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Beslut om hastighetsgränser. Prioriteringar, avvägningar och aktörer i regionala 
beslutsprocesser 
av Tomas Svensson, Robert Hrelja och Jane Summerton 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Riksdagen antog regeringens proposition ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället” i 
oktober 1997 (prop. 1996/97: 137). Propositionen slår fast att det långsiktiga målet ska 
vara att ingen dödas eller skadas allvarligt inom vägtransportsystemet samt att väg-
transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av detta. 
Förutom nollvisionens långsiktiga mål arbetar man mot så kallade etappmål. Målet för 
2007 var att färre än 270 personer skulle dödas, ett mål som hade sin bakgrund i 
ambitionen att halvera antalet dödade i vägtrafiken jämfört med 1996. Den faktiska 
utvecklingen av trafiksäkerheten har inte motsvarat målsättningarna. Antalet omkomna i 
trafiken för hela år 2007 uppgick till 471 individer, vilket var en höjning med 26 indi-
vider i jämförelse med år 2006 (SIKA, 2008). Etappmålet för år 2007 kunde därför inte 
nås. Under 2009 föreslog regeringen ett nytt och ännu ambitiösare etappmål. Enligt det 
nya etappmålet ska högst 220 omkomma i trafiken 2020 (prop. 2008/09:93).  

En åtgärd som på kort sikt skulle kunna medföra en markant minskning av antalet 
dödade är sänkta, bättre övervakade och efterlevda 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; 
under förutsättning att hastighetsgränserna efterlevs. En mer offensiv användning av 
lägre hastighetsgränser med syfte att höja trafiksäkerheten har därför en stor potential att 
förbättra trafiksäkerhetens utveckling i en riktning som är i överensstämmelse med noll-
visionens intentioner. 

Föreliggande rapport utgör avrapporteringen av etapp 2 i forskningsprojektet ”Hastig-
hetsgränsfrågor på regional nivå” som har genomförts av Statens väg- och transport-
forskningsinstitutet (VTI). Etapp 1 var fokuserad på att kartlägga och analysera olika 
aktörers syn och roller i samband med hanteringen av hastighetsgränser i en region. 
Etapp 1 avrapporterades i Svensson och Summerton (2007). Syftet med etapp 2 är att 
beskriva och analysera konkreta planerings- och beslutsprocesser kring hanteringen av 
hastighetsgränsfrågor. Ambitionen är att genom en analys av den konkreta 
beslutsprocessen få ökad kunskap om de berörda aktörernas faktiska ageranden i 
förhandlingar och prioriteringsarbete kring hastighetsgränser. 

I etapp 2 beskrivs och analyseras den konkreta beslutsprocessen utifrån följande 
forskningsfrågor: 

• Vilka intressen och anspråk har olika aktörer? 

• Hur driver och framför aktörerna sina intressen och anspråk? 
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• Vilka faktorer avgör de slutliga besluten om hastighetsgränser? 

• I vilken utsträckning beaktas olika transportpolitiska mål (till exempel 
tillgänglighet samt säkerhet, miljö och hälsa) i diskussionerna om 
hastighetsgränser? 

Studien baseras i första hand på intervjuer med myndighetsföreträdare och privat-
personer samt en genomgång av dokumentationen av ett antal ärenden om förändrade 
hastighetsgränser som har aktualiserats genom ansökningar till länsstyrelsen. Studien är 
i första hand avgränsad till Östergötlands län men relateras också i relevanta delar till 
förhållanden inom den berörda Vägverksregionen som består av fem län, och till den 
nationella nivån. 

Det statliga vägnätet utanför tätort där länsstyrelsen eller Vägverket fattar beslut om 
förändrade hastighetsgränser utgör studiens fokus. Länsstyrelsen fattar beslut om 
förändrade hastighetsgränser genom lokala trafikföreskrifter. Vägverket kan fatta så 
kallade långa beslut om avvikelser från bashastigheten 70 km/tim på statliga vägar 
utanför tätbebyggt område eller besluta om att bashastigheten åter ska gälla på den 
aktuella sträckan. 

Studiens resultat visar att samtliga medverkande myndigheter prioriterar biltrafikens 
framkomlighet på vägen före de närboendes upplevda säkerhet och trygghet. Nästan alla 
ansökningar om sänkta hastighetsgränser från privatpersoner avslås av länsstyrelsen. De 
restidsförluster som skulle bli fallet om hastighetsgränsen sänktes anses som tillräckligt 
stora av myndigheterna för att inte gå med på att sänka hastighetsgränserna enligt de 
sökandes önskningar. Det framgår tydligt av undersökningsmaterialet att det är 
Vägverket som har det dominerande, direkta inflytandet över beslut om hastighets-
gränser i länet trots att det är länsstyrelsen som fattar de formella besluten om lokala 
trafikföreskrifter. Vägverket besitter den reella ämneskompetensen om vägnätet, dess 
fysiska standard och kopplingen till den mätbara trafiksäkerheten. De prioriteringar och 
bedömningar som de intervjuade trafikingenjörerna för fram som Vägverkets ställnings-
taganden delas av de intervjuade tjänstemännen från länsstyrelsen och polismyndig-
heten. Den faktiska beredningen görs därför av Vägverket och grunden för myndig-
heternas sinsemellan mycket stora samsyn vilar på Vägverkets prioriteringar och 
kompetens. 

De två mål eller prioriteringar som balanseras mot varandra i besluten om förändrade 
hastighetsgränser är framkomlighet och trafiksäkerhet. Det framgår också av undersök-
ningsmaterialet att de intervjuade tjänstemännen gör en relativt bred tolkning av 
begreppet ”framkomlighet”. För många av dem har vägarna en grundläggande sam-
hällelig uppgift att erbjuda snabba och enkla möjligheter för biltrafiken att ta sig mellan 
två punkter. Tjänstemännen uppfattar att det finns en väl förankrad uppfattning bland 
medborgare att detta är vägtransportsystemets grundläggande uppgift. För många av de 
intervjuade tjänstemännen är det därför av största betydelse att det som beslutas kan 
accepteras av dem som färdas på vägen. Acceptansfrågan är den viktigaste bedömnings-
grunden kopplad till det grundläggande samhälleliga framkomlighetsanspråket. 

Framkomlighetsintressen, formulerade på lite olika sätt av olika aktörer, har därmed 
stort inflytande över de fattade besluten. Avvägningen görs mellan framkomlighet och 
trafiksäkerhet där det i första hand är konsekvenser för trafikanter på vägen som vägs 
samman till en helhetsbild. Övriga transportpolitiska eller andra mål är inte alls eller i 
ytterst begränsad omfattning representerade som bedömningsgrunder. De stora 
förlorarna av den samsyn och praxis som har utvecklats mellan myndigheter är 
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privatpersoner som oroar sig för sin säkerhet och som av den anledningen har ansökt 
om hastighetsbegränsningar. De har mycket svårt att få gehör för sina önskemål.  

För de intervjuade privatpersonerna framstår länsstyrelsens avslag på deras ansökningar 
om ändrade hastighetsgränser som oförståeliga. De accepterar inte att deras upplevda 
säkerhet riskeras för att säkerställa att vägarnas framkomlighetsfunktion garanteras. Den 
oro de beskriver tar myndigheter inte hänsyn till eftersom någon allvarlig olycka ännu 
inte har inträffat. Tjänstemännens bevakande av det samhälleliga framkomlighets-
anspråket resulterar i att många privatpersoner beskriver myndigheterna som verklig-
hetsfrämmande.  

Med utgångspunkt från studiens resultat diskuteras också olika frågor som dels kan vara 
föremål för fortsatt forskning, dels kan användas i en diskussion om utvecklingsbehov 
och förändringar/förbättringar av den tillämpade beslutsmodellen i samband med 
förändrade hastighetsgränser. En första fråga som delvis kan antas förklara privat-
personers och myndigheters skilda prioriteringar och privatpersoners beskrivningar av 
myndigheterna som cyniska har att göra med den tämligen snäva tolkning av begreppet 
”trafiksäkerhet” som myndigheter använder vid t.ex. formuleringen av alla avslags-
beslut efter ansökningar om sänkta hastighetsgränser. Med ”trafiksäkerhet” avses i 
dessa sammanhang framförallt den objektivt mätbara olycksfrekvensen. I den politiska 
diskussionen inom trafiksäkerhetsområdet lyfts också begreppet upplevd ”trygghet” 
fram som en central målvariabel att likställa med begreppet ”säkerhet”. Om med-
borgares upplevda trygghet i praktiken ska användas som en målvariabel, hur ska då en 
avvägning mot statistiskt uppskattad säkerhet ske?  

En annan fråga som hänger samman med prioriteringen mellan trygghet och säkerhet 
rör vilka anspråk på vägen som egentligen ska tillgodoses och hur de ska balanseras 
genom hastighetsregleringen. Framkomlighet är ett centralt anspråk för de myndigheter 
som medverkar i den formella beslutsprocessen. Frågan är dock vad begreppet 
egentligen står för och hur framkomlighet är relaterat till de transportpolitiska målen 
och andra politiska målsättningar. Det framkommer av studiens resultat att det finns 
flera olika tolkningar av framkomlighetsbegreppet som är förhållandevis oklara och 
svåra att använda som bedömningsgrunder för t.ex. beslut om hastighetsgränser. 

Denna studie tyder på att de största utvecklingsbehoven är kopplade till hur besluts-
modellen och det beslutsfattande systemet egentligen är utformade i samband med 
beslut om förändrade hastighetsgränser. Hastighetsgränserna prövas inte utifrån en 
samlad transportpolitisk målbild. De tillämpade bedömningsgrundernas koppling till 
transportpolitiska och andra mål är oklara och delvis öppna för olika tolkningar. 
Prövningen av lokala avvikelser beror på vilka ansökningar som kommer in till 
länsstyrelsen. Det är inte trafiksituationen på specifika vägsträckor som avgör om 
ärenden väcks utan om någon ansöker om en förändring till länsstyrelsen. Nära 
sammanhängande med denna problematik är att prövningen av ansökningar om sänkta 
hastighetsgränser enligt den nu tillämpade formella beslutsordningen endast omfattar 
just hastighetsgränsen. Av intervjusvaren framgår att många av de inblandade tjänste-
männen, och även privatpersonerna som har ansökt om sänkta hastighetsgränser, 
efterlyser en bredare ”säkerhets- och trygghetsprövning”.  
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Decisions on speed limits 
Priorities, trade-offs and actors in regional decision-making 
by Tomas Svensson, Robert Hrelja and Jane Summerton 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The Swedish Parliament adopted the Government Bill "Vision Zero and the traffic safe 
society" in October 1997 (prop. 1996/97: 137). The bill states that the long term goal of 
Swedish policy on traffic safety is that no one should be killed or seriously injured in 
road transport and that road design and operation should be adapted to the demands that 
follow from this goal. The middle-term goal for 2007 was fewer than 270 people killed, 
a goal which had its origin in the ambition to reduce the number of fatalities in road 
accidents by 50% compared to 1996. The actual development of road safety has fallen 
short of objectives. The number of traffic fatalities for the year 2007 amounted to 471 
individuals, which was an increase by 26 individuals in comparison with 2006 (SIKA, 
2008). Subsequently, the intermediate target for 2007 could not be reached. In 2009 the 
government proposed a new target. The target states that the upper limit for road 
fatalities in 2020 is 220 individuals. (Government Bill 2008/09: 93).  

A measure that in the short term could lead to a marked reduction in the number of 
fatalities in road accidents is lower speed limits and seeing to it that these limits are 
monitored and complied with. Research indicates that even the most vulnerable road 
users survive if they get hit by a car at 30 km/h in the current road transport system. At 
speeds of 50 km/h or greater, however, most people die in accidents involving a car. A 
newer car is built to protect the passengers up to 65–70 km/h in a frontal collision and at 
45–50 km/h in a side impact collision. If speed limits are set to a maximum of 30 km/h 
in traffic areas where vulnerable road users interact with other road users, at a maximum 
of 50 km/h at intersection points and at a maximum of 70 km/h on stretches of road 
where cars meet without separation, the number of killed and seriously injured in road 
transport would be reduced substantially. A more ambitious use of lower speed limits to 
improve road safety is therefore a concrete measure with a strong potential to advance 
road safety development in a direction that is consistent with the intentions of Vision 
Zero.  

This report concerns the results of phase two of the research project "Speed issues on a 
regional level," which has been conducted by the Swedish National Road and Transport 
Research Institute (VTI). Phase one focused on identifying and analyzing various 
stakeholders’ views and roles in the management of speed limits in a region (see 
Svensson and Summerton 2007). The purpose of phase two is to describe and analyze 
concrete planning and decision making processes by which the actual setting of speed 
limits is discussed and implemented among relevant actors. The ambition is that 
analyzing the actual decision-making will enhance the understanding of actors’ 
relations, negotiations and prioritizing in setting speed limits.  

Phase 2 describes and analyzes the concrete decision-making concerning the setting of 
speed limits with focus on the following research questions:  

• What interests, positions and claims can be associated with different actors?  

• How do different actors work for their interests and claims?  
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• What factors determine the final decisions on speed limits?  

• What role do various transport policy objectives (such as availability and safety, 
environment and health) have in shaping actors’ positions on speed limits?  

The study is based primarily on interviews with official representatives from the 
relevant authorities and private individuals as well as examination of documentation of 
a number of cases of contested speed limits as indicated by applications to the County 
Board. The study is primarily limited to the County of Östergötland but also concerns 
relevant relations within the broader Swedish Road Administration (SRA) region 
consisting of five counties, as well as relations with the national level.  

The focus of the study is the national road network outside urban areas where the 
County Board or the SRA decides on changes in speed limits. The County 
Administrative Board decides on changes in speed limits that are determined by local 
traffic regulations. SRA can take a so-called long-term decision on deviations from base 
speed of 70 km/h on public roads outside the urban area or decide to reinstall the base 
speed limit.  

The results show that all participating agencies give a stronger priority to car traffic 
mobility than to the private citizens’ perceived safety and security in cases where 
residents contest speed limits on specific stretches of road. Almost all applications for 
reduced speed limits from private citizens are rejected by the County Board. The losses 
in travel time that would occur if the speed limit was lowered is considered important 
by the authorities and forms the basis for not agreeing to lower the speed limits 
according to the private citizens' desires. It is clear from the study that SRA has 
dominant direct control over decisions about speed limits despite the fact that it is the 
County Board that takes the formal decisions on local traffic regulations. SRA has the 
real expertise on the road network, its physical standards and links to the measurable 
road safety. The priorities and estimates that the traffic engineers from the SRA use in 
their decision making are shared by the interviewed officials from the County Board 
and the Police Authority. The actual processing of the cases is done by the SRA and the 
basis for the authorities’ consensus rests on the SRA's priorities and competence.  

