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Aktörers syn på hastighetsgränser i en region – Ett arenaperspektiv 
av Tomas Svensson och Jane Summerton 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Riksdagen antog regeringens proposition ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället” 
(proposition 1996/97:137) i oktober 1997. Propositionen fastslår att det långsiktiga 
målet ska vara att ingen dödas eller skadas allvarligt inom vägtransportsystemet samt att 
vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta. 
Nollvisionen medförde att tyngden för det transportpolitiska delmålet om trafiksäkerhet 
ökades avsevärt i förhållande till andra mål. Den faktiska utvecklingen av trafiksäker-
heten har inte motsvarat de målsättningar som har antagits. Etappmålet för säker trafik 
fastslår att antalet dödade och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor ska minska 
och att antalet dödade i vägtrafikolyckor ska understiga 270 personer för år 2007 inom 
hela vägtransportsektorn. Den enda åtgärd som på kort sikt skulle kunna medföra en 
markant minskning av antalet dödade och som är möjlig att genomföra är sänkta och 
bättre övervakade hastighetsgränser.  

Ett mer ambitiöst användande av hastighetsgränssystemet för transportpolitisk mål-
uppfyllelse innebär att kunskapen om hur hastigheterna i praktiken utformas i dagens 
system bör öka avsevärt. För att kunna komma fram till en sådan kunskap är det centralt 
att de processer som föregår en förändring, eller blockerar en förändring, av hastighets-
gränser på olika sträckor i vägnätet fokuseras. De nationella regelsystemen anger 
ramarna för hur hastighetsgränser sätts samtidigt som olika stöd- och styrprocesser även 
involverar nationella instanser i lokala och regionala sammanhang. Men utfallet 
kommer att bestå av ett beslut om en konkret hastighetsgräns på en specifik sträcka 
någonstans i vägnätet som ett resultat av lokala och regionala beslutsprocesser. 

Syftet med föreliggande rapport är att beskriva och analysera regionala aktörers arbete 
med och uppfattning om hastighetsgränserna på vägnätet inom en region. Med utgångs-
punkt från en rumslig avgränsning, Östergötlands län, och ett arenaperspektiv identi-
fieras de aktörer som hanterar och påverkar hastighetsgränser på det regionala vägnätet. 
Syftet uppnås genom att beskriva och analysera hur dessa aktörer ser på sitt arbete med 
hastighetsgränser och i vilka sammanhang som detta arbete sker. 

Syftet konkretiseras med hjälp av forskningsfrågor som är fokuserade på respektive 
aktörs medverkan i de processer där hastighetsgränserna på regionens vägnät bestäms. 
Studien baseras i första hand på intervjuer, men även på analys av olika dokument. 
Totalt har 29 intervjuer genomförts. 

Av intervjusvaren framgår att det finns en tydlig samsyn på transportpolitiska priorite-
ringar och målsättningar för vägtransportsystemet bland kommunpolitiker, Regionför-
bundet Östsams tjänstemän och Vägverkets samhällsplanerare. Inom denna 
intresseallians är det i första hand hög framkomlighet som prioriteras. Basen för 
samsynen utgörs av regionens planering och påtryckningsarbete för att utforma och få 
finansiering till kapacitetshöjande investeringsobjekt. Prioriteringarna delas till stor del 
av Vägverkets trafikingenjörer och kommer till uttryck vid hanteringen av 
hastighetsgränser via trafikföreskrifter. Intressealliansen för hög framkomlighet har 
därför ett tydligt regionalt fokus och flera av aktörerna är mer eller mindre kritiska till 
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nationella initiativ som nollvisionen, den trafiksäkerhetspolitiska debatten och 
prioriteringarna inom transportpolitiken. 

Trafiksäkerhetsfrågorna drivs av Vägverkets trafiksäkerhetsingenjörer och kommunala 
trafikplanerare. Utrymmet för en hög prioritering av trafiksäkerheten förefaller enligt 
dessa aktörer att till stora delar definieras och bestämmas av det starka framkomlighets-
intresset. Lokala och avgränsade förändringar i form av lägre hastighetsgränser är 
möjliga att genomföra och få stöd för. Samma sak gäller för ombyggnader som förenar 
en högre trafiksäkerhet med bibehållen eller förbättrad framkomlighet. Lägre hastighets-
gränser på längre sträckor på vägar som har betydelse för pendlingsresor mellan olika 
tätorter kommer i direkt konflikt med framkomlighetsintresset och är mycket svårare att 
genomföra. Intresset för ökad trafiksäkerhet har därför ett tydligt lokalt fokus, det är där 
det kan slå igenom, men hämtar sin näring från nationella initiativ som nollvisionen, 
nya planeringshandböcker och den trafiksäkerhetspolitiska debatten. 

Övriga aktörer som har intervjuats i undersökningen är inte positionerade på samma 
tydliga sätt vad gäller prioriteringen mellan olika transportpolitiska mål. De utför inte 
heller den typ av verksamhet där det förutsätts att de i praktisk handling måste prioritera 
mellan olika målsättningar för vägtransportsystemets utformning. Handläggarna på 
Länsstyrelsen Östergötland beskriver hur de i sitt arbete är beroende av Vägverkets 
sektorskompetens. Detta gäller såväl vid de formella besluten om lokala trafikföre-
skrifter som vid granskningen av Vägverkets och kommunernas planering.  

För polisen är hastigheter och hastighetsgränser i första hand en fråga om övervakning. 
För polisens verksamhet är hastighetsgränserna i sig förhållandevis oviktiga så länge 
som det inte ger några praktiska konsekvenser för övervakningens genomförande. Det 
finns heller ingen anledning eller intresse från polisens sida att ha någon uppfattning om 
hastighetsgränssystemet i sig. 

De intervjuade företagen är beroende av institutionella spelregler och konkurrensförut-
sättningar för den verksamhet de beskriver. Vägtransportsystemets utformning med 
kapacitet och hastighetsgränser är en yttre faktor som är lika för alla. De intervjuade 
transportföretagen är i första hand angelägna om att inga konkurrenter på marknaden 
ges möjlighet att kringgå gällande regelverk. Faktorer som är snedvridande för 
konkurrensen är problematiska, men så länge som alla aktörer följer samma regler är 
konkurrensförhållandena rättvisa. För transportföretagen är därför hastighetsgränser på 
vägnätet en mindre viktig fråga.  

Företag är beroende av att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. I det 
intresset ligger att det finns goda pendlingsmöjligheter till och från företaget. För 
företag, eller snarare produktionsenheter, i mindre orter med en stark koppling i någon 
form till lokaliseringsorten kan förutsättningarna för inpendling vara mycket viktiga. 
Det finns emellertid inte någon indikation i intervjumaterialet på att företag eller 
intresseorganisationer driver ett aktivt påverkansarbete för hög framkomlighet och/eller 
högre hastighetsgränser på vägnätet. 

Fortsatt forskning om hastighetsgränser och hastigheter i det regionala sammanhanget 
bör vara fokuserad på att förstå hur de olika aktörerna faktiskt agerar i de planerings- 
och beslutsprocesser de deltar i och hur hastigheten hanteras vid den konkreta utform-
ningen av regionens vägtransportsystem. 
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Actors’ views on speed limits in a region – an arena perspective 
by Tomas Svensson and Jane Summerton 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The Swedish Parliament passed the government bill “Vision Zero and the traffic safe 
society” (prop. 1996/97:137) in October 1997. The bill declares that the long-term goal 
concerning traffic safety in the road transport system is that no individuals should be 
killed or seriously wounded and that the design and the functioning of the Swedish road 
transport system should be altered in line with those demands that follow from the 
accepted target, i.e. “Vision Zero”. The implication of Vision Zero is an increased 
emphasis on the political goal that prioritizes traffic safety at the expense of other 
political goals for the road transport system. However, the real development of traffic 
safety has not been in line with the prioritized goal. The current goal for safe traffic is a 
reduction to 270 fatalities in the entire road transport system during the year of 2007, 
which would be a dramatic improvement compared to the on-going trends. The only 
measure that realistically could be effective for reaching this goal is a reduction in speed 
limits combined with an effective surveillance. 

A more ambitious use of the speed limit system as a tool for increased traffic safety 
requires knowledge about how speed limits are designed and set in the existing system. 
In order to reach such knowledge, the planning and decision-making processes that 
result in a change in speed limits, or that might impede such a change, need to be under-
stood. There are national regulatory systems concerning speed limits that define the 
framework for such decisions, as well as various supportive and guiding measures such 
as specific criteria that are involved in local and regional decision making processes. 
The outcome of these processes is a decision concerning an actual speed limit on a 
specific road somewhere in the road transport system, a decision that is heavily 
dependent on local and regional processes.  

The purpose of this study is to describe and analyse regional actors’ perspectives on 
speed limits on roads in a specific region. The point of departure is a geographical 
limitation, the Swedish county of Östergötland, as well as an analytical framework, the 
arena perspective, which together are used to define relevant actors actively involved in 
planning and decision-making processes concerning speed limits in the regional road 
network. The purpose is reached by describing and analysing how these actors concept-
tualise their work with speed and speed limits on the roads, as well as the context in 
which this work takes place. The purpose is further concretised by research questions 
focusing on the actors’ views of their roles and perspectives in planning and decision 
processes on local and/or regional levels. The study is primarily based on in-depth 
interviews but also on analysis of documents of various kinds. In total 29 interviews 
have been carried out. 

The analysis of the research material clearly shows that there is a common view on prio-
rities and goals associated with speed and speed limits on the roads among local politi-
cians, administrators at the Regional Development Council, and planners at the 
Swedish Road Administration Regional Office. This alliance gives priority to relatively 
high speed limits and high road capacity for car traffic. The basis for this alliance is 
regional planning in the transport sector and the fierce competition between regions 



 

8 VTI rapport 583 

over national financial funding for capacity-enhancing investment projects in the road 
sector. These priorities are to a large extent shared by traffic engineers at the Swedish 
Road Administration and are expressed when handling specific changes in speed limits 
that are supported by local traffic regulations. Consequently, this interest alliance has a 
clear regional focus and the actors are also more or less critical to national initiatives 
such as Vision Zero, the traffic safety debate, and the priorities in the national transport 
policy. 

The view that there is an urgent need to intensify efforts to improve traffic safety is 
shared by traffic safety engineers at the Swedish Road Administration and local traffic 
planners at the municipalities. The space for prioritizing traffic safety is, in these actors’ 
views, to a large extent defined and decided by the regional interest for reducing travel 
time, with its anticipated consequences for regional economic growth. Local and limited 
reductions of speed limits are possible to gain support for and to actually implement. 
The same conclusions hold for physical reconstructions or expansions of roads that 
combine an increased traffic safety with unchanged or higher speed limits. Lower speed 
limits on longer stretches and/or on roads that are viewed as important for commuting 
between different centres in the region are in conflict with the dominant interest for 
regional economic growth and are, subsequently, much more difficult to realise. Other 
actors that are interviewed in the study are not positioned in the same straight-forward 
manner between different transport policy priorities as those actors discussed above. 
Their everyday practice is different in character and does not involve frequent choices 
between different transport policy goals and priorities. The planners at the County 
Administrative Board describe their dependency on the Swedish Road Administration’s 
competence when revising planning documents and making decisions on local traffic 
regulations. They do not advance any opinion or policy recommendation of their own. 

The police authorities only consider speed and speed limits as a question of surveil-
lance. Their activities are not influenced by speed or speed limits per se as long as there 
are no practical consequences for their surveillance work. There is no identified reason 
for the police authorities to work for a change in the speed limit system in any direction 
or to have any opinions concerning the design of the system.  

The firms in the study are very dependent on overriding institutional “rules of the game” 
on the market that define the prerequisites for competition between different firms. The 
functioning of the road transport system and speed limits are external factors that every 
actor on the market has to cope with. The crucial point for the firms is that every firm 
follow the same set of rules and regulations. Subsequently, in the absence of rule viola-
tions, the speed limits on the roads are not an important issue for the transport firms in 
this study. Furthermore, environmental certification, eco-driving and economic factors 
are pushing the firms to lower the operational speed of their vehicles. The firms are, 
however, dependent on recruiting and retaining qualified personnel, which implies a 
varying dependency on commuting and travelling opportunities. The possibility for the 
personnel to commute can be highly important for firms, or more accurately physical 
plants, that have a strong attachment to a specific town or other geographical locale. 
However, there is nothing in the results of this study that indicates that firms or business 
organisation lobby for higher speed limits on the local or regional level. 

Further research should focus on the actors’ actual everyday practice in handling issues 
related to speed limits, i.e. how the actors actually meet, negotiate, deal with conflicts 
and make decisions in the everyday planning and decision-making processes in which 
they take part. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Riksdagen antog regeringens proposition ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället” 
(proposition 1996/97: 137) i oktober 1997. Propositionen fastslår att det långsiktiga 
målet ska vara att ingen dödas eller skadas allvarligt inom vägtransportsystemet samt att 
vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta. 
Nollvisionen medförde att tyngden för det transportpolitiska delmålet om trafiksäkerhet 
ökades avsevärt i förhållande till andra mål. Det gäller i första hand relationen mellan 
planeringsmålen för framkomlighet för biltrafiken och hög trafiksäkerhet. Förändringen 
medförde att tidigare framtagna handböcker och planeringsmodeller för väg- och gatu-
utformning och för vägnätets reglering reviderades och kompletterades för att bättre 
vara i överensstämmelse med nollvisionens intentioner. 

Den faktiska utvecklingen av trafiksäkerheten har inte motsvarat de målsättningar som 
har antagits. Etappmålet för säker trafik fastslår att antalet dödade och svårt skadade till 
följd av vägtrafikolyckor ska minska och att antalet dödade i vägtrafikolyckor ska 
understiga 270 personer för år 2007 inom hela vägtransportsektorn. Men antalet om-
komna i trafiken för hela år 2006 uppgick till 445 individer, vilket är ungefär samma 
nivå som för år 2005. År 2006 omkom ungefär lika många bilister som under år 2005. 
Det var något fler omkomna motorcyklister, men något färre omkomna cyklister och 
fotgängare år 2006 i jämförelse med 2005. Etappmålet för år 2007 kan därför inte nås 
om inte drastiska åtgärder vidtas. Den enda åtgärd som på kort sikt skulle kunna 
medföra en markant minskning av antalet dödade och som är möjlig att genomföra är 
sänkta och bättre övervakade hastighetsgränser.  

Enligt det allmänna kunskapsläget överlever de flesta oskyddade trafikanter om de blir 
påkörda av en bil i 30 km/tim i dagens vägtransportsystem. Om däremot hastigheten är 
50 km/tim eller högre omkommer de flesta människor om de blir påkörda av en bil. En 
nyare bil är byggd för att skydda åkande i 65–70 km/tim vid en frontalkollision och i 
45–50 km/tim vid en sidokollision. Om hastighetsgränsen sätts till högst 30 km/tim i 
trafikmiljöer där oskyddade trafikanter blandas med andra trafikanter, högst 70 km/tim 
på länkar där bilar möts samt högst 50 km/tim vid korsningspunkter i biltrafiknätet 
skulle därför antalet dödade och svårt skadade i vägtransportsystemet reduceras högst 
väsentligt. Det kan därför konstateras att en mer offensiv användning av lägre hastig-
hetsgränser med syfte att höja trafiksäkerheten har en stor potential att förbättra mål-
variablernas utveckling i en riktning som är i överensstämmelse med nollvisionens 
intentioner. 

En sådan strategi skulle kunna medföra att målen om tillgänglighet, transportkvalitet 
och positiv regional utveckling påverkades negativt. I praktiken kommer olika mål-
sättningar för vägtransportsystemets funktion därför att komma i konflikt med varandra. 
Det gäller i synnerhet i det korta perspektivet där det inte är möjligt att genom fysiska 
konstruktioner, nyinvesteringar och teknisk utveckling förbättra trafiksäkerheten i 
kombination med oförändrade eller höjda hastigheter.  

Det verkliga utfallet kommer därför att bestämmas i en process där olika mål och 
intressen vägs mot varandra. Frågan är hur en sådan process går till, vilka aktörer som 
medverkar och vilka prioriteringar som görs? Kunskap om dessa frågeställningar är 
nödvändig för att kunna förbättra utformningen av de åtgärder som kan bli aktuella att 
använda för att driva igenom de transportpolitiska målen för vägtransportsystemets 
funktion och utveckling. 
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Vägverket vill kunna använda ett mer differentierat system med hastighetsgränser än 
vad som tillämpas i dag. I det nya systemet kommer också hastigheterna 40, 60, 80, 100 
och 120 km/tim att kunna användas. Vägverket anger som motiv för detta att det skulle 
underlätta en anpassning av hastigheterna till rådande förhållanden och därmed åstad-
komma ett hastighetsgränssystem som är effektivare i förhållande till nollvisionen och 
andra transportpolitiska mål. Detta skulle kunna ge praktiskt utslag i form av sänkningar 
från 90 till 80 km/tim vintertid, 100 km/tim på mötesfria mitträckesvägar, 80 km/tim på 
farliga tvåfältsvägar och 120 km/tim på de säkraste motorvägarna. I tätorter kan 
40 km/tim användas på vissa länkar i huvudnätet. Dessa möjligheter till en bättre kopp-
ling mellan hastigheter och förutsättningar för en säkrare trafik blockeras i dagens mer 
trubbiga system, enligt Vägverket (Vägverket, publikation 2005:100). En proposition 
om nya hastighetsgränser som följer denna inriktning lämnades av regeringen till 
riksdagen den 8 mars 2007 (Nya hastighetsgränser, prop. 2006/07:73). 

I det svenska regelverket för hastighetsgränser på vägnätet finns det endast två bas-
hastigheter, 50 km/tim inom tätbebyggt område och 70 km/tim utanför tätorter. Men 
som alla känner till är det betydligt fler hastighetsgränser som används på gator och 
vägar även i dagens system. Dessa hastighetsgränser har formellt beslutats för varje 
särskild delsträcka av någon av aktörerna Vägverket, Länsstyrelsen och kommuner. 
Vem som har fattat beslutet är beroende av vem som har beslutanderätten enligt 
trafikförordningen. Varje beslut föregås av ett formellt reglerat handläggningsför-
farande. Det är också rimligt att anta att frågor om förändringar av hastighetsgränser 
också är föremål för informella processer och ageranden som genomförs utan stöd i en 
formell reglering. 

Vid nyinvesteringar och ombyggnader av vägnätet är hastigheten en del av ett större 
sammanhang och integrerad med kapacitet och utformning. Det innebär att hastig-
hetsfrågan är en del av den planeringsprocess som föregår investeringen, vilket i sin tur 
medför att fler aktörer än de ovan nämnda också har ett formellt ansvar för hur utfallet 
kommer att bli. En viktig förändring i detta sammanhang är regionförbundens ansvar för 
framtagandet av länstransportplaner som gäller för det statliga vägnätet med undantag 
för det nationella stamvägnätet. Andra formella planeringsprocesser öppnar också upp 
för nya möjligheter till informell påverkan. Även utfallet av Vägverkets planering av 
investeringar i det nationella stamvägnätet har stora regionala konsekvenser. I stora 
kommuner är det kommunala vägnätet omfattande och kommunernas användning av 
hastighetsgränser som åtgärd har en potentiellt sett stor betydelse för trafiksäkerheten.  

Ett mer ambitiöst användande av hastighetsgränssystemet för transportpolitisk mål-
uppfyllelse innebär därför sammantaget att kunskapen om hur hastigheterna i praktiken 
utformas i dagens system bör öka avsevärt. För att kunna komma fram till en sådan 
kunskap är det centralt att de processer som föregår en förändring, eller blockerar en 
förändring, av hastighetsgränser på sträckor i vägnätet fokuseras. Dessa processer äger 
rum med en stark koppling till en konkret lokal och regional verklighet. De nationella 
regelsystemen kommer att ange ramarna för hur hastighetsgränser sätts samtidigt som 
olika stöd- och styrprocesser även kommer att involvera nationella instanser i lokala och 
regionala sammanhang. Men utfallet kommer att bestå av en konkret hastighetsgräns på 
en specificerad sträcka någonstans i vägnätet som också involverar lokala och regionala 
beslutsprocesser, vilket måste vara styrande för hur forskningen om dessa processer ska 
utformas. 
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1.2 Syfte 
Med utgångspunkt från problembeskrivningen i bakgrunden har följande syfte med 
rapporten formulerats: 

Syftet med rapporten är att beskriva och analysera regionala aktörers arbete med och 
uppfattning om hastighetsgränserna på vägnätet. 

Med utgångspunkt från en rumslig avgränsning identifieras de aktörer som i olika 
former arbetar med och påverkar hastighetsgränser på det regionala vägnätet. Syftet 
uppnås genom att beskriva och analysera hur dessa aktörer ser på sitt arbete med 
hastigheter och i vilka sammanhang som detta arbete sker. 

Syftet kan konkretiseras med hjälp av nedanstående forskningsfrågor som är fokuserade 
på respektive aktörs medverkan i den process där hastighetsgränserna på regionens väg-
nät bestäms: 

• Vilken är hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet? 

• Vilka prioriteringar görs i detta arbete och vilka målsättningar är styrande? 

• Vilka är relationerna till andra aktörer i det egna arbetet? 

• Hur ser aktörernas bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar ut? 

• Aktörernas syn på vem eller vilka som har makten över hur hastighetsgränser 
sätts? 

• Vilka brister och förändringsbehov i dagens system förs fram av aktörerna? 

 

Genom att besvara dessa frågeställningar utifrån ett aktörsperspektiv möjliggörs en 
sammanfattande analys av olika perspektiv på hastighetsgränser i en region samt en 
tematisk diskussion om hastighetsfrågans olika dimensioner. 

 
1.3 Metod och avgränsningar 
I rapporten identifieras en regional arena för hanteringen av frågor om hastighetsgränser 
på vägnätet. Den rumsliga dimension som gäller för denna identifiering är indelningen 
av Sverige i län och syftet kommer att uppnås genom att beskriva och analysera den 
regionala arenan som utgörs av ett specifikt län. Vi menar att ett län är relevant att 
studera eftersom det är inom denna arena som många överväganden och diskussioner 
om hastighetsgränser äger rum, specifikt i anslutning till det kommunala och regionala 
vägnätet. Inom ett län finns också en mångfald av aktörer inom bl.a. organisationer, 
företag, kommuner och regionförbund, vilka har delvis olika intressen och synsätt och 
som möts i förhandlingar kring vilka hastighetsgränser som bör råda. 

Undersökningen baseras i första hand på material som är sammanställt genom intervjuer 
(intervjuförteckning, se bilaga 1). De intervjuade aktörerna har identifierats på två sätt. 
Först har vi kartlagt ett antal relevanta aktörer genom att utgå från den formella regle-
ringen av hur hastighetsgränser sätts och förändras i länets vägtransportsystem. Dessa 
aktörer har intervjuats. I samband med varje intervju har vi sedan explicit bett den 
intervjuade personen att identifiera ytterligare aktörer som har aktiva roller i diskus-
sioner om hastighetsgränser inom länet. Denna metod kallas för ”snöbollsmetoden” och 
utgör ett vedertaget arbetssätt inom samhällsvetenskapliga studier av detta slag. Därmed 
genereras kunskap om vilka ytterligare aktörer som är relevanta att ta med i undersök-
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ningen utöver de som identifierats i det första steget med utgångspunkt i den formella 
regleringen av hastighetsgränser.  

I samband med analys av intervjuerna är det emellertid viktigt att forskaren är medveten 
om de eventuella nackdelar som denna metod medför (t.ex. att vissa aktörer selektivt 
hänvisar till sådana andra aktörer som man upplever har liknande perspektiv som de 
egna; att vissa aktörer väljer att exkludera andra aktörer; att aktörerna kan uppfatta 
forskarens fråga på skilda sätt). Dessa förhållanden understryker vikten av ett kritiskt 
förhållningssätt hos forskaren.  

I valet av intervjupersonerna har vi inte medvetet eftersträvat en jämn könsfördelning. 
Däremot har vi under intervjuerna ställt vissa genusrelaterade frågor till varje person 
som intervjuats (se intervjuguiden, bilaga 2).  

De personer som har intervjuats betraktas som representanter för sina respektive organi-
sationer. Eftersom varje organisation består av en heterogen grupp av personer med del-
vis olika synsätt och roller inom organisationen är det viktigt att forskaren behåller sin 
medvetenhet om att en individuell aktör omöjligen kan spegla mångfalden av de 
perspektiv som finns inom en organisation. I samband med intervjuerna har vi tydlig-
gjort att varje person har valts utifrån dennas yrkesroll i hanteringen av hastighets-
gränser. Ingen intervjuperson har villkorat sina uttalanden med hänvisning till att dessa 
uttalanden bör särskiljas från något annat, ”officiellt” synsätt hos sin organisation. Inte 
heller har någon bett att få vara anonym i rapporten. 

Intervjuerna är av karaktären semistrukturerade djupintervjuer. Det innebär att forskaren 
utgår ifrån en viss uppsättning av frågor (se intervjuguiden) men lämnar stort utrymme 
för frågor eller sakområden som den intervjuade personen själv tar upp och utvecklar. 
Intervjuguiden bildar därmed en ram för samtalet samtidigt som den ger en flexibilitet 
för såväl forskaren som den intervjuade att diskutera frågor som genererats under 
samtalets gång.  

Intervjumaterialet har sedan använts för att i en iterativ process ta fram kunskap om hur 
den regionala arenan är sammansatt och fungerar. Varje intervju har transkriberats 
(dock inte av forskarna själva) och i vissa fall kompletterats med ytterligare anteck-
ningar i form av observationer och särskilda intryck från respektive intervju. Detta 
material har sedan analyserats genom att med utgångspunkt i intervjuguiden och 
intervjumaterialet identifiera ett antal teman eller ”frågekluster.” Metoden är besläktad 
med den så kallade kodning som tillämpas inom grounded-theory ansatsen (Corbin & 
Strauss, 1990). Dessa teman har sedan använts för att strukturera och tolka materialet 
som grund för analysen. Tolkningen har varit förståelseinriktad, dvs. ambitionen har 
varit att få en förståelse av den intervjuade personens egna perspektiv och synsätt i 
förhållande till identifierade teman.  

Totalt har 29 intervjuer genomförts under perioden från maj 2006 till mars 2007. Vid tre 
av dessa tillfällen intervjuades två personer samtidigt. Intervjuerna har haft en genom-
snittlig omfattning på ca en och en halv timme. Med några få undantag har intervjuerna 
ägt rum på den intervjuade personens kontor eller i ett sammanträdesrum i organisa-
tionens kontorslokal. Alla intervjupersoner har erbjudits möjlighet att läsa rapporten i 
utkastform. Nio intervjupersoner har begärt att få ta del av utkastet och av dessa har två 
personer framfört synpunkter på rapportens innehåll.  

Utöver intervjuerna har skriftliga källor använts som t.ex. plandokument, policydoku-
ment, verksamhetsberättelser, interna PM, framställningar, brev, forskningsrapporter 



 

VTI rapport 583 13 

och tidningsartiklar. Detta material har genererats dels genom forskarens egen 
informationssökning, dels genom de intervjuade personerna.  

Undersökningen utgår i huvudsak från material som är hämtat från Östergötlands län. 
Tidigare forskning antyder att det finns skillnader mellan olika regioner i hur det 
formella regelverket om förändringar av hastighetsgränser tillämpas i praktisk handling. 
I viss utsträckning framgår dessa regionala skillnader av undersökningsmaterialet efter-
som några intervjupersoner har ansvars- och intresseområden som är större än 
Östergötlands län. 

Vidare är intervjumaterialet beroende av de förhållanden som gällde vid den tidsperiod 
när respektive intervju genomfördes. Ingen explicit tidsbegränsning har använts i 
intervjufrågorna och tillbakablickande sammanfattningar av förändringar i olika 
dimensioner har varit vanligt förekommande i intervjusvaren. Nya regelsystem och 
andra förändringar kommer troligen att påverka de förhållanden som beskrivs och 
analyseras i rapporten.  

 
1.4 Rapportens disposition 
Efter inledningskapitlet fortsätter rapporten i kapitel två med att fastställa det analytiska 
perspektiv, arenaperspektivet, som är styrande för hur undersökningen har utformats 
samt för hur beskrivning och analys kommer att genomföras. I kapitlet beskrivs den 
teori för aktörsinteraktion som formar basen för arenaperspektivet och de centrala 
begreppen identifieras och förklaras.  

I kapitel tre ges en översiktlig beskrivning av det formella regelverk som styr hante-
ringen av hastighetsgränser i en region. Med utgångspunkt från trafikförordningen och 
andra styrande dokument diskuteras de relevanta aktörernas formella roller. Dessutom 
diskuteras hastighetsfrågan som del av ett större sammanhang vid investeringar i 
vägtransportsystemet och vilka aktörer som deltar i beslut om investeringarnas ut-
formning och lokalisering. 

Med utgångspunkt från diskussionen i kapitlet om den formella hanteringen beskriver 
kapitel fyra mer i detalj vilka aktörer som finns på den regionala hastighetsarenan och 
som är relevanta att undersöka närmare med hjälp av intervjuer och andra forsknings-
metoder. Aktörerna beskrivs utifrån organisatorisk struktur och tillhörighet, vilket 
ansvar som respektive aktör har för hanteringen av hastighetsfrågor och hur rollför-
delningen ser ut i ett bredare perspektiv. Kapitlet kommer därför att ge en deskriptiv 
bild av aktörer och relationer mellan aktörer på den regionala arenan och fungera som 
utgångspunkt för rapportens empiriska fördjupning och analytiska delar. 

I kapitel fem beskrivs och analyseras aktörernas roller, aktiviteter och positionering på 
den regionala arenan. Underlaget för detta är i första hand hämtade från intervjumate-
rialet. Diskussionen är strukturerad dels efter respektive aktör eller aktörsgrupp, dels 
efter de forskningsfrågor som anges ovan.  

Rapporten avslutas i kapitel sex med en sammanfattande analys av de mönster och 
tolkningar som kan göras utifrån de bearbetningar av materialet som redovisas. I kapitel 
sex genomförs också en ytterligare bearbetning av de analytiska slutsatserna i form av 
en tematisk diskussion om hastighetsfrågans olika dimensioner i en region. Ett centralt 
tema att diskutera här är hur transportpolitikens målsättningar faller ut i ett konkret 
regionalt sammanhang och omsätts i praktisk handling och vilka faktorer det är som 
avgör hur utfallet blir. 
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Avsikten är att den bredare forskning som avrapporteras i undersökningen ska ligga till 
grund för fördjupade analyser av hur hastighetsfrågan har hanterats i konkreta fall/ären-
den i ett regionalt sammanhang. Fortsättningsstudierna ska utgå från det valda ana-
lytiska perspektiv och de frågeställningar som har arbetats fram inom ramen för 
föreliggande studie.  
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2 Hastighetsgränser på den regionala arenan – Ett analytiskt 
perspektiv 

Hur ska man analytiskt förstå regionala aktörers syn på frågor kring hastighetsgränser 
på vägnätet inom en region? Vilka relevanta begrepp och synsätt skulle kunna tillämpas 
ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv? I detta kapitel diskuteras först viss relevant 
forskning om hastigheter/hastighetsfrågan internationellt och i Sverige. Därefter 
presenteras det analytiska perspektiv som ligger till grund för den teoretiska ram som 
används i denna studie.  

 
2.1 Tidigare forskning om hastigheter – en selektiv översikt 
Denna studie har en stark empirisk inriktning, vilket gör att en systematisk litteratur-
översikt över samhällsvetenskaplig och historisk forskning som berör hastighetsfrågans 
utveckling ligger utanför studiens ram. För att ändå vidga perspektivet har vi valt att 
ange några exempel på intressant forskning som har relevans för studiens frågeställ-
ningar. 

Hastigheter som en ingång till att förstå breda samhällsförändringar är ett viktigt tema i 
den franska filosofen Paul Virilios verk Speed and Politics (1977). Virilio har kallats för 
en ”hastighetens filosof” (Handberg, 1996:7, citerad i Virilio, 1989, förord till svensk 
upplaga 1996). Han menar att samhällsutvecklingen har kännetecknats av allt högre 
hastigheter i olika sektorer. Framträdande exempel på denna tendens utgörs av militär 
verksamhet, kommunikationer och transporter. Virilio understryker de destruktiva och 
närmast ödesdigra följder av höga hastigheter. Handberg hävdar att Virilio i stället  
pläderar ”för en mer demokratisk hastighet, för en jämnare fördelning av farten” 
(Handberg, 1996:15 i Virilio, 1989/1996).  

Specifikt i relation till hastighet på väg menar Virilio att offentliga platser och de rörel-
serna av människor och fordon som äger rum på sådana platser kan ses som arenor för 
samhällskontroll (Virilio, 1977). Han ställer sig frågan: ”Kan asfalt utgöra ett politiskt 
territorium?” (Virilio 1977:4). Virilio menar att just hastighetsgränser på vägar kan ses 
som ett medel för staten att utöva en viss politisk kontroll över vägnätet.  

Ytterligare en forskare som diskuterar hastigheter ur ett brett samhällsperspektiv är den 
amerikanska kulturteoretikern Jeffrey Schnapp. Schnapp tecknar en historisk bakgrund 
till den moderna ”höghastighetskultur” (dvs. engelskans culture of velocity) som ut-
vecklats i många västerländska samhällen (Schnapp, 1999). Även om högre hastigheter 
som mål knappast kan betraktas som en modern företeelse menar Schnapp att en 
fascination inför ökad hastighet tydligt kan förknippas med framväxten av moderni-
teten. Han ger olika exempel på synen på hastighet som verkar tyda på att hög hastighet 
ibland betraktats som ett sätt att ”trotsa tråkighet eftersom det alltid rymmer löftet eller 
hotet om en olycka” (Schnapp, 1999:13). Schnapp vill alltså skriva det som han 
benämner ”hastighetens kulturella historia”. 

Det finns ett flertal historiska studier av hur olika aktörsgrupper har sett på hastighetens 
roll i samband med framväxten av olika transportfordon, exempelvis järnvägen 
(Schivelbusch, 1998), cykel (Bijker & Pinch, 1984; Bijker, 1995) och bilen. En relevant 
studie om den konfliktfyllda utvecklingen av hastighetsgränser på väg har skrivits av 
den franska historikern Catherine Bertho-Lavenir (2000). Hon beskriver hur konflikter 
över vad som bör betraktas som lämpliga hastigheter på vägnätet växte fram mellan 
olika aktörer i samband med bilens introduktion i Frankrike vid förra sekelskiftet. 
Bertho-Lavenir (2000) noterar att inga av de berörda aktörerna lyckades formulera en 
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uppsättning av hastighetsregler som accepterades av de andra aktörerna. I stället 
uppstod ständiga förhandlingar kring olika typer av formella och informella regleringar. 
De franska myndigheterna lyckade inte få acceptans för generella hastighetsgränser, 
vilket bidrog till att tidiga lagar och regleringar av vägtrafiken inte innehöll någon sådan 
gräns. Bertho-Lavenir (2000) påpekar att ändå fram till 1970 fanns inte formella hastig-
hetsgränser på det franska vägnätet – trots att den franska staten i andra sammanhang 
ofta har en stark samhällsreglerande roll. 

Bertho-Lavenir menar att det i stället för formella hastighetsgränser successivt växte 
fram en informell konsensus kring vad som kännetecknar varsam körning och 
ansvarsfullt uppförande i vägtrafiken. Bertho-Lavenir (2000) menar att snarare än 
kulturell kontroll genom formella regleringar kan man tala om en kulturell kontroll över 
väghastigheter (”cultural control over speed”). Hur man kör bil och färdas i trafiken 
blev alltså en fråga som mer handlade om personligt uppförande, värderingar och social 
kontroll än om formella regleringar av hastigheten. Denna syn var i sin tur ett resultat av 
interaktioner, förhandlingar och komplexa sociala processer bland berörda aktörer – 
politiker, kommunala förvaltningar, polisen, representanter för motororganisationer och 
andra. Bertho-Lavenir beskriver dessa processer som ”förhandlingar mellan aktörer som 
på olika sätt hade makt” (2000:131) och som möttes i konkreta situationer och platser. 

I ett svenskt sammanhang finns det få samhällsvetenskapliga eller historiska studier som 
explicit berör hastigheter. 

