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Förord 
VTI har tillsammans med Sweco fått i uppdrag av Trafikverket att genomföra en 
process- och genomförandestudie av det nya hastighetsgränssystemet efter etapp 2. 
Studien, som i sin helhet berör beslutsfattares syn på det nya hastighetsgränssystemet 
och hittillsvarande erfarenheter av införandeprocessen, utgår både från ett regionalt 
perspektiv och från ett kommunalt, lokalt, perspektiv.  

Resultatet för process- och genomförandestudiens del med fokus på det regionala 
perspektivet redovisas i föreliggande rapport. Rapporten är en av tre underlagsrapporter 
som har tagits fram inom process- och genomförandestudien. Ansvarig för rapporten 
och för process- och genomförandestudien i sin helhet är Tomas Svensson, VTI. 
Intervjuer och sammanställning av dokument för beskrivning och analys av det 
regionala perspektivet har genomförts av Inger Forsberg och Jonna Nyberg, VTI. 
Rapporten har skrivits av Jonna Nyberg och Tomas Svensson. 

Sweco har genomfört den del av studien som berör det kommunala perspektivet, med 
fokus på kommunernas hastighetsrevisioner och framtagande av nya hastighetsplaner 
under etapp 2. Ansvarig för Swecos del är Jenny Ekman och resultaten redovisas i två 
rapporter från Sweco: Utvärdering av de nya hastighetsgränserna. Process- och 
genomförandestudie av olika kommuners hastighetsrevisioner samt Utvärdering av nya 
hastighetsgränser. Process- och genomförandestudie av hastighetsrevisioner i tätorter. 
Sammanställning och analys av intervjuer (båda Sweco, 2011).  

Vi vill rikta ett varmt tack till alla intervjupersoner som tagit sig tid för att bli 
intervjuade och som har delat med sig av sina synpunkter och erfarenheter. Vi vill också 
tacka de som har hjälpt oss med datainsamlingen i övrigt. Vi vill också tacka Nils Petter 
Gregersen, VTI, som lämnade värdefulla kommentarer i samband med den 
vetenskapliga granskningen av slutmanuset. 
 
 
 
Linköping, juni 2012 
 
Tomas Svensson 
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Det nya hastighetsgränssystemet – regionala beslutsfattares syn, problembilder 
och erfarenheter efter etapp 2 
av Jonna Nyberg och Tomas Svensson 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Syfte och bakgrund 
Syftet med studien är att ge en samlad beskrivning och analys av det nya hastighets-
gränssystemet utifrån beslutsfattares perspektiv på regional och kommunal nivå efter 
etapp 2 av införandeprocessen.  

I etapp 2, som påbörjades 2009, prövades hastighetsgränsändringar på riksvägar och 
länsvägar. Den första etappen avsåg det nationella stamvägnätet, det vill säga. Europa-
vägar och vissa utpekade riksvägar.  

Den andra etappen innehåller också en omprövning av hastighetsgränser inom tätort, där 
det är kommunerna som arbetar fram hastighetsplaner med utgångspunkt från det nya 
systemet. Kommunerna är dock inte formellt sett skyldiga att göra en hastighetsöversyn 
och utifrån den införa nya hastigheter, utan bestämmer själva hur de vill använda sin rätt 
att besluta om hastighetsgränser på kommunala vägar och inom tättbebyggt område. 

Studien fokuserar på de regionala perspektiven och de bedömda regionala konsekvens-
erna av förändrade hastighetsgränser på det statliga vägnätet utanför tätorter. Frågorna 
har i första hand gällt den regionala dimensionen, men några övergripande frågor har 
även ställts om kommunernas arbete med hastighetsrevisioner och hastighetsplaner. I 
den process- och genomförandestudie som föreliggande rapport är en del av har tätorts-
frågorna med kommunernas arbete i fokus beskrivits och analyserats mer ingående. 
Process- och genomförandestudien omfattar därför också de kommunala hastighets-
översynerna. Resultaten från den delen av studien redovisas i två rapporter från Sweco: 
Utvärdering av de nya hastighetsgränserna. Process- och genomförandestudie av olika 
kommuners hastighetsrevisioner samt Utvärdering av nya hastighetsgränser. Process- 
och genomförandestudie av hastighetsrevisioner i tätorter. Sammanställning och analys 
av intervjuer (båda Sweco, 2011). Dessa två rapporter utgör tillsammans med före-
liggande rapport de tre underlagsrapporter som har tagits fram inom process- och 
genomförandestudien. 
 

Frågeställningar och metod 
I föreliggande rapport beskrivs och analyseras regionala beslutsfattares problembilder, 
förväntningar och erfarenheter av hur införandeprocessen hittills har genomförts, med 
utgångspunkt i följande frågor: 

Syn på det nya hastighetsgränssystemet. Vilka prioriteringar mellan olika politiska 
mål 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 
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(t.ex miljö-, näringslivs- och trafikintressenter) har framkommit till berörda besluts-
fattare och vilka reaktioner förväntas? 

Erfarenheter av införandeprocessen under etapp 1 och etapp 2. Hur ser man på hur 
den hittillsvarande införandeprocessen har bedrivits? Vad har varit positivt respektive 
negativt när det gäller frågor kring inflytande, förankring, delaktighet? Skillnader i 
införandeprocessen under etapp 2 i jämförelse med etapp 1? 

Hanteringen under etapp 2 av de identifierade utvecklingsområdena efter etapp 1. 
Vilken är beslutfattarnas syn på hastighetsgränssystemets koppling till åtgärds-
planeringen, tydligheten i de redovisade beslutsunderlagen vad gäller prioriteringar 
mellan olika mål som tillgänglighet och miljö samt den politiska förankringen på olika 
nivåer av det nya hastighetsgränssystemet? Varför har vissa mål hanterats mer tydligt 
och andra tonats ned? 

Kommunernas arbete med hastighetsplaner. Hur har arbetet och processen över-
gripande gått till i kommunen? Vilka är de viktigaste erfarenheterna?  

Syn på hanteringen av framtida förändringar av hastighetsgränser. Vilka 
förbättringar i beslutshanteringen och processen i övrigt är önskvärda? Hur ska de 
framtida förankringsprocesserna genomföras i samarbete mellan Trafikverket och 
berörda offentliga aktörer? Vilken roll ska olika aktörer spela i denna process?  

För att få det datamaterial som behövs för att kunna beskriva och analysera hur besluts-
fattare inom olika regioner i Sverige ser på det nya hastighetsgränssystemet, med fokus 
på etapp 2, har kvalitativa intervjuer valts som metod. I studien har en intervjuguide 
använts (se bilaga 1), vars utformning delvis grundar sig på de resultat som framkom i 
utvärderingen av etapp 1 (Svensson & Svensson, 2009). Frågorna följer de fråge-
ställningar som beskrivs ovan och berör därmed i stora drag olika aktörers syn på det 
nya hastighetsgränssystemet, prioriteringar i samband med hastighetsgränser samt syn 
på och erfarenheter av införandeprocessen under etapp 1 och etapp 2. 

För att få en god geografisk spridning och goda förutsättningar för variationer i 
materialet har fyra regioner studerats. I varje region har intervjuer genomförts med 
representanter för de regionövergripande remissinstanserna, se nedan, samt från en 
kommun per region. Regioner och kommuner har valts ut efter samråd med den 
styrgrupp inom Trafikverket som ansvarar för regeringsuppdraget rörande det nya 
hastighetsgränssystemet. Följande regioner och kommuner ingår i studien: 
 

• Västerbottens län, Umeå kommun 
• Skåne län, Malmö stad 
• Södermanlands län, Strängnäs kommun 
• Hallands län, Kungsbacka kommun 

Följande organisationer och organisationsföreträdare har intervjuats i varje region: 
 

• Kommuner (en kommun inom vardera regionen): en ledande politisk företrädare 
(kommunalråd) samt en högre tjänsteman (kommunchef, utvecklingschef) 

• Regionförbund/regionalt samverkansorgan: en tjänsteman ansvarig för 
kommunikationer/infrastruktur  

• Länspolismyndighet: en trafikpolischef  
• Länsstyrelse: en tjänsteman ansvarig för kommunikationer/infrastruktur  
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Urvalet följer således, avseende respondenternas positioner, samma struktur som 
användes i utvärderingen av etapp 1 (Svensson & Svensson, 2009). I bilaga 2 finns en 
förteckning över de respondenter som har intervjuats. Sammantaget har 23 personer 
intervjuats. Utöver intervjuerna ingår i det samlade datamaterialet de remissyttranden 
rörande det nya hastighetsgränssystemet som har lämnats in i respektive region. 
 

Resultat 
I rapporten ges en förhållandevis utförlig bild av de synsätt, uppfattningar, problem-
bilder, erfarenheter och förväntningar som intervjupersonerna för fram som svar på de 
frågor som ställs i studien. Av diskussionen i rapporten framgår det att det finns tydliga 
skillnader i svaren som kan relateras till regionala och lokala förutsättningar, och till 
respondenternas ansvarsområden i de organisationer som de tillhör. Det är därför svårt 
att kort sammanfatta studiens resultat. Resultatdiskussionen i sammanfattningen sorteras 
under tre teman; genomförandeprocessen, intresse- och målkonflikter samt framtida 
förändringar av hastighetsgränser. 
 
Genomförandeprocessen 
Av intervjusvaren framgår att genomförandeprocessen under etapp 2 har förbättrats i 
jämförelse med motsvarande process under etapp 1. Den bättre koppling som många 
aktörer efterlyste mellan förslag om ändrade hastighetsgränser och åtgärdsplaneringen 
har förbättrats under etapp 2, enligt flera respondenter. Trafikverket har i förslagen om 
sänkta hastighetsgränser angett vilka brister i vägens utformning och funktion som 
motiverar sänkt hastighetsgräns, och vilka åtgärder som behöver genomföras för att 
hastighetsgränsen ska kunna vara kvar på den gällande nivån. 

Flera respondenter menar också att beredningsmaterialet, beslutsunderlag, dialog och 
informationsspridning har utvecklats under etapp 2 i jämförelse med etapp 1. I Väster-
botten framhålls Trafikverkets kompromissvilja och att flera ursprungliga förslag 
modifierades och ändrades till förmån för regionens synpunkter framförda i remiss-
yttranden och i andra sammanhang. Överlag gäller att respekten är stor för Trafikverkets 
kompetens och förmåga att bedöma vägarnas trafiksäkerhetsmässiga standard och att 
koppla olika objektivt mätbara faktorer till en viss lämplig hastighetsgräns. 

Fortsatt finns det givetvis en hel del kritiska synpunkter på hur genomförandeprocessen 
har bedrivits. Den förhållandevis snäva tidsplanen och att det är så många ansvars-
områden, myndigheter och beslutsfattare inblandade i processen medför att införandet 
av det nya hastighetsgränssystemet är en stor utmaning. Den genomdrivna kopplingen 
till åtgärdplaneringen har skapat osäkerhet i frågor om ansvar, finansiering och 
tidsplaner för de åtgärder som har identifierats för att ”undvika” sänkta hastighets-
gränser. Bland respondenterna märks uppfattningen att Trafikverkets hållning och 
information om dessa faktorer har vacklat och förändrats under processens gång. 

Flera respondenter menar, på samma sätt som efter etapp 1, att Trafikverket inte tar 
tillräcklig hänsyn till att frågan om hastighetsgränser är en politiskt laddad fråga 
beroende på sambanden mellan hastighetsgräns, framkomlighet, restider och regional 
utveckling. Regionförbund, kommuner och länsstyrelser behöver tid för att kunna 
förankra frågorna politiskt och låta politiker få tid att sätta sig in i de ändringar som är 
aktuella och i de politiska församlingarna som styrelser och nämnder, kunna ta tydliga 
politiska beslut och ställningstaganden i frågan om ändrade hastighetsgränser. 
Trafikverkets hållning att i första hand se hastighetsgränser som en i huvudsak 
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”reglerteknisk” frågeställning kopplad till mätbara, vägtekniska utformningsfrågor, 
statistisk olycksrisk med mera kritiseras därför i studien. 

Av intervjumaterialet framgår också uppfattningen att de snäva tidsramarna, införande-
processens olika steg och inblandandet av flera olika myndigheter, ansvarsområden och 
typ av beslut har skapat just det ”plottriga” och ologiska hastighetsgränssystem som 
befarades skulle kunna bli en konsekvens redan efter etapp 1 (Svensson och Svensson, 
2009). I intervjusvaren framförs också resonemang om behov av nya revideringar och 
revisioner för att minska plottrigheten och skapa en bättre logik i skyltningen, inslag av 
”temporära” hastighetsgränser där ändringsbeslut och omskyltning snart kommer göras 
när olika åtgärder är genomförda. Risken bedöms därför som uppenbar att det blir en 
betydlig ”oreda” i hastighetsgränssystemet som kan urholka systemets legitimitet, 
minska trafikanternas regelefterlevnad, öka osäkerheten i trafiken och bli kontra-
produktivt i den meningen att trafiksäkerheten kan försämras som en konsekvens av 
dessa förhållanden. Den osäkerhet om 20-steg som tas upp i intervjusvaren bidrar också 
till just den problematiken. 
 

Intresse- och målkonflikter 
Fortfarande gäller att på samma sätt som efter etapp 1 är det grundläggande intresse-
motsättningar mellan staten, representerat av Trafikverket, och de regionala 
organisationerna som regionförbund och kommuner, som ligger bakom flera av de 
synsätt, uppfattningar och förväntningar som förs fram i intervjusvaren. Regionerna vill 
ha en så god infrastruktur som möjligt som erbjuder möjligheter att pendla och resa 
mellan olika noder i regionen. Framförallt är regionerna intresserade av korta restider 
till centralorter där de flesta arbetsplatser och sysselsättningsmöjligheter är lokaliserade.  

Självklart ligger det i regionernas intresse att de tillförs så stora resurser som möjligt 
från staten för att finansiera infrastrukturinvesteringar. De som arbetar i de regionala 
organisationerna är vana vid att argumentera för regionens intresse på olika arenor och i 
olika sammanhang, vilket självfallet även påverkar deras svar på de frågor som har 
ställts i studien. Det är också förväntat att de svar som de medverkande polismännen har 
lämnat inte på samma sätt kan sorteras in i det mönster som beskrivs ovan, eftersom 
polismyndigheternas ansvarsområden inte omfattas av de regionala intressena.  

Därför tolkar flera av respondenterna Trafikverkets förslag på sänkta hastighetsgränser 
som ett direkt hot mot den regionala utvecklingen. Förändringarna ses som ett substitut 
för investeringar som är alternativet för att hantera säkerhetsproblematiken med 
bibehållen hastighetsgräns. Förslag till höjda hastighetsgränser välkomnas eftersom 
dessa ligger helt i linje med det regionala framkomlighetsintresset. Vi ser återigen de 
mönster framträda som diskuterades i Svensson och Svensson (2009) och som ytterst 
beror på en målkonflikt mellan den nationella transportpolitikens mål om en ökad 
trafiksäkerhet genom ett bättre utformat system för hastighetsgränser, och den regionala 
politikens målsättningar om resurstillskott för investeringar i infrastrukturen. (Se även 
Svensson, Summerton & Hrelja, 2010 samt Svensson & Summerton, 2007) 

Det är också förväntat att de svar som de medverkande polismännen har lämnat inte kan 
sorteras in i det mönster som beskrivs ovan, eftersom polismyndigheternas ansvars-
områden inte omfattas av det regionala utvecklingsintresset på samma sätt som för 
kommuner och regionförbund.  

Det finns emellertid skillnader mellan regionerna som avgör vilken betydelse som 
respondenterna ger åt det nya hastighetsgränssystemet. Dessa skillnader har sin grund i 



 

VTI rapport 755 9  

vilka förutsättningar regionen har, där geografiska och ekonomiska aspekter spelar in. I 
vissa regioner kan framkomlighet på vägnätet och infrastrukturinvesteringar vara 
viktigare politiska frågor än i ekonomiskt sett mer gynnade regioner. I alla regioner ses 
dock frågan som viktig och de institutionella förutsättningar som gäller infrastruktur-
planering, finansiering och ansvarsområden  påverkar respondenternas svar på 
intervjufrågorna, och många av de mer kritiska synpunkter som lyfts kan troligen inte 
påverkas av en mer utvecklad genomförandeprocess för hastighetsgränssystemet. 
 

Framtida förändringar av hastighetsgränser 
Det finns emellertid några faktorer och förhållanden som framkommer av resultaten och 
som mer direkt skulle kunna användas för att förbättra arbetet med förändrade 
hastighetsgränser inom ramen för nu gällande institutionella förutsättningar, ansvars-
områden och finansieringsförhållanden. Vi fångar upp några centrala sådana frågor i 
diskussionen nedan som kompletterar den mer detaljerade beskrivningen av 
respondenternas uppfattningar om angelägna utvecklingsbehov och som beskrivs 
framförallt i avsnitt 2.7. 

Flera respondenter efterlyser en större helhetssyn i flera dimensioner. Fortsatt gäller att 
det finns en ovana bland regionerna att se på hastighetsgränser som en specifik fråga 
utlyft från sitt sammanhang. Den förbättrade kopplingen till åtgärdsplaneringen har fört 
tillbaka frågan om ändrade hastighetsgränser till ett större sammanhang, i jämförelse 
med etapp 1, med utformning av infrastrukturen och planerade investeringar för ökad 
framkomlighet och förbättrad trafiksäkerhet. Fortfarande gäller dock att det för flera 
respondenter upplevs som något ovant och kanske konstlat att bedöma hastighets-
gränsernas nivå utifrån en samlad transportpolitisk målbild. I praktiken har ju också 
många kriterier i stort sett fallit bort och balanseringen har i princip enbart hanterats 
som en fråga om att väga trafiksäkerhetseffekter mot konsekvenser för framkomlighet. 

Det kanske är rimligare att föreställa sig att det är det samlade transportsystemets ut-
veckling, funktion och koppling till politiska målbilder som kan bedömas utifrån mer 
täckande transportpolitiska bedömningskriterier. En mer utvecklad infrastruktur-
planering med en tydlig regional dimension som kopplar transportsystemets trafikering, 
reglering och utformning till de politiska mål som ska uppnås med systemet som 
verktyg, är något som många regioner efterlyser och arbetar med. I ljuset av den 
utvecklingen kan hanteringen av det nya hastighetsgränssystemet uppfattas som ett steg 
tillbaka där man bryter ut en detaljfråga ur sitt sammanhang, och ägnar mycket 
uppmärksamhet och resurser åt just den aspekten. 
I ett regionalt och, kanske framförallt, lokalt perspektiv kan detta leda till problem efter-
som det kan skapa intresse- och målkonflikter som förhållandevis enkelt hade kunnat 
förhindras om det finns en tydlig målbild för transportsystemets utveckling, och vilka 
politiska mål som förväntas att uppnås genom att förändra systemet i en viss riktning 
och använda det som utvecklingsverktyg. Ett sådant helhetsperspektiv gör att frågan om 
hastighetsgränser kan fogas in i ett fungerande sammanhang.  

I ljuset av detta perspektiv kan respondenternas efterfrågan på en mer samlad 
geografisk, områdesbaserad, hantering av hastighetsgränser förstås. Många 
intervjupersoner hade önskat att förändringarna hade genomförts område för område 
istället för att följa vägarnas klassindelning och administrativa ansvarsområden. Därmed 
hade det varit lättare att skapa en större överblick och, framförallt, undvika problem 
med ökad ”plottrighet”, för trafikanterna ologisk skyltning och behov av nya 
revideringar och omskyltningar. Fortfarande gäller att flera respondenter saknar en bra 
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översiktlig beskrivning av samtliga förändringar som har genomförts i den egna 
regionen för att kunna göra en samlad konsekvensanalys och få en aktuell helhetsbild. 