The two goals or priorities that are balanced against each other in actual decisions about 
changing speed limits are mobility and road safety. It is also clear from the study that 
the interviewed officials make a fairly broad interpretation of "mobility". For many of 
these actors, a fundamental societal objective of the road network is to provide quick 
and easy opportunities for car traffic and travel. Officials perceive that there is a well-
rooted perception among citizens concerning the basic task of the roads. For many of 
the interviewed officials, it is therefore of paramount importance that what is decided 
will, in a broad sense, be socially accepted by those who travel on the road. Acceptance 
is the key issue of actors’ assessment as related to the perceived value of mobility in 
society.  

Mobility interests, formulated in slightly different ways by different actors, have thus 
considerable influence over the decisions on speed limits that are made. The balance is 
made between the policy goals of mobility and safety, where it is primarily the impact 
on road users that is assessed. Other transport policy and other objectives are not 
represented in actors’ assessments and priorities. The major “losers” in the common 
understandings and practices that have developed between the authorities are those 
private citizens who are concerned for their safety and have requested lower speed 
limits for that reason. They have severe difficulties in influencing the authorities’ 
decision making. 
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The interviewed individuals typically view the County Administrative Board's rejection 
of their applications for lowering speed limits as incomprehensible. They do not accept 
that their perceived security risk is not accounted for and that road mobility is 
prioritised by the officials. The officials are taking no account because serious accidents 
have not yet occurred. One consequence of the officials’ prioritising of mobility over 
traffic safety is that many of the individuals in this study describe the authorities as 
divorced from reality.  

Based on the findings of the study, various issues for further research are discussed, 
issues that also provide input in discussions about how to develop and improve current 
decision making models in the context of changing speed limits. A first issue which 
may partly explain the difference between individuals’ and officials’ priorities and the 
labelling of the authorities as “cynical”, has to do with the officials’ rather narrow 
interpretation of "road safety”, for example in the formulation of all denials of requests 
for reduced speed limits. In this context, "road safety" means specifically the objectively 
measurable frequency of accidents. However, the political discussion in the field of road 
safety also highlights the concept of perceived "security", which has emerged as a key 
target variable to equate the term "safety". If citizens perceived that security is to be 
used as a target variable, how can security be weighed against the statistically estimated 
concept of safety?  

A second issue related to the priority between security and safety concerns what claims 
on the road are actually met and how different actor positions and claims are balanced 
through speed limit regulations. Mobility is a central claim of the authorities involved in 
the formal decision-making. The question is what the term really stands for and how 
mobility is related to transport policy objectives and other policy objectives. This 
study's findings indicate that actors have different interpretations of the concept of 
mobility – interpretations that are relatively obscure and difficult to use as criteria for 
decisions about speed limits.  

This study suggests that there is a need to develop the decision-making model and the 
decision-making system that guides decisions on changes in speed limits. Speed limits 
are not currently assessed on the basis of an overall transport policy target perspective. 
The links between speed limits and transport objectives and policy are unclear and 
partly open to different interpretations. Possible local deviations in speed limits are 
determined by the requests received by the County Administrative Board; that is, it is 
not the traffic situation per se at specific sections that determine if cases are dealt with, 
but rather if a private citizen applies for a change to the County Board. Closely 
correlated with this situation is that the process for applying for reduced speed limits is, 
according to the current formal decision-making model, restricted to pertain precisely to 
the speed limit and nothing else. The interview responses show that many of the 
officials involved, and even private citizens who have applied for reduced speed limits, 
call for a broader "safety and security review" process that involves more policy 
measures than speed limits.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Riksdagen antog regeringens proposition ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället” i 
oktober 1997 (prop. 1996/97:137). Propositionen slår fast att det långsiktiga målet ska 
vara att ingen dödas eller skadas allvarligt inom vägtransportsystemet samt att 
vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av 
detta. Nollvisionen medförde att tyngden för det transportpolitiska målet om trafik-
säkerhet ökades avsevärt i förhållande till andra mål. Det gällde i första hand relationen 
mellan de dåvarande planeringsmålen för framkomlighet för biltrafiken och hög trafik-
säkerhet. År 2003 bekräftade regeringen att det långsiktiga målet ligger fast och man 
presenterade förslag som man menade var en fortsättning och intensifiering av 
trafiksäkerhetsarbetet (prop. 2003/04:160).  

Förutom nollvisionens långsiktiga mål arbetar man mot så kallade etappmål. Målet för 
2007 var att färre än 270 personer skulle dödas, ett mål som hade sin bakgrund i 
ambitionen att halvera antalet dödade i vägtrafiken jämfört med 1996. Den faktiska 
utvecklingen av trafiksäkerheten har inte motsvarat målsättningarna. Antalet omkomna i 
trafiken för hela år 2007 uppgick till 471 individer, vilket var en höjning med 26 
individer i jämförelse med år 2006 (SIKA, 2008). Etappmålet för år 2007 kunde därför 
inte nås. Vägverket menar i sin årsredovisning från 2008 att etappmålet inte har varit 
tillräckligt styrande och att trafiksäkerhetsåtgärder har introducerats alltför långsamt 
eller inte alls (Vägverket 2008, s. 35). Under 2009 föreslog regeringen ett nytt och ännu 
mer ambitiösare etappmål. Enligt det nya etappmålet ska högst 220 omkomma i trafiken 
2020 (prop. 2008/09:93).  

Den enda åtgärd som på kort sikt skulle kunna medföra en markant minskning av 
antalet dödade är sänkta, bättre övervakade och efterlevda 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, 
under förutsättning att hastighetsgränserna övervakas och efterlevs. Det kan därför 
konstateras att en mer offensiv användning av lägre hastighetsgränser med syfte att höja 
trafiksäkerheten har en stor potential att förbättra trafiksäkerhetens utveckling i en 
riktning som är i överensstämmelse med nollvisionens intentioner. 

År 2007 infördes ett nytt hastighetsgränssystem som i jämförelse med det tidigare 
systemet medför en ökad prioritering av trafiksäkerhetsmålet. I det svenska regelverket 
för hastighetsgränser på vägnätet kommer det även fortsättningsvis att finnas endast två 
bashastigheter, 50 km/tim inom tätbebyggt område och 70 km/tim utanför tätorter. Men 
betydligt fler hastighetsgränser används på gator och vägar. Dessa hastighetsgränser har 
formellt beslutats för varje särskild delsträcka av någon av aktörerna Vägverket, 
länsstyrelser eller kommuner. Vem som har fattat beslutet är beroende av vem som har 
beslutanderätten enligt trafikförordningen. Varje beslut föregås av ett formellt reglerat 
handläggningsförfarande.  
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Vid nyinvesteringar och ombyggnader av vägnätet är hastigheten en del av ett större 
sammanhang och integrerad med kapacitet och utformning. Det innebär att hastighets-
frågan 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. 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 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 öppnar upp för möjligheter till informell påverkan. Det kan 
hävdas att det är i de lokala förhandlingsprocesserna som de viktiga konflikterna samt 
kampen om makten och inflytande över den långsiktiga transport- och trafiksäkerhets-
politiken utspelar sig. Det är här de högt ställda politiska visionerna om ett tillgängligt 
och trafiksäkert transportsystem prövas praktiskt.  

Det nya hastighetsgränssystemet medför en delvis ny situation i form av nya hastighets-
gränser. I det nya systemet kommer också hastigheterna 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim 
att användas. Vägverket anger som motiv för att införa fler nivåer att det skulle under-
lätta en anpassning av hastigheterna till rådande förhållanden och därmed åstadkomma 
ett hastighetsgränssystem som är effektivare i förhållande till nollvisionen och de 
transportpolitiska målen. Anpassningen av hastighetsgränserna skulle kunna ge prak-
tiska konsekvenser 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 koppling mellan hastigheter och förutsättningar för en 
säkrare trafik blockerades i det föregående, mer trubbiga hastighetsgränssystemet enligt 
Vägverket (Vägverket, 2005:100).  

Den omprövning av hastighetsgränserna som nu görs inom ramen för det nya 
hastighetsgränssystemet är den mest djupgående översyn av gällande hastighetsgränser 
som har genomförts under de senaste tre, fyra decennierna. Utfallet av denna process 
kommer att ge en god bild av hur prioriteringar mellan olika transportpolitiska mål görs 
vid beslut om hastighetsgränser för vägnätets olika delar. Den förändringen pågår 
emellertid för fullt i skrivande stund och har inte varit möjlig att beskriva och analysera 
inom ramen för föreliggande studie.1 För att förstå förutsättningarna för en 
framgångsrik implementering av det nya systemet är det viktigt att analysera den 

                                                 
1 Se dock Svensson och Svensson (2009) för en diskussion om regionala aktörers syn på det nya 
hastighetsgränssystemet och införandeprocessen. 
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dynamik och de prioriteringar som präglar lokala och regionala beslutsprocesser i 
samband med hastighetsgränser, processer som har utvecklats över tid och som följer 
med in i det nya systemet.  

 
1.2 Syfte 
Föreliggande rapport utgör avrapporteringen av etapp 2 i forskningsprojektet 
”Hastighetsgränsfrågor på regional nivå”. Syftet med etapp 1 var att kartlägga och 
analysera olika aktörers syn och roller i samband med hanteringen av hastighetsgränser i 
en region. Etapp 1 avrapporterades i Svensson och Summerton (2007). Resultaten från 
etapp 1 kommer att sammanfattas även i föreliggande rapport.2 Syftet med etapp 2 är att 
beskriva och analysera konkreta planerings- och beslutsprocesser kring hanteringen av 
hastighetsgränsfrågor som har gjorts till föremål för förhandlingar och prioriteringar 
mellan aktörer med olika anspråk, makt, intressen och mandat på den regionala arenan. 
Ambitionen är att genom en analys av den konkreta beslutsprocessen få ökad kunskap 
om de berörda aktörernas faktiska ageranden i förhandlingar och prioriteringsarbete 
kring hastighetsgränser. Forskningen i etapp 2 är även fortsättningsvis inriktad på att 
fördjupa kunskapen om den vardagliga praktiken, dvs. ”de många små besluten” som 
kontinuerligt fattas i de planerings- och beslutsprocesser som formar hastighetsgränser 
inom en region. 

Den empiriska utgångspunkten för etapp 2 utgörs av konkreta hastighetsärenden på det 
statliga vägnätet utanför tätort i Östergötlands län (som även studerades i etapp 1). 
Längs med olika sträckor i regionens vägnät finns ett flertal olika hastighetsgränser som 
utgör resultat av formella beslut. Det är också uppenbart att vägar som ur vissa utgångs-
punkter är förhållandevis lika (vägtyp, flödestyp etc.) inte har behandlats lika vad gäller 
besluten om olika hastighetsgränser. Vi kommer i första hand att studera den konkreta 
hanteringen av hastighetsgränser i de ärenden som väcks av privatpersoner när de 
ansöker om förändrade hastighetsgränser i form av lokala trafikföreskrifter till 
länsstyrelsen i Östergötlands län. I praktiken innebär det att vi analyserar ansökningar 
om sänkningar av hastighetsgränser eftersom ingen privatperson under den undersökta 
perioden har ansökt om höjningar. Vi kommer också att beröra de tidigare hastighets-
gränsöversynerna inom Vägverket, speglade genom olika intervjupersoners upplevelser 
och erfarenheter. 

I etapp 2 beskrivs och analyseras den konkreta beslutsprocessen utifrån följande 
forskningsfrågor: 

• Vilka aktörer medverkar formellt och informellt i planerings- och 
beslutsprocessen? 

• Vilka intressen och anspråk har olika aktörer? 

• Hur driver och framför aktörerna sina intressen och anspråk? 

• Vilka faktorer avgör de slutliga besluten om hastighetsgränser? 

• I vilken utsträckning beaktas olika transportpolitiska mål (t.ex. tillgänglighet 
samt säkerhet, miljö och hälsa) i diskussionerna om hastighetsgränser?  

                                                 
2 Den teoretiska bakgrunden och beskrivningen av den formella hanteringen av hastighetsgränser är 
gemensam för båda etapperna.  
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1.3 Metod, material och avgränsningar 
I rapporten identifieras en regional arena för hanteringen av frågor om hastighetsgränser 
på vägnätet. Med arena menas den mötesplats som bildas när aktörer och aktörsgrupper 
som har ett ansvar för eller känner ett engagemang för ett fenomen eller en fråga (t.ex. 
alkoholpolitiken, trafiksäkerhet, hastighetsfrågan), diskuterar, agerar och i viss mån 
samspelar i anslutning till denna fråga (Clarke, 2005; Summerton, 2005). Var och en av 
aktörerna har sitt eget perspektiv på frågan. Aktörerna inom en arena behöver 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.  

En arena har ofta en geografisk förankring och i vårt fall har indelningen av Sverige i 
län som administrativ enhet utgjort grund för valet av undersökningsområde. Ett län är 
relevant att studera eftersom det är Länsstyrelserna som fattar beslut i ärenden som 
väcks av privatpersoner som ansöker om förändrade hastigheter i form av lokala 
trafikföreskrifter.3 Det är också inom denna arena som många överväganden och 
diskussioner om hastighetsgränser äger rum, specifikt i anslutning till det 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. I föreliggande 
studie använder vi Östergötlands län som arena.  

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). I en fallstudie är inte resultaten i första hand empiriskt 
generaliserbara; empiriska omständigheter som enskilda intervjupersoners uppfattningar 
och föreställningar är inte generaliserbara. Möjligheterna till generaliserbarhet ligger 
istället i resultatens förmåga att vara analytiskt generaliserbara. Med detta menas att 
förmågan till generaliserbarhet uppnås genom analytiska och principiella resonemang 
som kan dras av resultaten från studien och som kan ligga till grund för formulering av 
hypoteser om förhållanden på andra platser. Det finns samtidigt inga skäl att befara att 
planerings- och beslutsprocesserna i Östergötland skulle avvika markant från hante-
ringen i andra svenska län och utgöra unika fall vad gäller de frågeställningar som 
behandlas i projektet. Ett sådant resonemang utesluter emellertid inte att regionala 
skillnader förekommer inom de olika delområden som analyseras i studien.  

