägnätet fick oförändrad 
hastighetsgräns (90 km/h) och en del av vägnätet fick en höjd hastighetsgräns 
(110 km/h).  

I tabell 2 sammanfattas alla de svenska hastighetsgränsförsöken under åren 
1967–1972.  
 
Tabell 2 Förändring i procent vid olika hastighetsgränsförändringar 
1967-1972 
 

Förändring i % av  Hastighetsgräns- 
förändring Antal 

personskadeolyckor 
Antal dödsolyckor alternativt 
antal dödade 

Fri Fart⇨90 -13,1 -30,2 

Fri Fart⇨110 9,5 10 

Försök 90 ⇨110 46,9 175 

Kontroll 90 ⇨90 -1,1 -14 

Försök110⇨90 -24,7 -21,4 

Kontroll 90⇨90 7,5 25 

Försök 90⇨70 -23,8 -42,5 

Kontroll 90⇨90 5,7 -1,6 

Försök 90⇨110 46,5 100 

Kontroll 90⇨90 -5,1 -26,3 

Försök 90⇨110 7,6 -18,7 

Försök130⇨110 MV -16,6 -12,5 
Summa   
Alla försök 90⇨⇨⇨⇨110 30 50 

Alla kontroller 90⇨⇨⇨⇨90  3,1 -5,9 
 
Betraktas summan av försöken framgår att den procentuella effekten på 
dödade/dödsolyckor är högre än för personskadeolyckor. 

Sommaren 1979 togs 110-gränsen bort till följd av brist på bensin och ersattes 
av hastighetsgränsen 90 km/h. Olycksutfallet jämfördes med motsvarande period 
året innan, Resultatet framgår av tabell 3. 
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Tabell 3 Jämförelse mellan perioderna 19780621–19781015 och 19790621–
19791015. 110 km/h ersattes av 90 km/h av energiskäl. 
 

Hastighetsgräns Skadeföjd 
110 till 90 90–90 70–70 

Dödsolyckor -52 % -13 %  -12 % 
Dödsolyckor och svåra 
personskadeolyckor 

-34 % -16 % -5 % 

Samtliga 
personskadeolyckor 

-25 % -13 % -6 % 

 
Hastighetssänkningarna på 110 vägarna 1979 var omkring 10 km/h men även på 
90- och 70-vägarna var hastighetssänkningen några km/h.  

I slutet av 1980-talet ökade antalet dödade i trafiken och sommaren 1989 
ersattes ånyo 110 km/h med 90 km/h. Sänkningen avsåg 5500 kilometer väg. 
Hastigheterna förändrades på samma sätt som 1979. Själva försöket pågick från 
den 22 juni till den 20 augusti. När försöket avbröts fick en del vägavsnitt behålla 
90 km/h. Detta gällde framför allt motorvägar i storstadslänen (AB, L, M, N, O 
och P län) som först våren 1992 fick tillbaka hastighetsgränsen 110 km/h. 

Undersökningsperioden var kort men de skattade förändringarna blev följande: 
• Personskadeolyckorna på tidigare 110-avsnitt minskade med 27 % och 

antalet skadade inklusive dödade med 21 %. 
• Personskadeolyckorna på de oförändrade 90-avsnitten minskade med 14 % 

och antalet skadade med 11 % 
• Antalet dödsolyckor minskade under perioden från 122 till 106 men då i 

första hand på 90-avsnitt 
 
Uppföljning av den sänkta 110- gränsen under 1990 finns inte. Däremot finns en 
redovisning av VTI 1991 avseende utvecklingen på motorvägar i storstadslänen 
från 2 år före sänkningen till 2 år efter sänkningen. Vägverkets olycksregister 
användes. 

Minskningen i antal dödsolyckor var 29 % i storstadslänen och oförändrat i 
övriga län. Motsvarande för samtliga skadade var en minskning av 17 % i 
storstadslänen och 9 % i övriga län. Hastighetsminskningen var 5–8 km/h i 
storstadslänen. Resultaten ifrågasattes. Debattlusten var betydande i början av 90-
talet. Samtidigt gäller att de flesta har en uppfattning om hastighetsgränser om 
inte nationellt så i alla fall lokalt. 