Avslutningsvis, kan givetvis behovet av uppföljning av de genomförda förändringarna 
lyftas fram som ett angeläget område. Till stora delar är intervjusvaren baserade på 
förväntade konsekvenser av förändringarna i sig, och på förmodade samband mellan en 
mängd andra faktorer. Det är därför viktigt att få fram svar på vilka effekter som 
egentligen uppstod efter de genomförda förändringarna, och hur dessa effekter förhåller 
sig till de målsättningar som finns för vad det nya hastighetsgränssystemet ska kunna 
åstadkomma. Den uppfattningen förs också fram av respondenter i studien. Det vore 
också självklart bra om en för argumentationen så viktig orsakskedja som sambandet 
mellan hastighetsgräns, faktisk hastighet, restider och regional utveckling kunde baseras 
på ett bättre kunskapsunderlag än vad som är fallet i dagsläget. 



 

VTI rapport 755 11  

The new speed limit system – Regional decisionmaker's vision, problems and 
experiences after Stage 2 
by Jonna Nyberg and Tomas Svensson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 
Summary 
Purpose and background 
This study aims to provide a comprehensive description and analysis of the new speed 
limit system in Sweden on the basis of decision-makers perspective on regional and 
municipal levels for Stage 2 of the implementation process. 

Stage 2, which began in 2009, handled the speed limits on highways and county roads. 
The first stage was related to the national trunk road network, i.e. European highways 
(E-roads) and certain designated highways. 

The second stage also includes a review of speed limits in urban areas, with 
municipalities processing speed limit plans based on the new system. Municipalities are 
not formally required to do a speed limit revision based on the introduction of new 
limits. Municipalities are free to decide how they want to use the speed limit system on 
municipal roads and in built-up areas. 

This study focuses on the regional perspective and assesses regional impacts of changes 
in speed limits on national roads outside urban areas. The questions dealt with were 
mainly concerned with the regional dimension, but a few general questions were also 
asked about the municipalities' work with speed limit revisions and plans in urban areas. 
The answers to these questions have been included in the analysis in the study and are 
presented in the report. 

The process and implementation study that the present report is a part of has also 
described and analysed the urban issues in depth with the work of the municipalities in 
focus. The results from that part of the study are presented in two additional reports 
from the consultancy firm Sweco: Evaluation of the new speed limits. Process and 
implementation study of the various municipalities speed audits and Evaluation of new 
speed limits. Process and implementation study of the speed revisions in urban areas. 
Compilation and analysis of interviews (both Sweco, 2011). These two reports, together 
with the present report, are the three reports that have been produced in the process and 
implementation study. 
 

Research Questions and Method 
This report describes and analyses the regional decision-makers’ problems view, 
expectations and experiences of the implementation of the new speed limit system, 
based on the following questions: 

Perceptions of the new speed limit system. What priorities between different policy 
objectives should be done? What consequences will arise? What is decisive for how the 
new system will work? 

Problem views and expectations. What are the risks of each region from the 
perspectives of various actors? What are the opportunities? What reactions from various 
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stakeholders (e.g. environmental, industrial and traffic stakeholders) have come to the 
decision makers’ knowledge and what response is expected? 

Experiences with the implementation process during Stage 1 and Stage 2. How has 
the existing implementation process been undertaken? What has been positive and 
negative in terms of questions about power, presence, and participation? Differences in 
the implementation process in Stage 2 compared with Stage 1? 

The treatment during Stage 2 of the identified development areas after Stage 1. 
What is the decision-makers' views on the speed limit system linked to investment 
planning, the clarity of the reported decisions support in terms of priorities between 
different objectives such as accessibility and environmental goals, and the political 
anchoring at various levels of the new speed limit system? Why are some objectives 
handled more clearly, for example accessibility and safety, and other toned down, such 
as environment and gender equality? 

Municipalities work with the speed plans. How have the work and the process overall 
worked in the municipalities? What are the key lessons? 

Demanded approaches to the management of change of speed limits in the future. 
What improvements in management decisions and the process are desirable? How will 
the future anchoring processes be done in cooperation between the Transport Admin-
istration and local and regional authorities? What role should different actors play in 
this process? 

To obtain the data sets needed to describe and analyse decision makers in different 
regions of Sweden views on the new speed limit system, qualitative interviews was 
selected as the method. In the study, an interview guide was used (see Annex 1), with 
questions partly based on the results from the evaluation of Stage 1 (Svensson & 
Svensson, 2009). The questions follow the research questions outlined above and, 
therefore, concern largely different participants' views of the new speed limit system, of 
priorities relating to speed limits, and the views on and experiences of the 
implementation process during Stage 1 and Stage 2. 

To get a good representation four different Swedish regions were studied. In each 
region, interviews were conducted with representatives from the region-wide authorities 
and from a selected municipality per region. Regions and municipalities have been 
selected after consultation with the Transport Administration. The following regions 
and municipalities are included in the study: 
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• The County of Västerbotten and Umeå Municipality 

• The County of Skåne and Malmö Municipality 

• The County of Södermanland and Strängnäs Municipality 

• The County of Halland, Kungsbacka Municipality 
 

The following organisations and organisation representatives were interviewed in each 
region: 

• Municipalities (one municipality in each region): a leading politician (e.g. the head 
of the leading municipality board), and a senior official 

• Regional Development Council/regional coordination bodies: an official 
responsible for transport and infrastructure 

• County Police Department: a traffic police officer 

• County Administrative Board: an official responsible for the transport and 
infrastructure planning 

The selection follows, for the respondents' positions, the same structure used in the 
evaluation of Stage 1 (Svensson & Svensson, 2009). Annex 2 provides a list of those 
respondents who were interviewed, overall 23 people. In addition to the interviews all 
the official responses from authorities on the first suggestions from the Transport 
Administration concerning new speed limits were analysed. 
 
Results 
This report provides a fairly detailed picture of the views, opinions, problems, 
experiences and expectations of respondents for the response to the questions posed in 
the study. The discussion in the report shows that there are clear differences in the 
responses that can be related to regional and local needs and respondents' 
responsibilities in the organisations they belong to. It is therefore difficult to briefly 
summarise the results of the study. The discussion of the results in the summary is 
sorted under three themes: the implementation process, conflicting objectives, and 
future changes in speed limits. 
 
The implementation process 
The interview responses show that the implementation process in Stage 2 has been 
developed and improved in comparison with the corresponding process in Stage 1. The 
better link that many stakeholders called for between changing speed limits and 
measures in the investment planning has been improved during Stage 2. The National 
Transport Administration has in the proposals for reduced speed limits indicated which 
deficiencies in road design justifying the lowered speed limit, and what steps need to be 
taken to remain at the current level. 

Several respondents also believe that the material for decision-making, dialogue and 
dissemination of information has developed during Stage 2 compared with Stage 1. 
Respondents in the County of Västerbotten highlights Transport Administration's 
willingness to compromise, and several original proposals was modified and amended 
in favour of the region's views expressed in consultation responses. Overall, the respect 
is high for the Transport Administration's competence and ability to evaluate road 
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traffic safety standards and link various objectively measurable factors to a suitable 
speed limit. 

Further, there are obviously a lot of critical comments on how the implementation 
process has been conducted. The relatively tight time schedule and that there are so 
many responsibilities, authorities and decision makers involved in the process of 
introducing new speed limits is a major challenge. The connections to the investment 
planning have created uncertainty in the issues of responsibility, funding and timescales 
for the actions identified in order to "avoid" reduced speed limits. Several respondents 
believe that the Transport Administration position and information about these factors 
have wavered and changed during the process. 

Many respondents still believe that the Transport Administration does not sufficiently 
take into account that at the regional level, the issue of speed limits to a great extent is a 
politically charged issue caused by the assumed relationship between speed, 
accessibility, travel times and regional development. Regional associations, 
municipalities, counties, etc. need time to anchor political issues and allow politicians to 
get the time to familiarize themselves with the changes and take clear political decisions 
and positions in political assemblies of boards and committees on the issue of changing 
speed limits. Transport Administration's approach to first see speed limits as an 
essentially "technical rules" issue related to measurable, road engineering design issues, 
statistical risk of accident, etc. is therefore criticized by many respondents. 

It also appears from the interviews that many respondents unfortunately believe that the 
time constraints, the introduction process in its various stages and participation by 
several different authorities, responsibilities and type of decisions has created the very 
"cluttered" and illogical speed limit system that many feared might be a consequence 
after Stage 1 (Svensson & Svensson, 2009). The interviews show often arguments about 
the need for new revisions to reduce the diversities in speed limits and create a better 
logic. The risk is therefore assessed as obvious that there will be a considerable 
confusion about the speed limit system that may undermine the legitimacy, reducing 
road user compliance, increase uncertainty in traffic and be counterproductive in the 
sense that traffic safety may be impaired as a consequence of these conditions. The 
uncertainty about the status of the 20 km/h-steps that several mention in the interview 
responses also contribute to that particular problem. 
 
Conflicting objectives 
Still, in the same way as for Stage 1, there is a fundamental conflict of interests between 
the national level, represented by the Transport Administration, and the regional 
organisations as regional councils and municipalities, which lie behind many of the 
views, perceptions and expectations that are put forward in the interview responses. The 
regions would have such a good infrastructure as possible, offering opportunities to 
commute and travel between different nodes in the region. In particular, the regions are 
interested in short travel times to central locations where most jobs and employment 
opportunities are located. 

Of course, it is in the interest of the regions that the central government finance infra-
structure investments in a large extent. Those who work in the regional organisations 
are used to argue for the region's interest in various venues and in different contexts, 
which obviously also affect their responses to the questions posed in the study. It is also 
expected that the answers given by the participating police officer do not fall into these 
patterns as police responsibilities are not covered by regional interests in the same way. 
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Therefore, many of the respondents interpret the Transport Administration's proposal to 
lower speed limits as a direct threat to regional development. The changes are seen as an 
inferior substitute for investments with the option to manage security issues while 
maintaining speed. Proposal for higher speed limits are welcomed as these are fully in 
line with the regional accessibility interest. We see again the patterns emerge as 
discussed in Svensson and Svensson (2009), which ultimately depends on a conflict 
between the national transport policy aim of improving road safety through a better 
designed system of speed limits, and the regional policy objectives for additional 
resources for investment in infrastructure. (See also Svensson, Summerton & Hrelja, 
2010 and Svensson & Summerton, 2007) 

Furthermore, there are differences between the regions that determine the importance 
that the respondents give to the new speed limit system. In regions that are more 
vulnerable to declining employment opportunities with repressed economic conditions 
in several municipalities, the average speed on roads and infrastructure investment are 
more important political issues than in economically more favoured regions. In all 
regions, however, is the issue important and the institutional conditions relating to 
infrastructure planning, funding, responsibilities, etc. affect respondents' answers to 
interview questions, and many of the more critical comments raised can probably not be 
affected by a more developed implementing process for the speed limit system. The 
fundamental conflicting objectives and interests will still be present. 

 
 Future changes to speed limits 
However, there are some factors and conditions that emerge from the results that can 
more directly be used to improve the process of changing speed limits within the current 
institutional framework, responsibilities and funding conditions. We catch up some of 
the key issues in the discussion below. The more detailed description of respondents' 
perceptions of urgent development needs is mainly described in Section 2.7. 

Several respondents called for a more holistic approach in several dimensions. Further, 
the interviewed officials in the regions are still not familiar to see the speed limits as a 
specific issue separated from its context. The improved link with investment planning 
has brought back the issue of changing speed limits to a larger context, in comparison 
with Stage 1, with the design of infrastructure and planned investments for increased 
accessibility and improved road safety. But it is still strange and perhaps artificial for 
many respondents to assess the speed limit on the basis of overall transport policy goals. 
In practice, many criteria have largely fallen away and the balancing has basically only 
dealt with as a matter of weighing the road safety effects of impact on accessibility. 

It is perhaps more reasonable to imagine that it is the overall transport system develop-
ment, function and association with political targets that can be judged on more comp-
rehensive transport policy assessment criteria. A more developed infrastructure planning 
with a clear regional dimension that links transport operation, regulation and design to 
the policy objectives to be achieved by the system as a tool, is something that many 
regions demands and wish to work more with. In light of this development, the 
treatment of the new speed limit system is perceived as a step back breaking a detailed 
question out of context, and pays much attention and resources on that particular aspect. 

In a regional and a local perspective, this can lead to problems because it can generate 
conflicts of interests that relatively simple could have been prevented if there is a clear 
vision for transport system development, and the political objectives that are expected to 
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be achieved by changing the system in a specific direction and use it as a tool. In such a 
holistic perspective, the question of speed limits can be inserted into a workable context. 

In light of this perspective, respondents' demand for a more comprehensive geographic, 
area-based management with speed limits is of course not surprising. Many 
interviewees had hoped that the changes had been implemented area by area instead of 
following road classes and administrative responsibilities. It would then have been 
easier to create greater transparency and, above all, avoid the problem of increased 
"cluttering", illogical road signage and the need for new revisions and replaced signs. It 
is still the case that many respondents do not have a good picture of all changes that 
have taken place in their region in order to make an overall impact assessment and get a 
current overview. 

Finally, there is of course an urgent need to follow up the actual consequences of the 
initiated changes in speed limits. Much of the interview responses are based on the 
expected consequences of the changes themselves, and supposed links between hosts of 
other factors. It is therefore important to get the answers to the effects that actually 
occurred after the initiated changes, and how these effects relate to the objectives set out 
for what the new speed limit system should be able to accomplish. This view is also 
promoted by many respondents in the study. It would obviously be a good thing if one 
for the argumentation so important causal chain, the relationship between speed limits, 
actual speed, travel times and regional development, could be based on better 
knowledge than is the case in the current situation. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
I september 2005 lämnade Vägverket1 förslag till ett nytt hastighetsgränssystem, baserat 
på 10-steg i hastighetsgränsskalan (Vägverket, 2005). Med kompletterande hastigheter 
på 40, 60, 80, 100 och 120 km/h avsågs förändringarna möjliggöra stora trafiksäkerhets-
vinster och en större acceptans för hastighetsgränserna bland trafikanter och allmänhet. 
Det nya hastighetsgränssystemet bedömdes även kunna skapa en bättre balans mellan 
kraven på trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och 
jämställdhet. Regeringen överlämnade sedan en proposition till Riksdagen om det nya 
systemet i mars 2007 (Proposition 2006/2007:73, Nya hastighetsgränser). Förslaget 
bifölls av Trafikutskottet och Riksdagen fattade beslut om att införa det nya 
hastighetsgränssystemet den 24 maj 2007 (Riksdagen, 2007).  

Införandet av det nya hastighetsgränssystemet påbörjades med att Vägverket under en 
första etapp år 2008 omprövade hastighetsgränserna på stamvägnätet utanför tätt-
bebyggt område. I en andra etapp, som påbörjades 2009, prövades hastighetsgräns-
ändringar på övriga riksvägar och länsvägar. Den andra etappen innehåller också en 
omprövning av hastighetsgränser inom tätort, där det är kommunerna som arbetar fram 
hastighetsplaner med utgångspunkt från det nya systemet. Vägverket har tillsammans 
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gett ut handboken ”Rätt fart i staden” 
(2008). Syftet med handboken är att den ska fungera som planeringsstöd och underlätta 
för kommunerna i arbetet med hastighetsöversyner och framtagande av hastighetsplaner 
(Vägverket, 2010). Kommunerna är dock inte formellt sett skyldiga att göra en 
hastighetsöversyn och utifrån den införa nya hastigheter, utan bestämmer själva hur de 
vill använda sin rätt att besluta om hastighetsgränser på kommunala vägar och inom 
tättbebyggt område (SKL & Vägverket, 2008).  

I en utvärdering av den första etappen, etapp 1, intervjuades regionala beslutsfattare 
angående det nya hastighetsgränssystemet (Svensson & Svensson, 2009). Studien 
visade att det fanns en betydande ovana bland respondenterna att hantera och diskutera 
omprövningar av hastighetsgränser, vilket medförde svårigheter att bilda sig en 
uppfattning om syftet med omprövningen och det nya systemet. Denna problematik 
sammanhängde med intervjupersonernas uppfattning att det nya systemet drevs igenom 
utan en tydlig koppling till åtgärdsplaneringen. För aktörer i regioner är 
hastighetsgränsen en faktor som påverkar framkomligheten, vilket i sin tur är en faktor 
som påverkas av fysiska investeringar i infrastrukturen. Flera respondenter efterlyste 
därför en tydligare koppling till vilka åtgärder som behövde göras i framförallt 
investeringsplanerna för att undvika föreslagna sänkningar av hastighetsgränser 
(Svensson & Svensson, 2009). 

En klar majoritet av de som intervjuades i studien ansåg att det inte är motiverat att 
sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten. Framkomlighet och regional 
utveckling ska prioriteras genom att förbättra vägnätets standard och höja 

                                                 
1 Den 1 april 2010 avvecklades Vägverket och en ny organisation – Trafikverket – 
bildades. Införandet av det nya hastighetsgränssystemet har skett under Vägverkets regi. 
I föreliggande studie hänvisas det till både Vägverket och Trafikverket, beroende på när 
i tiden det avses. 
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hastighetsgränserna. Sänkta gränser på vägar som är viktiga för pendling och regional 
utveckling är inte acceptabelt. I den meningen visade resultaten att det saknas ett 
regionalt politiskt stöd för det nya hastighetsgränssystemet och dess konsekvenser vid 
tillämpningar som medför lägre hastighetsgränser. Bland intervjuade poliser i ledande 
ställning var dock stödet för att prioritera trafiksäkerheten genom sänkta 
hastighetsgränser större. 

För kommuner och regionala samverkansorgan är frågan om hastighetsgränser en 
politisk fråga beroende på de negativa konsekvenser för framkomlighet, pendling och 
regional utveckling som sänkningar av hastighetsgränser anses leda till. Därför 
efterlystes en bredare förankringsprocess inför etapp 2 än den som tillämpades vid 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 borde enligt respondenterna 
diskuteras i en bredare och mer öppen politisk diskussion som klargör hur det nya 
systemet bör tillämpas och som kopplar de förändrade hastighetsgränserna till 
åtgärdsplaneringen. Det remissförfarande som användes i etapp 1 ansågs inte som 
tillräckligt när hastighetsgränserna på vägarna utanför det nationella stamvägnätet ska 
omprövas. Hastighetsgränsernas nivå uppfattades som en i grunden politisk fråga där 
olika transportpolitiska mål ska vägas mot varandra (Svensson & Svensson, 2009). 

I den studie som avrapporteras i föreliggande rapport redovisas de regionala besluts-
fattarnas syn, problembilder och erfarenheter efter etapp 2. Studien gör det möjligt att 
jämföra de båda etapperna av införandet av det nya systemet och identifiera eventuella 
förändringar i synsätt, problembilder och erfarenheter. Studien möjliggör också en 
uppföljning av de utvecklings- och förbättringsområden som lyftes fram efter etapp 1 
(diskuteras i Svensson & Svensson, 2009).   

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ge en samlad beskrivning och analys av det nya hastighets-
gränssystemet utifrån beslutsfattares perspektiv på regional och kommunal nivå efter 
etapp 2. Regionala beslutsfattares problembilder, förväntningar och erfarenheter av hur 
införandeprocessen hittills har genomförts studeras, med utgångspunkt i följande frågor: 

Syn på det nya hastighetsgränssystemet. Vilka prioriteringar mellan olika politiska 
mål 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 
(t.ex. miljö-, näringslivs- och trafikintressenter) har framkommit till berörda besluts-
fattare och vilka reaktioner förväntas? 

Erfarenheter av införandeprocessen under etapp 1 och etapp 2. Hur ser man på hur 
den hittillsvarande införandeprocessen har bedrivits? Vad har varit positivt respektive 
negativt när det gäller frågor kring inflytande, förankring, delaktighet? Skillnader i 
införandeprocessen under etapp 2 i jämförelse med etapp 1? 

Hanteringen under etapp 2 av de identifierade utvecklingsområdena efter etapp 1. 
Vilken är beslutfattarnas syn på hastighetsgränssystemets koppling till åtgärds-
planeringen, tydligheten i de redovisade beslutsunderlagen vad gäller prioriteringar 
mellan olika mål som tillgänglighet och miljö samt den politiska förankringen på olika 
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nivåer av det nya hastighetsgränssystemet? Varför har vissa mål hanterats mer tydligt 
och andra tonats ned? 