Tre relevanta sektorsrapporter som fokuserar på utvecklingen av hastighetsfrågan och 
som tagits fram på uppdrag av Vägverket är Vägverket (2001), Nilsson (2001) och 
Hydén (2004). Vägverkets Den eviga hastighetsfrågan – och dess följdfrågor (2001), 
som författats av Hans Ingvarsson och Yngve Boye, innehåller en historik över hastig-
hetskriteriernas utveckling sedan början av 1970-talet. Ingvarsson och Boye ger en 
fyllig bild över de tänkesätt, analyser och beslut som på olika sätt bidragit till kriterier-
nas utformning under framför allt 1990-talet samt ger förslag till framtida strategier. 
Göran Nilssons rapport Utvecklingen av hastighetsgränssystemen i Sverige på lands-
bygden beskriver hur hastighetsgränssystemet på landsvägar har utvecklats framför allt 
under perioden 1960–2001. Rapporten visar även erfarenheterna av vissa förändringar i 
hastighetsgränserna i form av uppskattade faktiska hastigheter samt olycksfallsutveck-
lingen. 

Hydéns rapport Vägverkets myndighetsutövning inom hastighetsområdet – analys och 
slutsatser (2004) fokuserar på Vägverkets ärendehantering inom hastighetsområdet och 
syftar till att belysa i vilken utsträckning som verkets myndighetsutövning är ”kund-
orienterad”. Hydén menar att ”ärendehanteringen är ’rörig’ ” (2004:i) och att de 
studerade länsstyrelsernas beslut är oklara vad gäller vilka kriterier som legat till grund 
för besluten i hastighetsärenden. Vägverksregionernas roller i de studerade regionerna 
är också oklara. Hydén lämnar detaljerade förslag till utarbetande av principer och 
kriterier för val av hastighetsgränser inom det svenska vägnätet. 

 
2.2 Ett arenaperspektiv – vad menas med det? 
Denna studie fokuserar på nutida aktörers syn på utvecklingen av väghastigheter inom 
en svensk region. För att identifiera och analysera aktörernas ståndpunkter kommer 
studien att använda sig av ett samhällsvetenskapligt arenaperspektiv.  

Det arenaperspektiv som tillämpas i studien har utvecklats av framförallt den 
amerikanske sociologen Adele E. Clarke (se bl.a. Clarke & Montini 1993, Clarke 1998 
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och Clarke 2005) I en historisk överblick noterar Clarke att detta perspektiv har sina 
rötter inom den sociologiska forskning som utvecklades inom den s.k. Chicagoskolan 
från 1920-talet och framåt (Clarke 2005:37-45) . Denna skola kallas ibland för skolan 
kring symbolisk interaktionism eller socialekologi (Hela den historiska redogörelsen i 
bygger på Clarke 2005, chapter 2).  

Forskarna vid Chicagoskolan ville enligt Clarke utveckla metoder för att kartlägga och 
förstå positioner och interaktioner mellan olika människor, sociala grupper och 
organisationer inom en avgränsad geografisk plats. Exempelvis skulle man kartlägga de 
olika sociala grupper som fanns inom en stad, en region, ett etnisktpräglat område eller 
ett skoldistrikt. Grundtanken menar Clarke var att rita sociala ”kartor” över platser där 
olika grupper och verksamheter möts och samspelar med varandra i specifika kulturella 
och sociala sammanhang. Dessa kartor skulle sedan utgöra en grund för att förstå både 
sociala processer och de strukturer och den kontext som bildar ramar för sådana 
processer. I Sverige har denna forskningstradition förutom kopplingar till sociologin 
även starka likheter med viss forskning inom etnografi, kulturstudier, urban studies och 
humanekologi. 

Denna forskning hade enligt Clarke inledningsvis en stark geografisk prägel men kom 
efterhand att inriktas på studier av specifika grupperingar, verksamheter eller 
verksamhetsområden som var utspridda bortom en lokal plats, t.ex. sektorer, 
organisationer och professioner. Sådana grupperingar, som åtminstone delvis har 
gemensamma perspektiv samt delar ett starkt intresse för samma mål eller aktiviteter, 
kallades av vissa sociologer för sociala världar (Clarke 2005:45).  

Två av de tongivande forskarna kring teorin om sociala världar (”social worlds theory”) 
var Anshelm Strauss och Howard Becker, som utvecklade ansatsen under framför allt 
1960- och 1970-talet. Strauss och Becker menade bl.a. att sociala världar består av 
grupper som delar ett åtagande (”commitment”) för vissa aktiviteter (citerade i Clarke 
2005:45-46). Dessa grupper delar vissa värderingar eller ideologier för hur man ska gå 
tillväga för att uppnå sina mål. De delar också på olika typer av resurser för att uppnå 
sina mål. Ur ett sådant perspektiv består alltså samhället som helhet av en i Clarkes ord 
”mosaik av olika sociala världar och arenor”, där varje människa samtidigt ofta ingår i 
flera sådana världar (Clarke, 2005:46). Strauss menade vidare att varje social värld har 
minst en huvudaktivitet, dvs. en aspekt eller en teknologi gemensamt. För att förvalta 
och utveckla denna aktivitet växer det ofta fram formella organisationer (Strauss, 1978 
citerad i Clarke, 2005:46). 

Med utgångspunkt i denna forskning menar sociologen Adele Clarke (1991, 1993, 
1998) att olika typer av sociala världar bildar breda arenor där aktörer med intressen för 
ett visst fenomen möts. Med arena menas alltså den mötesplats som bildas när aktörer 
och aktörsgrupper som känner ett engagemang för ett fenomen eller en fråga (t.ex. alko-
holpolitiken, trafiksäkerhet, hastighetsfrågan) diskuterar, agerar och i viss mån sam-
spelar i anslutning till denna fråga (Summerton, 2005). Var och en av aktörerna har sitt 
eget perspektiv på frågan, det som kan kallas en situerad kunskap (Haraway, 1991). 

Aktörerna inom en arena behöver således inte ha en utpräglad samsyn i den fråga som 
står i centrum för deras gemensamma intresse. I stället kan en arena kännetecknas av 
bristande konsensus, konflikter eller öppna kontroverser. Ett exempel på en sådan 
kontrovers beskrevs i en studie av en ny abortteknik (Clarke & Montini, 1993). Medan 
teknikens förespråkare (dvs. vissa vetenskapsmän, experter hos läkemedelsbolag, läkare 
vid kliniker) agerade för att vinna gehör för sin syn, argumenterade andra grupper (dvs. 
vissa tilltänkta användare, vissa anti-abortgrupper) emot den nya tekniken. 



 

18 VTI rapport 583 

Metodologiskt innebär arenaperspektivet att forskaren försöker identifiera de aktörer, 
dvs. de individer, grupper och organisationer, som är engagerade i en viss fråga. Dessa 
aktörers olika tolkningar, agerande eller handlande kring frågan kartläggs. Eventuella 
konflikter i tolkningar eller synsätt identifieras och diskuteras (för en ingående metod-
beskrivning se Clarke, 2005). 

Arenaperspektivets kanske viktigaste bidrag, som det utvecklades av Clarke m.fl. under 
1990-talet och i början av 2000-talet, var att utvidga forskarens blick till att även 
omfatta ”tysta” eller ofta ouppmärksammade aktörer. Forskarna menade att det var 
angeläget att inte enbart dra fram de aktiva aktörerna kring en viss fråga, utan även att 
identifiera de aktörer som på ett eller annat sätt är berörda av frågan – men kanske inte 
är aktiva i arenan (Clarke & Montini, 1993). Poängen är att lyfta fram även de individer 
och grupper som påverkas av vad som händer i arenan men som av olika anledningar 
inte har möjlighet, förmåga eller resurser att vara aktiva: 

De aktörer som ska analyseras i en arenaanalys är inte bara de som individuellt och 
kollektivt är närvarande, välformulerade och motiverade att agera inom arenan, utan 
även de som i någon mening berörs av verksamheter inom denna arena. Med detta 
menas att det som händer i arenan påverkar dem, oavsett deras nuvarande närvaro, 
organisationstillhörighet eller verksamhet (Clarke & Montini, 1993:45, förf., 
översättning och betoning). 

Syftet att dra fram de aktörer som inte nödvändigtvis är aktiva men som ändå påverkas 
av vad som händer inom arenan är att ”skruva upp volymen hos de tystlåtna, de tysta 
och de nedtystade” (Clarke & Montini, 1993:45). Forskaren försöker alltså arbeta på ett 
metodologiskt sätt som inte bidrar till att stärka de eventuella dominansförhållanden 
som redan finns inom arenan. Tillämpat på trafiksäkerhetsområdet skulle sådana 
berörda, men ofta glömda aktörer inom arenan, utgöras av de många resenärer som 
färdas på motorvägarna utan att bli påverkade av/indragna i trafikolyckor eller den 
statistik som speglar trafikolyckornas utveckling. En annan grupp av berörda men ofta 
bortglömda grupper skulle kunna vara de personalgrupper som på olika sätt tar hand om 
trafikens offer när olyckan är framme: ambulansförare, akutens sjukvårdspersonal, 
anhöriga m.fl.  

 
2.3 Ett arenaperspektiv på hastighetsgränser inom regionen 

Östergötland 
Vi menar att det är analytiskt och metodologiskt fruktbart att betrakta ”frågor kring 
hastighetsgränser” inom regionen Östergötland som en arena där aktörer med delvis 
gemensamma och delvis olika tolkningar och syn på hastighetsfrågor möts. Med ”frågor 
kring hastighetsgränser” syftar vi alltså på den arena som bildas av de aktörer som på 
olika sätt arbetar med, påverkar eller berörs av hur hastighetsgränser på det regionala 
vägnätet definieras, hanteras och fastställs.  

Potentiellt kan dessa aktörer  

• ha formella eller informella roller i hanteringen av hastighetsfrågor 

• geografiskt finnas innanför eller utanför länets gränser 

• vara individer med eller utan formell organisatorisk tillhörighet (t.ex. kan en 
individ eller ett hushåll som berörs av en hastighetsgränsfråga uppträda i arenan) 

• vara aktiva eller inaktiva i hanteringen av hastighetsfrågan. 
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Arenan i sin helhet är därför potentiellt mycket stor eftersom den skulle kunna omfatta 
många aktörer som geografiskt finns utanför Östergötland men som ändå har stor 
betydelse för hastighetsgränsutvecklingen i regionen. Exempel på sådana aktörer är 
regeringen och riksdagen, Riksdagens trafikutskott, Vägverkets huvudkontor samt 
utredare och handläggare inom statliga myndigheter. 

För att göra denna studie hanterbar har vi valt att göra tre avgränsningar. Den första är 
att vi har valt en geografisk avgränsning till den regionala arenan kring hanteringen av 
hastighetsfrågor i Östergötlands län (se även avsnitt 1.3 Metod och avgränsningar). Det 
innebär att vi exempelvis inkluderar berörda aktörer på Vägverkets lokala och regionala 
kontor, men däremot inte aktörer på huvudkontoret (även om dessa aktörer ibland 
nämns i vårt intervjumaterial). På liknande sätt har vi inriktat oss på kommunala aktörer 
och Polismyndigheten inom länet men inte studerat deras respektive organ på nationell 
nivå.  

Den andra avgränsningen som vi har gjort i förhållande till arenaperspektivet är att vi 
fokuserar på aktörer på planerar- eller utförarnivån. Det betyder att vi inriktar analysen 
på de lokala och regionala aktörer som aktivt arbetar med att definiera/hantera/övervaka 
hastighetsgränser på länets vägnät. En konsekvens av denna avgränsning är att vi inte 
inkluderar exempelvis individer, hushåll eller organisationer som begär prövning av 
hastighetsgränser på enstaka vägsträckor. Vi har inte heller studerat hur andra grupper 
av trafikanter upplever hastighetsgränserna. Vi har alltså valt att inte studera de 
perspektiv som finns hos de många aktörer och aktörsgrupper som på ett eller annat sätt 
berörs av hastighetsgränser, vilket skulle vara ett mer konsekvent sätt att tillämpa 
arenaperspektivet ovan. 

Vår tredje avgränsning är att vi i detta skede av studien valt att enbart fokusera på de 
identifierade aktörernas tolkningar och syn på ett antal frågor som är kopplade till hur 
hastighetsgränser i länet uppfattas och hanteras inom den egna organisationen och i 
relationer med andra aktörer. Vi har alltså inte gjort en egen analys av hur dessa aktörer 
faktiskt har agerat (eller låtit bli att agera) i en konkret ärendehantering där hastighets-
frågor förhandlas, bereds och beslutas.  
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3 Formell hantering av hastighetsgränser 
Hur hastighetsgränser ska sättas och förändras i formell mening på det svenska vägnätet 
regleras inte i lag utan av Trafikförordningen (1998:1276), Vägverkets föreskrifter och i 
lokala trafikföreskrifter utfärdade av länsstyrelser och kommuner. För att få en djupare 
bild av hur hastighetsgränser och hastigheter hanteras i ett regionalt sammanhang är det 
dock också motiverat att se närmare på hastighetsfrågans hantering vid förändringar av 
vägnätet, dvs. vid nyinvesteringar och ombyggnationer av olika slag. Avsikten med 
detta kapitel är därför dels att beskriva hur hastighetsgränser formellt ska hanteras enligt 
regelverket, dels att beskriva den institutionella och planeringsmässiga inramning som 
finns runt nyinvesteringar och andra förändringar av vägnätet. 

Förordningar och regelverk anger grundförutsättningarna för hur olika verksamheter ska 
bedrivas. Dessa regler behöver kompletteras med olika former för tillämpning och 
implementering för att det ska vara praktiskt möjligt att genomföra verksamheten. 
Regelverket är också till vissa delar öppet för tolkningar som innebär att det kan före-
komma en viss variation i den verksamhet som ska regleras. I dessa delar kommer 
beskrivningen nedan att utgå från hur det fungerar i den region som är i fokus för under-
sökningen, nämligen Östergötlands län. 

 
3.1 Bestämmande av hastighetsgränser enligt Trafikförordningen 
Trafikförordningen (1998:1276) innehåller bestämmelser för trafik på väg och terräng. 
Frågan om vilka hastigheter som ska gälla på vägnätet regleras dels i tredje kapitlet om 
bestämmelser för trafik med fordon, dels i 10 kap. om lokala trafikföreskrifter m.m. 

I 3 kap. 14 § anges att ”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten 
kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets 
skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre 
än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den 
framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför 
varje hinder som går att förutse.” 

Vidare anger 17 § att ”Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastig-
het än 50 kilometer i timmen. Om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, fram-
komligheten eller miljön får kommunen föreskriva att den högsta tillåtna hastigheten 
inom ett tättbebyggt område eller del av ett sådant område skall vara 30 kilometer i 
timmen. Utom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 
70 kilometer i timmen (bashastighet). Vägverket får föreskriva att den högsta tillåtna 
hastigheten på väg skall vara 90 eller 110 kilometer i timmen.” På motorväg får fordon 
inte föras med högre hastighet än 110 km/tim. Länsstyrelsen beslutar att en väg eller 
vägsträcka skall vara motorväg (9 kap. 1 §). 

Utgångspunkten är att hastigheten ska vara 50 km/tim inom tätbebyggt område och 
70 km/tim utanför tätorterna. Kommunen respektive Vägverket har rätt att genom 
föreskrift besluta om avvikelser från dessa hastigheter enligt vad som anges ovan. 
Föreskrifterna ska tolkas som gällande för en hel vägsträcka eller inom ett helt 
område/zon. Att notera är att rätten till att besluta om dessa avsteg från bashastigheten 
inte är kopplat till väghållaransvaret utan är kopplat till om det är inom eller utom 
tätbebyggt område. Exempelvis har en kommun rätt att besluta om 30 km/tim inom 
tätbebyggt område på en väg där staten är väghållare. 
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3.1.1 Lokala trafikföreskrifter 
I vägnätet förekommer som bekant ett antal sträckor med hastighetsgränser som avviker 
från dem som anges ovan. Hastighetsgränsen 50 km/tim förekommer även utanför 
tätbebyggt område samtidigt som 70 km/tim återfinns på vägar inom tätbebyggt om-
råde, för att nämna två exempel. Denna mer differentierade användning av hastig-
hetsgränserna möjliggörs genom särskilda trafikregler som kallas för lokala trafikföre-
skrifter och som regleras av trafikförordningens tionde kapitel. 

Särskilda trafikregler får meddelas genom lokala trafikföreskrifter i ett stort antal fall. 
Lokala trafikföreskrifter får meddelas för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga 
vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng. De lokala 
trafikföreskrifterna är alltså inte begränsade till någon maximal sträcka eller yta, namnet 
till trots, utan kan anpassas från fall till fall. Det finns i förordningen inte någon be-
gränsning av vilka hastighetsgränser som får användas i lokala hastighetsgränser om 
högsta tillåtna hastighet. Dessa återfinns i stället i 7 kap. 1 § i Vägverkets föreskrifter 
om lokala trafikföreskrifter m.m. som anger att vid föreskrift om högsta tillåtna 
hastighet skall något av värdena 30, 50, 70, 90 eller 110 km/tim användas (VVFS 
1999:164). Det är alltså dessa föreskrifter samt skrivningarna i 3 kap. 17 § trafikför-
ordningen, se ovan, som definierar nivåerna i det svenska hastighetsgränssystemet. En 
förändring av systemet till 10-steg från 30 till 120 km/tim kan alltså formellt sett enkelt 
genomföras om dessa skrivningar i VVFS och trafikförordningen ändras. Några andra 
formella förändringar krävs inte.  

För hastighetsgränser anges att avvikelser från bestämmelserna om hastighetsgränsen 
50 km/tim inom tätbebyggt område eller från de föreskrifter om 30 km/tim som 
kommunen har utfärdat får göras om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, 
framkomligheten eller miljön. Vidare anges att begränsning till lägre hastighet än vad 
som följer av bestämmelserna om 70 km/tim utanför tätbebyggt område eller av 
Vägverkets föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten skall vara 90 eller 
110 km/tim får göras om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, fram-
komligheten eller miljön. 

Vilken myndighet som har befogenhet att meddela lokala trafikföreskrifter regleras av 
10 kap. 3 § trafikförordningen. Om föreskrifterna rör färdhastigheten, stannande eller 
parkering meddelar kommunen lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar inom tät-
bebyggt område. Utanför tätbebyggt område meddelar kommunen lokala trafikföre-
skrifter endast i de fall där kommunen är väghållare. Kommunen meddelar också före-
skrifter om vilket område som skall vara tätbebyggt område. 

För andra vägar, i första hand vägar utanför tätbebyggt område där statlig myndighet är 
väghållare, meddelas lokala trafikföreskrifter av ansvarig länsstyrelse. Polismyndig-
heten får meddela föreskrifter om ett beslut av kommunen eller länsstyrelsen inte kan 
avvaktas utan särskild olägenhet. 

Trafikförordningen ålägger kommunen att samråda med andra myndigheter. Innan 
kommunen beslutat om att föreskriva att den högsta tillåtna hastigheten inom ett tät-
bebyggt område eller del av ett sådant område skall vara 30 km/tim enligt 3 kap. 17 §, 
eller meddelar lokala trafikföreskrifter, skall Polismyndigheten och den statliga 
väghållningsmyndigheten som berörs lämna tillfälle att yttra sig. Länsstyrelsen har inga 
skyldigheter enligt trafikförordningen att låta andra myndigheter yttra sig före det att 
lokal trafikföreskrift meddelas. 



 

22 VTI rapport 583 

Lokala trafikföreskrifter, kommunens föreskrifter om 30 km/tim och Vägverkets 
föreskrifter om 90 och 110 km/tim, enligt 3 kap. 17 §, skall tas in i en för ändamålet 
avsedd liggare. Denna liggare skall föras av kommunen gemensamt för samtliga 
myndigheter som har rätt att meddela föreskrifterna, dvs. Vägverket, länsstyrelsen och 
polismyndigheten. För att detta ska fungera anger trafikförordningen att Vägverket, 
länsstyrelsen och polismyndigheten skyndsamt skall underrätta kommunen om de 
föreskrifter som de har meddelat. När en föreskrift har förts in i liggaren skall 
kommunen skyndsamt skicka utdrag ur liggaren med föreskriften i fråga till läns-
styrelsen, polismyndigheten och väghållningsmyndigheten.  

 
3.1.2 Överklaganden 
Beslut av en statlig myndighet fattade enligt ovan får överklagas i en särskild ordning 
som regleras av 15 kap. i trafikförordningen. Beslut fattade av länsstyrelsen får över-
klagas till Vägverket, vilket i praktiken innebär att överklagandet handläggs av 
Vägverkets huvudkontor, se nedan. Beslut fattade av Vägverket i första instans, dvs. 
föreskrifterna om 90 och 110 km/tim, får överklagas till regeringen. Beslut av en 
polismyndighet får överklagas till länsstyrelsen. Vägverkets beslut i ett överklagat 
ärende får inte överklagas, dvs. de beslut som fattas av Vägverkets huvudkontor om de 
överklaganden av länsstyrelsens beslut som verket har att handlägga är definitiva. 

Hur kommunens beslut får överklagas regleras inte av trafikförordningen utan av lagen 
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Här anges att de föreskrifter om trafik, 
transporter och kommunikationer som överlåts på kommuner i lag och förordning ska 
beslutas av en eller flera nämnder. Nämndens beslut får överklagas hos länsstyrelsen. 
Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut får inte överklagas 
utan är definitivt.  

 
3.1.3 Former för tillämpning av Trafikförordningen i Östergötlands län 
Kommuner har ett ansvar enligt trafikförordningen att låta polismyndigheten och berörd 
statlig väghållningsmyndighet yttra sig före det att beslut fattas om att förändra gällande 
hastighetsgräns. Länsstyrelsen har inte ett formellt reglerat ansvar att låta andra myndig-
heter yttra sig före det att beslut fattas. I praktiken samverkar emellertid de olika be-
rörda statliga myndigheterna verksamma inom länets gränser vid beslut om förändrade 
hastighetsgränser. 

De ärenden som länsstyrelsen har det formella ansvaret för handläggs genom att ett 
flertal ärenden samlas ihop till ett lämpligt antal. Därefter genomförs platsbesiktningar 
där de olika sträckorna som är aktuella besöks. Vid besiktningarna deltar en ansvarig 
från länsstyrelsen, en trafikpolis från polismyndigheten och en trafikingenjör från 
Vägverkets länskontor. De som har väckt ärendet, t.ex. boende utmed den aktuella 
sträckan, inbjuds också att vara med på besiktningen för att kunna precisera sina skäl för 
att förändra hastighetsgränsen. En stor del av ärendets beredning kommer därför att 
genomföras i samband med platsbesiktningen och diskussionen mellan handläggare från 
respektive myndigheter och berörda privatpersoner. Efter besiktningarna sker ett in-
formellt samråd mellan myndigheterna varefter länsstyrelsen fattar det formella beslutet 
som förs in i liggaren. 

Hur kommunerna bereder liknande ärenden beror på huruvida förändringarna påverkar 
det statliga vägnätet. Kommunen har rätt att fatta beslut som gäller för hastighetsgränser 
inom tätbebyggt område. Sådana beslut kan givetvis röra sig om en väg där staten har 



 

VTI rapport 583 23 

väghållaransvaret. Det innebär att kommunen måste låta den statliga väghållnings-
myndigheten, förutom Polismyndigheten, få möjlighet att yttra sig före beslut. 
Kommunen kan hantera dessa ärenden på ungefär samma sätt som länsstyrelsen, dvs. 
anordna besiktningar och samråd på plats med berörda myndigheter och sakägare.  

Hur kommunen beslutar om det egna vägnätet, dvs. där kommunen är väghållnings-
myndighet, beror på om en statlig väghållningsmyndighet berörs. Det kommer i stor 
utsträckning att bero på tätortens storlek. I större tätorter kan det kommunala vägnätet 
vara av en betydande omfattning och kommunen kan, efter att ha gett polisen möjlighet 
att yttra sig, ta ett stort antal beslut om förändrade hastighetsgränser utan att ta upp 
dessa beslut med Vägverket. Besluten kan emellertid beröra det statliga vägnätet om 
förändringarna görs på sträckor på det kommunala vägnätet där det blir följdeffekter på 
trafiken i det statliga vägnätet. I de fallen ska kommunen ge Vägverket rätt att yttra sig. 
I stora tätorter är det vanligt att ett betydande antal av de förändringar som kommunen 
gör som väghållare och vägbyggare påverkar trafiken även på det statliga nätet och att 
kommun och Vägverk har en kontinuerlig dialog om dessa ärenden. 

I mindre tätorter, och i synnerhet i kommuner som bara består av mindre tätorter, blir 
förändringar av hastighetsgränser en process som i princip alltid görs i samverkan med 
Vägverket eftersom huvuddelen av biltrafiken i typfallet rör sig om trafik på genom-
farter på statliga vägar. Det egna kommunala vägnätet är av begränsad omfattning i 
mindre kommuner med relativt små tätorter. 

Sammanfattningsvis regleras frågor om hur hastighetsgränser sätts och förändras av 
trafikförordningen. Med utgångspunkt från vad som anges av förordningen, och den 
praxis som har bildats med stöd av förordningen, kan ett antal aktörer identifieras som 
direkt deltar i hanteringen av regionens hastighetsgränser. Dessa aktörer är i första hand 
Vägverkets lokala och regionala funktionärer, länsstyrelse, polismyndighet, kommuner 
samt de sakägare som väcker de ärenden som hanteras. Vid överklaganden kan även 
Vägverkets huvudkontor samt regeringen komma att involveras i processen. Ärenden 
kan väckas av privatpersoner, representanter för organisationer och företag etc. men kan 
givetvis också vara ett resultat av de olika formella myndigheternas eget agerande, t.ex. 
kommunens och Vägverkets trafiksäkerhetsarbete. 

 
3.2 Nyinvesteringar och förändringar av vägnätet 
Att enbart se på hur olika hastighetsgränser sätts på det regionala vägnätet med utgångs-
punkt från den formella regleringen av hastighetsgränser i trafikförordningen kan ge en 
alltför snäv bild av hur hastighetsfrågan hanteras i en region. Vad de ärenden som 
diskuteras ovan framförallt avser är hur hastighetsgränser förändras i form av lokala 
avvikelser från bashastigheter på det befintliga statliga eller kommunala vägnätet i en 
region.  

Utöver detta görs givetvis också förändringar i det befintliga vägnätet i form av nyin-
vesteringar och fysiska konstruktioner. Hastigheten blir där en del av en större fråga, 
sammanvägning och prioritering som rör hur befintliga resurser ska användas för att 
förändra vägnätets utformning. I princip kan processen beskrivas som att det finns be-
gränsade resurser som kan användas till att förändra regionens vägnät och att det på 
något sätt måste avgöras hur dessa resurser ska användas. Det är därför av intresse att 
fokusera på den institutionella och planeringsmässiga struktur som finns runt nyinveste-
ringar och förändringar av vägnätet. Denna institutionella struktur ligger till grund för 
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att kunna kartlägga vilka aktörer som medverkar i planerings- och beslutsprocesser och 
hur hastigheter och hastighetsgränser påverkas. 

Statliga medel för investeringsåtgärder i vägtransportsystemet kommer regionen till del 
genom framförallt två kanaler: investeringar i det nationella stamvägnätet via den natio-
nella planen för vägtransportsystemet och investeringar i det regionala vägnätet via 
regionens länstransportplan. Dessa kanaler är föremål för två delvis skilda planerings-
processer och former för medelstilldelning. Hur processen att ta fram en länstransport-
plan ser ut har förändrats i och med tillkomsten av regionförbund och regionala sam-
verkansorgan. Vidare finns det regionala skillnader beroende på hur dessa samverkans-
funktioner är utformade. Beskrivningen nedan utgår i relevanta delar från hur förhåll-
andena ser ut i Östergötland. 

 
3.2.1 Nationell plan för vägtransportsystemet 
Den nu gällande planeringsomgången, dvs. 2004–2015, inleddes i mars 2002 när 
regeringen gav trafikverken och länen (länsstyrelser eller regionala självstyrelseorgan i 
de län där sådana fanns) i uppdrag att upprätta långsiktiga planer för transportinfra-
strukturen. Den 2 augusti 2004 lämnade Vägverket den slutgiltiga versionen av ”Den 
goda resan. Nationell plan för vägtransportsystemet 2004–2015”. 

Den planeringsram som regeringen anvisade för Vägverkets del för att planera använd-
ningen av i ”Den goda resan” uppgick till 152,1 miljarder kronor för hela planerings-
perioden. Planeringsramen fördelas på följande sätt i den nationella planen: 

• Investeringar i det nationella stamvägnätet (42,1 miljarder) 

• Bärighetssatsningar på det statliga vägnätet (17 miljarder) 

• Drift och underhåll av det statliga vägnätet (87 miljarder) 

• Sektorsuppgifter (6 miljarder). 

 

(”Den goda resan. Nationell plan för vägtransportsystemet 2004–2015”.) 

Sett ur en regions perspektiv är följaktligen olika delar av den nationella vägplanen mer 
eller mindre intressanta för utvecklingen av det regionala vägtransportsystemet. De 
investeringar som kommer med i planen är större och mindre objekt inom det nationella 
stamvägnätet. År 2004 uppgick det allmänna vägnätet i Sverige till 138 000 km vägar, 
varav det statliga vägnätets andel var 98 000 km och resterande 40 000 km bestod av 
kommunala vägar och gator. Det nationella stamvägnätet utgör 8 000 km eller ca 8 % av 
det statliga vägnätet, 7 000 km utgörs av övriga riksvägar och 83 000 km, eller ca 85 % 
av nätet, utgörs av länsvägar. 

Stamvägnätet består av europavägarna och de viktigaste riksvägarna. I Östergötland 
ingår E4 och E22 samt Rv50 och Rv55 i det nationella stamvägnätet. Objekt som rör 
dessa vägar kan alltså aktualiseras i Vägverkets nationella planering för vägtransport-
systemet. Bärighetssatsningarna och den dominerande planeringsposten drift- och 
underhållsåtgärder gäller för hela det statliga vägnätet och är inte förbehållet stam-
vägnätet. Resurstilldelningar som kan komma regionen till del inom ramen för den 
nationella planeringen är därför investeringar på stamvägnätet samt bärighetssatsningar 
och drift- och underhållsåtgärder på hela det statliga vägnätet. 
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Vägverkets budget, liksom tilldelningen av medel för hela den statliga transportplane-
ringen, bestäms emellertid inte av riksdagens godkännande och regeringens fastställelse 
av planeringsdokumenten utan ingår som en del av det årliga statliga budgetarbetet och 
påverkas av andra politiska beslut. Redan i oktober 2004 beslutade regeringen om 
”Trollhättepaketet” som bl.a. innebar att Rv45 Älvängen–Trollhättan togs in i planen 
med byggstart år 2006 vilket aktualiserade en omedelbar revidering av den nationella 
planen där ett antal tidigare planerade objekt flyttades framåt. Oavsett dessa plötsliga 
politiska beslut som snabbt förändrar förutsättningarna, är planeringsperiodens tolv år 
indelade i tre fyraårsperioder, 2004–2007, 2008–2011 och 2012–2015. Den första 
perioden är detaljplanerad, den andra mindre detaljerad och den tredje perioden är 
endast föremål för en grov inriktningsplanering. Detta ställer följaktligen krav på en 
successiv revidering av planen i rullande fyraårscykler.   

 
3.2.2 Regionförbundet Östsam och Länstransportplanen för Östergötland 
Parallellt med Vägverkets planering i samband med den nationella planen för väg-
transportsystemet planerar länen för investeringar i det regionala statliga vägnätet och 
statsbidrag till kollektivtrafikanläggningar m.m. Den av regeringen angivna planen för 
åtgärder inom länsplanerna för regional transportinfrastruktur uppgår till 28,5 miljarder 
kronor inklusive statliga bidrag till kommuner och trafikhuvudmän. Planeringsramen är 
fördelad på de olika länen av regeringen och innebär för Östergötlands del att plane-
ringen ska omfatta åtgärder för 1 195 miljoner kronor för perioden 2004–2015.  

I Östergötland finns ett regionalt självstyrelseorgan, Regionförbundet Östsam, som 
ansvarade för framtagandet av planen ”Länstransportplanen 2004–2015 och 
Östgötaregionen”. Den slutliga versionen av länstransportplanen beslutades av Region-
förbundet den första april 2004. Detta innebar därför att ansvaret för den planering som 
omfattar det regionala statliga vägnätet hade överförts från länsstyrelsen till Region-
förbundet Östsam i och med arbetet med länstransportplanen för perioden 2004–2015. I 
den omfattning som regionen tilldelas medel av riksdag och regering kan objekten i 
länstransportplanen sedan genomföras. I detta arbete med förstudie, vägutredning, 
arbetsplan, projektering och genomförande kommer givetvis Vägverket att spela en 
central roll. 

Östsam bildades som en ideell förening den 3 september 1999 av Östergötlands tretton 
kommuner och landstinget med syfte att skapa en gemensam arena för det regionala 
politiska samarbetet. Med stöd av de initiativ som regering och riksdag uppmuntrade i 
och med proposition 2001/2002:122 om regional samverkan och statlig länsförvaltning 
omvandlades Östsam till ett regionförbund den 1 juli 2002 och den ideella föreningen 
avvecklades vid påföljande årsskifte. Från och med 2003 har Östsam rätt att kalla sig 
samverkansorgan efter en anmälan som gjordes till regeringen (Unge, 2002, sid. 
10–11). Enligt lagen är ett samverkansorgan i grunden ett kommunalförbund där länets 
samtliga kommuner ska ingå och där landstingen kan ingå. Efter ansökan till regeringen 
kan ett sådant kommunförbund tillföras tidigare statliga uppgifter och bildar då ett 
samverkansorgan (Unge, 2002, sid. 42).  

Idag är därför Regionförbundet Östsam ett kommunalförbund och ett kommunalt sam-
verkansorgan med länets tretton kommuner och landsting som medlemmar. Som högsta 
beslutande organ har Östsam ett indirekt valt fullmäktige med 55 ledamöter och 55 er-
sättare som utses av respektive fullmäktigeförsamling i kommuner och landsting. Under 
fullmäktige leds Östsam av en styrelse med ett arbetsutskott och ett presidium. Två 
tematiska beredningar inom områdena livskvalitet samt tillväxt finns också tillsatta. 
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Östsam har medlemmarnas uppdrag att verka inom fyra verksamhetsområden bl.a. 
kommunikationer. För dessa verksamhetsområden finns det talesmän utsedda (Östsam, 
Årsredovisning 2005). 

De statliga planeringsuppdrag som Östsam har fått ansvar för i egenskap av kommunalt 
samverkansorgan är regionalt utvecklingsprogram (RUP), regionalt tillväxtprogram 
(RTP) samt länstransportplanen (LTP). Inom området finns också en politisk arbets-
grupp, arbetsgruppen för kommunikationsfrågor, som spelade en avgörande roll för den 
politiska förankringen av länstransportplanen. Arbetsgruppen, som först kallades I14 
(infrastruktur) och sedan K14 (kommunikationer) består av respektive kommunstyrelses 
ordförande eller kommunalråd med ansvar för kommunikationsfrågor i de kommuner 
detta politiska ansvar var fördelat, framförallt i de stora kommunerna. Landstinget före-
träds av samma politiker som var ersättare för Östsams styrelseordförande, en post som 
innehas av landstingspolitiker. (www.ostsam.se) 

Länstransportplanens investeringsåtgärder på totalt 1 195 miljoner kronor är fördelade 
på fyra huvudgrupper: större investeringar med nybyggnader och ombyggnader av 
vägar: 682 miljoner kronor, mindre investeringar: 326 miljoner kronor, produktionsstöd: 
103 miljoner kronor samt bidrag: 84 miljoner kronor. Större investeringar är typiska 
objekt i vägtransportsystemet som förbifarter, nya vägar, och uträtningar. Mindre 
investeringar är åtgärder som mitträcken, förbättrade korsningar, separeringar för 
oskyddade trafikanter, breddningar och sidområden. Med produktionsstöd avses stöd till 
Vägverket för att i första hand genomföra förstudier och vägutredningar för de objekt 
som finns i planen och där detta ännu inte har genomförts. Med posten bidrag avses stöd 
till uppförande av vissa kollektivtrafikanläggningar med kringåtgärder, vissa trafik-
säkerhetsåtgärder samt visst stöd till enskilda vägar. 

