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Det nya hastighetssystemet – regionala beslutsfattares syn, problembilder och 
förväntningar 

av Tomas Svensson och Helena Svensson∗ 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Under 2008 och 2009 inför Vägverket nya hastighetsgränser baserade på ett mer 
flexibelt tiostegsystem. Det innebär att dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 
60, 80, 100 och 120 km/tim. Hastigheten ska successivt anpassas efter hur säker vägen 
är och den grad av våld som människokroppen tål vid ett misstag, till exempel en av-
åkning. Målet är enligt Vägverket att hitta en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, 
miljö, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och jämställdhet. I 
september 2008 påbörjades omskyltningen av alla europavägar och de största riks-
vägarna (dvs. det nationella stamvägnätet). Etapp 1 av införandet av det nya systemet 
var avklarad. Därefter påbörjades etapp 2 med översynen av övriga statliga vägar där 
omskyltningen sker under hösten 2009. 

Införandeprocessen för etapp 1 startade med att Vägverkets regioner arbetade fram 
beredningsunderlag för förändrade hastigheter inom respektive region. Detta gjordes 
under våren 2008. Förslagen om förändrade hastighetsgränser skickades ut på remiss till 
kommuner, länsstyrelser, polismyndigheter och regionala självstyrelseorgan. Remiss-
tiden varade ungefär en månad och gick ut i mitten av juni 2008. Därefter tog Vägverket 
ett centralt beslut om ändrade hastighetsgränser inom samtliga regioner.  

Syftet med föreliggande studie är att ge en samlad beskrivning och analys av regionala 
aktörers syn på det nya hastighetsgränssystemet, dvs. deras problembilder, förvänt-
ningar på vad systemet ska kunna åstadkomma samt syn på hur införandeprocessen 
hittills har genomförts. De förändringar som har behandlats i studien är de som ingår i 
etapp 1 av införandet av det nya systemet, det vill säga förändringar av hastighets-
gränser på det nationella stamvägnätet. 

Mer specifikt har följande frågeställningar varit styrande för datainsamlingen: 

• Syn på det nya hastighetsgränssystemet. Vilka prioriteringar ska göras? Vilka 
konsekvenser kommer att uppstå? Vad är avgörande för hur det nya systemet 
kommer att fungera? 

• Problembilder och förväntningar. Vilka är riskerna för respektive region ur 
olika aktörers perspektiv? Vilka är möjligheterna? Vilka reaktioner från olika 
intressenter (till exempel miljö-, näringslivs- och trafikintressenter) har hittills 
framkommit till berörda beslutsfattare och vilka reaktioner förväntas i den 
fortsatta processen? 

• Erfarenheter av införandeprocessen under etapp 1. Hur ser olika aktörer på 
hur den hittillsvarande införandeprocessen har bedrivits? Vad har varit positivt 

                                                 
∗ Vectura AB 



 

6 VTI rapport 612 

respektive negativt när det gäller frågor kring inflytande, förankring, delaktig-
het?  

• Syn på den framtida införandeprocessen under etapp 2. Vilka förbättringar i 
beslutshanteringen är önskvärda? Hur ska de framtida förankringsprocesserna 
genomföras i samarbete mellan Vägverket och berörda offentliga aktörer? 
Vilken roll ska olika aktörer spela i denna process?  

Studiens data har samlats in genom intervjuer med representanter för remissinstanserna, 
det vill säga kommuner, regionförbund/regionala samverkansorgan, länspolismyndig-
heter och länsstyrelser.  

För att få en spridning av intervjuerna över landet genomfördes, i samråd med 
Vägverket, intervjuerna i tre olika regioner: Skåne, Västra Götaland och Västerbotten. I 
varje region genomfördes ca sju intervjuer och totalt består materialet således av 
21 genomförda intervjuer. Förutom intervjumaterialet har också samtliga skriftliga 
remissyttranden som lämnades in i de tre regionerna i samband med etapp 1 använts 
som material i studien.  

 
Resultat 
I de två södra regionerna, Skåne och Västra Götaland, har inte det nya hastighetsgräns-
systemet varit en fråga som fått stor uppmärksamhet. Förändringarna har inte varit så 
många och har i de flesta fall rört höjningar av hastighetsgränserna. I den norra regio-
nen, Västerbotten, däremot har förändringarna utsatts för hård kritik av en majoritet av 
remissinstanserna. I Västerbotten har hastighetsgränserna sänkts på långa sträckor av de 
två europavägarna E12 och E45 som utgör basen i inlandets vägnät i länet.  

Det svenska hastighetsgränssystemet har i stort sett varit oförändrat sedan början av 
1970-talet. Det finns därför en betydande ovana bland respondenterna att hantera och 
diskutera omprövningar av gällande hastighetsgränser, vilket medförde svårigheter för 
respondenterna att bilda sig en uppfattning om syftet med omprövningen. Denna proble-
matik sammanhänger med intervjupersonernas uppfattning att det nya systemet drivs 
igenom utan en tydlig koppling till åtgärdsplaneringen. För aktörer i regioner är hastig-
hetsgränsen en faktor som påverkar framkomligheten som i sin tur är en faktor som 
påverkas av fysiska investeringar i infrastrukturen. Dessa investeringar görs för att 
förbättra framkomligheten. Flera respondenter efterlyser därför en tydligare koppling till 
vilka åtgärder som behöver göras för att undvika de föreslagna hastighetssänkningarna. 

En klar majoritet av dem som har intervjuats anser inte att det är motiverat att sänka 
hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten. Framkomlighet och regional utveckling 
ska prioriteras genom att förbättra vägnätets standard och höja hastighetsgränserna. 
Sänkta gränser på vägar som uppfattas som viktiga för pendling och regional utveckling 
är för dessa respondenter inte acceptabelt. Det gör att de är positiva till föreslagna höj-
ningar och negativa till föreslagna sänkningar. I den meningen visar resultaten att det 
saknas ett regionalt politiskt stöd för det nya hastighetsgränssystemet och dess konsek-
venser vid tillämpningar som medför lägre hastighetsgränser. Bland intervjuade poliser i 
ledande ställning är stödet för att prioritera trafiksäkerheten genom sänkta hastighets-
gränser större. 

För kommuner och regionala samverkansorgan är frågan om hastighetsgränser en 
politisk fråga beroende på de negativa konsekvenserna för framkomlighet, pendling och 
regional utveckling som sänkningar av hastighetsgränser anses leda till. Därför efter-
lyses en bredare förankringsprocess för kommande etapper än den som tillämpades vid 
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etapp 1. Därmed skulle möjligheterna öka för kommuner, regionförbund och andra 
aktörer att påverka besluten i en riktning som är i linje med de egna intressena om hög 
framkomlighet och regional utveckling. Förändringarna bör enligt respondenterna i 
studien diskuteras i en bredare och öppen politisk diskussion som klargör hur det nya 
systemet bör tillämpas och som kopplar de förändrade hastighetsgränserna till åtgärds-
planeringen. Det remissförfarande som användes i etapp 1 anses inte som tillräckligt när 
hastighetsgränserna på vägarna utanför det nationella stamvägnätet ska omprövas. 
Hastighetsgränsernas nivå uppfattas som en i grunden politisk fråga där olika transport-
politiska mål ska vägas mot varandra.  
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The new Swedish speed limit system – regional decision-makers’ view, problems, 
and expectations 

by Tomas Svensson and Helena Svensson∗ 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
In 2008 and 2009 the Swedish Road Administration (SRA) introduces new speed limits 
based on a more flexible system. This means that the current speed limits are 
supplemented with 40, 60, 80, 100 and 120 km/h. The limits should be gradually 
adjusted according to how safe the road is and the degree of violence that the human 
body can withstand following a mistake. The goal, according to the SRA, is to find a 
balance between road safety, environment, mobility, accessibility, regional development 
and gender equality. In September 2008, the resigning of all European highways and the 
major national roads (i.e. the national trunk road network) began and phase 1 of the 
introduction of the new system was finished. 

Phase 1 started when the SRA regions worked through a decision support draft for 
changing the speeds within each region. This was done in spring 2008. Proposals for 
changing the speed limits were sent out for consultation to municipalities, county 
administrative boards, police authorities and regional development councils. The 
consultation period lasted about one month and ended in mid-June 2008. The SRA then 
took a high-level decision on changing the speed limits in all regions.  

The purpose of this study is to provide a comprehensive description and analysis of 
regional actors’ view on the new speed limit system, i.e. their problems, expectations of 
what the system should be able to achieve as well as views on how the implementation 
process has been performed so far. The changes that have been addressed in the study 
are those included in phase 1 of the introduction of the new system, i.e. changes in the 
speed limits on the national trunk road network.  

More specifically, the following research questions have been critical for the data 
collection:  
• Views on the new speed limit system. What are the relevant priorities? What 

consequences will arise? What is decisive for how the new system will work?  
• Problems and expectations. What are the risks in each region from the perspective 

of different actors? What are the possibilities? What are the reactions from various 
stakeholders (e.g. environmental, industrial and transport stakeholders) that have so 
far come to the decision makers’ knowledge and what reactions are expected in the 
continuing process? 

• Experiences of the introduction process in phase 1. How do different actors react 
on how the current implementation process has been carried out? What has been 
positive or negative with regard to issues related to empowerment, ownership, 
participation? 
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• Recommendations for the future implementation process during phase 2. What 
improvements in the management decisions are desirable? How to deal with the 
future anchoring processes in cooperation between the SRA and the regional actors? 
What role should stakeholders play in this process?  

The data were collected through interviews with representatives of the respondents, i.e. 
municipalities, regional development councils/regional cooperative bodies, county 
police and county administrative boards.  

To get a spread of interviews across the country three different regions were selected; 
the interviews were carried out in Skåne, Västra Götaland and Västerbotten. In each 
region approximately seven interviews were done and the material thus comprises a 
total of 21 completed interviews. In addition to interviews all the written opinions 
which were submitted to the SRA in the three regions in phase 1 have been used as 
research material in the study.  

 

Results  
In the two southern regions, Skåne and Västra Götaland, the new speed limit system is 
not an issue that has received considerable attention. The changes are few and mostly 
the speed limits have been raised. In the northern region Västerbotten in contrast, the 
changes have caused severe criticism from a majority of respondents. In Västerbotten 
the speed limits on long stretches of the two European highways E12 and E45 have 
been lowered. These two roads make the base of the interior road network in the county.  

The Swedish speed limit system has basically remained unchanged since the early 
1970s. There is therefore a significant lack of experience among the interviewees to deal 
with and discuss changes in existing speed limits, resulting in difficulties for them to 
form a view about the purpose of the changes. This problem is related to the fact that 
interviewees believe that the new system is carried into effect without a clear 
coordination with the investment planning. For actors in the regions the speed limit is a 
factor that affects mobility, which in turn is a factor that is improved by infrastructure 
investments. Several respondents therefore ask for information from the SRA on what 
physical investments need to be done to avoid the proposed reductions of the speed 
limits.  