Kommunernas arbete med hastighetsplaner. Hur har arbetet och processen 
övergripande gått till i kommunen? Vilka är de viktigaste erfarenheterna?  

Syn på hanteringen av framtida förändringar av hastighetsgränser. Vilka 
förbättringar i beslutshanteringen och processen i övrigt är önskvärda? Hur ska de 
framtida förankringsprocesserna genomföras i samarbete mellan Trafikverket och 
berörda offentliga aktörer? Vilken roll ska olika aktörer spela i denna process?  

 
1.3 Metod och material  
Kvalitativa intervjuer 
För att få det datamaterial som behövs för att kunna beskriva och analysera hur besluts-
fattare inom olika regioner i Sverige ser på det nya hastighetsgränssystemet, med fokus 
på etapp 2, har kvalitativa intervjuer valts som metod. Den kvalitativa intervjun är halv-
strukturerad, vilket innebär utrymme för öppenhet i intervjuerna, eftersom intervjuaren 
inte låser sig till givna tolkningsscheman (Kvale, 1997).  

 

Urval 
För att få en god geografisk spridning och goda förutsättningar för variationer i 
materialet har fyra regioner studerats. I varje region har intervjuer genomförts med 
representanter för de regionövergripande remissinstanserna, se nedan, samt från en 
kommun per region. Regioner och kommuner har valts ut efter samråd med den 
styrgrupp inom Trafikverket som ansvarar för regeringsuppdraget rörande det nya 
hastighetsgränssystemet. Följande regioner och kommuner ingår i studien: 
 

• Västerbottens län, Umeå kommun 
• Skåne län, Malmö stad 
• Södermanlands län, Strängnäs kommun 
• Hallands län, Kungsbacka kommun 

 

Följande organisationer och organisationsföreträdare har intervjuats i varje region: 

 
• Kommuner (en kommun inom vardera regionen): en ledande politisk företrädare 

(kommunalråd) samt en högre tjänsteman (kommunchef, utvecklingschef) 
• Regionförbund/regionalt samverkansorgan: en tjänsteman ansvarig för 

kommunikationer/infrastruktur  
• Länspolismyndighet: en trafikpolischef  
• Länsstyrelse: en tjänsteman ansvarig för kommunikationer/infrastruktur  

 

Urvalet följer således, avseende respondenternas positioner, samma struktur som 
användes i utvärderingen av etapp 1 (Svensson & Svensson, 2009). I bilaga 2 finns en 
förteckning över de respondenter som har intervjuats.  
Vad gäller kommunerna har det i några fall inte varit möjligt att få tillfälle att intervjua 
den ledande politiska företrädaren (det kommunalråd som är ordförande i respektive 
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kommunstyrelse) respektive högste tjänstemannen (kommunchef/utvecklingschef). I 
dessa fall har intervjuer genomförts med till exempel 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen respektive tjänsteman på chefsnivå inom berörd förvaltning 
(samhällsbyggnad, gatukontor etc.)  

Sammantaget har 23 personer intervjuats. Inledningsvis var målet att 20 personer skulle 
intervjuas, men vid två intervjuer deltog ytterligare personer, då den tillfrågade 
respondenten önskade att ytterligare någon/några ur organisationen som var insatta i 
ämnet deltog.  

 

Intervjuguide 
I den föreliggande studien har en intervjuguide använts (se bilaga 1), vars utformning 
delvis grundar sig på de resultat som framkom i utvärderingen av etapp 1 (Svensson & 
Svensson, 2009). Frågorna följer de frågeställningar som beskrivs ovan och berör därför 
i stora drag olika aktörers syn på det nya hastighetsgränssystemet, prioriteringar i 
samband med hastighetsgränser samt syn på och erfarenheter av införandeprocessen 
under etapp 1 och etapp 2. 

 

Genomförande av intervjuer 
Flertalet av intervjuerna har genomförts på respektive intervjupersons arbetsplats, 
medan några intervjuer har gjorts via telefon av praktiska skäl. I genomsnitt har en 
intervju tagit mellan 40 och 60 minuter i anspråk. Under samtliga intervjuer gjordes 
ljudupptagningar, med intervjupersonernas medgivande. Intervjuerna genomfördes 
mellan september och november månad 2011.  

 

Remissyttranden 
I studien har även dokument i form av remissyttranden rörande Vägverkets (idag Trafik-
verket) förslag till nya hastighetsgränser för etapp 2 genomlästs. Remissinstanserna i 
detta fall motsvarar de organisationer i de fyra regionerna där representanter har 
intervjuats enligt ovan, det vill säga regionförbund/regionalt samverkansorgan, 
länsstyrelser, länspolismyndighet samt kommuner. Remissyttrandena har genom 
Trafikverkets försorg ställts till studiens förfogande. I flera fall har de personer som 
intervjuats även medverkat i remisskrivandet. 

 

Analys 
Intervjumaterialet har i ett första led transkriberats och genomlästs noggrant och 
anteckningar i form av teman har gjorts i själva intervjuutskrifterna. Analysförfarandet 
kan jämföras med det som Widerberg (2002) kallar ”analystrådar”, där intervjuerna 
genomläses och anteckningar – ”trådar” – görs över sådant som ses som intressant. Med 
hjälp av de identifierade temana (analystrådarna), som även utformats med hjälp av 
intervjuguiden och studiens frågeställningar (se ovan), har sedan citat från de olika 
intervjuerna samlats under respektive tema. Detta är en metod som ökar möjligheterna 
att få med ”allt” (Widerberg, 2002). Därefter har materialet ytterligare analyserats och 
sammanställts.  
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I analysen har fokus legat på att både se likheter och variationer i materialet, och på 
olika nivåer som mellan olika aktörsroller och olika regioner. För att belysa såväl 
likheter och variationer i det empiriska materialet återges i rapporten citat från 
intervjuerna, i form av indragna s.k. blockcitat. Citaten är ordagranna, men har 
redigerats något för att undvika talspråk. I de fall då citaten har kortats ned är detta 
markerat med /…/. Eventuella förtydliganden har markerats inom hakparantes. Efter 
varje citat finns en referens till intervjuförteckningen.  

Det förtjänar att i detta sammanhang påpekas att det är respondenternas egna upp-
fattningar, erfarenheter och synsätt som redovisas i rapporten. I egenskap av att vara en 
kvalitativ fallstudie görs inte heller några anspråk på generaliserbarhet eller 
representativitet i statistisk mening. 

Intervjumaterialet, som består av respondenternas svar på de frågor som har ställts, 
utgör det huvudsakliga underlagsmaterialet för den beskrivning och den analys som har 
genomförts i studien. Remissyttrandena har i studien framförallt använts för att erhålla 
en större förståelse och kunskap för regionernas förutsättningar och ståndpunkter, vilket 
har använts både vid intervjuerna och vid tolkningarna av intervjusvaren. 

 
1.4 Avgränsning 
Studien fokuserar på de regionala perspektiven och de bedömda regionala 
konsekvenserna av förändrade hastighetsgränser på det statliga vägnätet utanför tätorter. 
I studien har som anges ovan en ledande politisk företrädare och en ledande tjänsteman 
intervjuats i varje kommun. Frågorna har i första hand gällt den regionala dimensionen, 
men några övergripande frågor har även ställts om kommunernas arbete med 
hastighetsrevisioner och hastighetsplaner. Svaren på dessa frågor har ingått i 
analysmaterialet i studien och redovisas i rapporten. 

I den process- och genomförandestudie som föreliggande rapport är en del av har 
emellertid även tätortsfrågorna med kommunernas arbete i fokus beskrivits och 
analyserats mer ingående. Kommunerna är fria att bestämma själva hur de vill arbeta 
med hastighetsplaner och hastighetsgränser. Men eftersom Trafikverket och SKL 
gemensamt har producerat planeringsstöd och ordnat utbildningstillfällen har många 
kommuner arbetat aktivt med hastighetgränser inom tättbebyggt område under den 
tidsperiod som sammanfaller med etapp 2 av införandet av det nya 
hastighetsgränssystemet. Process- och genomförandestudien omfattar därför också de 
kommunala hastighetsöversynerna. Resultaten från den delen av studien redovisas i två 
rapporter från Sweco: Utvärdering av de nya hastighetsgränserna. Process- och 
genomförandestudie av olika kommuners hastighetsrevisioner samt Utvärdering av nya 
hastighetsgränser. Process- och genomförandestudie av hastighetsrevisioner i tätorter. 
Sammanställning och analys av intervjuer (båda Sweco, 2011). Dessa två rapporter 
utgör tillsammans med föreliggande rapport de tre underlagsrapporter som har tagits 
fram inom process- och genomförandestudien. 

 
1.5 Disposition 
I det följande kapitlet 2 redovisas resultaten av intervjustudien. I avsnitt 2.1 Införande 
av nya hastighetsgränser – etapp 2 beskrivs de remissvar som inkommit från de i 
studien aktuella organisationerna gällande Trafikverkets förslag till ändrade 
hastighetsgränser, samt formerna för hur kommunerna arbetar med hastighetsrevisioner 
och hastighetsplaner baserade på intentionerna bakom det nya hastighetsgränssystemet. 
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De faktiska hastighetsgränsförändringar som genomförts i regionerna under etapp 2 
beskrivs i de kartor som finns i bilaga 3 till rapporten. I avsnitt 2.2 Respondenternas 
bild av det nya hastighetsgränssystemet berörs de förväntningar och de problembilder 
som respondenterna ser med det nya hastighetsgränssystemet, liksom vilka 
prioriteringar man gör gällande hastighetsgränser. Avsnittet avslutas med en kort 
redogörelse för skillnader mellan olika aktörer och regioner avseende synen på det nya 
hastighetsgränssystemet.  

Därefter följer i avsnitt 2.3 Reaktioner från allmänhet och näringsliv en redogörelse för 
både faktiska reaktioner som respondenterna fått från allmänheten, liksom även 
förväntade reaktioner.   

I avnsitt 2.4 Kommunernas arbete med hastighetsrevisioner och hastighetsplaner ges en 
kortfattad beskrivning av erfarenheterna av det nya hastighetsgränssystemet vad gäller 
hastighetsrevisioner och hastighetsplaner för tättbebyggt område, se dock 
avgränsningen ovan.  

De sammantagna erfarenheterna av det nya hastighetsgrässystemet beskrivs i avsnitt 2.5 
Erfarenheter av etapp 1och etapp 2, där de två etapperna även jämförs med 
utgångspunkt från de frågeställningar som har behandlats.  

Avsnitt 2.6 Hantering av identifierade utvecklingsområden berör aktörernas 
erfarenheter av huruvida Trafikverket tillgodosett de önskemål som identifierades i 
utvärderingen av etapp 1, inför arbetet med etapp 2 och som framfördes i Svensson och 
Svensson (2009). 

I avsnitt 2.7 Syn på hanteringen av framtida förändringar av hastighetsgränser beskrivs 
slutligen respondenternas förslag på hur arbetet med framtida förändringar av 
hastighetsgränser kan förbättras, utifrån de egna erfarenheterna av införandeprocessen 
under etapp 1 och etapp 2.  

I kapitel 3 görs sedan en sammanfattande diskussion av studiens resultat. 
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2 Resultatredovisning 
 
2.1 Införande av nya hastighetsgränser – etapp 2 
Följande avsnitt redogör för en sammanställning av de remissyttranden som 
länsstyrelser, regionförbund, länspolismyndighet och kommuner i de aktuella 
regionerna lämnade efter Trafikverkets förslag till ändrade hastighetsgränser. Därefter 
ges en kort beskrivning av kommunernas arbete med hastighetsgränser under etapp 2. 
De faktiska förändringar av hastighetsgränserna som sedan beslutades i samband med 
etapp 2 på riksvägar och länsvägar i de berörda regionerna beskrivs med hjälp av kartor 
i bilaga 3. 

 
2.1.1 Remissyttranden – etapp 2 
Vägverkets förslag på de förändrade hastighetsgränserna i samband med etapp 2 
skickades på remiss i augusti 2009 till alla kommuner, länsstyrelser, 
länspolismyndigheter, regionförbund och intresseorganisationer. Nedan sammanfattas 
remissyttranden för de regioner som denna studie berör.  
 

Västerbotten 
I Västerbottens län är yttranden kritiska från samtliga organisationer som ingår i 
studien, men där polismyndigheten är minst kritisk. Remissinstanserna är negativa till 
alla föreslagna hastighetsgränssänkningar och befarar stora problematiska konsekvenser 
för Västerbottens del om de genomförs. Remissinstanserna är också kritiska till den 
dittillsvarande införandeprocessen generellt, och hur kopplingen mellan förslagen om 
nya hastighetsgränser och åtgärdsplaneringen hanteras. Synpunkterna från 
remissinstanserna i Västerbotten sammanfattas i följande punktlista: 
 

• Ifrågasättande av Vägverkets remissförfarande, då man har tidigare erfarenheter 
från etapp 1 av att Vägverket inte tog hänsyn till remissyttranden (Region 
Västerbotten; Länsstyrelsen Västerbotten). 

• Snävt tilltagen remisstid (Umeå kommun). 
• Orimliga sänkningar av hastighetsgränser, som allmänheten kommer att ha svårt att 

acceptera; istället krävs förbättrade vägar för att uppnå god trafiksäkerhet utan 
sänkningar av hastighetsgränser (Länsstyrelsen Västerbotten).  

• Större hänsyn borde tas till regionala och lokala förutsättningar; Västerbotten har 
låga trafikflöden, långa avstånd, skyddade sidområden vintertid och avsaknad av 
alternativ till den egna bilen (Länsstyrelsen Västerbotten).  

• Hänsyn borde tas till de faktiska olycksutfallet på olika sträckor istället för 
statistiskt beräknad olycksrisk, med tanke på det låga trafikflödet i Västerbotten och 
andra lokala förutsättningar (Region Västerbotten). 

• Den regionala utvecklingen drabbas negativt av ökade restider p.g.a. sänkta 
hastighetsgränser, vilket framförallt drabbar inlandskommunerna (Länsstyrelsen 
Västerbotten; Region Västerbotten; Umeå kommun). 

• Farhågor att staten ska uppvisa en bristande investeringsvilja och att regionen 
därför måste stå för åtgärdskostnader för att vägarna ska få en förbättrad 
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säkerhetsstandard så att de föreslagna sänkningarna av hastighetsgränserna kan 
förhindras (Region Västerbotten; Länsstyrelsen Västerbotten).  

• Tolkar förslagen som att vägnätet i norra Sverige och de näringar som är beroende 
av dessa vägar prioriteras ned till förmån för södra Sverige (Länsstyrelsen 
Västerbotten).  

• Reducerad hastighet kan aldrig kompensera för ett bristande statligt ansvar att 
underhålla det statliga vägnätet och att bidra till en god infrastruktur som möjliggör 
arbetspendling med rimliga restider (Umeå kommun).  

• Befarar att förändringarnas negativa effekter på den regionala utvecklingen är 
större än de positiva effekter för trafiksäkerhet och miljö som förändringarna kan 
medföra (Region Västerbotten). 

• Andra åtgärder än sänkt hastighet bör prioriteras för att minska olycks- och 
dödstalen (Länsstyrelsen Västerbotten). 

• Brister och otydligheter i beredningsmaterialet som försvårar möjligheten att förstå 
prioriteringar och avvägningar bakom förändringarna (Länsstyrelsen Västerbotten). 

• Kritik mot Vägverkets begäran att länsplaneupprättarna i remissvaren redovisar om 
det finns, eller beräknas finnas, medel avsatta i länsplanen 2010-2012 för 
trafiksäkerhetsinvesteringar som kan vara alternativ till hastighetssänkningar för att 
uppnå tillräcklig säkerhetsstandard (Umeå kommun). 

• De förslagna sänkta hastighetsgränserna har negativ påverkan på målet om ett 
jämställt transportsystem, eftersom tidsförlust leder till försämrade förutsättningar 
för kollektivtrafiken och kvinnor reser med kollektivtrafik i större utsträckning än 
män (Umeå kommun).  

 

Polismyndigheten i Västerbottens län betonar vikten av att de nya hastighetsgränserna 
accepteras av allmänheten och att regelefterlevnaden blir tillräckligt hög. Det är av 
resursskäl inte möjligt att säkerställa lägre hastigheter genom polisens övervakning. Den 
tekniska analys som Vägverket gör i beredningsmaterialet kan leda till att vägar som i 
trafikanternas ögon uppfattas som lika får olika hastighetsgränser, vilket kan leda till 
lägre acceptans, enligt polismyndigheten. 
 
Skåne 

I Skåne är man betydligt mindre kritisk i remissvaren än vad fallet är för Västerbotten.  

Länsstyrelsen i Skåne svarar att man inte har något att erinra mot förslagen i sig, men 
påpekar att man till viss del saknar redovisning av kriterier och därmed tillräcklig 
redovisning av skälen bakom de föreslagna hastighetsgränserna för ett antal vägar.   

I remissen från Region Skåne framhålls det att Vägverkets beslutsunderlag är 
omfattande och ambitiöst. Enligt Region Skåne ger förändringen en positiv 
samhällsekonomisk nytta, men man befarar ändå en viss osäkerhet i de siffror som 
redovisas gällande förändringar av restider och antal dödade. Samtidigt är man positiv 
till att Vägverket redovisar åtgärdsbehoven för att få behålla och även kunna öka 
hastighetsgränserna på vägarna, då detta är en viktig information för den långsiktiga 
planeringen och den pågående åtgärdsplaneringen.  
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I remissyttrandet från Region Skåne menar man vidare att Vägverket har haft en god 
dialog med regionala och kommunala företrädare och att hänsyn tagits till vägarnas 
betydelse för transportförsörjningen i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Region Skåne 
är kritisk till att vissa av förslagen till förändrade hastighetsgränser utgår från 
åtgärdsbehov som vid remisstillfället inte var beslutade att ingå i den kommande 
regionala planen för perioden 2010-2012, men som skulle kunna aktualiseras senare. 
Man saknar även en sammanställning för hela Skåne där konsekvenser, process, 
bakgrund och effektbedömning belyses. Tidsramen, 2010-2012, ses också som alldeles 
för snäv gällande åtgärder för att motverka föreslagna hastighetssänkningar. I remissen 
framhåller Region Skåne att man kommer att avsätta medel i den regionala planen för 
mindre åtgärder på det statliga vägnätet för att säkerställa att hastighetsgränser kan 
behållas. 

Polismyndigheten i Skåne har inget att erinra mot Vägverkets förslag, men påpekar att 
det av underlaget endast framgår vilka nya hastighetsgränser som är föreslagna på 
aktuella sträckor i stort.  

Från Malmö stad konstaterar man att Vägverkets förslag inte innebär några förändringar 
av hastighetsgränserna inom kommunen. Man har dock en synpunkt gällande en väg 
som ligger utanför tättbebyggt område, men där kommunen är väghållare. Vägen har 
hastighetsgräns 90 km/h och kommunen är beredd att uppfylla säkerhetsåtgärder så att 
hastighetsgränsen kan ligga kvar på den nivån.  

 

Södermanland 

I remissyttrandena från Södermanland förekommer inte någon kritik av de föreslagna 
hastighetsgränserna. Regionförbundet Sörmland skriver i remissyttrandet att förslagen 
är väl avvägda för samtliga transportpolitiska mål. Här ska noteras att den remiss som 
Vägverket sände till Region Sörmland är en kompromiss mellan Vägverkets eget 
grundförslag och det förslag som regionförbundet lämnat till Vägverket i ett tidigare 
skede, där dialog sedan förts med Vägverket vilket resulterade i det slutliga förslaget 
(enligt intervju 7).  

Inte heller Strängnäs kommun har något att erinra mot förslagen. 

Länsstyrelsen i Södermanland och Polismyndigheten i Södermanlands län har inte 
svarat på remissen.  