Under 1990 sänktes hastighetsgränsen från 110 km/h till 90 km/h under 
perioden 21 juni till 19 augusti. De motorvägar samt vägar i Jämtlands, 
Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län som hade hastighetsgränsen 
110 km/h fick dock behålla den. 
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3 Information som bakgrund till potensmodellen 
Det unika med de olika försöken med olika hastighetsgränser ovan var att samma 
grupp vägar skiftade mellan hastighetsgränsen 90 och 110 km/h flera gånger, 
vilket gav ett unikt tillfälle att följa olyckornas förändring vid upprepade tillfällen. 
(Sammanställning av försök med differentierade hastighetsgränser 1968–1972, 
VTI Rapport 117, 1977). 

Så gott som samtliga studier av de förändrade hastighetsgränserna var före- och 
efterstudier med kontrollvägar där hastighetsgränsen var oförändrad 90 km/h. 
Samtidigt fanns tillgång till hastighetsmätningar från de miljöer där hastighets-
gränsen förändrats. 

I rapporten ”Differentierade allmänna hastighetsgränser”, Specialrapport 90, 
Statens Väginstitut 1970, finns följande skrivet: 

 
”Intressant är att det för varje period under vardagar tycks finnas ett samband 

mellan olycksfrekvenserna, kvadraten på medianhastigheterna och medianhastig-
heternas nivå. I tabellen nedan redovisas kvoten mellan olycksfrekvenserna 










90

110

O
O  på vägar med hastighetsgränsen 110 km/h och 90 km/h och motsvarande 

kvot mellan medianhastigheten 







2
90

2
110

v
v  Av tabellen framgår att kvoten mellan 

olycksfrekvenserna uppvisar likheter med kvoten mellan kvadraterna på 
medianhastigheterna och ökar då medianhastigheterna ökar. 
 
Period O110/O90 v2

110/v2
90 v110 v90 

Vardagar1* 1,20 1,22 85 77 
Vardagar2B 0,98 1,14 76 71 
Vardagar3 1,24 1,19 86 79 
Vardagar4 1,33 1,22 91 83 
* Fyra olika försök med 110 och 90 km/h under olika delar av året 
 
 
Detta var början av potensmodellens tillkomst och ”Vardagar4” omfattade en 
jämförelse mellan vägar som sommaren 1968 hade hastighetsgränsen 90 km/h och 
som sommaren 1969 hade 110 km/h. Kontrollvägarna utgjordes av vägar som 
båda perioderna haft 90 km/h. Det konstaterades att effekten på personskade-
olyckor och egendomsskadeolyckor var i stort densamma. 

I samband med utvärdering av hastighetsförändringarnas effekt på restid, 
fordonskostnader och trafiksäkerhetseffekter blev till följd av att fordons-
kostnaden beskrevs som beroende av hastigheten med en andra gradens ekvation 
även naturligt att trafiksäkerhetskostnaden var av samma karaktär. Här förlöstes 
modellen och blev direkt kopplad till kvadraten på hastigheten och därmed 
energianknuten. 

Samtidigt undersöktes trafiksäkerhetseffekten och hastighetseffekten av 
förändrade hastighetsgränser runt om i världen. Genom att testa modellen på de 
resultat som publicerades var det sällan som modellen inte gav i stort sett samma 
resultat. En uppenbar brist var att hanteringen av olycksdata var olika i olika 
länder. Redovisningen skedde i form av dödsolyckor eller antalet dödade, 
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personskadeolyckor med eller utan dödsolyckor eller antalet skadade med och 
utan antalet dödade. 

1981 presenteras den första ”potensmodellen” på ett OECD-seminarium. 1984 
finns en motsvarande modell i VTI rapport 277. 

Det fanns således skäl att ta hänsyn till antalet dödade i dödsolyckor eller 
antalet skadade i personskadeolyckor. Härvid ger den officiella statistiken 
tillräcklig information – ju högre hastighetsgräns desto fler dödade per dödsolycka 
(VTI Rapport 277, 1984) eller desto fler skadade per personskadeolycka. Se tabell 
4. 
 
Tabell 4 Antal döda, svårt skadade och lindrigt skadade per olycksfordon med 

personskada (VTI Rapport 277, 1984) 
 
 Skadade per olycksfordon 
Vägmiljö Antal döda Antal svårt 

skadade 
Antal lindrigt 

Skadade 
Summa 
skadade 

MV/110 0,063 0,293 0,811 1,17 
MV/90 0,066 0,316 0,787 1,17 
ML/110 0,180 0,390 0,739 1,31 
110 0,089 0,441 0,720 1,25 
90 0,074 0,378 0,728 1,18 
70 0,046 0,237 0,717 1,00 
 
På uppdrag av trafiksäkerhetsverket modifierades modellen slutligen så att den 
kunde behandla såväl olyckor som skadade 1989 (VTI Notat T64). Modellen har 
sedan använts för att bedöma effekten av olika förslag till ändrade 
hastighetsgränser eller andra åtgärder som förändrar hastigheten när det gäller 
trafiksäkerhetseffekter både i Sverige och utomlands. Potensmodellen finns 
redovisad i sin slutliga form i ”Hastighetsförändringar och trafiksäkerhetseffekter 
– Potensmodellen”, VTI Notat 76-2000. 