Undersökningen baseras på två sorters material, nämligen skriftliga källor och muntliga 
källor i form av intervjuer.  

 
1.3.1 Muntliga källor 
De muntliga källor som studien bygger på består av intervjuer med individer. Intervju-
erna kan delas in i tre kategorier: intervjuer med politiker, tjänstemän och privat-
personer (intervjuförteckning, se bilaga 1). De politiker som har intervjuats är 
kommunernas ledande kommunalråd som också oftast innehar ordförandeposten i 
respektive kommunstyrelse. De intervjuade tjänstemännen arbetar på Vägverket, 
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regionförbundet Östsam, kommuner och inom länets 

                                                 
3 Den formella hanteringen och olika myndigheters ansvar beskrivs i detalj i kapitel 3.  
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polismyndighet.4 De intervjuade tjänstemännen har identifierats på två sätt. Först har vi 
kartlagt ett antal relevanta aktörer genom att utgå från den formella regleringen 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 diskussioner 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-
ningen utöver de som identifierats i det första steget med utgångspunkt i den formella 
regleringen av hastighetsgränser.  

Förutom de individer som i sina respektive yrkesroller eller politiska uppdrag hanterar 
frågor om hastighetsgränser, har vi också intervjuat privatpersoner som har ansökt om 
att hastighetsgränsen ska sänkas på en viss sträcka i det regionala vägnätet och därmed 
initierat en beslutsprocess om ansökningarna ska beviljas eller avslås. Dessa privat-
personer är i samtliga fall permanent- eller fritidsboende utmed den väg där de har 
ansökt om sänkt hastighetsgräns. I vissa fall kombineras boendet med någon form av 
verksamhet (t.ex. uthyrning av stallplatser, gårdsbutik) som också utgör ytterligare skäl 
för privatpersonens ansökan och framförda argument för att hastighetsgränsen bör 
sänkas. Privatpersonerna identifierades genom de ansökningar om hastighetssänkningar 
som skickats till Länsstyrelsen Östergötlands län under perioden 2005 till våren 2008. 
De privatpersoner som intervjuades var främst de som relativt nyligen hade ansökt om 
hastighetsbegränsningar. Vi valde också intervjupersoner utifrån hur omfattande den 
skriftliga dokumentationen var i anslutningar till ärendena, för att få ett så fylligt 
empiriskt underlag som möjligt.  

Totalt har 30 intervjuer genomförts inom projektets etapp 2 under perioden från mars 
2008 till mars 2009.5 Av dessa är 11 intervjuer med tjänstemän, 3 med politiker och 
16 med privatpersoner. Intervjuerna med tjänstemän och politiker har haft en 
genomsnittlig 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 
organisationens kontorslokal. Intervjuerna med privatpersoner har genomförts via 
telefon. Dessa intervjuer varierar i omfattning från 10–15 minuter till ca 1 timme med 
en genomsnittlig intervjutid på ca 25 minuter.  

Intervjuerna är av karaktären semistrukturerade intervjuer. Det innebär att forskaren 
utgår ifrån en viss uppsättning av frågor, men lämnar stort utrymme för frågor eller 
sakområden som den intervjuade personen själv tar upp och utvecklar. Intervjufrågorna 
bildar därmed en ram för samtalet samtidigt som de ger flexibilitet för såväl forskaren 
som den intervjuade att diskutera frågor som genererats under samtalets gång. När det 
finns material från intervjuerna som exemplifierar våra slutsatser redovisar vi dem som 
citat. Citaten är språkligt redigerade för att underlätta läsbarheten; Vi har t.ex. tagit bort 
upprepningar och hummanden. Ibland har citaten kortats vilket markeras med punkter 
inom hakparentes. Ibland har ord lagts till för att förbättra läsbarheten vilket också 
markeras inom hakparentes.  

I samband med analys av intervjuerna är det viktigt att forskaren är medveten om de 
eventuella nackdelar som snöbollsmetoden medför (t.ex. att vissa aktörer selektivt 
hänvisar till sådana andra aktörer som man upplever har liknande perspektiv som de 

                                                 
4 Se kap två för en beskrivning av hur hastighetsärenden formellt hanteras.  
5 Vissa intervjupersoner har intervjuats flera gånger.  
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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.  

De personer som har intervjuats utifrån sin anställning med ett formellt ansvar för 
hantering av hastighetsgränsfrågor eller utifrån ett politiskt uppdrag med ett ansvars-
område som omfattar frågor om hastighetsgränser och infrastruktur, betraktas som 
representanter för sina respektive organisationer. Eftersom varje organisation består av 
en heterogen grupp av personer med delvis 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 tydliggjort att varje person har valts utifrån dennas 
yrkesroll i hanteringen av hastighetsgränser. Ingen intervjuperson har villkorat sina 
uttalanden med hänvisning till att dessa uttalanden bör särskiljas från något annat, 
”officiellt” synsätt hos sin organisation. Inför varje intervju har vi beskrivit hur vi ska 
använda intervjun i rapporten och att vi inte ska namnge personerna om vi hänvisar till 
intervjuerna med dem eller redovisar deras svar i form av citat.  

 
1.3.2 Skriftliga källor 
Utöver intervjuerna har skriftliga källor använts som t.ex. plandokument, policydoku-
ment, verksamhetsberättelser, interna PM, framställningar, brev, forskningsrapporter 
och tidningsartiklar. Detta material har genererats dels genom forskarens egen informa-
tionssökning, dels genom de intervjuade personerna. Dessutom ingår alla ansökningar 
(87 stycken) om sänkta hastighetsgränser till Länsstyrelsen i Östergötland under 
perioden 2005 till våren 2008 i undersökningsmaterialet. För två riksvägar i länet, Rv 35 
och Rv 32 ingår också alla gällande beslut om hastighetsgränser som regleras med 
lokala trafikföreskrifter i studiens undersökningsmaterial.  

 
1.3.3 Forskningsprocessen 
De olika sorternas material har sedan använts för att i en iterativ process ta fram 
kunskap om vilka prioriteringar olika aktörer gör och hur deras perspektiv påverkar 
konkreta planerings- och beslutsprocesser kring hanteringen av hastighetsgränsfrågor. 
Det tidigare arbetet i etapp 1 gav en förförståelse som användes vid tolkningen av de 
dokument som finns i anslutning till ansökningarna om sänkta hastighetsgränser. 
Parallellt med dokumentstudierna intervjuades tjänstemän, politiker och privatpersoner. 
Varje intervju har transkriberats (dock inte av forskarna själva) och i vissa fall komplet-
terats med ytterligare anteckningar i form av observationer och särskilda intryck från 
respektive intervju. Detta material har sedan analyserats genom att med utgångspunkt i 
intervjufrågorna 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. Vi har inte haft ambitionen att avgöra om 
beslut om hastighetsgränser är ”rätta eller felaktiga” eller om privatpersoners oro över 
trafiksituationer är berättigad. 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.  
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1.3.4 Avgränsningar 
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. En intervju har också genomförts med en handläggare vid en 
länsstyrelse i ett angränsande län som har god erfarenhet av praktiken i Östergötland.  

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 att påverka de förhållanden som beskrivs och analyseras i 
rapporten.  

En ytterligare avgränsning är att fokus för studien i huvudsak utgörs av det statliga 
vägnätet utanför tätort. Där är det länsstyrelsen, i form av lokala trafikföreskrifter, eller 
Vägverket, i form av s.k. långa beslut om avvikelse från bashastigheten, som har den 
formella beslutanderätten om hastighetsgränsen. Kommuner och polismyndigheter 
fungerar i de fallen som instanser som ska ges möjlighet att yttra sig över förslagen till 
beslut. I intervjuer med kommunala trafikplanerare och kommunala politiker berörs 
också förhållanden vid beslut om hastighetsgränser som kommunen har rätt att besluta 
om på det egna kommunala vägnätet eller på statliga vägar inom tätort. 

Huvuddelen av intervjuerna i studien genomfördes innan omskyltningen av förändrade 
hastighetsgränser som en följd av det nya hastighetsgränssystemet påbörjades i 
september 2008. Den besluts- och planeringspraktik som i huvudsak avses i studien rör 
därför förhållandena före implementeringen av det nya hastighetsgränssystemet. Vår 
utgångspunkt är dock att den besluts- och planeringspraktik vi studerar aktualiserar 
samma avvägningar och prioriteringar som i det nya systemet. Många av responden-
terna var vid intervjutillfället fullt sysselsatta med förberedelser och planering inför 
genomförandet av det nya hastighetsgränssystemet, vilket även påverkade intervju-
svaren. 

 
1.4 Rapportens disposition och läsanvisningar 
Efter inledningskapitlet följer en beskrivning av rapportens teoretiska ram (kapitel 2), 
dvs. arenaperspektivet samt en selektiv översikt av tidigare samhällsvetenskaplig 
forskning om hastighet och hastighetsgränser. I det kapitel som sedan följer (kapitel tre) 
görs en kort genomgång av det formella regelverk som utgör grunden för hastighets-
regleringen av vägnätet och vilka roller som regelverket tillskriver olika myndigheter. 
Kapitlet beskriver också hur det formella regelverket tillämpas i det studerade länet, 
Östergötland, vad gäller de yttre formerna för hur frågan om vilka hastighetsgränser 
som ska gälla hanteras. I kapitel fyra ges en sammanfattning av de viktigaste resultaten 
från etapp 1 i projektet som studerade regionala aktörers syn på hastighetsgränser. 
Kapitlet utgör en utgångspunkt för den empiriska genomgången av den konkreta 
beslutsprocessen i samband med förändrade hastighetsgränser som inleds i kapitel fem. 
Kapitel fem utgörs av en diskussion av det undersökningsmaterial som har tagits fram 
genom att intervjua privatpersoner som har ansökt om sänkta hastighetsgränser till 
länsstyrelsen och genom att gå igenom relevanta beslutsdokument. 
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I kapitel sex beskrivs och diskuteras de inblandade myndigheternas beslutsprocesser i 
samband med ändrade hastighetsgränser, ett avsnitt som utöver de formella dokumenten 
också är baserat på intervjuer av de tjänstemän från respektive myndighet, dvs. 
länsstyrelsen, Vägverket och polismyndigheten, som konkret deltar i processen. 
Rapporten avslutas sedan med två mer analytiska kapitel. I kapitel sju görs en 
sammanfattande analys av det material som studien har hanterat, där de viktigaste 
resultaten presenteras och diskuteras. I det avslutande kapitel åtta kopplas studiens 
resultat till inriktningen av den fortsatta forskningen inom området samt till de mest 
angelägna utvecklingsbehov som studien har identifierat. 
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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 i Sverige. Därefter presenteras det analytiska 
perspektiv som ligger till grund för denna studie.  

 
2.1 Tidigare forskning om hastigheter – en selektiv översikt 
Tre relevanta sektorsrapporter som fokuserar på utvecklingen av hastighetsfrågan 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 hastighetskriteriernas 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 kriteriernas utformning under framför allt 1990-talet 
samt ger förslag till framtida strategier. Göran Nilssons rapport Utvecklingen av hastig-
hetsgränssystemen i Sverige på landsbygden beskriver hur hastighetsgränssystemet på 
landsvägar utvecklades framför allt under perioden 1960–2001. Rapporten visar även 
erfarenheterna av vissa förändringar i hastighetsgränserna i form av uppskattade 
faktiska hastigheter samt olycksfallsutvecklingen. 

Christer Hydéns rapport Vägverkets myndighetsutövning inom hastighetsområdet – 
analys och slutsatser (2004) fokuserar på Vägverkets ärendehantering inom hastighets-
området och syftar till att belysa i vilken utsträckning som verkets myndighetsutövning 
är ”kundorienterad”. 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 aktörers syn på utvecklingen av väghastigheter inom ett län. 
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 ameri-
kanske sociologen Adele E. Clarke (se bl.a. Clarke & Montini, 1993; Clarke, 1998 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.6  

Forskarna vid Chicagoskolan ville enligt Clarke utveckla metoder för att kartlägga och 
förstå positioner och interaktioner mellan olika människor, sociala grupper och organi-
sationer inom en avgränsad geografisk plats. Exempelvis skulle man kartlägga de olika 
sociala grupper som fanns inom en stad, en region, ett etniskt präglat område eller ett 

                                                 
6 Hela den historiska redogörelsen bygger på Clarke, 2005, kapitel 2. 
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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 verksam-
hetsområden 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, s.k. 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. 

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 ouppmärksammade aktörer. Forskarna menade att det var ange-
läget att inte enbart dra fram de aktiva aktörerna kring en viss fråga, utan även att 
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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, organisations-
tillhörighet eller verksamhet (Clarke & Montini, 1993:45, förf., 
översättning och betoning). 

Syftet med 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 dominans-
förhållanden som redan finns inom arenan.  

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 alla de aktörer som 
på olika sätt arbetar med, påverkar eller berörs av hur hastighetsgränser på det regionala 
vägnätet definieras, hanteras och fastställs. Förhållandet mellan myndigheter och 
medborgare rymmer generellt sett en självklar maktdimension. I föreliggande rapport 
kommer vi att beskriva de upplevelser och erfarenheter som privatpersoner som ansöker 
om sänkta hastigheter till länsstyrelsen har av en trafikmiljö som dagligen påverkar 
dem. Vi kommer också att analysera vilka möjligheter de har att påverka trafikmiljön i 
enlighet med sina intressen. I slutsatserna återkommer vi till vilka dominansför-
hållanden som råder inom arenan. Studiens resultat visar nämligen att det finns en 
betydande diskrepans mellan olika privatpersoners och myndigheters uppfattningar om 
vilka hastighetsbegränsningar som ska råda och att det resulterar i att privatpersoner 
som ”svaga” aktörer marginaliseras.  
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3 Formell hantering av hastighetsgränser – organisation, 
ansvar och aktörer 

Hur hastighetsgränser ska sättas och förändras i formell mening på det svenska vägnätet 
regleras av trafikförordningen (1998:1276), Vägverkets föreskrifter och i lokala trafik-
föreskrifter 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. 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 förekomma en viss variation i den 
verksamhet som ska regleras. I dessa delar kommer beskrivningen nedan att utgå från 
hur det fungerar i 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 3 kap. om bestäm-
melser för trafik med fordon, dels i 10 kap. om lokala trafikföreskrifter m.m. Trafikför-
ordningen har i dessa delar ändrats efter införandet av det nya hastighetsgränssystemet 
för att möjliggöra hastighetsgränser i 10-steg.  