 

Halland 

När det gäller Halland har de remissinstanser som är aktuella i den föreliggande studien, 
Kungsbacka kommun, Länsstyrelsen Halland, Region Halland och Polismyndigheten i 
Hallands län, inget att erinra i sina remissyttranden.  

 

Skillnader i remissyttrandena 
Det finns således stora skillnader mellan de ingående regionerna vad gäller de 
synpunkter som har lämnats i remissyttrandena. I Västerbotten uppvisar i princip alla 
remissinstanser en enad kritisk front mot de förslag till sänkta hastighetsgränser som 
framfördes i etapp 2. Yttrandena innehåller samma kritik som återfanns i motsvarande 
remissyttranden under etapp 1 (Svensson & Svensson, 2009). Sänkta hastighetsgränser 
uppfattas som ett hot mot regionens ekonomiska funktionsförmåga p.g.a. längre restider 
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i samband med arbetspendling och näringslivstransporter. Sänkta hastighetsgränser kan 
inte heller motiveras av säkerhets- och miljöskäl om mer hänsyn tas till den faktiska 
situationen på de aktuella vägarna och mindre tyngd ges åt statistiskt beräknade risker 
och samband baserade på genomsnitt. 

I de andra regionerna i studien är inslaget av kritiska synpunkter betydligt mindre än för 
Västerbottens del. De frågor som ändå lyfts är hastighetsgränsernas betydelse för den 
regionala utvecklingen och kopplingen till statens ansvar att säkerställa en god infra-
struktur. Sänkta hastighetsgränser ses som en konsekvens av att staten inte tillför till-
räckligt med resurser för att genom investeringar säkerställa motsvarande säkerhets-
standard med bibehållen, eller i bästa fall, höjd hastighetsgräns. Annan framförd kritik 
rör den ökande statliga styrningen av länstransportplanerna som blir en konsekvens av 
förslagens koppling till investeringsåtgärder för att ”förhindra” sänkningar, samt 
svårigheter att tolka hur prioriteringar och avvägningar mellan olika mål har gjorts.      

 
2.1.2 Kommunernas arbete med hastighetsöversyn och hastighetsplaner 
Vägverket (idag Trafikverket) har tillsammans med SKL gett ut handboken Rätt fart i 
staden (SKL & Vägverket, 2008). Syftet är att handboken ska vara till hjälp i kommun-
ernas arbete med hastighetsöversyn och hastighetsplaner, i samband med etapp 2. I 
handboken beskrivs en process i sex på varandra följande steg som ska mynna ut i en 
hastighetsplan. Till handboken följer ett Excel-ark där alla aktuella länkar (gator, delar 
av gator, områden) matas in och därefter fungerar som ett verktyg att använda genom 
hela processen fram till en föreslagen hastighetsgräns. Det samlade utfallet utgör sedan 
kärnan i den nya hastighetsplanen. 

Utgångspunkten är att utformandet av hastighetsgränserna ska vägas mot både stads-
byggnadskvaliteter och transportpolitiska mål. Förutom handboken har Vägverket och 
SKL genomfört 14 utbildningstillfällen där mer än 50 % av de svenska kommunerna har 
varit representerade (Vägverket, 2010). Vägverket har även sammanställt råd för 
hantering av statliga genomfarter och infarter.  

I Vägverkets delrapport gällande det nya hastighetsgränssystemet anges det att 
genomförandeprocessen i kommunerna vid tidpunkten för delrapporten inte fått något 
större genomslag. I en enkätundersökning av SKL vid halvårsskiftet 2009, utskickad till 
tjänstemän inom kommunerna, visade resultaten att cirka 40 % av kommunerna 
planerade att genomföra nya hastighetsgränser under 2009 eller 2010 i hela eller delar 
av huvudorten (Vägverket, 2010). 

Resultaten från den del av process- och genomförandestudien som fokuserar på 
kommunernas arbete med hastighetsgränser inom tättbebyggt område redovisas i två 
rapporter från Sweco: Utvärdering av de nya hastighetsgränserna. Process- och 
genomförandestudie av olika kommuners hastighetsrevisioner samt Utvärdering av nya 
hastighetsgränser. Process- och genomförandestudie av hastighetsrevisioner i tätorter. 
Sammanställning och analys av intervjuer (båda Sweco, 2011).  

I följande avsnitt redogörs resultat för den intervjustudie som har genomförts med olika 
aktörer inom de utvalda regionerna.  
 
 
2.2 Respondenternas bild av det nya hastighetsgränssystemet 
I ett övergripande perspektiv är de olika aktörerna eniga om att det nya hastighets-
gränssystemet i grunden är av godo, med systemets strävan att skapa mer trafiksäkra 
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vägar och vägar som är ”självförklarande” ur ett hastighetsgränsperspektiv. Det ses även 
som positivt att det tas ett helhetsgrepp i översynen av rådande hastighetsgränser. I 
följande avsnitt beskrivs mer utförligt för olika aktörers syn på det nya 
hastighetsgränssystemet, där både förutsättningar och konsekvenser tas upp. 

 
2.2.1 Ett självförklarande system? 
Det nya hastighetsgränssystemet med 10-steg grundar sig på tanken att 
hastighetsgränserna ska vara självförklarande. Sammantaget ger dock intervjumaterialet 
en bild av att den målsättningen inte har infriats. Flertalet respondenter anser att 
”plottrigheten” med olika hastighetsgränser har ökat, vilket anses vara svårbegripligt, 
ologiskt och förvirrande för trafikanterna. Om trafikanterna inte kan vara säkra på 
vilken hastighetsgräns som är gällande på grund av plottrighetens förvirrande 
konsekvenser, befaras det att överträdelserna av hastighetsgränserna kommer att öka 
och att systemets legitimitet urholkas.  

Brist på regelefterlevnad kan enligt respondenterna även bero på att man som trafikant 
inte förstår eller accepterar de kriterier som ligger bakom den satta hastighetsgränsen. 
Ett exempel som ges är att flera vägar, som i trafikanternas ögon uppfattas som i stort 
sett lika, har fått olika hastighetsgränser. I intervjuerna påpekas det också att 
hastighetssänkningar på en väg som kännetecknas av låg trafikintensitet inte upplevs 
som legitima av trafikanterna. I Västerbotten har sänkningar av hastighetsgränser ingen 
funktion i praktiken, menar en tjänsteman. Trafikanterna kör i samma hastighet som de 
alltid har gjort, eftersom vägarna i princip aldrig övervakas av polisen. Hastighetsnivån 
bestäms istället av trafikanterna på egen hand. 

En polisman gör i detta sammanhang en koppling till ansvarsfrågan och menar att 
Trafikverket, ”eller vem det nu är”, inte tar sitt ansvar efter genomförandet av nya 
hastighetsgränser. Respondenten menar att om trafikanterna ändå inte kör efter den 
rådande hastighetsgränsen och olyckor sker så måste åtgärder som övervakning 
tillsättas. Det medför i sin tur att nya resurser måste tillföras övervakningen eftersom 
den nuvarande tilldelningen inte räcker till för att övervaka och följa upp att de nya 
lägre hastighetsgränserna inte överträds.  

Under intervjuerna lyftes även en diskussion om ett hastighetsgränssystem byggt på 
jämna 20-steg, det vill säga där hastighetsgränserna är 40, 60, 80, 100 och 120 km/h. 
Här märks en tydlig osäkerhet kring huruvida det är Trafikverkets strategi att se till att 
det blir jämna 20-steg eller inte i framtiden. Det råder också delade meningar bland 
respondenterna om fördelar och nackdelar med 20-steg. En negativ synpunkt som 
nämns är att ett system med 20-steg försvårar flexibiliteten och arbetet med att sätta 
hastighetsgränser, vilket återges nedan av en tjänsteman på ett regionförbund: 
 

Och sedan är det likadant med många av de här mindre landsvägarna 
som idag har 70, vad händer med dem? Är de tillräckligt bra för att 
man ska ha 80? Innebär det att man måste lägga en massa satsningar 
på dem också, eller blir det då 60 i stället? (Intervju 18) 

Det finns bland intervjupersonerna en kritisk syn på 10-steg med anledning av 
svårigheter för trafikanterna att hålla reda på vilken hastighetsgräns det är som gäller på 
den aktuella sträckan. Systemet med 10-steg ses inte som möjligt att använda som 
utgångspunkt för ett ”självförklarande” vägnät, och istället förordas 20-steg, vilket ses 
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som enklare att koppla till en tydlig fysisk utformning av vägarna i respektive 
hastighetsgränsklass. 
Det är tydligt att synen på ett system med 20-steg kan präglas av huruvida 
respondenterna utgår från problemet med hur man ska sätta hastighetsgränserna i sig 
kopplade till olika kriterier, vilket underlättas av flera gränser, respektive problemet 
med trafikanternas efterlevnad och acceptans, vilket antas underlättas av färre steg. 
Denna skillnad speglar i sin tur respondenteras olika ansvarsroller, till exempel mellan 
en kommuntjänsteman och en polisman.  
 
2.2.2 Hastighetsgränser och den regionala utvecklingen  
Både remissyttranden och intervjusvar vittnar tydligt om att synen på det nya 
hastighetsgränssystemet är präglat av regionernas funktionsförmåga i ett ekonomiskt 
perspektiv och vägnätets betydelse för i första hand möjligheterna att pendla mellan 
bostäder och arbetsplatser. Respektive regions faktiska geografiska förhållanden och 
infrastrukturella förutsättningar, förstärker respektive tonar ner faktorer som 
framkomlighet och regional utveckling i remissyttranden och intervjusvar.  

I Halland, Södermanland och Skåne har remissvaren antingen uteblivit, inte framfört 
någon tyngre kritik alternativt varit relativt positiva. Men detta behöver givetvis inte 
betyda att aspekter som framkomlighet och regional utveckling inte har hög prioritet. 
Flera av de intervjuade menar att den region som de verkar inom överlag har en 
förhållandevis positiv regional utveckling, med korta avstånd och en god infrastruktur 
vilket ger goda pendlingsmöjligheter. Det har därför inte uppstått någon större friktion i 
prioritering mellan framkomlighet och trafiksäkerhet. Det nya hastighetsgränssystemet 
har i dessa regioner i praktiken inte heller inneburit sänkningar i så hög grad, vilket 
utifrån intervjumaterialet bidrar till att frågan inte har fått så stor plats. Tvärtom har 
regionerna kunnat tillgodoräkna sig en hel del höjningar av hastighetsgränserna, 
framförallt efter etapp 1 men även efter etapp 2.   

Flera respondenter i dessa regioner efterlyser trots detta en högre grad av flexibilitet i 
det nya hastighetsgränssystemet, där hänsyn kan tas till specifika lokala förutsättningar 
för att komplettera hänsynstaganden till regionala samband som arbetspendling. 
Anpassning av hastigheter borde kunna göras utifrån restider för barn och ungdomar till 
och från skolan, tunga transporter samt pendlingsresenärer, menar en respondent.  

I den tidigare nämnda process- och genomförandestudien efter etapp 1 konstaterades att 
framkomlighet har en mycket hög prioritet hos regionala beslutsfattare, eftersom den 
anses ha en avgörande betydelse för den regionala utvecklingen genom konsekvenser 
för restider för arbetspendlare. Det nya hastighetsgränssystemet blir därför en politisk 
fråga eftersom det, enligt respondenterna, finns ett direkt samband mellan 
hastighetsgränser och regional utveckling (Svensson & Svensson, 2009). 

De beslut som staten, genom Trafikverket, fattar uppfattas som avgörande för regionens 
utveckling genom prioriteringen av resurser för investeringar i transportinfrastruktur 
och genom de regleringar som bestämmer hur infrastrukturen kan användas, där 
hastighetsgränserna uppfattas som en mycket viktig del. Bestämmer staten att 
hastighetsgränserna ska sänkas bestämmer staten samtidigt att regionens förutsättningar 
ska försämras, enligt några av respondenterna i Västerbotten. Stämningen tolkas av en 
intervjuperson i en mer observerande roll i följande citat: 

 



 

VTI rapport 755 29  

Jag har varit med på något sådant här Region 
Västerbottensmöte, och det är precis som att kommunerna i 
inlandet ska dö för att det har förändrats från 110 till 100 och 
90 eller vad det kan vara. /…/ Jag tror att det är det politiska 
trycket. Framkomlighet och inlandskommunerna. Varje 
hastighetssänkning som ökar restiden från inland till kust ses 
som att deras kommuner ska gå under. /…/ Det är kommuner 
och regionalt och länsstyrelsen och alla informatörerna som 
tar upp det här... (Intervju 15) 

När det gäller intervjuerna med tjänstemän och politiker på kommunal nivå ses det inte 
som helt lätt att svara på om och hur det nya hastighetsgränssystemet konkret påverkar 
den regionala utvecklingen. Istället leder diskussionerna ofta in på frågor rörande 
kollektivtrafikens förutsättningar. Det är i dessa sammanhang som det regionala 
perspektivet konkret kommer in, det vill säga kommunernas arbete rörande 
kollektivtrafik och funktionella samband över kommungränserna, framförallt kopplat 
till arbetsmarknader. Kollektivtrafiken ses som en viktig faktor för den regionala 
utvecklingen med dess pendlingspotential. I städerna bör därför bussarnas 
framkomlighet prioriteras framför bilarnas anser respondenterna, medan man dock 
gärna ser att vägar utanför tätorten ger möjlighet till snabba resor, speciellt med tanke 
på pendling.  

 
2.2.3 Hastighetsgränser och andra transportpolitiska målsättningar 
Av intervjumaterialet och remissyttrandena framgår att den prioritering som de flesta 
respondenter och organisationer för fram rör balanseringen mellan framkomlighet 
(restider, regional utveckling) och trafiksäkerhet. Andra transportpolitiska målsättningar 
berörs i stort sett inte alls. Detta förhållande kan givetvis delvis vara en konsekvens av 
hur beredningsunderlag, samråd och dialoger m.m. har utformats. 

Intervjupersonerna inom polisen talar emellertid inte i första hand om prioriteringen 
mellan framkomlighet/regional utveckling och trafiksäkerhet. Istället utgår de från sin 
övervakande roll att se till att trafikanterna följer reglerna. Diskussioner och synpunkter 
utgår från de egna erfarenheter polisen har i sitt arbete, i mötet med trafikanter ute på 
vägarna. Polismännen framför att de till skillnad från andra remissinstanser har just 
dessa konkreta erfarenheter av och kunskap om hur det faktiskt fungerar ute på vägarna 
i regionen. Man talar till exempel om att systemet med 10-steg inte är självförklarande 
och därför inte alltid har acceptans hos allmänheten (jfr ovan). Detta kan i sin tur leda 
till brister i efterlevnad, med påföljd att trafiksäkerheten hotas eftersom det inte finns 
tillräckliga resurser för att övervaka att de nya lägre hastighetsgränserna också följs.  

I intervjuerna är det framförallt framkomlighetsaspekten och balanseringen mellan 
framkomlighet och trafiksäkerhet som respondenterna för fram. Det innebär också att 
frågor om miljö och klimat får en tendens att försvinna i diskussionerna och 
intervjusvaren. Hos några intervjupersoner framkommer emellertid synen att sänkt 
hastighetsgräns inte är ett argument för att minska farliga utsläpp – tvärtom anser de att 
det kan ge motsatt effekt i de fall då man i städer går från 50 km/h till lägre hastigheter. 
En sådan sänkning kommer inte att visa på minskade utsläpp, menar en 
kommunpolitiker. En annan intervjuperson menar att man kör på en mindre miljövänlig 
växel vid 40 km/h än vid högre hastigheter. Respondenten påpekar i detta sammanhang 
att sänkning av hastighetsgränsen från 50 km/h till 40 km/h även borde bedömas i ett 
större perspektiv för att rätt kunna avgöra miljökonsekvenserna. Uppfattningen är att 
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lägre hastigheter förutsätter en utveckling av själva fordonen för att de ska ge positiva 
miljökonsekvenser:  
 Det jag ifrågasätter, både tekniskt och ekonomiskt, det är att det inte 

alls är säkert att det blir mindre utsläpp om man kör saktare. Man kör 
på en annan växel. /…/ Och om man nu börjar sänka hastigheten, då 
måste man ju tänka på det, då ska ju utvecklingen av bilarna i Sverige 
vara anpassade till det också. Så jag är inte så övertygad att det alltid 
är... (Intervju 13) 

En politiker sätter hastighetsgränsfrågan i relation till andra möjliga åtgärder för att 
minska olycksrisken på vägarna, även när möjligheterna till nya investeringar i 
infrastrukturen är begränsade. Istället för att prioritera hastighetsgränssänkningar för att 
nå ökad trafiksäkerhet borde prioritet kunna ges till åtgärder som minskar onykter 
körning, vilket enligt respondenten är en stor bakomliggande orsak till svåra olyckor i 
trafiken: 

Det kanske hade varit nyttigare att sätta alkolås på bilarna ur 
säkerhetssynpunkt än... Vi kommer tillbaks till de här 
prioriteringarna hela tiden, för att få ner olyckorna. /…/ Ingen har 
ju kunna förklara för mig om olycksfallsrisken är större eller 
mindre om du kör 40 eller 50. (Intervju 14) 

Jämställdhetsperspektivet lyfts inte av respondenterna i intervjuerna. Däremot finns det 
med i remissyttrandet från Umeå kommun. Här påtalas att en sänkt hastighet får en 
negativ påverkan på just målet om ett jämställt transportsystem; tidsförlust leder till 
försämrade förutsättningar för kollektivtrafiken och detta drabbar kvinnor, eftersom det 
främst är kvinnor som reser med kollektivtrafik. 

Sammanfattningsvis framkommer en skillnad hos de olika intervjupersonerna avseende 
uppfattningar om vad som ska prioriteras i besluten om hastighetsgränser. Ur ett 
regionalt perspektiv talas det i denna studie främst om framkomlighet, även om 
trafiksäkerhet hela tiden finns med som den faktor som framkomligheten och den 
regionala utvecklingen/funktionsförmågan ska vägas mot.  

Här ska dock noteras att det inom en region finns en annan syn på det nya 
hastighetsgränssystemet inom de regionala organisationerna, där framkomlighetens 
betydelse inte framhävs på samma sätt som i de andra regionerna. En respondent från 
regionen menar att det är Trafikverket med sin kompetens som bör göra bedömningen 
av vägars standard och hastighetsgränssättning och konsekvenser för trafiksäkerheten 
och att dessa bedömningar ska respekteras: 

Det känns som att man borde kunna ha ganska så strikta formler 
för vad det är som ska ge vilken hastighet. Och har man det så 
tycker jag att då får vi respektera det. /…/ För mig känns det som 
att det är viktigt att Trafikverket gör de avvägningarna utifrån 
trafiksäkerhetsaspekten. /…/ Vad skulle jag ha för kompetens för 
att säga att det här ska vara en 90-väg? (Intervju 2) 

Även intervjupersonerna i kommunerna talar om framkomlighet i ett regionalt 
perspektiv, men framhåller också kollektivtrafikens roll för den regionala utvecklingen 
och problemen med hur man ska arbeta för att få ned bilismen i städerna, bland annat 
för att gynna kollektivtrafikens konkurrensförmåga. Inom polisen betonas framförallt 
vikten av acceptans och hur man ska säkerställa att trafikanterna respekterar de satta 
hastighetsgränserna. Polismännen talar också mer om trafiksäkerhet än vad övriga 
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respondenter gör och är också skeptiska till uppfattningen att marginella restids-
förändringar påverkar den regionala utvecklingen.  

Oavsett region eller ansvarsroll talas det ofta i intervjuerna om riskerna med ett plottrigt 
system och huruvida trafikanterna upplever systemet som logiskt eller inte (jfr ovan). I 
följande avsnitt redogörs därför ytterligare för intervjupersonernas uppfattningar om just 
allmänhetens och omgivningens faktiska och förväntade reaktioner på det nya 
hastighetsgränssystemet och de förändringar av hastighetsgränserna som har 
genomförts. 