A clear majority of those interviewed do not think it is justified to reduce the speed 
limits to improve road safety. Mobility and regional development is top priority and 
should be enhanced by improving the road network standards and by raising the speed 
limits. Lower limits on roads that are perceived as important for commuting and 
regional development are for these respondents not acceptable. This means that they are 
in favour of the proposed increases and adverse to the proposed cuts. In this sense, the 
results show that there is an absence of a regional political support for the new speed 
limit system and its implications for applications involving lower speed limits. Among 
the interviewed police officers in senior positions, support for traffic safety by reducing 
speed limits is greater.  

For local and regional political bodies, the issue of speed limits is a political issue due to 
the negative impact on mobility, commuting and regional development that reductions 
in speed limits are considered to lead to. Therefore, they call for a more broadly based 
implementation process for the next stages than has been applied at phase 1. This would 
increase opportunities for municipalities, regional development councils and other 
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stakeholders to influence decisions in a direction that is in line with their own interests 
of high mobility and regional development.  

Changes in speed limits should according to respondents in the study be discussed in a 
broader and more open political debate that clarifies how the new system should be 
applied and which attachment the change in speed limits has to investment planning. 
The procedure that was used in phase 1 is not regarded as adequate when the speed 
limits on roads outside the national road network are reviewed. The speed limit level is 
perceived as an essentially political issue where different transport policy objectives 
should be balanced against each other. 
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1 Inledning 
Under 2008 och 2009 inför Vägverket nya hastighetsgränser baserade på ett mer 
flexibelt tiostegsystem. Det innebär att dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 
60, 80, 100 och 120 km/tim. Hastigheten ska successivt anpassas efter hur säker vägen 
är och den grad av våld som människokroppen tål vid ett misstag, till exempel en avåk-
ning. Målet är enligt Vägverket att hitta en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, 
miljö, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och jämställdhet. I 
september 2008 påbörjades omskyltningen av alla europavägar och de största riks-
vägarna. Etapp 1 av införandet av det nya systemet var avklarad. Därefter påbörjades 
etapp 2 med översynen av övriga statliga vägar där omskyltningen beräknas ske under 
hösten 2009.1 

Den process som diskuteras i den här rapporten är den första etappen av översynen av 
hastighetsgränserna i samband med införandet av det nya systemet med 10-steg i hastig-
hetsgränsskalan. Införandeprocessen startade med att Vägverkets regioner arbetade fram 
beredningsunderlag om förändrade väghastigheter inom respektive region. Detta gjordes 
under våren 2008. Vägverksregionerna hade möten och informationsträffar med olika 
aktörer. Information om de nya hastighetsgränserna och det nya systemet skickades 
även ut via e-post till berörda myndigheter och intresseorganisationer. De vägar som var 
aktuella i den första etappen var statliga vägar inom det nationella stamvägnätet. För-
slagen till ändrade hastighetsgränser följde de kriterier som Vägverket hade arbetat 
fram. 

Förslagen om förändrade hastighetsgränser skickades sedan ut på remiss till kommuner, 
länsstyrelser, polismyndigheter och regionala självstyrelseorgan. Även andra organisa-
tioner och sammanslutningar inbjöds att inkomma med synpunkter. Remisstiden varade 
ungefär en månad och gick ut i mitten av juni 2008. Därefter tog Vägverket ett centralt 
beslut om ändrade hastighetsgränser i de olika regionerna. Målsättningen var att om-
skyltningen av hastighetsgränserna skulle ske under september månad 2008. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att ge en samlad beskrivning och analys av regionala 
aktörers syn på det nya hastighetsgränssystemet, dvs. deras problembilder, förvänt-
ningar på vad systemet ska kunna åstadkomma samt syn på hur införandeprocessen 
hittills har genomförts.  

Datainsamlingen gjordes under senare delen av hösten 2008 vilket medför att den in-
formation som har bearbetats inom projektet rör aktörernas konkreta erfarenheter av 
etapp 1 och förväntningar inför etapp 2. Resultaten kan därför användas i arbetet med 
etapp 2 för att utforma en bättre fungerande införandeprocess. För att öka möjligheten 
att använda projektets resultat i den pågående införandeprocessen har resultaten också 
redovisats vid olika föredragningar för ansvariga inom Vägverket. 

Mer specifikt har följande frågeställningar varit styrande för datainsamlingen vad gäller 
de regionala beslutsfattarnas synsätt, problembilder och förväntningar: 

• Syn på det nya hastighetsgränssystemet. Vilka prioriteringar ska göras? Vilka 
konsekvenser kommer att uppstå? Vad är avgörande för hur det nya systemet 
kommer att fungera? 

                                                 
1 http://www.vv.se/templates/page2_2____23932.aspx 
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• Problembilder och förväntningar. Vilka är riskerna för respektive region ur 
olika aktörers perspektiv? Vilka är möjligheterna? Vilka reaktioner från olika 
intressenter (t.ex. miljö-, näringslivs- och trafikintressenter) har hittills fram-
kommit till berörda beslutsfattare och vilka reaktioner förväntas i den fortsatta 
processen? 

• Erfarenheter av införandeprocessen under etapp 1. Hur ser olika aktörer på 
hur den hittillsvarande införandeprocessen har bedrivits? Vad har varit positivt 
respektive negativt när det gäller frågor kring inflytande, förankring, delaktig-
het?  

• Syn på den framtida införandeprocessen under etapp 2. Vilka förbättringar i 
beslutshanteringen är önskvärda? Hur ska de framtida förankringsprocesserna 
genomföras i samarbete mellan Vägverket och berörda offentliga aktörer? 
Vilken roll ska olika aktörer spela i denna process?  

 
1.2 Metod och avgränsningar 
Studiens data har samlats in genom intervjuer med berörda aktörer. De aktörer som har 
intervjuats är representanter för de instanser som har haft möjlighet att lämna in 
formella yttranden över de förslag till förändrade hastighetsgränser på det nationella 
stamvägnätet som Vägverket lämnade under etapp 1. Remissinstanserna är kommuner, 
regionförbund/regionala samverkansorgan, länspolismyndigheter och länsstyrelser. 

För att få en spridning över landet genomfördes intervjuerna i tre olika regioner: Skåne, 
Västra Götaland och Västerbotten. Den kommunala nivån representeras av kommunerna 
Kristianstad (Skånes län), Skara (Västra Götalands län) och Umeå (Västerbottens län). I 
varje region genomfördes ca sju intervjuer och totalt sett baseras således materialet på 
21 genomförda intervjuer. Intervjuerna genomfördes både på plats och via telefon. 
Intervjutiden varierade mellan ca 30 och 60 minuter. Intervjuerna genomfördes under 
hösten 2008. Intervjuerna baserades på den intervjuguide som bifogas rapporten som 
bilaga (bilaga 1).  

Som framgår av intervjuguiden är frågorna främst fokuserade på det nya hastighets-
gränssystemet och införandeprocessen under etapp 1. Intervjuguiden innehåller också 
frågor om hur respondenterna ser på vägnätets hastighetsreglering och utformning 
generellt, vilket ger möjlighet att beskriva och analysera hur respondenterna ser på de 
olika bedömningar och prioriteringar som ligger bakom beslut om olika hastighets-
gränser på vägnätet. 

I kommunerna intervjuades ledande politiker som ordförande och vice ordförande i 
kommunstyrelsen. Vidare intervjuades en eller flera tjänstemän i ledande befattning och 
med ansvar för kommunens utveckling i relation till infrastrukturplanering och kom-
munikationsfrågor. I regionförbunden intervjuades den tjänsteman som har det ledande 
ansvaret för arbetet med transportinfrastruktur och kommunikationer, framförallt i 
samband med regionförbundens arbete med länstransportplanerna. Inom länspolis-
myndigheterna intervjuades trafikpoliser i ledande befattningar.  

Vilka som intervjuades inom respektive länsstyrelse varierar beroende på om överläm-
ningen av arbetet med länstransportplanerna från länsstyrelsen till respektive regionför-
bund har genomförts fullt ut. I regioner där överlämningen är genomförd intervjuades 
de tjänstemän vid länsstyrelserna som handlägger lokala trafikföreskrifter. I regioner där 
överlämningen av länstransportplanerna görs i samband med den nu aktuella plane-
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ringsomgången har även kommunikationsdirektören eller motsvarande chefstjänsteman 
på länsstyrelsen intervjuats. I bilaga 2 finns en förteckning över samtliga genomförda 
intervjuer. I rapporten återfinns citat från intervjuerna. Citaten är markerade med kursiv 
text och efter varje citat finns en referens till intervjuförteckningen.   

Förutom intervjumaterialet baseras rapporten också på de yttranden över förslagen i 
etapp 1 som har inkommit till Vägverket från remissinstanserna i de tre länen Skåne, 
Västra Götaland och Västerbotten. 

 
1.3 Rapportens disposition 
Efter inledningskapitlet redovisas de resultat som har framkommit vid bearbetningen av 
undersökningsmaterialet. Avsnittet inleds med en kort beskrivning av införandeproces-
sen. Därefter diskuteras hur respondenterna uppfattade det nya systemets innehåll och 
syfte, vad de anser om systemets koppling till åtgärdsplaneringen, uppfattningar om de 
prioriteringar som ligger till grund för beslut om förändrade hastighetsgränser, accep-
tansfrågor samt uppfattningar om hur införandeprocessen genomfördes i samband med 
etapp 1. Resultatredovisningen avslutas med en diskussion om de skillnader mellan 
olika aktörer och regioner som återfinns i intervjusvaren. 

I rapportens kapitel 3 diskuteras implikationerna av studiens resultat för hanteringen av 
kommande förändringar av hastighetsgränser på vägnätet. Diskussionen fokuserar på de 
faktorer som med utgångspunkt från resultaten kan beaktas i arbetet med att utveckla 
och förbättra kommande införandeprocesser. Kapitlet baseras på respondenternas svar 
på intervjufrågorna, vilket innebär att i första hand kommer frågor om förankring, del-
aktighet och möjligheter att påverka besluten att lyftas fram.  
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2 Resultatredovisning 
2.1 Införande av nya hastighetsgränser – etapp 1  
Det kan konstateras att bland de regioner som ingår i studien har de största förändring-
arna skett i Västerbottens län och avser i första hand sänkningar av hastighetsgränserna. 
I de övriga två regionerna har endast en mindre andel av vägnätet påverkats av ändrade 
hastighetsgränser. De förändringar av hastighetsgränserna som blev resultatet av etapp 1 
i de tre regionerna sammanfattas nedan: 

• I Västerbotten har väg E12 mellan Tärnaby och Storuman fått sänkt hastighetsgräns 
till 90 km/tim. Väg E45 mellan Storuman och Dorotea, norrut från Storuman en bit 
och norrut från Sorsele en bit samt väg E12 mellan Storuman och Lycksele har nu 
fått sänkt hastighetsgräns till 100 km/tim. Längs väg E12 har en kortare sträcka 
mellan Vännäs och Umeå höjts till 110 km/tim. Längs E4 söder om Robertsfors har 
en kort sträcka blivit sänkt till 90 km/tim. En kort sträcka längst norrut i länet på väg 
E4 har höjts till 110 km/tim och en kort sträcka har sänkts till 90 km/tim. 