Resultaten från flertalet undersökningar av trafiksäkerhetseffekten av ändrade 
hastighetsgränser finns publicerade i den norska trafiksäkerhetshandboken. 
Resultaten från de trafiksäkerhetsanalyser som presenteras i den norska 
handboken och potensmodellens värden överensstämmer väl. De spelar en liten 
roll vilket synsätt som används. Potensmodellen har egenskaper som gör den 
allmänt användbar och renodlar den förväntade effekten av själva hastighets-
förändringen på trafiksäkerheten. Den gör det möjligt att även betrakta 
hastighetsförändringar som är en följd av andra åtgärder än ändrade hastighets-
gränser.  

Potensmodellen kan användas om ett olycksmaterial föreligger för ett visst 
vägområde och hastighetssituation är känd och om den förändrade hastighets-
situationen kan anges eller skattas. T.ex. frågan om vad som händer med 
trafiksäkerheten om motorvägarna får förändrad hastighetsgräns? Utifrån 
tillgänglig olycksstatistik på motorvägar och kännedom om den genomsnittliga 
hastigheten och en skattning av den förändrade hastighetsnivån kan den 
förväntade trafiksäkerhetseffekten skattas av hastighetsförändringens effekt på 
antal dödade och skadade. Härvid förutsätts att ingen annan förändring sker.  
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Modellen sammanfattas nedan: 
 
Förändring av trafiksäkerheten om medel(median) hastigheten  
ändras från v0 till v1 
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Formlerna till höger kan tyckas komplicerade men beaktar att det är i genomsnitt 
fler än en död i dödsolyckor eller fler än en skadad i personskadelyckor. Den 
andra termen i högra ledet är skillnaden mellan antalet skadade och antalet 
personskadeolyckor (dödade och dödsolyckor) Om det enbart var en skadad per 
personskadeolycka utgår denna term (personskadeolycka=skadad) 

Modellen tar således hänsyn till såväl antalet personskadeolyckor som 
skadeföljden, antalet skadade per personskadeolycka. Både antalet person-
skadeolyckor och olyckornas skadeföljd förändras med hastighetsförändringen. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (2) 

VTI notat 51-2001 

Hastighetsgränser på landsbygden 1960-2001 
 
Tidsperiod  Hastighetsgräns (km/h) 
1960-12-22 --1961-01-09 80   
1961-03-29 -- 1961-05-05  90  
1961-05-19 -- 1961-05-24  90  
1961-06-22 -- 1961-07-12   90  
1961-09-01 -- 1961-09-11  90  
1961-12-22 -- 1962-01-08 80   
1962-04-18 -- 1962-05-02   100 
1962-06-08 -- 1962-06-25  90  
1962-07-13 -- 1962-07-31  90  
1962-08-17 -- 1962-09-03   100 
1962-12-21 -- 1963-01-07 80   
1963-04-10 -- 1963-04-17  90  
1963-05-31 -- 1963 06-03   90  
1963-06-20 -- 1963-06-23   90  
1963-06-28 -- 1963-08-04  90  