I praktiken domineras länstransportplanen av de större investeringar som är inplanerade 
för planperiodens första år. I dokumentet anges att en grundläggande revidering av 
planen måste göras för den avslutande halvan av planeringsperioden. Högst prioriterad i 
planen är slutförandet av den nya genomfarten i Åtvidaberg. Endast en mindre del av 
detta objekt belastar dock planeringsramen för 2004–2015, 34 miljoner kronor. Därefter 
följer planens egentliga huvudobjekt, förbifart Svärtinge på Rv51 mellan Norrköping 
och Finspång. Objektet belastar planen med hela investeringskostnaden, beräknad till 
195 miljoner kronor, under perioden 2004–2007 vilket motsvarar ungefär en tredjedel 
av den totala planeringsramen för samma period. Endast en ytterligare större investe-
ring, länsväg 687 Sturefors–Harvestad 36 miljoner kronor med beräknad byggstart 2006 
(uppskjuten till 2008), anges i planen som lika långt förberedd som förbifart Svärtinge. 
Förbifart Svärtinge kan därför utan tvekan beskrivas som huvudnumret i länstransport-
planen. Av planen framgår också att de samhällsekonomiska kalkyler som har genom-
förts inte har varit avgörande för prioritetsordningen. Förbifart Svärtinge kommer på 
sjätte plats vad gäller nettonuvärdeskvoten för de nio objekt där denna kvot har upp-
skattats. 
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4 Aktörer på den regionala hastighetsarenan – organisation, 
ansvar och roller 

Med utgångspunkt från den diskussion som har förts i föregående kapitel blir det 
möjligt att definiera vilka aktörer som kan sägas tillhöra arenan kring hanteringen av 
hastighetsgränser inom Östergötlands län. Denna definition tar sin utgångspunkt i de 
formella roller som olika aktörer har vad gäller regleringen av hastighetsgränser på 
regionens vägnät samt i samband med den planering som bedrivs för att utveckla och 
förändra det regionala vägnätet. Dessutom inkluderas några av de aktörer som med-
verkar i processen utan att ha en formellt reglerad offentlig position. Diskussion är till 
stora delar generell och giltig för hela Sverige men kommer till vissa delar att konkreti-
seras med förhållanden i Östergötlands län. 

 
4.1 Vägverket 
Vägverkets organisation är baserad på sju regioner som ansvarar för den regionala verk-
samheten i sin helhet, utom den verksamhet som bedrivs inom avgränsade affärs- eller 
resultatenheter.  

Vägverkets regioner är: 

• Region Norr (huvudort Luleå) 

• Region Mitt (huvudort Härnösand) 

• Region Stockholm (huvudort Stockholm)  

• Region Mälardalen (huvudort Eskilstuna) 

• Region Väst (huvudort Göteborg)  

• Region Sydöst (huvudort Jönköping) 

• Region Skåne (huvudort Kristianstad). 

 

Region Sydöst består av hela fem län, Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län, 
Kronobergs län och Östergötlands län och har regionkontoret i Jönköping. Det finns 
också lokalkontor i Kalmar, Karlskrona, Linköping och Växjö. Med regionkontoret 
inräknat har därför Vägverket en lokal representation i varje län i Region Sydöst. 

På lokalkontoren finns trafikingenjörer som är Vägverkets lokala experter på de 
regelverk, tillämpningar och praxis som styr hur vägtransportsystemet får användas. 
Trafikingenjörerna är de på lokalkontoren som ansvarar för handläggningen av olika 
ärenden om förändringar av hastighetsgränser. Trafikingenjörerna deltar vid de plats-
besiktningar som görs tillsammans med polis, Länsstyrelse och sakägare vid ärenden 
utanför tätbebyggt område och har kontakter med kommuner när det är aktuellt. Trafik-
ingenjören tar fram Vägverkets underlag till det beslut som sedan formellt fattas av 
Länsstyrelse eller kommun. 

På lokalkontoren finns även trafiksäkerhetsingenjörer (ts-ingenjör). Tidigare kallades 
trafiksäkerhetsingenjören för trafiksäkerhetssamordnare. TS-ingenjören arbetar brett 
inom trafiksäkerhetsområdet genom att bevaka trafiksäkerhetsläget på framförallt det 
statliga vägnätet inom länet och föreslår åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. TS-
ingenjören är Vägverkets allmänna resurs på länsnivå inom trafiksäkerhetsområdet och 
har många kontakter med olika aktörer. TS-ingenjören samarbetar med kommuner för 
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att fungera som stödresurs vid framtagande av t.ex. mer eller mindre omfattande 
trafiksäkerhetsprogram och strategier. TS-ingenjören spelar en viktig roll vid de 
omfattande åtgärder som har genomförts och som genomförs för att skapa säkrare 
genomfarter i mindre och mellanstora tätorter. TS-ingenjören deltar också från 
Vägverkets sida, tillsammans med andra, i de investeringsåtgärder som kanaliseras via 
länstransportplanen, dels vid utformningen av direkta trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
som mitträcken, sidoområden och korsningar, dels genom att bevaka trafiksäkerheten 
generellt i de större investeringar som genomförs.  

Trafikingenjörer och trafiksäkerhetsingenjörer har stöd av regionala trafikingenjörer 
och handläggare med ansvar för trafiksäkerhetsområdet på regionkontoret. På region-
kontoret handläggs ärenden som är av principiell vikt och där det kan behövas stöd och 
riktlinjer till handläggare på lokal nivå (egentligen länsnivå, se ovan) för att få en jämn 
utformning av praxis mellan olika län inom hela vägverksregionen. En viktig del av 
Vägverkets arbete är att implementera nya riktlinjer och tillämpningar på nationell basis 
vilket hanteras av regionkontoren för att kunna slussas vidare ut i organisationen samt 
att genomföra översyner av t.ex. gällande hastighetsgränser på regionens vägnät. 
Regionkontoren är också delaktiga i handläggningen av överklaganden av beslut om 
ändrade hastighetsgränser. 

På lokalkontoren finns även strategiska samhällsplanerare som deltar i planeringen av 
utvecklingen av regionens vägnät med fokus på nyinvesteringar. Samhällsplaneraren har 
givetvis en viktig roll för Vägverkets egna objekt på det nationella stamvägnätet, men 
spelar också en betydelsefull roll i planeringsprocessen i samband med länstransport-
planen och vid kommunala investeringar som görs i samarbete/samfinansiering med 
Vägverket eller som har stark beröring på annat sätt med Vägverkets ansvarsområden.  

Detta innebär att på länsnivå kommer samhällsplaneraren att ha intensiva kontakter med 
Regionförbundet i samband med LTP (eller med Länsstyrelsen i de län där kommunala 
samverkansorgan saknas) samt med Regionförbundet och olika kommuner för LTP-
objekt, objekt i den nationella planen och kommunala investeringsobjekt där frågor om 
hastighetsgränser och olika avvägningar kommer att aktualiseras. Samhällsplanerare på 
lokalkontoren backas upp direkt av stödfunktioner på regionkontoren och kommer 
också att ha täta direkta kontakter med Vägdirektören, som leder regionkontoret, i 
samband med större och strategiskt viktiga objekt. 

 
4.2 Polisen 
Polisväsendet styrs av regeringen via Justitiedepartementet. Polisen leds av rikspolis-
chefen och Rikspolisstyrelsen som bl.a. antar nationella handlingsplaner och strategier 
för polisens arbete med att förbättra trafiksäkerheten. Under trafiksäkerhetsåret 2007 
kommer polisen att fortsätta arbeta med de tre prioriterade områdena hastighet, nykter-
het och bilbälten i enlighet med trafiksäkerhetsstrategin. Alla uniformerade poliser i 
yttre tjänst ska delta i arbetet. Fler trafiksäkerhetskameror ska installeras och den 
manuella övervakningen intensifieras genom att rapportering numera sker från sex 
kilometer i timmen över gällande hastighetsbegränsning.  

På nationell nivå finns även Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och Statens krimi-
naltekniska laboratorium inom polisväsendet. 

På länsnivå finns sedan 21 regionala polismyndigheter. Varje län är enligt polislagen ett 
polisdistrikt. Polismyndigheten i länet leds av en polisstyrelse som består av politiker 
från regionen som är tillsatta av regeringen. Chef för polismyndigheten är länspolis-
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mästaren som bl.a. har ansvaret för att de nationella strategierna och handlingsplanerna 
drivs igenom i polisens praktiska arbete. Polismyndigheten i Östergötlands län har ca 
880 medarbetare, varav cirka 670 är poliser. Polisstyrelserna avgör själva hur en polis-
myndighet ska vara organiserad. Därför kan strukturen variera något mellan de olika 
länen.  

Utöver en länspolismästare och en biträdande länspolismästare, som utgör polisledning, 
finns en stab, en länskriminalavdelning och en ordningsavdelning. Ordningsavdelningen 
kan vara uppdelad i olika polisområden eller mindre närpolisområden. Det är vid dessa 
polisområden som den dagliga kontakten med allmänheten sker. Polisområdena har 
egna stationer och bemanning. Vid ordningsavdelningen kan också trafikpolisen vara 
organiserad.  

Trafikpolisen arbetar med polisens hastighetsövervakning och allmänna trafiköver-
vakning. Personal från trafikpolisen har också ansvaret för polisens handläggning av de 
förändringar av hastighetsgränser där Länsstyrelse eller kommun ska låta polisen yttra 
sig enligt trafikförordningen. Enligt den nu gällande trafiksäkerhetsstrategin ska 
emellertid alla uniformerade poliser i yttre tjänst delta i övervakningen av trafiken, 
inklusive hastighetsövervakningen. 

 
4.3 Kommuner 
Frågor om kommunikationer, infrastruktur och investeringar i vägtransportsystemet 
prioriteras högt av ledande kommunpolitiker. I mindre kommuner har i regel kommunal-
rådet som är kommunstyrelsens ordförande direkt ansvar för att bevaka kommunika-
tionsområdet, ett område som alltid återfinns bland de områden som prioriteras högst. I 
större kommuner med flera kommunalråd kan ansvaret för dessa frågor ligga på ett 
annat kommunalråd än kommunstyrelsens ordförande.  

Kommunens löpande arbete med relevans för hastigheter och hastighetsgränser hanteras 
av kommunala tjänstemän. Hur detta arbete genomförs och organiseras skiljer sig åt 
markant mellan olika kommuner och är starkt relaterat till kommunens invånarantal. I 
små kommuner kan en stor del av detta arbete genomföras av kommunens kommunchef 
som är den tjänsteman som leder kommunens centrala förvaltningskansli.  

I kommuner finns också kommunala trafikingenjörer eller trafikplanerare som hand-
lägger ett stort antal ärenden inom trafikområdet som trafikreglering, lokala trafikföre-
skrifter, parkeringsfrågor, trafiksäkerhet, utformning m.m. En stor del av dessa ärenden 
är kortsiktiga. Många beslut fattas av trafikingenjörer i chefsposition på delegation från 
ansvariga nämnder. Hit hör t.ex. beslut om hastighetsgränser som tas som lokala trafik-
föreskrifter. Trafikingenjören har därför alltid kontakt med polisen och i förekommande 
fall med Vägverket i samband med dessa beslut. Trafikingenjörerna medverkar också i 
kommunens detalj- och översiktsplanering som remissinstans och stödresurs. 

I större kommuner finns också trafikplanerare som arbetar på mer strategisk nivå med 
fokus på översiktsplanering och åtgärdsplanering. Under senare år har många kommu-
ner tagit fram trafiknätsanalyser, med bidrag från Vägverket, där det t.ex. anges var i 
tätorterna som områden med högsta tillåtna hastighet 30 km/tim bör genomföras. Vidare 
arbetar den strategiske trafikplaneraren med trafikstrategier, trafikplaner och trafik-
frågor i översiktsplaner som kommer att medföra många kontakter och avstämningar 
med Vägverket.   
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4.4 Regionförbundet 
Som tidigare har konstaterats finns det i många regioner kommunala samverkansorgan 
med ansvar för bl.a. framtagandet av länstransportplaner. I Östergötland finns Region-
förbundet Östsam. Länstransportplanen och Östsams roll och organisation redovisas i 
avsnitt 3.2.2.  

Östsam är inget direktvalt regionalt politiskt organ med egen beskattningsrätt, eller med 
möjlighet till skatteväxling med kommuner och landsting, utan ett kommunalt sam-
verkansorgan. Detta innebär i praktiken att viktiga beslut som utformningen av läns-
transportplanen blir konsensusbeslut, dvs. de tretton kommunerna och landstinget måste 
ställa sig bakom beslutet. I processen deltar därför de ledande politikerna, bl.a. genom 
arbetsgruppen K14, se ovan. Arbetsgruppen leds av en ordförande som är Regionför-
bundet Östsams talesman för verksamhetsområdet kommunikationer och som därför får 
en central roll i den planerings- och beslutsprocess som leder fram till en antagen läns-
transportplan med alla de implicita prioriteringar som detta innebär. 

Arbetsgruppen K14 initierades för att kunna arbeta fram en politiskt förankrad läns-
transportplan med stöd av alla medlemmar i det kommunala samverkansorganet. 
Däremot ingår inte arbetsgruppen K14 i Regionförbundet Östsams egentliga politiska 
organisation som består av förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse, arbetsutskott och 
beredningar.   

Regionförbundet har också ett kansli som leds av en regiondirektör. Varje verksamhets-
område, där kommunikationer är ett av fyra, har en ansvarig samordnare med eget 
budgetansvar. Utöver samordnaren arbetar ytterligare en handläggare på kansliet med 
kommunikationsfrågor med fokus på kollektivtrafik. Kansliet har en fortlöpande dialog 
med kommunala politiker och tjänstemän inom ramen för det regionala samarbetet och 
med Vägverket, i första hand samhällsplanerare i länet, när det gäller planering och 
genomförande av både länstransportplanen och de objekt och åtgärder i den nationella 
planen som berör regionen. Detta innebär att en betydande del av Östsams arbete består 
i att få andra aktörer att fatta för regionen gynnsamma beslut (Östsam, Årsredovisning 
2005). 

 
4.5 Länsstyrelse  
Länsstyrelsen leds av en styrelse och en verksledning. Verksledningen består av lands-
hövdingen och länsrådet. Landshövdingen i Östergötlands län har valt att prioritera 
regionala infrastrukturfrågor. Under verksledningen finns det tio olika enheter. I fram-
förallt två av dessa enheter aktualiseras frågor med relevans för hastigheter och hastig-
hetsgränser på regionens vägnät, nämligen rättsenheten och samhällsbyggnadsenheten. 

Vid rättsenheten på Länsstyrelsen Östergötlands län finns det en handläggare som 
ansvarar för arbetet med Länsstyrelsens beslut om lokala vägtrafikföreskrifter, tävling 
på väg, överklagan av parkeringstillstånd, terrängkörning och skyltar och byggande vid 
väg. Det är alltså denne handläggare som skriver ihop besluten om lokala trafikföre-
skrifter med avvikelser från bashastigheten på statliga vägar utanför tätbebyggt område 
med stöd av trafikförordningen. Handläggaren är också Länsstyrelsens representant vid 
platsbesiktningar och möten med sakägare. Beslutet fattas sedan formellt av lands-
hövdingen. 

Vid samhällsbyggnadsenheten arbetar samhällsplanerare med olika uppgifter. Det var 
denna enhet som ansvarade för att arbeta fram länstransportplanen innan detta ansvar 
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övertogs av Regionförbundet. Enheten samverkar med kommuner och myndigheter för 
att bedriva en fysisk planering som främjar en socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
hållbar utveckling. Mer specifikt innebär detta att enheten samverkar med kommuner 
och myndigheter genom rådgivning och genom att utarbeta regionala 
planeringsunderlag för den kommunala planeringen från översiktsplaner till detaljplaner 
och områdesbestämmelser, dvs. de planeringsinstitut som anvisas genom plan- och 
bygglagen (PBL).  

Enheten ska företräda och samordna de statliga intressena i den kommunala plane-
ringen, t.ex. vad gäller vägar och annan infrastruktur. Det är också Länsstyrelsens upp-
gift att ge råd om samt granska och pröva den kommunala planeringen med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer samt mellankom-
munala frågor. Enheten ska också bedriva regionalt utvecklingsarbete och metodutveck-
lingsarbete inom sakområdet och ge råd om tillämpningen av PBL och Miljöbalken. 
Överklagande enligt PBL prövas normalt av Länsstyrelsen som också prövar frågor om 
strandskydd. 

Länsstyrelsen handlägger också en mängd ärenden som gäller körkort och trafik vid 
trafikenheten. Men den största gruppen inom detta område är körkortsärenden följt av 
ärenden som gäller körkortstillstånd, handledarskap, återkallelse av körkort, utbyte av 
utländska körkort, dispenser och taxiförarlegitimationer. Trafikenhetens verksamhet har 
därför inga direkta konsekvenser för hastighetsområdet. 

 
4.6 Företag, organisationer och andra aktörer 
De beslut som fattas om hastighetsgränser samt andra beslut som får konsekvenser för 
hastigheter på regionens vägnät påverkar givetvis alla som på olika sätt är brukare av 
vägtransportsystemet. Det finns därför många olika skäl för olika aktörer att försöka 
påverka utfallet av dessa beslut. Tillverkande företag med behov av speciella transporter 
med särskilda krav, transportörer av gods och människor samt boende och verksamheter 
som direkt påverkas av trafikens hastighet kan engagera sig för att påverka beslut om 
hastighetsgränser och hastigheter. 

Det kan röra sig om allt från barnfamiljen som genom en skrivelse till en myndighet 
begär sänkt hastighet på vägen utanför bostaden till stora företag som försöker påverka 
vilka objekt som kommer att prioriteras högst i den nationella planen för vägtransport-
systemet och i länstransportplanerna. 
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5 Aktörer på den regionala hastighetsarenan – positionering 
och prioritering i det vardagliga arbetet 

Beskrivningen i de föregående två kapitlen har förmedlat en bild av den formella regle-
ring som styr hur hastighetsgränser formas på regionens vägnät och vilka aktörer som 
har identifierats på den regionala hastighetsarenan. Dessa aktörer har sedan intervjuats. I 
detta kapitel kommer intervjumaterialet att användas för att diskutera aktörernas egna 
uppfattningar om hur planerings- och beslutsprocesser med relevans för hastigheterna 
drivs och utformas. Diskussionen kommer att struktureras dels efter de olika forsk-
ningsfrågorna som återfinns i rapportens inledande avsnitt, dels efter de olika aktörer 
som identifieras i föregående kapitel. 

Forskningsfrågorna är följande: 

• Vilken är hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet? 

• Vilka prioriteringar görs i detta arbete och vilka målsättningar är styrande? 

• Vilka är relationerna till andra aktörer i det egna arbetet? 

• Hur ser aktörernas bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar ut? 

• Aktörernas syn på vem eller vilka som har makten över hur hastighetsgränser 
sätts? 

• Vilka brister och förändringsbehov i dagens system förs fram av aktörerna? 

 

Efter diskussionen om de olika aktörernas syn på planering, påverkan och beslut om 
hastigheter och hastighetsgränser på regionens vägnät följs kapitlet av en samman-
fattande analys. 

 
5.1 Vägverket 
5.1.1 Trafikingenjörer 
Hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet 
De trafikingenjörer som förekommer i intervjumaterialet finns både på Vägverkets 
lokala kontor, med ansvar för vägnätet m.m. inom ett län och på Vägverkets region-
kontor, med ansvar för hela vägverksregionen som för Region Sydosts del omfattar fem 
län och ett mycket stort antal kommuner. Trafikingenjörerna menar att hastighetsgränser 
och förändringar av hastighetsgränser är en mycket viktig del av det dagliga arbetet. 
Hastighetsgränser, skyltning och annan reglering av vägnätet är de dominerande arbets-
uppgifterna för lokala trafikingenjörer. På lokal nivå handläggs alla ärenden som avser 
önskemål om förändringar av hastighetsgränser genom lokala trafikföreskrifter. De 
lokala trafikingenjörerna har ett stort utrymme att själva bestämma vilken uppfattning 
som Vägverket ska föra fram som underlag för beslut i de olika ärendena. Detta beslut 
ska sedan formellt fattas av Länsstyrelse eller kommun. 

På regional nivå arbetar trafikingenjörerna med frågor som är av mer principiell vikt 
och som syftar till att få en mer likformig tillämpning av regelverket i regionen och som 
stödfunktion åt de lokala trafikingenjörerna. Föreskriftsärenden enligt 3 kap. 17 § trafik-
förordningen, s.k. ”långa beslut”, om hastighetsgränser på hel sträcka på 90 och 
110 km/tim som avvikelser från bashastigheten 70 km/tim utanför tätort hanteras också 
av regionkontoret. Det formella beslutet fattas sedan av Vägverkets huvudkontor. Nya 
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signaler och direktiv som kommer från Vägverket centralt hamnar på regionkontoren 
som ska försöka att påverka den lokala praktiken i den riktning som direktiven anger. 
Regionkontoret yttrar sig över de överklagande som görs av hastighetsbesluten, men 
kommer i regel fram till samma uppfattning som Vägverket har fört fram lokalt. Vid 
större översyner, t.ex. när alla 90-vägar inventerades och när hastigheten 110 km/tim på 
vägar utan motorvägsstandard prövades, spelar regionkontorets trafikingenjörer en 
central roll. 

 
Prioriteringar och styrande målsättningar 
De lokala trafikingenjörerna använder sig inte i första hand av direktiv, riktlinjer eller 
policies när de tar fram sitt underlag för beslut vid lokala trafikföreskrifter. Bedömning-
arna grundar sig på en helhetsbild och en djup kunskap om hur det lokala och regionala 
vägnätet fungerar. Trafikingenjörerna anser att det är viktigt att de som använder sig av 
vägnätet uppfattar hastighetsgränserna som rimliga och legitima. Det är angeläget att 
varje förändring passar in i en helhetsbild och inte förefaller som godtycklig eller 
ologisk. En av ingenjörerna förklarar: 

Och de (trafiksäkerhetsingenjörerna förf. anm.) tittar ju på krockvåld och sidoområde 
och allt sånt då. Medan vi då, tror jag traditionellt också har gjort en bredare värde-
ring. Alltså vad leder detta till i acceptans, vad är politiskt möjligt att göra? Vägen är 
viktig för andra saker. Trots att vi inte har haft den här målavvägningen, så har vi ändå 
haft den, inte formulerad, men den har ändå funnits med i våra avvägningar. 
(Intervju 4.) 

Vid besiktningarna av de avsnitt i vägnätet där det har kommit in ansökningar om för-
ändrade hastighetsgränser är det framförallt helhetsbilden som trafikingenjören väger in 
i sitt ställningstagande. Trafikingenjören ser på sitt vägnät som ett dynamiskt system 
som måste hanteras med varsamhet och där man ofta måste vara ute i vägnätet för att 
ständigt fördjupa den egna kunskapen och uppfattningen om hur systemet fungerar. 
Platsbesiktningarna, och synpunkter från sakägare och andra, används för att öka denna 
kunskap. 

Trafikingenjörerna uppfattar att de baserar sina bedömningar på en balansering av fram-
förallt målsättningar om framkomlighet respektive trafiksäkerhet/trygghet. Uppfatt-
ningen är att man redan i princip tillämpar den önskvärda målbalansering som verket 
ska arbeta efter enligt nya direktiv. Men de mål som påverkar trafikingenjören är i 
princip enbart just framkomlighet och trafiksäkerhet. För trafikingenjören är det viktigt 
att framhålla att olika länkar i nätet har olika funktioner. Större vägar är viktiga som 
pendlingsstråk och för godstransporter och här ska framkomligheten prioriteras mycket 
högt. På mindre vägar är detta inte lika viktigt och därför kan säkerhet och trygghet få 
en större påverkan på de bedömningar som görs.  

 
Relationerna till andra aktörer 
Trafikingenjörerna samråder med Länsstyrelse, kommuner och polisen vid beslut om 
lokala trafikföreskrifter. Inom Vägverket har trafikingenjörerna täta kontakter med 
trafiksäkerhetsingenjörer och samhällsplanerare på lokalkontoret och vissa kontakter 
med regionala trafikingenjörer på regionkontoret.  

Genom handläggningen av lokala trafikföreskrifter kommer trafikingenjörerna i kontakt 
med de privatpersoner och organisationer som har initierat de olika ärendena. När 
ingenjörerna är ute och besiktigar platsen i fråga brukar de som har begärt förändringen 
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få vara med och framföra sina synpunkter och argument. Detta innebär att trafik-
ingenjörerna kommer i direktkontakt med den opinion och de individer som av olika 
skäl vill ha sänkta hastighetsgränser på sträckor i vägnätet. En viktig faktor i detta 
sammanhang är att verka för hastighetsgränser som man menar kommer att förstås och 
accepteras av trafikanterna: 

I första hand är det (viktigt att tänka på) att trafikanter som färdas på vägen ska förstå 
sig på regleringen. Att ”det här, jag förstår varför den kommit till”. För annars har du 
ingen efterlevnad. (Intervju 7.)  

 
Bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar 
Trafikingenjörerna anser att det är Vägverket som står för den avgörande bedömningen 
av hur hastighetsgränser ska sättas på det statliga vägnätet generellt. Det finns emeller-
tid olika uppfattningar inom Vägverket. Trafikingenjörerna anser att trafiksäkerhets-
ingenjörerna tidvis driver trafiksäkerhetsfrågorna för hårt och inte tar hänsyn till andra 
målsättningar, framförallt framkomlighet, i tillräckligt hög grad. Trafiksäkerhets-
ingenjörerna anses inte arbeta efter den målbalansering som trafikingenjörerna vill 
framhålla. Trafikingenjörerna har förståelse och respekt för de bedömningar som trafik-
säkerhetsingenjörerna gör, relaterat till Vägverkets organisation och ansvarsområden, 
men konstaterar att trafikingenjörer och trafiksäkerhetsingenjörer ofta gör helt skilda 
bedömningar av olika ärenden. Detta har också framgått av de sammankomster som 
vägverksregionen har hållit i där trafikingenjörer och trafiksäkerhetsingenjörer har fått 
bedöma olika fall i syfte att lyfta fram vilka faktorer det är som avgör bedömningarna 
och få igång en diskussion om hur Vägverket ska bli mer samstämt. En av trafikingen-
jörerna sammanfattar:  

Trafiksäkerhetsfolket sa ja till i stort sett alla ärenden medan trafikingenjörerna sa ja 
till några av de här tio… För att de ser bara sin trafiksäkerhet. Det är bara det målet de 
jobbar emot ingenting annat… Vi måste försöka väga ihop helheten av de transport-
politiska målen egentligen. Det är ju framkomlighet också och miljö. Annars så skulle 
man ju lika gärna låta trafiksäkerhetsfolket handlägga alla myndighetsärenden, så har 
vi inte bestämt att det ska vara. (Intervju 7.) 

Det är trafikingenjören som bestämmer i ärenden om lokala trafikföreskrifter på lokal-
kontoret och kan därför begränsa andra tjänstemäns inflytande över beslutsunderlaget. 
Länsstyrelsens roll uppfattar trafikingenjören som reducerad till att skriva ihop det 
formella beslutet i ärenden med begäran om sänkt hastighetsgräns. Länsstyrelsen gör 
ingen egen utredning och har väldigt sällan några synpunkter på eller avvikande upp-
fattning om det som Vägverket kommer fram till. Polisens ställningstagande uppfattas 
av trafikingenjören som enbart baserat på möjligheten att övervaka den nya och lägre 
hastighetsgränsen och vad de tror om regelefterlevnaden. Även om polisen klargör att 
de inte kommer att göra något för att övervaka om hastighetsgränsen kommer att hållas 
i det specifika fallet, används inte detta som argument från polisens sida att gå emot 
Vägverkets bedömning. I stort sett uppfattar trafikingenjören den rådande uppdelningen 
mellan vem som gör vad i ärenden med lokala trafikföreskrifter som en ”sund uppdel-
ning” inom staten efter kompetens och ansvarsområden. 

I de fall där även en kommun är inblandad är osäkerheten större. Detta gäller således vid 
beslut om statliga vägar i tätbebyggt område. Trafikingenjören anser att kommuner i 
vissa fall låter sig påverkas av olika sakägare, som invånare utmed en väg, av politiska 
skäl. Kommunernas bedömning kan därför avvika från den samlade helhetsbedömning 
som trafikingenjören arbetar efter. I dessa fall kan trafikingenjören behöva arbeta 
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hårdare för att få igenom sin vilja. Det är också vanligt att trafiksäkerhetsingenjörer, se 
nedan, är mer aktiva i dessa fall som stödresurs för kommunen om hur olika åtgärder 
ska detaljutformas, t.ex. längs med en genomfart eller utanför en skola. 

 
Vem eller vilka har makten över hur hastighetsgränser sätts? 
Trafikingenjörerna menar att de själva har ett betydande inflytande i ärenden om lokala 
trafikföreskrifter på det statliga vägnätet. På regional nivå är inflytandet stort vad gäller 
föreskriftsärenden, dvs. 90 och 110 km/tim på vägar med bashastigheten 70 km/tim. 
Trafikingenjörerna uppfattar inte att de pressas av några starka intressen vare sig internt 
inom Vägverket eller externt utanför verket att förändra sina prioriteringar i någon 
större omfattning.  

Trafikingenjörerna har en stor förståelse för att framkomlighet måste prioriteras på 
större vägar för att i första hand underlätta för arbetspendlingen inom regionen och 
anser att detta är legitimt och viktigt. Trafikingenjörerna känner väl till de önskemål 
som kommunpolitiker och andra för fram gentemot Vägverket men är aldrig direkt 
inblandade i de kontakterna. Det lobbyarbete som trafikingenjörerna lyfter fram är just 
kommunpolitikers påtryckningar mot Vägverkets regionledning och även mot huvud-
kontoret, med syfte att gynna realiseringen av åtgärder som förbättrar framkomligheten 
för den arbetspendling som berör den egna kommunen. En av ingenjörerna förklarar:  

Det där med hastigheter är ju (det som) politiska tjänstemän i kommunen vill ha, känner 
jag, så hög hastighet som möjligt, speciellt... det här med pendlingsavstånd. Det finns 
någon som har tittat på 45,50 minuter till ett arbetsmarknadsområde och det tittar man 
ju på, speciellt de här som ligger precis på gränsen då. De vill ju ha så hög hastighet på 
vägen som möjligt. (Intervju 4.) 

Trafikingenjörerna har stor förståelse för och sympatiserar med kommunpolitikernas 
argument. Trafikingenjörerna känner därför av en allmän regional viljeinriktning att 
prioritera framkomlighet högt på större vägar och anser att detta går att kombinera med 
en rimlig nivå för trafiksäkerheten. Ett mer generöst tillmötesgående av krav på sänkta 
hastigheter är rimligt när det har en begränsad inverkan på framkomligheten i viktiga 
pendlingsrelationer. 

 
Brister och förändringsbehov i dagens system  
Trafikingenjörerna anser att det formella regelverket om lokala trafikföreskrifter borde 
förenklas. Det borde vara mer tydligt också formellt att det är Vägverket som ansvarar 
för hastighetsgränserna på det statliga vägnätet. Ansökningar om sänkta hastigheter 
kommer ständigt in till Vägverket som får informera de sökande om att det är 
Länsstyrelsen eller kommunen som fattar besluten. Det är en utbredd uppfattning att det 
borde vara en bättre överensstämmelse mellan det formella regelverket och den faktiska 
fördelningen av kompetens och ansvar inom staten eftersom det är Vägverkets bedöm-
ning som ändå klart väger tyngst. Det förekommer emellertid variationer inom länen, 
framförallt vad gäller Länsstyrelsernas ambitionsnivå att bilda sig en egen uppfattning 
om hur besluten om lokala trafikföreskrifter ska utformas och formuleras. En ingenjör 
menar:  

… polisen är ju, de hävdar ju ofta som motiv om man inte ska sänka, vi kan inte 
övervaka. Det är en sån där stående, det hör man vid varje besiktning… Det tycker jag 
det kan man inte använda va, men de kör det. Varenda gång man träffar dem. 
Länsstyrelsen har jag ingen bestämd uppfattning av vad de vill egentligen med det här i 
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vårt län. Så det får ni gärna snacka med dem om, för att se om de har någon 
övergripande målbild. (Intervju 7.) 

Trafikingenjörer, både lokalt och regionalt, välkomnar ett mer differentierat system med 
hastighetsgränser från 30 km/tim och uppåt vid varje jämnt tiotal kilometer i timmen. 
Därmed ökar flexibiliteten i systemet och trafikingenjörernas beslutsfattande kan för-
enklas. På regional nivå uppfattar man att det finns ett tryck på att öka hastigheten på 
mötesfria 2+1 vägar från nuvarande gräns 90 km/tim. Flera av dessa vägar hade hastig-
hetsgränsen 110 km/tim tidigare, men sänktes vid en tidigare översyn med hänvisning 
till den relativt sett höga olycksrisken, framförallt på vägar med bredden 13 meter. Om 
nu olycksrisken klart har reducerats, förefaller det som logiskt att höja gränsen igen. 
Samtidigt som det finns en bristande logik i att ha samma hastighet på 2+1 vägar som 
på motorvägar. Detta skulle kunna hanteras med ett nytt system med 100 km/tim på 2+1 
vägar, 120 km/tim på de säkraste motorvägarna och 110 km/tim på övriga motorvägar. 

 
5.1.2 Trafiksäkerhetsingenjörer 
Hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet 
Trafiksäkerhetsingenjörer, TS-ingenjörer, eller motsvarande finns både på lokal nivå ute 
i länen och på regional nivå på regionens huvudkontor. TS-ingenjörer arbetar utifrån ett 
sektorsansvar att bevaka trafiksäkerhetsläget generellt på det statliga vägnätet. På lokal 
nivå arbetar TS-ingenjören med att bevaka trafiksäkerheten på länets vägnät och föreslå 
förbättringar och åtgärder. En viktig del är att bevaka trafiksäkerhetsaspekter i de 
investeringar som görs i länet via länstransportplanen och den nationella planen. I läns-
transportplanen finns det även direkta trafiksäkerhetshöjande åtgärder som mötessepare-
ring och sidoområden. I detta arbete kommer TS-ingenjören i kontakt med ett stort antal 
aktörer både inom och utanför Vägverket. 

Detta medför att hastigheter och hastighetsgränser är en viktig del av ingenjörens 
ansvarsområde eftersom det har stor relevans för trafiksäkerheten. TS-ingenjören deltar 
emellertid inte i den formella hanteringen av lokala trafikföreskrifter (den handläggs av 
trafikingenjören) men deltar i inofficiella överläggningar, lämnar synpunkter och disku-
terar olika ärenden med andra inom Vägverket. TS-ingenjören driver trafiksäkerhets-
frågorna gentemot andra delar av Vägverket. Genom att även delta i Vägverkets bered-
ning av investeringar samverkar TS-ingenjören ofta med samhällsplaneraren på lokal-
kontoret som är Vägverkets kontakt gentemot Regionförbundet. Det formella ansvaret 
för de ”mjuka” frågorna som kampanjer, upplysningsarbete, stöd i strategiarbete i 
kommuner etc. finns inte längre kvar på lokal nivå utan handläggs av regionkontoret. 
Men den lokale TS-ingenjören är ofta ute på samråd och får regelbundet förklara för 
olika intressenter varför olika åtgärder genomförs eller inte genomförs och motiven 
bakom den utformning som väljs, t.ex. för att hastighetssäkra en genomfart utanför en 
skola.  

På regional nivå arbetar trafiksäkerhetsansvariga, utöver de ”mjuka” frågorna enligt 
ovan, med att försöka integrera trafiksäkerhet som en dimension av alla verksamhets-
områden inom Vägverket som samhällsplanering, drift- och underhåll, miljö, trafik-
miljö. Detta görs bl.a. genom att skapa samverkansgrupper inom Vägverket för att 
diskutera hastighetsfrågor och tillämpning av olika kriterier eller bedömningsgrunder 
för hastighetsgränser i regionen. På regionnivå arbetar man också med möjligheterna att 
använda ”långa ärenden” dvs. 90 och 110 km/tim som avvikelse från bashastigheten 
70 km/tim på väg utanför tätort, i trafiksäkerhetshöjande syfte genom hastighetssänk-
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ningar, t.ex. som vinter- eller sommarhastighet. På regional nivå hanteras också den 
samverkan som görs med polisen för att använda hastighetsövervakningen mer effektivt 
i trafiksäkerhetshöjande syfte.  