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 meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna 
hastigheten inom ett tättbebyggt område eller del av ett sådant område ska vara 30 eller 
40 kilometer i timmen. Utom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre 
hastighet än 70 kilometer i timmen (bashastighet). Vägverket får meddela föreskrifter 
om att den högsta tillåtna hastigheten på väg skall vara 80, 90, 100 eller 110 kilometer i 
timmen”. Vägverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten på 
en motorväg ska vara 120 kilometer i timmen. (9 kap. 1 §.) 

Utgångspunkten är att hastigheten ska vara 50 km/tim inom tättbebyggt 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 att besluta om dessa avsteg från bashastigheten inte 
är kopplat till väghållaransvaret utan är kopplat till om det är inom eller utom tätbe-
byggt 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 exempelvis även 
utanför tätbebyggt område samtidigt som 70 km/tim återfinns på vägar inom tätbebyggt 
område. Denna mer differentierade användning av hastighetsgränserna möjliggörs 
genom särskilda trafikregler som kallas för lokala trafikföreskrifter 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. Lokala trafikföreskrifter möjliggör därför 
avvikelser från bashastighet eller den hastighetsgräns som kommuner eller Vägverket 
har meddelat genom de föreskrifter som regleras av 3 kap. 17 § trafikförordningen.  

För hastighetsgränser anges att avvikelser från bestämmelserna om hastighetsgränsen 
50 km/tim inom tätbebyggt område eller från de föreskrifter om 30 eller 40 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 80, 90, 100 eller 
110 km/tim får göras om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomlig-
heten 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 beslutar om att föreskriva att den högsta tillåtna hastigheten inom ett tät-
bebyggt område eller del av ett sådant område skall vara 30 eller 40 km/tim, eller 
meddelar lokala trafikföreskrifter, ska polismyndigheten och den statliga väghållnings-
myndigheten som berörs lämna tillfälle att yttra sig. Länsstyrelsen har inga skyldigheter 
enligt trafikförordningen att låta andra myndigheter yttra sig före det att lokal trafik-
föreskrift meddelas. 

Lokala trafikföreskrifter, kommunens föreskrifter om 30 och 40 km/tim och Vägverkets 
föreskrifter om 80, 90, 100 och 110 km/tim, ska 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, 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 
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med föreskriften i fråga till länsstyrelsen, polismyndigheten och 
Väghållningsmyndigheten.  

 
3.1.2 Överklaganden 
Beslut av en statlig myndighet enligt ovan får överklagas i en särskild ordning som 
regleras av 15 kap. i trafikförordningen. Fram till och med utgången av 2008, dvs. den 
tidsperiod som studien i första hand avser, gällde att beslut fattade av länsstyrelsen 
överklagades till Vägverket. Beslut fattade av Vägverket i första instans, dvs. före-
skrifterna om 90 och 110 km/tim, överklagades till regeringen. Beslut av en polis-
myndighet överklagades till länsstyrelsen. Vägverkets beslut i ett överklagat ärende fick 
inte överklagas, dvs. de beslut om överklaganden av länsstyrelsens beslut som 
Vägverket fattade var definitiva. Sedan ingången av 2009 överklagas länsstyrelsens 
beslut till den nyinrättade Transportstyrelsen som har övertagit Vägverkets myndighets-
uppgifter. Transportstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.  

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. Fram till och med 2008 kunde nämndens beslut 
överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut fick i sin tur överklagas hos 
Vägverket. Verkets beslut fick inte överklagas utan var definitivt. Sedan ingången av 
2009 har även här Vägverkets funktion övertagits av Transportstyrelsen, dvs. beslut 
fattade av länsstyrelsen överklagas hos Transportstyrelsen som fattar det definitiva 
beslutet som inte kan överklagas.  

 
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 formellt ansvar för handläggs genom att ett flertal 
ärenden samlas ihop till ett hanterbart antal. Därefter genomförs platsbesiktningar där de 
olika sträckorna som är aktuella besöks. Vid besiktningarna deltar en eller två hand-
läggare 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 samråd 
mellan myndigheterna varefter länsstyrelsen fattar det formella beslutet som förs in i 
liggaren. Vägverket och polismyndigheten skriver formella yttranden som också finns 
med i beslutshandlingarna. Berörda kommuner ges också möjlighet att inkomma med 
synpunkter på om ansökningarna bör beviljas eller avslås. 

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 röra sig om en väg där staten har 
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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 återkommande 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 oftast rör sig om trafik på genomfarter 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 
tjänstemän inom Vägverkets lokala och regionala kontor, Länsstyrelse, Polismyndighet 
och kommuner samt de sakägare som väcker de ärenden som hanteras. Vid överklagan-
den kan även Transportstyrelsen (tidigare Vägverkets huvudkontor) samt regeringen 
komma att involveras i processen. Ärenden kan väckas av privatpersoner samt represen-
tanter för organisationer och företag, men kan också väckas genom ansökningar från 
myndigheter och kommuner. 
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4 Regionala aktörers syn på hastighetsgränser – 
sammanfattning av resultaten av etapp 1 

Resultaten av etapp 1 visar att det finns en tydlig intresseallians bland kommunpolitiker, 
Vägverkets samhällsplanerare och Regionförbundet Östsams tjänstemän för en hög 
framkomlighet på regionens vägnät som är kopplat till förutsättningarna för arbetspend-
ling och ekonomisk tillväxt. Utrymmet för en hög trafiksäkerhet genom lägre hastig-
heter förefaller i stor utsträckning definieras av det starka intresset för framkomlighet, 
och får enligt intervjusvaren sannolikt störst genomslag i lokala, avgränsade, samman-
hang där konsekvenserna för framkomligheten är små.  

Trafiksäkerhet kan direkt kopplas till det transportpolitiska hänsynsmålet om säkerhet, 
miljö och hälsa. En hög framkomlighet och korta restider på länets vägnät är givetvis 
relaterat till i första hand tillgänglighetsmålet och till regional utveckling och transport-
kvalitet. Vad som framgår av intervjusvaren är emellertid att transportpolitiska mål om 
miljö är helt frånvarande från intervjupersonernas resonemang.7 Ingen av intervjuperso-
nerna gör någon koppling mellan hastigheter/hastighetsgränser och miljökonsekvenser 
eller låter detta samband påverka de prioriteringar och målsättningar som man har. 
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 i deras resonemang. På motsvarande sätt är målområdet jämställdhet 
inom transportsystemet frånvarande i intervjusvaren. 

Resultaten kan ligga till grund för några reflektioner om transportpolitikens förutsätt-
ningar att få genomslag på regional nivå. Den första är att den regionala nivån i länet är 
förhållandevis diffus. Länsstyrelsens uppgifter inom kommunikationsområdet och inom 
den regionala utvecklingspolitiken har helt eller delvis övertagits av Regionförbundet 
som regionalt samverkansorgan. Regionförbundet har dock ingen konstitutionell grund 
med direktval, beskattningsrätt etc. utan kan inom kommunikationsområdet liknas vid 
en förhandlingsarena där kommunala intressen ska jämkas ihop till en gemensam 
regional hållning. Det främsta uttrycket för detta är länstransportplanen. Resultatet före-
faller bli en tydlig ”framkomlighetspolitik” med bas inom den kommunala intresse-
sfären. Av stor betydelse i sammanhanget är det övergripande målet för regionens 
politiker att i konkurrens med alla andra regioner i Sverige försöka erövra så stor andel 
som möjligt av statens avsatta medel för investeringar och åtgärder inom kommunika-
tionsområdet. Regionförbundet beskriver sig själva som en lobbyorganisation i 
verksamhetsplanen. Följden blir en tydlig fokusering på investeringar för ökad kapacitet 
och framkomlighet i vägnätet eftersom det är inom det området som det finns statliga 
pengar att hämta. 

Intervjusvaren kan tolkas som att det finns en klar regional transportpolitisk obalans till 
förmån för prioriteringen av hög framkomlighet och som utgör ett kraftfullt motstånd 
mot en mer offensiv användning av lägre hastighetsgränser som en åtgärd för att 
förbättra trafiksäkerheten. Det är rimligt att anta att det kan finnas institutionella 
lösningar 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 

                                                 
7 Det kan delvis förklaras av att frågorna som ställdes var om trafiksäkerhet, men ingen av 
intervjupersonerna tog själva upp miljöfrågor i anslutning till diskussionerna om hastighetsbegränsningar. 
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informella planerings- och beslutsprocess som leder fram till de ställningstaganden och 
prioriteringar som görs i länstransportplanen och kommunernas planering. Inriktningen 
av planering och fördelning av resurser mellan olika objekt och åtgärder visar 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 i 
länstransportplanerna. Farhågor om att en sådan debatt skulle kunna tolkas som tecken 
på regional oenighet, och allvarligt försvåra möjligheterna för regionen att få statliga 
investeringsmedel, förs fram av de flesta intervjuade kommunpolitiker samt av tjänste-
männen på regionförbundet.  

Hela det starka framkomlighetsintresset utgår därför från regionala och lokala politiska 
ställningstaganden som inte är föremål för en öppen politisk debatt där olika alternativ 
och målsättningar kan ställas mot varandra. Samtidigt tyder intervjusvaren på att fram-
komlighetsintresset påverkar de formella besluten om förändrade hastighetsgränser; 
formella beslut som är reglerade av trafikförordningen och andra regelverk med 
sedvanliga krav på samråd, yttranden och möjligheter till överklagande m.m. 

Av intervjusvaren förefaller det som troligt att intentionerna i nollvisionen och de 
trafiksäkerhetspolitiska målsättningar som förs fram på den nationella nivån i form av 
etappmål och prioriteringar i första hand slår igenom i det lokala sammanhanget, dvs. i 
hastighetsärenden som inte har några direkta konsekvenser för regionala samband som 
pendlingen mellan olika tätorter. På den regionala nivån är framkomligheten prioriterad 
enligt intervjupersonerna och lägre hastighetsgränser förefaller stå i motsatsställning till 
intresset för hög framkomlighet och korta restider på vägnätet.  

Följaktligen finns det mycket som talar för 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. Frågan är vilka praktiska konsekvenser olika aktörers 
uttalade prioriteringar får för den konkreta hanteringen av hastighetsgränser? Den 
praktik som i första hand är möjlig att studera närmare är hur ansökningar från privat-
personer om sänkta hastighetsgränser i form av lokala trafikföreskrifter hanteras av de 
myndigheter som är med i den beslutsprocessen (vilket studeras i föreliggande rapport). 
Det har också tidigare gjorts mer sammanhängande översyner av hastighetsgränserna på 
det statliga vägnätet i länet. Några av de intervjuade myndighetsföreträdarna har egna 
erfarenheter av de genomförda hastighetsöversynerna, men i övrigt är det möjliga 
undersökningsmaterialet tämligen begränsat.  

Huvuddelen av de gällande hastighetsgränserna på länets vägnät har varit oförändrade 
sedan början av 1970-talet. I anslutning till de lokala trafikföreskrifterna finns det en 
tydlig formell hantering och ett institutionellt regelverk som ska reglera aktörers 
medverkan och avvägningarna mellan transportpolitiska mål. Leder det till att det sker 
andra avvägningar än i länstransportplanerna och har andra prioriteringar än framkom-
lighet kraft att göra sig gällande där? Slutsatserna från etapp 1 utgör således en bas för 
etapp 2 vad gäller frågeställningar och val av beslutsprocess.  

I nästa kapitel diskuteras hanteringen av krav på sänkta hastighetsgränser utifrån de 
perspektiv och de upplevelser som förs fram av de privatpersoner som har vänt sig till 
länsstyrelsen med en begäran om sänkta hastighetsgränser på en viss sträcka av länets 
vägnät. Därefter följer en beskrivning av myndigheternas beslutsprocess i samband med 
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ansökningar om förändrade hastighetsgränser och tidigare erfarenheter från genomförda 
hastighetsgränsöversyner. Både privatpersoners upplevelser och myndigheternas 
agerande kommer att beskrivas utifrån den process som tillämpningen av trafikförord-
ningen i Östergötlands län följer, dvs. ansökan, besiktning, samråd, beslut och eventuell 
överklagan. Rapporten avslutas med en analys och diskussion om hur beslut om hastig-
hetsgränser formas i en region och en sammanfattande analys av studiens resultat i 
ljuset av de pågående förändringarna av hastighetsgränssystemet och de 
utvecklingsbehov som har identifierats.  
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5 Resultat – privatpersoners upplevelser och perspektiv  
Den i särklass vanligaste anledningen till att privatpersoner ansöker om sänkta hastig-
hetsgränser är den otrygghet som de upplever i sin vardag. Många oroar sig för att deras 
barn ska komma till skada i en trafikmiljö som man inte anser är anpassad till barnens 
behov och förutsättningar. Man oroar sig att olyckor ska inträffa när skolskjutsar stannar 
vid hårt trafikerade vägar med smal eller ingen vägren. Föräldrar är rädda att barnen ska 
skadas av oansvariga bilister som kör alldeles för fort. På sommaren kan semestertrafik 
upplevas som en fara och vintertid när vägrenen har snöat igen sägs diket ibland vara 
den enda framkomliga vägen vid promenader. En mamma beskrev hur den tioåriga 
dottern hade sagt att ” det känns som att bilarna nuddar mig fast jag går på vägkanten”.8 
En annan person menade att inte ens en vuxen människa kan vistas i trafiken utan att 
riskera liv och lem.  

Redan idag är [...] det med hjärtat i halsgropen som man far till och från 
[gården]. Man får kasta sig ut när det blir en lucka och det är inte helt 
ovanligt att folk lägger sig på tutan och blinkar med lampor – men vi 
måste få komma ut!”9

Det förekommer också att personer som hyr ut stallplatser, anordnar ridutbildningar 
eller driver mindre butiker ansöker om sänkta hastighetsgränser eftersom trafikmiljö och 
trafikrytm gör det svårt och farligt för kunder att ta sig till eller från verksamheten.  