• I Västra Götaland har väg E45 på en sträcka norr om Trollhättan fått höjd hastig-
hetsgräns till 100 km/tim liksom en sträcka norr om Åmål. Längs Rv40 en bit öster 
om Borås har det blivit en höjning till 80 km/tim och till 100 km/tim på ytterligare 
en sträcka. Längs väg E20 har det blivit två kortare sträckor med sänkningar till 
80 km/tim, bl.a. norr om Alingsås. Det har blivit längre sträckor med höjningar till 
100 km/tim bl.a. mellan Vara och Skara samt mellan Mariestad och Skövde. 

• I Skåne har väg E4 norr om Örkelljunga fått 120 km/tim i stället för 110 km/tim. 
Större delen av E65 västerut från Ystad till Malmö har blivit höjd till 100 km/tim 
från 90 km/tim. Längs E22 mellan Malmö och Kristianstad har det blivit några 
förändringar, både höjningar och sänkningar. Kortare sträckor har blivit både sänkta 
och höjda till 100 km/tim. En kort sträcka är sänkt till 80 km/tim och en annan till 
60 km/tim. Mindre än hälften av den totala sträckan mellan Malmö och Kristianstad 
har fått ändrad hastighetsgräns och förändringarna påverkar inte restiden mellan de 
två städerna mer än marginellt. 

Yttranden över Vägverkets förslag har lämnats från ett antal kommuner, polismyndig-
heter, länsstyrelser samt regionala samarbetsorgan i de tre regionerna Västerbotten, 
Västra Götaland och Skåne. Yttrandenas innehåll och längd varierar betydligt mellan 
Västerbotten å ena sidan och de två andra regionerna å den andra, se även avsnitt 2.7.  

I Västerbotten var de flesta remissinstanser negativa till Vägverkets förslag om ändrade 
hastighetsgränser och inkom med många och fylliga yttranden till Vägverket. Umeå 
kommun konstaterar att förslaget inte innebär någon sänkning av hastighetsgränsen 
inom kommunen, men i det regionala perspektivet innebär förslaget hastighetssänk-
ningar på betydande delar av vägarna, vilket medför längre restider och sämre tillgäng-
lighet. Kommunen anser därför att Vägverket ska beskriva vilka åtgärder som krävs för 
att den gällande hastighetsgränsen ska kunna behållas eller helst höjas. Polismyndig-
heten i Västerbotten föreslår både höjningar och sänkningar i förhållande till Vägverkets 
förslag. Förslagen till höjningar grundar polismyndigheten på att det kommer att bli 
svårt att få bilisterna att acceptera den lägre hastighetsgränsen på dessa sträckor. De 
ytterligare sänkningar som polismyndigheten anser bör genomföras grundas främst på 
att många trafikolyckor har inträffat på dessa sträckor och/eller att det finns risk för 
framtida olyckor.  
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Länsstyrelsen i Västerbotten avvisar alla sänkningar som Vägverket föreslår. Sänkning-
arna innebär enligt länsstyrelsen sämre tillgänglighet och negativa konsekvenser för den 
regionala utvecklingen vilka är oacceptabla. Länsstyrelsen anser i stället att Vägverket 
bör arbeta för att öka standarden på vägnätet så att hastighetsgränserna kan behållas 
eller ökas. Länsstyrelsen anser också att Vägverket använder sänkta hastighetsgränser i 
norr för att kompensera för höjningarna i södra Sverige och därmed sammantaget göra 
förändringarna ”koldioxidneutrala” för hela landet. Vägverket bör därför enligt 
länsstyrelsen i större utsträckning beakta regionala förutsättningar, olycksstatistik och 
trafikintensitet. Region Västerbottens yttrande innehåller samma kritik mot förslagen 
som länsstyrelsens yttrande och avvisar alla förslag till sänkta hastighetsgränser. 

För Västra Götalands del kan man konstatera att relativt få och korta yttranden kom in. I 
stort sett var remissinstanserna positivt inställda till förslagen från Vägverket. Skara 
kommun svarade att den föreslagna höjningen på E20 inom kommunen var lämplig 
eftersom vägsträckan byggts om till mötesseparerad väg med vajerräcke. Länsstyrelsen 
hade inget att invända mot förslaget, medan Västra Götalandsregionen var något 
tveksam till den höjda hastighetsgränsen mellan Vara och Skara. Polisen hade en del 
synpunkter, t.ex. på väg E20 där de menade att det var svårt att motivera den sänkning 
till 80 km/tim som gjorts på en sträcka och att 90 km/tim var mer lämplig än 100 
km/tim på resten av sträckan.  

I Skåne lämnades väldigt få yttranden över Vägverkets förslag i etapp 1. Region Skåne 
ställde sig helt bakom Vägverkets förslag, likaså Länsstyrelsen i Skåne och polismyn-
digheten. Kristianstads kommun ställde sig i stort sett också bakom Vägverkets förslag 
eftersom kommunen bedömde att restiden mellan Malmö och Kristianstad inte skulle 
öka mer än marginellt. 

 
2.2 Respondenternas bild av det nya hastighetsgränssystemet 
Av intervjusvaren framgår att flera respondenter hade svårigheter med att förstå inne-
hållet i det nya hastighetsgränssystemet. Ingen övergripande genomgång/förändring av 
hastighetsgränser och hastighetsgränssystem på det svenska vägnätet har gjorts sedan 
början av 1970-talet2 så det finns ingen vana eller erfarenhet bland aktörerna att om-
pröva gällande hastighetsgränser på ett så genomgripande sätt. För de flesta som har 
intervjuats är det också främmande att hantera hastighetsgränser och hastighetsgräns-
system som en självständig faktor som kan hanteras fristående från planeringen av 
åtgärder för att förbättra vägtransportsystemets standard och fysiska utformning.  

Aktörerna är mer vana vid att hantera olika standardförbättringar i form av investeringar 
inom åtgärdsplaneringen där hastighetsgränser faller ut som en konsekvens av de 
fysiska investeringarnas utformning och standardnivå. Flera respondenter menar att det 
tidigare nästan aldrig har varit aktuellt att överhuvudtaget diskutera/hantera hastighets-
gränser som en självständig företeelse.  

Aktörernas kontakter med Vägverket rör sig framförallt om innehållet i åtgärdsplane-
ringen inom ramen för de länstransportplaner som arbetas fram av regionförbund och 
länsstyrelser i samarbete med Vägverket. Flera respondenter vittnar om det goda sam-
arbete som de har med samhällsplanerare på de olika vägverksregionerna. Inom sam-
arbetet har det utvecklats en gemensam syn på vägtransportsystemets utveckling, t.ex. 

                                                 
2 Nilsson (2001) 
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vilken standard som bör gälla för olika länkar, vilka förbättringar som är mest angelägna 
att genomföra och vilken tidtabell som bör gälla för när olika åtgärder kan bli aktuella.  

Flera aktörer anger att när Vägverket började sprida information och material om det 
nya systemet hade de svårt att förstå/bedöma varför hastighetsgränssystemet skulle 
ändras och vilka konsekvenser som förändringen skulle kunna medföra. En viktig faktor 
bakom denna reaktion är den upplevda oklara kopplingen mellan omprövningen av 
hastighetsgränserna och åtgärdsplaneringen. En tjänsteman på ett regionförbund be-
skriver sina reaktioner: 

Jag kommer inte ihåg när det startade. Det var ett remissförfarande…Man 
har rätt bråttom…Det (etapp 2, förf. anm.) ska beslutas i mars. Jag vet inte 
varför man har fått för sig det. När ska detta vara klart och varför ska det 
vara klart då?...Vi har vår åtgärdsplanering och den ska vi prata med 
Vägverket om här nere och är ju upptagna 150 % fram till nästa sommar. 
Varför trycker denna på just nu och varför är den inte synkroniserad med 
åtgärdsplaneringen? Varför ligger den för sig själv?...Och då undrar jag 
bara varför? Är det för att man pliktskyldigt vill uppfylla det som slagits fast 
i lagen eller? Bryter Vägverket mot lagen annars, eller hur funkar det? Jag 
vet inte. (Intervju 15) 

Aktörernas reaktion förstärktes av den införandeprocess som Vägverket valde för 
hastighetsgränssystemet och att processen genomfördes parallellt med åtgärdsplane-
ringen. Etapp 1 avsåg det nationella stamvägnätet där det är Vägverkets eget ansvar att 
genomföra åtgärdsplaneringen. Genom att i ett första skede sprida information om hur 
Vägverket ville förändra hastighetsgränserna på stamvägnätet, vilket dessutom gjordes 
som ett inspel av Vägverket till de regionala systemanalyserna, skapades en förväntan 
hos aktörerna att Vägverket skulle följa upp de föreslagna hastighetsförändringarna i 
åtgärdsplaneringen. Huvudsyftet för de regionala systemanalyserna var att fungera som 
länens underlag inför åtgärdsplaneringen 2010–2020.3  

Det fanns således en förhoppning bland aktörerna om att Vägverket skulle redovisa åt-
gärder inom ramen för den nationella planen för vägtransportsystemet som kunde 
undanröja motiven bakom de framförda förslagen om sänkningar av hastighets-
gränserna. Flera respondenter anger att de tolkade de föreslagna sänkningarna av 
hastighetsgränserna som temporära. Huvudfrågan för dem blev därmed när hastighets-
gränsen skulle kunna höjas igen som ett resultat av att vägens trafiksäkerhetsstandard 
har förbättrats. 

Den aspekten fanns enligt de intervjuade inte med i Vägverkets information om det nya 
systemet. Hastighetsgränserna upplevdes som mer eller mindre frikopplade från åtgärds-
planeringen. Frikopplingen mellan föreslagna sänkningar och frågan om när hastigheten 
ska kunna höjas igen till följd av olika förbättringar av vägstandarden upplevdes som 
mindre bra eftersom det blev en källa till förvirring bland de regionala aktörerna. 

Ytterligare en aspekt som rör respondenternas bild av det nya systemet är den politiska 
förankringen. På vems uppdrag genomförs förändringen? Underlaget till det nya 
systemet och systemets utformning arbetades fram av Vägverket i form av ett regerings-
uppdrag som redovisades för regeringen redan 2005.4 Efter en mellanliggande remiss-
hantering administrerad av näringsdepartementet återkom regeringen i frågan under 

                                                 
3 Banverket m.fl. (2008) 
4 Vägverket (2005) 
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våren 2007 med propositionen ”Nya hastighetsgränser”.5 Propositionen lämnades till 
Riksdagen den 12 mars 2007. Propositionen bifölls med en knapp majoritet där leda-
möter tillhörande allianspartierna i regeringen röstade för (141 röster) och där ledamöter 
från s, v och mp röstade mot (136 röster).6  

Detta förhållande skapar en komplex bild av den politiska förankringen av det nya 
systemet. Många styrande kommunpolitiker, även de som tillhör de partier som röstade 
för det nya systemet i Riksdagen, är motståndare till sänkningar av hastighetsgränserna. 
Ledande kommunpolitiker gör en annan prioritering mellan i första hand trafiksäkerhet 
och framkomlighet än den som Vägverket gör vid tillämpningen av stödkriterierna för 
olika hastighetsgränser i det nya systemet. En enskild händelse som flera respondenter 
refererar till är att trafikutskottets ordförande öppet tog avstånd från det nya hastighets-
gränssystemet under avslutningssessionen vid Tylösandskonferensen 2007. Ordföran-
den menade att Vägverket i stället borde använda variabla hastighetsgränser på det 
statliga vägnätet.  