 
Prioriteringar och styrande målsättningar 
Trafiksäkerhetsingenjörerna arbetar med utgångspunkt från nollvisionen och sätter en 
förbättrad trafiksäkerhet som överordnat syfte för det egna arbetet. Detta innebär att de 
uppfattar etappmålet för trafiksäkerhet för år 2007 som styrande för Vägverkets ager-
ande. De uppfattar att det är därför de är anställda på Vägverket. Men synsättet är att 
trafiksäkerheten inte prioriteras tillräckligt högt av någon annan aktör i eller utanför 
Vägverket som verkar med en formell eller officiell plattform som stöd. En ingenjör 
hävdar att det finns ett allmänt större samhälleligt stöd för högre hastigheter:  

På de flesta ställen finns ett tryck in mot samhället, dvs. för Vägverket att räta och 
bredda vägar så att man kan höja från 70 till 90. Det är mycket högre tryck på att göra 
70-vägar till 90 än att göra tvärtom. Om vi skulle ha 80 som möjlig hastighet att sätta, 
så tror jag att politiskt och företagsmässigt skulle vi få ett större tryck att få 100 på 90-
vägar och 80 på 70-vägar. (Intervju 1.) 

För att finna aktörer med en motsvarande syn på hur trafiksäkerheten bör prioriteras 
hänvisar ingenjören till NTF och andra liknande organisationer. De anser att trafiksäker-
heten befinner sig lite i en ”strykklass” och uppförsbacke och att förbättringar av trafik-
säkerheten är motiverade och att detta inte behöver balanseras gentemot andra målsätt-
ningar, så länge som det rör sig om rimliga åtgärder. Detta beroende på att utgångsläget 
är så obalanserat till förmån för prioritering av framkomlighet och höga hastigheter på 
vägnätet. En av ingenjörerna förklarar skillnaderna inom Vägverket enligt följande:  

Det är så här att Vägverket är en bred myndighet med företrädare för alla målen. När 
det funkar som det ska har man ett väldigt bra samarbete och när det är lite besvär-
ligare så kan en sådan som jag vara ganska tuff och tycka att det ska vara ganska låga 
hastigheter eftersom mitt arbetsstuprör är trafiksäkerhet. Det finns dom som är investe-
ringsbyggare eller driftprojektledare som tänker tillgänglighet och framkomlighet. 
Samhällsplanesidan kan t.ex. vara intresserade av att fixa 45 minuters inresetid till 
Linköping. Vi har olika syn på det här inne i Vägverket, naturligtvis.  

....... 

Det pratas väldigt mycket trafiksäkerhet men i praktiken lägger man mycket pengar på 
att bygga snabbare vägar, och faktum är att det man pratar mycket om idag, det är 
2+1-vägar. Det gör man av trafiksäkerhetsskäl men samtidigt har man visat att de 
skickar fram trafikflödet fortare – och jag tror att det är minst lika viktigt... att besluten 
tas som att man bygger dem av trafiksäkerhetsskäl. (Intervju 1.) 

På regional nivå arbetar trafiksäkerhetsansvariga för en systemsyn på hastighetsfrågan. 
Det uppfattas som angeläget och prioriterat att trafiksäkerheten blir en integrerad del av 
Vägverkets hela organisation. Ett villkor för att detta ska kunna realiseras är att det görs 
översyner av hela vägnätet med ett helhetsperspektiv där brister och åtgärder kan föras 
fram och planeras in i ett systemperspektiv. 

 
Relationerna till andra aktörer 

På lokal nivå arbetar TS-ingenjören med ett brett kontaktnätverk också utanför 
Vägverket. Ingenjören har många kontakter med privatpersoner, föreningar etc. som 
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vänder sig till verket för att få till stånd hastighetsbegränsningar och hastighetssäkringar 
i närmiljön. TS-ingenjören får ofta informera olika sakägare om var man formellt ska 
vända sig med sin begäran och hur den ska utformas. Många vänder sig direkt till 
Vägverket vilket innebär att de måste hänvisas vidare till Länsstyrelse eller kommun där 
den formella beslutanderätten finns för att ett ärende ska kunna väckas. 

Eftersom många trafiksäkerhetsproblem även i det statliga vägnätet återfinns inom tät-
orter i form av genomfarter med en viss utformning måste TS-ingenjören bearbeta 
kommunala befattningshavare, t.ex. trafikplanerare, för att hanteringen av en viss 
sträcka eller punkt i nätet ska påbörjas. TS-ingenjören blir sedan delaktig från 
Vägverkets sida om hur olika åtgärder som fysiska konstruktioner och hastighetsgränser 
ska utformas. Många gånger samfinansieras olika åtgärder av Vägverket och respektive 
kommun eller så sker en samordning av Vägverkets och kommunens insatser för att 
åstadkomma en bra helhetslösning. Detta innebär att TS-ingenjören hamnar i en för-
handlingsposition gentemot kommuner och mot andra delar av Vägverket för förankring 
och fördelning av kostnader för olika åtgärder som genomförs. 

Genom att TS-ingenjören i hög grad är delaktig i lokala beslut och åtgärder som engage-
rar många privatpersoner kommer ingenjören i direktkontakt med invånare som berörs 
av de förändringar som genomförs eller inte genomförs. TS-ingenjören är ofta med i 
samrådsmöten och informationsträffar riktade mot allmänheten där olika åtgärder disku-
teras. TS-ingenjörens roll vid dessa möten är att stå för den trafiksäkerhetsmässiga 
kompetensen och förklara varför olika utformningar har valts. Detta gör att TS-
ingenjören är särskilt aktiv i mindre kommuner och tätorter där kombinationen statlig 
väg och genomfart med trafiksäkerhetsbrister är vanlig. 

På regional nivå har trafiksäkerhetsansvariga många kontakter med andra myndigheter 
och organisationer med ansvar och aktiviteter inom trafiksäkerhetsområdet. Det kan 
gälla att bistå polisens utveckling av det egna trafiksäkerhetsarbetet och samverka med 
andra i olika kampanjer för t.ex. ökad cykelhjälmsanvändning och minskad rattonykter-
het. Regionkontoret driver arbetet med regionala trafiksäkerhetsöverenskommelser där 
olika myndigheter samverkar. Genom översyner och delaktighet i föreskrifter om bas-
hastighet utanför tätort kommer de regionala handläggarna också i kontakt med politiker 
och tjänstemän i kommuner som berörs. 

 
Bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar 
För TS-ingenjörerna är det uppenbart att framkomlighet prioriteras högt av många aktö-
rer både inom och utanför Vägverket. Det gäller inte minst aktörer som Länsstyrelsen 
och Regionförbundet, menar en av ingenjörerna: 

Min bild är ju att Länsstyrelsen och Regionförbund, om jag klumpar ihop dem, är mer 
framkomlighetsivrare än trafiksäkerhets- och miljöivrare. Fortfarande är det så och ja, 
vi har inte riktigt den samsyn när det gäller den här målbalanseringen ännu. 
(Intervju 8.) 

TS-ingenjörerna menar att för de allra flesta är en vägs funktion att man snabbt ska 
kunna ta sig till olika ställen för att arbeta, inte en sträcka som man ska sänka hastig-
heten på för att öka trafiksäkerheten. De aktörsgrupper som prioriterar trafiksäkerhet 
lika högt som trafiksäkerhetsingenjören är framförallt organisationer som NTF och 
individer som påverkas negativt av trafiken i egenskap av föräldrar, boende, etc. Det 
finns också kommunala trafikplanerare och tjänstemän inom t.ex. skolförvaltningar som 
har förstått betydelsen av säker trafikmiljö och hur den ska utformas, inte minst genom 
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trafiksäkerhetsingenjörens egna påtryckningar och upplysningsarbete. En ingenjör 
menar:  

Det är företagare, politiker, min erfarenhet är att de som hörs vill ha högre hastighet. 
Om man går ut med enkäter till väldigt många så är det alltid en majoritet för lägre 
hastighet. (Intervju 1.) 

TS-ingenjörerna är övertygade om att det finns tunga intressegrupperingar med 
kommunpolitiker, åkeriföreningar, företag som arbetar aktivt för att bevaka och 
förbättra framkomligheten. Därmed skapas ett motstånd mot att sänka hastighets-
gränser och genomföra andra åtgärder som innebär att framkomligheten reduceras till 
förmån för en ökad trafiksäkerhet. TS-ingenjören känner av detta som ett mer eller 
mindre diffust motstånd mot att försämra framkomligheten. En av ingenjörerna 
beskriver detta motstånd som en form av ”tabu”: 

Det känns nästan lite tabu att prata hastigheter. Det är inte rumsrent, känns det som. 
Det är viktigt att åka fort. Titta på hur fort det går på vägarna. (Intervju 1.) 

I samband med översyner och föreskriftsärenden kan den regionala trafiksäkerhetssam-
ordnaren komma i direkt kontakt med kommunpolitiker och högre kommunala tjänste-
män som motsätter sig åtgärder som sommar och vinterhastigheter med hänvisning till 
försämrad framkomlighet och befarade negativa konsekvenser för pendling och besöks-
resor. I övrigt kommer TS-ingenjörerna sällan i kontakt med aktörer som öppet och 
tydligt motsätter sig trafiksäkerhetshöjande åtgärder, med undantag för enskilda privat-
personer med starka åsikter i samband med informations- och samrådsmöten. På regio-
nal nivå är kontakterna med enskilda privatpersoner inte lika påtagliga.  

 
Vem eller vilka har makten över hur hastighetsgränser sätts? 
Trafiksäkerhetsingenjören anser att de starka intressen som finns för att bevara och öka 
framkomligheten på vägnätet inom Vägverket och bland kommunpolitiker och andra 
aktörer har det avgörande inflytandet på hur hastighetsgränser sätts. De aktörer som 
prioriterar en ökad trafiksäkerhet genom lägre hastigheter har inte alls ett lika stort 
inflytande över hur besluten utformas. Hastighetssänkningar och andra trafiksäkerhets-
höjande åtgärder, som inte går att kombinera med en bevarad eller ökad framkomlighet, 
beskrivs som undantag som görs när trafiksäkerhetsproblematiken är så allvarlig att den 
måste åtgärdas. Exempel som anges är när 13-meters vägar med 110 km/tim skyltades 
ned till 90 km/tim när det kunde konstateras att olyckorna på dessa vägar stod för en 
extremt oproportionerligt stor andel av antalet dödade och svårt skadade. Andra 
exempel är när smala och kurviga vägar med 90 km/tim skyltas ned till 70 km/tim samt 
hanteringen av genomfartsproblematiken i mindre tätorter. 

Samtidigt uppger trafiksäkerhetsingenjören flera fall där hastighetsgränsen borde sänkas 
av trafiksäkerhetsskäl men där detta inte görs, vilket uppfattas som beroende av den 
aktuella länkens stora betydelse för arbetspendling och godstransporter och den 
”bevakning” som en sådan väg får av de intressen som prioriterar framkomlighet högt. 
På regional nivå känner man av samma tröghet mot att använda sänkta hastigheter mer 
offensivt och flexibelt som ett sätt att öka trafiksäkerheten. Denna tröghet drabbar även 
temporära hastighetssänkningar som skulle kunna användas i avvaktan på att det finns 
resurser tillgängliga för att bygga t.ex. 2+1 vägar eller andra mötesseparationer. TS-
ingenjörerna upplever därför att det finns ett påtagligt motstånd mot en mer flexibel 
användning av föreskriftsärenden och ”långa” hastighetsgränsbeslut som en trafiksäker-
hetsåtgärd. En ingenjör menar: 
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När det gäller genomslaget i länstransportplanerna så har trafiksäkerheten ingen 
framträdande plats bland länspolitikerna som beslutar om planen. Det kan jag säga 
utan att darra på rösten, det är det jag tampas med i mitt jobb, va. (Intervju 8.) 

 
Brister och förändringsbehov i dagens system  
Av diskussionen ovan följer att trafiksäkerhetsingenjörer anser att det finns flera brister 
och förändringsbehov i dagens system utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. I första hand 
rör detta behovet av en helhetssyn och att hela vägnätet inom regionen inventeras med 
utgångspunkt från vilken hastighet som man bör sträva efter på olika länkar. Därför är 
TS-ingenjören positiv till en förändring av hastighetsgränssystemet eftersom förhopp-
ningen är att det tvingar fram en ny översyn av vägnätet. Vid en sådan översyn kan 
objektiva fakta om trafiksäkerhetssituationen och standard på olika länkar användas och 
det blir tydligare vilka prioriteringar som görs när hastighetsgränserna sätts. 

Genom att arbeta utifrån ett problemorienterat perspektiv med trafiksäkerheten i fokus, 
är det möjligt för TS-ingenjören att identifiera vad som uppfattas som samordnings-
problem och bristande helhetssyn i Vägverkets sätt att arbeta. Det förekommer t.ex. att 
Vägverket gör en investering i en planskildhet för att öka framkomligheten, vilket kan 
vara samhällsekonomiskt lönsamt beroende på tidsvinster. Men att det efter en tid tas ett 
beslut om en lokal trafikföreskrift på en länk i anslutning till investeringen vilket kan 
helt eliminera de uppkomna tidsvinsterna. 

Investeringar utsätts för en mycket arbetskrävande planeringsprocess inom Vägverket. 
Det kan finnas internt motstånd om investeringen uppfattas som problematisk ur ett 
framkomlighetsperspektiv, och om det är andra åtgärder som förespråkas när investe-
ringen vägs av i en budgetram. Detta motstånd innebär att många delar av verket blir 
inblandade i planering och utformning av investeringen där de framräknade effekterna i 
den samhällsekonomiska kalkylen kan bli avgörande. Sedan kan en lokal trafikingenjör 
få igenom ett beslut om en lokal trafikföreskrift som helt förändrar effekterna av 
investeringen utan att någon annan inom Vägverket har varit inblandade i handlägg-
ningen. 

Andra samordningsproblem som TS-ingenjörerna för fram kan gälla kommunernas 
planering och Vägverkets investeringar. En väl känd företeelse är investeringar i förbi-
farter som blir lönsamma pga. tidsvinster och reducerad olycksrisk i det första skedet. I 
det andra skedet utnyttjar kommunerna de exploateringslägen som har skapats tack vare 
förbifarten genom att bygga nya verksamhets- och bostadsområden med nygenererad 
trafik, krav på anslutningar, hastighetssäkring etc. De ursprungliga faktorerna bakom 
förbifartens samhällsekonomiska lönsamhet eroderas successivt.  

 
5.1.3 Strategiska samhällsplanerare 
Hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet 
På länsnivå domineras den strategiske samhällsplanerarens arbetsuppgifter av att vara 
Vägverkets kontakt gentemot Regionförbundet i planeringsprocessen runt länstransport-
planen som förberedande arbete, upprättandet av planen med planeringsunderlag och 
genomförande av de objekt och åtgärder som finns i planen. Regionförbundet har 
ansvaret för att planen upprättas och är i den meningen huvudman för Vägverket, men 
en stor del av planeringsunderlaget och hela genomförandet av planen är Vägverkets 
ansvar.  
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Samhällsplaneraren kommer också att arbeta med de nationella stamvägarna och de 
objekt och åtgärder som ligger inom den nationella planen för vägtransportsystemet. 
Investeringar och åtgärder med konsekvenser för samhällsutvecklingen, statliga såväl 
som kommunala, hamnar i större eller mindre omfattning på den strategiske samhälls-
planerarens bord. Samhällsplaneraren arbetar därför inte direkt med hastighetsfrågor 
utan mera brett med vägtransportsystemets funktionssätt och utvecklingsbehov. Av 
detta följer att samhällsplaneraren har regelbundna kontakter med tjänstemän på 
Regionförbundets kansli och i kommuner och med politiker som företräder både 
enskilda kommuner och regionen som helhet med Regionförbundet som plattform. 
Samhällsplaneraren rapporterar direkt till Vägverkets regiondirektör vad gäller de större 
och viktigare projekten och är också vägdirektörens förlängda arm i regionen. 

 
Prioriteringar och styrande målsättningar 
Samhällsplaneraren anser att vägtransportsystemets viktigaste uppgift är att bidra till 
regionalekonomisk utveckling. Detta ska göras genom en hög framkomlighet för pend-
lingsresor och godstransporter. Samhällsplaneraren menar att vetenskapliga resultat 
visar att människors pendlingsbenägenhet reduceras snabbt om restiden överstiger 
45 minuter. Målsättningen bör därför vara att vägtransportsystemet ska möjliggöra 
pendlingsresor under 45 minuter mellan regionens tätorter.  

Samhällsplaneraren ansluter sig därför fullt ut till Regionförbundets utvecklingsstrategi 
för regionen där det är just pendlingsresorna mellan olika tätorter som är i fokus. Att 
knyta samman regionens tätorter med ett vägnät som har hög framkomlighet anser sam-
hällsplaneraren vara en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Genom att vägtransport-
systemet i den här meningen i princip avgör regionens utvecklingsförmåga, enligt sam-
hällsplaneraren, är det mer eller mindre självklart vilka prioriteringar som bör göras. 

Samhällsplaneraren framhåller vidare att Regionförbundets devis om ”säker framkom-
lighet” är normgivande som styrande målsättning. Trafiksäkerhetsproblem ska byggas 
bort genom förbifarter, mötesseparering, oskyddade trafikanter separerade från biltrafik 
osv. Framkomligheten ska inte försämras utan helst kunna ökas med åtgärder som också 
förbättrar trafiksäkerheten. Att sänka hastigheter för att förbättra trafiksäkerheten be-
skriver samhällsplanerarna som en nödlösning som man tvingas till att använda när det 
inte finns resurser för att kunna bygga bort problematiken med bevarad eller ökad fram-
komlighet. Sänkta hastigheter bör endast användas när trafiksäkerhetssituationen är 
mycket allvarlig: 

Där vart det så olyckligt att vi får ta till nödåtgärder som jag brukar säga då att sänka 
till 30. Vi måste bara göra det. Då får det bli trafiksäkerhetsaspekten som får ta över-
handen. Sedan råkar det vara en av dom viktigaste vägarna i Sverige för tunga 
transporter så det är inte bra för samhället som helhet att vidta sådana åtgärder. 
(Intervju 3.) 

Samhällsplaneraren anser vidare att det inte är rimligt att uppfylla etappmålet för trafik-
säkerheten för år 2007 genom att sänka hastighetsgränserna med hänvisning till de 
negativa konsekvenser som detta skulle medföra genom en försämrad framkomlighet 
för pendlingsresorna. Funktionen för regionens vägnät försämras av ett stort antal 
genomfarter där trafiken är långsam och säkerhetsproblemen stora. Samhällsplaneraren 
framhåller att det bästa sättet att lösa problemen är att bygga förbifarter. Finns det inte 
resurser till det bör principen vara att få bort oskyddade trafikanter från genomfarten för 
att kunna bevara framkomligheten och lösa trafiksäkerhetsproblemen. Återstår det trots 
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detta behov av sänkta hastigheter och hastighetssäkring är det angeläget att detta görs i 
så begränsad omfattning som möjligt. Samhällsplaneraren menar:  

Om det skulle vara så att vi får en order att nu är det målet för 2007 som gäller, ta inte 
hänsyn till något annat. Då skulle man behöva sänka hastigheten på många av dom här 
arbetspendlingsstråken i mycket stor omfattning. Men så kan inte samhället fungera för 
att då skulle vi få en försämring av möjligheterna för tillväxt i samhället och det är en 
mycket viktig bit det här med kommunikationer. Så är inte regionens mål utformat. Det 
är en balans, säker framkomlighet. (Intervju 3.) 

 
Relationerna till andra aktörer  
Eftersom samhällsplaneraren är Vägverkets kontaktman gentemot Regionförbundet är 
kontakterna många med förbundets kansli och med politiker som företräder regionen 
och som företräder enskilda kommuner. I större kommuner kommer många infra-
strukturinvesteringar och planärenden i beröring med Vägverkets ansvarsområden och 
samhällsplaneraren har därför också kontakter med kommunala planerare och tjänste-
män. Projekt kan också genomföras i form av samfinansiering mellan Vägverket och 
berörd kommun, t.ex. nya länkar i större tätorter och anslutningar mellan kommunala 
och statliga vägnät. Samhällsplaneraren noterar:  

Östsam är vår huvudman för alla förändringar som ryms inom länstransportplanen och 
det är en stor del av vår verksamhet, alltså den budgeten… Regionen prioriterar när det 
gäller dom stora förändringarna och även i viss mån smärre förändringar. Men det är 
vi som ska ta fram underlag för det här. Det är vi som ska föreslå och genomföra detta. 
(Intervju 3.) 

Samhällsplaneraren har kontakter med stödfunktioner på regionkontoret, men större 
projekt och prioriteringar i länet och länstransportplanens utformning tas upp direkt med 
regionens vägdirektör. Samhällsplaneraren har i princip aldrig kontakt med företrädare 
för näringslivet utan utgår från att näringslivets krav på vägtransportsystemets utveck-
ling fångas upp av kommunpolitiker i den kommun där respektive företag är verksamt. 
På motsvarande sätt är det Regionförbundet som för fram de tillväxtekonomiska 
faktorerna i det regionala perspektivet. 

 
Bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar 
Samhällsplaneraren anser att regionens intresse är tydligt och legitimt. Ett vägnät med 
hög framkomlighet är en förutsättning för en god regionalekonomisk utveckling genom 
effekterna på invånarnas arbetspendling, i första hand med bil men också med kollektiv-
trafik. Detta intresse förs fram med kraft av regionens politiker och Regionförbundet 
som antas företräda näringslivets och invånarnas intressen. Samhällsplanerarens bild är 
att detta intresse också överensstämmer med den dominerande viljeinriktningen inom 
Vägverksregionen: 

Vi har tillsammans med Regionförbundet Östsam, det är vår politiska styrning här i 
Östergötland, faktiskt försökt att hitta den här balansen säker framkomlighet… Vad är 
det som kännetecknar dom behov vi har idag? Jo, det är behov av arbetspendling. I allt 
ökande grad så vill man kunna pendla mellan olika orter till arbetsplatser… Det är ett 
av dom viktigaste regionalpolitiska målen här i Östergötland. (Intervju 3.)   

Detta medför att alla anspråk på sänkta hastigheter noga måste vägas av mot regionens 
övergripande intresse av hög framkomlighet. Samhällsplaneraren framhåller att 
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Vägverket gör en bra avvägning mellan trafiksäkerhet och framkomlighet genom att se 
till att inte enskilda individers intresse av låg hastighet påverkar det övergripande regio-
nala intresset negativt. Sänkta hastigheter och andra åtgärder görs i nödfall som ett 
resultat av en kombination av bristande resurser och stora trafiksäkerhetsproblem. 

I de sammanhang som planeraren verkar i kontakter med andra inom Vägverket och 
med regionen och kommuner uppfattar planeraren att det finns en påtaglig samsyn på 
vägtransportsystemets funktionssätt, hastigheter och trafiksäkerhet. De flesta anses 
verka för regionens bästa och använder de möjligheter som finns på bästa möjliga sätt. 
Detta beskrivs som möjligt genom flexibilitet och att man ser brett på vad man ska 
kunna göra med de begränsade resurser som finns till förfogande. 

Här beskriver samhällsplaneraren att det finns vissa motsättningar mellan hur 
Vägverkets huvudkontor arbetar och den verklighet som vägverksregionen befinner sig 
i. Huvudkontoret kan ha en bristande förståelse för en mer flexibel resursanvändning 
och är mer fast i kontoplaner och budgetmodeller. För regionen är det den geografiska 
avgränsningen och det regionala intresset som gäller. Vidare anser samhällsplaneraren 
att eftersom huvudkontoret inte behöver ta direkta diskussioner med politiker och 
regionförbund, kan huvudkontoret driva ambitiösa målsättningar inom trafiksäkerhets-
området som saknar förutsättningar att uppnås. Samhällsplaneraren hävdar:  

Men glappet i fråga om ambitionsnivåer, det är mot Borlänge… Och i Borlänge jobbar 
ju vissa intressen mycket starkt för trafiksäkerhetsmålen… Om vi ska uppnå 2007 och 
det är det som gäller va, då krävs det mycket starka förändringar av vårt hastighets-
system. Det kan man inte göra. Då skulle vi få protester från både kommuner och 
kommunernas företrädare i Regionförbundet… Det är ju ändå så att det är här ute där 
vi möter de som trafikerar vårt vägtransportsystem som den här gränslinjen hittar sin 
nivå. (Intervju 3.)  

 
Vem eller vilka har makten över hur hastighetsgränser sätts? 
Samhällsplanerarens uppfattning är att hastighetsgränserna på regionens vägnät bestäms 
av vad som är det bästa för regionens utveckling. I första hand är det Vägverket, 
Regionförbundet och kommuner som i samverkan formar tillämpningen av 
hastighetsgränser. Framkomlighet prioriteras högt av alla intressenter som planeraren 
kommer i kontakt med. När trafiksäkerhetsproblemen blir för stora kan åtgärder som 
sänkta hastigheter vara motiverade till dess att problemen kan lösas med nya 
investeringar. Enligt samhällsplaneraren finns det en bred förståelse och acceptans för 
att man i vissa lägen kan behöva tillgripa den typen av åtgärder. 

 
Brister och förändringsbehov i dagens system 
För samhällsplaneraren är den stora bristen i dagens system framförallt en fråga om 
resurser. Det finns för lite resurser för att Vägverket ska kunna bygga bort de framkom-
lighets- och säkerhetsproblem som finns i vägtransportsystemet. En säker framkomlig-
het är möjlig att förverkliga om det fanns tillräckliga resurser. En annan brist i systemet 
som samhällsplaneraren framhåller är det som exemplifieras av Trollhättepaketet, dvs. 
när andra regioner via nationella politiska beslut kan komma över medel som var be-
slutade att finansiera objekt i Östergötlands länstransportplan. För Östergötlands del 
medförde Trollhättepaketet att planerade förbättringar av Rv50 sköts på framtiden.  

För samhällsplaneraren är det också uppenbart att det ur resurssynpunkt effektivaste 
sättet att öka trafiksäkerheten, sänka hastighetsgränser, riskerar att skapa en falsk 
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säkerhet bland trafikanterna om det är så att den verkliga hastigheten inte påverkas. 
Enligt planeraren är detta vanligt förekommande och att många problem därför inte kan 
lösas utan fysiska konstruktioner och ombyggnader, t.ex. för att öka separeringsgraden 
mellan oskyddade trafikanter och biltrafik samt skapa mötesfria vägar.  

 
5.2 Polismyndigheten 
5.2.1 Polisledning 
Hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet 
Hastigheter och hastighetsgränser på regionens vägnät är framförallt kopplade till 
polisens och polisledningens verksamhet via hastighetsövervakningen. Polisen är också 
med och får tillfälle att yttra sig över alla lokala trafikföreskrifter oavsett om det är 
Länsstyrelsen eller kommunen som fattar besluten. För att kunna göra detta har polisen 
en representant med på de platsbesiktningar som görs. 

Polisen är också med i de regionala trafiksäkerhetsöverenskommelser som antas inom 
vägverksregionen med Vägverket som drivande med syftet att få en bättre effekt av 
polisens arbete på trafiksäkerhetsutvecklingen. I överenskommelserna ingår därför bl.a. 
vissa kvantitativa mål för hastighetsövervakning, bälteskontroll och utandningsprov. Ett 
ytterligare syfte med överenskommelsen är att få en mer homogen tillämpning av 
polisens trafiksäkerhetsarbete mellan de olika länen inom vägverksregionen. 

 
Prioriteringar och styrande målsättningar 
Polisledningens uppgift är att bryta ned Rikspolisstyrelsens handlingsprogram och rikt-
linjer till vad som ska gälla för polisdistriktet. Polisledningen styr verksamheten inom 
distriktet genom att ställa upp kvantitativa mål för verksamhetens olika delar. Varje 
avdelningschef har med utgångspunkt från en fastställd budget ansvar för att de kvanti-
tativa målen nås. För trafikområdet innebär detta att ett visst antal trafikrelaterade 
rapporter ska skrivas under året och ett visst antal utandningsprov ska genomföras. Av 
de rapporter som skrivs inom trafikövervakningen utgörs en stor andel av rapporterade 
hastighetsöverträdelser. 

För att få så bra nyckeltal som möjligt dvs. antal rapporter i relation till insatta resurser 
framhåller polisledningen att polisen i Östergötland har varit en föregångare vad gäller 
den organisatoriska uppbyggnaden. Alla poliser i yttre tjänst, ordnings-, när- och trafik-
poliser ska ta ett gemensamt ansvar för trafikövervakningen. Detta arbetssätt kallar 
polisledningen för ”Östgötamodellen” och medför att flera poliser arbetar med trafik-
säkerhetsarbete än som annars hade varit möjligt. Det har inneburit att en växande andel 
av rapporteringen inom trafikområdet görs av när- och ordningspoliser, framförallt vad 
gäller överträdelser relaterade till hastighet, bilbälte och alkohol. Genom att när- och 
ordningspoliser deltar i trafikövervakningen har också måluppfyllelsen inom andra 
områden i anslutning till trafikbrott förbättrats beroende på när- och ordningspolisens 
möjligheter att känna igen kriminella, leta efter stöldgods och droger samt annat som 
trafikpolisen normalt sett inte är tränade att kontrollera. En företrädare för polisled-
ningen förklarar: 

Det har ju tidigare varit en svaghet med trafikpolisen för de har inte haft tillräcklig 
kompetens eller intresse att göra kopplingen mellan trafik och annan form av polis-
övervakning… De känner inte igen de här yrkesbanditerna på samma sätt då som 
närpolisen och ordningspolisen gör. (Intervju 21.) 
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En viktig teknisk utveckling som har möjliggjort det breddade ansvaret inom polisen för 
hastighetsövervakning är laserhastighetsmätaren som efter en kortare utbildning kan 
användas av alla poliser och där det räcker med att en polis sköter hanterandet. En 
polisledare hävdar: 

Att vi har en trafikpolis i en bil, inte två trafikpoliser i en bil... det är vi ganska 
ensamma om i Sverige och det är en enorm skillnad i effektivitet. (Intervju 21.) 

Detta arbetssätt kan jämföras med användningen av den äldre radartekniken som krävde 
en för ändamålet lämplig plats i vägnätet och en total bemanning på 5–6 polismän. Som 
helhet menar polisledningen: 

Vi (avsätter) mindre resurser för trafikövervakning än vad vi har gjort bakåt i tiden, 
men de resurser vi avsätter... åstadkommer mycket mer än vad man gjorde bakåt i tiden 
när de var många flera. (Intervju 21.) 

Breddningen av ansvaret för trafikövervakningen har inneburit att fler rapporter upp-
rättas om trafiköverträdelser i tätorter eftersom när- och ordningspoliser befinner sig 
där. Trafikpolisen är ute i vägnätet och står fortfarande för den större delen av antalet 
rapporter om trafiköverträdelser. Polisledningen uppger emellertid att det inte finns 
någon sammanställd information om hur rapporterna är fördelade geografiskt.  

Ledningens mål är att specialisera trafikpolisen och använda den till uppgifter som 
kräver en speciell kompetens. Det kan t.ex. gälla flygande inspektioner av tunga fordon 
och farligt gods. Här kan också den rent polisiära funktionen kompletteras med personal 
som inte är poliser utan specialister inom de teknik- och sakområden som uppgifterna 
kräver.  

 
Relationerna till andra aktörer 
Vad gäller hastighetsövervakning och trafiksäkerhetsarbete generellt har polisledningen 
och polisdistriktet i övrigt få kontakter med andra aktörer. Som nämns ovan är polisen 
med i de regionala trafiksäkerhetsöverenskommelserna som Vägverket driver inom 
vägverksregionen. Uppfattningen är att det är svårt att få en samlad bild av hur de 
regionala överenskommelserna påverkar polisens operativa arbete och de egna målen. 
Länspolismästarna är suveräna och bestämmer hur mycket resurser som polisdistriktet 
ska lägga ned på trafikövervakning. Några kontakter med Regionförbundet Östsam 
förekommer inte. 

Trafikpoliser i ledande position deltar tillsammans med länspolismästaren i olika aktivi-
teter initierade av Vägverket som regionala överenskommelser om trafiksäkerhet samt 
seminarier/konferenser/möten. Polisledningen har t.ex. samrådsmöten med Vägverks-
direktören i regionen en gång om året för informationsutbyte, avstämning och genom-
gång av olycksstatistiken inom länet. Polisen får också information av Vägverket var 
allvarliga olyckor inträffar i regionens vägnät och kan därför identifiera de punkter i 
nätet som har de allvarligaste trafiksäkerhetsproblemen. Men detta hanteras som allmän 
information och är sedan inte styrande för hur polisens trafikövervakning genomförs. 

Polisen, även polisledningen, har direkta kontakter med företrädare för kommuner men 
dessa avser i princip aldrig trafikövervakningen utan rör det brottsförebyggande och 
brottsbeivrande arbetet i övrigt. Många kommuner försöker verka för en bibehållen 
polisiär närvaro i mindre tätorter. 

Vid yttranden om lokala trafikföreskrifter kommer den ansvarige polismannen i kontakt 
med trafikingenjörer från Vägverket samt handläggare från kommuner eller 
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Länsstyrelse. Detta arbete hanteras av en polisman och handläggs inte av andra inom 
polisen. Polisens perspektiv är i regel att yttra sig över möjligheten att övervaka den 
eventuellt nya hastighetsgränsen meddelad genom den lokala trafikföreskriften. Arbetet 
i samband med beredning av lokala trafikföreskrifter förefaller att vara helt fristående 
från polisens arbete i övrigt. 

Polisen har ett stort antal kontakter med allmänheten. Det är vanligt förekommande att 
individer hör av sig till polisen med synpunkter inom trafikområdet och misstankar om 
överträdelser. 

 
Bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar 
Polisledningen anser sig inte behöva ha några direkta uppfattningar om andra aktörers 
synsätt och prioriteringar inom hastighetsområdet eftersom det inte påverkar det 
polisiära arbetet. I stället framhålls att polisens uppgift är att övervaka efterlevnaden av 
de regler och lagar som finns. Ledningen hänvisar till att ansvaret för att driva trafik-
säkerhetsfrågor och frågor om hastighetsgränser ingår i Vägverkets sektorsansvar. 
Sedan måste polisen bedöma hur mycket resurser som ska sättas in i trafikövervak-
ningen i avvägning gentemot alla andra uppgifter som polisen ska genomföra. Polisled-
ningen uppger att man aldrig tar upp någon diskussion med Vägverket eller med någon 
kommun om att hastighetsgränserna borde ändras på den eller den sträckan. 

 
Vem eller vilka har makten över hur hastighetsgränser sätts? 
Polisledningen menar att ansvaret för vilka hastighetsgränser som sätts vilar på regering 
och riksdag som tar beslut om hastighetssystemets utformning och sedan på Vägverket 
och kommunerna som implementerar systemet inom sina ansvarsområden. Polisled-
ningen och polisen i övrigt deltar inte aktivt i några aktiviteter eller liknande som syftar 
till att ändra hastighetsgränserna. Polisledningen framhåller att kopplingen mellan 
hastighetsgränser och polisens arbete är hastighetsövervakningen. Detta gäller förstås 
oavsett vilka hastighetsgränserna är på vägnätet. 

