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Nollvisionen, hastigheterna och samhällsekonomin.
Föredrag vid VTIs och KFBs Transportforum 13-14 januari 1999 i Linköping.

1. Bakgrund och frågeställning

En tillräckligt låg hastighet kan alltid åstadkomma en säker vägtrafik utifrån Nollvisionens definition,
d.v.s. en trafik där ingen dödas eller skadas svårt. Hastigheten är därför den viktigaste
dimensionerande faktorn för att uppnå Nollvisionen. Den hastighet, som inte medför att någon dödas
eller skadas svårt kan tillåtas på en väg. Detta innebär att Nollvisionen rent teoretiskt skulle kunna
uppnås omedelbart om vi bara kunde definiera säkra hastigheter för olika vägar, gator och
trafikförhållanden och också kunde införa dessa hastigheter i praktiken.

Vilka hastigheter är då säkra ur Nollvisionens synvinkel? Något definitivt svar kan ännu inte ges men
vissa intervall kan anges.

I moderna krocksäkra bilar klarar man nästan alltid en barriärkollision eller en frontalkollision med en
annan personbil i ca 70 km/h och en sidokollision i ca 50 km/h under förutsättning att man använder
bälte. En gående klarar nästan alltid livet vid en påkörning av en personbil i 30 km/h. Det är dock
tveksamt om cyklisterna klarar livet i samma utsträckning som fotgängarna eller om de kräver en lägre
påkörningshastighet än 30 km/h.

Om det inte fanns några tunga fordon och personbilarna bara gick att köra om man använde bälte så
skulle nästan alla dödsfall elimineras om hastigheterna begränsades till 70 km/h vid mötande trafik
och hårda föremål vid vägkanten, till 50 km/h vid korsande trafik och till 30 km/h där det finns risk för
att bilar kör på gående. Har man separerat den mötande trafiken och minskat påkörningsvinklarna vid
korsningar så kan högre hastigheter än 70 km/h accepteras. En högre hastighet än 110 km/h är dock
inte acceptabel vilket de årligen ca 20 dödade och 200 polisrapporterade svårt skadade på
motorvägarna visar.

Nu finns det tunga fordon, bilarna går att köra även om man inte använder bälten och Nollvisionen
innebär att man även ska slippa skadas svårt. Detta medför att säkra hastigheter enligt Nollvisionen är
betydligt lägre än de angivna.

De hastigheter som kan tillåtas enligt Nollvisionen kan således sammanfattas på följande sätt:
• Motorvägar eller andra vägar där mötande trafik inte kan komma över på fel körbana < 110 km/h
• Vägar med mötande trafik << 70 km/h
• Korsningar < 50 km/h
• Gator och vägar där gående och cyklister kan köras på < 30 km/tim

Ett konsekvent genomförande av Nollvisionen genom en sänkning av hastigheterna skulle således leda
till mycket låga hastigheter. Även om Nollvisionens etik förutsätter att man inte kan byta dödade och
skadade mot högre hastigheter (kortare restider) så görs detta i praktiken så länge som vi inte sänker
farterna till de ovan angivna, vilket torde vara politiskt och sannolikt också ekonomiskt omöjligt. En
avvägning mellan restider och dödade/skadade bör därför göras för att visa på den effektivaste vägen
mot visionen. Traditionella samhällsekonomiska kalkyler, där restider, dödade och skadade
människor, övriga skador, fordonskostnader och miljöeffekter ges monetära värden ger en god
vägledning. Dessa kan även användas för att avgöra om det är troligt att några av de nuvarande
hastighetsgränserna kan höjas när väl de dödade och svårt skadade har eliminerats med hjälp av
vägtekniska och fordonstekniska åtgärder.
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2. Beräkningar

Beräkningar har gjorts för följande typer av landsbygdsvägar:
1. Motorvägar
2. Tvåfältsvägar med hastighetsgränsen 110 km/h
3. Tvåfältsvägar med hastighetsgränsen 90 km/h
4. Tvåfältsvägar med hastighetsgränsen 70 km/h

Någon beräkning för tätorternas gator och vägar har inte gjorts.

Olyckor och trafikarbeten har hämtats från Vägdatabanken och gäller åren 1994-1995. Beräkningarna
gäller personbilar och omfattar dödade, svårt skadade, lindrigt skadade, egendomsskador, restider,
bensin, däck, koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx) och kolväten (HC).