Sammantaget kan detta förklara den diffusa bild av den politiska förankringen av det 
nya hastighetsgränssystemet som flera respondenter har. Många uppfattar därför för-
ändringen som något som Vägverket ensamt är ansvariga för. Svaret på frågan ”På vems 
uppdrag genomförs förändringen?” är därför inte entydigt för respondenterna. En 
polisman i ledande befattning framhåller att: 

…jag tror det är viktigt att politikerna…Ibrahim Baylan)… här på Tylösand 
han skulle ha sagt något annat. Åsa Torstensson skulle ha varit tydligare 
också…vi hade besök av tjänstemän från justitiedepartementet och då sa jag 
att nu när det kommer att ske en omskyltning av hastigheterna i höst kan vi 
förvänta oss att Fredrik och regeringen går i spetsen för det här? De såg 
bra roliga ut. (Intervju 6) 

 
2.3 Ökad styrning av åtgärdsplaneringen 
Som framgår av föregående avsnitt lyfter många aktörer fram den otydliga kopplingen 
till åtgärdsplaneringen som en besvärande och problematisk omständighet i samband 
med införandet av det nya hastighetsgränssystemet. Det gäller redan för etapp 1 trots att 
det bara är stamvägnätet som berörs och Vägverkets egen åtgärdsplanering inom ramen 
för den nationella planen. Men respondenterna för framförallt fram befarade konsekven-
ser av etapp 2, där förslagen om förändrade hastighetsgränser förväntas få stora konsek-
venser för regionernas egna länstransportplaner i den nya planeringsomgången. 

De förslag om hastighetssänkningar som etapp 2 förväntas innehålla kommer att 
fungera som en tydlig markering av var någonstans i vägnätet som standarden är proble-
matisk. Respondenterna beskriver det som om att Vägverket ”rödmarkerar” de 
identifierade brister som finns i vägnätet genom att föreslå sänkta hastighetsgränser på 
just dessa sträckor. Förslagen om sänkta hastighetsgränser förväntas därför få konsek-
venser för hur regionerna väljer att använda länstransportplanernas planeringsramar. 
Förväntningarna baseras på den starka politisk vilja som finns på regional nivå att för-
bättra framkomligheten och åstadkomma kortare restider för arbetspendling. Sänkta 
hastighetsgränser blir därför problematiska ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.  

                                                 
5 Regeringens proposition 2006/07:73 
6 Riksdagens protokoll 2006/07:112 
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Många respondenter anger att detta försvårar den regionala planeringen eftersom det 
nya hastighetsgränssystemet i praktiken kan komma att fungera som ett verktyg för 
Vägverket att styra länstransportplanernas prioriteringar. Den faktiska flexibiliteten för 
regionerna att själva bestämma hur resurserna bör användas befaras bli avsevärt mer 
kringskuren. En chefstjänsteman på ett regionförbund menar att: 

…ja länstransportplanen, för det är ju tydligt att hastighetsfrågorna ska in i 
den dialogen på ett tydligt sätt…Man kan säga med utgångspunkt i hante-
ringen där man har upplevt att Vägverket gör som dom vill…Dom här 
sänkningarna dom kommer...och så säger dom att plockar ni pengar ur den 
regionala planen och gör stenrensningar och vissa skyddsåtgärder så 
kanske ni får behålla hastighetsgränserna…vi hamnar i en utpressnings-
situation att ungefär lämna 10–20 % av planen till Vägverket för stenrens-
ning och annat, annars så har vi accepterat sänkningarna. (Intervju 1) 

Införandet av de nya hastighetsgränserna kan därför medföra att regionerna väljer att 
byta strategi för hur man ser på prioriteringarna i länstransportplanerna. I tidigare plane-
ringsomgångar har länstransportplanerna i många regioner dominerats av några få större 
investeringsobjekt. Objekten har tagits fram i en planeringsprocess som förutsätter att 
alla kommuner i regionen ställer sig bakom prioriteringarna mellan olika objekt i form 
av ett konsensusbeslut av det regionförbund som ska anta planen. 

Det har därför i de politiska förhandlingarna mellan kommunerna utvecklats en förhåll-
andevis tydlig samsyn på i vilken ordning som olika projekt ska prioriteras i länstrans-
portplanerna. Kommuner är beredda att ställa sig bakom ett objekt som kanske har 
begränsade positiva effekter för den egna kommunens utveckling, om de i gengäld kan 
förvänta sig att objekt som är mer intressanta för den egna kommunen prioriteras högre 
i kommande planeringsomgångar. Dessa förhållanden påverkar också hur regionen i 
samarbete med Vägverket planerar de olika objekten. Fördelningen av planerings-
resurser styrs i stor utsträckning av den förväntan som aktörerna har om när olika objekt 
kan bli aktuella. Dialogen mellan regionförbundens och Vägverkets samhällsplanerare 
framhålls av respondenterna som avgörande för hur sådana förväntningar bildas.  

De sänkningar av hastighetsgränserna utanför stamvägnätet som förväntas komma i 
etapp 2 kan därför rubba regionernas planeringsinriktning med fokus på större investe-
ringsobjekt. Sänkningarna kommer med stor sannolikhet att vara förhållandevis ut-
spridda i respektive region/län. Respondenterna utgår därför ifrån att man kan använda 
medel i länstransportplanen och genom ett antal förhållandevis mindre åtgärder förbättra 
standarden på de sträckor där Vägverket aviserar sänkta hastighetsgränser. Därför för-
väntar sig de intervjuade tjänstemännen på regionförbund, länsstyrelser och kommuner 
att det kommer att bli ett starkt politiskt tryck på att använda medlen i länstransport-
planerna till att undvika föreslagna sänkningar av hastighetsgränserna. 

Detta resonemang är också orsaken till att flera respondenter beskriver sänkningarna i 
det nya hastighetsgränssystemet som ”temporära”. Sänkningar av hastighetsgränserna 
kommer bara att gälla så länge som vägarnas standard inte förbättras. Det finns också en 
framförd ståndpunkt bland flera respondenter om att Vägverket bör undvika att sänka 
hastighetsgränser på vägsträckor där det är sannolikt att åtgärder kommer att genom-
föras för att förbättra standarden inom rimlig tid. Den ryckighet som skulle åstad-
kommas av omskyltningar som ett resultat av återtagna sänkningsbeslut beskrivs som 
mindre önskvärda. 

Den ovan beskrivna bristen på koppling till åtgärdsplaneringen gör också att flera 
respondenter är kritiska mot Vägverkets tidtabell för införandet av det nya systemet. De 
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som arbetar med den regionala åtgärdsplaneringen inom ramen för länstransport-
planerna anser att de hade behövt ha kunskap om förslagen för etapp 2 i god tid före 
årsskiftet 2008/2009 för att kunna ta med det i planeringsprocessen. Flera respondenter 
menar också att Vägverket och regeringen bör förbereda sig på det starka politiska tryck 
på mer resurser till infrastrukturen som förväntas bli resultatet av det tydliggörande av 
vägnätets standardbrister som de föreslagna sänkningarna i etapp 2 kommer att medföra. 
En respondent menar: 

Jag tror att det kommer att definitivt innebära att man stressar fram ett 
behov av ökade insatser på det regionala vägnätet. Antingen får man göra 
avkall på dom normer och kriterier som Vägverket har, och det tror jag inte 
att man kommer att göra, jag utgår från att dom ändå är väl över-
vägda…Då, när dom kommer med detta, så är ju det egentligen en enda stor 
resurskravslista, det är ju det som blir följden. Där har väl inte den 
nationella politiken hängt med heller. (Intervju 13)   

 
2.4 Prioriteringar till grund för förslag och beslut 
Det nya hastighetsgränssystemet beskrivs av Vägverket som ett trafiksäkerhetsprojekt 
där hastigheten ska anpassas efter hur säker vägen är och den grad av våld människo-
kroppen tål vid ett enkelt misstag, till exempel en avåkning. Målet är att hitta en balans 
mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional 
utveckling och jämställdhet.7 

I beslutsunderlagen för de nya hastighetsgränserna i etapp 1 redovisas hur Vägverket 
har bedömt vägnätet tillsammans med en översiktlig beräkning av de samhällsekono-
miska konsekvenserna av de föreslagna hastighetsförändringarna. För att kunna genom-
föra bedömningen har Vägverket utarbetat ett antal stödkriterier för ”hastighetsbeslut på 
statliga vägar och gator”.8 Stödkriterierna är rekommendationer som kan frångås. I 
dokumentet som beskriver kriterierna finns stödkriterier för tillgänglighet och regional 
utveckling, trafiksäkerhet, miljö och kundanpassning. De kriterier som ges störst ut-
rymme är de som rör trafiksäkerhet och som upptar ca 12 sidor av dokumentets 
14 sidor.  

Trafiksäkerhetskriterierna anger vilken vägstandard som bör gälla vid de olika hastig-
hetsnivåerna från 50 km/tim till 120 km/tim preciserat för typväg, mötesseparering, 
sidoområde och korsningar. Vägverket har också utarbetat mallar för hur beslutsunder-
lagen för de bedömda vägsträckorna ska utformas. 

En föreslagen sänkning av hastighetsgränsen innebär därför att Vägverket har ökat 
prioriteringen av trafiksäkerhet i balansen mellan de olika målområden som ligger till 
grund för bedömningen av den relevanta vägsträckan. En majoritet av respondenterna i 
studien anser dock inte att trafiksäkerheten ska prioriteras på bekostnad av tillgänglig-
heten om det medför att restiderna mellan t.ex. ett regioncentrum och en mindre tätort 
ökar. Enligt respondenterna ska bristande trafiksäkerhet åtgärdas med standardförbätt-
ringar som gör det möjligt att behålla eller höja hastighetsgränsen. Av flera intervjusvar 
framgår det tydligt att många aktörer inte anser att trafiksäkerheten ska eller kan 
förbättras med sänkta hastighetsgränser. Det innebär i sin tur att de egentligen under-

                                                 
7 Vägverket, Nya hastighetsgränser, http://www.vv.se/templates/page2_2____23932.aspx 
8 Vägverket, Hastighetsbeslut på statliga vägar och gator. Stödkriterier. Bilaga 1 till Vägverkets beslut 
TR10A 2008:7832 
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känner hela det nya systemet som baseras på att det finns en tydlig koppling mellan 
hastighetsgränser och trafiksäkerhet.   