 
Brister och förändringsbehov i dagens system  
Vad gäller trafiksäkerhet och trafikövervakning framhåller polisledningen att det kan 
finnas en viss brist på förståelse från Vägverkets och kommunernas sida att polisen har 
ett stort antal uppgifter att utföra utöver trafikövervakning och där behoven måste av-
vägas mot varandra. Nya problemområden tillkommer ständigt i polisens verksamhet 
och det finns ett enormt tryck från samhället i stort att polisen ska hantera och lösa alla 
gamla och nya problem kopplade till kriminalitet och brottslighet. Om trafikövervak-
ningen i den meningen är ett ”gammalt” problem har ett stort antal nya problem som 
kräver polisiära resurser tillkommit, vilket påverkar polisens prioriteringar. På en direkt 
fråga om hur mycket som polisen prioriterar hastighetsövervakning i förhållande till 
andra insatsområden svarar en företrädare för polisledningen på följande sätt: 

Det är ju en svår fråga. Det är ju kärnan i mitt arbete att fördela resurser och be-
stämma vad vi ska göra. Alltså vi har mc-kriminalitet, narkotikakriminalitet, utpress-
ning av företagare, människor som verkligen är yrkeskriminella och livsfarliga. Vi har 
familjevåld, våld mot unga, våldtäkter. Vi har nazister på torget och vänstermänniskor 
som ska slåss mot dem… I dag kommer du och resonerar om hastighetsövervakning. 
Men i morgon är det någon som kommer hit och resonerar om segregation, utanförskap 
och missbruk bland ungdomar. Då måste vi liksom ha något där med… men i grunden 
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så måste det finnas en verksamhet som funkar både när det gäller hastighetsövervak-
ning, missbruk, segregation och utanförskap bland unga. Det där är en svår fråga hur 
vi får ihop helheten. (Intervju 21.) 

 
5.2.2 Trafikpolisen 
Hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet 
Inom trafikpolisen är hastighetsgränser på vägnätet i första hand kopplade till den all-
männa trafikövervakningen. En trafikpolis handlägger också ärenden i samband med 
lokala trafikföreskrifter, vilket beskrevs i föregående avsnitt. Inom trafikpolisen finns 
också en grupp som är specialiserad på övervakning och inspektion av tunga fordon. 
Arbetsbelastningen på gruppen har ökat som ett resultat av en större volym tung trafik 
totalt sett och en större andel utländska tunga fordon på vägnätet.  

 
Prioriteringar och styrande målsättningar 
Styrande för trafikpolisens trafikövervakning är de kvantitativa mål som finns för hur 
många rapporter som ska skrivas per år och hur många utandningsprov som ska göras. 
Enligt trafikpolisen är inte trafikrapporterna specificerade på olika typer av förseelser i 
trafiken som hastighetsöverträdelse, inget bilbälte, vårdslöshet, onykterhet och andra 
regelbrott. Men trafikpolisens uppfattning är att en stor andel av rapporterna utgörs av 
hastighetsöverträdelser. De kvantitativa målen gäller för verksamheten generellt och det 
finns inga mål om att en viss andel av rapporterna ska göras på vissa vägar eller väg-
typer i vägnätet. Någon olycksstatistik eller annat underlag som beskriver hur vägnätet 
fungerar är därför inte styrande för de kvantitativa målen. De kvantitativa målen har stor 
betydelse för de prioriteringar som görs: 

Ja det vi prioriterar främst alltså det är dom stora stråken där vi har mycket trafik… 
För jag menar, skulle vi bara gå på antalet dödsolyckor då skulle vi inte vara på motor-
vägen… Då skulle vi inte klara dom kvantitativa målen. (Intervju 10.) 

Trafikpolisens trafikövervakning utförs således i första hand på de större vägarna. Av 
tradition är det de större vägarna som är trafikpolisens territorium, enligt trafikpolisen 
själva. För länets del kommer därför en stor del av trafikövervakningen att äga rum på 
E4. Polisen menar också att detta är en förutsättning för att de ska kunna komma upp i 
den volym rapporter som förutsätts av de kvantitativa målen. Trafikflödet i länet är i 
särklass störst på E4. Förutsättningen att få en så hög kvot som möjligt mellan antalet 
rapporter och nedlagda timmar på trafikövervakning är direkt relaterat till storleken på 
trafikflödet. Detta leder till, enligt trafikpolisen, att trafikövervakning på olycks-
drabbade vägsträckor, men med ett förhållandevis lågt flöde, inte kan prioriteras. Det 
blir för få rapporter per arbetspass och målen kan inte hållas. 

Trafikpolisen motiverar också sin närvaro på de stora vägarna med hänvisning till 
spridningseffekter. Synliga polisbilar antas ha en generell dämpande effekt på hastig-
heten som sprider ut sig i vägnätet och ju fler som ser polisbilarna desto större blir 
effekten.  

Vi har lagt väldigt mycket resurser på hastighetsövervakning på stora vägar. Det får vi 
ofta kritik för. Man säger att det där är en säker väg varför ska ni hastighetsövervaka 
den… Folk ringer till oss och vill att vi ska övervaka just deras lilla väg. En 70-väg 
eller en 50-väg nånstans där det går 100 fordon per dygn och två kör för fort. Men det 
är svårt att lägga resurser där. Härute har vi 35 000 fordon per dygn tror jag ungefär, 
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nånstans mellan Linköping och Norrköping… Jobbar vi där syns vi väldigt mycket. 
(Intervju 10.) 

 
Relationerna till andra aktörer 
De aktörer som trafikpolisen i första hand kommer i kontakt med är bilister på vägarna. 
I övrigt rör det sig om kontakter inom polisen. Det breddade ansvaret för trafikövervak-
ningen som polisledningen har arbetat fram, se ovan, har egentligen inte påverkat trafik-
polisens verksamhet. När- och ordningspoliser finns oftast inne i städer och tätorter och 
trafikpolisen är ute på vägarna utanför. En organisatorisk förändring som påverkat 
trafikpolisen är att man parpatrullerar med en polisman i varje fordon istället för två. 
Detta har också effektiviserat verksamheten i den meningen att antalet rapporter kan 
ökas. 

Att vara trafikpolis har en låg status inom poliskåren. Få av de yngre och nyutbildade 
poliserna söker sig till trafikpolisen. Schablonbilden av en trafikpolis är en äldre man 
som sitter med sin kaffetermos och tittar på trafiken på E4. Det gör det svårt eller nästan 
omöjligt att nyrekrytera trafikpoliser och fylla ut vakanser. Medelåldern ökar därför 
bland trafikpoliserna vilket gör det ännu svårare med rekryteringar.  

 
Bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar 
Eftersom antalet trafikpoliser har minskat samtidigt som polisledningen inte lägger ned 
några större ansträngningar på att rekrytera nya, är trafikpolisens egen bild att verksam-
heten prioriteras ned. Trafikpolisens funktion och organisation ifrågasätts. Polisled-
ningens uppfattning är att trafikövervakning ska vara en uppgift och ett ansvar för alla 
poliser i yttre tjänst. Renodlade trafikpoliser ska vara poliser med en viss unik specia-
listkompetens som understödda av civilanställda ska utföra vissa specifika arbetsupp-
gifter som inspektion av tunga fordon. Därför kan det hävdas att den traditionella trafik-
polisrollen är på väg att sakta men säkert försvinna ur polisens organisation. 

För enskilda trafikpoliser kan den egna verksamheten därför framstå som försatt i en 
viss stagnation där allt färre och allt äldre trafikpoliser försöker att uppfylla högt ställda 
kvantitativa krav. 

 
Vem eller vilka har makten över hur hastighetsgränser sätts? 

För trafikpolisen, som polisen i övrigt, är det Vägverket som är den statliga myndighet 
som har ansvaret för hastighetsgränserna på det statliga vägnätet. Där kommunerna är 
väghållare är det respektive kommun som har motsvarande makt över vilken av de 
rådande hastighetsnivåerna som ska tillämpas på respektive sträcka. Trafikpolisen anser 
att de olika nivåerna i hastighetsgränssystemet är ointressanta i sig, detsamma gäller hur 
de tillämpas ute i vägnätet. Det som är intressant är vad det får för praktiska och opera-
tiva konsekvenser för polisens hastighetsövervakning, dvs. hur förutsättningarna för 
polisens dagliga verksamhet påverkas. 

Som framgår ovan är det också denna aspekt som är den enda som förs fram av polisen i 
samband med handläggning av lokala trafikföreskrifter, möjligheten att övervaka den 
eventuellt nya hastighetsgränsen och konsekvenser för regelefterlevnaden. 
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Brister och förändringsbehov i dagens system 
Trafikpolisen framhåller i princip inga brister eller förändringsbehov i dagens hastig-
hetsgränssystem. De brister som polisen tar upp rör mera polisens bristande resurser för 
att kunna utföra en ännu mer effektiv trafikövervakning. Trafikpolisen framhåller 
emellertid att de är angelägna om att deras verksamhet och övervakning ska uppfattas 
som legitim av majoriteten av trafikanterna. Trafikpolisen vill därför fokusera på de 
grövsta överträdelserna och beivra sådant som en stor majoritet av ”vanligt folk” tycker 
är oacceptabelt. Därför för man fram en viss skepsis mot högre bötesbelopp och de nya 
lägre toleransgränserna för hastighetsövervakningen som beslutats av Rikspolisstyrelsen 
och som innebär att överträdelser från 6 km/tim och uppåt från gällande hastighetsgräns 
ska beivras.  

När kraven på regelefterlevnad stramas åt kommer självfallet fler och fler att beivras för 
att ha kört för fort och trafikpolisen kommer i kontakt med andra kategorier av 
människor än vad de normalt sett gör. Det finns därför en viss risk att enskilda trafik-
poliser, och andra poliser, börjar känna sig obekväma i sina roller och uppfattar att deras 
åtgärder drabbar fel personer. Detta kan innebära att effektiviteten i sådana skärpningar 
av kontrollen av regelefterlevnaden kan bli lidande. Det finns en viss farhåga inom 
trafikpolisen att om ambitionerna för det polisiära arbetet som medel för att förbättra 
trafiksäkerheten ökar, minskar samtidigt legitimiteten för trafikpolisens verksamhet i 
allmänhetens ögon. En trafikpolis menar: 

Du kan ju tänka dig själv. För några år sedan kunde du stoppa en ensamstående 
mamma med barn som skulle till dagis och som fick betala 300 kronor för att hon inte 
hade bältet på sig… Nu skulle hon betala 1 500 kanske i det värsta fallet... Det gör ju 
inte saken enklare för den enskilde polisen. Han som ska stå där med de gråtande 
kvinnorna. (Intervju 10.)  

 
5.3 Kommuner 
5.3.1 Kommunpolitiker 
Hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet 
För de ledande kommunalråd som har intervjuats är den egna kommunens ekonomiska 
utveckling och tillväxt den viktigaste politiska frågan. Detta område uppfattas av 
kommunalråden som direkt beroende av möjligheterna att pendla från och till den egna 
kommunens tätorter. En stor del av pendlingen sker med bil eller buss på regionens väg-
nät. Därför är det av väldigt stor betydelse att framkomligheten på vägnätet är hög. 
Hastigheter och hastighetsgränser är för kommunalråden en del av ett större samman-
hang som rör arbetspendling och framkomlighet på regionens vägnät. Ett samband som 
kommunalråden ofta framhåller är att individers pendlingsbenägenhet avtar om restiden 
för en enkel resa överstiger 45 minuter. Det blir därför en viktig målsättning att verka 
för att den egna kommunens arbetsmarknad är integrerad med en så stor funktionell 
arbetsmarknad som möjligt inom ramen för 45 minuters restid. 

I kommuner med större tätorter framhåller även kommunpolitikerna politiska målsätt-
ningar för väg- och gatunätet inom tätorterna där hastigheten blir en del. Beskrivningen 
av detta utgår från att den egna tätortens vägar har ungefär samma funktioner som 
regionens vägnät. Därför framhåller kommunalråden att det måste finnas utrymme för 
ett prioriterat huvudnät för biltrafik med hög framkomlighet och förhållandevis höga 
hastigheter. Trafiksäkerheten ska där upprätthållas genom att separera gång- och cykel-
trafikanter från biltrafik. Är separeringsgraden tillräckligt hög kan hastigheten höjas 
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från t.ex. 50 km/tim till 70 km/tim. Att öka framkomligheten genom högre hastig-
hetsgränser framhålls som en politisk målsättning för utvecklingen av det prioriterade 
bilnätet. Inne i bostadsområden anser politikerna att det kan vara befogat med lägre 
hastigheter som 30 km/tim. Samma prioriteringar kan gälla för vissa punkter som 
utanför skolor, även om det vore bättre om säkerhetsproblemen kan byggas bort med 
bibehållen framkomlighet och hastighet för biltrafiken. 

I mindre tätorter är det framförallt genomfarter som medför att det måste göras politiska 
prioriteringar på kommunal nivå mellan hastighet/framkomlighet och trafiksäkerhet. 
Här för kommunalråden fram att den bästa lösningen är att bygga förbifarter och på det 
sättet bibehålla eller öka hastigheter och framkomligheter. I väntan på att detta kan 
göras, eller om det överhuvudtaget inte är möjligt att motivera av kostnadsskäl, ses olika 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med genomfarten som önskvärda av kommunal-
råden. Men för samtliga kommunalråd i intervjumaterialet är det i första hand den egna 
kommunens position i den regionala ekonomin som är det intressanta vilket medför en 
fokusering på det regionala vägnätet och en viss nedtoning av intresset för de vägar och 
gator som i princip enbart har lokal betydelse. 

 
Prioriteringar och styrande målsättningar 
Som framgår ovan är hastigheter och hastighetsgränser integrerade med den starka 
prioritet för framkomlighet som framhålls som central av alla kommunalpolitiker i 
intervjumaterialet. Den egna kommunen ses som direkt beroende av förmågan att 
attrahera nya, eller bevara befintliga, företag och boende i kommunen. Denna attrak-
tionskraft ses som i första hand bestämd av storleken på den funktionella arbetsmark-
naden, dvs. pendlingsmöjligheter inom 45-minutersgränsen, som kommunen är en del 
av vilket i sin tur bestäms av framkomligheten på regionens vägnät. För kommunal-
råden är det därför angeläget att framhålla att framkomlighet och höga hastigheter bör 
prioriteras: 

… Vägarna är inte till för trafiksäkerhet utan vägarna är till för att människor ska 
kunna transportera sig mellan olika saker man ska till. Man måste ju ha en helhetssyn 
där man inte bara kan utgå från trafiksäkerheten. Man måste också titta på möjligheter 
för människor att på ett rimligt sätt tidsmässigt kunna pendla till och från jobb. 
(Intervju 15.) 

Alla kommunalråd anger vidare att deras politiska mandat är att sätta den egna kommu-
nens invånare i första rummet. Det är den egna kommunens ekonomiska tillväxt och 
utveckling man arbetar för, inte den samlade regionens. Om företag och boende flyttar 
till grannkommuner eller andra kommuner i regionen uppfattas detta som negativt, 
oavsett om detta kommer att leda till att regionens ekonomiska tillväxt ökar eller att 
regionens samlade miljöbelastning skulle minska eller att någon annan politisk mål-
sättning på den regionala nivån skulle gynnas. Det är synen på vilka faktorer som är 
avgörande för den egna kommunens utveckling som styr kommunalrådens agerande, 
inte någon uppfattning om vad som är bra ur ett bredare perspektiv. 

Kommunalråden beskriver den svenska planeringsmodellen som en hård mellankom-
munal och mellanregional konkurrens om statliga medel för investeringar i infrastruk-
tur. Det finns en viss mängd resurser i olika statliga budgetar och det gäller att komma 
åt så mycket som möjligt av detta, dvs. att investeringarna gynnar den egna kommunen, 
i konkurrens med alla andra svenska kommuner. Kommunalråden är övertygade om att 
en regional enighet om prioriteringar i länstransportplanen är en viktig förutsättning för 
att staten ska gå in med finansiering för åtgärderna. Därför är det rationellt och försvar-
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bart för kommunalråden att göra mellankommunala överenskommelser om priorite-
ringar i länstransportplanen, eftersom detta förr eller senare också kommer att gynna 
den egna kommunen. 

 
Relationerna till andra aktörer 
Alla kommunalråd i undersökningen har återkommande kontakter med Vägverket. 
Trafiksäkerhetsingenjörer och regionala samhällsplanerare på Vägverket har ofta 
kontakter med kommunalråd. Vägdirektören i regionen är föremål för uppvaktningar 
m.m. av kommunala politiker. Vägverkets generaldirektör och personal på huvud-
kontoret uppvaktas också av kommunala politiker. Ärendena kan gälla allt från investe-
ringsobjekt i den nationella planen och länstransportplanen till drift- och underhålls-
åtgärder. 

I stora kommuner med stora tätorter är kommunen själva en stor vägbyggare och väg-
hållare. Flera av dessa projekt kommer att beröra det statliga vägnätet och innebära 
kontakter med Vägverket. Relationerna mellan Vägverket och stora kommuner kan 
därför avse många olika aspekter. Vägverket blir en part i kommunens trafikplanering. 
Flera projekt kommer att gå över väghållargränserna och det blir därmed förhandlingar 
med Vägverket om utformning och finansiering. Även projekt som formellt ligger inom 
respektive väghållaransvar kan bli föremål för förhandlingar om delad finansiering. Det 
är vanligt förekommande att kommunens respektive Vägverkets uppfattning om utform-
ning och finansiering initialt står långt från varandra. 

I mindre kommuner med små egna medel och ett förhållandevis litet vägnät är bero-
endet av statliga resurser större. Samfinansiering kan bli aktuellt för t.ex. åtgärder längs 
med genomfarter, framförallt vad gäller trafiksäkerhetsåtgärder, men i övrigt måste 
kommunalråden bedriva en mer traditionell lobbyverksamhet gentemot Vägverket. 
Påtryckningarna m.m. kan gälla hela registret av vägverksåtgärder från större investe-
ringsobjekt till drift- och underhåll, där de sistnämnda åtgärderna kan vara av mycket 
stor betydelse för mindre glesbygdskommuner. 

Kommunalrådens kontakter med politiker i andra kommuner som rör frågor inom 
kommunikationsområdet görs i huvudsak genom Regionförbundets arbetsgrupp K14 
och den förhandlingsprocess som leder fram till länstransportplanen. Politikerna 
framhåller här att man är noga med att bara ta upp objekt och åtgärder som det går att 
motivera utifrån ett regionalt perspektiv i K14. Det som enbart bedöms ha relevans för 
en enskild kommun diskuteras inte i K14 utan det tar respektive kommun upp direkt 
med Vägverket. Allianser direkt mellan kommuner för åtgärder som ligger utanför läns-
transportplanen förekommer men är inte särskilt vanligt. 

Kommunalråden anser att bildandet av Östsam och det regionala ansvaret för läns-
transportplanen har tydliggjort rollerna mellan staten och regionen, egentligen de 
enskilda kommunerna. Eftersom Länsstyrelsen inte längre tar fram länstransportplanen 
och dessutom är statens regionala tillsynsmyndighet, ska inte Länsstyrelsen och dess 
företrädare blanda sig i den regionala transportpolitiken. Prioriteringarna ska göras av 
regionen, efter förhandling och förankring mellan kommuner, och statens roll är att 
finansiera och verkställa planbesluten. Ett kommunalråd är mycket kritiskt till 
Länsstyrelsens roll:  

Jag har ju en uppfattning att Länsstyrelsen är ju och landshövdingen framförallt, det är 
ju kungens fogde som ska driva in skatter och se till att folket gör som man har bestämt 
i Stockholm. Något mandat från östgötarna har de ju inte… De är ju närmast våra 
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fiender då om man ska uttrycka det rimligen… Nej, jag tycker det är självklart att man 
ska kasta ut Länsstyrelsen i de sammanhang när de sysslar med sådant som de inte ska. 
(Intervju 15.) 

Flera kommunalråd anser dessutom att det är fel att inte kommunen är med och hand-
lägger besluten om hastighetssänkningar i form av lokala trafikföreskrifter utanför tät-
bebyggt område. Eftersom detta kan påverka framkomlighet och restider bör kommu-
nens ställningstagande också finnas med direkt i beslutsunderlaget. 

I stora kommuner anger kommunalråden att de i regel inte har några direkta kontakter 
med företag och representanter för näringslivet. Trots att man för fram ekonomisk 
utveckling och tillväxt som det viktigaste politiska målet för den egna kommunen 
kopplat till framkomlighet på vägnätet, är det inte något som man diskuterar direkt med 
företag och näringsliv. Näringslivskontakterna hanteras av näringslivskontorets tjänste-
män och rör ofta mindre företag och nyetableringar, inte de större redan etablerade 
företagen. 

I mindre kommuner är det vanligare att kommunalråden har direkta kontakter med 
företag som är etablerade i kommunen. I kommuner med företag som har mycket 
tydliga krav på vägtransportsystemet pga. speciella transportbehov kan hastigheter, 
utformning och framkomlighet bli en dominerande fråga i dessa kontakter. Men det 
vanliga är att diskussionen med företagen rör näringslivets förutsättningar mer generellt 
och bedrivs i forum för näringslivsutveckling där både kommunpolitiker och företags-
representanter ingår. Kommunalråd i mindre kommuner hänvisar också till inofficiella 
kontakter mellan politiker och näringsliv som blir resultatet av de sociala nätverken i 
mindre orter.  

Kommunalråden anger att de i princip aldrig har några kontakter med polisen angående 
hastighetsövervakning och trafikövervakning generellt. Några politiker, framförallt i 
större kommuner, anser att det finns en potential att integrera polisens hastighetsöver-
vakning med den kommunala trafikplaneringen, inklusive hastighetsgränser, för att få 
större positiv effekt på trafiksäkerheten. Men för kommunalråden är polisens viktigaste 
uppgift att förebygga och beivra den traditionella brottsligheten. I små kommuner med 
mindre tätorter är uppfattningen den att polisens minskade resurser, närvaro och 
bemanning av polisstationer är ett stort problem för det brottsförebyggande arbetet.    

 
Bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar 
Alla kommunalråd för fram kritiska synpunkter på nollvisionen där man menar att det 
finns en uppenbar risk att trafiksäkerheten prioriteras för högt i förhållande till fram-
komligheten. Den problematik de oroas av är att Vägverket inte har tillräckligt med 
resurser för att kunna bygga bort trafiksäkerhetsproblemen med nya vägar, förbifarter, 
mötesseparering, sidoområden, separering av oskyddade trafikanter etc. Trycket från 
nollvisionen kan då tvinga fram hastighetssänkningar som mer eller mindre temporära 
lösningar. Kommunalråden för fram två negativa effekter med detta. För det första kan 
framkomligheten försämras, vilket påverkar arbetspendlingen, för det andra kan hastig-
hetssänkningen medföra att argumenten för att åtgärda trafiksäkerhetsproblemen med 
investeringar och fysiska konstruktioner försvagas. Detta kan påverka kommunens och 
regionens förmåga att konkurrera med andra kommuner och regioner om statliga in-
vesteringsmedel. Nollvisionens potentiellt negativa effekter på sysselsättning poäng-
teras: 
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Nollvisionen har hamnat i det, tycker jag, att den har blivit något som man bara 
hänvisar till och det ska gå före allt annat. Och då bryr man sig inte om nollvisionen 
leder till att det blir noll i sysselsättning också. (Intervju 15.) 

Kommunalråd i mindre kommuner för fram en viss kritik mot att sänkningar av hastig-
hetsgränser i form av lokala trafikföreskrifter utanför tätort görs för ofta och utan att 
kommunen får vara med och påverka beslutet. Kommunalråden menar att det i de flesta 
fall skulle kunna gå att hitta andra lösningar. Är det dessutom så att barns säkerhet finns 
med i beslutsunderlaget är det bra om lösningarna kan undvika den permanenta för-
sämrade framkomlighet som lägre hastighet medför eftersom barnen kommer att växa 
upp och just den orsaken till lägre hastighetsgränser försvinner. 

Flera kommunalråd anser att polisens hastighetsövervakning också är problematisk ur 
ett prioriteringsperspektiv. Detta gäller framförallt i mindre kommuner där många vet 
vilka det är som ofta kör för fort samtidigt som polisens hastighetskontroller inte har en 
sådan precision vad gäller vilka av kommunens invånare som drabbas. Det kan upp-
fattas som nästan provocerande att polisen sätter upp hastighetskontroller i orter där 
polisens närvaro och bevakning i övrigt har minskat drastiskt: 

Vänta nu – det är sju år sedan jag åkte fast för fortkörning. Jag förstår att vi måste ha 
hastighetsövervakning. Men fort kör väl aldrig du som jobbar på VTI men jag gör det, 
eller hur är det. Vi hade en inbrottsvåg som var för jävlig ett tag här uppe och det är 
klart när man har stått med en jeep och slitit bort macken och inte poliserna har tid att 
komma ut och det står fyra poliser och har hastighetskontroll två kilometer därifrån. Då 
kommer ju debatten nog fan är det bättre att de bekämpar brottslighet än att stå och ta 
vanliga människor på hastighetskontroll. (Intervju 19.) 

 
Vem eller vilka har makten över hur hastighetsgränser sätts? 
Kommunerna själva har befogenhet att bestämma hastighetsgränser på det egna väg-
nätet, dvs. där kommunen är väghållare. Men många av dessa beslut kommer att på-
verka det statliga vägnätet vilket innebär att hastighetsgränser blir föremål för diskus-
sion med Vägverket. Kommunerna har dessutom beslutanderätten över lokala trafik-
föreskrifter inom tätbebyggt område även på det statliga nätet, efter samråd med 
Vägverket, vilket också ger ett direkt formellt inflytande över vilka hastighetsgränser 
som ska gälla. 

Men den generella beskrivning som kommunpolitikerna ger är att hastighetsgränserna 
är en viktig faktor bakom framkomligheten på regionens vägnät och är ett resultat av de 
diskussioner som förs i en mängd olika sammanhang mellan kommunpolitiker och 
Vägverket. Kommunpolitikernas bild är att hastighetsgränserna formas av de priori-
teringar som görs inom Vägverkets verksamhet i allt från översyner och direktiv till 
beslut om utformningen av nya väginvesteringar. I alla sammanhang framhåller 
kommunalråden att det är deras uppgift att verka för en så hög framkomlighet som 
möjligt, med bibehållna eller ökade hastighetsgränser. De uppger därför att de försöker 
motverka tendenser i form av lägre hastighetsgränser som är ett resultat av en hög 
prioritering av trafiksäkerheten i kombination med brist på resurser för nya investe-
ringar och åtgärder som kan öka både säkerhet och framkomlighet. Om Vägverket för 
fram att hastighetsgränsen bör sänkas på en mindre trafiksäker väg är kommunalrådens 
motstrategi att försöka identifiera de åtgärder som behövs för att trafiksäkerheten ska 
kunna förbättras med en bibehållen hastighetsgräns. 
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Detta gör att kommunalråden anser att de själva har ett betydande inflytande över hur 
hastighetsgränserna sätts på regionens vägnät och att det är Vägverket som är motpart i 
den process som leder fram till de konkreta hastighetsgränserna. Kommunalråden för 
framförallt fram det ökande inflytande över vägtransportsystemets utformning som har 
blivit resultatet av tillkomsten av Regionförbundet Östsam och det regionala ansvaret 
för länstransportplanen. Ett kommunalråd menar: 

Men det är ju ett helt annat arbetsfält nu då när Östsam tog över det. Det kanske det 
hade blivit med Länsstyrelsen med, det vet vi ju inte. Men det arbetssätt som har varit 
nu de sista åren, det har varit konstruktivt och vettigt tycker vi därför att det känns som 
vi är med på ett helt annat sätt. Man får förståelse för att man måste ta ansvar för 
helheten. (Intervju 25.)  

 
Brister och förändringsbehov i dagens system 
Den stora brist som kommunalråden återkommer till i intervjusvaren är brist på resurser. 
Detta gör att flera av de projekt som politikerna i regionen anser är viktiga för regionens 
utveckling inte kommer att förverkligas inom överskådlig tid. Bristen på resurser gör 
också att det inte finns någon möjlighet att förbättra trafiksäkerheten på hela regionens 
vägnät med hjälp av investeringar och fysiska konstruktioner, vilket kan tvinga fram 
hastighetssänkningar som försämrar framkomligheten. 

Samtliga kommunalråd framhåller att den påbörjade utvecklingen mot ett ökat regionalt 
inflytande över hur transportsystem och infrastruktur utformas bör fortsätta. Alla 
intervjuade kommunalråd framhåller att Regionförbundet bör omvandlas till ett regio-
nalt självstyrelseorgan med ett direktvalt regionfullmäktige och ett tydligt politiskt 
ansvar för regionens utveckling. Statens inflytande bör minskas i motsvarande mån och 
regionen bör ha egen beslutanderätt över de allmänna medel som kan komma regionen 
tillgodo genom investeringar i infrastruktur. Att man därigenom frångår den nuvarande 
ordningen med ett konsensuskrav bakom prioriteringen i länstransportplanen anser 
kommunalråden inte vara något problem. Tvärtom så framhålls möjligheterna till 
majoritetsbeslut i regionfullmäktige som något som är positivt för regionens politiska 
och ekonomiska utveckling.  

 
5.3.2 Trafikplanerare/trafikingenjörer på kommunal nivå 
Hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet 
För kommunala trafikingenjörer och trafikplanerare aktualiseras hastighetsfrågor i flera 
olika sammanhang. Trafikingenjörer i kommuner arbetar med att ta fram beslutsunder-
lag för lokala trafikföreskrifter på kommunens egna vägar och på statliga vägar inom 
tätbebyggt område. På de egna vägarna görs detta i samråd med polisen och på de 
statliga vägarna i samråd med Vägverket och polisen. Det formella beslutet fattas av den 
kommunala nämnd som är väghållarmyndighet, som också kan delegera beslutsrätten 
till tjänstemän i kommunen. Besluten kan överklagas till Länsstyrelsen, vilket innebär 
att kommunen också måste ha kontakter och diskussioner med den myndigheten. Denna 
arbetsuppgift hanteras också av trafikingenjörer. Många hastighetsärenden väcks genom 
att skrivelser med begäran om sänkta hastighetsgränser kommer in från privatpersoner 
och organisationer av olika slag. Ärenden kommer också upp som ett resultat av kom-
munens egen bevakning av vägnätet utifrån t.ex. trafiksäkerhetsaspekter eller att 
Vägverket har fört fram behov av olika förändringar. 
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I många kommuner har man arbetat fram s.k. nätanalyser med hjälp av statsbidrag 
förmedlade av Vägverket. I nätanalysen beskrivs tätorternas vägnät och näten 
funktionsuppdelas och hastighetsklassificeras vilket innebär att målsättningen för vilka 
hastigheter som ska gälla för olika delar av nätet läggs fast. I nätanalyserna anges också 
vilka områden i kommunens tätorter som ska bli s.k. 30-områden där högsta hastighet 
ska vara 30 km/tim inom hela området. Nätanalysen ska enligt intentionerna bakom 
planeringsverktyget antas politiskt och därefter bli vägledande för vilka hastighets-
gränser som ska sättas på olika delar av nätet. Detta påverkar i sin tur sådana beslut som 
lokala trafikföreskrifter om ändrade hastighetsgränser.  

Trafikingenjörer i kommuner arbetar också med att ta fram trafiksäkerhetsprogram och 
trafiksäkerhetsstrategier där hastigheter och hastighetsgränser är en viktig beståndsdel. 
Trafikplanerare utarbetar också trafikstrategier och trafikplaner inom ramen för den 
översiktliga planeringen och i detaljplanearbetet. 

Ju större en kommun är desto fler tjänstemän arbetar inom trafikområdet och specialise-
ringsgraden mellan olika tjänstemän kan vara förhållandevis hög. I mindre kommuner 
har varje tjänsteman ett bredare spektrum av arbetsuppgifter inom flera olika områden. 
Det kan innebära att en tjänsteman tar hand om alla arbetsuppgifter enligt ovan och 
dessutom arbetar med andra planerings- och politikområden. I de minsta kommunerna 
kan det vara kommunchefen som både ansvarar för och genomför trafikplaneringen och 
ett flertal andra kommunala verksamhetsområden inom ledningskontoret. 

 
Prioriteringar och styrande målsättningar 
Kommunala trafikingenjörer och trafikplanerare för fram nollvisionen och trafiksäker-
hetsfrågor som prioriterade i det egna arbetet. Ärendena väcks som regel av privat-
personer som framför starka skäl för lägre hastighetsgränser. Ofta är det barns säkerhet 
som utgör motivet för lägre hastigheter utanför skolor, daghem och fritidshem och där 
barn ofta korsar bilvägar och gator till och från skolan och olika fritidsaktiviteter. I 
dessa lokala ärenden prioriteras ofta trafiksäkerheten högt av tjänstemännen och hastig-
hetsgränserna sänks.  

Planerarna och trafikingenjörerna har dessutom stöd i detta ställningstagande i nyare 
planeringshandböcker och planeringsverktyg som nätanalysen är ett viktigt exempel på, 
eftersom verktygen har tillkommit som svar på en högre prioritering av trafiksäkerhet på 
bekostnad av högre hastigheter och framkomlighet för biltrafiken. I detta sammanhang 
finns bl.a. implementeringen av 30-områden. Tjänstemännen är emellertid skeptiska till 
möjligheten att åstadkomma lägre hastigheter med enbart skyltning. I princip alla 
intervjuade kommunala trafikplanerare och trafikingenjörer anser att lägre verkliga 
hastigheter måste säkras med fysiska konstruktioner. Det kan därför vara meningslöst 
att införa 30-områden om det inte samtidigt finns resurser för att bygga om gatunätet 
och säkra den lägre hastighetsgränsen. Det kommer i praktiken att innebära en långsam 
takt i införandet av sådana områden eftersom alla kommuner satsar betydligt mer pengar 
på nya vägar än på trafiksäkerhetsåtgärder. 

I nätanalysen finns också ett prioriterat bilnät där biltrafikens framkomlighet ska priori-
teras högt med förhållandevis höga hastighetsgränser. Detta bilnät rör länkar i nätet som 
i större eller mindre omfattning har betydelse för regionala sammanhang som arbets-
pendling från, till och inom kommunens tätorter. I mindre kommuner där kommunens 
eget vägnät är begränsat kommer de flesta väg- och gatufrågor att ha sådana regionala 
kopplingar. I detta sammanhang menar tjänstemännen att det är svårare att hävda enbart 
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lokala intressen för hur hastighetsgränserna bör sättas. Sådana intressen måste vägas av 
mot anspråken om hög framkomlighet.  

Trafikingenjörernas och trafikplanerarnas beskrivning av prioriteringar och styrande 
målsättningar följer därför den logik som nätanalysen är baserad på. I mindre lokala 
sammanhang som bostads- och centrumområden ska hastighetsgränserna vara låga och 
trafiksäkerhet och trygghet ska prioriteras högt. Men på gator och vägar där kommunen 
har bestämt att framkomligheten för biltrafiken ska vara hög ska hastighetsgränserna 
vara högre och trafiksäkerheten blir där en fråga om att genom separering se till så att 
inte oskyddade trafikanter kommer i kontakt med biltrafiken. 

 
Relationerna till andra aktörer  
I samband med lokala trafikföreskrifter har kommunens trafikingenjörer kontakter med 
polis, Vägverket och sakägare. På det egna gatunätet är handläggningen i princip en 
intern kommunal angelägenhet med diskussioner med dem som har väckt ärendet. 
Polisens yttrande rör möjligheterna till övervakning av en eventuellt sänkt hastig-
hetsgräns. Om en sådan förändring påverkar det statliga vägnätet kommer handlägg-
ningen även att innehålla diskussioner och samråd med Vägverket. Kontakter som tas i 
samband med lokala trafikföreskrifter är därför i de flesta fall de som anges av trafik-
förordningen som obligatoriska instanser som ska beredas tillfälle att yttra sig. 

Trafikingenjörer är också med i olika grupper som finns inom kommuner som t.ex. 
lokala trafiksäkerhetskommittéer där olika intressen och organisationer finns repre-
senterade som PRO, NTF, fastighetsägare, företag, företagarföreningar och kommunala 
tjänstemän från räddningstjänst, färdtjänst, skolskjutsar osv. Det förefaller som om den 
här typen av grupper är vanligare i mindre kommuner där tätorterna är mindre och där 
det också är färre aktörer som är relevanta att ta med. Trafikingenjörer verkar däremot 
inte ha så många kontakter med kommunens politiker i samband med konkreta hastig-
hetsfrågor och lokala trafikföreskrifter. Det gäller framförallt större kommuner där 
huvuddelen av besluten tas av chefstjänstemän på delegation. Principiellt viktigare 
ärenden och överklaganden kan bli föremål för diskussion och beslut i den kommunala 
nämnd som har väghållaransvaret. Annars har trafikplanerarna inte så mycket direkt-
kontakt med kommunpolitikerna: 

Ja vi träffar ju politikerna, inte så mycket så, inte att vi sitter ned och diskuterar i långa 
timmar om de här frågorna. Men man ser ju dem, är på samma möte ibland. Så lite kort 
så träffar jag ju politikerna, men det är inte jättemycket. (Intervju 12.) 