 
2.3 Reaktioner från allmänhet och näringsliv  
Reaktionerna från allmänheten och näringslivet på det nya hastighetsgränssystemet har 
utifrån intervjusvaren varit relativt begränsade. Det gäller både efter etapp 1 och efter 
etapp 2 av införandet av det nya systemet.  

Flera respondenter menar att en bidragande orsak till att reaktioner från näringslivet har 
uteblivit helt eller varit sparsamma då det gäller sänkt hastighetsgräns utanför tätort är 
att de tunga transporterna ändå inte får köra över 80 km/h. De reaktioner som ändå har 
noterats handlar bland annat om yrkesförarnas situation. När hastighetsgränserna höjs 
ökar trycket på yrkesförarna att parera för pendlartrafiken som av många yrkesförare 
upplevs som aggressiv. Omkörande pendlare gör att yrkesförarna känner sig tvingade 
att köra ut på vägrenen med sina tunga fordon. Ju högre hastighetsgräns desto större 
skillnad mellan högsta tillåtna hastighet för personbilar respektive tunga fordon och 
desto större press i trafiken på yrkesförarna.  

Näringslivsorganisationer och andra närstående aktörer har emellertid reagerat negativt 
då det gäller sänkta hastighetsgränser inom tätort, framförallt är det taxibranschen som 
har haft synpunkter och där framkomlighet stått i fokus. Samma kritik har också förts 
fram av företrädare för kollektivtrafiken, att kollektivtrafikens framkomlighet och 
konkurrensförmåga försämras av lägre hastighetsgränser inom städer och tätorter.  

Även några företag och organisationer i mindre kommuner som är beroende av läns-
vägarna i det mindre vägnätet och där bra pendlingsmöjligheter saknas har reagerat 
negativt på sänkta hastighetsgränser av samma skäl som de politiska företrädarna. Ett 
exempel på detta är kommuner i nordöstra Skåne, enligt intervjupersoner inom 
regionen, vilket åskådliggörs i följande citat:  
 

Det handlar om att det inte finns järnvägsförbindelser, och man är 
trots allt beroende av de här mindre vägarna, inte bara de större 
länsvägarna, riksvägarna, utan även de inre vägarna har en viktig 
lokal funktion som länkar samman de större orterna där. (Intervju 
18) 

Bristen på reaktioner har också, enligt en respondent, handlat om att man från 
näringslivets sida inte anser att det nya hastighetsgränssystemet ger några större 
konsekvenser för företagen. Näringslivets företrädare är istället förvånade över hur 
mycket resurser som kan läggas ned på en sådan perifer företeelse som inte kommer att 
kunna få några större effekter. Detta exemplifieras i följande citat: 

 
Det var vid ett tillfälle när vi hade en dialog med Sydsvenska 
industri & handelskammaren och några näringslivsföreträdare, 
när vi tog fram den här planen. Och då vet jag att de reagerade 
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väldigt starkt. De menade väl i klartext att det kändes väldigt 
onödigt på något sätt. /…/ De tyckte att det var mycket arbete för 
väldigt lite effekt. (Intervju 18) 

En reflektion som därför kan göras med utgångspunkt från intervjumaterialet är att de 
negativa samband mellan sänkta hastighetsgränser och ekonomisk utveckling som flera 
politiker och tjänstemän framhåller, inte har föranlett några större protestyttringar från 
näringslivets sida.  

Som tidigare nämnts menar många respondenter att systemet med 10-steg riskerar att 
uppfattas som plottrigt av allmänheten och trafikanter. Detta är även någonting som 
flera intervjupersoner har fått direkta reaktioner om, framförallt de intervjuade poliserna 
som möter trafikanter dagligen i sitt arbete. Några intervjupersoner ger också konkreta 
exempel på att trafikanterna inte ser logiken i de fall då hastighetsgränserna har sänkts 
på vägar med mycket lite trafik, samtidigt som hastighetsgränsen har varit oförändrad 
eller höjts på pendlingsvägar med mycket trafik och hetsigt tempo generellt. 
Trafikanterna förstår inte alla kriterier bakom de nya hastighetsgränserna, utan uppfattar 
istället vägens utseende och standard, till exempel vägens bredd och liknande, som de 
faktorer som ska bestämma vägens hastighetgräns:  

 
  Det blir ganska mycket fokus på sidoområdena. Och som trafikant tror 

jag ibland snarare att man upplever att linjeföringen och bredden på 
vägen kanske har större betydelse. Det är ju nollvisionen som är 
styrande och det är ju rätt, det måste man säga. Det finns egentligen 
inte så mycket att säga om de prioriteringarna. (Intervju 18) 

 

2.4 Kommunernas arbete med hastighetsrevisioner och 
hastighetsplaner 

I detta avsnitt redogörs kortfattat för vad som har framkommit i studien om 
kommunernas arbete med hastighetsrevisioner och hastighetsplaner inom tättbebyggda 
områden som har genomförts parallellt med etapp 2 av hastighetsgränsöversynen på 
riksvägar och länsvägar. De politiker och tjänstemän som har intervjuats i de fyra 
kommunerna inom ramen för den del av studien som avrapporteras i föreliggande 
rapport, innehar ledande befattningar i kommunen så som ordförande i kommun-
styrelsen respektive kommunchef. Intervjusvaren rör därför i de flesta fall den 
övergripande nivån. En mer ingående beskrivning och analys av kommunernas arbete 
med hastighetsrevisioner och hastighetsplaner redogörs för i rapporterna av Sweco (jfr 
ovan).  

Överlag är intervjupersonerna positiva till att det görs en hastighetsöversyn i 
kommunen. Det som framförallt lyfts fram är att man inom kommunen själv kan 
bestämma över mest lämpliga hastighetsgränser, utifrån stadens eller tätortens lokala 
förutsättningar. Detta uttrycks i följande citat, hämtade från dels en tjänsteman, dels en 
politiker, från två olika regioner: 

Och det har ju också tvingat oss att hitta en strategi. Men enklare, 
där vi förfogar över kartan själv. Och det gör vi ju här inne i 
stadsbebyggelsen. (Intervju 3) 
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Det finns möjlighet att finna nya lämpliga hastighetsgränser både 
inne i städerna och utanför städerna. Mer lokal anpassning, det 
tycker jag är jättebra. (Intervju 19) 

Intervjumaterialet ger en bild av att frågan om översynen av hastighetsgränserna är 
politiskt förankrad, men att det framförallt är kommuntjänstemännen som har drivit 
frågan. I en stor stad som Malmö är frågan om hastighetsgränser på stadens gator en 
högintressant fråga för många politiker och invånare. En respondent beskriver det 
intresset på följande vis: 

Malmöborna har valt den politiska regimen vilket gör att den 
politiska oppositionen letar efter uppgifter som de kan känna att 
här kan vi få folkets missnöje eller liknande. De har hakat upp sig 
på trafikfrågor och trafikregleringsfrågor, för det är lite 
småpopulistiskt. Populistiska föreställningar som finns är att 
växling släpper ut mer om man kör 10 kilometer i timmen lägre 
hastigheter. (Intervju 20) 

I kommunerna använder man Vägverkets och SKLs handbok Rätt fart i staden, men 
med betydande lokala anpassningar, enligt respondenterna. En intervjuperson anger att 
materialet främst har använts i samband med kommunens översyn av hastighetsgränser i 
vissa delar av kommunen, i kommunens centralort försöker man hitta andra former för 
hastighetsgränssättningen som är linje med hur man har arbetat med frågan sedan 
tidigare, i integration med annan trafik- och stadsplanering. Samma respondent påpekar 
att den utbildning som gavs inför kommunernas arbete i samband med etapp 2 och det 
tänkta användandet av Rätt fart i staden inte kändes genomarbetad: 

 
För jag tror att de [Trafikverket] blev lite tagna på sängen när det 
här beslutet... att det kom så fort, och var inte förberedda på att de 
var tvungna att gå ut med någonting till oss i kommunerna. Så den 
här utbildningen tyckte jag inte var speciellt genomarbetad och 
genomtänkt heller. (Intervju 4) 

 
Flera intervjupersoner på kommunal nivå framhåller miljö- och klimatkonsekvenser av 
biltrafik och hastigheter på ett tydligare sätt än de respondenter som representerar 
regiontäckande organisationer. Intervjupersonerna inom kommunerna talar om betyd-
elsen av satsningar på kollektivtrafik och om behovet av sänkta hastigheter i innerstäder 
för att öka städernas attraktivitet. I diskussionerna om kollektivtrafiken fokuseras, 
förutom framkomlighet och trafiksäkerhet, även aspekter som miljö, klimat och 
politiken för ett hållbart samhälle. Samtliga dessa aspekter tenderar i intervjuerna att 
smälta samman med kommunernas målsättningar för en väl fungerande kollektivtrafik 
som tar större marknadsandelar. 
I följande citat återges emellertid hur olika intressen kan komma i konflikt med 
varandra, då sänkt hastighetsgräns främjar ett ökat cyklande genom en förbättrad 
trafiksäkerhet för cyklister, medan konsekvenserna för kollektivtrafiken – som man 
också satsar på i kommunen – bedöms bli det motsatta: 
 

Man har ett relativt starkt cykelflöde i Umeå. Och ju långsammare 
bussarna går, då får du faktiskt en positiv effekt, att då blir gång 
och cykel mer konkurrenskraftigt, när man har långsammare 



 

34 VTI rapport 755 

fordon. Och det innebär i sig att ekonomin för busstrafiken 
försämras. (Intervju 12) 

 

Sammantaget indikerar intervjumaterialet att frågan om lägre hastighetsgränser inom 
städer och tätorter i många kommuner har hamnat i konflikt med kollektivtrafikens 
intresse av hög framkomlighet och kortare restider. Detta är något som även har 
framkommit i övriga rapporter inom process- och genomförandestudien (Sweco, 2011 a 
och b). 

 
2.5 Erfarenheter av etapp 1 och etapp 2 
I detta avsnitt beskrivs respondenternas erfarenheter av införandeprocessen i sin helhet. 
Positiva respektive negativa aspekter lyfts fram i samband med frågor kring bland annat 
förankring, inflytande och delaktighet.  I avsnittet jämförs även erfarenheter från etapp 1 
med etapp 2, utifrån intervjupersonernas synpunkter och kommentarer. 

 
2.5.1 Information, förankring och beslutsunderlag 
I intervjumaterialet märks en variation vad gäller erfarenheter rörande informationen 
från Vägverkets sida i samband med etapp 2. Medan respondenterna i Västerbotten och 
Skåne överlag tycker att informationen har varit bra, tycker intervjupersoner i Halland 
det motsatta. En tjänsteman i Halland upplever att det har varit betydligt mindre 
information och dialog i samband med etapp 2, jämfört med hur det var inför etapp 1. 
Men detta kan också bero på att det nya hastighetsgränssystemet överlag inte har varit 
någon uppmärksammad fråga i Halland, varför respondenterna inte heller har några 
konkreta synpunkter på införandeprocessen. De kan inte heller alltid dra sig till minnes 
detaljerna i själva införandeprocessen med information och samråd m.m. Den 
intervjuade polismannen i regionen menar dock att informationen från Trafikverket inte 
har varit förankrad i regionen och att man från polismyndighetens sida inte har fått vara 
delaktiga i processen: 

 
Nej, jag vet inte förankrat, men de har informerat. En förankring, 
då ska man väl ha en kontroll att man verkligen har lyckats 
förankra det? Men det har inte varit någon uppföljning på det. /…/ 
Hade man på ett större sätt varit delaktig, då hade det blivit en 
förankring. Jämfört med nu då, ungefär som att skicka ut 
information till allmänheten. På samma sätt har det skett till oss, 
att de här hastigheterna blir det på grund av det. Det är ett faktum. 
(Intervju 5) 
 

I samma region menar en kommuntjänsteman att även om etapp 2 till stora delar har 
medfört positiva konsekvenser för kommunen så var beslutet om nya hastighetsgränser 
för snabbt fattat och inte genomtänkt av Trafikverket. Detta medförde även att informa-
tionen från Trafikverket inte nådde ut ordentligt och att dialoger och samråd inte hanns 
med i den omfattning som hade varit önskvärd, menar respondenten.  

I Västerbotten hyste man stora farhågor inför etapp 2 baserat på erfarenheterna från 
etapp 1 där regionens företrädare är av den uppfattningen att man helt ”kördes över” av 
Vägverket. Respondenterna menar att man från Trafikverkets sida har varit ambitiösare 



 

VTI rapport 755 35  

med information och förankring inför etapp 2 i Västerbotten, vilket också följande citat 
visar: 
 

Det gick ganska fort, etapp 1, och man var egentligen beredd på att 
det skulle gå ännu värre på etapp 2. Så man [Trafikverket] var 
ganska duktig på att fara ut och informera. Man träffade 
kommunerna, oss och alla berörda, de hade flera möten, tror jag. 
Så de var ju ganska duktiga på att förankra det från Trafikverkets 
sida. /…/ I etapp 1 hade man också det, men inte alls i samma 
utsträckning. (Intervju 11) 

Även i Skåne förs uppfattningen fram att informationen från Trafikverket inför etapp 2 
har varit bra. En tjänsteman berättar att Trafikverkets representanter besökte alla 
kommuner, diskuterade och lyssnade på kommunernas synpunkter.  

Respondenterna i Södermanland har i intervjuerna inte uttalat sig så mycket angående 
informationshanteringen av Trafikverket. Från Regionförbundets sida hade man dock 
önskat sig mer information inför arbetet med åtgärdsplaneringen och 
hastighetsgränsernas koppling till investeringar och åtgärder, vilket beskrivs i följande 
citat: 

Sedan kan vi inte tycka att de har gjort tillräckligt, alltså på det 
sättet mot oss som planupprättare eller länsplanupprättare. Där 
har det mer varit de här underkontakterna när man har haft 
möten och så, och mycket utifrån vårt eget nätverk på nationell 
nivå när vi har kallat till möten med dem. (Intervju 7) 

När det gäller polisen i både Västerbotten och Skåne anger de intervjuade att de 
beslutsunderlag som de fått gällande de aktuella sträckorna i etapp 2 har varit mycket 
bra och bättre än motsvarande underlag för etapp 1. Ändå är det främst de intervjuade 
poliserna i de här regionerna som framför kritik gällande Trafikverkets information och 
förankringsarbete i samband med etapp 2. Det handlar då bland annat om vilka kanaler 
och tillvägagångssätt som Trafikverket använt sig av i samband med informations-
spridningen och förankringen. En polisman menar att informationen till länspolis-
myndigheterna borde gå genom Rikspolisstyrelsen, för att undvika att informationen 
”fastnar” någonstans på vägen. Detta tyder i sin tur på att Trafikverket inte har 
tillräckligt bra kunskap om vilka kanaler som ska användas i samband med 
informationsspridningen inom polismyndigheterna för att det ska fungera så bra som 
möjligt, enligt respondenterna.  

 
2.5.2 Remissförfarandet och möjligheten att påverka 
I de regioner där man inte har lämnat kritiska synpunkter i remissyttranden anger 
respondenterna, inte helt oväntat, att remissförfarandet har fungerat bra och utan 
problem. Från en länsstyrelse, där inga yttranden lämnades, förklarar intervjupersonen 
att detta bland annat beror på det nära och goda samarbetet med tjänstemännen på 
Vägverkets regionkontor. Därmed blir remissförfarandet i sak överflödigt, enligt 
respondenten. Intervjupersonen menar att samarbetet skapade en samsyn inom regionen 
och en förståelse för de förslagna hastighetsgränserna på ett tidigt stadium. 

I intervjumaterialet framkommer det att man från polisens sida hade önskat att andra 
aktörer mer aktivt borde efterfråga polisens detaljerade kunskaper och djupa 
erfarenheter rörande hastighets- och trafikfrågor; kunskaper och erfarenheter som inte 
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kan byggas upp på annat sätt en genom polisens mångåriga övervakning och närvaro i 
trafiken ute på vägarna. Överhuvudtaget borde andra aktörer och organisationer höras 
mer aktivt av Trafikverket innan remissutskick, menar en respondent från polisen. Detta 
belyses i citatet nedan, där respondenten till viss del även ifrågasätter meningen med 
remissförfarandet, då inlämnade yttranden i slutänden enligt honom inte har någon 
betydelse: 

 
Jag kan tro ibland att en remiss skickar man ut för att man är 
tvungen att skicka ut den. /…/ Hade man då haft ett möte kanske 
innan med alla aktörer… För sedan när remissen ligger är den väl 
utarbetad. Det är som jag säger, det är svårt att hitta argument emot 
den när den väl ligger där. Men kanske om man i ett inledningsskede 
hade fått vara med och lämna synpunkter, det hade i vart fall känts 
bättre. (Intervju 5) 

 

Då det gäller Skåne framförs det både i remissyttrandena och i intervjuer att man i 
berednings- och beslutsunderlag saknar en samlad rapport för hela Skåne:  
  

Men det man missat det var ju de här sträckorna som fanns kvar 
där man inte ändrade. Så jag hade svårt för att få någon överblick. 
De kom här, okej, det var väl bra att de följer upp det där, det är 
helt okej, men det man missade var ju att de behöll en bit med 70. 
(Intervju 21) 
 

En samlad rapport och beskrivning skulle enligt respondenterna kunna ge en bättre 
helhetsbild och förståelse för effekter och konsekvenser av förändringarna av 
hastighetsgränserna. En tjänsteman påtalar också att Trafikverkets berednings- och 
beslutsunderlag var detaljerat, omfattande och därmed svårtillgängligt, vilket motiverar 
behovet av mer sammanfattande och översiktliga beskrivningar. 

När det gäller frågan om man har fått gehör för sina remissyttranden och framförda 
synpunkter och på så sätt kunnat påverka, är det främst aktörer i Västerbotten som 
menar att detta till vissa delar faktiskt har ägt rum. Från Västerbotten lämnades många 
ytterst kritiska yttranden i remissomgången mot de föreslagna sänkningarna av 
hastighetsgränserna, se ovan. Men de slutliga besluten medförde att flera 
sänkningsförslag drogs tillbaka eller minskades vilket av flera respondenter beskrivs 
som en kompromisshållning från Trafikverkets sida och därmed en framgång för 
regionen. Flera respondenter är därför relativt nöjda och positivt inställda trots allt, 
eftersom det kunde ha varit mycket värre för regionen, med fler genomförda sänkningar 
av hastighetsgränser på riks- och länsvägar. 

I Södermanland lämnades inte några kritiska yttranden och instanserna i Halland 
svarade inte på remissen mer än att man inget hade att erinra mot de framförda 
förslagen. Bakgrunden till Region Sörmlands remissyttrande och det faktum att 
länsstyrelsen inte lämnade in något yttrande har beskrivits ovan, det vill säga att det var 
ett resultat av en föregående diskussionsprocess mellan regionen och Trafikverket. Här 
följer att citat som belyser detta ytterligare: 

 Det var i december 2008 som de bara skickade ut de här kartorna. 
Och då kallade de det ’Förväntade hastighetsförändringar enligt 
tillämpningshandledning för 90-vägar’. Där var det ingenting om att 
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vi skulle skicka något svar, men vi gjorde det själva eftersom vi fick 
det där då, och tyckte att det såg lite galet ut. Vi gjorde ett eget 
motförslag. /…/ Och efter det så skickade de ut sitt förslag på remiss. 
/…/ Sedan gjorde vi ett riktigt remissvar när de hade skickat ut det där 
i augusti 2009, och då var det ju klart med det förslag som vi hade 
gjort i vår plan med de 42 miljonerna. Och det står ganska tydligt att 
Vägverket då gav den möjligheten, att om man använde sig av de här 
pengarna inom tre år eller så, så skulle det vara okej. (Intervju 7) 

Denna beskrivning kan tolkas som att inblandade aktörer, i detta fall ett regionförbund 
hade möjlighet att utifrån egna initiativ påverka utfallet av processen. I berednings-
underlagen redogörs även för vilka åtgärder som krävs för att få behålla respektive höja 
hastighetsgränserna på de aktuella vägarna, och om dessa åtgärder finns med i de 
aktuella planerna. Så långt känner aktörerna att de kan påverka processen. Det är då 
förutsättningar plötsligt förändras som aktörerna hamnar i situationer som skapar 
negativa konsekvenser för deras arbete och mål rörande vägarna och 
hastighetsgränserna. Om detta redogörs det mer utförligt i kapitel 2.6 Hantering av 
identifierade utvecklingsområden. 