För de flesta regionala aktörer är sambanden mellan restider, arbetsmarknader och 
regional utveckling det som i första hand ska prioriteras i infrastrukturplaneringen. 
Dessa kriterier bör dessutom vara styrande för hur vägtransportsystemets funktion i 
samhället ska förstås. En kommunpolitiker redogör för sin uppfattning på följande sätt: 

Kommunerna…inklusive vår egen...kommunerna i nordöstra Skåne är ju 
angelägna om att hastigheterna inte sänks. Är det så att vägstandarden är 
för dålig, så är det den som får åtgärdas. Det är vår uppfattning därför att 
vi är oerhört beroende av kommunikationen neråt sydväst Malmö och Lund. 
Är det så att man drar ner…till 70 på ett antal sträckor så innebär det att de 
här kommunerna kommer mycket längre ifrån Malmö/Lundområdet…Vi vill 
ha en vägstandard som tillåter så höga hastigheter som möjligt. (Intervju 
17)   

För alla ledande kommunpolitiker som har intervjuats är kommunikationsfrågorna 
viktiga frågor att hantera i politiken. Uppfattningen delas av ledande kommunala 
tjänstemän och planerare/chefstjänstemän på regionförbund och länsstyrelser. Det finns 
därför en skillnad mellan den nationella transportpolitiken, om det nya hastighetsgräns-
systemet tolkas som ett uttryck för den, och de transportpolitiska prioriteringar och 
avvägningar som görs på lokal och regional nivå i kommuner och regionförbund. 

De kommunala aktörerna är också skeptiska mot ”objektiva kriterier” som grund för 
beslut om hastighetsgränser. De konstaterar att det enda målområde som går att hantera 
relativt tydligt med stödkriterier är kopplingarna mellan vägens och sidoområdets 
fysiska utformning/standard, trafiksäkerhet och föreslagen hastighetsgräns. Målområdet 
”regional utveckling” är betydligt svårare att beskriva med kriterier eftersom skillna-
derna mellan olika kommuner, städer och tätorter kan vara så stora, framförallt vad 
gäller invånarantal och sysselsättningsmöjligheter. En trafikvolym som uppfattas som 
ett viktigt pendlingsflöde för en liten kommun kan vara av marginell betydelse för en 
större kommun. 

Det finns också en skepsis mot att kunna sortera in alla vägar i olika klasser utifrån 
vissa kriterier och skapa en tydlig koppling mellan vägens standard och en viss hastig-
hetsgräns. De som har detaljerade kunskaper och erfarenheter om hastighetsgränserna 
på regionernas vägnät, som t.ex. trafikpoliser och handläggare av lokala trafikföre-
skrifter, anser att tillämpningen av olika hastighetsgränsnivåer i vägnätet är långt ifrån 
likformig. Det rör sig både om Vägverkets s.k. långa beslut för avvikelser från bas-
hastigheten på en sträcka och om alla hastighetsgränsbeslut som tagits under åren i form 
av lokala trafikföreskrifter. Utgångsläget är långt ifrån en situation där fysisk utform-
ning och hastighetsgränser kan matchas på ett sätt som skulle kunna minska behovet av 
skyltning. Flera respondenter menar att det tvärtom finns ett stort behov av att öka 
skyltningen redan nu och öka den ännu mer när det nya systemet är implementerat. 

Kritiken mot tillämpningen av stödkriterier innehåller således ett tydligt drag av att 
målområden som regional utveckling och framkomlighet är svåra att fånga med 
kriterier. Många respondenter befarar att utveckling och framkomlighet riskerar att 
förlora i tyngd mot målområdet trafiksäkerhet, som bedöms som enklare att fånga upp 
med stödkriterier och kvantitativa mått. Det finns också respondenter som hävdar att 
Vägverket borde ha dragit större nytta av den detaljkunskap som finns hos framförallt 
trafikpolisen om konkreta vägsträckor i beredningen av förslagen om hastighetsgränser. 
Flera intervjuade poliser hävdar att det finns brister i Vägverkets beslutsunderlag som 
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beror på att Vägverket inte har haft en tillräcklig djup sakkunskap om den aktuella 
vägen. Ett exempel kan vara att sträckor som bedöms som likvärdiga i Vägverkets 
beskrivning är enligt polisens bedömning ganska olika ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. 
Det kan bero på vissa specifika förhållanden som ett backkrön i ett visst vädersträck, en 
bro som lätt drabbas av frosthalka, trafikens fördelning över dygnet, trafik till en viss 
målpunkt och andra faktorer som inte finns med i beslutsunderlaget. 

De flesta respondenter är ändå nöjda med Vägverkets beslutsunderlag som sådant, även 
de som inte sympatiserar med prioriteringarna och de fattade besluten. Vägverket har 
också utarbetat mallar för beredningsunderlagen som ökar transparensen och möjlig-
heten att jämföra förslagen för olika sträckor i vägnätet.9  

På en punkt finns det emellertid en viss kritik mot underlagen. Det rör kopplingen 
mellan utfallet av bedömningen enligt stödkriterierna och den föreslagna ändringen av 
hastighetsgränsen. I beredningsunderlagen redovisas inventeringen, Vägverkets bedöm-
ningar samt den föreslagna hastighetsgränsen. Eftersom vägar som i stort sett faller ut 
som identiska i beredningsunderlagen ändå kan föreslås få olika hastighetsgränser har 
rimligen de olika stödkriterierna viktats olika för olika vägsträckor utan att denna vikt-
ning klart framgår i underlagen. Otydligheten gäller framförallt för hur stödkriterierna 
för tillgänglighet och regional utveckling har tillämpats. 

 
2.5 Acceptans bland trafikanter och samhället i övrigt 
Aktörerna har också tillfrågats om hur de ser på det nya hastighetsgränssystemets för-
måga att accepteras av i första hand trafikanter på vägen, men också hur de ser på 
systemets legitimitet i en bredare mening. Många respondenter är tveksamma till om det 
nya systemet kommer att accepteras av trafikanterna. En farhåga är att plottrigheten i 
systemet riskerar att öka och att det blir svårare att hålla i minnet vilken hastighetsgräns 
som gäller på den sträcka man kör när antalet möjliga gränser blir flera. Det finns enligt 
respondenterna exempel i etapp 1 där gällande hastighetsgräns ”hoppar upp och ned” 
för relativt korta sträckor och där det förefaller uppenbart att en ytterligare genomgång 
måste göras. En orsak till detta kan vara den begränsade tid som har funnits för att be-
döma hur lokala trafikföreskrifter fungerar ihop med de nya vägverksbesluten.  

Förutom risken för ökad plottrighet har den ovan diskuterade tveksamheten om möjlig-
heten att koppla ihop vägstandard och fysisk utformning med en tydlig hastighetsgräns 
bäring på acceptansfrågan. Om det är svårt att göra en sådan koppling, vilket många 
tror, kommer det finnas ett antal vägar som ser ungefär lika ut i trafikanternas ögon men 
som har olika hastighetsgränser. På motsvarande sätt kommer det att finnas vägar som 
är olika men som har samma hastighetsgräns, dvs. de förhållanden som är ganska 
vanliga i dagens vägnät kommer att finnas kvar i det nya systemet. Flera respondenter 
befarar att tillkomsten av ytterligare nivåer i hastighetsgränssystemet kan göra det ännu 
svårare för trafikanterna att förstå bevekelsegrunderna bakom den beslutade hastighets-
gränsen, vilket kan försvaga systemets legitimitet. En handläggare på en länsstyrelse 
beskriver sin uppfattning på följande sätt: 

Jag vet ju att grundtanken är ju att det ska vara ett nytt sätt att se på det 
hela osv. Jag läste till och med att man ska kunna titta på vägen och bara se 
vad det är för hastighet. Men jag tror väl inte riktigt på den drömsynen, 

                                                 
9 Vägverket, Mall för beredningsunderlag inklusive konsekvensutredning, Bilaga 2 till Vägverkets beslut 
TR10A 2008:7832 
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utan jag ser det mer som att man får flera steg att röra sig med helt enkelt, 
det blir en liten teknisk förändring…Därför att det kommer fortfarande att 
skilja så mycket mellan olika vägar och det är så mycket bedömningar som 
måste vägas in så en vanlig normaltrafikant kommer aldrig att kunna titta 
på vägen och se vad det är för hastighet som gäller. (Intervju 12) 

Många aktörer menar att det är vägens funktion i ett trafiksäkerhetsperspektiv och 
kopplingen till hastighetsgränsen som bedöms som lättast för trafikanterna att ta till sig. 
Hur stödkriterierna om betydelsen för tillgänglighet och regional utveckling har 
tillämpats bedöms som ännu svårare att kommunicera med trafikanter och medborgare i 
övrigt. Tillämpningen av dessa kriterier medför att kopplingen mellan fysisk utform-
ning, trafiksäkerhet och hastighetsgräns försvagas. Vägar som har samma standard, och 
som enligt trafiksäkerhetskriterierna skulle ha samma hastighetsgräns, kan få olika 
hastighetsgränser beroende på att respektive vägs betydelse för den regionala utveck-
lingen och tillgängligheten bedöms som olika av Vägverket. 

Samma problematik finns vad gäller tillämpningen av den nationella balansering av 
förändringarnas konsekvenser som ska göras så att systemet blir ”koldioxidneutralt”. 10 
Det betyder att trafikvolymer med högre hastigheter än i utgångsläget måste kompen-
seras med motsvarande volymer med lägre hastigheter. Tydligast blir dessa konsek-
venser i tillämpningen av 120 km/tim eller 110 km/tim på motorvägar där hastighets-
gränserna kan variera mellan motorvägar med samma trafiksäkerhetsmässiga standard 
som ett resultat av koldioxidbalanseringen. 

Några aktörer menar att en försvårande omständighet för det nya systemet att framstå 
som legitimt i medborgarnas ögon, är att systemet faktiskt har varit tämligen stabilt i 
närmare 40 år. Det kan vara obegripligt för många trafikanter varför hastighetsgränsen 
ska sänkas till 80 km/tim på en väg där man har fått köra i 90 km/tim under de senaste 
fyra decennierna. Det kan framstå som ändå mer obegripligt om den tekniska utveck-
lingen tas med i bilden där fordonen i sig själva har blivit avsevärt bättre ur trafiksäker-
hetspunkt och där trafiksäkerheten totalt sett har förbättrats markant sedan början av 
1970-talet.  

Sammanfattningsvis är många respondenter skeptiska till om det nya hastighetsgräns-
systemet kommer att framstå som legitimt och accepteras av trafikanter och med-
borgare. Regelefterlevnaden bestäms till överväldigande del av respekten för 
hastighetsgränserna bland trafikanterna eftersom det är en ytterst marginell del av 
vägnätet som kan övervakas med den idag tillämpade tekniken. Om det nya hastig-
hetsgränssystemet leder till att legitimiteten urholkas och att respekten för hastighets-
gränser minskar kan negativa konsekvenser för trafiksäkerheten uppstå.   

 
2.6 Införandeprocessen under etapp 1 
Ett antal frågor ställdes till respondenterna om införandeprocessen under etapp 1. 
Frågorna avsåg respondenternas erfarenheter av processen, framförallt om vad som har 
varit positivt respektive negativt när det gäller frågor kring inflytande, förankring och 
delaktighet. 