När det rör planärenden menar trafikingenjörerna och trafikplanerarna att hastighets-
gränser inte är en avgränsad fråga utan något som är inbakat i frågor om placering, 
linjedragning, dimensionering, utformning osv. I planärenden kommer trafikplaneraren i 
kontakt med många olika kommunala enheter som ska yttra sig och/eller ta fram egna 
underlag till den samlade planeringen. Ju större projekt det rör sig om desto större är 
också intresset från politiker och kommunala tjänstemän i chefsposition. Många plan-
ärenden med trafikinnehåll blir också föremål för diskussion och samråd med Vägverket 
som indirekt eller direkt kan beröras av de planerade förändringarna. Projekt- och plan-
ärenden kan också drivas gemensamt av kommunen och Vägverket och medför därför 
förhandlingar och diskussioner om utformning och finansiering med tjänstemän från 
Vägverket. I och med att Länsstyrelsen ska granska den kommunala planeringsverksam-
heten uppstår även kontaktytor mellan kommunens planerare och tjänstemän på 
Länsstyrelsen. 
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Bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar 
Trafikingenjörer och kommunala trafikplanerare kommer ofta i kontakt med privat-
personer och organisationer som har väckt olika ärenden i samband med lokala trafik-
föreskrifter eller vid samråd där planförslag diskuteras. En stor del av dessa ärenden rör 
en begäran om sänkta hastighetsgränser. Den dominerande delen av de påtryckningar 
från privatpersoner och organisationer/föreningar som trafikingenjörer och planerare 
utsätts för rör alltså en opinion för sänkta hastighetsgränser och starka krav på högre 
trafiksäkerhet. De intervjuade beskriver det som att de kommer i närkontakt med en 
tydlig folklig efterfrågan på ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. 

Många av de intervjuade för dock fram en viss tvekan om denna opinion verkligen avser 
en bredare önskan om förändringar av prioriteringar i vägtransportsystemet bland in-
vånarna. Det finns en misstanke bland de intervjuade om att många människor egent-
ligen vill ha en förändring där ”alla andra” utom de själva ska köra bil i lägre hastighet. 
Misstanken är att de som för fram krav på lägre hastighet fortfarande vill ha hög fram-
komlighet och hög hastighet där det inte påverkar det egna boendet, hemkvarteret eller 
de egna barnen. 

Trafikingenjörer och trafikplanerare kommer i kontakt med olika handläggare på 
Vägverket som företräder olika intressen och roller. I framförallt mindre kommuner 
upplever tjänstemännen ett starkt stöd från Vägverket i arbetet med att förbättra trafik-
säkerheten. Typexemplet är, som framgår av ovan, åtgärder för att förbättra säkerheten 
för oskyddade trafikanter längs med genomfarter där det är statliga vägar som passerar 
igenom kommunens tätorter. Här kan det också ofta vara att Vägverket uppfattas som 
drivande för ökad trafiksäkerhet genom fysiska konstruktioner, men också genom 
sänkta hastigheter. Vägverket tar dessutom ett stort ansvar vid samråd och informa-
tionsträffar för att i diskussioner med allmänheten tydliggöra varför man har valt olika 
åtgärder samt bemöta den kritik som förs fram. Vägverket förmedlar statsbidrag till 
kommunerna för trafiksäkerhetsåtgärder och för att stärka en trafikplanering med högre 
prioritet för trafiksäkerhet enligt nollvisionens skrivningar. 

I andra sammanhang menar trafikingenjörer och trafikplanerare att positionerna nästan 
kan vara de omvända. Höga ambitioner för att öka trafiksäkerheten inom kommunen 
och tätorten kan begränsas av att Vägverket vill hävda en hög framkomlighet på statliga 
vägar, i synnerhet om det handlar om sådana vägar som är viktiga för pendling och de 
regionala sambanden. Trafikplanerarens utgångspunkt kan vara hur de boende inom tät-
orten rör sig och hur deras resor kan göras säkrare genom fysiska konstruktioner vid 
övergångsställen och vid andra korsningsanspråk. Samtidigt som Vägverket hävdar hög 
framkomlighet för biltrafiken. I sådana sammanhang upplever de kommunala planerar-
na att de motarbetas av Vägverket: 

Och det kan jag väl tycka att där har vi försökt att stånga oss blodiga gentemot 
Vägverket. Vi vill ha 50 där och få tillbaka övergångsstället. Nu är det 70 och då säger 
Vägverket att du vet väl att på 70-vägar ska det inte finnas några övergångsställen. 
(Intervju 11.) 

I många planärenden uppfattar således trafikplanerarna att Vägverkets position är att 
bevaka framkomligheten på det statliga nätet och att ”motarbeta” kommunala planer 
som har en potential att påverka framkomligheten negativt. Exempelvis försöker ibland 
representanter för Vägverket att motverka sådana nya exploateringar längs med vägar 
som kan ge upphov till korsningsanspråk, utfarter, flöden av oskyddade trafikanter m.m. 
som kan försämra framkomligheten. Vid utbyggnaden av stora externa köpcentra, en 
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utveckling som drivs hårt av många kommuner, ställs dessa motsättningar på sin spets 
där den kommunala planeringen kan ge upphov till stora negativa konsekvenser för 
framkomligheten på det statliga vägnätet. 

Trots att polisen ska yttra sig över kommunala beslut om lokala trafikföreskrifter har 
kommunala planerare egentligen få kontakter med polisen. Polisens yttrande rör i regel 
möjligheterna att hastighetsövervaka den nya lägre hastigheten. Alla kommunala 
planerare beskriver polisens trafikövervakning som en verksamhet som är hårt an-
strängd resursmässigt. Polisens hastighetsövervakning beskrivs som helt frikopplad från 
den kommunala trafikplaneringen och är i praktiken inte ett verktyg som kan användas 
för att nå olika planeringssyften. Det är bl.a. därför som många av de intervjuade hävdar 
att det inte räcker med skyltning av lägre hastigheter utan att hastighetsgränserna måste 
säkras med fysiska konstruktioner. Kommunen har inga befogenheter att bevaka och 
beivra hastighetsöverträdelser och den enda myndighet som kan göra detta arbete är 
polisen som enligt planerarna saknar tillräckligt med resurser. 

Vid överklaganden av lokala trafikföreskrifter och i planärenden kommer kommunala 
tjänstemän i kontakt med handläggare på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beskrivs dock 
inte som en myndighet som driver någon egen linje när det gäller hastighetsärenden 
eller trafikrelaterade planärenden. Kommunala beslut ändras i regel inte av 
Länsstyrelsen och det statliga intresset i planärenden kopplat till trafik och vägar drivs 
och representeras av Vägverket i planerarnas beskrivningar.  

 
Vem eller vilka har makten över hur hastighetsgränser sätts? 
Makten över lokala hastighetsgränser i form av lokala trafikföreskrifter beskrivs av de 
kommunala planerarna på ungefär samma sätt som beslutanderätten regleras i trafik-
förordningen. På kommunala vägar är det kommunen själv som bestämmer. På statliga 
vägar är det staten som bestämmer. På det statliga området är uppfattningen bland 
kommunala trafikplanerare tydlig att det är Vägverket som har det dominerande in-
flytandet och att Länsstyrelsen har en mer administrativ roll. 

I gränslandet mellan kommunala och statliga intresse- och ansvarsområden blir väg-
transportsystemets utformning, inklusive hastighetsgränser, ett resultat av diskussioner 
och förhandlingar mellan kommunen och Vägverket. Här förekommer också för-
hållandevis hårda motsättningar om finansierings- och utformningsfrågor. För trafik-
planerare i kommuner är det emellertid inte de tjänstemän i Vägverket som de kommer i 
kontakt med som avgör Vägverkets resurstilldelning och prioriteringar utan det avgörs 
”längre upp” i Vägverkets organisation och av politiska beslut. 

Trafikingenjörer och trafikplanerare i kommuner har själva stor makt över hur hastig-
hetsgränser sätts vid de beslut som kan tas via lokala trafikföreskrifter och det in-
flytande över transportsystemets utformning som kan mobiliseras via mindre och 
medelstora detaljplanebeslut. När förändringarna rör större projekt minskar emellertid 
den enskilde planerarens inflytande i motsvarande mån. Projekt som rör framkom-
ligheten på större länkar och nyinvesteringar i vägar som har betydelse för regionalt 
resande tillhör inte den ”normala verksamheten” på samma sätt som de mindre 
ärendena, som behandlas ofta och regelbundet. Stora projekt innebär att det finns ett 
större intresse från kommunala chefer och politiker att engagera sig i processen. Stora 
projekt drivs också ofta som just unika projekt som ligger utanför den reguljära plane-
ringsverksamheten med en egen projektorganisation och projektledning med aktörer 
från Vägverket, exploatörer och kommunala chefstjänstemän. I detta sammanhang får 
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planerare och trafikingenjörer uppdrag av karaktären ”beställningar” som snabbt ska 
genomföras med en tydlig styrning av vad det är som ska hanteras:  

... det mesta som byggs är ju projekt och varje projekt har ju sin projektledare och så… 
Sen är det ju olika styrgrupper, chefer från olika grupper… Så att alla projekt där finns 
det en projektledare med, det kanske är någon här eller en konsult om det är något 
stort. Och sen är det bara riktigt små grejer som vi sköter själva här på kontoret… Man 
är ju betydligt mera delaktig i årets cykelinvestering än vad jag är för Söderleden, det 
är mera om de behöver min kompetens till någonting just nu. (Intervju 12.) 

 
Brister och förändringsbehov i dagens system 
De flesta trafikplanerare och trafikingenjörer som har intervjuats efterlyser en ökad 
tydlighet, långsiktighet och riktlinjer för sitt arbete, även om man har en stor förståelse 
för de förutsättningar som gäller för den kommunala verksamheten. Planerare och 
ingenjörer är positiva till planeringsverktyg som nätanalysen som, om den blir politiskt 
antagen, pekar ut riktlinjer för hur hastighetsgränser ska sättas på vägar och gator. 
Samma vägledning för hur man ska tillämpa den kommunala viljeinriktningen kan man 
få genom trafiksäkerhetsprogram och liknande strategier. Men fortfarande kännetecknas 
den kommunala trafikplaneringen av en kortsiktig projektfokusering och en svag inte-
gration med andra kommunala ansvarsområden. 

Trafikplanerare och trafikingenjörer för fram kritik av snabba, kortsiktiga politiska 
beslut som inte följer kommunens antagna inriktning. Sådana beslut kanske fattas från 
helt andra utgångspunkter än vad som normalt ska prövas i trafikplaneringen. Man 
uppfattar också att det finns en obalans mellan den mer vardagliga trafikplaneringen och 
trafikbesluten å ena sidan och å andra sidan de större projekten som drivs efter en annan 
logik och med andra målsättningar. Vad som också förs fram är den bristande samord-
ningen mellan trafikplaneringen och markanvändningsplaneringen i övrigt. I detalj-
planer är inte trafiksystemet behandlat med samma ambitionsnivå som inplacering av 
t.ex. bostäder och verksamhetsområden och trafikkonsekvenserna är inte utredda med 
samma djup. Denna brist gör att det finns en uppenbar risk att olika problem med 
trafiken byggs in i planeringen och att trafikåtgärderna får komma efteråt och försöka 
kompensera för effekter som aldrig borde ha uppstått. Det kan gälla allt från placeringen 
av parkeringsplatser i ett bostadsområde till lokaliseringen av en skola och dimensione-
ringen av gatunätet i anslutning till externa köpcentra. En trafikplanerare förklarar: 

Ja då går ju linjebussarna och expressbussarna rakt igenom skolgården kan man säga. 
För du har en förskola på den sidan och sen har du låg- och mellanstadiet på den. Och 
de ligger grannar de här. Och det blir ju en otrolig massa incidenter och tillfällen här 
där vi har förhöjda övergångsställen och sänkta hastigheter, men det finns inga 
separerade gång- och cykelbanor… Hade man tänkt på det här så hade man kanske 
funderat. Och tyvärr är det väl så att jag är rädd för att man ska bygga nya skolor 
precis lika illa. (Intervju 11.) 

 
5.4 Regionförbund 
5.4.1 Politiker 
Hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet 
Den politiska beredningen av infrastruktur- och kommunikationsfrågor inom Regionför-
bundet Östsam har i första hand genomförts inom ramen för arbetsgruppen K14. 
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Gruppen består av ledande politiker från samtliga länets kommuner (oftast kommun-
styrelsens ordförande eller det kommunalråd som har ansvar för kommunikationsom-
rådet) samt av en politiker från landstinget. Ordföranden för arbetsgruppen K14, tillika 
kommunstyrelseordförande i en kommun, benämns också av Regionförbundet som 
regionens talesman i kommunikationsfrågor. Det innebär att det intervjumaterial som 
används i avsnittet till stora delar är identiskt med det som ligger till grund för beskriv-
ningen i avsnitt 5.3.1 Kommunpolitiker. Diskussionen i detta avsnitt fokuserar emeller-
tid på de regionala dimensionerna kopplade till vägtransportsystem och Regionför-
bundet, vilka inte har varit föremål för samma utförliga beskrivning i tidigare avsnitt.  

Arbetsgruppen K14 beskrivs av de intervjuade politikerna som en förhandlingsgrupp 
som ska ”jämka ihop” alla kommuner och landstinget till en regiongemensam hållning 
som sedan manifesteras i utformningen av länstransportplanen. Genom att bestämma 
prioritetsordning av de objekt och åtgärder som förekommer i länstransportplanen 
kommer arbetsgruppen att påverka det regionala vägtransportsystemets funktionssätt. 
En dimension av stor betydelse är hur arbetsgruppen prioriterar mellan investerings-
objekt för ökad framkomlighet och åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. I arbets-
gruppen diskuteras också hur regionen ska ställa sig till och arbeta med andra infra-
strukturobjekt som ligger utanför länstransportplanen men som berör regionen, i första 
hand regionens vägar inom det nationella stamvägnätet och järnvägsobjekt. Dessutom 
diskuterar gruppen den strategiska styrningen av den regionala kollektivtrafiken. 

 
Prioriteringar och styrande målsättningar 
Inom kommunikationsområdet framhåller regionens politiker att de arbetar efter en 
tydlig målsättning. Genom en hög framkomlighet på regionens vägar gynnas arbets-
pendling som i sin tur är den viktigaste enskilda faktorn bakom ekonomisk tillväxt. En 
ledande politiker menar: 

Min uppfattning är att man ska lägga fokus på tillväxt. Det har vi gjort. Det är viktigt 
att Östergötland blir mer av ett arbetsmarknadsområde där man kan jobba oavsett var 
man bor i länet. Vi börjar bli det. För många yrkesgrupper är Östergötland ett arbets-
område även om vi inte är där än på hela statistiken. Där har ni pendling. Där har ni 
hastighetsfrågorna. (Intervju 24.)  

Investeringar i infrastruktur finansieras av statliga medel och det gäller för regionen att 
kunna få ta del av så stor andel av dessa investeringsmedel som möjligt. För att kunna 
lyckas med detta måste regionen påverka andra aktörers beslutsfattande. En förutsätt-
ning för en framgångsrik påverkan är att det råder inomregional enighet kring de åt-
gärder som förs fram, i första hand objekten inom länstransportplanen. Men det gäller 
också för hur regionen ska bedriva lobbyverksamhet för andra objekt. 

Framkomlighet beskrivs som det mål som har den högsta prioriteringen för hur väg-
transportsystemet ska utformas. Övriga transportpolitiska mål diskuteras sällan eller 
aldrig av regionens politiker i samband med utvecklingen av vägnätet. Bristande trafik-
säkerhet används i lobbyarbetet som ett argument för att motivera investeringar i nya 
eller ombyggda vägar, inte som en självständig målsättning. Överhuvudtaget gäller att 
regionen ska vara överens om vilka argument som ska föras fram gentemot andra 
aktörer för att gynna regionens intresse vilket innebär att argumentationslinjerna måste 
vara väl förankrade hos regionens politiker. Det kan också beskrivas som att politikerna 
måste lära sig hur argumentationen ska bedrivas, vilka begrepp och samband som är 
viktiga att föra fram etc. En ledande politiker noterar följande om trafiksäkerhetens roll i 
de regionala diskussionerna: 



 

VTI rapport 583 61 

Jag skulle ljuga om jag skulle säga att vi har pratat trafiksäkerhet, det har vi inte. Men 
alltså olyckorna på 50:an som jag har haft uppe ett par gånger, de har oroat oss rejält. 
Det har varit i genomsnitt en dödsolycka per år. Det är nog den sämsta vägen i landet… 
Det har vi fog för att påstå. Så det är klart att trafiksäkerhetsfrågorna är viktiga, det är 
de ju. Men jag tror att den genomgående tyngden i diskussionerna, det har säkert varit 
tillväxt. Ordna upp trafiken så att det fungerar för företagen. 
(Intervju 24.) 

 
Relationerna till andra aktörer  
Trots att regionens kommuner har väldigt olika förutsättningar och varierar kraftigt i 
storlek, beskrivs arbetsgruppen K14:s arbete som tämligen konfliktfritt. Det har inte 
förekommit några starka motsättningar mellan kommunerna om hur olika objekt ska 
prioriteras: 

Och det är sant alltså. Man skulle kunna tro att eftersom det gäller att slita loss så 
mycket investeringspengar som möjligt, att det skulle vara spänningsfyllt när det gäller 
LTP (länstransportplanen). Men det är det inte. Alltså vi har stått upp som en man för 
Svärtinge. (Intervju 24.) 

Denna samstämmighet ses som beroende av flera olika faktorer. Bildandet av Region-
förbundet bottnar i en regional ambition bland ledande kommunpolitiker att arbeta för 
ett ökat regionalt initiativ och inflytande inom kommunikationsområdet. Att statens 
representant Länsstyrelsen också gjorde sig till uttolkare av regionens intressen genom 
att själva ta fram och utforma länstransportplanen uppfattades av alla kommunpolitiker 
som en högst otillfredsställande ordning. Det skapade en stark gemensam hållning bland 
politikerna om behovet av förändring. Ett ökat regionalt inflytande ansågs som 
nödvändigt för att kunna föra fram behovet om en ökad framkomlighet på vägnätet. 

Alla politiker för också fram en stark övertygelse om att det verkligen är centralt med en 
vattentät regional enighet om prioriteringarna i länstransportplanen för att man ska 
kunna nå någon framgång i kampen om statliga medel. Vidare framhålls att man har lärt 
sig att skilja på åtgärder och objekt som har ett genuint regionalt intresse och objekt och 
åtgärder som enbart berör den egna kommunen. Det är bara den förstnämnda gruppen 
som överhuvudtaget diskuteras inom ramen för Regionförbundet och K14. Den 
regionala enigheten ger resultat: 

Det här är första gången, när vi tog vår LTP-plan, det är första gången som samtliga 
kommuner, samtliga partier, har varit totalt eniga i Östergötland om vilka priorite-
ringar vi vill göra. Och jag vågar påstå att tack vare det så har vi faktiskt fått första 
spadtaget på 51:an. (Intervju 6.) 

Samtidigt framhåller alla politiker att det politiska mandatet enbart är grundat på att 
man är vald av invånare i hemkommunen och att man som politiker därför alltid sätter 
den egna kommunens intresse i första rummet. Det finns inte någon självständig regio-
nal dimension som styr politikernas agerande utan det beskrivs som bestämt av rådande 
institutionella förutsättningar som hur infrastrukturinvesteringar finansieras och hur 
beslutsfattandet går till.  

En annan viktig aspekt som förs fram av regionens politiker är den kontinuitet som har 
präglat arbetsgruppens sammansättning. Det har vuxit fram en ömsesidig respekt och 
tillit som håller tillbaka konflikter och öppna motsättningar. Men dessa faktorer befaras 
också kunna ändras förhållandevis snabbt när resultaten av de allmänna valen gör att 
nya politiker kommer in i processen. 
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Den externa aktör som politiker i egenskap av medlemmar i K14 har i särklass mest 
kontakter med är Vägverket. Det är Vägverket som i första hand är föremål för 
Regionförbundets lobbyverksamhet och uppvaktningar. Detta arbete bedrivs i första 
hand av arbetsgruppens ordförande och tjänstemän från Regionförbundets kansli. 
Vidare förutsätter framtagandet av länstransportplanen ett ömsesidigt utbyte av 
information, beslutsunderlag m.m. mellan Regionförbundet och Vägverket. Inom 
Vägverket är det vägverksregionens samhällsplanerare och vägdirektören som har täta 
kontakter med representanter från Regionförbundet Östsam. Uppvaktningar m.m. görs 
också uppåt i Vägverkets organisation och direkt med departement och regering. 

Övertagandet av länstransportplanen har medfört att en överlämnandeprocess har 
genomförts mellan länsstyrelsen och regionförbundet. Detta beskrivs som en tämligen 
oproblematisk process och att regionförbundet har fått god hjälp och stöd av tjänstemän 
från länsstyrelsen. Däremot för flera politiker fram kritik mot att länsstyrelsens ledning 
fortfarande kan driva frågor som faller inom ramen för regionförbundets ansvarsom-
råden och göra sig till uttolkare av vad som är bra eller dåligt för regionens utveckling 
inom kommunikationsområdet. För många kommunpolitiker är detta fortfarande en 
sammanblandning av roller där statens representant på det regionala planet agerar 
felaktigt. Regionens intressen ska drivas av regionens politiker. 

Arbetsgruppen K14 har som del av regionförbundet inte några direkta kontakter med 
regionens näringsliv. De intervjuade politikerna beskriver att näringslivets och enskilda 
företags intressen förmedlas till arbetsgruppen och regionförbundet via lokaliserings-
kommunens politiker. Det är alltså de enskilda kommunpolitikerna som anses stå för 
näringslivets intressen vid diskussionen i regionförbundet.  

 
Bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar 
När politikerna verkar inom och för regionförbundet är målsättningarna för deras arbete 
förhållandevis enkla och rakt på sak. Det gäller att försöka erövra så stor andel av de 
statliga medlen för investeringar i infrastruktur som möjligt. I detta sammanhang 
konkurrerar regionen med alla andra svenska regioner i en hård kamp där det föreligger 
ett starkt fokus på investeringar. Som framgår av beskrivningen ovan domineras läns-
transportplanen av investeringsobjekt, t.ex. nya länkar och förbifarter, för ökad fram-
komlighet. Regionförbundets verksamhet inriktas på att ta fram underlag, argument 
m.m. som gör att de statliga aktörer som har beslutanderätten, nämligen Vägverk, 
departement och regering, fattar tilldelningsbeslut som gynnar den egna regionen.  

Andra aktörers prioriteringar som är relevanta för regionförbundet är därför till största 
delen de prioriteringar som ligger bakom statens tilldelningsbeslut: vilka investeringar i 
de svenska regionerna kommer att få finansiering? Flera politiker hänvisar, med lite 
olika formuleringar, till den beskrivning av förutsättningarna för regionförbundets verk-
samhet som återfinns i årsredovisningen: 

Regionförbundet Östsam beslutar enbart när det gäller kollektivtrafik och prioritering 
mellan olika åtgärder i den regionala planen för vägar – Länstransportplanen (LTP). 
En stor del av arbetet består i påverkansarbete gentemot andra aktörer. Att förbereda 
för egna beslut och att påverka andra att fatta för regionen gynnsamma beslut kräver 
olika tillvägagångssätt. Generellt gäller att möjligheterna att fatta egna eller påverka 
andras beslut har en stark koppling till hur regionen argumenterar. Det ställer krav på 
gediget förberedelsearbete och kunskap (Årsredovisning 2005, Beskrivning av 
verksamhet och ekonomi, Regionförbundet Östsam, 2006). 
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Av detta följer att regionförbundet också måste lägga ned mycket arbete på att bevaka 
och påverka de prioriteringar som görs utanför länstransportplanen, vilket på vägsidan 
framförallt avser objekt och åtgärder i den nationella planen för vägtransportsystemet. 
Regionförbundet och regionens politiker har t.ex. under många år och i olika samman-
hang arbetat för förbättringar av Rv50 och E22. 

 
Vem eller vilka har makten över hur hastighetsgränser sätts? 
Oavsett om politikerna verkar i direkt egenskap som kommunpolitiker eller inom ramen 
för regionförbundets verksamhet som medlem i arbetsgruppen K14, uppfattas utform-
ningen av regionens vägnät som resultatet av en politisk förhandlingsprocess mellan 
regionen och staten. Hastighetsgränser bryts på den politiska nivån inte ned på någon 
detaljerad nivå utan är inbakad i ett övergripande framkomlighetsperspektiv. Poli-
tikerna uppger att de sällan är inblandade i några detaljdiskussioner om hastighets-
gränser utan att diskussionen rör allmän framkomlighet mätt som restid mellan olika 
orter. I synnerhet inom ramen för regionförbundet är det ett sådant övergripande 
perspektiv som diskussionerna rör. Politikernas uppgift är att arbeta för en hög fram-
komlighet på regionens vägnät, vilket i sin tur förväntas leda till ekonomisk tillväxt. 

Därefter är genomförandet av besluten och detaljutformningen inklusive hastighets-
gränser Vägverkets uppgift. När processen har kommit så långt att objekten är beslutade 
och igångsatta upphör emellertid inte det politiska arbetet med att försöka påverka ut-
formningen. Detta arbete förefaller dock mer vara en process som drivs av politiker i 
egenskap av kommunpolitiker inte något som berör hela K14 och regionförbundet. Som 
kommunpolitiker kan politikerna arbeta för att den nya eller ombyggda vägen får en 
viss hastighetsgräns. Det gäller framförallt när politikerna bedömer att det finns en risk 
att Vägverkets beslut leder till en lägre hastighetsgräns än vad politikerna vill ha. 

 
Brister och förändringsbehov i dagens system 
Förutom den allmänna resursbristen i systemet, som i princip leder till att det högst är 
ett objekt i taget i länstransportplanen som kan finansieras, efterlyser alla politiker ett 
ökat regionalt självstyre och inflytande över hur de nuvarande statliga medlen används. 
Alla intervjuade vill ha ett regionparlament med direktval och egna resurser. Politiker-
nas beskrivning av Östsam är att regionförbundet är ett steg på vägen mot ett mer 
fullständigt regionalt självstyre. Arbetsgruppen K14 är egentligen inte en del av region-
förbundets reguljära politiska organisation. Samtidigt är det inom arbetsgruppen som de 
avgörande besluten om regionens transportpolitiska prioriteringar tas. Regional enighet 
och konsensus förutsätter beslut som är förankrade i varje kommuns högsta ledning och 
K14 är ett verktyg för att åstadkomma detta. Samtidigt finns det en viss risk för instabi-
litet och tröghet inbyggd i beroendet av konsensusbeslut. Politikernas beskrivning är att 
besluten skulle kunna hanteras effektivare av ett fullödigt regionförbund. 

Som grund för politikernas argument framförs en stark vilja att öka regionens, och de 
enskilda kommunernas, inflytande över regionens utveckling och minska det statliga 
inflytandet i motsvarande mån. Att regionen ska vara så starkt beroende av statliga 
beslut är otillfredsställande enligt politikerna. Staten är motparten i regionens förhand-
lingar och den aktör man riktar in sitt arbete mot. Om länsstyrelsen, som är statens 
representant, gör sig till uttolkare av vad som är bäst för regionen skulle det enligt de 
intervjuade politikerna innebära en olycklig sammanblandning av roller och ett tecken 
på att processen mot regionalt självstyre ännu inte har kommit ända fram. Det kan också 
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enligt politikerna ge upphov till olika låsningar och direkt skadliga effekter för den 
regionala utvecklingen.   

 
5.4.2 Tjänstemän 
Hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet 
Tjänstemännen inom Regionförbundets kansli som arbetar med frågor inom väg-
transportområdet förbereder ärenden som dels är relaterade till regionförbundets ansvar 
för att ta fram en strategisk plan för trafikhuvudmannen inom kollektivtrafiken, 
Östgötatrafiken, dels med de ärenden och aktiviteter som följer av ansvaret för läns-
transportplanen och bevakningen av det nationella vägnätet i regionen. Hastighets-
gränser diskuteras oftast inte som en isolerad företeelse utan är en del av den över-
gripande framkomligheten på regionens vägnät på samma sätt som diskussionen förs på 
den politiska nivån. 

Arbetet syftar till att ta fram underlag för de prioriteringar som regionförbundets arbets-
grupp K14 gör i samband med länstransportplanen och för andra objekt och åtgärder 
som berör regionen. Tjänstemännen förankrar och förädlar de olika ärendena så att de 
kan hanteras av den politiska nivån i form av ställningstaganden och beslut för 
regionen. Arbetet är en förutsättning för att regionens planeringsprocess ska kunna leda 
fram till en regional enighet bland regionens kommuner och landstinget om hur regio-
nen ska ställa sig till olika objekt och åtgärder inom kommunikationsområdet. Beskriv-
ningen av det egna arbetet kan sammanfattas som ett betydande ”fotarbete” som måste 
göras för att alla bitarna ska kunna falla på plats. 

 
Prioriteringar och styrande målsättningar 
Prioriteringar och styrande målsättningar för tjänstemännens arbete följer av den all-
männa politiska inriktningen för regionförbundets verksamhet inom kommunikations-
området. Vägtransportsystemet är en viktig faktor bakom regionens ekonomiska utveck-
ling genom arbetspendling och annat resande mellan regionens olika tätorter. För att de 
regionala transporterna ska kunna ge så goda effekter som möjligt måste framkomlig-
heten vara hög. Även för tjänstemännen är individers pendlingsbenägenhet en viktig 
faktor. Den antas avta relativt snabbt om restiden är längre än 45 minuter. Målsätt-
ningen är därför att i så stor utsträckning som möjligt knyta ihop regionens funktionella 
samband, i första hand arbetsmarknaden, med restider som inte överstiger 45 minuter. 

Regionen har emellertid inga egna resurser för att kunna förbättra framkomligheten på 
vägnätet utan är beroende av statliga medel i form av tilldelningen i länstransportplanen 
och den nationella planen. Den övergripande principen för allt arbete som görs inom 
regionen är att försöka få så stor del av dessa medel som möjligt. Genom att föra fram 
goda argument och genom ett effektivt och enigt påtryckningsarbete gentemot andra 
aktörer, i första hand Vägverket och staten i övrigt, förväntar sig tjänstemännen att 
regionen ska kunna gynnas i så hög utsträckning som det är möjligt. 

En viktig målsättning för tjänstemännen är därför att regionförbundet ska arbeta med 
flera olika tidshorisonter i planeringen, där det är viktigt att det alltid ska finnas ett eller 
flera objekt som är så pass långt förberedda att de kan sättas igång direkt när tilldel-
ningsbeslutet är fattat. För att projekten ska kunna sägas vara långt förberedda måste 
underlagsmaterial i form av förstudier och andra utredningar finnas framme. Plane-
ringsprocessen ställer därför krav på täta kontakter med Vägverkets samhällsplanerare 
och andra tjänstemän på Vägverket och att samarbetet har initierats tidigt i processen. 
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Förberedda projekt som är förankrade hos Vägverket och bland länets kommunpolitiker 
anses av tjänstemännen som helt avgörande för regionens konkurrensförmåga i den 
intensiva kampen om statliga investeringsmedel. Det ger regionförbundet starka argu-
ment för att projekten ska få finansiering. Men det kräver samtidigt ett hårt planerings-
arbete, både för att forma och planera projekten i sig, men också för att kunna förankra 
det bland politiker, Vägverket och andra aktörer. En tjänsteman förklarar: 

Vi har underlag för politiska beslut. Vi har underlag för prioriteringar. Vi har underlag 
för att vi ska kunna låta Vägverket göra en total avvägning av vilka resurser som de är 
beredda att tilldela E-län inom ramen för länets transportplan för att förverkliga planen 
i olika steg. Så långt fungerar det. Jag vill nämna en sak för vår länstransportplan som 
kanske skiljer sig, faktiskt ganska avgörande, för hur man arbetar praktiskt mot många 
andra håll i landet, har vi förstått. Det är det faktum att första halvan av planen dom 
första åren består av ett antal färdiga objekt… De är egentligen nyckelfärdiga för att 
kunna sättas igång som Rv 51. (Intervju 5.) 

 
Relationerna till andra aktörer  
Enligt tjänstemännens beskrivning har det vuxit fram ett regionalt synsätt bland regio-
nens ledande kommunpolitiker. Men detta synsätt har varit resultatet av en process där 
politikerna har kunnat komplettera ett snävt fokus på den egna kommunens intresse med 
en ökad förståelse för de regionala sambanden och även en ökad kunskap om hur regio-
nen ska arbeta för att vara framgångsrik. De beskrivningar som återfinns ovan om 
principer och styrande målsättningar är enligt regionförbundets tjänstemän resultatet av 
en medvetet styrd utvecklingsprocess där tjänstemännen aktivt har arbetat för en viss 
inriktning. 

Tjänstemännen menar att de genom successiva steg och initiering av olika planerings-
moment har kunnat medverka till att det har vuxit fram ett systemperspektiv bland 
politikerna på regionens transportsystem och kopplingarna till andra regioner och 
regioncentra. Viktigt i detta arbete är att illustrera och visualisera olika funktionella 
samband i regionen, i första hand pendlingsströmmar och restider, med hjälp av kartor 
och bilder. Då får man fram ett perspektiv där det blir logiskt att identifiera flaskhalsar 
och trånga sektorer, vilka i första hand måste åtgärdas för att de funktionella sambanden 
ska stärkas. Transportsystemet framställs som regionens blodomlopp. Genom en sådan 
pedagogik blir också den egna kommunens position i och beroende av ett större 
regionalt, nationellt och internationellt system tydliga. 

Tjänstemännen driver processen framåt i första hand genom informella kontakter och 
diskussioner med samhällsplanerare från Vägverket och högre tjänstemän i kommu-
nerna som samhällsbyggnadschef, teknisk chef, kommunchef etc. Därigenom mognas 
och förebereds olika frågor så att de kan föras fram och hanteras politiskt. Att 
Vägverket är med i processen ses av tjänstemännen på regionförbundet som en förut-
sättning för att målsättningarna med arbetet ska kunna realiseras. Planeringen ställer 
stora krav på ömsesidiga utbyten mellan Vägverket och regionförbundet av information 
och underlag. Strategin att arbeta fram projekt så att de är så pass förberedda att de 
direkt kan påbörjas om pengar kommer in, medför att Vägverket tidigt måste vara med i 
planeringsprocessen eftersom det är Vägverket som ska verkställa besluten. 

Trots att regionförbundets målsättning för kommunikationernas utveckling är att bidra 
till ekonomisk tillväxt har de tjänstemän som konkret arbetar inom området i princip 
inga direkta kontakter med företag eller näringslivsrepresentanter i det vardagliga 
arbetet. Man arbetar enbart med aktörer och nätverk inom den offentliga sektorn. Högre 
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tjänstemän inom regionförbundet, som inte aktivt arbetar med den konkreta plane-
ringen, har mer kontakter med näringslivsföreträdare eftersom de driver de mer 
allmänna utåtriktade och kontaktskapande aktiviteterna för förbundet. 

 
Bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar 
Den avvägning som delvis finns med i tjänstemännens arbete är prioriteringen mellan 
trafiksäkerhet och framkomlighet. Men egentligen diskuteras inte denna avvägning 
särskilt ofta. Tjänstemännen uppger att i de sammanhang de verkar och i de kontakt-
nätverk de arbetar inom, är uppslutningen bakom den höga prioriteringen av framkom-
lighet i det närmaste total. Det finns ingen aktör som driver trafiksäkerhetsfrågor i form 
av lägre hastigheter i de sammanhangen med någon större styrka. Denna prioritering 
beskrivs av tjänstemännen som starkt förankrad bland politiker i regionen, men också 
bland regionens invånare generellt. En tjänsteman menar: 

Vägverket träffar jag. Jag träffar näringslivsföreträdare rätt så mycket. Jag träffar 
väldigt mycket folk inom den fackliga världen. Jag träffar folk inom politiken och jag 
träffar tjänstemän inom politiken. Jag har nästan aldrig hört någon som varit bekymrad 
över trafiksäkerheten. Det är framkomligheten man är bekymrad över om jag ska vara 
riktigt ärlig… Det är där frustrationerna finns.  (Intervju 22.)   