Skillnaderna avseende införandeprocessen i etapp 1 respektive 2 beskrivs av en 
tjänsteman i en kommun som att man inom Trafikverket är mer benägna att samarbeta 
då ansvaret för genomförandet till stor del ligger hos en annan aktör, i detta fall 
kommunerna för kommunala vägar och vägar inom tättbebyggt område. Detta i motsats 
till situationen under etapp 1 som rörde Vägverkets ”eget” stamvägnät med europavägar 
och större riksvägar, och då Vägverket inte alls strävade efter samarbete med andra 
aktörer på samma sätt som under etapp 2:  
 

För det är ju etapp 2... ja, där är ju Trafikverket mer... man säljer 
ju ut sitt budskap, men i övrigt så är det vi som har bollen och vi 
som sköter utredningen. Jag upplever på något sätt att Trafikverket 
vill samarbeta när det är någon annan som håller i bollen, men det 
är inte så noga att samarbeta när de själva håller i bollen. Då kör 
de sitt eget race. (Intervju 4) 

Sammantaget visar intervjumaterialet att flera av de skillnader som respondenterna för 
fram och har identifierat om etapp 1 och etapp 2 jämförs, kan härledas till att det 
handlar om just olika inblandade ansvarsområden för de två etapperna. Etapp 1 avsåg 
det nationella stamvägnätet där Vägverket ensamt ansvarade för både 
investeringsplanering och reglering. En respondent menar att detta förhållande innebar 
att man kände att det inte spelade någon roll att man kom med synpunkter. Vägverket 
genomförde de föreslagna förändringarna utifrån sitt eget beslut: 
 

Men där tror jag att vi kände att det inte spelade någon roll vad vi 
egentligen tyckte. Vad vi än hade skrivit hade de gjort som de 
själva tyckte. (Intervju 7) 

 

2.5.3 Trafikverkets organisation  
Flera av respondenterna framhåller att de har ett gott samarbete med tjänstemännen på 
Trafikverkets regionkontor. Den kritik som lyfts fram mot Trafikverket riktas mer mot 
Trafikverkets huvudkontor och verkets centrala funktioner, och baseras på 
respondenternas uppfattningar om de prioriteringar, målsättningar och arbetsformer som 
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gäller vid huvudkontoret. Av intervjusvaren framgår att den huvudsakliga källan till 
dessa uppfattningar om huvudkontoret är, förutom de olika dokumenten som finns att 
tillgå, Trafikverkets egna tjänstemän på regionkontoren. 

Flera respondenter anger att de problem och hinder som man har drabbats av under 
genomförandeprocesserna kring etapp 1 och etapp 2 beror på Trafikverkets egen 
organisation och verkets interna arbetsförhållanden. Framförallt anser respondenterna 
att Trafikverkets huvudkontor centralt inte har en tillräcklig dialog med de regionala 
kontoren, och därför inte tar tillräcklig hänsyn till regionala förutsättningar och 
intressen. Man upplever därför att det finns en bristande samsyn inom organisationen 
där Trafikverkets huvudkontor står för principer, kriterier och ”teori” medan verkets 
regionkontor sedan ska överföra dessa, delvis verklighetsfrämmande, förutsättningar till 
något som också ska kunna fungera i praktiken. En tjänsteman beskriver det på följande 
sätt:  

För dem [ansvariga för det nya hastighetsgränssystemet på 
Trafikverket centralt] handlar det bara om så låg hastighet som 
möjligt ungefär. Och så räcken överallt och så vidare. Men andra 
delar av Trafikverket, de som är ute och träffar åkare och träffar 
traktorförare som försöker komma fram på vägarna, som inte kan 
det när det är fullt med räcken till exempel, de har ju oftast en 
annan bild och säger någonting annat. Så därför är det väldigt 
svårt att hålla sig till det när inte Trafikverket är tydlig och 
entydig.(Intervju 7) 

 
Citatet speglar också svårigheterna med att förhålla sig till Trafikverket då det enligt 
flera respondenter inte finns ett ”Trafikverk” med en klar och entydig linje inom 
organisationen utan att det istället finns flera ”Trafikverk” med olika agendor och 
målsättningar.  

Vikten av att ha personliga kontakter inom Trafikverket, och tidigare Vägverket, är 
något som flera respondenter nämner. Med etablerade och personliga kontakter ges 
bättre möjligheter att påverka, och man upplever att man får en större samsyn mellan 
Trafikverket och de regionala intressena. En av de intervjuade poliserna menar att 
Trafikverkets tillkomst och omorganiseringen av det ”gamla” Vägverket, mitt i arbetet 
med införandet av det nya hastighetsgränssystemet, rubbade sådana etablerade kontakter 
och arbetsformer. Trafikverket upplevs av flera respondenter som drabbat av interna 
problemen i samband med omorganisationen, vilket medförde att verkets eget arbete 
stannade upp, ”det blev ett vakuum”, som en intervjuperson uttrycker det.  

Flera respondenter framför på olika sätt att just denna omorganisation av trafikverken, 
mitt i arbetet med etapp 2, också kan vara en anledning till den bristande information 
som man upplevde kännetecknade inledningen av etapp 2. 
 

2.5.4 Tidsplanen  
I sin helhet tycker de intervjuade att tidtabellen för remissyttranden och dialogprocesser 
har varit bra. Några anser dock att remisstiden inte var tillräcklig under etapp 2. 
Underlagsmaterialet var mycket omfångsrikt och svårt att sätta sig in i, menar några 
tjänstemän. Även för motsvarande process under etapp 1 framkommer viss kritik, där 
Trafikverket av flera respondenter inte anses ha förståelse för hur andra myndigheter 
arbetar vad gäller själva ärendegången. Det gäller i synnerhet för de komplikationer som 
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tillkommer för ärendeberedningen i politiskt styrda organisationer. Detta får 
konsekvenser för rutiner och tidtabeller m.m., vilket belyses i följande citat av en 
tjänsteman:  
 

Men jag kommer ihåg att det var en ganska konstig gång i etapp 
1.Vi skulle lämna remissvar och det var jättestressigt och... det var 
ett problem när man jobbar med Trafikverket att de inte har 
förståelse för vilken tid det tar att få någonting politiskt förankrat. 
/…/ Vi kan inte lämna ett svar när man har tre veckor på sig. 
(Intervju 2) 

Remissen kom mitt under den egna planeringen av länstransportplanen, berättar 
respondenten. Detta påverkade arbetet såtillvida att det blev en osäkerhet om 
möjligheten att planera för åtgärder för att få behålla vissa hastighetsgränser och vem 
som egentligen ansvarade för det. 
En för snäv tidsram anges också av flera respondenter generellt för införandet av det 
nya hastighetsgränssystemet, i synnerhet i relation till möjligheterna att genomföra de 
åtgärder som man beslutat om i länsplanerna, med syfte att få behålla respektive höja 
hastighetsgränser genom en förbättrad trafiksäkerhetsstandard. De åtgärder som är 
inplanerade och där det finns pengar avsatta borde inte behöva ”drabbas” av snäva 
tidsramar, menar flera respondenter. Flera respondenter befarar också att detta kan leda 
till problem i flera dimensioner när hastighetsgränsen ska sänkas ”temporärt” för att 
sedan höjas igen när åtgärderna är genomförda. Sådana tillfälliga sänkningar av 
hastighetsgränser bör undvikas enligt flera intervjupersoner.  
 

2.5.5 Problem med administrativa gränser och ansvarsområden 
Tidsaspekten (se ovan) berörs även då det gäller arbetet med införande av nya 
hastighetsgränser på kommunal nivå. I arbetet med att harmonisera hastighetsgränser i 
övergången mellan vägar inom tätort och vägar utanför tätort krävs ett nära samarbete 
mellan kommuner, länsstyrelser och Trafikverket. Flera respondenter har i intervjuerna 
påtalat problemen med hastighetsgränserna i skarven mellan olika myndigheters 
ansvarsområden. Förutom att det ofta innebär en ökad risk för ett plottrigt system 
tenderar arbetet också att dra ut på tiden, då flera parters olika intressen ska 
sammanjämkas. Flera respondenter på kommunal nivå är av den uppfattningen att detta 
inte har fungerat särskilt bra och att det faktiska utfallet har medfört just en sådan ökad 
plottrighet och ”ologiska” förändringar i hastighetsgränserna som man befarade skulle 
bli fallet: 
 

Så på några ställen så gäller det ju nu att få till så att det inte blir 
alldeles galet. Vi hade en kort period då det blev tror jag 40, 60, 
50, 70, upp och ner, beroende på att de [Vägverket] inte tog beslut 
precis samtidigt som oss, utan det försköts några månader. 
(Intervju 4) 

Det finns, utifrån ovan beskrivna erfarenheter, hos respondenterna en önskan om att 
längre stråk kan få en och samma hastighetsgräns. Detta skulle innebära att det inte blir 
en alltför stor variation av hastighetsgränser och skyltar som för allmänhet och 
trafikanter blir svåra att förstå och följa och kanske i förlängningen acceptera.  

I några intervjuer talas det även om administrativa problem relaterat till omskyltningen 
av hastighetsgränser. Vissa skyltade hastighetsgränser saknar enligt dessa respondenter 



 

40 VTI rapport 755 

gällande föreskrifter och RDT (Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter) är inte 
uppdaterad, vilket belyses av följande citat från en tjänsteman: 
 
 Det finns vägmärken ute som är uppsatta men som saknar föreskrifter 

bakom sig. /…/ På 90-vägarna hade ju vi föreskrifter om 70 på vissa 
avsnitt, där det nu är bashastighet. Och det gör att en hel del av de 70-
föreskrifterna som vi har bestämt, de är onödiga och skulle hävas. Där 
finns det nu också brister i RDT som fordrar en översyn. /…/ 
Uppmärksammar vi så kan vi höra av oss till Trafikverket, men i första 
hand så är det deras vägar och vi ser det som deras ansvar att vi ska 
uppdatera till de hastigheter som är aktuella. (Intervju 17) 

I en kommun har beslut om hastighetsgränser som tidigare förvarats i pärmar överförts 
till en databas. Innehållet i denna fick sedan revideras i samband med den nya 
hastighetsgränssättningen. Detta har, enligt polisen i nedanstående citat, orsak problem i 
samband med polisens hastighetskontroller: 

 När vi ska ut och ha en kontroll och står vi på ett nytt ställe så tar vi 
alltid fram beslutet innan vi har kontrollen, så att vi vet att allting är i 
sin ordning. /…/ Då lade man över alla gamla beslut i den här 
databasen. Och det är klart att den mänskliga faktorn gjorde att det 
kanske blev lite fel ibland. Och för oss [polisen] är det ju förödande 
om det är fel. Vi stod på vissa ställen där vi hade tagit körkort och 
rapporterat och sedan hade de gjort fel i beslutet. Visst, felet var att vi 
inte hade kollat upp det. Men då var det ställen som hade varit samma 
hastighet i tjugo-trettio år, men de hade gjort fel i sin inmatning. Det 
var egentligen att det var fri fart, för att det fanns inget beslut alls. 
Man får ju riva upp allting. /…/ Hastigheterna ändrades, det skulle 
vara nya beslut, de skulle över från papper till data. (Intervju 5).  

Intervjumaterialet visar att eventuella skillnader vad gäller erfarenheter av den mer 
administrativa praktiken i samband med genomförandeprocessen av etapp 1 respektive 
etapp 2 till stor del hänger samman med att de två etapperna berör olika typer av vägar. 
I etapp 2 är det större skillnader på många sätt mellan de vägar som är aktuella, och 
framförallt kommuner - men även länsstyrelser - är mer involverade i själva processen 
med omprövning och omskyltning. Följande två citat, av en polis respektive politiker, 
visar detta: 

Etapp 1 ser jag inte som... alltså Europavägarna och de större 
vägarna, de är ju rätt så lika. Det är två procent vägar, det är 
motorvägar och så vidare, så att det är jämn standard där. Det 
skiljer mer på de andra i etapp 2. (Intervju 17) 

Vi har väldigt lite av Vägverkets vägar i Malmö. Vi berörs inte så 
mycket av omklassificeringen, den typen av vägar som man inte 
ändrar på. (Intervju 20) 

 

 
2.6 Hantering av identifierade utvecklingsområden  
I Svensson och Svensson (2009), om erfarenheterna efter införandeprocessen för etapp 
1, identifierades några utvecklingsområden som beslutsfattare på olika nivåer inom 
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olika regioner förde fram inför etapp 2. I det följande redovisas respondenternas 
erfarenheter av dessa områden efter etapp 2.  

 
2.6.1 Kopplingen till åtgärdsplaneringen 
Etapp 1 handlade om det nationella stamvägnätet, ”Vägverkets vägar” för att använda 
den rubricering som används av flera respondenter. Eftersom etapp 2 gäller de mindre 
riksvägarna och länsvägar samt kommunernas vägar är det de regionala organisation-
ernas ansvar att prioritera hur de ekonomiska resurserna ska användas, till exempel för 
att genomföra de åtgärder som behöver göras för att undvika sänkningar av hastighets-
gränser.  

Inför etapp 2 fanns det bland regionala beslutsfattare en stor oro för att det nya 
hastighetsgränssystemet skulle sakna koppling till åtgärdsplaneringen, framförallt 
länstransportplanerna, och att det skulle råda stor osäkerhet kring vad som skulle 
behöva göras för att undvika sänkningar av hastighetsgränser, hur dessa åtgärder skulle 
finansieras och inom vilken tidsrymd som åtgärderna behövde genomföras. (Svensson 
& Svensson, 2009). För Region Halland blev detta aldrig ett problem, eftersom man 
valde att inte anpassa åtgärdsplaneringen i form av olika slag av åtgärder för att på så 
vis kunna behålla alternativt höja hastighetsgränser. Inom Region Halland har också ett 
stort vägprojekt dominerat under hela den aktuella planeringsperioden, varför 
åtgärdssatsningar med hänvisning till det nya hastighetsgränssystemet inte har varit 
aktuella. Prioriteringen i regionen kan givetvis också förklaras av det förhållandevis 
marginella inslaget av förslag på sänkta hastighetsgränser som av regionen identifierats 
som hinder för den regionala utvecklingen. 
I de andra regionerna i studien har man i sina åtgärdsplaner planerat för åtgärder för att 
få behålla alternativt höja hastighetsgränser, för bibehållen eller ökad framkomlighet. 
Här finns således en stark koppling mellan regionernas åtgärdsplanering och 
Trafikverkets förslag på ändrade hastighetsgränser, just det som efterlystes av flera 
respondenter i utvärderingen av etapp 1 (Svensson & Svensson, 2009).  

Men även om kopplingen mellan åtgärdsplaneringen och förslagen på ändrade 
hastighetsgränser i sig har fungerat och funnits på plats, är det flera respondenter som 
för fram kritik mot hur detta i praktiken har hanterats av Trafikverket. Ett exempel är 
Regionförbundet Sörmland. Enligt den intervjuade lovade Trafikverket att hastigheten 
på 90 km/h skulle kunna behållas om man i åtgärdsplanen införde sidoområdesåtgärder 
under de första tre-fyra åren av planperioden. Men så kom under våren 2011 ett nytt 
besked från Trafikverket om att hastighetsgränserna likväl måste sänkas, eftersom inte 
tillräckligt mycket av de sidoområdesåtgärder som var planerade hade genomförts:  

’Nej, det har inte genomförts tillräckligt mycket av de där 
sidoområdesåtgärderna. Vi måste ändå sänka era hastigheter på 
ert nät’. Och det här vet jag ju i andra län också, att de har 
reagerat ganska mycket på, för det var det här löftet som det gick 
in i när vi gjorde planerna. Det har man då sagt att nej, det gäller 
inte längre. (Intervju 7) 

Frustrationen har sin upprinnelse i att det är Trafikverket som inte har klarat av sin del 
av arbetet, menar respondenten. Denna situation beror enligt respondenten på de skärpta 
riktlinjer från Trafikverkets sida som införts under processens gång med anledning av 
att Trafikverket i den praktiska tillämpningen vill gå från ett 10-stegssystem till ett mer 
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konsekvent 20-stegssystem.  Liknande erfarenheter återges av den intervjuade vid 
Region Skåne. Hastighetsgränserna måste enligt Trafikverket sänkas, om inte de 
planerade åtgärderna genomförs innan 2012. Eftersom man inom regionen även hade 
andra viktiga projekt som behövdes slutföras under planperioden, prioriterades dessa 
tidsmässigt före de av Trafikverket utpekade åtgärderna för att undvika sänkningar av 
hastighetsgränser. Detta skapar enligt respondenten en situation där hastighetsgränsen 
först kommer att skyltas ned för att några år senare skyltas upp igen, då man har 
utrymme i planen att genomföra de planerade åtgärderna.  

I diskussionerna om kopplingen mellan åtgärdsplaner och etapp 2 anger flera respond-
enter att de ekonomiska resurserna inte är i samklang med de ålagda uppgifter man får 
från Trafikverket för att höja trafiksäkerhetsstandarden på vägnätet, och därmed 
undvika föreslagna sänkningar av hastighetsgränser. På en länsstyrelse hänvisar den 
intervjuade tjänstemannen till att det ytterst är länsledningen som ska fördela resurserna, 
och att de pengarna är hårt styrda och intecknade sedan länge. Samme respondent 
framhåller att man inte har fått några extra ekonomiska resurser för att kunna genomföra 
de åtgärder som behövs för att behålla eller höja hastighetsgränserna.  

En respondent säger sig ha uppfattat att nationella resurser skulle tillföras de regionala 
planeringsramarna för just åtgärder av den typ som kulle kunna förhindra föreslagna 
sänkningar av hastighetsgränser. Dessa pengar skulle vara ett överenskommet tillskott, 
ingen omfördelning, till de regionala ekonomiska planeringsramarna, men som enligt 
respondenten togs tillbaka: 
 

Om inte jag minns fel så pratades det i ett tidigare skede om att det 
skulle komma nationella pengar också. Man skulle kunna använda 
dem tillsammans med de regionala pengarna. Men sedan när vi väl 
skulle ta beslut om planen så fanns det absolut inte några 
nationella pengar. Det var 70-80 miljoner eller något sådant som 
det hade pratats om. /…/ För där trodde vi att vi skulle kunna 
komplettera pengarna från den regionala med nationella pengar, 
men de försvann sedan, någonstans från remissversionen till 
slutliga versionen. (Intervju 18) 

Sammanfattningsvis såg flera respondenter initialt möjligheter att få behålla alternativt 
höja hastighetsgränser, med anledning av att det just fanns en koppling mellan åtgärds-
planeringen och etapp 2 av det nya hastighetsgränssystemet. Detta skulle i sin tur gynna 
den regionala utvecklingen genom en bättre framkomlighet för arbetspendlare på det 
regionala vägnätet.  Istället innebar de slutliga erfarenheterna smolk i glädjebägaren för 
många respondenter, och man menar att det berodde på ändrade förutsättningar för 
åtgärdsplaneringen från Trafikverkets och statens sida.  

 
2.6.2 Tydligheten i Trafikverkets beslutsunderlag och prioriteringar  
I utvärderingen av etapp 1 framkom att man bland respondenterna önskade en större 
tydlighet i Trafikverkets beslutsunderlag. Underlagsmaterialet uppfattades som bra och 
tillräckligt utförligt, men många hade problem med att förstå kopplingen mellan 
materialet och de föreslagna ändringsbesluten, och de prioriteringar som implicit låg 
bakom förslagen där det var tydligt att en och samma faktor viktades olika för olika 
vägsträckor.  