                                                 
10 Uttrycks i stödkriterierna som att ”Hastighetsgränser bör på systemnivå sättas med hänsyn till de 
nationella miljömålen, särskilt CO2 ” sid. 13 
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Det kan konstateras att ingen respondent beskriver arbetet med etapp 1 som en 
”process”. Förslagen till de förändringar som aktualiserades under etapp 1 har hanterats 
som ett vanligt remissärende där de olika aktörerna har fått möjlighet att yttra sig över 
Vägverkets förslag. Med undantag för Västerbottens län medförde etapp 1 inga större 
förändringar av hastighetsgränserna i de län där intervjuerna genomfördes. I synnerhet 
var inslaget av sänkningar begränsat. Etapp 1 tolkades därför av de flesta respondenter 
som en smärre justering av hastighetsgränserna på Vägverkets ”eget” stamvägnät. 
Många tjänstemän inom kommuner och regionförbund bedömde därför behovet av en 
bredare beredning som begränsat.  

Vägverkets förslag kom därför att i första hand hanteras som ett vanligt tjänstemanna-
ärende. De flesta politiker som finns med i intervjumaterialet har därför, med undantag 
från politiker i Västerbottens län, nästan ingen kunskap alls om det nya hastighetsgräns-
systemet. Förändringen har inte varit föremål för någon politisk diskussion eller hante-
ring mer än som ett antagande av ett yttrande till Vägverket efter en tjänstemannaföre-
dragning. Det kan tyckas vara lite paradoxalt eftersom infrastrukturobjekt i allmänhet 
och större väginvesteringar i synnerhet tillhör de viktigaste politiska frågorna för de 
politiker som har intervjuats. Ingen har dock tolkat de smärre justeringarna av hastig-
hetsgränserna i etapp 1 som politiskt viktiga.  

Efterhand har emellertid tjänstemän i framförallt regionförbund och kommuner börjat 
inse att det kan finnas skäl att utgå från att förändringarna i etapp 2 kan bli mer om-
fattande och innehålla betydligt fler sänkningar av hastighetsgränserna än vad etapp 1 
gjorde. Om etapp 1 innehöll de för framkomligheten och den regionala utvecklingen 
gynnsamma höjningarna av hastighetsgränser på motorvägar och mötesseparerade 
vägar, kommer etapp 2 att innehålla en hel del sänkningar av hastighetsgränserna på 
t.ex. 90-vägar som saknar mötesseparering. Därmed kan konsekvenserna av det nya 
systemet för den regionala utvecklingen uppfattas som negativa av regionens politiker 
och hastighetsgränssystemet blir en politiskt mer laddad fråga. En kommunal chefs-
tjänsteman konstaterar: 

Alltså, man ska ju ha fullt klart för sig att hastigheter är politik. Eftersom de 
(politikerna förf. anm.) ser det som samhällsbyggande utveckling av sina 
tätorter och utveckling av landsbygden och så här. Det är inte en teknisk 
fråga. Det har inte ett dugg med teknik att göra. Det måste Vägverket förstå. 
(Intervju 19) 

I ett sådant scenario efterlyser flera respondenter en betydligt mer genomarbetad 
politisk förankring av det nya systemet där Vägverket tar ett betydande ansvar för 
förankringen. Vägverket bör komma till kommuner och regionförbund och informera 
om systemet och initiera den politiska diskussionen genom att delta i befintliga politiska 
fora som styrelsemöte, fullmäktigemöten etc. och inte bara kalla till specifika informa-
tionsmöten. Bakom sådana önskningar finns en farhåga från tjänstemännens sida att 
politikerna ”ska vakna upp för sent” och undra varför de inte engagerades när det 
fortfarande fanns möjlighet att agera: 

I grunden vet man att detta väckte ett stort intresse. Det innebär att man är 
inte helt förtjust att komma in i en gisslansituation där Vägverket kan säga 
att ”Ja, vi har fått klartecken redan” om du förstår vad jag menar. Det vill 
säga, man blir ganska försiktig i dialogen för att inte upplevas att man har 
gett klartecken plus att man inte upplever att man har mandat. (Intervju 1) 

Några respondenter menar att Vägverket har valt fel turordning för de olika etapperna. 
Det hade varit bättre att börja med de problematiska sträckorna, som förväntas dominera 
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etapp 2. Sänkningar av hastighetsgränser tydliggör att det nya systemet i huvudsak är ett 
trafiksäkerhetsprojekt som konkretiserar de avvägningar som måste göras mellan olika 
mål när hastighetsgränserna ska bestämmas. Därmed hade aktivitetsnivån i den politiska 
diskussionen gynnats i jämförelse med att börja med etapp 1 där det är 120 km/tim på 
motorväg och 100 km/tim på ”2+1” vägar som har format bilden av vad det nya 
systemet innehåller. Förändringar som inte möter samma motstånd från regionala 
aktörer som mer omfattande sänkningar av gällande hastighetsgränser.  

De respondenter som har haft direkta kontakter med tjänstemän inom vägverksregio-
nerna är nöjda med samarbetet. Vägverket har kunskapen inom vägtransportområdet 
och många respondenter beskriver Vägverket som en kompetent organisation med en 
hög kvalitet i de planerings- och beslutsunderlag som tas fram. Respondenterna anger 
också att de möter stor förståelse för sina argument i diskussionerna med anställda på 
vägverksregionerna. Det som de uppfattar som mindre bra med Vägverket anges i första 
hand bero på styrningen från Vägverkets huvudkontor. Flera respondenter anger att de 
upplever att det finns en skillnad i synsätt mellan vägverksregionen och huvudkontoret. 
Det yttrar sig i att planerare på vägverksregionerna delar kommunernas och regionför-
bundens syn på att framkomlighet och regional utveckling måste prioriteras högt. 
Huvudkontoret, däremot, anses driva uppfattningen att trafiksäkerheten i ökad omfatt-
ning ska prioriteras genom sänkta hastighetsgränser. 

Ett exempel på uppfattningen att vägverksregionen och huvudkontoret inte är sam-
stämmiga kan hämtas från Länsstyrelsen Västerbottens remissyttrande över förslagen 
om hastighetsförändringar i Västerbottens län i etapp 1: 

Samtidigt måste det betonas att Vägverket Region Norr har gjort ett bra 
jobb när man lyckats med två stora undantag till de nationella riktlinjer som 
nu dragits upp från centralt håll. Dessa undantag är att Norrbotten och 
Västerbotten får ha kvar 110 km/tim på 2+1 vägar och att vägarna i 
inlandet inte fick fullt så stora sänkningar som föreslås i de nationella 
direktiven.11  

 
2.7 Skillnader mellan aktörer 
Det finns skäl att lyfta fram några av de skillnader som finns mellan hur olika kategorier 
av intervjupersoner väljer att besvara de olika frågorna som har varit föremål för diskus-
sion under intervjuerna.  

För det första kan det konstateras att skillnaderna är förhållandevis små och i de flesta 
fall rör sig om nyanser och olika positioneringar på samma skala. Skillnaderna förefaller 
också till stor del bero på vad respektive intervjuperson har för ansvarsområde och 
arbetsuppgifter. Kommunpolitiker, chefstjänstemän i kommunerna, tjänstemän i region-
förbunden och samhällsplanerare vid länsstyrelserna väljer i samtliga fall att lägga fokus 
på hur hastighetsgränser är kopplade till infrastrukturen och åtgärdsplaneringen. Hand-
läggare vid länsstyrelserna som arbetar med lokala trafikföreskrifter fokuserar på tid-
tabellen för genomförandet av det nya systemet, hur lokala trafikföreskrifter ska 
matchas med de nya besluten och hur omskyltningen av vägnätet ska hanteras.  

                                                 
11 Länsstyrelsen Västerbotten. Länsstyrelsen Västerbottens yttrande på Vägverkets remiss av 
hastighetsförändringar på nationella vägar genom Västerbottens län (341-6650-2008) sid. 2 
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Den position som intas av de trafikpoliser som har intervjuats är också förhållandevis 
homogen. Poliserna ser det nya systemet som ett trafiksäkerhetsprojekt och sympatise-
rar med den övergripande målsättningen att få en bättre balans mellan vägarnas ut-
formning och gällande hastighetsgräns. Ingen av poliserna väljer att ensidigt fokusera 
på hur polisens hastighetsövervakning kommer att påverkas av det nya systemet utan 
diskuterar förändringarna utifrån förväntade konsekvenser för trafiksäkerheten. 
Poliserna framför dock kritik mot att polisens sakkunskap om hur det aktuella vägnätet 
egentligen fungerar inte har utnyttjats av Vägverket i beredningen av ändringsförslagen.  

Poliserna är skeptiska mot att låta stödkriterier styra i för hög omfattning. De menar att 
kriterier per definition blir översiktliga och inte kan fånga upp hur vägen och trafiken 
egentligen fungerar på den aktuella sträckan. Poliserna menar därför att det finns tydliga 
brister i beredningsunderlagen i den meningen att Vägverket inte har uppfattat trafik-
situationen på ett korrekt sätt, vilket polisen också har framfört i sina yttranden. En 
polisman i ledande befattning beskriver sin syn på detta förhållande: 

Ja, den uppfattningen fick man då när man tittade på underlaget. När min 
personal åkte ut och tittade på dessa grejer, så fick man ju känslan att det 
som gällde nära Mariestad och Skövde här och Skara E20, det gällde inte 
uppe i Karlsborg…Den känslan fick vi, så att frågan är om dom var ute och 
åkte eller om dom satt och tittade på kartan, och då hade man inte den 
lokalkännedomen längre upp. (Intervju 9) 

De poliser som har intervjuats framför detaljerade synpunkter på hur de olika sträckorna 
har behandlats av Vägverket i underlagen. Polisernas bedömningar skiljer sig i en del 
fall från dem som har gjorts av Vägverket även om detta gäller långt ifrån alla ändrings-
förslag. Det gemensamma för de intervjuade poliserna är ändå uppfattningen att 
polisens kunskap om hur vägnätet fungerar borde ha utnyttjats bättre i arbetet med att ta 
fram de nya hastighetsgränserna. De anser vidare att trafiken och trafiksäkerheten bör 
bedömas utifrån en djupare och lokalt anpassad analys än vad som är möjligt genom att 
hålla fast vid Vägverkets stödkriterier och enhetliga mallar för hur underlagen ska vara 
utformade. 