Tjänstemännen menar att om regionförbundet på tjänstemannanivå skulle försöka driva 
en linje om lägre hastigheter på vägnätet skulle detta agerande leda till starkt motstånd 
bland regionens kommunpolitiker. Om enskilda politiker skulle försöka driva en sådan 
linje på ”hemmaplan” skulle de förlora sitt politiska stöd. 

Tjänstemännen är därför starkt kritiska till nollvisionen. De anser att i den allmänna 
debatten, med referenser till rikspolitiken och media, förs hastigheten på vägarna en-
sidigt fram som en trafiksäkerhetsfråga. Enligt de intervjuade måste hastigheten också 
ses som en restidsfråga. De menar att det är ”enkelt” att presentera samband mellan 
hastighet och krockvåld och trafiksäkerhetskonsekvenser vilket därför får stort medialt 
genomslag. Men framkomlighetens betydelse för regional utveckling och tillväxt är 
mycket svårare att fastställa och kan inte presenteras och beskrivas lika enkelt vilket gör 
att de sambanden kommer i underläge i den allmänna debatten. Tjänstemännen ser det 
som en viktig uppgift att lyfta fram dessa samband och komplettera debatten om hastig-
het och hastighetsgränser med betydelsen för framkomlighet och ekonomisk tillväxt. 

Tjänstemännen har förståelse för att trafiksäkerheten ligger inom Vägverkets sektors-
ansvar. Men de uppfattar samtidigt att det förekommer spänningar inom olika delar och 
nivåer inom Vägverket vad gäller prioriteringen mellan trafiksäkerhet och framkomlig-
het. I synnerhet kan dessa motsättningar inom Vägverket avse de signaler och direktiv 
som kommer från Vägverkets huvudkontor om en högre prioritet för trafiksäkerhet och 
som påverkar och förändrar förutsättningarna för verkets regionala arbete. Detta kan ha 
en negativ påverkan på regionförbundets möjligheter att framhålla framkomlighet som 
det mål som ska prioriteras högst. Vägverksregionen, med vägdirektören och samhälls-
planerare i första hand, och regionförbundets tjänstemän har emellertid en påtaglig 
samsyn på hur vägtransportsystemet bör utformas. I samsynen ligger en stark fokus på 
framkomlighet och vägnätets betydelse för pendling och ekonomisk tillväxt: 

Om vi ska göra en sorts fördelning av sektorsansvaret, vårt sektorsansvar är ju tillväxt 
och utveckling. Medan Vägverkets sektorsansvar inbegriper trafiksäkerhet… När vi för 
diskussioner med Vägverket om valet mellan olika alternativ då står vi närmast restiden 
sedan ställs det mot trafiksäkerhetsaspekter… Vägverket tycker jag har kunskap idag 
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och det yttrar sig i att man har speciella personer som tittar på infrastruktur ur ett 
samhällsutvecklingsperspektiv. Mäter på olika sätt hur olika åtgärder inverkar inte 
bara på antal döda eller skadade i trafiken utan mer övergripande. Jag tycker man har 
vidgat sin roll. (Intervju 5.)   

 
Vem eller vilka har makten över hur hastighetsgränser sätts? 
Regionförbundet, med politiker och tjänstemän, har ett betydande inflytande över ut-
formningen av länets vägtransportsystem. Den regionala enighet som har möjliggjorts 
inom ramen för arbetsgruppen K14 ger stor tyngd åt de argument som regionförbundet 
för fram gentemot Vägverket och staten i övrigt. Tjänstemännen anser att den regionala 
enigheten är en förutsättning för att regionförbundets påverkansarbete ska kunna vara 
framgångsrikt. Tjänstemännen framhåller att det är deras uppgift att både arbeta med 
olika underlag i planeringsprocessen och med den politiska förankringen bland länets 
kommuner. Att deras verksamhet ska vara ett ”smörjmedel” för att få fram politiskt upp-
backade och noggrant utredda investeringsobjekt som kan utveckla regionens väg-
transportsystem. 

Tjänstemännens beskrivning enligt ovan leder fram till att den verksamhet som följer av 
regionförbundets tillkomst har stor betydelse för hastigheter och hastighetsgränser på 
vägnätet i mer generella termer. Men ingen tjänsteman på regionförbundet anser sig ha 
mandat eller formella rättigheter att arbeta för en viss hastighetsgräns på en avgränsad 
sträcka i vägnätet. Det är Vägverkets ansvar enligt de intervjuade.  

Samtidigt gör fokuseringen på de regionala och funktionella sambanden för i första 
hand arbetspendlingen att enskilda hastighetsgränser på vissa sträckor får en relativt sett 
mindre betydelse i planeringsarbetet. Istället är det de uppenbara kapacitets- och fram-
komlighetsproblemen i vägnätet som orsakas av trånga genomfarter som beskrivs av 
tjänstemännen som de största problemen. De tidsvinster eller förluster som kan bli 
resultatet av enskilda sträckor på vägar utanför tätorter blir marginella om vägen också 
belastas med dåliga genomfarter med köer, stopp och låg framkomlighet. En tjänsteman 
ger ett exempel på de problem som finns: 

Där diskuterar man t.ex. 30-skyltar i Vadstena och där går alltså 900 tunga lastbilar 
rakt genom Vadstena. Det gör man för att klara att säkra barnens övergång det förstår 
jag. Men det är inte så att situationen i Vadstena på något sätt blir bättre. Vadstena blir 
bättre om man tar bort skyltarna och låter trafiken köra runt Vadstena, i den mån man 
ska ha kvar några tunga lastbilar. Då blir man fokuserad och då ska man klara det här 
i Vadstena, fast det är ett helt annat problem. Risken är helt uppenbar att sätter man 
upp de här 30-skyltarna så kommer problemen att vara kvar längre. De kommer att 
vara kvar så länge att inte ens 30-skylten räcker. (Intervju 23.)  

Förutom den låga investeringstakten vad gäller nya förbifarter, finns det också ett 
tydligt hot om att skärpta krav på trafiksäkerheten kan leda till sänkta hastighetsgränser 
på sträckor utanför tätort, synnerhet för vägar med 90 km/tim och låg standard. Trafik-
säkerhetsåtgärder som mötesseparering med vajerräcken och andra åtgärder enligt 2+1 
principer, kan också få en felaktig utformning om långsamgående fordon tillåts stoppa 
den övriga trafiken. Tjänstemännen menar att detta kan bli ett stort problem, i synnerhet 
om Vägverket börjar bygga mötesseparerade sträckor med en körbana i vardera 
riktningen för att ensidigt prioritera trafiksäkerheten. 
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Brister och förändringsbehov i dagens system 
Tjänstemännen för fram det önskvärda i en fortsatt utveckling av det regionala in-
flytandet över kommunikationer och infrastruktur. Att regionerna ska vara så starkt 
beroende av statliga beslut beskrivs som ett tydligt problem. Den svenska planerings-
modellen uppfattas av tjänstemännen som delvis förlegad och stadd i förändring pga. 
den tilltagande regionaliseringen. Denna utveckling innebär att det finns ett antal brister 
och förändringsbehov i det nuvarande systemet. Tjänstemännen menar att länstransport-
planeringen borde kunna bedrivas med en större rådighet över tilldelade medel. Att det 
finns exempel på hur vissa regioner ensidigt har gynnats av statliga beslut om investe-
ringsmedel, som dessutom har drabbat den egna regionen negativt, ses som ett allvarligt 
problem: 

Trollhättepaketet var en sorts västsvensk intervenering mot lagd plan. Det ruskade om 
hela planens förutsättningar som inte är normalt även om man reviderar planen så 
småningom. (Intervju 5.) 

Ökat regionalt inflytande omfattar inte bara resurser och investeringar utan regionerna 
borde ha ett mer allmänt större inflytande över de beslut som påverkar transportsyste-
met. Tjänstemännens uppfattning är att regionernas starka intresse av en ökad framkom-
lighet för ekonomisk tillväxt borde väga ännu tyngre i olika beslutsprocesser. Det skulle 
också bli resultatet om regionernas inflytande ökade på statens bekostnad genom till-
komsten av fullvärdiga regionförbund, enligt tjänstemännen. 

Olika delar av staten har emellertid utvecklats olika långt vad gäller förmågan att förstå 
förutsättningarna för regional utveckling och tillväxt. Vägverket, i synnerhet inom 
vägverksregionen, beskrivs som att ha kommit längre i denna mognadsprocess än vad 
Banverket har gjort. Länsstyrelsen har tjänstemännen få kontakter med i och med att 
överlämnandet av olika arbetsuppgifter från länsstyrelsen till regionförbundet har 
genomförts. Det gäller bland annat framtagandet av länstransportplanen som tidigare 
var länsstyrelsens ansvar. 

 
5.5 Länsstyrelse 
5.5.1 Handläggare trafikföreskrift och samhällsplanerare 
Hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet 
Länsstyrelsen får med stöd av trafikförordningen meddela särskilda trafikregler genom 
lokala trafikföreskrifter. Dessa kan röra hastighetsbegränsningar utanför tätort. Besluten 
formuleras och handläggs på länsstyrelsens rättsenhet. Det är alltså länsstyrelsen som 
har det formella ansvaret för handläggningen och som samordnar de besiktningsresor 
m.m. som har tagits upp i tidigare avsnitt. Länsstyrelsen Östergötland har dock ingen 
specialiserad kompetens inom trafikområdet utan det är Vägverket som svarar för 
statens sakkunskap i länet. I praktiken kommer därför utfallet av besluten att följa de 
riktlinjer som Vägverket kommer fram till. Länsstyrelsens beslut är sedan kortfattade 
och standardiserade och ser likadana ut från fall till fall: 

En person jobbar med detta. De här ärendena är rutinärenden. De är beredda av 
Vägverket och kommer hit. Det finns egentligen inget att göra mer än att någon skriver 
ihop beslutet. Besluten ser precis likadana ut… Länsstyrelsen lägger sig mycket, mycket 
sällan i bedömningen av det här. Där är naturligtvis Vägverket experter. (Intervju 2.) 

Länsstyrelsen har också ansvaret att vara den statliga tillsyningsmyndigheten på regio-
nal nivå och se till så att samhällets planering inom olika områden följer gällande lag-
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stiftning och direktiv. Det innebär att man granskar och prövar kommunernas detalj-
planer och den planering som genomförs i sektormyndigheter som Vägverket och 
Banverket inom länet. Handläggningen av detta arbete görs på länsstyrelsens samhälls-
byggnadsenhet. Många av dessa planer kan röra trafikrelaterade frågor och direkt, men 
oftast indirekt, få konsekvenser för hastigheter och hastighetsgränser på regionens 
vägnät. 

Granskningen av kommunernas planer görs med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 
som också slår fast att kommunerna har planmonopol och att statens möjlighet att upp-
häva kommunala planer, som i övrigt har tagits fram enligt lagens föreskrifter, framför-
allt gäller fyra olika områden. Dessa är följande:  

• När det finns risk för påtaglig skada av ett riksintresse (skadan kan förväntas 
uppkomma av t.ex. en planerad väg)  

• När en kommuns planering påverkar en annan kommun negativt, dvs. mellan-
kommunala intressen beaktas inte tillräckligt i planeringen (kan vara orsakat av 
transportplanering)  

• När det finns risk för negativa konsekvenser på människors hälsa och säkerhet 
(kan vara trafiksäkerhet och hastighet) 

• När de planerade förändringarna kan leda till överskridande av miljökvalitets-
normer.  

Med hänvisning till utrymmet i PBL och något eller några av de områden som anges 
ovan, kan Länsstyrelsen upphäva kommunala planer och tvinga fram en omarbetning av 
planen för ny prövning. Kommunerna kan överklaga länsstyrelsens beslut till 
regeringen. I praktiken används dessa möjligheter väldigt sällan fullt ut. Länsstyrelsen 
Östergötland påpekar brister med hänvisning till punkterna ovan i ungefär 10 % av alla 
planer som prövas. Kommunerna ändrar sedan i planeringen för att helt eller delvis gå 
länsstyrelsen till mötes vilket innebär att processen inte går vidare till ett formellt upp-
hävande av planen. Skrivningarna i PBL och länsstyrelsens möjlighet till överprövning 
kan således direkt kopplas till transportplanering, hastigheter och trafikförhållanden. 
Det finns därför formella möjligheter för en länsstyrelse att aktivt påverka transport-
planeringen i länet.  

Länsstyrelsen granskar även Vägverkets planering och ser på om de olika planerings-
stegen enligt Väglagen har genomförts på det sätt som lagen och praxis anger. För 
miljökonsekvensbeskrivningar har länsstyrelsen ett särskilt ansvar för granskning och 
fastställelse. Men i övrigt gäller att Vägverkets tolkningar, prioriteringar och beslut har 
företräde om verket håller sig till gällande regler.  

 
Prioriteringar och styrande målsättningar 
Länsstyrelsens handläggare beskriver sin roll som en balanserande funktion som har till 
uppgift att sätta in olika aktörers perspektiv, beslut och planering i ett bredare samhälle-
ligt sammanhang med invånarnas intressen i fokus. I handläggningen av lokala trafik-
föreskrifter kan det innebära att Länsstyrelsen försöker vidga beslutsunderlaget med fler 
relevanta skäl än vad som förs fram av Vägverket. Men oftast följer man den inriktning 
som Vägverket anger som sitt ställningstagande. 

I den fysiska planeringen och granskningen av olika planer försöker emellertid 
Länsstyrelsen Östergötland hålla en högre egen profil. Detta varierar dock mellan olika 
sakområden där t.ex. värnandet om olika specifika kultur- och miljövärden är mer 



 

70 VTI rapport 583 

prioriterat än arbetet för att bidra till en högre trafiksäkerhet på regionens vägnät. I det 
förstnämnda fallet är länsstyrelsen den myndighet som har det definitiva tillsynsan-
svaret. I det sistnämnda fallet är området en tydligare del av en annan statlig myndighets 
sektorsansvar. 

Men den generella beskrivning som de intervjuade förmedlar är att Länsstyrelsen 
Östergötland ser det som sin uppgift att balansera de olika intressen som förs fram av 
aktörerna, kommuner, Vägverket, Östsam och kanske framförallt hävda ett helhets-
intresse som tar hänsyn till vad som är det bästa för hela samhällets räkning. En hand-
läggare beskriver länsstyrelsens roll enligt följande: 

Vi ska ju titta på alla allmänna intressen… Både Vägverket, kommuner och Östsam har 
ett annat fokus än vad vi har. Vi är regeringens förlängda arm och de… jag menar 
kommunerna ska också titta på allmänna intressen, men oftast har de ju kommunala 
intressen som väger över. Så att vi ska ju vara, vad ska jag säga, den mest opartiska. 
För Östsam är ju också kommuninfluerad och Vägverket har sitt då, så att… 
(Intervju 9.)   

 
Relationerna till andra aktörer  
Länsstyrelsens handläggare menar att man i princip enbart har kontakter med de aktörer 
som medverkar i de beslut och planeringsprocesser inom kommunikationsområdet som 
länsstyrelsen deltar i själva. Kontakterna följer av den hanteringsmässiga ordning som 
länsstyrelsen följer för respektive ärendetyp. Detta medför att handläggarna har i huvud-
sak endast formella kontakter i samband med olika aktuella ärenden. Handläggarnas 
egen bild av hur Länsstyrelsen Östergötland fungerar beskriver en formellt styrd verk-
samhet där arbetets innehåll följer av lagstiftning, andra regelverk och interna rutiner. 

De intervjuade handläggarna har därför förhållandevis få kontakter med aktörer och 
organisationer som ligger utanför det som formellt regleras av ansvaret för olika om-
råden. De har få kontakter med företag och uppger att de inte själva utsätts för direkta 
påtryckningar inom kommunikationsområdet. För kontakter med näringslivet och andra 
aktörer som mer rör regional utveckling och andra frågor och faktorer som ligger 
utanför det formellt definierade ansvaret hänvisar de intervjuade till länsstyrelsens 
ledning, dvs. landshövdingen och länsrådet.  

 
Bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar 
De intervjuade handläggarna har en förhållandevis tydlig bild av vilka prioriteringar och 
synsätt som styr övriga aktörers ageranden. Vägverket ses som vägbyggare som utgår 
från ett vägbyggnadstekniskt perspektiv på hur olika projekt bör utformas. Verksam-
heten beskrivs som styrd av tekniska specifikationer för dimensionering, kapacitet och 
geometrier. Under senare år anser dock länsstyrelsens handläggare att Vägverket har 
blivit mer av samhällsplanerare som kompletterar det ursprungliga vägtekniska perspek-
tivet med andra faktorer i sina besluts- och planeringsunderlag. En handläggare menar: 

Vägverket ser ju mer, om man uttrycker sig krasst, om det här vore en järnväg så är de 
lite av dom här grabbarna som leker Märklintåget. Man ska ha tåget på ett visst sätt, 
det ska vara vissa växlar, det ska vara en viss bredd, man ska köra med en viss 
hastighet osv. Vi ser kanske inte infrastrukturen riktigt så utan vi ser att infrastrukturen 
har en samhällsfunktion. (Intervju 2.) 
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Kommunerna beskrivs som tydligt fokuserade på att skapa tillväxt och expansionsmöj-
ligheter för den egna kommunen. Kommunerna arbetar hårt för att attrahera nya boende 
och verksamheter inom den egna kommunens gränser. Inom kommunikationsområdet 
medför detta mål att kommunerna prioriterar framkomlighet och kapacitet inom väg-
transportsystemet. Det gör att kommunerna tar mindre hänsyn till andra politiska 
målområden inom transport- och miljöpolitiken och har också ett intresse av att tona 
ned eventuella målkonflikter som skulle kunna bromsa upp möjligheterna för en fram-
gångsrik framkomlighetsplanering.  

Inom den fysiska planeringen i övrigt är kommunerna enligt tjänstemännen angelägna 
att skapa nya exploateringsområden för bostäder och verksamheter. I expansiva 
kommuner arbetar man för fortsatt expansion utan att i någon större omfattning beakta 
eventuella negativa konsekvenser. Ett tydligt exempel är kommunernas ageranden vad 
gäller externa köpcentrum som är problematiska både ur ett markanvändnings- och ett 
trafikperspektiv. I huvuddelen av de kommunala planer där länsstyrelsen ”hotar” med 
överprövning är det trafikföringen som ligger bakom länsstyrelsens kritik, dvs. att den 
inte är löst på ett godtagbart sätt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

Regionförbundet Östsam ses som en kondensator och tydliggörare av det kommunala 
intresset av hög framkomlighet på vägnätet som en viktig faktor bakom regionens och 
de enskilda kommunernas tillväxtförmåga. Länsstyrelsens tjänstemän menar att region-
förbundet inte har någon egen linje eller profil som avviker eller kompletterar kommu-
nernas intressen inom transportområdet. Genom att regionförbundet har tagit över 
ansvaret för att ta fram länstransportplanen har det kommunala tillväxt- och framkom-
lighetsintresset fått en tydligare påverkan på den regionala transportplaneringens 
inriktning. 

Länsstyrelsens planerare beskriver sin roll utifrån positioneringen av de övriga aktörer-
nas intresseinriktningar. Länsstyrelsen behövs för att lägga ett bredare samhälleligt 
perspektiv på planeringen med utgångspunkt från fler politiska målområden än vad de 
övriga aktörerna beaktar. Beskrivningen baseras på att länsstyrelsen ska värna med-
borgarnas och den enskilde individens intressen.  

I detta arbete skulle trafiksäkerhet kunna finnas med och, i allians med sektorsansvaret 
inom Vägverket för trafiksäkerheten, balansera det starka intresset bland andra aktörer 
för hög framkomlighet och höga hastigheter. Tjänstemännen menar dock att i praktiken 
har Länsstyrelsen Östergötland en förhållandevis begränsad inverkan på kommuners 
och sektorsmyndigheters planering och beslut inom transportområdet. Tjänstemännen 
för heller inte fram någon stark önskan om att länsstyrelsens roll behöver förstärkas. 

 
Vem eller vilka har makten över hur hastighetsgränser sätts? 
Den bild som de intervjuade ger är att makten över hur hastighetsgränserna sätts följer 
väghållaransvaret och att det inom staten är Vägverket som med utgångspunkt från 
förutsättningarna för sin planering och sina prioriteringar bestämmer vilka hastighets-
gränser som ska gälla. Detta ansvar gäller både för det existerande nätet och för nyin-
vesteringar. Länsstyrelsen meddelar lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegräns-
ningar, men dessa följer i princip helt och hållet de riktlinjer som Vägverket har kommit 
fram till i handläggningen av de olika ärendena. I vägplaneringen enligt Väglagen är det 
Vägverket som har det avgörande inflytandet. Länsstyrelsen Östergötland har i ett 
aktuellt fall förordat en annan dragning av en ny väg än vad Vägverket kom fram till 
med hänvisning till stora intrång i natur- och kulturmiljöer. Detta ställningstagande 
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föranledde emellertid inte någon förändring i Vägverkets hållning och länsstyrelsens 
yttrande påverkade därför inte beslutet om vägdragningen: 

Vi har hand om väldigt mycket frågor som har med en statlig sammanvägning att göra 
men länsstyrelsen kan inte ha trafiksäkerhetsexperter, vägtekniker m.m. Eftersom staten 
är staten blir det med automatik så att Vägverket är vår sakkunskap på området. 
(Intervju 2.)   

I granskningen av kommunernas planering kan länsstyrelsen påpeka det som uppfattas 
som brister i planerna och denna kritik är ofta relaterad till trafikfrågor, men avser i de 
flesta fall inte en så detaljerad fråga som hastighetsgränser. Länsstyrelsen Östergötland 
går aldrig in och påpekar/bevakar konkreta hastighetsgränser i t.ex. planer om nya 
exploateringsområden. Någon konkret överprövning av planer relaterat till trafikfrågor 
förekommer i regel inte. I samband med de få överklaganden som kommer in till 
länsstyrelsen av lokala trafikföreskrifter som tidigare har meddelats av kommunerna i 
hastighetsärenden tillstyrker i regel länsstyrelsen kommunernas ursprungliga beslut.  

 
Brister och förändringsbehov i dagens system  
Ingen av de intervjuade handläggarna på länsstyrelsen för fram några direkta argument 
för att det planeringssystem de verkar inom idag bör förändras drastiskt. Bilden är att 
andra aktörer i stort sett är nöjda med länsstyrelsens roll och funktion. Länsstyrelsen 
Östergötland driver inte som myndighet någon starkare förändringslinje gentemot andra 
aktörer heller. 

Länsstyrelsens handläggare anser emellertid att de ibland orättvist får ”klä skott” för den 
allmänna frustration som finns över att olika steg i den svenska planeringsprocessen tar 
för lång tid. Att planeringen många gånger tar lång tid beror på ständiga överklaganden 
som ska prövas av flera instanser. Uppfattningen är att den svenska planeringsmodellen 
borde effektiviseras för att kunna snabba upp förloppen vilket skulle kunna gynna infra-
strukturplaneringen. 

 
5.6 Företag och andra aktörer 
Hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet 
Två kategorier av företag har intervjuats i studien. Den första kategorin rör varupro-
ducerande företag inom verkstadsindustrin. Den andra kategorin består av transport-
företag. Kopplingarna mellan vägtransportsystemet och de varuproducerande företagens 
verksamhet rör framförallt tre olika områden. Företagen är beroende av godstransporter 
både för inkommande gods av sådant som behövs i företagets produktion och utgående 
gods av sådant som företaget har producerat för vidare leverans till kunder. Det finns 
exempel i materialet på företag som har mycket speciella förutsättningar för att kunna 
genomföra uttransporter av tillverkade produkter pga. godsets vikt och dimension vilket 
ställer stora krav på vägtransportsystemets utformning. 

Vidare är företagen mer eller mindre beroende av förutsättningarna för personalen att 
genomföra tjänsteresor. För företag som verkar på en internationell marknad med 
tjänsteresor från och till olika länder och med många besökande, kan regionens väg-
transportsystem få betydelse genom förutsättningarna för persontransporter från och till 
regionens flygplatser. Företagen är också beroende av att kunna behålla och rekrytera 
personal, vilket i sin tur är mer eller mindre beroende av pendlingsförutsättningarna 
inom regionen och från/till andra regioner. Beroendet av pendling varierar mellan olika 
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företag och beror på många olika faktorer som företagets branschtillhörighet och 
inriktning, storlek, nuvarande lokalisering etc. Ett företag som är förhållandevis stort, 
som är beroende av vissa specialiserade yrkeskategorier och kompetenser och som inte 
är lokaliserat i regionens centra kan vara starkt beroende av inresande personal och 
därför indirekt också starkt beroende av vägnätets utformning och funktion. 

Den andra kategorin av företag som har intervjuats är transportföretag. I materialet finns 
åkerier med godstransporter och bussbolag med persontransporter, där huvuddelen av 
företagens produktion utgörs av transporttjänster som helt eller delvis genomförs på 
regionens vägnät. Dessa företag är därför direkt beroende av hur vägtransportsystemet i 
regionen är utformat och hur det fungerar med hastighetsgränser och annan reglering.   

 
Prioriteringar och styrande målsättningar 
Företagens prioriteringar och styrande målsättningar utgår från att den egna verksam-
heten ska vara konkurrenskraftig och lönsam. Hastighetsgränser och andra egenskaper 
inom vägtransportsystemet har begränsade konsekvenser för företagens egentliga verk-
samhet. Ett företag, eller snarare en produktionsenhet, i undersökningsmaterialet har 
unika krav på framkomlighet för att kunna hantera uttransporter av tillverkade 
produkter. Företaget är i hög grad beroende av hur de berörda vägarna och gatorna är 
utformade. Utformningen av vägarna påverkar kostnaderna för företagets transporter i 
väsentlig omfattning. På sikt kan kostnaderna för företagets uttransporter vara direkt 
styrande för om produktionen ska vara kvar på den nuvarande lokaliseringsorten. Detta 
företag har därför engagerat sig i stor omfattning för att påverka förutsättningarna för 
dessa transporter. Men det avgörande för transportkostnaderna är den fysiska fram-
komligheten och dimensioneringen av vägnätet, inte hastigheten eller hastighetsgränser 
i sig eftersom transporterna genomförs med låga hastigheter.  

Transportföretag som åkerier och bussbolag är beroende av förutsättningarna för sin 
verksamhet och konkurrensförhållanden på marknaden. Men hastighetsgränser och 
vägnätets utformning och status i övrigt är en given ingångsfaktor som är lika för alla 
och som ur det enskilda företagets perspektiv inte påverkar konkurrenssituationen. 
Snedvridningar i konkurrensen kan uppkomma om vissa aktörer inte behöver följa 
samma regler som andra eller om regelverket åsidosätts. Transportföretagen har därför 
heller inga direkta företagsekonomiska skäl för att verka för ändrade hastighetsgränser. 

Alla intervjuade åkerier arbetar aktivt med att effektivisera driften av sina fordon. En 
viktig faktor är att försöka begränsa drivmedelsförbrukningen genom lägre hastigheter 
och mjukare körsätt. Åtgärder som används är att t.ex. införa en maximal hastighet 
genom en hastighetsspärr, premiera de chaufförer som inte överträder den stipulerade 
hastigheten och utbildning i s.k. Eco-driving. Genom ny informationsteknologi har 
transportföretag goda möjligheter att i detalj följa upp hur fordonen framförs av de 
anställda och vilka faktorer som påverkar driftskostnaderna.  

Vad gäller möjligheterna för företagens personal att pendla till arbetsplatsen arbetar 
företag med pendlingsmöjligheterna som en del av det allmänna rekryteringsarbetet där 
många olika faktorer ingår. Det kan också gälla möjligheterna att bosätta sig på orten, 
hjälp till medföljande familjemedlemmar att hitta jobb eller studier, fritidsaktiviteter etc. 
För pendlingens del kan också kollektivtrafikens kvalitet vara en viktig faktor. Inget av 
företagen i materialet har engagerat sig för att påverka hastighetsgränsen på en viss 
delsträcka även om man är allmänt drivande för att framkomligheten på vägnätet ska 
förbättras. I synnerhet om företaget är lokaliserat så att beroendet av personal som 
pendlar till arbetsplatsen är stort. 
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Relationerna till andra aktörer 
Företaget med stora krav på framkomlighet för sina leveranser arbetar aktivt genom 
kontakter med i första hand Vägverket och kommuner beroende på vem som har 
väghållaransvaret för den aktuella sträckan. Frågorna drivs också genom den egna 
kommunens politiker och genom brev/uppvaktningar riktade mot departement och 
regering. Även länsstyrelsen genom landshövdingen informeras om de brister och 
förbättringsbehov som företagen för fram. Framkomligheten på vägnätet blir därför en 
näringspolitisk fråga och avgörande för om produktion och sysselsättning på sikt ska 
finnas kvar i den nuvarande lokaliseringen. 

Transportföretag som åkerier och bussbolag styrs av beställningar via speditörer och 
andra beställare/kunder. Beställningarna kan komma in till företagen med mycket kort 
framförhållning, men också vara en del av ett upphandlat avtal om t.ex. linjetrafik eller, 
för persontransporter, färdtjänst och skolskjutsar. För åkerier kommer den större delen 
av beställningarna från de speditörer man har avtal med. Övriga intervjuade transport-
företag utför större delen av verksamheten på uppdrag av trafikhuvudmän och kommu-
ner, dvs. offentliga aktörer. 

 
Bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar 
För företaget med tydliga krav på framkomligheten för tunga uttransporter är det tydligt 
att konsekvenserna för deras transporter inte är styrande för hur vägen utformas med 
t.ex. cirkulationsplatser och hastighetsbegränsande fysiska konstruktioner. Vägverk och 
kommuner har i dessa punkter prioriterat trafiksäkerhet och andra målsättningar betyd-
ligt högre än företagens framkomlighetskrav. Företagets bild är dock att den utifrån 
deras perspektiv bristande utformningen i första hand orsakas av okunskap, inte som en 
konsekvens av en tydlig nedprioritering av företagets behov. Men det blir kostnads- och 
tidskrävande för företaget att driva fram förändringar och modifieringar av redan 
genomförda eller planerade åtgärder från väghållarnas sida. Vägen är heller inte från 
början anpassad till företagets krav, vilket innebär att det redan finns en rad olika 
åtgärder som skulle kunna genomföras och förbättra förutsättningarna för att genomföra 
företagets transporter. En företagsrepresentant förklarar: 

Det var så enkelt att det rann över när man byggde några rondeller med övergångs-
ställen och det kom upp skyltar att vi inte kom förbi helt enkelt. Då sade vi att nu måste 
någon vakna. Vi håller faktiskt på med att transportera tunggods. Jag tycker att man 
kan vara rak och säga att de som beslutade om den anordningen de är enögda. De ser 
strikt utifrån trafiksäkerhet, men det innebär att de inte tittar på vad vi egentligen har 
en väg till. (Intervju 10.)  

Åkerier arbetar inom en mycket hårt pressad bransch med snäva lönsamhetsmarginaler. 
Det finns en tydlig press på priser och ökad effektivitet som man känner av via spedi-
törer och andra kunder. Det finns därför en inneboende risk att detta faller ned på 
enskilda chaufförer som genom att överträda regler om t.ex. hastigheter och dygnsvila 
kan hantera pressen. Åkerierna arbetar därför aktivt för att försöka motverka de faktorer 
som kan öka pressen på chaufförerna, eftersom man uppfattar en ökad press och stress 
på chaufförsnivå som ett hot mot den egna lönsamheten på sikt. Den här problembilden 
är också en anledning till att man på ledningsnivå inom transportföretagen vill ha ett 
tydligt regelverk som följs av alla företag och ger sunda konkurrensförutsättningar. Det 
är åsidosättandet av regelverket som är det stora problemet, inte regelverket inklusive 
hastighetsgränser, i sig. 
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På motsvarande sätt kommer transportföretag med persontransporter att styras av de 
priser och ersättningsformer som finns i ingångna avtal. Där finns det också en risk att 
beställarsidan, trafikhuvudmän, kommuner etc. ställer upp sådana villkor att det byggs 
in en alltför hård effektivitetspress som kan slå igenom i stressade chaufförer som bryter 
mot lagar och regler. Risken för regelbrott och därmed en försämrad trafiksäkerhet 
beskrivs dock som ett mindre problem eftersom branschen har en pågående diskussion 
om dessa riskfaktorer. Alla företag, inom både godstransporter och persontransporter, 
arbetar också för att bli certifierade inom t.ex. miljö- och säkerhet, vilket gör att man 
måste följa ett ännu hårdare regelverk än den basnivå som definieras av allmänna lagar 
och regler. 

 
Vem eller vilka har makten över hur hastighetsgränser sätts? 
Företagen menar att hastighetsgränser och ansvaret för vägnätets utformning återfinns 
hos Vägverket och kommunerna. Men det finns möjligheter för företagen att påverka 
och förändra om de engagerar sig i frågorna. Om vägnätets utformning kan relateras till 
omfattande och direkta näringspolitiska konsekvenser för sysselsättning och produktion, 
har företagen en betydande möjlighet att påverka utformningen genom att i olika former 
ha kontakter med ansvariga aktörer och påverka planering och beslut. 

För transportföretag är hastighetsgränserna ett ansvar för i första hand Vägverket och i 
andra hand kommunerna. Transportföretagen för inte fram några direkta förändrings-
behov som är relaterade till regleringen av vägnätet. Några detaljsynpunkter förs fram, 
exempelvis att det på vissa avsnitt kan vara en stor obalans mellan rådande hastig-
hetsgräns och vägens utformning samt att färdtjänstfordon borde få använda bussgator.  

 
Brister och förändringsbehov i dagens system  
För företaget med specifika krav på framkomlighet och behov av att kunna ta upp detta 
med ansvariga är det otillfredsställande att de behöver vända sig till så många olika 
aktörer med ett och samma problem. Framkomligheten kan i detalj specificeras och 
identifieras som förutsättningarna utmed en viss vägsträcka mellan A och B. Trots detta 
kan det behövas att företaget kontaktar Vägverkets regionkontor och huvudkontor, 
departement, regering, kommuner, länsstyrelse och regionförbund för att synpunkter 
och krav ska kunna föras fram till alla berörda aktörer, beroende på den splittrade 
ansvarsfördelningen. Här efterlyser företaget en gemensam ingång till ansvariga inom 
den offentliga sektorn: 

Alltså här har vi lyckats att efter mycket om och men fått staten och Vägverket att ordna 
transporten in till gränsen av Norrköping. Men jag menar det har ju ingen betydelse för 
oss om vi ska dit bort och sedan så bygger staten vägen hit och sedan kommer vi ändå 
inte ända fram. Då kan man fundera ska vi då – som företagare och ett av de viktigaste 
eller det viktigaste företaget i den här regionen – ska vi då behöva kämpa med flera 
olika aktörer alltså beroende på vem som har ansvar för den här vägstumpen?… Då 
ska vi behöva skjuta på länsstyrelsen, Östsam, Norrköpings kommun, regeringen, 
Vägverket, alla. (Intervju 10.) 

För transportföretagen, i synnerhet åkerier med godstransporter, är det centrala att alla 
konkurrerande aktörer på marknaden följer det gällande regelverket. Alla åkerier för 
fram farhågor om att det ökande inslaget av transportfordon och företag från andra 
länder på det svenska vägnätet och på den svenska marknaden kan medföra att regel-
efterlevnaden minskar och att konkurrensen snedvrids. Den pågående förändringen av 
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den svenska marknaden ställer högre krav på övervakning från samhällets sida genom 
framförallt polis och tull, enligt de intervjuade. 