Enbart fredag till söndag 
 

1963-12-20 -- 1964-01-06 80   
1964-03-25 -- 1964-04-01  90  
1964-05-15 -- 1964-05-18  90  
1964-06-18 -- 1964-06-21  90  
1964-07-03 -- 1964-08-02  90  
1964-08-07 -- 1964-08-30 Enbart fredag till söndag 100 
1964-12-11 -- 1965-01-10 80   
1965-04-14 -- 1965-04-21  90  
1965-06-04 -- 1965-06-07  90  
1965-06-24 -- 1965-06-27  90  
1965-07-01 -- 1965-08-01  90  
1965-10-29 -- 1965-11-28  90  
1965-12-17 -- 1966-01-09 80   
1966-04-01 -- 1966-04-13  90  
1966-05-27 -- 1966-05-30  90  
1966-06-23 -- 1966-07-31  90  
aug-66 Enbart fredag till söndag 100 
1966-11-01 -- 1966-11-30  90  
1966-12-16 -- 1967-01-08 80   
1967-03-17 -- 1967-03-29  90  
1967-05-01 -- 1967-09-02  90  
1967-09-03 -- 1967-09-05 60 Högertrafik  
1967-09-06 -- 1967-10-17 70   
1967-10-18 -- 1968-05-07 80   
1968-05-08 -- 1968-06-28  Diff 1.130, 110, 90 
1968-06-28 -- 1968-09-01  90  
1968-09-02 -- 1968-19-12  Diff 2. 130, 110, 90 
1968-12-20 -- 1969-01-07  90  
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1969-01-08 -- 1969-04-02  Diff 2. 130, 110, 90 
1969-04-03 -- 1969-04-08  90  
1969-04-09 -- 1969-06-18  Diff 2. 130, 110, 90 
1969-06-19 -- 1969-06-23  90  
1969-06-24 -- 1970-04-29  Diff 2. 130, 110, 90 
1970-04-30 -- 1970-05-31  90  
1971-06-01 -- 1979-06-20  Diff 3. 110, 90, 70  
1979-06-21 -- 1979-10-15  110 km/h- 90 km/h 
1979-10-16 -- 1972-04-30  Vissa motorvägar 90 km/h 
1972-05-01 -- 1989-06-21  Diff 3. 110, 90, 70  
1989-06-22 -- 1989-08-20  110 km/h till 90 km/h 
1989-08-21 -- 1990-06-20  Diff 3.110, 90, 70 

Storstadsmotorvägar 90 km/h 
1990-06-21 -- 1990-08-19  110 km/h till 90 km/h Ej i 

norra Sverige 
 

1990-08-21 -- 1992-05-15  Storstadsmotorvägar 
90 km/h 

1992-05-01 -- 1999-10-31  Diff 3. 110, 90, 70  
1999-11-01 -- 2000-03-15  Vinterhastighet, södra Sverige 
1999-11-01 -- 2000-04-24  Vinterhastighet, norra Sverige 
2000-03-16 -- 2000-10-31  Diff 3. 110, 90, 70  
2000-11-01 -- 2001-03-15  Vinterhastighet, södra Sverige 
2000-11-01 -- 2001-04-17  Vinterhastighet, norra Sverige 
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PM angående hastighetsbestämmelser i Sverige  
Åke Svedberg, Vägverket 2000-02-16 
 
 
Generella hastighetsgränser 1907 -1967 
 
Hastighetsbegränsningar för motorfordon har funnits i Sverige sedan den 1 januari 1907 då 
den första förordningen för automobiltrafik trädde i kraft. De maximihastigheter som då 
föreskrevs gällde alla motorfordon. Gränsen var 15 kilometer i timmen inom tättbebyggt 
område och 25 kilometer i timmen utom sådant område. Under mörker fick hastigheten uppgå 
till högst 10 kilometer i timmen.  
 
I 1916 och 1923 års förordningar om automobiltrafik ändrades bestämmelserna så att 
hastighetsgränsen inom tättbebyggt område blev 35 kilometer i timmen och utom tättbebyggt 
område 45 kilometer i timmen. 
 
1930 års motorfordonsförordning tog bort hastighetsgränsen för personbilar och motorcyklar 
utom tättbebyggt område. Vi fick ”fri fart”. För bussar och lastbilar föreskrivs 60 kilometer i 
timmen utom tättbebyggt område. 
 
Genom 1936 års vägtrafikstadga togs även hastighetsgränsen inom tättbebyggt område för 
personbilar och motorcyklar bort. För bussar och lastbilar gällde ändrades hastighetsgränsen 
inom tättbebyggt område till 40 kilometer i timmen. I författningen angavs dock att "Fordons 
hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten och behörig hänsyn till omständigheterna i 
övrigt kräver". Vidare var en rad omständigheter uppräknade där särskilt låg hastighet 
påkallades med hänsyn till olika förhållanden. 
 
Den 1 juli 1955 införde genom en ändring i vägtrafikförordningen generell 
hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen för alla fordon inom tättbebyggt område. 
1958 infördes en bestämmelse som tillät bussar och lastbilar att framföras med högst 80 kilo-
meter i timmen på motorväg. 
 