Dessa exempel illustrerar hur många av dem som ansöker om sänkta hastighetsgränser 
mycket konkret oroar sig för sin eller sina anhörigas säkerhet. Det är dock sällan 
olyckor eller tillbud inträffar. Det förekommer visserligen att konkreta tillbud föregår 
ansökningar. Vid ett tillfälle var orsaken att den tredje katten blev överkörd och i andra 
fall var det olyckor med allvarliga personskador som gjorde att man reagerade. Oftast är 
det emellertid oron för vad som kanske kan hända som är skäl till ansökningarna. Som 
exempel på risker framhåller man ofta skymd sikt vid in- och utfarter, farliga omkör-
ningar och bilister som kör betydligt fortare än tillåtet. De sökande beskriver ibland hur 
man tycker att förarna är respektlösa och nonchalanta och inte tar sitt ansvar. I en del 
fall framhålls även en ”ny trafiksituation” som skäl för sänkt hastighetsgräns. Det nya i 
trafiksituationen som anförs kan vara att trafikmängden ökat vilket försvårar in- och 
utfarter. Otryggheten som privatpersoner upplever är också delvis en konsekvens av att 
tidigare fritidshus omvandlats till permanentboende eller att grupper av villor byggts i 
områden med tidigare glesare bebyggelse. Med ny bebyggelse följer fler utfarter 
samtidigt som trafikmiljön vad gäller vägstandard är oförändrad.  

I anslutning till otrygghet i trafikmiljön orsakad av skymd sikt, stora trafikvolymer eller 
för höga hastigheter beskriver personer hur deras miljö och livskvalitet påverkas 
negativt. De kan uttrycka att de inte längre vågar cykla och promenera längs vägen i 
fråga, hur de inte längre låter barnen gå ensamma till skolbussen och hur det bullrar och 
dammar. En äldre deltidspensionerad kvinna menar att hon knappt vågar hämta sin post 
längre.10 Kvinnan beskriver hur hon inte hämtar posten förrän efter rusningstrafik och 
en man säger sig inte längre kunna sitta utomhus när ”främmande” kommer på besök 
och hur svårt frun har att sova på nätterna för bullret (intervju 45). Det är främst den 
upplevda otryggheten som följer av ökande trafik som lyfts fram, men det finns även, 

                                                 
8 Ärende 258-9441-06.  
9 Ansökan 2006-12-20, dnr. 258-17351-05.  
10 Ansökan 2007-11-25, dnr. 258-7163-06. 
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om än i mindre utsträckning, kritik av hur man uppfattar att arbetspendling och 
möjligheter att snabbt ta sig till stormarknader med bil får förtur över kvalitéer som 
tystnad, god livsmiljö och naturupplevelser.  

Det här är nästan som att uppleva Äppelkriget i verkligheten, du vet, 
Hasse och Tages film11 [...] och jag känner att det blir mer och mer att 
ljudet sprider ut sig i dalgången. När vägen byggdes en gång var den inte 
byggd för att dämpa ljud. Det bara gled in i dalgången och ljudet 
fortplantade sig och det blev nästan som någon sorts filmeffekt man kan se 
framför sig. För varje år som gick kunde jag, när jag var ute och gick eller 
sprang, räkna lastbilarna, hur de ökade, och snart hade man alltid en lastbil 
som spred sitt buller över Hultdalen. 

Många önskar förutom sänkta hastighetsgränser även andra åtgärder som kan förbättra 
trafiksäkerheten. Man önskar att nya skyltar, speglar och ny belysning ska sättas upp, 
man önskar breddning av vägar, gång- och cykelvägar, byggandet av farthinder, tyst 
asfalt, mer övervakning, flera hastighetskontroller och nya kameror. Många personer 
vänder sig till länsstyrelsen för att få hjälp med lösningar på problemen i trafiksitua-
tionen där sänkta hastighetsgränser bara är en av flera möjliga åtgärder. Till saken hör 
att länsstyrelsen bara har mandat att fatta beslut om sänkta hastigheter och inte om 
många av de andra önskemålen som privatpersoner vänder sig till länsstyrelsen med. 
Redan inledningsvis finns därmed en risk för motsättningar mellan privatpersoners 
förhoppningar och länsstyrelsens möjligheter att tillgodose önskemålen.  

Efter ansökan samlar länsstyrelsen ihop ett flertal ärenden och genomför platsbesikt-
ningar för de aktuella sträckorna. Länsstyrelsen bjuder in de personer som har väckt 
ärendet till besiktningen för att de ska kunna precisera sina skäl för att myndigheten ska 
sänka hastighetsgränsen. För privatpersoner förefaller inte besiktningarna tillföra 
särskilt mycket och de har inte mycket att säga om besiktningarna vid intervjuerna: ”det 
var en delegation som kom och tittade och antecknade [...] det sades inte så himla 
mycket. Det var mer en besiktning” . I de fall som privatpersoner har konkreta 
synpunkter om besiktningarna framkommer att de ibland upplever att dessa hölls vid fel 
tidpunkt. Besiktningarna sker nämligen under arbetstid och inte när trafikintensiteten är 
som högst i anslutning till att folk tar sig till och från arbetet. En intervjuperson menade 
att om delegationen hade kommit under tidig morgon eller sen eftermiddag hade de fått 
en helt annan bild: 

Hade de varit här vid halv sju på morgonen när trafiken [är som mest 
intensiv] och hade de kommit hit klockan sex en kväll då all tung trafik 
går förbi – det kanske kommer fem, sex, sju lastbilar efter varandra och 
däribland kanske det är en åtta–tio personbilar, jag menar, hur lätt är det 
då att komma ut och över här? Helt otroligt, det är livsfarligt! . 

Det är inte heller alla privatpersoner som tar sig tid att vara med på besiktningarna. Ett 
skäl kan återigen vara tidpunkten för besiktningen. Att besiktningen sker under arbetstid 
framhålls ibland som ett problem, särskilt om man inte vet hur lång besiktningen är eller 
vad den riktigt innebär. Det är inte lätt att veta om det är värt att lägga en halv arbetsdag 
inklusive resor till och från arbetet på en besiktning som kanske tar några minuter, 
menade en intervjuperson (intervju 52).  

                                                 
11 Filmen Äppelkriget (1971) med Tage Danielsson och Hans Alfredson handlar om hur en 
äppelodlarfamilj bekämpar politikers och storfinansens försök att exploatera och bygga en nöjespark i det 
vackra Änglamark (Österlen).  
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5.1 Svårigheter att förstå skälen bakom länsstyrelsens avslag 
Besiktningen är den enda gång som privatpersoner och myndigheter möts fysiskt. Det 
förekommer visserligen telefonkontakter, men fortsättningsvis sköts de flesta kontakter 
mellan sökande och myndigheter brevledes med skrivelser och yttranden. Myndig-
heternas formuleringar i dessa skrivelser har stor betydelse för hur privatpersoner 
upplever och värderar beslutsprocessen. För att förstå privatpersonernas upplevelser av 
beslutsprocessen måste man därför veta hur länsstyrelsen formulerar sig och vilka 
bedömningar länsstyrelsen gör i de dokument som ligger till grund för besluten. I det 
följande kommer vi därför först att beskriva formuleringar och bedömningar från 
länsstyrelsen i yttranden och beslut, varefter vi redogör för privatpersoners tolkningar 
och värdering av dem.  

Utifrån den kunskap som besiktningarna ger upprättar länsstyrelsen s.k. berednings-
promemorior. Dessa är skriftliga beslutsunderlag. I beredningspromemoriorna föreslås 
ett beslut och den som har ansökt om sänkta hastighetsgränser får ta del av dokumentet 
och ge sina synpunkter på förslaget.  

Beredningspromemoriorna är kortfattade, innehållsmässigt likartade och synnerligen 
schematiska. De följer en mall där vägens beläggning, bredd, trafikintensitet och andel 
tunga fordon beskrivs. Därefter redogör länsstyrelsen för de skäl som anges av de 
personer som ansöker. Det kan t.ex. handla om att sju hushåll har sin tomt en meter från 
en väg som saknar vägren och att utfarterna skyms för förarna av backkrön, vilket gör 
att de boende upplever att det är farligt att köra ut på vägen. Därefter återger 
länsstyrelsen innehållet i trafikförordningen. Beredande tjänsteman skriver att 
länsstyrelsen kan fatta beslut om sänkt hastighetsgräns med stöd i trafikförordningen om 
det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten. Sänkningar kan enligt länsstyrelsen vara 
motiverade om det finns omständigheter i trafikmiljön ”som är dolda eller på annat sätt 
svåra för trafikanterna att bedöma på ett riktigt sätt”. Förarnas ansvar betonas därefter 
och länsstyrelsen beskriver att förordningen kräver att förarna ofta måste köra betydligt 
saktare än vad hastighetsskyltarna anger för att inte trafiksäkerheten ska åsidosättas. Det 
innebär enligt länsstyrelsen att förarna t.ex. ska avstå från att svänga vänster om det är 
farligt att göra en vänstersväng. Därefter görs en bedömning om det finns tillräckliga 
skäl att införa en lokal trafikföreskrift, dvs. om en sänkt hastighetsgräns är motiverad.  

Mycket ofta finner länsstyrelsen att ”förhållandet på aktuell vägsträcka [...] inte [är] 
sådana att det finns tillräckligt starka skäl att införa en lokal trafikföreskrift [...]”. 
Besluten är än mer kortfattade än beredningspromemoriorna. Länsstyrelsen bedömde i 
nästan samtliga fall att varken höga hastigheter, trafikvolymer eller de sökandes otrygg-
het var tillräckliga skäl för sänkta hastighetsgränser. Höga hastigheter är ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem enligt länsstyrelsen, men man framhåller också att det är 
förarnas ansvar att anpassa farten efter omständigheternas krav. Lokala trafikföreskrifter 
ska inte användas för att sänka hastigheterna på det sätt som boende önskar. 
Länsstyrelsen gör även en bedömning om vägen i fråga avviker från andra vägar. 
Länsstyrelsen skriver ofta i avslagen att vägen i fråga inte skiljer sig från andra liknande 
vägsträckor och hänvisar till förarnas ansvar för varsam och trafiksäker körning.  

Länsstyrelsens beslut visar hur en mycket restriktiv praxis i bedömningen av ansök-
ningar om sänkta hastighetsgränser har utvecklats. Av alla 87 ansökningar som privat-
personer skickade till Länsstyrelsen i Östergötland under perioden 2005 till våren 2008 
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avslogs 79 stycken.12 Åtta ansökningar avslogs delvis. Länsstyrelsen utfärdade i dessa 
fall t.ex. en lokal trafikföreskrift på en kortare del av den berörda vägsträckan än önskat, 
eller avslog ansökan om sänkt hastighet till 30 km/h men utfärdade en lokal trafikföre-
skrift om sänkt hastighetsgräns till 50 km/h.  

Det är mycket svårt för privatpersoner att avgöra varför det inte fanns tillräckliga skäl 
att sänka hastighetsgränserna och på vilka grunder beslut föreslogs av beredande 
tjänsteman genom att läsa beredningspromemoriorna och besluten.  

Privatpersoner reagerar med stort oförstående över den mycket restriktiva praxisen och 
besluten. För det första försvårar form och skrivsätt förståelsen. De kortfattade och 
schablonartade beslutsformuleringarna gör det inte bara svårt för privatpersoner att 
förstå varför länsstyrelsen avslog deras ansökningar. Den kanslisvenska som man tycker 
besluten är skrivna på försvårar enligt en intervjuperson även möjligheterna att bemöta 
länsstyrelsens argument och ge synpunkter i ärendet (intervju 46). För det andra förstår 
generellt sett privatpersoner inte de bakomliggande skälen, grunderna och argumenta-
tionen för beslut. De har t.ex. mycket svårt att förstå varför inte sänkta hastigheter kan 
användas för att få ned farten på vägarna. Om länsstyrelsen sänker hastighetsgränsen till 
70 km/tim kanske många bilister kör i 90 km/tim men knappast i 110 km/tim – då blir 
man ju av med körkortet vid en trafikkontroll, resonerar en person.13  

Många privatpersoner som har intervjuats var också relativt säkra på att de skäl som de 
framförde i ansökan skulle vara tillräckliga för sänkta hastighetsgränser. Stundtals är 
förvåningen över besluten stor.  

Jag begriper det faktiskt inte, det kan hända en dödsolycka när som helst. 
Det är halt och det är mörkt och det är skymning och man ska svänga ut 
med en lång hästtransport efter sig och bilarna dyker upp snabbt från 
Linköping i 90 knyck och är under acceleration efter det att 70-skylten har 
släppt. Att länsstyrelsen tar ansvar för att inte förlänga 70 sträckan; jag 
begriper det inte: Jag var som fallen från skyarna att man inte lyssnade på 
det, faktiskt. (Intervju 55). 

En intervjuperson trodde att länsstyrelsen inte vågade sänka på grund av de protester 
som kanske skulle komma från bilister som trafikerade vägen (intervju 50) och en annan 
hade helt enkelt ”ingen susning” (intervju 47). Den senare intervjupersonen trodde 
emellertid att länsstyrelsens beslut kanske hade blivit ett annat om fler än hon hade 
undertecknat ansökan, och tyckte inte att man hade tagit hennes oro på allvar. 
Svårigheterna att förstå varför beslutet blev som det blev kan naturligtvis också handla 
om att privatpersoner och beslutsfattande myndighet tycker olika och inte gör samma 
prioriteringar. För de som ansökt om hastighetssänkningar kan det vara svårt att förstå 
grunderna för beslut i relation till de skäl för att sänka hastigheten och de trafiksäker-
hetsskäl som anförs. Skälen för länsstyrelsens beslut blir dock enligt vissa privat-
personer mer förståeliga, om än inte acceptabla, om man sätter dem i relation till priori-
teringar av framkomlighet, godstransporter och arbetspendling. Arbetspendlingen från 
hemkommunen till länets största stad Linköping, korta restider med buss och transporter 
av virke m.m. har enligt många privatpersoner fått företräde över deras säkerhet.  