Flera av de intervjuade menar att Trafikverkets beslutsunderlag i samband med etapp 2 
har varit omfattande och gediget. Samtidigt finns det intervjupersoner som talar i termer 
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av att sakna en större tydlighet, och att man i vissa fall saknar redovisning av de 
kriterier som ska ligga till grund för ändringar av hastighetsgränser. Ett påpekande som 
görs är att man från Trafikverkets sida inte har tagit hänsyn till de olikheter som finns 
rörande olika vägars funktion, i olika delar av landet. I beslutsunderlaget saknar man i 
dessa sammanhang ett erkännande av faktiska skillnader av framförallt trafikvolymer 
och inträffade olyckor på just de vägar som berörs av översynen, vilket speglas av 
nedanstående citat av en tjänsteman: 

 Vi har ju egentligen inte fått något bra svar på varför man inte har 
kunnat ta in olycksstatistik, till exempel. (Intervju 17) 

Utan hänsyn till lokala och specifika aspekter och förutsättningar brister det i tydlighet 
och förståelse för de olika besluten, menar man i intervjuerna. Speciellt gäller detta för 
sänkt hastighetsgräns på vägar där det enligt respondenterna sker ytterst få olyckor, trots 
den objektivt uppmätta låga trafiksäkerhetsstandarden. 

Ytterligare en argumentationslinje berör Trafikverkets avvägningar utifrån miljöhänsyn. 
Det man ställer sig frågande till är om det sammantagna resultatet av genomförda 
hastighetsförändringar i praktiken verkligen innebär en sänkning av utsläppen på 
nationell nivå. I Västerbotten genomfördes inte alla de förslag på sänkta 
hastighetsgränser som Trafikverket presenterade initialt, men detta har inte 
kompenserats med sänkta hastighetsgränser på andra vägar i landet. Det man saknar är 
en redogörelse kring detta, där prioriteringar och avvägningar finns beskrivna. 

 
2.7 Syn på hanteringen av framtida förändringar av 

hastighetsgränser 
Trots att intervjumaterialet till stora delar speglar skillnader vad gäller syn på och 
erfarenheter av det nya hastighetsgränssystemet och Trafikverkets hantering av frågan 
kan ett antal faktorer identifieras som i mer eller mindre grad är oberoende av region 
eller ansvarsområde. Dessa faktorer har i intervjuerna lyfts fram som kritiska 
synpunkter på hur Trafikverket hanterat införandet av det nya hastighetsgränssystemet 
hittills, och där man även har diskuterat förbättringsområden inför kommande 
förändringsprocesser i framtiden.  Följande områden har identifierats där förbättringar 
efterlyses: 

• Helhetssyn, samordning och samverkan 
• Självförklarande system 
• Tidsramar  
• Informationshantering  
• Uppföljning 

Nedan beskrivs de identifierade utvecklingsområdena närmare utifrån respondenternas 
uppfattningar. 

 
2.7.1 Helhetssyn, samordning och samverkan 
Några respondenter menar att Trafikverket tillämpade fel strategi i sättet att genomföra 
de nya hastighetsgränserna på vägarna. Istället för att genomföra en översyn och 
förändring av en viss typ eller klass av vägar, inom ett administrativt ansvarsområde, 
borde översynen handla om att se över olika geografiska områden i ett 
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helhetsperspektiv. Detta skulle ha genomförts i kontinuerlig dialog med berörda 
myndigheter, organisationer och andra aktörer. Med en sådan strategi skulle även risken 
för plottrighet i hastighetssystemet kunnat undvikas till förmån för ett helhetsperspektiv. 
En kommuntjänsteman beskriver det på följande vis:  

Att man hade dialoger och tog ett både tättbebyggt och icke 
tättbebyggt område, och hade område för område. Då gör man 
färdigt där och sedan så går man till nästa. /…/ Och så tar man 
alltihop där oavsett om det är kommunen som bestämmer eller 
länsstyrelsen som bestämmer hastigheten, och så tar man fram ett 
förslag och går upp till beslut. /…/ Här inifrån centrum så hade vi 
30, 40, 60 och sedan så tog Vägverket över det igen, då blev det 50, 
70 och så blev det 80. (Intervju 4) 

Det är framförallt utifrån ett kommunalt perspektiv som man har erfarenhet av 
svårigheter i samband med att hastighetsgränser ska sättas i gränssnitten där 
kommunens ansvar övergår till Trafikverkets ansvar. Flera respondenter ser här ett 
behov av att i framtiden ha möjlighet till större samverkan och samordning, vilket inte 
bara sparar tid utan också förhindrar ett plottrigt hastighetsgränssystem som riskerar att 
urholka legitimiteten och minska respekten för skyltade hastighetsgränser.  

På liknande sätt lyfts bristen på helhetssyn för hastighetsgränsprojektet i sin helhet, med 
dess delar i två etapper. Istället borde arbetet kunnat ha utförts mer samspelt och sam-
ordnat, för att motverka de krockar mellan olika ansvarsområden som beskrivs i citatet 
ovan. Denna uppfattning, att det nya införandet av det nya hastighetsgränssystemet 
borde ha präglats av en större helhetssyn, kan även relateras till behovet av en större 
samverkan mellan olika myndigheter. I intervjumaterialet framkommer det tydligt en 
önskan från framför allt polismyndigheternas sida att Trafikverket borde samverka mer 
med dem i frågor om förändrade hastighetsgränser. Polisen möter trafikanterna dagligen 
i sitt arbete och har stor kunskap och erfarenhet om acceptans och regelefterlevnad 
kopplat till konkreta vägavsnitt.  

I flera intervjuer framförs vikten av att på olika sätt skapa en större samverkan mellan 
Trafikverkets centrala funktioner och aktörer ”ute på fältet”, och att detta skulle skapa 
en större balans mellan ”teori och praktik”. Därmed skulle också glappet mellan skyltad 
hastighet och faktisk efterlevnad troligtvis minska enligt dessa respondenter, och man 
skulle få en helhetsbild av hela Sverige, med alla olika förutsättningar som finns. I 
citatet nedan återger en polis tankar kring detta: 

Tänk om man hade tagit någon från Polisen och Trafikverket och 
Länsstyrelsen och åkt runt alla tusen mil i varje län och kunnat 
bilda sig en uppfattning att så här ska det se ut. Jag tror att de här 
personerna skulle vara ganska ense när de hade åkt vägen. /…/ Det 
kunde vara en bra vision för framtiden att samla de här 
aktörerna./…/ Man hade gjort besluten enklare, är jag övertygad 
om, om alla gjort på det viset. Kanske fått alla aktörer med sig, i 
alla fall de här tre tunga, till exempel. (Intervju 15) 

Det som tidigare diskuterats i rapporten angående Trafikverkets organisation och dess 
betydelse för respondenterna och deras respektive organisationer återkommer i 
förslagen, om förbättrade införandeprocesser i framtiden. Flera respondenter menar att 
förändringar måste ske inom Trafikverkets egen organisation om förändringar av 
hastighetsgränssystemet ska kunna genomföras på ett bra och tydligt sätt. Större 
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samordning inom Trafikverket efterlyses, med en samsyn som genomsyrar hela 
organisationen: 
 

Men det är Trafikverket rent organisatoriskt som vi kanske varit 
kritiska emot, det här hur man från det här projektet har drivit det 
som att man inte tillhör Trafikverket. Man sätter sig vid sidan om 
och samordnar sig inte internt med sina egna trafikverkskollegor, 
innan de går ut externt till oss till exempel, eller andra parter. 
(Intervju 7) 

Helhetssyn diskuteras även av respondenterna ur ett annat perspektiv, där det handlar 
om att inte endast ha fokus på trafiksäkerhet och att inte se det nya 
hastighetsgränssystemet som en isolerad företeelse. Trafiksäkerheten måste vägas in i 
ett helhetsperspektiv, där även miljöaspekter ingår, liksom andra komponenter i 
transportsystemet och de målsättningar som gäller för andra delar än just 
hastighetsgränserna. Detta har enligt flera respondenter inte varit fallet när det gäller 
Trafikverkets arbete med det nya hastighetsgränssystemet. Många är uppriktigt 
förvånade över att en sådan detaljfråga som hastighetsgränser har gjorts till ett sådant 
prioriterat område, och att så mycket resurser har lagts ned för att åstadkomma 
marginella förändringar av skyltade hastighetsgränser med oklara, och i många fall 
troligen försumbara, konsekvenser för det som ska påverkas.  

Slutligen kan helhetsperspektivet även kopplas till remissförfarandet. I Skåne har flera 
respondenter påpekat att de i förslagen som sändes ut på remiss inte fick en helhetsbild 
av hastighetsgränsförändringarna. Detta ledde till att de i vissa fall missuppfattade vilka 
förändringar som faktiskt skulle göras på vägarna, en aspekt som bör beaktas vid 
framtida införandeprocesser.  
 

2.7.2 Självförklarande system 
Respondenterna talar i olika sammanhang om vikten av ett system som faktiskt är själv-
förklarande, där hastighetsgränserna bedöms som logiska och därför också följs av en 
majoritet av trafikanterna. Hittills tycker man sig inte se ett sådant självförklarande 
system, av flera skäl. Brist på logik bakom besluten av hastighetsgräns lyfts som en 
viktig orsak till detta förhållande, liksom den närbesläktade svårigheten med ett plottrigt 
system med för många skyltar.  

Några av de intervjuade poliserna talar i dessa sammanhang om behovet av en kraftigt 
utbyggd övervakning, för att systemet i slutänden ska kunna uppfylla målet om ökad 
trafiksäkerhet. Nedan ges ett exempel där problematiken utgår från de kompromisser 
som gjordes och som medförde att hastighetsgränserna i slutändan inte sänktes, trots en 
bristfällig säkerhetsstandard i relation till den gällande hastighetsgränsen: 

Visst, det har gjorts en hel del åtgärder och jag brukar säga att 
man borde kanske dra en konsekvens av det här. Nu har man satt 
110 på våra vägar. Alla de här korsningarna som inte är 
trafiksäkra, det borde vara ATK på dem. (Intervju 15) 

 

2.7.3 Tidsramar  
Flera respondenter talar om vikten att ta hänsyn till tidsaspekten, att förändringar av 
detta slag tar tid och att de känt stor press att genomföra åtgärder inom de av 
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Trafikverket givna tidsramarna. I det sammanhanget upplever man att Trafikverket inte 
har tagit hänsyn till, alternativt inte förstår, förutsättningarna för den politiska 
förankringen och beredningen av allt från remissyttranden till åtgärdsplaneringen. 

Här märks en påtaglig önskan om ett mer flexibelt tidsschema, både avseende 
remissförfarandet och genomförande av investeringar och andra åtgärder som svar på 
förslag om sänkta hastighetsgränser. Här följer ett exempel på en sådan argumentation: 

Det är svårt att kräva att man ska göra alla länsplaner framtunga, 
att man ska lägga alla de investeringarna på de tre första åren. Nu 
har vi ändå gjort en hel del de första åren. Vi har ju prioriterat om 
den typen av åtgärder till 2010-2012, just med tanke på den 
gränsen, men man har ju inte kunnat få med allt. /…/ Just i det 
sammanhanget vill jag nog säga att man hade kunnat vara lite mer 
flexibel. Det blir väldigt konstiga signaler till allmänheten när man 
först skyltar ner en väg och sedan skyltar upp den igen fem år 
senare. (Intervju 18)  

2.7.4 Informationshantering 
Det framgår av beskrivningen ovan att man inom polisen önskat att ha fått mer 
information under etapp 2, exempelvis via Rikspolisstyrelsen, och att polismyndig-
heterna hade varit mer involverade i framtagandet av underlagsmaterialet. Detta är 
något som enligt polisen bör beaktas i samband med framtida eventuella förändringar av 
hastighetsgränssystemet.   
Några av respondenterna har i intervjuerna talat om Trafikverkets införande av 20-steg. 
I dessa sammanhang märks en tydlig ovisshet kring Trafikverkets avsikt och om, när 
och hur ett sådant system ska införas, samt konsekvenser av en sådan omläggning av 
systemet.  

Intervjumaterialet ger dock i sin helhet en bild av att respondenterna, trots vissa 
undantag, tycker att de initialt fått tillräcklig information angående det nya hastighets-
gränssystemet och att det beredningsmaterial som har tagits fram har varit tillräckligt 
informativt och utförligt. Däremot känner flera intervjupersoner stor frustration över att 
man upplever att Trafikverket har ändrat på förutsättningar och former för de olika 
myndigheternas/organisationernas egna verksamheter, framförallt i relation till 
åtgärdsplaneringen/länstransportplaner. 

 
2.7.5 Uppföljning 
Flera respondenter efterlyser en bra uppföljning av arbetet med det nya hastighetsgräns-
systemet, då man är intresserad av att veta om det nya hastighetsgränssystemet 
verkligen har nått sitt syfte: Har systemet med 10-steg inneburit en förbättrad 
trafiksäkerhet och har det påverkat transportsektorns samlade utsläpp av växthusgaser? 
Följs de nya hastighetsgränserna av trafikanterna? Vad har hänt med ”plottrigheten” i 
systemet? Vad anser allmänheten om systemets utformning?  

Fortsatt dialog från Trafikverkets sida med berörda myndigheter/organisationer 
efterlyses. Även en god och beskrivning av projektet i sin helhet, i form av redovisade 
resultat av genomförda utvärderingar och analyser önskas, vilket beskrivs av en 
tjänsteman i citatet nedan: 
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 Det hade varit ganska bra att vi, utan att jag skulle behöva be om det, 
att man utifrån de diskussioner som har varit hade fått en redovisning, 
kanske grafiskt och kvantifierad, att det här har vi nu gjort, och sedan 
har vi gjort en del för att justera tillbaks, åtgärder. (Intervju 12) 

Viss kritik har lyfts av respondenterna rörande utvärderingar av effekterna av etapp 1, 
där en tjänsteman påpekar det olyckliga med att etapp 1 har utvärderats på olika sätt, 
vilket försvårar överblickbarheten och helhetsbedömningen. Respondenten menar att 
uträkningar av tidsförluster, det vill säga effekter som kan kopplas till framkomlighet 
och regional utveckling, grundar sig på den faktiska sänkta hastigheten på vägnätet. 
Samtidigt räknas trafiksäkerhetsvinsterna utifrån förändringarna av skyltad hastighets- 
gräns. Detta ger inte en rättvisande bild enligt respondenten: 
 

Det jag reagerade på det var just det här att man hade gjort någon 
väldigt grov studie av etapp 1, där man försökte räkna ut 
tidsförlusterna av den etappen. Då har man räknat på den faktiska 
sänkta hastigheten som man uppskattar den, som kanske blev 4 
km/tim om man sänkte till 10. Man har räknat på det hela, men 
däremot om man räknar trafiksäkerhetsvinsterna så räknar man på 
skyltarna. Och det tycker jag är lite fel sätt att räkna på. Ska man 
räkna på framkomlighetsförsämring ska man faktiskt räkna på den 
skyltade hastigheten. Jag tycker det blir lite fel signaler om man 
förutsätter att människor kör för fort. (Intervju 18) 
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3 Sammanfattande diskussion 
I rapporten ges en förhållandevis utförlig bild av de synsätt, uppfattningar, problem-
bilder, erfarenheter och förväntningar som intervjupersonerna för fram som svar på de 
frågor som ställs i studien. Av diskussionen i rapporten framgår det att det finns tydliga 
skillnader i svaren som kan relateras till regionala och lokala förutsättningar, liksom till 
respondenternas ansvarsområden i de organisationer som de tillhör. Det är därför svårt 
att kort sammanfatta studiens resultat. I detta avslutande kapitel görs ändå en kort 
sammanfattande diskussion av några av de kanske viktigaste resultaten som har fram-
kommit. Vi sorterar den diskussionen under tre teman; genomförandeprocessen, 
intresse- och målkonflikter samt framtida förändringar av hastighetsgränser. Dess-
förinnan gör vi en kort metoddiskussion. 
 
3.1 Metoddiskussion 
I egenskap av att vara en kvalitativ intervjustudie är resultaten inte generaliserbara i 
statistisk mening. Vi kan inte säkert konstatera att de resultat som har framkommit 
gäller för Sveriges samtliga regioner och kommuner. Den kvalitativa metoden är en 
förutsättning för att kunna besvara de frågeställningar som har varit i fokus för process- 
och genomförandestudien. Urvalet har styrts av målsättningen att få en god spridning 
och variation i materialet inom de resursmässiga ramar inom vilka studien har genom-
förts. Studiens resultat är värdefulla inför framtida förändringar då den ger en bild av 
dels olika regioners och kommuners förutsättningar, dels vilka erfarenheter och förslag 
på förbättringar som olika aktörer inom olika regioner har.  

Likväl kan urvalet av respondenter diskuteras. Inom regionförbunden har respondent-
erna överlag varit mycket engagerade i de aktuella frågorna, då de direkt kan kopplas 
till arbetet med regional utveckling. De intervjuade på länsstyrelserna har däremot varit 
insatta i frågan i varierande grad, beroende av hur ansvarsfördelningen ser ut mellan 
regionförbund och länsstyrelse i respektive region. Även bland respondenterna i de 
utvalda kommunerna märks skillnader i hur pass insatt och/eller engagerad man är i 
frågorna – bland ledande politiker diskuteras frågorna på ett mer övergripande, princip-
iellt och politiskt plan, jämfört med en mer insatt kommunal tjänsteman som gärna 
uppehåller sig vid genomförandeprocessen och samspelet mellan myndigheterna. Detta 
bidrar till att sammantaget visa på både likheter och variationer i synen på och erfaren-
heterna av det nya hastighetsgränssystemet, där olika aktörer och olika regioner med 
olika förutsättningar belyses.  

Bilden av just kommunernas erfarenheter och syn på etapp 1 och 2 i arbetet med det nya 
hastighetsgränssystemet beskrivs också mer ingående och tydligt i den del av studien 
som utförts av Sweco, med fokus på kommunernas hastighetsrevisioner och fram-
tagande av nya hastighetsplaner under etapp 2, se Utvärdering av de nya hastighets-
gränserna. Process- och genomförandestudie av olika kommuners hastighetsrevisioner 
samt Utvärdering av nya hastighetsgränser. Process- och genomförandestudie av 
hastighetsrevisioner i tätorter. Sammanställning och analys av intervjuer (båda Sweco, 
2011).  

Vid två intervjutillfällen deltog ytterligare personer, vilket dock inte var bestämt i 
förväg. Att flera personer deltog torde dock inte ha varit en nackdel, då personerna 
kunde komplettera varandra med uppgifter och då de också hade samma erfarenheter 
och övergripande syn på genomförandeprocessen. 
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Sammantaget finner vi att den valda metoden har fungerat bra för att kunna besvara de 
frågeställningar som har varit i fokus för studien, samtidigt som det vore värdefullt att 
både bredda och fördjupa analysmaterialet i framtida studier för att öka kunskapen om 
hur det nya hastighetsgränssystemet har hanterats i svenska regioner och kommuner. 
 
3.2 Genomförandeprocessen 
Av intervjusvaren framgår att genomförandeprocessen under etapp 2 har förbättrats i 
jämförelse med motsvarande process under etapp 1. Den bättre koppling som många 
aktörer efterlyste mellan förslag om ändrade hastighetsgränser och åtgärdsplaneringen 
har förbättrats under etapp 2, enligt flera respondenter. Trafikverket har i förslagen om 
sänkta hastighetsgränser angett vilka brister i vägens utformning m.m. som motiverar 
sänkt hastighetsgräns, och vilka åtgärder som behöver genomföras för att hastighets-
gränsen ska kunna vara kvar på den gällande nivån. 