Tillfälliga hastighetsbegränsningar  
Under åren 1960 - 1967 föreskrevs vid fler olika tillfällen genom särskilda kungörelser 
tillfälliga hastighetsbegränsningar för motorfordon utom tättbebyggt område (motorvägarna 
undantagna). Hastighetsgränserna var till 80, 90 eller 100 kilometer i timmen och tillämpades 
företrädesvis vid helger såsom jul och nyår, påsk och pingst samt under sommarmånaderna 
även fredagar - söndagar.  
 
Övergång till högertrafik  1967 
Vid övergången till högertrafik den 3 september 1967 infördes tillfälliga 
hastighetsbegränsningar enligt följande.   
 
3 september - 17 oktober 1967 
40 kilometer i timmen där hastigheten den 3 september 1967 var begränsad till 50 kilometer i 
timmen, i övrigt 60 kilometer i timmen till och med den 5 september och därefter 70 
kilometer i timmen 
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18 oktober 1967 - 29 februari 1968 
40 kilometer i timmen där hastigheten den 3 september 1967 var begränsad till 50 kilometer i 
timmen, motorvägar 100 kilometer i timmen, i övrigt 80 kilometer i timmen. 
 
1 mars - 7 maj 1968 
50 kilometer i timmen där hastigheten före den 3 september 1967 var 50 kilometer i timmen, 
motorvägar 100 kilometer i timmen, i övrigt 80 kilometer i timmen. 
 
I samband med införandet av högertrafik upphörde i praktiken den ”fria farten”.  
 
Generella hastighetsgränser 1968 -1979 
 
Den 8 maj 1968 påbörjades, efter beslut av riksdagen, försök med differentierad allmän 
hastighetsbegränsning utom tättbebyggt område. Försöket innebar att hela vägnätet 
hastighetsbegränsades på så sätt att vägar med god standard erhöll högre hastighetsgräns än 
vägar med sämre standard. 
 
Försöket inleddes med 130 kilometer i timmen på motorvägar och 90 eller 110 kilometer i 
timmen på övriga vägar. Försöket avbröts emellertid den 28 juni 1968 på grund av ogynnsam 
olycksutveckling på tvåfältsvägar som hade erhållit hastighetsgränsen 110 kilometer i 
timmen. Under sommaren 1968 tilläts 110 kilometer i timmen på motorväg och 90 kilometer i 
timmen på tvåfältsvägar.  
 
Ett nytt försök inleddes den 2 september 1968 med samma hastighetsgränser, 130 kilometer i 
timmen på motorväg och 90 eller 110 kilometer i timmen på tvåfältsvägar. Försöket avbröts 
den 30 april 1970 och hastighetsgränserna 110 kilometer i timmen på motorväg och 90 
kilometer i timmen på övriga vägar återinfördes. 
 
Den 1 juni 1971 infördes bashastigheten 70 kilometer i timmen utom tättbebyggt område och 
samtidigt påbörjades det tredje försöket med differentierad allmän hastighetsbegränsning med 
gränserna 90 eller 110 kilometer i timmen. Till detta tredje försök hade vissa kriterier för val 
av hastighetsgräns tagits fram. Dessa kriterier var relativt enkla och baserades i huvudsak på 
vägbredd och trafikflöden. 
 
Den 9 juni 1974 gav Kungl. Maj:t statens trafiksäkerhetsverk i uppdrag att meddela kriterier 
för differentierad allmän hastighetsbegränsning. Med hjälp av väg- och trafikinstitutet och i 
samråd med rikspolisstyrelsen och statens vägverk utarbetade trafiksäkerhetsverket Rapport 
nr 12 "Översyn av hastighetsgränser" som innehöll nya kriterier. Dessa kriterier var i första 
hand avsedda att användas när fråga uppkom om höjning av hastigheten på viss väg vilket 
vanligen aktualiserades när en väg byggts om eller förbättrats. Kriterierna var därför 
anpassade till de krav som fanns för byggande av väg. 
 
Utvärdering 
Försöken med differentierad allmän hastighetsbegränsning följdes upp genom särskilda 
undersökningar som trafiksäkerhetsverket lät utföra. Som ett led i denna uppföljning gjorde 
statens väg- och trafikinstitut 1976 en sammanställning av försök med differentierade 
hastighetsgränser som finns redovisad i  Rapport nr 88. 
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Försök med differentierad hastighetsbegränsning avslutas 
I skrivelse den 15 juli 1977 till regeringen hemställde trafiksäkerhetsverket att försöket med 
differentierad allmän hastighetsbegränsning skulle avslutas och att systemet med 
differentierade hastighetsgränser skulle permanentas. Vidare hemställde trafiksäkerhetsverket 
att i samråd med rikspolisstyrelsen och statens vägverk få bemyndigande att besluta om erfor-
derliga kriterier för val av differentierade hastighetsgränser. 
 