Skillnaderna mellan de olika kategorierna av intervjupersoner går också att diskutera 
utifrån uppfattningar om hur olika bedömningsgrunder bör prioriteras i besluten om 
hastighetsgränser. I första hand rör det sig om skillnader i synsättet på balansen mellan 
regional utveckling/framkomlighet å ena sidan och trafiksäkerhet å den andra. Generellt 
sett är polisen mer positivt inställd till sänkningar av hastighetsgränsen än andra aktörer. 
För kommunala politiker i ledande positioner och chefstjänstemän i kommuner och 
regionförbund är vägtransportsystemets funktion för den regionala utvecklingen det som 
i första hand bör värnas. Här är framkomligheten centralt mätt som restider mellan olika 
målpunkter i regionen. Trafiksäkerheten ska i första hand åtgärdas genom att bygga 
säkrare vägar som tillåter oförändrade eller högre hastighetsgränser, inte genom att 
sänka gällande hastighetsgränser. En kommunpolitiker beskriver sitt förhållningssätt: 

Jo, för fixar man till vägarnas standard då behöver man inte anstränga sig 
för att få ner hastigheterna på det sättet genom att sänka hastigheten. För 
som vi ser det så är att sänka hastigheten bara en ursäkt för att inte lägga 
pengarna på att förbättra trafiksäkerheten på ett annat sätt med mitträcken 
och bättre standard och liknande. (Intervju 4) 

Ett annat tydligt exempel på denna hållning återfinns i Region Västerbottens yttrande 
över Vägverkets förslag till hastighetsförändringar på nationella vägar genom 
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Västerbottens län.12 I yttrandet ”avslås” alla förslag om sänkningar av hastighetsgränser 
med hänvisning till  

...att det översiktliga förslaget till nya hastighetsgränser på de nationella 
vägarna inte återspeglar den verklighet som gäller i Västerbottens län vad 
gäller långa avstånd och låg trafikintensitet och de behov som medborgarna 
och näringslivet har av god tillgänglighet i transportsystemet.13 

Vidare anges att 

Generellt är länets kommuner mycket negativa till en allmän hastighets-
sänkning på länets nationella och regionala vägar.14 

Många kommuner hänvisar också till Region Västerbottens yttrande i sina egna 
yttranden. Det kan också noteras att Länsstyrelsen i Västerbottens län har samma upp-
fattning i frågan som Region Västerbotten och länets kommuner. 

Här intar de poliser i länet som har intervjuats en annan position i balansen mellan 
framkomlighet/regional utveckling och trafiksäkerhet. Poliserna är skeptiska till att de 
marginella restidsökningar som sänkningarna av hastighetsgränserna förorsakar kan ha 
några större konsekvenser för den regionala utvecklingen. Det fortsatta ”norrlands-
undantag”15 som i en modifierad form fortfarande kommer att gälla kritiseras av 
poliserna med utgångspunkt från att det i praktiken innebär en lägre värdering av 
trafikolyckors konsekvenser för drabbade individer i Norrland i jämförelse med södra 
Sverige.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns skillnader i synsätt mellan olika 
grupper av aktörer som framförallt påverkar diskussionen om balansen mellan fram-
komlighet och trafiksäkerhet, och hastighetsgränsernas betydelse i sammanhanget. 
Skillnaderna är tydligast i detta avseende om trafikpoliser jämförs med 
kommunpolitiker.   

 
2.8 Skillnader mellan regioner 
Av resultatredovisningen ovan framgår att det finns betydande skillnader mellan regio-
nerna när det gäller respondenternas svar på intervjufrågorna. Skillnaden består i att en 
majoritet av de intervjuade i Västerbottens län framför en mer omfattande kritik mot 
förslagen i etapp 1 än vad som är fallet för de två andra regionerna. Skillnaden beror på 
att inslaget av sänkta hastighetsgränser för viktiga pendlingsstråk är betydligt mer 
omfattande i etapp 1 i Västerbotten än vad som är fallet i Västra Götaland och i Skåne.  

Politiker i Skaraområdet oroas av att trafiken mellan Göteborg och Stockholm mer och 
mer går över Jönköping och E4 och uttrycker en stark farhåga om att Skara ska hamna i 

                                                 
12 Region Västerbotten. Yttrande över Vägverkets förslag till hastighetsförändringar på nationella vägar 
genom Västerbottens län. Dnr: 08RV122-3, 2008-06-04 
13 Ibid. sid. 2 
14 Ibid. sid. 1 
15 Den avvikelse som Trafikutskottet beslutade om från riktlinjerna i det tidigare gällande hastighetsgräns-
systemet från 1971 där vissa Norrlandsvägar fick hastighetsgränsen 110 km/tim utan att uppfylla de 
vägstandardkrav som gällde för övriga Sverige. (Se Nilsson, 2001). I förslagen för etapp 1 har 2+1 vägar i 
Västerbotten och Norrbotten 110 km/tim till skillnad mot övriga Sverige där hastighetsgränsen kommer 
att vara 100 km/tim på 2+1 vägar. Enligt Vägverkets stödkriterier ska hastighetsgränsen vara högst 
100 km/tim på 2+1 vägar.  
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”bakvattnet”. Motorvägsstandard på E20 är därför en viktig politisk fråga. Det nya 
hastighetsgränssystemet har ännu inte väckt något större politiskt intresse i regionen. De 
synpunkter och den kritik som förs fram kommer till största delen från tjänstemän på 
kommuner och regionförbund och gäller förväntade konsekvenser av etapp 2. 

För många av respondenterna i Kristianstadsområdet är lokaliseringen i nordöstra 
hörnet av regionen ett problem eftersom det är långt till Malmö och Köpenhamn. 
Kristianstad kommun är ytterst angelägen om att restiderna till Malmö/Köpenhamn ska 
kunna förkortas. Flera av respondenterna i Kristianstad anser därför att de förväntade 
konsekvenserna av etapp 2 är problematiska. Något större politiskt intresse för det nya 
hastighetsgränssystemet har emellertid ännu inte väckts.  

För Västerbottens del är situationen efter etapp 1 helt annan än för de övriga regionerna 
i undersökningsmaterialet. I Västerbotten inträffade de mer omfattande sänkningarna av 
hastighetsgränserna som de andra regionerna befarar ska komma i etapp 2, redan i 
etapp 1. Större delen av stamvägnätet i Västerbottens inland har fått sänkta hastighets-
gränser. Utfallet av etapp 1 kritiseras därför starkt av en majoritet av respondenterna i 
intervjumaterialet, inklusive länsstyrelsen. 

Kritiken mot etapp 1 i Västerbottens län följer några olika huvudspår. Vägarnas betydel-
se för den regionala utvecklingen i inlandet framhålls som en central faktor. För kom-
munerna är bra pendlingsrelationer till regioncentrat Umeå ett överlevnadsvillkor. 
Sänkta hastighetsgränser befaras leda till längre restider och försämrade möjligheter för 
inlandskommunerna att hålla kvar både invånare och sysselsättningstillfällen. Eftersom 
inlandskommunerna redan har stora svårigheter förvärrar de sänkta hastighetsgränserna 
en redan problematisk situation.  

Respondenterna i Västerbotten menar vidare att norra Sverige missgynnas systematiskt 
av det nya systemet. Det finns inga vägar som kan höjas till 120 km/tim norr om 
Dalälven samtidigt som det kommer att bli 120 km/tim på motorvägar i södra Sverige 
med stora trafikvolymer. I den anpassning som ska göras för att förändringarna ska bli 
koldioxidneutrala misstänker respondenterna att sänkningarna i norra Sverige görs för 
att kompensera för höjningarna i södra Sverige. Dessutom anser de att tillämpningen av 
de nationella kriterierna gör att norra Sverige behandlas orättvist eftersom de lägre 
trafikvolymerna i norra Sverige inte beaktas fullt ut. Respondenterna menar vidare att 
Vägverket inte har tagit hänsyn till att vägarnas sidoområden är inbäddade i snö under 
vinterhalvåret.  

De flesta intervjuade i Västerbottens län anser därför att Vägverket systematiskt har 
åsidosatt regionens intresse och inte brytt sig om de synpunkter som har lämnats in. 
Länet har körts över av Vägverket, vilket uttrycks på följande sätt av en ledande 
kommunpolitiker: 

Dom har bestämt sig i förväg. Det var ju fullständigt meningslöst att sätta 
oss i arbete och inte bry sig om vad vi säger…Ja, det tycker jag ju, då har 
man ju bestämt sig i förväg naturligtvis. Dom skickar ut ett remissunderlag 
vad dom har tänkt att göra, och då kan jag tolka det…dom hade redan 
bestämt vilka hastigheter dom ska ha på vägarna. (Intervju 2) 

I Västerbottens län har därför förändringarna väckt ett större politiskt intresse än vad 
som är fallet i de två övriga länen i studien. I de yttranden som lämnades in av 
Länsstyrelsen i Västerbottens län och Region Västerbotten är det framförallt 
inlandskommunernas intressen som förs fram. E4 utmed länets kust som går igenom 
både Umeå och Skellefteå har i princip oförändrade hastighetsgränser i etapp 1. 
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I etapp 2 befarar många respondenter att politikerna i Umeå och Skellefteå kommer att 
reagera mer intensivt mot förslag om sänkta hastighetsgränser. Flera av de intervjuade 
förväntar sig att Vägverket kommer att föreslå sänkta hastighetsgränser på sträckan 
mellan Vindeln och Umeå, vilket regionens politiker kommer att protestera emot enligt 
respondenternas samstämmiga bedömning. 
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3 Resultatdiskussion 
Syftet med detta avsnitt är att diskutera studiens resultat i relation till kommande 
etapper i genomförandet av det nya hastighetsgränssystemet. Diskussionen fokuserar på 
de faktorer som med utgångspunkt från resultaten kan beaktas i arbetet med att utveckla 
och förbättra kommande införandeprocesser. Diskussionen baseras på respondenternas 
svar på intervjufrågorna, vilket innebär att i första hand kommer frågor om förankring, 
delaktighet och möjligheter att påverka besluten att lyftas fram.  

 
3.1 Hastighetsgränser och åtgärdsplaneringen 
För regionförbund och kommuner är utvecklingen av transportsystemet ett av de 
viktigaste politiska och planeringsmässiga områdena eftersom framkomlighet uppfattas 
som avgörande för den regionala utvecklingen. För dessa aktörer är förslag om att sänka 
hastighetsgränserna för att prioritera trafiksäkerheten samma sak som att konstatera att 
vägens standard på dessa sträckor är för dålig. Om vägarnas standard är för dålig så 
måste vägarna åtgärdas så fort som möjligt för att hastighetsgränsen ska kunna bibe-
hållas eller höjas. Ett förslag om en sänkt hastighetsgräns som inte samtidigt är kopplat 
till planeringen och finansieringen av de åtgärder som krävs för att undvika sänkningen 
är något som en majoritet av de intervjuade ställer sig frågande till.16 

Flera respondenter anser därför att frågan om hastighetsgränser ska vara integrerad med 
åtgärdsplaneringen. Det skulle kunna innebära att det i planeringsprocessen utreds hur 
olika vägars standard och utformning ska förbättras för att olika hastighetsgränsnivåer 
ska kunna gälla på specifika vägsträckor. Flera respondenter framför uppfattningen att 
detta inte har gjorts i tillräcklig omfattning i beredningsunderlagen för nya hastighets-
gränser. Dessutom menar de att tidtabellen för införandet av de nya hastighetsgränserna 
ytterligare försvårar möjligheterna till en tydligare koppling mellan hastighetsgräns-
systemet och åtgärdsplaneringen.  

Även om en av Vägverkets målsättningar med det nya systemet har varit att åstad-
komma en tydligare koppling mellan hastighetsgränser och vägstandard, tolkade de 
flesta respondenter det nya hastighetsgränssystemet och ändringsförslagen som åtskilda 
från åtgärdsplaneringen. Det finns ett tydligt inslag i intervjusvaren att förändringarna 
av hastighetsgränserna uppfattades som ett störande moment i ett skede där förberedel-
serna för den nya planeringsomgången pågick för fullt.  