Beräkningar av olika effekters beroende av hastigheten har hämtats från olika källor.
Olycksmodellerna har utvecklats av VTI (Carlsson, 1980) vilket även modellerna för däckslitage och
utsläpp av NOx och HC för bilar utan katalysator har (Hammarström och Karlsson, 1994). Beräkning
av utsläpp av NOx och HC för bilar med katalysator baseras på mätningar från AB Svensk
Bilprovning (Kutscher, 1991). Beräkningarna av NOx och HC förutsätter att 70 % av personbilarnas
trafikarbete uträttas av katalysatorutrustade bilar. Bensinförbrukningens beroende av hastigheten
baseras på mätningar utförda av VTI (Lenner, 1995). CO2-utsläppen har beräknats ur
bensinförbrukningen.
Den monetära värderingen av dödade, svårt skadade, lindrigt skadade, egendomsskador, restider, CO2,
NOx och HC har erhållits från Vägverket och gäller för 1997.

3. Resultat

I figur 1 redovisas beräkningen av de olika hastighetsberoende effekterna mätt i kronor och den totala
(summerade) samhällsekonomiska kostnaden för motorvägar. Av figuren framgår att den
samhällsekonomiskt optimala hastigheten för motorvägar ligger mellan 90 och 100 km/h. Den
nuvarande hastighetsgränsen är 110 km/h och medelhastigheten ligger mellan 110 och 115 km/h.

Fig 1. Samhällsekonomiska kostnader för genomsnittl ig 

personbil på motorväg.
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I figur 2 redovisas de totala samhällsekonomiska kostnaderna för alla vägtyperna. De optimala
hastigheterna är markerade med pilar och dagens hastigheter och kostnader är markerade med kryss.
Av figuren framgår att de samhällsekonomiskt optimala hastigheterna är lägre än nuvarande
hastigheter på alla vägtyper. Störst är skillnaden på tvåfältiga 110-vägar där nuvarande hastigheter
ligger ca 25 km/h över den ”bästa” hastigheten.

En viktig fråga är vilka hastigheter som är samhällsekonomiskt optimala när vi lyckas eliminera
dödade och svårt skadade genom vägtekniska och fordonstekniska åtgärder. I figur 3 redovisas
resultaten av en beräkning där dödsfallen och de svåra personskadorna tagits bort. Figuren visar att de
”bästa” hastigheterna då ligger mellan 80 och 110 km/h, dvs ungefär vid dagens hastigheter. Man kan
uttrycka detta som att vi i dag sätter hastighetsgränser och kör som om Nollvisionen redan var
uppfylld.

Fig 2. Optimala och nuvarande hastigheter för personbilar på olika 

typer av landsbygdsvägar
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Fig 3. Optimala hastigheter på ”0-visionsvägar”. Dödade och 

svårt skadade eliminerade.
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Man kan tycka att de påvisade skillnaderna i samhällsekonomisk kostnad mellan nuvarande
hastigheter och de optimala hastigheterna är marginella eftersom kurvorna är så flacka. Observera då
att skillnaden mellan de olika kurvorna inte heller är så stora trots att de representerar en betydande
skillnad i vägstandard och därmed i investeringskostnad. För att illustrera storleksordningen av den
samhällsekonomiska vinst som en sänkning av nuvarande hastigheter skulle medföra har en beräkning
gjorts av denna vid en genomgående sänkning av medelhastigheten med 10 km/h. Resultaten dels i
form av kvantiteter och dels i form av samhällsekonomiska kostnader redovisas i nedanstående
tabeller.

1. Kvantiteter

Motorvägar Tvåfältiga 110-vägar Tvåfältiga 90-vägar Tvåfältiga 70-vägar Totalt

Ändring av medelhastighet 110 -> 100 km/h 105 -> 95 km/h 90 -> 80 km/h 75 -> 65 km/h

Restid. Miljoner
persontim.

8,3 4,8 39,2 27,7 80

Dödade -7 -11 -77 -42 -137

Svårt skadade -31 -38 -337 -267 -6731

Årliga Lindrigt skadade -106 -88 -828 -728 -17502

effekter Egendomskadeolyckor -210 -545 -4079 -3253 -80873

Bensin. Miljoner liter -47 -21 -106 -39 -213

CO2. Miljoner kg -110 -49 -249 -92 -500

Däck. 1000-tal -47 -52 -457 -156 -712

NOx. Miljoner kg -1,1 -0,54 -1,98 -0,89 -4,51

HC. Miljoner kg -0,97 -0,35 -1,18 0,18 -2,32

2. Samhällsekonomiska kostnader
Motorvägar Tvåfältiga 110-vägar Tvåfältiga 90-vägar Tvåfältiga 70-vägar Summa

Ändring av medelhastighet 110 -> 100 km/h 105 -> 95 km/h 90 -> 80 km/h 75 -> 65 km/h