Transportföretag med persontransporter vill ha en diskussion om hur kraven ska skärpas 
i anbudsunderlag och beställningar för att det inte ska kunna finnas några möjligheter att 
konkurrera med och tjäna pengar på att överträda regler som hastighetsgränser. An-
svaret för att så inte blir fallet vilar därför på beställarna, vilket inte utesluter att företag 
och chaufförer också måste bära sina delar av ansvaret för att regler följs och att trafik-
säkerheten inte försämras. En företagsledare förklarar: 

Självklart så har vi ett stort ansvar men jag vill påstå att ett minst lika stort om än inte 
större ansvar vilar på alla inköpare av transporter eller de som sköter upphand-
lingarna. Att man gör det på rätt sätt. Gör man det och de tar sitt ansvar så att man gör 
en sådan upphandling att du inte kan konkurrera med hastighet, så är det oerhört bra. 
Jag tror att det är på väg åt det hållet, men det kan gärna gå fortare. (Intervju 29.)  
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6 Sammanfattande analys 
I detta avsnitt görs en sammanfattande analys av aktörernas syn på hastigheter och 
hastighetsgränser med utgångspunkt från det som har framkommit vid beskrivningen av 
intervjumaterialet. Vid genomgången av materialet i det föregående kapitlet är studiens 
grundläggande forskningsfrågor styrande för beskrivningen av aktörernas syn på hastig-
heter och hastighetsgränser. Dessa forskningsfrågor är följande: 

• Vilken är hastighetens plats i förhållande till det egna arbetet? 

• Vilka prioriteringar görs i detta arbete och vilka målsättningar är styrande? 

• Vilka är relationerna till andra aktörer i det egna arbetet? 

• Hur ser aktörernas bilder av andra aktörers synsätt och prioriteringar ut? 

• Aktörernas syn på vem eller vilka som har makten över hur hastighetsgränser 
sätts? 

• Vilka brister och förändringsbehov i dagens system förs fram av aktörerna? 

 

Med utgångspunkt från tolkningen av hur intervjupersonerna har beskrivit sin syn och 
besvarat intervjufrågor kopplade till respektive forskningsfråga, kommer diskussionen i 
analysen framförallt att fokusera på avvägningen mellan olika transportpolitiska mål-
sättningar. I en geografiskt avgränsad studie som denna är inte resultaten i första hand 
empiriskt generaliserbara. Empiriska omständigheter som enskilda intervjupersoners 
uppfattningar och föreställningar är inte generaliserbara. Den region som studeras i 
rapporten kan inte heller ensam vara ett empiriskt representativt urval av en population 
av regioner.  

Möjligheterna till generaliserbarhet ligger istället i resultatens förmåga att vara ana-
lytiskt generaliserbara. Förmågan till generaliserbarhet uppnås genom analytiska och 
principiella resonemang som stöds av resultaten från undersökningen i den specifika 
regionen. Intervjuerna av aktörer i den studerade regionen illustrerar skilda principiella 
ställningstaganden i anslutning till hastighetsgränser och visar hur transportpolitiska 
målsättningar kan hanteras i en region. Det finns samtidigt inga skäl att befara att den 
studerade regionen skulle avvika markant från andra regioner i Sverige och utgöra ett 
unikt fall vad gäller de frågeställningar som behandlas i studien. Ett sådant resonemang 
utesluter inte att regionala skillnader förekommer inom de olika delområden som ana-
lyseras i studien.   

 
6.1 Stark intresseallians för hög framkomlighet  
Regionen består av ett antal kommuner som för sin utvecklingskraft är beroende av att 
kunna attrahera och behålla invånare och verksamheter. Det ger skatteintäkter och andra 
resurser som är viktiga för kommunen. Kommunens politiker poängterar därför betydel-
sen av hög framkomlighet på regionens vägnät för att det ska vara möjligt för invånare i 
kommunen att arbeta, studera etc. i andra kommuner inom den funktionella regionen. 
Framkomligheten är en mycket viktig fråga för alla ledande kommunpolitiker som har 
intervjuats. Hög framkomlighet på vägnätet uppfattas som en nyckelfråga som gynnar 
skattebasen inom den administrativa gräns, kommunen, som respektive politiker an-
svarar för.  
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Prioriteringen av hög framkomlighet medför också ett motstånd mot lägre hastighets-
gränser och lägre hastigheter eftersom detta skulle medföra längre restider. Till grund 
för detta gäller de ofta angivna sambanden mellan restider och pendlingsbenägenhet. En 
funktionell arbetsmarknad, eller en funktionell region med en gemensam arbetsmark-
nad, beskrivs som beroende av att restiden kan hållas i närheten av 45 minuter för en 
enkel resa. Är restiden länge än 45 minuter förväntas en markant minskning av indi-
viders pendlingsbenägenhet, enligt de intervjuade, vilket i sin tur innebär att pendlings-
strömmarna blir så svaga att det kan ifrågasättas om start- respektive målpunkt för resan 
befinner sig inom en och samma funktionella region. 

Den framförda argumentationen om vägtransportsystemets betydelse för arbetspendling 
och ekonomisk tillväxt inom regionen kan därför förstås i ljuset av den kommunala 
strukturen. Om hela regionen bestod av en enda kommun är det svårt att föreställa sig 
att regionens politiker skulle argumentera för vikten av att investera offentliga medel för 
att öka framkomligheten till regionens mer perifera delar, vilket också troligen inte 
skulle ses som ett villkor för ekonomisk tillväxt. Det tankemönster om funktionella 
regioner som förs fram av olika aktörer förutsätter därför att det finns en viss geografisk 
struktur som på något sätt är låst, åtminstone i det korta perspektivet, och som kan 
mobilisera tillräcklig kraft för att kunna driva en tung argumentering för restidens 
betydelse. I annat fall skulle det ju kunna vara tillräckligt att låta de funktionella sam-
banden lösas av marknaden genom att individer och verksamheter omlokaliserar sig i 
det geografiska rummet. Intervjumaterialet visar att det är kommunerna som skapar en 
sådan bas för att ge näring åt de tydliga argumenten för hög framkomlighet. 

Mindre kommuner med en mer perifer lokalisering i regionen är mer beroende av 
framkomligheten på vägnätet än större kommuner med städer som fungerar som 
regioncentra. Men även kommunpolitiker i de stora kommunerna framhåller betydelsen 
av en hög framkomlighet på vägnätet. Målsättningen gäller både för regionen som hel-
het och för bilnätet i kommunernas huvudorter. Förbättrade möjligheter för kommunens 
företag och andra verksamheter att rekrytera personal och locka till sig kunder och 
besökare samt goda möjligheter att ta sig snabbt fram med bil inom kommunens tätorter 
till olika målpunkter förs fram som skäl till den prioriteringen. Därför är samtliga 
intervjuade politiker, från små och stora kommuner, angelägna om att framhålla 
betydelsen av hög framkomlighet för biltrafik och att hastigheter och hastighetsgränser 
ska hållas uppe. 

Regionförbundets främsta uppgift inom kommunikationsområdet är enligt de intervjua-
de att förhandla fram en prioritetsordning i länstransportplanen som alla kommuner och 
landstinget är eniga om. Regionförbundet arbetar därför för att jämka ihop kommu-
nernas olika intressen och prioriteringar till en regiongemensam hållning. Argumenten 
för att få genomföra investeringsobjekten i planen är baserade på en stark prioritet för 
hög framkomlighet på vägnätet och kopplingen till betydelsen för ekonomisk tillväxt. 
Den regionala enigheten beskrivs som en förutsättning för framgång i påtryckningarna 
mot staten för att få finansiering för länstransportplanen. Regionförbundet förtydligar 
det kommunala intresset för hög framkomlighet och förädlar det vidare till en stark 
argumentation för vikten av kapacitetshöjande investeringar i det regionala väg-
transportsystemet som också kan möjliggöra högre hastighetsgränser. Övertagandet av 
länstransportplanen från länsstyrelsen har inneburit att det förmodade starka sambandet 
mellan framkomlighet och ekonomisk tillväxt har förtydligats. Prioriteringen av hög 
framkomlighet har ökat när länstransportplaneringen styrs av kommunalpolitiska 
intressen. 
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Regionförbundets tjänstemän beskriver hur de arbetar för att medverka till att regional 
enighet om prioriteringarna ska uppnås. Underlagsmaterial, planeringssteg och förank-
ringsarbete används för att få den regionala enigheten att växa fram. Hela verksamheten 
beskrivs som syftande till att åstadkomma ett så effektivt påtryckningsarbete som 
möjligt gentemot staten och få medel till investeringar i regionens vägnät. Vägnätet ska 
förbättras genom högre kapacitet och förbättrad framkomlighet vilket i sin förväntas ge 
ekonomisk tillväxt. Det som kanske är allra viktigast för tjänstemännen i diskussionen 
om framkomlighet och ekonomisk tillväxt är de möjligheter som uppstår att ena 
kommunala politiker kring en tydlig och lättkommunicerad målsättning för utveck-
lingen av regionens vägnät som i sin tur ger en stabil bas för påtryckningsarbetet 
gentemot staten. Regionförbundets verksamhet inom kommunikationsområdet beskrivs 
av de intervjuade tjänstemännen och politikerna som en lobbyorganisation med uppgift 
att arbeta för statlig medelstilldelning till investeringsobjekt inom regionen. Samma 
beskrivning återfinns även i regionförbundets verksamhetsplan. 

I planeringen av utvecklingen av regionens vägnät finns givetvis Vägverket med som 
aktiv part. Formella och informella kontakter mellan Vägverkets strategiska samhälls-
planerare i länet och motsvarande funktioner på regionkontoret på den statliga sidan 
och regionförbundets tjänstemän och politiker på den regionala sidan är vanligt före-
kommande. Vägverkets målsättningar och prioriteringar för regionens vägnät, som de 
återges av Vägverkets samhällsplanerare, sammanfaller till stora delar med kommu-
nernas och regionförbundets målsättningar. Vägnätet ska utvecklas genom kapacitets-
höjande investeringar för en förbättrad framkomlighet med syfte att gynna den regionala 
ekonomiska utvecklingen. Motsättningar och förhandlingspositioner uppstår mellan 
Vägverkets samhällsplanerare och regionledning och, i första hand kommunpolitiker, 
men dessa rör i första hand resursfrågor och tidplaner, inte prioriteringar mellan olika 
mål och grundläggande målsättningar.  

Av materialet framgår därför att kommunpolitiker, regionförbund och Vägverkets 
samhällsplanerare, med stöd av regionledningen för Vägverket, skapar en stark 
intresseallians för hög framkomlighet på regionens vägnät. Vägtransportsystemet ska 
utvecklas genom förbättringar som ökar framkomligheten genom att minska restiden 
mellan regionens kommuner och tätorter. Kortare restider kan bara uppnås genom att 
den genomsnittliga hastigheten höjs eller att avståndet kan minskas. En sådan priorite-
ring medför därför ett självklart motstånd mot sänkta hastigheter och hastighetsgränser. 
För de intervjuade är sänkta hastighetsgränser resultatet av en felaktig prioritering.  

Flera av de intervjuade inom intressealliansen för också fram åsikten att sänkta hastig-
heter inte löser de egentliga orsakerna till trafiksäkerhetsproblemen. Tydligast blir detta 
vid genomfarter där hastigheten sänks samtidigt som det grundläggande problemet, 
enligt de intervjuade, är att det saknas en förbifart. Det är också tydligt att för aktörerna 
är bristande trafiksäkerhet snarare ett argument för att olika investeringar som förbi-
farter och breddningar ska få finansiering, än ett självständigt problem. Sänks hastig-
hetsgränserna kan trafiksäkerhetsproblemen lindras och kan inte längre föras fram som 
skäl till nyinvesteringar vilket försvagar argumenteringen. Sänkta hastighetsgränser är 
därför av flera skäl inget som ligger i regionens intresse. 

 
6.2 Intresset för framkomlighet definierar utrymmet för ökad 

trafiksäkerhet genom sänkta hastighetsgränser 
Av samtliga intervjuer framgår att kommunernas och regionens intresse av hög fram-
komlighet på regionens vägnät, som det formuleras enligt ovan, hela tiden är närvarande 
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och styrande för de uppfattningar och synsätt som förs fram i svaren. Aktörernas 
beskrivning kan sammanfattas som att utrymmet för en högre prioritering av trafik-
säkerhet genom sänkta hastigheter definieras av det övergripande regionala framkom-
lighetsintresset. Vägverkets trafikingenjörer tar stor hänsyn till framkomligheten när de 
bedömer och tar ställning till ärenden om sänkningar av hastighetsgränser enligt lokala 
trafikföreskrifter. Deras beskrivning av styrande målsättningar utgår från en balansering 
mellan framkomlighet och trafiksäkerhet där det förstnämnda målet väger mycket tungt 
på länkar i vägnätet som har betydelse i det regionala sammanhanget. På mindre och ur 
pendlingssynpunkt mer perifera vägar är trafikingenjörerna mer villiga att tillmötesgå 
krav på sänkta hastigheter. Trafikingenjörerna är inte direkt delaktiga i den regionala 
planeringen av vägtransportsystemets utveckling, men är tydligt påverkade av det regio-
nala målet om framkomlighet och har förståelse för att det är viktigt och legitimt. De 
ärenden de hanterar har i regel väckts med utgångspunkt från trafiksäkerheten och de 
uppfattar att det är deras uppgift att se till att ärendet får en mer allsidig belysning där 
också konsekvenser för framkomligheten vägs in.   

På samma sätt beskriver även Vägverkets trafiksäkerhetsingenjörer att deras utrymme 
att driva trafiksäkerheten som målsättning till stora delar definieras av målet om hög 
framkomlighet. När högre framkomlighet kan kombineras med högre trafiksäkerhet är 
det möjligt att föra fram positionerna för trafiksäkerheten rejält. Typexemplet är när 
vanliga tvåfältsvägar byggs om till 2+1 vägar. I de fallen finns det egentligen ingen 
skarp målkonflikt mellan framkomlighet och trafiksäkerhet. Åtgärderna medför också 
fysiska konstruktioner som ställer krav på finansiering och tilldelade medel vilket ligger 
i regionens intresse. På motsvarande sätt leder en ökad separering mellan oskyddade 
trafikanter och biltrafik att både trafiksäkerhet och framkomlighet gynnas. 

Men när en ökad trafiksäkerhet medför att framkomligheten måste prioriteras ned 
genom lägre hastigheter och hastighetsgränser uppger trafiksäkerhetsingenjörerna att det 
går betydligt trögare att få stöd för åtgärderna. Motstånd uppstår både internt inom 
Vägverket bland trafikingenjörer, samhällsplanerare, projektledare etc. men också från 
kommunpolitiker och högre kommunala tjänstemän. Motståndet kommer alltså från de 
aktörer som ger framkomligheten hög prioritet enligt ovan. Trafiksäkerhetsåtgärderna 
får därför större genomslag i det mindre lokala sammanhanget där en ökad prioritet av 
trafiksäkerheten inte har någon större påverkan på framkomligheten i ett regionalt 
perspektiv. Men ju mer åtgärderna kommer i konflikt med framkomligheten desto större 
motstånd. Det är betydligt lättare för trafiksäkerhetsingenjörerna att få stöd för hastig-
hetssänkningar och hastighetssäkringar utmed en kort sträcka framför en skola i en 
tätort, än att få stöd för en permanent sänkning av hastighetsgränsen från 90 km/tim till 
70 km/tim på en längre sträcka mellan två tätorter. 

Parallellerna är tydliga till de beskrivningar som görs av de kommunala trafikplane-
rarna. Inom kommunerna, framförallt inom kommunernas tätorter, prioriteras trafik-
säkerheten förhållandevis högt genom sänkta hastighetsgränser i de avgränsade lokala 
sammanhangen. Nyare planeringshandböcker och planeringsmodeller syftar också till 
att differentiera väg- och gatunätet så att dessa lokala områden, t.ex. bostadsområden 
och innerstäder, kan identifieras. Det är också dessa mer avgränsade ytor och gatuav-
snitt som är trafikplanerarens ”hemmaplan”. Sänkta hastighetsgränser och fysiska 
konstruktioner används som åtgärder, ofta med konsulterande stöd från trafiksäkerhets-
ingenjörer från Vägverket.  

Men det finns också ett prioriterat bilnät i kommunerna där framkomlighet ska prio-
riteras och hastighetsgränserna hållas uppe eller höjas. Oskyddade trafikanter ska 
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separeras bort från vägar och gator. Utvecklingen och planeringen av det prioriterade 
bilnätet ingår inte lika tydligt i de kommunala trafikplanerarnas ansvarsområden. För-
ändringar drivs i projektform med utsedda projektledare och med en tydligare styrning 
av högre tjänstemän och politiker. Ofta är det statliga vägnätet berört och Vägverkets 
samhällsplanerare, projektörer och regionledning deltar mer eller mindre frekvent i 
planeringen. Projekten kan vara samfinansierade av kommunen och Vägverket och ut-
fallet därför beroende av förhandlingsprocesser som ligger utanför den enskilde plane-
rarens insyn. Det prioriterade bilnätet är en del av det regionala vägtransportsystemet 
där framkomligheten väger tyngst. På motsvarande sätt beskriver trafikplanerarna att 
planärenden och nya exploateringar drivs utan att trafikfrågorna integreras på ett 
fullödigt sätt. De är inte delaktiga i sådana processer och konsekvenser för trafik-
säkerheten eller trafikfrågor generellt, beaktas inte i tillräcklig omfattning. Problemen 
uppstår senare och trafikplanerare får arbeta med att försöka kompensera för inbyggda 
brister och misstag i den ursprungliga exploateringsplaneringen. 

Sammanfattningsvis framgår det av intervjusvaren att det finns en tydlig samsyn på 
transportpolitiska prioriteringar och målsättningar för vägtransportsystemet bland 
kommunpolitiker, regionförbundets tjänstemän och Vägverkets samhällsplanerare. För 
denna intresseallians är det hög framkomlighet som ska prioriteras högst. Basen för 
samsynen utgörs av regionens planering och påtryckningsarbete för att utforma och få 
finansiering till kapacitetshöjande investeringsobjekt. Prioriteringar delas till stor del av 
Vägverkets trafikingenjörer och kommer till uttryck vid hanteringen av hastighets-
gränser via trafikföreskrifter. Intressealliansen för hög framkomlighet har därför ett 
tydligt regionalt fokus och aktörerna är mer eller mindre öppet kritiska till nationella 
initiativ som nollvisionen, den trafiksäkerhetspolitiska debatten och prioriteringarna 
inom transportpolitiken. 

Trafiksäkerhetsfrågorna drivs av Vägverkets trafiksäkerhetsingenjörer och kommunala 
trafikplanerare. Utrymmet för en hög prioritering av trafiksäkerheten förefaller att till 
stora delar definieras och bestämmas av det starka framkomlighetsintresset. Lokala och 
avgränsade förändringar i form av lägre hastighetsgränser är möjliga att genomföra och 
få stöd för. Samma sak gäller för ombyggnader som förenar en högre trafiksäkerhet med 
bibehållen eller förbättrad framkomlighet. Lägre hastighetsgränser på längre sträckor på 
vägar som har en förmodad betydelse för pendlingsresor mellan olika tätorter kommer i 
direkt konflikt med framkomlighetsintresset och är mycket svåra att genomföra. 
Intresset för ökad trafiksäkerhet har därför ett tydligt lokalt fokus, det är där det kan slå 
igenom, men hämtar sin näring från nationella initiativ som nollvisionen, nya plane-
ringshandböcker och den trafiksäkerhetspolitiska debatten. 

 
6.3 Polis, länsstyrelse och företag är perifera aktörer på den 

regionala hastighetsarenan 
Övriga aktörer som har intervjuats i undersökningen är inte positionerade på samma 
tydliga sätt vad gäller prioriteringen mellan olika transportpolitiska mål och utför inte 
heller den typ av verksamhet där det förutsätts att de i praktisk handling måste prioritera 
mellan olika målsättningar för vägtransportsystemets utformning. Handläggarna på 
Länsstyrelsen Östergötland beskriver hur de i sitt arbete är beroende av Vägverkets 
sektorskompetens. Detta gäller såväl vid de formella besluten om lokala trafikföre-
skrifter som vid granskningen av Vägverkets och kommunernas planering. De intervjua-
de anger att länsstyrelsen ska balansera olika intressen i länet och verka för att allmän-
intresset kommer med i beslutsunderlaget. Samtidigt som svaren visar att Vägverket och 
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kommunerna inte i någon större omfattning påverkas av länsstyrelsens yttranden. De 
avgörande förhandlingarna och besluten om vägtransportsystemet är en fråga för 
Vägverket, kommunerna och regionförbundet. Länsstyrelsen förefaller inte att vara en 
aktiv deltagare i de processerna. 

För polisen är hastigheter och hastighetsgränser i första hand en fråga om övervakning. 
Polisens trafik- och hastighetsövervakning är en verksamhet som, enligt de intervjuade, 
är styrd av kvantitativa mål för hur många rapporter etc. som ska göras per budgetår. De 
kvantitativa målen tycks försvåra en närmare koppling mellan hastighetsövervakning 
och trafiksäkerhet, t.ex. genom att koncentrera övervakningen till olycksdrabbade delar 
av länets vägnät. För polisens verksamhet är hastighetsgränserna i sig förhållandevis 
oviktiga så länge som det inte ger några praktiska konsekvenser för övervakningens 
genomförande. Det finns heller ingen anledning eller intresse från polisens sida att ha 
någon uppfattning om hastighetsgränssystemet i sig. Av intervjusvaren framgår också 
att en ökad hastighetsövervakning har en svag förankring bland de aktörer som före-
språkar hög framkomlighet, i första hand kommunpolitiker. 

De intervjuade företagen är beroende av spelregler och konkurrensförutsättningar. Väg-
transportsystemets utformning med kapacitet och hastighetsgränser är en yttre faktor 
som är lika för alla. De intervjuade transportföretagen är i första hand angelägna om att 
inga konkurrenter på marknaden ges möjlighet att kringgå gällande regelverk. Faktorer 
som är snedvridande för konkurrensen är problematiska, men så länge som alla aktörer 
följer samma regler är konkurrensförhållandena rättvisa. För transportföretagen är där-
för hastighetsgränser på vägnätet en mindre viktig fråga.  

Ett av de intervjuade företagen är starkt beroende av förutsättningarna för uttransporter 
av tillverkade produkter till den utskeppningshamn som används. Transporterna är 
unika och ställer höga krav på den fysiska framkomligheten, men genomförs i låg 
hastighet. I det fallet har företaget engagerat sig kraftfullt för att försöka påverka 
vägnätets fysiska utformning. Genom påverkansarbete och allianser med kommun-
politiker, tjänstemän, Vägverket, regionförbundet och regeringen har företaget kunnat 
påverka vägnätets dragning och utformning genom att en förbifart byggs. Fortfarande 
återstår emellertid en hel del förändringar innan hela den relevanta sträckan uppfyller 
företagets krav. 

Företagen är beroende av att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. I det 
intresset ligger att det finns goda pendlingsmöjligheter till och från företaget. För 
företag, eller snarare produktionsenheter, i mindre orter med en stark koppling i någon 
form till lokaliseringsorten kan förutsättningarna för inpendling vara mycket viktiga. De 
intervjuade kommunalråden från mindre kommuner anger att de har regelbundna 
kontakter med företagsrepresentanter om det allmänna näringslivsklimatet i kommunen. 
Det finns emellertid inte någon indikation i intervjumaterialet på att företag eller 
intresseorganisationer driver ett aktivt påverkansarbete för hög framkomlighet och/eller 
högre hastighetsgränser på vägnätet. Kommunalråden i större kommuner har få direkta 
företagskontakter i dessa frågor. Regionförbundets tjänstemän har inga kontakter med 
näringslivet om frågor som rör vägar och hastigheter. Det starka intresset för hög fram-
komlighet som kan identifieras i materialet förefaller inte vara en direkt kanalisering av 
en explicit viljeinriktning från företag och näringsliv, utan hämtar sin näring i en 
politisk föreställning om framkomligheten och hastighetens betydelse för enskilda 
kommuners och regionens överlevnad och utveckling.  
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6.4 Hastighetens dimensioner i en region – tematisk slut-
diskussion 

Som framgår av den sammanfattande analysen beskriver aktörerna att det är mellan 
framkomlighet och trafiksäkerhet som de avgörande avvägningarna görs vad gäller 
hastighetsgränserna på länets vägar och gator. Trafiksäkerhet kan direkt kopplas till det 
transportpolitiska delmålet om säker trafik. En hög framkomlighet och korta restider på 
länets vägnät har inte samma direkta koppling till ett transportpolitiskt delmål, men är 
givetvis relaterat till i första hand målen om regional utveckling, tillgänglighet och 
transportkvalitet. Vad som framgår av intervjusvaren är emellertid att andra transport-
politiska delmål som en god miljö och ett jämställt transportsystem är helt frånvarande. 
Ingen av intervjupersonerna gör någon koppling mellan hastigheter/hastighetsgränser 
och miljökonsekvenser eller låter detta samband påverka de prioriteringar och målsätt-
ningar som vägs in i beslut och förhållningssätt. Ingen av de intervjuade gör för övrigt 
någon koppling mellan biltrafikens volym generellt i länet och konsekvenser för miljön. 
Miljön är som problemområde i princip helt frånvarande på den regionala hastighets-
arenan. Detsamma gäller för det transportpolitiska delmålet om ett jämställt transport-
system. 

Diskussionen för fram till några reflektioner om transportpolitikens förutsättningar att få 
genomslag på regional nivå. Som framgår av intervjusvaren är den regionala nivån i 
länet förhållandevis diffus. Länsstyrelsens uppgifter inom kommunikationsområdet och 
inom den regionala utvecklingspolitiken har helt eller delvis övertagits av regionför-
bundet som regionalt samverkansorgan. Regionförbundet har dock ingen konstitutionell 
grund med direktval, beskattningsrätt etc. utan är inom kommunikationsområdet mer en 
förhandlingsarena där kommunala intressen ska jämkas ihop till en gemensam regional 
hållning. Det främsta uttrycket för detta är länstransportplanen. Resultatet förefaller bli 
en tydlig ”framkomlighetspolitik” med bas inom den kommunala intressesfären. Av stor 
betydelse i sammanhanget är det övergripande målet för regionens politiker att i konkur-
rens med alla andra regioner i Sverige försöka erövra så stor andel som möjligt av 
statens avsatta medel för investeringar och åtgärder inom kommunikationsområdet. 
Regionförbundet beskriver sig själva som en lobbyorganisation i verksamhetsplanen. 
Resultatet blir ett tydligt fokus på investeringar för ökad kapacitet och framkomlighet i 
vägnätet eftersom det är inom det området som det finns statliga pengar att hämta in. 

Intervjusvaren pekar på att det inte finns några egentliga institutionella förutsättningar 
för att det på regional och lokal nivå ska genomföras tydliga avvägningar mellan olika 
transportpolitiska delmål. Finansierings- och organisationsformer, roller och ansvars-
förhållanden samt formella och informella mål för olika aktörer är inte utformade för att 
en sådan bredare avvägning mellan alla transportpolitiska delmål kommer att genom-
föras i länet. Intervjusvaren kan tolkas som att det finns en klar transportpolitisk obalans 
som har kantrat över till förmån för prioriteringen av hög framkomlighet och som utgör 
ett kraftfullt motstånd mot en mer offensiv användning av lägre hastighetsgränser som 
åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten. Det är möjligt att det finns andra institutionella 
förutsättningar som skulle kunna ge ett bättre utfall om det övergripande syftet är att 
medverka till en mer balanserad transportpolitisk måluppfyllelse.  

Det är också intressant att notera kontrasten mellan den formellt sett mycket tydliga 
reglering som finns om hur hastighetsgränser ska sättas och förändras och den mer 
informella planerings- och beslutsprocess som leder fram till de ställningstaganden och 
prioriteringar som görs i länstransportplanen och kommunernas planering. Inriktningen 
av planeringen och fördelningen av resurser mellan olika objekt och åtgärder visar 
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tydligt vilken prioritering som beslutsfattarna utgår ifrån. Samtidigt är dessa frågor inte 
föremål för en öppen politisk debatt som skulle kunna möjliggöra en bredare insyn och 
mer transparanta beslutsprocesser. Tvärtom poängterar flera av de intervjuade hur 
viktigt det är att det inte förekommer någon öppen debatt om olika alternativ och/eller 
scenarion för hur regionens transportsystem ska utvecklas och vilka prioriteringar som 
ska göras. En sådan debatt skulle tolkas som en regional oenighet och allvarligt försvåra 
möjligheterna för regionen att få statliga investeringsmedel.  

Hela det starka framkomlighetsintresset utgår därför från regionala och lokala politiska 
ställningstaganden som inte är föremål för en öppen politisk debatt. Samtidigt som 
framkomlighetsintresset starkt påverkar de formella besluten om förändrade hastighets-
gränser enligt intervjusvaren. Formella beslut som är reglerade av trafikförordningen 
och andra regelverk med sedvanliga krav på samråd, yttranden och möjligheter till 
överklagande m.m. Sammanfattningsvis medför dessa förhållanden att det egentligen 
inte finns någon öppen debatt och diskussion om den regionala transportpolitiken där 
olika alternativ och målsättningar kan ställas mot varandra. 

Av intervjusvaren framgår att intentionerna i nollvisionen och de trafiksäkerhets-
politiska målsättningarna som förs fram på den nationella nivån i form av etappmål och 
prioriteringar i första hand slår igenom i det lokala sammanhanget. Vägverkets trafik-
säkerhetsingenjörer på länsnivå och kommunala trafikplanerare deltar i och driver olika 
projekt där trafiksäkerheten ges hög prioritet i form av lägre hastighetsgränser och 
fysiska konstruktioner för hastighetssäkring. På den regionala nivån är framkomligheten 
prioriterad och lägre hastighetsgränser är i en tydlig motsatsställning till intresset för 
hög framkomlighet och korta restider på vägnätet. Därför visar materialet i undersök-
ningen att det finns en koppling mellan den nationella trafiksäkerhetspolitiken och det 
lokala sammanhanget, men att det regionala framkomlighetsintresset inte på samma sätt 
är i linje med de nationella målsättningarna för trafiksäkerhetens utveckling.  

Undersökningsmaterialet i studien är i första hand baserat på intervjuer av ett antal 
aktörer på den regionala hastighetsarenan. Syftet har varit att beskriva och analysera de 
synsätt och föreställningar om hastigheter och hastighetsgränser på vägar och gator som 
förs fram av aktörerna som svar på olika intervjufrågor och den diskussion som har förts 
vid intervjutillfällena. Fortsatt forskning om hastighetsgränser och hastigheter i det 
regionala sammanhanget bör därför vara fokuserad på hur de olika aktörerna faktiskt 
agerar i de planerings- och beslutsprocesser de deltar i och hur hastigheten hanteras vid 
den konkreta utformningen av regionens vägtransportsystem.  
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Intervjuförteckning 

Intervjunummer Befattning Organisation Kön 

1 Trafiksäkerhetsingenjör Vägverket Man 

2 Samhällsplanerare Länsstyrelsen Man 

3 Samhällsplanerare Vägverket  Man 

4 Trafikingenjör Vägverket Man 

5 Tjänsteman Regionförbundet Man 

6 Politiker Landstinget Kvinna 

7 Trafikingenjör Vägverket Man 

8 Trafiksäkerhetsingenjör Vägverket Man 

9 Samhällsplanerare Länsstyrelsen Kvinna 

10 Polis med ledande 
befattning 

Polisen Man 

11 (2 personer) Trafikingenjör och 
Planerare Kommun Man och Kvinna 

12 Trafikplanerare Kommun Kvinna 

13 Trafikpolis Polisen Man 

14 Politiker Kommun Man 

15 Politiker Kommun Man 

16 Trafikplanerare Kommun Man 

17  Trafikplanerare Kommun Man 

18 Trafikplanerare Kommun Man 

19  Politiker Kommun Man 

20 (2 personer) Vd och personalchef Företag inom 
verkstadsindustrin Man och Man 

21 Polis med ledande 
befattning Polisen Man 

22 Tjänsteman Regionförbundet Man 

23 Tjänsteman Regionförbundet Man 

24 Politiker Kommun Man 

25 (2 personer) Politiker och 
Tjänsteman Kommun Kvinna och Man 

26 Platschef Åkeri Man 

27 Regionchef Speditör Man 

28 Vd Åkeri Man 

29 Platschef Transportföretag Man 
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Intervjuguide 
 

”Regionala aktörers syn på hastighetsgränsfrågor” – intervjuguide 

1) Bakgrund och yrkesroll 
• Berätta gärna lite om din bakgrund. 
• Hur länge har du arbetat på (x) och i vilka positioner? 
• Vad är din roll och ditt ansvar vad gäller olika typer av hastighetsrelaterade 

ärenden? 
• Hur många hos er arbetar i anslutning till sådana ärenden och på vilka sätt? 

 

2) Organisationens roll, syn och möjligheter att påverka 
• Vilken formell roll och vilket ansvar har din organisation i förhållande till 

hantering av hastighetsfrågor? 
• Vilka kontakter har du med andra aktörer/organisationer i hastighetsrelaterade 

frågor? 
• Hur fungerar samspelet och samarbete med dessa organisationer? 
• Vilken syn/ståndpunkt har din organisation kring hastighetsfrågan? 
• Vilken syn har du på hastighetens betydelse i förhållande till andra åtgärder och 

prioriteringar av olika slag? 
• Tycker du att rätt prioriteringar görs? Om inte, hur skulle du vilja prioritera? 

 

3) Ärende om hastigheter, ärendehantering mm 
• Hur aktualiseras ofta frågor om hastighet och eventuella förändringar i gällande 

hastigheter – dvs i vilka typer av sammanhang? 
• Vem eller vilka tar initiativ till att diskutera hastigheter? 
• Vilka förhållanden kan ge upphov till en diskussion? 
• Hur ser ärendehanteringen ut? 
• Vilka aktörer är inblandade i diskussioner kring/hantering av hastighetsärenden? 

 

4) Aktörer och deras prioriteringar 
• Vilka är de viktigaste aktörerna i frågor kring hastigheter inom regionen? 
• Hastighetsfrågor utgör en skärningspunkt för aktörer med olika intressen. Hur 

skulle du beskriva de olika berörda aktörerna och deras intressen vad gäller 
högre/lägre hastigheter? 

• Hur ser de olika aktörerna på frågor kring vilka hastighetsgränser som ska/bör 
gälla på olika vägar inom regionen? 

• Vilka prioriteringar har olika aktörer, dvs vilken betydelse tillmäts 
hastighetsgränser relativt andra åtgärder, prioriteringar och transportpolitiska 
mål? 

• Vilka perspektiv har olika aktörer på frågor om vilka eventuella hinder/problem 
som finns mot att ändra hastighetsgränser lokalt eller regionalt? 

• Vilka konflikter finns och hur uttrycks dessa konflikter? Hur hanteras sådana 
konflikter? 
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• Hur ser makten ut – vems ord väger tungt? 
• Finns det aktörer/aktörsgrupper som inte accepterar rådande 

bestämmelser/riktlinjer om hastighetsgränser och som skulle vilja se en 
förändring? 

 

5) Hastighetsfrågor och regional planering/utveckling 
• Vilken roll spelar hastigheter/hastighetsgränser för regionens utveckling?  

Utveckla gärna mer konkret med exempel. 
• Hur ser olika aktörerna på kopplingarna mellan hastigheter och regional 

utveckling? 
• I vilken utsträckning diskuteras hastighetsfrågor explicit eller implicit i olika 

planeringssammanhang, t ex i regionala planer, trafikförsörjningsplaner? 
• Hur ser riktlinjerna ut för bestämmande av hastigheter på specifika vägar och 

hur ser samspelet ut mellan lokal – regional – nationell nivå? 
• Hur sker avvägningar mellan trafiksäkerhet och regional utveckling i konkreta 

fall? 

 

6) Exempel på konkret hantering av hastighetsärenden 
• Kan du kort beskriva ett konkret fall inom regionen, där hastighetsfrågan 

aktualiseras? 
• Hur agerade olika aktörer? 
• Hur gick det till när man skulle fatta beslut om vilka åtgärder som skulle vidtas? 
• Uppstod konflikter och i så fall hur löstes dessa? 
• Vilka aktörer fick inflytande över processen – och med vilka konsekvenser? 
• Vad tycker du skulle kunna ändras för att under lätta sådana processer i 

framtiden? 

 

7) Hastigheter, manligt, kvinnligt 
• Tycker du att det finns en genusaspekt vad gäller hastighetsfrågan? Om ja, på 

vilket sätt? 
• Tror du att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor ser på hastigheter? 
• Tror du att det finns skillnader mellan män och kvinnor i sina yrkesroller i 

förhållande till hantering av hastighetsfrågor? 
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