 
3.2 Hastighetsgränser – en politisk fråga 
En ytterligare aspekt rör den politiska förankringen av det nya hastighetsgränssystemet 
och hur prioriteringarna mellan olika mål i transportpolitiken ska göras i anslutning till 
hastighetsgränser. För många av respondenterna är hastighetsgränser en politisk fråga. 
Bakgrunden till denna uppfattning är att dessa aktörer anser att det finns en stark kopp-
ling mellan hastighetsgränser, framkomlighet, restider och regional ekonomisk utveck-
ling. Sänkta hastighetsgränser är för dessa aktörer en åtgärd som försämrar förutsätt-
ningarna för tillväxt och utveckling och som därmed utgör ett hot mot den egna 
kommunen och regionen. Det blir därför en tydlig asymmetri i hur de föreslagna föränd-
ringarna bemöts av regionala aktörer. Föreslagna höjningar av hastighetsgränserna på 

                                                 
16 Se även Svensson och Summerton (2007) för en analys av olika aktörers syn på hastighetsgränser och 
balansen mellan trafiksäkerhet och framkomlighet.  
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det statliga nätet utanför tätort uppfattas som positiva av regionförbund och kommuner 
samtidigt som dessa aktörer är påtagligt negativa till föreslagna sänkningar.  

Det nya hastighetsgränssystemet kommer att medföra både höjningar och sänkningar av 
tidigare gällande hastighetsgränser. Enligt Vägverket kommer det nya systemet att för-
bättra trafiksäkerheten och reducera antalet dödade och svårt skadade i trafiken.17 De för 
trafiksäkerheten positiva effekterna av sänkta hastighetsgränser ska därför kompensera 
för de negativa effekter som orsakas av höjda hastighetsgränser och dessutom 
åstadkomma en positiv nettoeffekt. Det nya systemet medför därför en ökad prioritering 
av trafiksäkerheten i jämförelse med det tidigare gällande systemet. För specifika 
sträckor där hastighetsgränsen kommer att sänkas har otvetydigt trafiksäkerheten priori-
terats upp i jämförelse med tidigare förhållanden. 

Trots att det nya systemets införande är ett resultat av ett majoritetsbeslut i Riksdagen 
visar den här studien att det finns ett motstånd bland ledande kommunala politiker och 
tjänstemän/planerare i kommuner, regionförbund och länsstyrelser mot att sänka hastig-
hetsgränser på det statliga vägnätet. Det finns därför en tydlig skillnad mellan den 
nationella transportpolitiken, som det nya hastighetsgränssystemet är en del av, och den 
lokala och regionala transportpolitiken. Resultatet blir att Vägverket som verkställande 
myndighet möter politiskt motstånd från kommuner och regionförbund när Vägverket 
ska driva igenom beslut fattade av Riksdag och regering. 

Sammanfattningsvis finns det en intressemotsättning mellan å ena sidan den nationella 
transportpolitikens målsättning att genom lägre hastighetsgränser förbättra trafiksäker-
heten på vägar med sämre standard och å andra sidan den regionala transportpolitikens 
tydliga prioritering av framkomlighet. Höjningarna av hastighetsgränserna till 
100 km/tim på 2+1 vägar och 120 km/tim på vissa motorvägar ligger däremot i linje 
med det regionala framkomlighetsintresset. Om etapp 2 kommer att domineras av 
förslag till sänkningar av hastighetsgränsen från 90 km/tim till 80km/tim på många 
riksvägar och länsvägar, vilket de flesta av respondenterna i studien förväntar sig, 
kommer etappen att kännetecknas av ett betydande motstånd från framförallt kommuner 
och regionförbund mot de föreslagna sänkningarna.  

Det är i ljuset av dessa farhågor, i kombination med den snäva tidsramen, som respon-
denternas begäran om en bredare och längre införandeprocess med samråd och politisk 
förankring kan förstås. Kommuner och regionförbund vill att de egna intressena koppla-
de till hög framkomlighet och regional utveckling ska få ett större genomslag i de beslut 
som fattas om förändrade hastighetsgränser. Den omprövning av hastighetsgränserna 
som görs inom ramen för det nya hastighetsgränssystemet tolkas av många respondenter 
som en ökad statlig styrning av regionernas åtgärdsplanering. Därför finns en farhåga 
hos aktörerna att den balansering mellan olika transportpolitiska mål som ska göras vid 
omprövningen av hastighetsgränserna kan leda till att ökad trafiksäkerhet genom lägre 
hastighetsgränser får en ökad tyngd i jämförelse med hög framkomlighet och positiv 
regional utveckling genom kortare restider. 

                                                 
17 Vägverket, Nya hastighetsgränser, http://www.vv.se/templates/page2_2____23932.aspx 
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Intervjuguide 
Inledning och motiv till undersökningen 
Som du känner till har regeringen beslutat att det ska införas ett nytt hastighetsgräns-
system i Sverige med möjlighet att sätta hastighetsgränser i tiosteg från 30 till 
120 km/timmen. Det nya systemet kommer att införas i två etapper. Etapp 1 pågår nu 
där ca 330 mil av det nationella stamvägnätet (europavägar och viktiga riksvägar) 
kommer att få förändrade hastighetsgränser. Etapp 2 genomförs under hösten 2009. 

Med syfte att få information om hur införandet av det nya systemet har fungerat under 
etapp 1 och kunna föreslå förbättringar inför etapp 2, har vi fått Vägverkets uppdrag att 
intervjua olika aktörer om det nya hastighetsgränssystemet.  

 

Bakgrund 
1) Bakgrund och yrkesroll 

• Hur länge har du jobbat inom X? 

• Vad är din roll och ditt ansvar vad gäller olika typer av ärenden relaterade till 
hastighetsgränser och hastigheter på vägnätet? 

 

Hastighetsgränser, aktörer och prioriteringar 
2) Aktörer och deras prioriteringar om hastigheter 

• Vilken formell roll och vilket ansvar har din organisation i förhållande till 
hantering av hastighetsfrågor och hastighetsgränser? 

• Vilka är de viktigaste andra aktörerna/organisationerna i frågor kring hastig-
hetsgränser inom regionen? 

• Vilka kontakter har du med andra aktörer/organisationer i hastighetsrelaterade 
frågor? 

• Det har visat sig att aktörer kan ha olika intressen i hastighetsfrågan. Hur skulle 
du beskriva de olika berörda aktörerna och deras intressen och uppfattningar vad 
gäller högre/lägre hastighetsgränser? 

• Hur har samarbete och diskussioner med dessa organisationer fungerat? 

• Har det uppstått några konflikter? 

• Hur har dessa konflikter tagit sig uttryck?  

• Hur har sådana konflikter hanterats? 

 

3) Hastighetsfrågor och regional planering/utveckling 

• Vilken roll anser du och din organisation att hastigheter/hastighetsgränser på 
vägnätet spelar för regionens utveckling?  

• Hur ser olika aktörer/organisationer i regionen på kopplingarna mellan 
hastigheter och regional utveckling? 
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• Hur har avvägningar mellan trafiksäkerhet och regional utveckling hittills skett i 
konkreta fall? 

• Har något mål i praktiken setts som viktigare?  

• Tycker du att rätt avvägningar har gjorts? 

• Vilken syn har du på framkomlighetens betydelse i förhållande till andra 
prioriteringar av olika slag som säkerhet och miljö? 

 

Det nya hastighetsgränssystemet 
4) Om det nya hastighetsgränssystemet:  

• I vilken utsträckning anser du att det nya hastighetsgränssystemet är ett nytt sätt 
att se på hur hastighetsgränser ska sättas?  

• Tycker du att rätt prioriteringar har gjorts av Vägverket i förslaget för er region i 
etapp 1?  

• Om inte, hur tycker du att prioriteringar mellan mål om tillgänglighet/regional 
utveckling och miljö/säkerhet och allmänhetens acceptans i er region borde ha 
skett? 

• Vilka konsekvenser tror du kommer att uppstå i regionen efter förändringarna i 
etapp 1? 

• Tycker du att förändringarna har varit en het fråga i regionen?  

• Hur borde relationen mellan nya hastighetsgränser och resurser för att bygga 
säkrare vägar se ut enligt din uppfattning?  

• Vägverket beslutar om nya hastighetsgränser utifrån kriterier för t.ex. regional 
utveckling och trafiksäkerhet – t.ex. krockvåld – Anser du att beslutsunderlagen 
för nya hastighetsgränser på vägarna i er region är bra?  

• Finns det omständigheter som Vägverket missat att undersöka och bör ta med i 
beslutsunderlaget enligt din uppfattning? 

• Vilka faktorer tror du är avgörande för hur det nya systemet kommer att 
fungera? 

• Vilka reaktioner från olika intressenter (t.ex. miljö-, näringslivs- och trafikintres-
senter) har du kännedom om? 

 

Införandeprocessen under etapp 1 och inför etapp 2 
5. Erfarenheter av införandeprocessen under etapp 1.  

• Hur ser du på hur införandeprocessen har bedrivits av Vägverket generellt?  

• Kan du beskriva vilka kontakter du och din organisation har haft med Vägverket 
under införandeprocessen (möten, remisser etc.) ? 
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• Vad tycker du har varit positivt respektive negativt när det gäller frågor kring 
inflytande, förankring och delaktighet i regionen inför förslaget/beslutet i 
etapp 1? 

• I vilken utsträckning har era synpunkter påverkat Vägverkets beslut?  

• Om inte, vad tror du syftet med remissrundor/eventuella samråd har varit?  

• Har tidtabellen varit tillräckligt generös för att du och din organisation har 
hunnit bearbeta förslag och synpunkter?  

• Vilka förbättringar i Vägverkets hantering av förslag, samråd och beslut anser 
du är önskvärda inför etapp 2 (övriga regionala vägar)?  

• Hur ska de framtida förankringsprocesserna genomföras i samarbete mellan 
Vägverket och berörda offentliga aktörer enligt din syn att se på sådana 
processer?  

• Vilken roll tycker du olika aktörer ska spela i denna process?  
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Intervjuförteckning 
 
Intervjunummer Befattning Organisation Kön 

1 Tjänsteman Regionförbund Man 

2 Politiker Kommun Man 

3 Tjänsteman Kommun Kvinna 

4 Politiker Kommun Man 

5 Tjänsteman Länsstyrelse Man 

6 Polis med ledande 
befattning  

Polismyndighet Man 

7 Politiker Kommun Man 

8 Tjänsteman Kommun Man 

9 Polis med ledande 
befattning 

Polismyndighet Man 

10 Politiker Kommun Man 

11 Tjänsteman Länsstyrelse Man 

12 Tjänsteman Länsstyrelse Kvinna 

13 Tjänsteman Regionförbund Man 

14 Polis med ledande 
befattning 

Polismyndighet Man 

15 Tjänsteman Regionförbund Man 

16 Tjänsteman Länsstyrelse Man 

17 Politiker Kommun Man 

18 Politiker Kommun Kvinna 

19 Tjänsteman Kommun Man 

20 Tjänsteman Kommun Man 

21 Tjänsteman Kommun Man 

 

 

 

 

 



 

 VTI rapport 612 

 





www.vti.se
vti@vti.se
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