Restid 403 233 1903 1345 3884

Dödade -99 -156 -1093 -596 -1944

Svårt skadade -192 -236 -2089 -1655 -4172

Årliga Lindrigt skadade -38 -32 -298 -262 -630

kostnads- Egendomskadeolyckor -19 -49 -367 -293 -728

förändringar Bensin -134 -60 -303 -111 -608

Miljoner CO2 -173 -76 -391 -144 -784

kronor Däck -24 -26 -229 -78 -357

NOx -79 -39 -142 -64 -324

HC -48 -18 -59 9 -116

Summa -403 -459 -3068 -1849 -5779

Beräkningen visar att den årliga samhällsekonomiska vinsten skulle uppgå till 5,8 miljarder kronor.
Enligt uppgift från Vägverket uppgår den samhällsekonomiska vinsten i nuvarande tioårsplan för det
nationella stamvägnätet till ungefär halva detta belopp, en vinst som uppnås först efter 10 år och en
investering på 25-30 miljarder.

                                                       
1 673 svårt skadade i polisrapporterade olyckor motsvarar ca 1500 verkliga fall.
2 1750 lindrigt skadade i polisrapporterade olyckor motsvarar ca 4000 verkliga fall.
3 8087 polisrapporterade egendomskadeolyckor motsvarar ca 60000 verkliga fall.
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Det finns naturligtvis också ett individuellt perspektiv utifrån ovanstående beräkning. Slås tidsförlusten
80 miljoner persontimmar ut på 4 miljoner bilåkande erhålls 3,3 minuter per dygn. Vad varje bilåkande människa
borde fråga sig är om det är värt att förlora drygt 3 minuter per dag om man minskar antalet dödade med ca 140,
svårt skadade med ca 1500, lindrigt skadade med ca 4 000 och antalet plåtskadeolyckor med ca 60 000 per år?
Dessutom tjänar man ca 600 kronor per år i bensin och däck och bidrar till en bättre miljö.

4.  Slutsatser och diskussion

Nuvarande hastigheter på landsbygdsvägarna är mycket för höga utifrån vad Nollvisionen kräver. Men
de är också 15-25 km/h för höga sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där dödade och svårt
skadade accepteras men ges monetära värden som en metod för att avväga restider mot mänskligt
lidande.

En sänkning av medelhastigheten med 10 km/h skulle minska dödade och skadade människor, spara
bensin, minska övriga fordonskostnader och reducera avgasutsläpp som tillsammans värderas till 2,5
gånger den ökade restiden som också hastighetssänkningen medför. Samhället skulle få en
nettobesparing på 5,8 miljarder kronor per år. En sänkning av medelhastigheten med 10 km/h är den i
särklass mest kostnadseffektiva åtgärden att snabbt närma sig Nollvisionen. Det är också den enda
praktiskt och ekonomiskt genomförbara åtgärden som gör att vi kan klara de trafikpolitiska målen
(högst 400 dödade år 2000 och högst 250 dödade år 2007).

En sänkning av medelhastigheten med 10 km/h kan i stort sett uppnås genom att vi strikt följer
gällande hastighetsgränser, dvs normalt kör långsammare än gränsen och utnyttjar denna endast vid de
tillfällen då förhållandena är perfekta. Det är ju så gränserna från början var tänkta. De tvåfältiga 110-
vägarna måste dock sänkas till 90 km/h och vissa 90-vägar till 80 km/h.

Väginvesteringar i mer förlåtande vägar kommer sannolikt inte att leda till att högre hastighetsgränser
än i dag kan accepteras. Detta beror på att dagens hastigheter redan ligger på en nivå som är
samhällsekonomiskt optimal om inte dödsfall och svåra skador existerade, dvs vi kör redan som om
Nollvisionen var uppfylld. Investeringar i förlåtande vägmiljö kan däremot innebära att vi kan behålla
dagens gränser under förutsättning att en lika god efterlevnaden kan uppnås som den vi redan har vad
gäller rattnykterhet.

En sänkning av medelhastigheten med 10 km/h skulle minska koldioxidutsläppen från personbilarna
med 3-4 procent. Detta är ett väsentligt bidrag med tanke på svårigheterna att uppnå CO2-målet.
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