Det är för mig obegripligt varför man inte kan införa en lägre hastighet på 
den nämnda vägsträckan då det händer olyckor i vår omedelbara närhet 

                                                 
12 Ett mindre antal ärenden avslogs för att ombyggnationer av berörd vägsträcka var planerad. 
13 Ansökan, dnr. 258-17351-05.  
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gång på gång, och att det är uppenbart att trafikanterna inte kan bedöma 
trafikmiljön på ett riktigt sätt! Kan inte förstå att pendeltrafikanternas 
intjänade av ynka sekunder ska vara mer värt än liv och lem för de som 
bor och uppehåller sig intill vägbanan. Varför ska det prompt vara 
90 km/tim på denna sträcka? Vad är det som är heligt?14  

I sin vardag upplever personer trafikfaror även om inte trafikmiljön enligt länsstyrelsen 
skiljer sig från andra jämförbara vägar. Personernas upplevelser kolliderar därför mot 
länsstyrelsens bedömningar av olycksrisker i förhållande till andra jämförbara vägar. 
Här finns ett ”pedagogiskt dilemma” för länsstyrelsen. För personer som önskar en 
säkrare trafikmiljö blir svårigheterna att förstå länsstyrelsens beslut särskilt tydliga i 
ärenden där olyckor faktiskt har inträffat. Hur ska personer förstå länsstyrelsens 
bedömning att det inte finns tillräckliga skäl att sänka hastigheten med hänvisningar till 
trafikförordningens skrivningar om förarnas ansvar, när det faktiskt har skett allvarliga 
olyckor på den berörda vägen? Det finns exempel på ärenden där länsstyrelsen bedömt 
att det inte finns tillräckliga skäl till sänkt hastighetsgräns, varefter nya olyckor inträffat, 
vilket resulterat i ytterligare en ansökning som rör samma väg men som också avslagits 
på samma grunder till de sökandes stora frustration: 

Efter [tidigare] besiktning [av myndigheterna] har min man blivit påkörd 
av en bil som påbörjade omkörning när han skulle svänga in på vår 
uppfart. En annan olycka skedde på samma sträcka då en bil körde rakt in 
i en annan traktor bakifrån. Förra veckan skedde en avåkning med bil ner i 
diket strax innan backkrönet vid vår uppfart. Vid tre tillfällen har jag själv 
med barn i bilen blivit omkörd av bil när jag påbörjat min sväng upp mot 
vår infart [...] Dessa tillbud och krockar som jag beskriver har skett under 
denna sommar.15

 
5.1.1 Att möta makten på maktens vis – privatpersoners argumentering med 

stöd i trafikförordningen 

Det finns privatpersoner som själva försöker att argumentera mot länsstyrelsen med 
hjälp av trafikförordningens skrivningar. Enligt trafikförordningens 3 kapitel, 14 § får 
hastigheten ”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”.16 Privatpersoner kan t.ex. 
hävda att länsstyrelsen borde besluta om en lokal trafikföreskrift med sänkta hastigheter 
eftersom det finns omständigheter i trafiksituationen som förare inte kan överblicka 
eller förutse, t.ex. lekande barn, djur och bilar som kör ut från garage. Om förarna inte 
kan ta sitt ansvar borde följaktligen hastigheten sänkas.17 De argumenterar sålunda för 
en alternativ praxis med hänvisning till trafikförordningen, men helt utan framgång.  

Det finns även privatpersoner som ifrågasätter länsstyrelsens bedömningar utifrån den 
expertis eller sakkunskap som de har. En trafikpolis som uppger att han har många års 

                                                 
14 Ansökan 258-12354-07.  
15 Ärende 258-17843-07.  
16 Trafikförordning 1998:1276. 
17 Ärende 258-2814-06. 
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yrkeserfarenhet menar t.ex. att de långtgående kraven som trafikförordningen ställer på 
förarna vad gäller varsamhet och hastighetsanpassning inte efterlevs eftersom de inte 
förstår hur dålig sikten är.18 Sådana ifrågasättanden är särskilt intressanta eftersom de i 
vissa fall sker med grund i den säkerhets- och riskbedömningspraxis som har utvecklats 
av myndigheter i andra infrastrukturella sammanhang än vägtransportområdet: 

I mitt dagliga arbete som inspektör vid en transportmyndighet (inom en 
annan transportsektor med stora risker och hög säkerhet) handlägger jag 
dagligen riskanalyser och riskvärderingar. Jag ifrågasätter om någon 
korrekt riskanalys gjorts i ifrågavarande fall, jag har i alla händelser inte 
sett någon sådan redovisad. Vad gäller riskvärderingen skulle en hastig-
hetsbegränsning på platsen, om man gör en [cost/benefit analys], ge en 
mycket stor vinst till obetydlig kostnad om man jämför kostnaden för 
skyltning med samhällets kostnader för sjukvård och bortfall av skatte-
underlag om en olycka skulle inträffa med personskador eller dödsfall.19  

Det är sällsynt att ifrågasättanden av länsstyrelsens riskbedömningar eller den metodo-
logiska hanteringen av ärenden framförs av privatpersoner med sakkunskap i sådana 
frågor. Det är också sällsynt att länsstyrelsens prioriteringar mellan trafiksäkerhet och 
framkomlighet ifrågasätts av personer som gör anspråk på att inneha expertkunskap. Det 
finns emellertid exempel på hur politiker med erfarenhet från riksdagens transportut-
skott hävdar att framkomlighet och arbetspendling felaktigt prioriterats över trafiksäker-
het i strid med nollvisionens intentioner (intervju 55). Samtidigt uttrycker politikern i 
fråga förståelse för att framkomligheten på den specifika vägen är mycket viktig för 
kommuner med stor arbetspendling till länets tillväxtmotor Linköping. Det visar hur 
komplicerade avvägningar mellan transportpolitiska mål är i konkreta ärenden.  

 
5.2 Myndighetsbeslut utan verklighetsförankring? 
Bristande förståelse för beslutsgrunderna i kombination med hänvisningarna till hur 
trafikförordningen ställer ”långtgående krav på förare av motordrivet fordon vad gäller 
varsamhet och hastighetsanpassning” får personer att reagera över vad de uppfattar som 
cyniska och byråkratiska beslut utan verklighetsförankring. Dessa personer har beskrivit 
hur fort och vårdslöst man kör utanför deras hus utan hänsyn till vad som står i trafik-
förordningen. Trots vad trafikförordningen säger om förares ansvar för varsam körning 
och hastighetsanpassning vet ”varenda människa att så inte är fallet ute i trafiken” 20 
framhöll en privatperson, medan en annan menade att motiveringen till avslaget var: 

[...] en typisk ”byråkratformulering” där du [länsstyrelsens handläggare] 
bortser från verkligheten och endast utgår ifrån att alla trafikanter följer de 
regler som finns (t.ex. hastighetsbegränsningen på 90 km/tim). [...] Du har 
redan din uppfattning klar och stödjer dig bara på teoretiska resonemang. 
(Intervju 46).21

                                                 
18 Ärende 258-10625-05.  
19 Ärende 258-6198-05.  
20 Ärende 258-9831-5. 
21 Ärende 258-15866-05.  
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För många av dem som vänder sig till länsstyrelsen visar besluten och beslutsformule-
ringarna att det finns ett avstånd mellan den byråkratiska hanteringen av ärendet och 
den ”verklighet” de säger sig leva i. Det händer att intervjupersoner påstår att beslutet 
hade blivit ett annat om beslutsfattarna själva bott vid vägen. Eftersom många anser att 
det är ”bevisat” att bilister inte klarar av att visa hänsyn och varsamhet i trafiken tycker 
de att länsstyrelsen skulle försöka göra det så säkert som möjligt för dem som utsätts för 
riskerna genom att sänka hastigheten. Flera intervjupersoner menar också att polisen 
skulle göra flera kontroller (intervju 46). Hastighetskontroller är inte länsstyrelsens 
ansvarsområde men privatpersonerna ser likafullt till helheten i trafiksituationen och vill 
ha verkningsfulla åtgärder och inte hänvisningar till förarnas ansvar. De lösningar de 
vill ha förutsätter ofta en samordning mellan myndigheter som de misstänker inte 
fungerar ett ”skvatt”. Utan samordning mellan hastighetsgränser, hastighetskontroller 
och vägstandard framstår länsstyrelsens beslut för många av de intervjuade som 
verklighetsfrämmande.  

I blindo kan du säga vad du vill. Det sa jag åt henne på länsstyrelsen. Men 
i verkligheten, verkligheten är något helt annat. Verkligheten är 
verkligheten och sitta inne på ett kontor mellan fyra väggar och tittar på ett 
papper, det är inte svårt. Det kan vem som helst göra, men kom ut i 
verkligheten och lev med det här, några veckor, någon dag, så får du se. 
Åk här och titta på alla de idiotiska omkörningarna. Ibland kör de om i 
backarna, i uppförsbackarna, och jag tycker det är för dj-t. I synnerhet [när 
jag kör med en] traktor som gör 40 km i timmen. Då har [förarna] tre, fyra 
sekunder på att köra om. Hinner det dyka upp någon på andra sidan 
backkrönet och det gör det ibland, då får man stanna, då får man nästan 
stanna traktorn, för att klara den där dj-a personbilen. (Intervju 44). 

Privatpersoner och myndigheter är överens om att det är ett problem att förare inte tar 
ansvar, men lösningarna skiljer sig åt. Att det finns en motsättning mellan vad privat-
personer vill ha och de lösningar som myndigheter föreslår illustreras t.ex. av 
Vägverkets förslag att de boende inte direkt ska göra en vänstersväng in till sin infart 
om trafiksituationen är farlig utan fortsätta på vägen, svänga in till höger på en mindre 
trafikerad väg, vända inne på denna, vänta i korsningen, köra tillbaka på vägen när man 
kan och slutligen svänga in till sin utfart denna gång genom en högersväng.22 Sådana 
förslag menade en person var komiska, ”vi bara skrattade åt det”. (Intervju 56). . 

 
5.3 Vägverket avslår privatpersoners överklaganden 
Trots länsstyrelsens beslut om avslag hoppades vissa privatpersoner att Vägverket i 
större utsträckning än länsstyrelsen ska se till ”verkligheten” och överklagade därför 
länsstyrelsens beslut.23 Länsstyrelsens beslut kunde enligt trafikförordningen överklagas 
till Vägverket fram till 2009. Därefter överklagas länsstyrelsebesluten till 
Transportstyrelsen. Inkomna överklaganden handlades under undersökningsperioden av 
jurister verksamma vid Vägverkets huvudkontor. Vägverkets beslut gällde i sista instans 
och kunde inte överklagas vidare.  

                                                 
22 Ärende 258-17843-07. 
23 Ärende 258-15866-05.  
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Vägverket finner generellt inga anledningar till att ifrågasätta länsstyrelsens beslut. Av 
de 19 överklagandena av länsstyrelsens beslut som skedde under perioden avslogs 18 av 
Vägverket. En ansökan skickades tillbaka till länsstyrelsen för vidare handläggning för 
att den saknade det regionala Vägverkskontorets och polisens yttrande och på grund av 
att sökande inte givits tillfälle att yttra sig över de frånvarande yttrandena.24 Skälet till 
att så många överklaganden avslogs av Vägverket är enligt Vägverkets chefsjurist att 
Länsstyrelsen i Östergötlands län gjort en korrekt bedömning, se även nästa kapitel i 
rapporten. (Intervju 43).  

Den beslutspraxis som har utvecklats bygger således på en tydlig samsyn vad gäller 
bedömningsgrunder mellan berörda myndigheter. Nästan alla ansökningar om sänkta 
hastighetsgränser som kommer in till myndigheterna från privatpersoner avslås. Den 
otrygghet som privatpersoner känner och de olyckor och olyckstillbud som har inträffat 
på de berörda vägarna bedöms i de flesta fall som otillräckliga skäl för att besluta om 
sänkta hastighetsgränser. De som ansöker om sänkta hastighetsgränser och får avslag är 
givetvis starkt kritiska till myndigheternas bedömningar, men har också svårt att förstå 
skälen. Prioriteringen av framkomligheten på vägen, och de antaganden som 
beslutsfattarna gör om bilisternas acceptans och hastighetsgränsernas legitimitet, möter 
en ytterst begränsad förståelse bland de sökande. För att förstå skillnaderna mellan 
privatpersoners och tjänstemäns perspektiv och bedömningsgrunder kommer nästa 
kapitel att närmare beskriva grunderna för myndigheternas samsyn och mycket 
restriktiva praxis. Detta görs genom att ge utrymme för de perspektiv, uppfattningar och 
prioriteringar som förs fram av de ansvariga tjänstemännen i samband med 
handläggningen av konkreta beslut om ändrade hastighetsgränser.  

                                                 
24 Ärende daterat 4 april 2007, dnr. TR10 A 2006:27864. 
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6 Myndigheternas beslutsprocess och perspektiv 
Länsstyrelsen fattar beslut i ärenden om lokala trafikföreskrifter som rör statliga vägar 
utanför tätort och som framgår av beskrivningen ovan deltar även Vägverket och 
polismyndigheten i handläggningen av ärendena. Sedan några år tillbaka får den berörda 
kommunen även möjlighet att yttra sig över det aktuella ärendet efter anmodan från 
länsstyrelsen.   

De olika ärendena grupperas av länsstyrelsen efter geografisk närhet och fyra till sex 
besiktningsresor genomförs per år tillsammans med Vägverket och polis till länets olika 
delar. Upp till tio ärenden kan hanteras inom ramen för en resa. Varje besiktningsom-
gång klaras av under en dag. Efter besiktningen handläggs ärendena vidare. Vägverket 
och polismyndigheten inkommer med yttranden till länsstyrelsen över alla ärenden. 
Tidigare gjordes detta muntligt men numera dokumenteras yttrandena efter önskemål 
från framförallt Vägverkets huvudkontor för att kunna hantera överklaganden på ett 
effektivare sätt. Ibland inkommer även yttranden från den berörda kommunen. 
Länsstyrelsens handläggare skriver sedan ihop ett beslut som fattas av Landshövdingen. 
Någon delegationsordning finns inte. De ansökningar som helt eller delvis beviljas 
resulterar i att länsstyrelsen antar en ny lokal trafikföreskrift om avsteg från bashastighet 
eller avvikelse från beslut fattade av Vägverket genom föreskrift enligt 3 kap. 17 § 
trafikförordningen. 