Frågan om hastigheter togs 1979 upp i riksdagen som uttalade sig för att försöket med 
differentierade hastigheter skulle avslutas. Regeringen upphävde därefter den så kallade 
bashastighetskungörelsen varigenom försöket upphörde. 
 
Generella hastighetsgränser från 1980 
 
Upphävandet av bashastighetskungörelsen innebar att det försök med bashastigheten 70 
kilometer i timmen och möjlighet att föreskriva om 90 eller 110 kilometer i timmen övergick 
från att vara ett försök till att bli det svenska hastighetssystemet. Hastigheterna 90 och 110 
km/tim var, som framgått av ovan, bestämda dels efter de kriterier som tillämpades 1971 och 
dels efter kriterierna som fanns i Rapport nr 12. Detta medförde att man gång på gång 
hamnade i den situationen att en väg som förbättras och upplevdes ha fått en högre standard 
kanske ändå inte uppfyllde kraven för att få 90 km/tim medan en intilliggande väg med lägre 
standard sedan tidigare hade 90 km/tim. Detta upplevdes inte bra och vissa anpassningar 
skedde därför i tillämpningen av Rapport nr 12. Samtidigt gjordes försök för att revidera 
kriterierna så att de skulle kunna tillämpas på alla vägar.   

 
1990 redovisade trafiksäkerhetsverket efter ett uppdrag från regeringen ett förslag till ändrat 
system för hastighetsgränser som byggde på att bashastigheten skulle vara 80 kilometer i 
timmen och att i princip intervallet 10 kilometer i timmen mellan hastighetsgränser skulle 
kunna användas. Förslaget föranledde emellertid inte någon åtgärd. 

 
1997 gjordes en översyn av kriterierna för val av hastighetsgräns inom ramen för det 
nuvarande systemet och sedan 1999 har dessa reviderade kriterier börjat användas för en 
översyn av hela vägnätet. Det pågår också ett arbete med att titta på hur framtidens system för 
hastighetsgränser skall se ut.  
 
Inom tättbebyggt område har den generella hastighetsgränsen varit 50 kilometer i timmen från 
1955. Den 1 mars 1998 fick kommunerna möjlighet att föreskriva om att den högsta 
hastigheten inom tättbebyggt område eller del av sådant område skulle vara 30 kilometer i 
timmen om det behövdes av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. 
 
Vissa tillfälliga generella hastighetsgränser 
 
Energibesparing  
Genom regeringsbeslut infördes under tiden 21 juni - 15 oktober 1979 högsta tillåten 
hastighet 90 kilometer i timmen på samtliga 110-vägar i Sverige i syfte att spara energi. 
 
Sommarbegränsningar av trafiksäkerhetsskäl  
Under sommaren 1989, 22 juni t o m 20 augusti, begränsades hastigheten till max 90 
kilometer i timmen på alla vägar i Sverige genom beslut av regeringen. Under sommaren 
1990, 21 juni till 19 augusti, sänktes vissa vägar i Sverige från 110 kilometer i timmen till 90 
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kilometer i timmen efter beslut av trafiksäkerhetsverkets styrelse. Beslutet omfattade ej 
motorvägar eller vägar i Y, Z, AC samt BD-län. 
 
Nedsättning av högsta tillåten hastighet av miljöskäl  
Efter beslut av trafiksäkerhetsverkets styrelse i augusti 1989 sänktes hastigheten på vägar i 
södra, västra och östra Sverige från 110 till 90 kilometer i timmen. Sänkningen var föranledd 
av miljöskäl. Nedsättningarna fanns kvar till den 15 maj 1992 då hastigheten på berörda 
motorvägar återgick till 110 kilometer i timmen.  
 
Vinterhastigheter 
Från och med vintern 1998/99 har försök med sänkning vintertid på vissa vägar av den tillåtna 
högsta hastigheten. 
 
Lokala hastighetsbegränsningar 
Genom lokala trafikföreskrifter kan avvikelser ske från de generellt gällande 
hastighetsgränserna. Från och med den 1 oktober 1999 meddelas sådana föreskrifter av 
kommunen inom tätbebyggt område och i övrigt av länsstyrelsen. 
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