Flera respondenter menar också att beredningsmaterialet, beslutsunderlag, dialog och 
informationsspridning har utvecklats under etapp 2 i jämförelse med etapp 1. I Väster-
botten framhålls Trafikverkets kompromissvilja och att flera ursprungliga förslag 
modifierades och ändrades till förmån för regionens synpunkter framförda i remiss-
yttranden och i andra sammanhang. Sammantaget ses en respekt för Trafikverkets 
kompetens och förmåga att bedöma vägarnas trafiksäkerhetsmässiga standard och att 
koppla olika objektivt mätbara faktorer till en viss lämplig hastighetsgräns. 

Fortsatt finns det givetvis en hel del kritiska synpunkter på hur genomförandeprocessen 
har bedrivits. Den förhållandevis snäva tidsplanen och att det är så många ansvars-
områden, myndigheter och beslutsfattare inblandade i processen medför att införandet 
av det nya hastighetsgränssystemet är en stor utmaning. Den genomdrivna kopplingen 
till åtgärdplaneringen har skapat osäkerhet i frågor om ansvar, finansiering och tids-
planer för de åtgärder som har identifierats för att ”undvika” sänkta hastighetsgränser. 
Bland respondenterna märks uppfattningen att Trafikverkets hållning och information 
om dessa faktorer har vacklat och förändrats under processens gång. 

Flera respondenter menar, på samma sätt som efter etapp 1, att Trafikverket inte tar 
tillräcklig hänsyn till att frågan om hastighetsgränser på regional nivå är en till stora 
delar politiskt laddad fråga beroende på de antagna sambanden mellan hastighetsgräns, 
framkomlighet, restider och regional utveckling. Regionförbund, kommuner, läns-
styrelser m.fl. behöver tid för att kunna förankra frågorna politiskt och låta politiker få 
tid att sätta sig in i de ändringar som är aktuella och i de politiska församlingarna som 
styrelser och nämnder, kunna ta tydliga politiska beslut och ställningstaganden i frågan 
om ändrade hastighetsgränser. Trafikverkets hållning att i första hand se hastighets-
gränser som en i huvudsak ”reglerteknisk” frågeställning kopplad till mätbara, väg-
tekniska utformningsfrågor, statistisk olycksrisk m.m. kritiseras därför i studien. 

Av intervjumaterialet framgår också uppfattningen att de snäva tidsramarna, införande-
processens olika steg och inblandandet av flera olika myndigheter, ansvarsområden och 
typ av beslut har skapat just det ”plottriga” och ologiska hastighetsgränssystem som 
befarades skulle kunna bli en konsekvens redan efter etapp 1 (Svensson och Svensson, 
2009). I intervjusvaren framförs också resonemang om behov av nya revideringar och 
revisioner för att minska plottrigheten och skapa en bättre logik i skyltningen, inslag av 
”temporära” hastighetsgränser där ändringsbeslut och omskyltning snart kommer göras 
när olika åtgärder är genomförda m.m. Risken bedöms därför som uppenbar att det blir 
en betydlig ”oreda” i hastighetsgränssystemet som kan urholka systemets 
legitimitetminska trafikanternas regelefterlevnad, öka osäkerheten i trafiken och bli 
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kontraproduktivt i den meningen att trafiksäkerheten kan försämras som en konsekvens 
av dessa förhållanden. Den osäkerhet om 20-steg som tas upp i intervjusvaren bidrar 
också till just den problematiken. 

 
3.3 Intresse- och målkonflikter 
Fortfarande gäller att på samma sätt som efter etapp 1 är det grundläggande intresse-
motsättningar mellan staten, representerat av Trafikverket, och de regionala organisa-
tionerna som regionförbund och kommuner, som ligger bakom flera av de synsätt, 
uppfattningar och förväntningar som förs fram i intervjusvaren. Regionerna vill ha en så 
god infrastruktur som möjligt som erbjuder möjligheter att pendla och resa mellan olika 
noder i regionen. Framförallt är regionerna intresserade av korta restider till centralorter 
där de flesta arbetsplatser och sysselsättningsmöjligheter är lokaliserade.  

Självklart ligger det i regionernas intresse att de tillförs så stora resurser som möjligt 
från staten för att finansiera infrastrukturinvesteringar. De som arbetar i de regionala 
organisationerna är vana vid att argumentera för regionens intresse på olika arenor och i 
olika sammanhang, vilket självfallet även påverkar deras svar på de frågor som har 
ställts i studien. Därför tolkar flera av respondenterna Trafikverkets förslag på sänkta 
hastighetsgränser som ett direkt hot mot den regionala utvecklingen. Förändringarna ses 
som ett substitut för investeringar som är alternativet för att hantera säkerhets-
problematiken med bibehållen hastighetsgräns. Förslag till höjda hastighetsgränser 
välkomnas eftersom dessa ligger helt i linje med det regionala framkomlighetsintresset. 
Vi ser återigen de mönster framträda som diskuterades i Svensson och Svensson (2009) 
och som ytterst beror på en målkonflikt mellan den nationella transportpolitikens mål 
om en ökad trafiksäkerhet genom ett bättre utformat system för hastighetsgränser, och 
den regionala politikens målsättningar om resurstillskott för investeringar i infra-
strukturen (se även Svensson, Summerton & Hrelja, 2010 och Svensson & Summerton, 
2007) 

Det är också förväntat att de svar som de medverkande polismännen har lämnat, inte på 
samma sätt kan sorteras in i det mönster som beskrivs ovan, eftersom polismyndig-
heternas ansvarsområden inte omfattas av det regionala utvecklingsintresset på samma 
sätt.  

Det finns emellertid skillnader mellan regionerna som avgör vilken betydelse som 
respondenterna ger åt det nya hastighetsgränssystemet. Dessa skillnader har sin grund i 
vilka förutsättningar regionen har, där geografiska och ekonomiska aspekter spelar in. I 
vissa regioner kan framkomlighet på vägnätet och infrastrukturinvesteringar vara 
viktigare politiska frågor än i ekonomiskt sett mer gynnade regioner. I alla regioner ses 
dock frågan som viktig och de institutionella förutsättningar som gäller infrastruktur-
planering, finansiering, ansvarsområden m.m. påverkar respondenternas svar på 
intervjufrågorna, och många av de mer kritiska synpunkter som lyfts kan troligen inte 
påverkas av en mer utvecklad genomförandeprocess för hastighetsgränssystemet. 

 
3.4 Framtida förändringar av hastighetsgränser 
Det finns emellertid några faktorer och förhållanden som framkommer av resultaten och 
som mer direkt skulle kunna användas för att förbättra arbetet med förändrade 
hastighetsgränser inom ramen för nu gällande institutionella förutsättningar, 
ansvarsområden och finansieringsförhållanden. Vi fångar upp några centrala sådana 
frågor i diskussionen nedan som kompletterar den mer detaljerade beskrivningen av 
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respondenternas uppfattningar om angelägna utvecklingsbehov och som beskrivs 
framförallt i avsnitt 2.7. 

Flera respondenter efterlyser en större helhetssyn i flera dimensioner. Fortsatt gäller att 
det finns en ovana bland regionerna att se på hastighetsgränser som en specifik fråga 
utlyft från sitt sammanhang. Den förbättrade kopplingen till åtgärdsplaneringen har fört 
tillbaka frågan om ändrade hastighetsgränser till ett större sammanhang, i jämförelse 
med etapp 1, med utformning av infrastrukturen och planerade investeringar för ökad 
framkomlighet och förbättrade trafiksäkerhet. Fortfarande gäller dock att det upplevs 
som något ovant och kanske konstlat att bedöma hastighetsgränsernas nivå utifrån en 
samlad transportpolitisk målbild. I praktiken har också många kriterier i stort sett fallit 
bort, och balanseringen har i princip enbart hanterats som en fråga om att väga trafik-
säkerhetseffekter mot konsekvenser för framkomlighet. 

Det är kanske rimligare att föreställa sig att det är det samlade transportsystemets 
utveckling, funktion och koppling till politiska målbilder som kan bedömas utifrån mer 
täckande transportpolitiska bedömningskriterier. En mer utvecklad infrastruktur-
planering, med en tydlig regional dimension som kopplar transportsystemets trafikering, 
reglering och utformning till de politiska mål som ska uppnås med systemet som 
verktyg, är något som många respondenter efterlyser i intervjusvaren. I ljuset av den 
utvecklingen kan hanteringen av det nya hastighetsgränssystemet uppfattas som ett steg 
tillbaka där man bryter ut en detaljfråga ur sitt sammanhang, och ägnar mycket upp-
märksamhet och resurser åt just den aspekten. 

I ett regionalt och, kanske framförallt, lokalt perspektiv kan detta leda till problem 
eftersom det kan skapa intresse- och målkonflikter som förhållandevis enkelt hade 
kunnat förhindras om det finns en tydlig målbild för transportsystemets utveckling, och 
vilka politiska mål som förväntas att uppnås genom att förändra systemet i en viss 
riktning och använda det som utvecklingsverktyg. Ett sådant helhetsperspektiv gör att 
frågan om hastighetsgränser kan fogas in i ett fungerande sammanhang.  

I ljuset av detta perspektiv kan respondenternas efterfrågan på en mer samlad geograf-
isk, områdesbaserad hantering av hastighetsgränser förstås. Många intervjupersoner 
hade önskat att förändringarna hade genomförts område för område istället för att följa 
vägarnas klassindelning och administrativa ansvarsområden. Därmed hade det varit 
lättare att skapa en större överblick och, framförallt, undvika problem med ökad 
”plottrighet”, en för trafikanterna ologisk skyltning samt behov av nya revideringar och 
omskyltningar. Fortfarande gäller att flera respondenter saknar en bra översiktlig 
beskrivning av samtliga förändringar som har genomförts i den egna regionen för att 
kunna göra en samlad konsekvensanalys och få en aktuell helhetsbild. 

Avslutningsvis kan givetvis behovet av uppföljning av de genomförda förändringarna 
lyftas fram som ett angeläget område. Till stora delar är intervjusvaren baserade på 
förväntade konsekvenser av förändringarna i sig, och på förmodade samband mellan en 
mängd andra faktorer. Det är därför viktigt att få fram svar på vilka effekter som 
egentligen uppstod efter de genomförda förändringarna, och hur dessa effekter förhåller 
sig till de målsättningar som finns för vad det nya hastighetsgränssystemet ska kunna 
åstadkomma. Den uppfattningen förs också fram av respondenter i studien. Det är enligt 
vår uppfattning angeläget att t.ex. den viktiga orsakskedjan mellan hastighetsgräns, 
faktisk hastighet, restider och regional utveckling kan beskrivas och analyseras med 
hjälp av ytterligare forskningsinsatser. 
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Intervjuguide: aktörers syn på nya hastighetsgränser efter etapp 1 och 2 

VTI intervjuar 

 Kommuner (1 kommun/region; en ledande politiska företrädare 
(kommunalråd) samt en högre tjänsteman (kommunchef, utvecklingschef) 

 Regionförbund/regionalt samverkansorgan (en tjänsteman ansvarig för 
kommunikationer/infrastruktur intervjuas) 

 Polis (en trafikpolischef intervjuas) 
 Länsstyrelse (en tjänsteman ansvarig för kommunikationer/infrastruktur 

intervjuas) 
 
Som du känner till har Trafikverket utifrån regeringens beslut under 2008-2009 omprövat 
hastighetsgränserna på alla vägar utanför tättbebyggt område. Nya hastighetsgränser 
infördes på stamvägnätet i en första etapp som påbörjades under hösten 2008. I en andra 
etapp under 2009 prövades sedan hastighetsgränsändringar på övriga riksvägar och 
viktigare länsvägar. Den andra etappen innehåller också en omprövning av hastighetsgränser 
inom tätort där kommuner arbetar fram hastighetsplaner. 
 
VTI och Sweco har från Trafikverket fått i uppdrag att dels studera beslutsfattares syn på det 
nya hastighetsgränssystemet och erfarenheter av införandeprocessen, dels de erfarenheter 
som har gjorts vad gäller omprövning och beslut om hastighetsgränser inom tätort. En 
utvärdering av etapp 1 har redan gjorts, och nu är vi intresserade av samlade erfarenheter 
från både etapp 1 och etapp 2. 
 
Vi frågar i första hand om arbetet med förändrade hastighetsgränser utanför tätort. Vi 
avslutar sedan med några frågor om kommunernas arbete med hastighetsgränser inom 
tätort. 
 
I frågorna nedan ber vi dig framförallt att fundera över de skillnader mellan etapp 1 och 
etapp 2 som du vill framhålla. Vi ställer också några specifika frågor om dessa skillnader.    
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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 hastighetsgränser 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? 

 Hur har avvägningar mellan trafiksäkerhet och regional utveckling hittills skett i konkreta fall? 
o Har något mål i praktiken setts som viktigare?  
o 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 Trafikverket i förslaget för er region?  
o 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?  
 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?  
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 Trafikverket beslutar om nya hastighetsgränser utifrån kriterier för till exempel regional 
utveckling och trafiksäkerhet – till exempel krockvåld – Anser du att beslutsunderlagen för 
nya hastighetsgränser på vägarna i er region är bra?  

o Finns det omständigheter som Trafikverket 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 trafikorganisationer) har 

du kännedom om? 
 
Införandeprocessen under etapp 1 och etapp 2 och skillnader mellan 
etapperna 
 
5. Erfarenheter av införandeprocessen.  

 Hur ser du på hur införandeprocessen har bedrivits av Trafikverket generellt?  
 Kan du beskriva vilka kontakter du och din organisation har haft med Trafikverket under 

införandeprocessen (möten, remisser etc.)? 
 Vad tycker du har varit positivt respektive negativt när det gäller frågor kring inflytande, 

förankring och delaktighet i regionen inför förslaget/beslutet? 
o I vilken utsträckning har era synpunkter påverkat Trafikverkets beslut?  
o 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 Trafikverkets hantering av förslag, samråd och beslut anser du är 
önskvärda i framtiden?  

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

 Vilken roll tycker du olika aktörer ska spela i denna process?  
 
 
Förbättringsområden inför etapp 2 
 
6) Efter etapp 1 identifierades några särskilda områden som skulle förbättras vid arbetet med 
etapp 2. Anser du att de områden som jag tar upp snart var ett problem under etapp 1? Anser 
du att områdena har hanterats på ett annat sätt under etapp 2? Om ja, på vilket sätt? 
 
 De nya hastighetsgränsernas koppling till åtgärdsplaneringen (investeringsplaneringen) 
 Tydligheten i Trafikverkets beslutsunderlag och prioriteringen mellan olika mål (framkomlighet, 

säkerhet, miljö etc.) 
 Trafikverkets arbete med den politiska förankringen i kommuner och regioner 
 
 Finns det några önskvärda förbättringar av beslutsfattandet och processen i övrigt som du vill 

framhålla? 
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Specifika frågor om förändringen av hastighetsgränser inom tätort  
 
7) I etapp 2 ingår även en hastighetsöversyn inom tätorter som drivs av kommunerna och som 
ska bestå av en hastighetsrevision och framtagande av en hastighetsplan. 
 
Har du någon kunskap om den processen? (Om nej avslutas intervjun) 
 
Om ja: 
 
 Vilka faktorer vill Du lyfta fram som har fungerat bra i den processen? 
 Vilka faktorer vill Du lyfta fram som har fungerat dåligt i den processen? 
 Hur ser du på Trafikverkets roll i det sammanhanget? 
 Vilka lärdomar/erfarenheter vill du lyfta fram inför framtida översyner av hastighetsgränser inom 

tätort? 
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Intervjuförteckning 
 
Intervjunummer Befattning Organisation Kön 

1 Tjänsteman 

Tjänsteman 

Länsstyrelse 

Länsstyrelse 

Man 

Kvinna 

2 Tjänsteman Regionförbund Kvinna 

3 Politiker Kommun Kvinna 

4 Tjänsteman Kommun Man 

5 Polis med ledande 
befattning 

Polismyndighet Man 

6 Tjänsteman Länsstyrelse Man 

7 Tjänsteman Regionförbund Kvinna 

8 Tjänsteman Kommun Man 

9 Politiker Kommun Man 

10 Polis med ledande 
befattning 

Polismyndighet Man 

11 Tjänsteman Länsstyrelse Man 

12 Tjänsteman Regionförbund Man 

13 Tjänsteman 

 

Kommun 

 

Man 

 

14 Politiker Kommun Man 

15 Polis med ledande 
befattning 

Polismyndighet Man 

16 Tjänsteman (satt med 
under intervju nr 13) 

Kommun Man 

17 Tjänsteman Länsstyrelse Man 

18 Tjänsteman Regionförbund Man 

19 Tjänsteman Kommun Man 

20 Politiker Kommun Man 

21 Polis med ledande 
befattning 

Polismyndighet Man 

22 Tjänsteman (satt med 
under intervju nr 17) 

Länsstyrelse Man 

23 Tjänsteman (satt med 
under intervju nr 17) 

Länsstyrelse Kvinna 
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Beskrivning och kartor över förändrade hastighetsgränser i respektive region 
efter etapp 2, (Trafikverket, 2012)  
 

Västerbotten 

På de större vägarna i Västerbotten har inga höjningar av hastighetsgränser genomförts, däremot 
har sänkningar skett på ett antal sträckor/vägpartier. Vägpartier på väg 364 mellan Umeå och 
Skellefteå har sänkts till 80 km/h, liksom på väg 353 mellan Lycksele och Bjurholm samt väg 
360 mellan Vilhelmina och Lycksele. Sänkning till 100 km/h har skett på bland annat väg 365, 
längs en sträcka som passerar Lycksele.   

Även en sträcka på väg 363 mellan Umeå och Vindeln har sänkts till 100 km/h, liksom en 
sträcka på väg 92 mellan Dorotea och Bjurholm. En sträcka på väg 90, mellan Vilhelmina och 
Åsele har sänkts till 90 km/h samt en sträcka på väg 365, norr om Norsjö. I övrigt har inga 
förändringar skett på de större vägarna. På de mindre vägarna har sänkningar till 80 km/h 
genomförts på ett flertal vägar, speciellt i östra delarna. Några vägsträckor har även fått en 
höjning till 80 km/h.  

Se även karta över förändringarna: 
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Halland 

På de större vägarna i Halland har höjningar av hastighetsgränsen skett dels på en sträcka av väg 
24 söder om Laholm, dels på en sträcka mellan Varberg och Veddige. Sänkningar till 80 km/h 
har skett på väg 24 söder om Laholm, efter ovan nämnda sträcka med höjning. Sänkning till 80 
km/h har även genomförts på vägarna 153 och 154, vilka korsar Ullared. Vidare har sänkning till 
80 km/h skett på en mindre sträcka på väg 41 söder om Veddinge. På de mindre vägarna märks 
sänkningar till 80 km/h på ett antal vägavsnitt, till exempel mellan Falkenberg och Varberg, 
liksom mellan Varberg och Kungsbacka.  

Se även karta över förändringarna: 
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Södermanland 

I Södermanland har höjning av hastighetsgränsen till 100 km/h skett på ett avsnitt av väg 55 
mellan Katrineholm och Flen, liksom på en kortare sträcka norr om Malmköping, på väg 55. 
Sänkningar till 80 km/h har genomförts på en längre sträcka på väg 223 mellan Nyköping och 
Strängnäs och på hela sträckan mellan Flen och Gnesta, väg 57. Sänkningar till 80 km/h har även 
gjorts på väg 219 nordost om Nyköping, en sträcka på väg 216 samt en kortare sträcka på väg 
214 söder om Eskilstuna. På de mindre vägarna har det skett sänkningar till 80 km/h på ett antal 
sträckor kring Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm samt Vingåker.  

Se även karta över förändringarna: 
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Skåne 

I Skåne har sänkningar till 80 km/h skett på ett antal vägavsnitt, spridda över länet. Höjningar till 
100 km/h har gjorts bland annat på väg 11 mellan Malmö och Sjöbo, väg 23 norr om 
Hässleholm, partier av väg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad och på väg 21 mellan 
Hässleholm och Ängelholm. Samtidigt är det många vägar i Skåne som inte har fått förändrade 
hastigheter. På de mindre vägarna har sänkningar till 80 km/h gjorts på flera kortare sträckor i 
länet.  

Se även karta över förändringarna: 
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