 
6.1 Länsstyrelsens handläggare 
6.1.1 Orsaker till ansökningar om sänkta hastighetsgränser 
Länsstyrelsen har den formella befogenheten att fatta beslut om lokala trafikföreskrifter. 
Trots detta är det få som känner till att så är fallet. Privatpersoner vänder sig nästan 
alltid till Vägverket som i sin tur hänvisar till länsstyrelsen eller kommunen om det rör 
sig om en kommunal väg eller en statlig väg inom tätbebyggt område. Det finns en viss 
frustration bland länsstyrelsens handläggare att allmänheten inte känner till vem som 
har det formella ansvaret och att det formella ansvaret inte uppfattas som logiskt i 
allmänhetens ögon eftersom vägarna ses som Vägverkets ansvarsområde: 

Man kan ju undra när folk ringer och vill prata om en hastighetsfråga om 
man ringer till polisen och, om man ringer till kommunen och kommunen 
hänvisar till Vägverket eller till polisen, och sedan det tredje eller fjärde 
samtalet, då hamnar man på länsstyrelsen, förtroendet för myndigheterna 
över huvud taget, vet de inte vem som ska hantera detta? Jag tror inte att 
det är bra [...] att när man som privatperson blir slussad från den ena till 
den andra och ingen vet, det är klart att man tappar förtroendet. Då kan 
man ifrågasätta, vad håller de på med, vet de vad de sysslar med? (Intervju 
34) 

Handläggarnas uppfattningar om varför privatpersoner ansöker om sänkta hastighets-
gränser baseras i första hand på att fler och fler flyttar ut till landet från tätorterna och 
inte riktigt har insett hur trafiksituationen är. Större och mindre landsvägar passerar nära 
bostaden och det finns inga gångvägar eller cykelbanor eller iordningställda busshåll-
platser med plattformar och regnskydd. Barnen kan inte röra sig i trafikmiljöer som är 
separerade från biltrafiken utan måste ut på bilvägen för att cykla till kompisar eller gå 
till och från skolbussen. Många familjer flyttar ut till landet för att kunna ha hästar och 
ägna sig åt ridning, verksamheter som också försvåras av biltrafik i farter som upplevs 
som höga. Biltrafiken innebär sammantaget en otrygghet i tillvaron som många, enligt 
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länsstyrelsens handläggare, inte riktigt hade räknat med när de flyttade ut eller startade 
olika verksamheter. I handläggarnas beskrivning av dessa förhållanden återfinns också 
en viss kritik mot att de som ansöker om sänkta hastighetsgränser inte har tagit reda på, 
eller insett, hur biltrafiken kommer att påverka deras boendesituation. En handläggare 
beskriver hur det ”typiska ärendet” ser ut: 

Oftast är det att de flyttade dit för ett år sedan och sedan har de upptäckt 
att det går en väg utanför och det går fort på vägen. De har barn och 
barnen har börjat växa upp och röra på sig på ett annat sätt och då vill de 
genast ha en sänkning. […] Det är typfallet, eller någon som har flyttat ut 
och skaffat hästar och måste över vägen och det går fort och visst, det går 
säkert fort, de ljuger säkert inte, det går säkert fort, men jag tror att de 
upplever det fortare än vad det är. (Intervju 30) 

I handläggarnas beskrivning är önskan om sänkta hastighetsgränser från privatpersoner 
därför i huvudsak en fråga om upplevd otrygghet som beror på att individer och familjer 
som är vana vid mer trafiksäkra miljöer flyttar ut på landet och inte har insett 
konsekvenserna av att bo nära en landsväg. Handläggarna resonerar på ett liknande sätt 
angående nyblivna fritidshusägare som inte har uppfattat konsekvenserna för kvaliteten 
i boendet av en trafikerad väg i närheten. 

 
6.1.2 Beslutsprocessen 
När ärendet väl har inkommit in till länsstyrelsen påbörjas handläggningen. De hand-
läggare som har intervjuats har en bestämd uppfattning om att ärendet inte kan beredas 
på ett bra sätt om inte den aktuella vägsträckan granskas på plats. Det gäller att bilda sig 
en god uppfattning om den aktuella trafikmiljön. En handläggare har egen erfarenhet av 
en försöksperiod där besiktningen på plats ersattes av kontorssammanträden där 
underlaget bestod av olika faktauppgifter om vägavsnittet, men menar att detta ledde till 
felaktiga beslut. Besiktningarna återinfördes senare som en konsekvens av kvalitets-
sänkningen i beslutsfattandet. Det bör dock framhållas att olika länsstyrelser i Sverige 
hanterar detta på olika sätt och att det finns länsstyrelser som inte gör egna besiktningar 
på den aktuella platsen. 

För handläggarna i den här studien är den egna besiktningen en förutsättning för att på 
ett korrekt sätt kunna sätta sig in i de olika ärendena. Man kör på vägen fram och 
tillbaka ett antal gånger och deltagarna i besiktningen diskuterar alla faktorer i trafik-
miljön som kan påverka bedömningen. För handläggarna är det viktigt att det görs en 
helhetsbedömning för att kunna bedöma vilka andra åtgärder än sänkt hastighet som 
skulle kunna vidtas för att förbättra trafiksäkerheten och den upplevda tryggheten. Man 
vill också bedöma den aktuella vägsträckan i relation till det omkringliggande vägnätet. 
Båda faktorerna förs fram som betydelsefulla för hur beslutet sedan kommer att formas: 

Själva utredningen, den gör vi på plats. Vi åker ut och tittar på ärendena. 
polis, Vägverk och länsstyrelsen åker ut och tittar och diskuterar, fram och 
tillbaka. Ofta finns det andra lösningar än en hastighetsbegränsning som 
kan vara mycket bättre. Vägverket är väldigt bra på att se sådana saker. Vi 
har väldigt stor hjälp av dem och av polisen [...] Vi tar det alltid på plats. 
Det går inte att sitta vid skrivbordet, dels behöver vi ha polisen, hur det ser 
ut på olyckssidan? Samtidigt som Vägverket ofta kan komma med andra 
lösningar som ofta accepteras. (Intervju 30) 
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Av intervjuerna framgår att handläggarna framförallt är inriktade på hur ärendet ska 
hanteras för att undvika sänkta hastighetsgränser. Det övergripande målet är att bevara 
hastighetsgränsen på den gällande nivån. De argument för detta som förs fram av 
länsstyrelsens handläggare rör sig framförallt om två olika förhållanden. För det första 
anser de att det är av stor vikt att prejudicerande spridningseffekter undviks. De vill 
undvika prejudicerande beslut om sänkta hastighetsgränser som kan användas av andra 
sökanden som argument för att även deras önskemål ska gå igenom. Det gäller därför att 
hålla emot för att undvika den ökning av ärenden som en mer liberal tillämpning skulle 
kunna leda till.  

För det andra är handläggarna ytterst tveksamma till om sänkta hastighetsgränser är 
lösningen på de trygghetsproblem som de sökande för fram. Det avgörande för om 
hastighetsgränsen följs är trafikanternas acceptans, enligt handläggarna. Polisen har inte 
resurser för att hastighetsövervaka vägnätet mer än ytterst marginellt. Trafikanternas 
hastighet kommer att bestämmas av acceptans och respekt för den gällande hastighets-
gränsen. Notoriska fortkörare kommer man inte åt genom att sänka hastighetsgränsen. 
Att använda hastighetsgränsen för att dra ned hastighetsnivåer som redan är högre än 
gällande hastighetsgräns tar handläggarna avstånd ifrån:  

Om man börjar får man se upp, för så kommer nästa och så kommer nästa 
[ansökan] och sedan har du snart en jättesträcka och [hastighetsgränsen] 
måste samtidigt vara motiverad för bilister, det är det viktigaste av allt. 
Säkerheten och sedan att det är motiverat för bilisterna att hålla 
hastigheten som står. (Intervju 30) 

Målsättningen för handläggningen av de olika ärendena blir därför att försöka gå de 
sökande tillmötes genom andra åtgärder som kan förbättra den upplevda tryggheten än 
via en sänkt hastighetsgräns. Dessa åtgärder faller oftast inom Vägverkets ansvarsom-
råde men kan också vara en fråga för den berörda kommunen: 

Om vi skulle ta och plocka ner ett par belysningsstolpar på ett ställe. Sätta 
upp en i korsningen, hitta andra lösningar för att göra någonting, då har 
[privatpersonerna] det i bakhuvudet. Om jag själv känner att det här lutar 
åt ett avslag känns det alltid bra att vi gör någonting. Det är väl inte ofta 
som det framgår av vårt beslut, för då måste man veta att [de andra 
lösningarna] verkligen blir av. Ibland kan jag upplysa om att Vägverket 
har för avsikt, eller planerar att göra någonting, men man får passa sig. Det 
är inte det som är motivet till vårt avslag, men det kan vara ytterligare en 
åtgärd som är positiv. (Intervju 34) 

Den bild de intervjuade handläggarna ger är att många av de sökande är positivt 
inställda till de åtgärder som görs och att detta ofta faktiskt fungerar för att undanröja de 
ursprungliga motiven bakom ansökan om sänkt hastighetsgräns. Det är dock svårt att 
hitta den reaktionen bland intervjuerna med privatpersoner som diskuterades i före-
gående kapitel. I de allra flesta fall är inslaget av trygghets- och säkerhetshöjande 
åtgärder förhållandevis begränsat. Om det görs är dessutom åtgärderna inte en del av 
den formella hanteringen av ansökan om sänkt hastighetsgräns och berörda privat-
personer kanske inte uppfattar den eventuella kopplingen mellan åtgärd och ansökan. 

Enligt handläggarna håller tjänstemännen en förhållandevis låg profil under själva 
besiktningen. Besöket på platsen är en del av handläggningen och beslutsprocessen. Det 
beskrivs som viktigt att tjänstemännen inte uttalar sig konkret om hur ärendet kommer 
att utfalla, dvs. om de sökande kommer att få sin begäran beviljad eller avslagen. 
Underlagsmaterial har studerats före besiktningen men inga beslut är fattade om 
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ansökan ska beviljas eller avslås. I bilen under resan och vid raster när bara tjänste-
männen är med diskuteras dock de olika ärendena i viss utsträckning och enligt 
länsstyrelsens handläggare är man förhållandevis överens i gruppen. 

 
6.1.3 Relationen till Vägverket 
Efter besiktningen vidtar den fortsatta handläggningen av de olika ärendena och 
yttranden från Vägverket och polismyndigheten kommer in till länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen ska pröva om det med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och 
miljön är befogat att tillmötesgå sökande och meddela en ny lokal trafikföreskrift enligt 
trafikförordningen. Beslutsgången är att genom att utgå från i första hand Vägverkets 
kvantitativa beskrivning av vägavsnittet vad gäller den vägtekniska standarden, fordons-
flöden och olycksdata samt uppmätta hastigheter om sådana finns, bedöma den mer 
”objektiva” trafiksäkerhetssituationen. I de allra flesta fall har det inte inträffat någon 
olycka överhuvudtaget och ansökan avslås eftersom trafiksäkerheten bedöms som 
acceptabel på platsen. 

I den avslutande handläggningen har Vägverket initiativet enligt länsstyrelsens hand-
läggare. Vägverket har det underlagsmaterial som väger tyngst i bedömningen och 
beslutet som fattas baseras på Vägverkets yttrande. Länsstyrelsen följer alltid 
Vägverkets åsikt om hur ärendet bör hanteras. (Intervju 30).  

I de fall där det är Vägverket själva som inkommer med en ansökan om en lokal 
trafikföreskrift i samband med en ombyggnation eller någon annan förändring eller att 
Vägverket vill ha en förändrad hastighetsgräns av något annat skäl, fungerar 
länsstyrelsen som en administrativ instans som ser till att den lokala trafikföreskriften 
tas fram på ett korrekt sätt: 

Vägverket kan väcka [ärenden]. Det händer när de har byggt om några 
vägar och nya cirkulationsplatser, men det kan också vara att de hittar en 
vägbit där det är alldeles för hög hastighet. Då kan de komma in med en 
ansökan och då tittar inte vi, ja, då tar vi det. Vi åker inte och tittar på det, 
utan vi litar på dem. (Intervju 30) 

Det framgår därför tydligt av intervjuerna med handläggare på länsstyrelsen att de i stor 
utsträckning överlåter den egentliga prövningen/handläggningen av ärendena, dvs. om 
en sänkt hastighetsgräns är motiverad eller inte till Vägverkets trafikingenjörer. 
Länsstyrelsens uppgift är till stor del rent administrativ. Det medför att alla Vägverkets 
ansökningar godkändes helt och hållet, medan bara åtta privatpersoners ansökningar 
delvis godkändes.25  

Den bild som ges av intervjuerna bekräftas av den e-post som finns i dokumentationen 
av ärendena. Man kan i en del ärenden följa dokument som visar hur beslut växer fram 
genom att Vägverket levererar in det substantiella innehållet till länsstyrelsen som sedan 
skriver ihop själva beslutet. I ett ärende e-postar länsstyrelsens handläggare för lokala 
trafikföreskrifter berörd trafikingenjör på Vägverket och undrar ”Hur går det med 
hastighetsbegränsningen på 35:an vid Grebovallen”. I sitt svar föreslår Vägverket  

                                                 
25 Detta förhållande rymmer en viktig demokratiaspekt som vi diskuterar mer ingående i den avslutande 
diskussionen. 
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”50 km/tim delen 550 meter söder–200 söder om länsväg 704. 70-beslutet blir ju 
uppdelat i två avsnitt också, förstås.” 26

Därefter sammanställer länsstyrelsen Vägverkets olika förslag i ett nytt mail och skickar 
till Vägverket för synpunkter: 

”Här kommer mitt [länsstyrelsens] förslag på skrivning på 35:an vid Grebo. Är lite 
osäker på 70-begränsningarna. Tacksam om du vill titta på det så jag inte är ute och 
cyklar alldeles. Förslag: [...] 50 km/tim: delen 550 meter söder–200 söder om länsväg 
704; 70 km/h: delen 200 m söder–650 m orr [sic] om länsväg 704”.  

Vägverket svarar med ”Klart positivt!! Komplettera med ett –n framför ”orr” så blir det 
bra” varefter länsstyrelsen fattar ett beslut vars ordalydelse och innehåll är exakt som i 
Vägverkets förslag.   

I länet är därför länsstyrelsen i huvudsak en administrativ stödfunktion som hanterar 
lokala trafikföreskrifter och ansökningar om förändrade hastighetsgränser enligt trafik-
förordningens regler i formell mening. Länsstyrelsen gör i princip ingen egen substan-
tiell prövning av de olika ärendena utan överlåter detta framförallt till Vägverket och i 
viss utsträckning till polismyndigheten. Länsstyrelsen har ingen egen personal med den 
kompetensprofil som Vägverkets trafikingenjörer har. I länet är det därför Vägverket 
som har det dominerande inflytandet över beslut om ändrade hastighetsgränser genom 
lokala trafikföreskrifter trots att länsstyrelsen har den formella beslutanderätten. Fram-
ställningen fortsätter därför med att närmare beskriva hur Vägverkets ställningstaganden 
och prioriteringar formas när frågan om sänkta hastighetsgränser aktualiseras.  

 
6.2 Vägverkets trafikingenjörer 
Hastighetsärenden i länet handläggs av trafikingenjörer på Vägverkets länskontor. 
Trafikingenjörerna delar upp de inkomna ärendena mellan sig och vid besiktningen på 
plats deltar en trafikingenjör. Vid behov diskuterar trafikingenjörerna de inkomna 
ärendena med varandra. Andra som kan delta i diskussionen på länskontoret om de 
olika hastighetsärendena i konsulterande roller är trafiksäkerhetsingenjörer och 
samhällsplanerare. Trafiksäkerhetsingenjörer är Vägverkets allmänna resurs på länsnivå 
inom trafiksäkerhetsområdet. De arbetar brett genom att bevaka trafiksäkerhetsläget på 
framförallt det statliga vägnätet inom länet och föreslår åtgärder för att förbättra 
trafiksäkerheten.  

På lokalkontoren finns även samhällsplanerare som deltar i planeringen av utvecklingen 
av regionens vägnät med fokus på nyinvesteringar. Trafikingenjörerna på länskontoren 
har också kontakter med samordnande trafikingenjörer på regionkontoret. Kontakterna 
rör framförallt ärenden som överklagas eller som är mer principiellt viktigare än andra 
ärenden. Trafikingenjörerna på regionkontoret försöker säkerställa att Vägverket håller 
ungefär samma linje i hela regionen så att det inte blir påtagliga skillnader mellan hur 
olika hastighetsgränsnivåer tillämpas inom regionens län. Ett sätt att göra detta är att 
genomföra regelbundna träffar med regionens alla trafikingenjörer för att diskutera hur 
Vägverket ska handlägga olika ärenden om förändrade hastighetsgränser. 

 

                                                 
26 E-postkorrespondens mellan länsstyrelsen och Vägverket 2006 i ärende gällande Riksväg 35,  
dnr. 258-18558-05.  
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6.2.1 Tidigare översyner av gällande hastighetsgränser 
Det tidigare gällande hastighetsgränssystemet på det svenska statliga vägnätet infördes i 
början av 1970-talet, men är nu på väg att ersättas av det nya systemet med 10-steg i 
intervallet 30–120 km/timmen. Flera hastighetsöversyner har genomförts, men har inte 
resulterat i några mer genomgripande förändringar av gällande hastighetsgränser. I 
slutet av 1990-talet genomfördes en ambitiös översyn av statliga vägar med hastighets-
gränsen 90 km/tim som omfattade även vägverksregionen sydöst och Östergötlands län. 
Bakgrunden till översynen var framförallt det faktum att hastighetsgränsen 90 km/tim 
förekom (och förekommer) på vägar med kraftigt varierande standard och att det därför 
fanns (och finns) ett antal 90-vägar som är problematiska ur ett trafiksäkerhets-
perspektiv, smala vägar med dålig sikt och farliga sidoområden etc. Översynen var ett 
försök att med utgångspunkt från mer objektiva kriterier och tekniska, specificerade, 
data om vägens standard fastställa en hastighetsgräns som var i överensstämmelse med 
vägens faktiska standard och där vägens funktion för pendling och liknande fick en 
mindre roll i det samlade beslutsunderlaget. 

Översynen resulterade i att ett antal förslag togs fram för att antingen sänka hastighets-
gränsen permanent från 90 km/tim till 70 km/tim eller att sänka hastighetsgränsen i 
motsvarande grad men bara under vinterhalvåret. Vägverket valde dock att inte lägga 
fram alla förslag samtidigt för samråd med kommuner och andra utan planerade att göra 
detta i etapper med de vägar som var mest problematiska i en första etapp. Redan de 
första förslagen mötte emellertid ett starkt motstånd från kommunernas sida som med 
hänvisning till vägarnas betydelse som pendlingsstråk motsatte sig Vägverkets förslag. 
Några sträckor fick sänkta hastigheter men de flesta av de planerade sänkningarna 
genomfördes aldrig. Motståndet från kommunpolitikerna mot sänkta hastighetsgränser 
gjorde att Vägverket lade de flesta förslagen i malpåse: 

Det blev kontroversiellt, det var vägar vi drog tillbaka, vägen upp till [x-
stad] till exempel, gamla riksvägen var det var förslag på att gå ner från 90 
till 70, men då fick man mothugg från kommunerna och Östgötatrafiken, 
så det var en del man backade på. En väg som var mycket kontroversiell 
också det var vägen ned till [x-stad]…, där man ville införa 70 på stora 
delar av sträckan. Det blev ramaskri. (Intervju 38)  

Intervjuade trafikingenjörer framhåller att hastighetsöversynen i slutet av 1990-talet 
visade för många anställda inom Vägverket hur politiskt laddad frågan om 
hastighetsgränser är. Mera omfattande översyner av gällande hastighetsgränser måste 
därför vara utformade på ett sådant sätt att det blir möjligt att hantera det politiska tryck 
mot föreslagna sänkningar som drivs av inflytelserika kommunpolitiker: 

Man angrep [hastighetsöversynen] på ett vetenskapligt sätt. Man åkte 
vägen och gjorde vissa uträkningar och så utgick man från en tabell och 
fick fram om det skulle vara 70 eller 90 på den här vägen. Det blev väldigt 
kantigt när det skulle presenteras utåt och det köptes inte politiskt på 
många ställen. Det blev näst intill revolution och då backade vi [...] Då 
började man tänka till. Så här går det inte att jobba, utan hastighetsfrågan 
[...] den måste vävas in i en helhet och det måste göras en målavvägning 
på något sätt. Det är så många andra faktorer som är viktiga i 
hastighetsfrågan. (Intervju 41) 

Enligt dessa intervjupersoner har därför de erfarenheter som gjordes i samband med de 
tidigare hastighetsöversynerna varit värdefulla för hur Vägverket nu arbetar med 
införandet av det nya hastighetsgränssystemet med 10-steg. 
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6.2.2 Vägverkets roll och mandat 
Den bristande framgången med de olika översynerna av hastighetsgränserna under årens 
lopp gör därför att huvuddelen av de beslut som har tagits i Östergötlands län om 
förändrade hastighetsgränser under de senaste tre–fyra decennierna både i och utanför 
tätort rör sig om beslut i samband med lokala trafikföreskrifter. Vi kommer även 
fortsättningsvis att framförallt fokusera diskussionen på de ärenden om förändrade 
hastighetsgränser som rör det statliga vägnätet utanför tätort, där den formella 
beslutsrätten enligt trafikförordningen innehas av länsstyrelsen. Trots den formella 
beslutsordningen framgår det även av det intervjumaterial som rör trafikingenjörer och 
andra tjänstemän inom Vägverket att det direkta inflytandet över hur dessa ärenden ska 
avgöras i Östergötlands län ligger hos Vägverket och har så gjort under en lång 
tidsperiod:  

Hade jag bestämt mig för någonting, att det här vill jag säga ja till eller nej 
till, [...] fick jag det också. I Östergötland [...] blev det Vägverkets eller i 
det här fallet min uppfattning som blev gällande. På andra ställen kan det 
ju vara så att Vägverket vill en sak och länsstyrelsen eller polisen en annan 
och då går det inte. Men oftast fick Vägverket sin vilja igenom [...], men 
det är länsstyrelsen som tar beslutet. (Intervju 38)  

 
6.2.3 Synen på hastighetsgränssystemet 
En konsekvens av att ingen framgångsrik översyn av hastighetsgränserna har gjorts i 
länet på flera decennier är att de beslut som fattas om förändrade hastighetsgränser i hög 
grad är ”ärendestyrda” och därför beroende av vilka ärenden om förändrade hastighets-
gränser i form av lokala trafikföreskrifter som har väckts på länets vägnät. Vägverket 
har visserligen genom åren framfört egna förslag på förändrade hastighetsgränser till 
länsstyrelsen, men inte med den systematik som mer genomgripande översyner 
förutsätter. Det skulle därför kunna vara så att det finns betydande obalanser mellan 
olika delar av vägnätet vad gäller hur olika hastighetsgränser tillämpas som i sin tur 
beror på om ärenden har aktualiserats överhuvudtaget. Vägsträckor som av trafikanterna 
uppfattas som i stort sett identiska kan ha fått olika nivåer på gällande hastighetsgränser 
beroende på vilka ärenden som har väckts genom att privatpersoner har skickat in 
ansökningar om sänkta hastighetsgränser. 

De intervjuade trafikingenjörerna har olika uppfattningar i frågan om det finns stora 
obalanser i regionens vägnät och gällande hastighetsgränser. Enligt vissa är detta inget 
stort problem i dagsläget. Ansökningar om sänkta hastighetsgränser dyker upp i de delar 
av vägnätet där behoven är som störst och fungerar som en indikator kopplad till 
trafiksäkerhetssituationen. Efter några års handläggning av inkomna ärenden hinner 
Vägverket bygga upp en fungerande praxis som medför en ungefärlig likformighet i 
ärendehanteringen och läget på vägnätet ”mognar” successivt. En sådan balans gäller 
framförallt inom det egna beslutsområdet, dvs. inom det län som trafikingenjörerna 
arbetar och uppfattningen om balanserad ärendehantering förs också i första hand fram 
av dem som arbetar med hastighetsgränser på länsnivå. 

De som också arbetar med hastighetsgränser med överblick över hela vägverksregionen 
som omfattar flera län, i region sydöst hela fem län, ger uttryck för en annan 
uppfattning: 
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Det gamla systemet, det har havererat.[...] Det är ett så sönderhackat 
system att det inte går att hitta någon tanke i det längre. Det gör också att 
det blir väldigt svårt att, få ihop något vettigt av det varje gång man går in 
med en ny ansökan. [...] I mångt och mycket förstärker man fel som finns 
redan från början [...] Om man tar ett konkret exempel; om man får in en 
ansökan om att pröva en hastighet i en korsning så kan man åka förbi tio 
likadana korsningar som man inte bryr sig om [...] Det finns ingen 
helhetssyn idag. (Intervju 41) 

Det finns därför skillnader bland trafikingenjörer när det gäller uppfattningarna om 
resultaten av den gällande beslutsordningen för ändrade hastighetsgränser. De som 
konkret arbetar med förändrade hastighetsgränser på vägnätet är mindre benägna att 
beskriva de faktiska utfallen som problematiska, men kan lyfta fram de problem som 
har uppstått genom att bedömningsgrunderna har varierat genom åren och att det kan 
vara svårt att ändra redan fattade beslut. 

 
6.2.4 Bedömningsgrunder och prioriteringar 
De intervjuade trafikingenjörerna för fram samma grunduppfattning som de intervjuade 
handläggarna på länsstyrelsen. Vägarnas huvuduppgift är att möjliggöra transporter av 
människor och gods från en punkt till en annan. Vägarna ska kunna erbjuda en så god 
framkomlighet som möjligt, men framkomligheten ska balanseras mot en objektivt 
fastställd trafiksäkerhetssituation. Det är balanseringen av dessa två intressen, framkom-
lighet och trafiksäkerhet på vägen, som utgör grunden för besluten om 
hastighetsgränser. 

Trafikingenjörernas bedömningar innebär i praktiken att man värnar framkomlighets-
intresset mot andra intressen och anspråk som formulerar önskningar om sänkta hastig-
hetsgränser. Här ger trafikingenjörerna uttryck för samma uppfattningar som hand-
läggarna på länsstyrelsen och beskriver också problematiken i liknande ordalag. Ansök-
ningar om sänkta hastighetsgränser kommer framförallt från privatpersoner som flyttar 
ut på landet och efter ett tag upplever trafiken på den närliggande landsvägen som en 
tilltagande otrygghetsfaktor i tillvaron: 

Man tar inte med i beräkningen att det är trafik även utanför tätorterna. 
Man vill bo så nära den allmänna vägen som möjligt så att man slipper att 
ploga snö och skotta snö alltför långt. Då är det perfekt att bo utmed 
vägen, men man upptäcker inte förrän man har köpt huset och flyttat in att 
det är trafik på vägen. Man kan inte gå till grannen med en barnvagn 
utmed vägen för det finns ingen gångbana, [...] så man ringer och begär att 
man ska kunna gå skyddat till grannen. [...] Det hade man inte en tanke på 
när man tittade på huset [...] Sedan är det hastigheter, naturligtvis. De som 
åker till jobbet på morgonen, de har så bråttom så de håller inga 
hastighetsgränser, här är det 70 men ingen håller 70, säger [de boende], 
utan det går minst i 120. Vi kan inte hålla på att sänka hastigheten och 
bygga om vägar bara för att det flyttar ut barnfamiljer på landet. Sedan ska 
barnen börja skolan. Då ska de gå utmed den här vägen till skolskjutsen. 
Det är ytterligare ett argument för att man måste sänka hastigheten. 
(Intervju 36)  

I hanteringen av de olika ärendena är det Vägverkets uppgift att ta fram alla grundfakta 
om det aktuella vägavsnittet som trafikmängder, vägbredd, linjeföring, sikt osv. En 
annan viktig omständighet rör om det har förekommit några olyckor eller olyckstillbud 
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på vägen som kan bekräfta att den är problematisk ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. För i 
princip alla ärenden gäller att det egentligen inte förekommer några olyckor eller 
dokumenterade olyckstillbud på vägsträckan och redan då finns det ett förhållandevis 
starkt argument för att inte bevilja ansökan om sänkt hastighetsgräns. Det finns i de 
flesta ärenden ingen ”objektiv” trafiksäkerhetsproblematik som kan bekräftas med 
dokumenterade olyckor eller olyckstillbud. Ansökningarna om sänkta hastighetsgränser 
är i de flesta fall baserade på de sökandes upplevda otrygghet för sina familjemed-
lemmar, sig själva och besökande släktingar, vänner, hästägare, ridskoleelever etc. 

I bedömningen av de olika ärendena har ”objektiva kriterier” eller fastställda riktlinjer 
för hur olika nivåer på hastighetsgränser ska tillämpas en mycket undanskymd roll. En 
faktor som kan ha betydelse för om en ansökan beviljas är om vägen är omgärdad av 
bebyggelse så att det finns en tydlig tätorts- eller ”bykänsla” på platsen. I så fall kan en 
hänvisning göras till denna omständighet vilket i så fall får karaktären av att en formell 
regel har tillämpats i beslutet. Huvuddelen av bedömningarna gör dock trafikingen-
jörerna genom att själva köra den aktuella vägen i olika riktningar och försöka avgöra 
vad som kan accepteras och vad som förefaller legitimt ur i första hand trafikanternas 
perspektiv. Det innebär att de bildar sig en uppfattning om den aktuella vägsträckan 
genom att jämföra med liknande vägsträckor i andra delar av länets vägnät.  

Trafikingenjörerna vill inte ta beslut om hastighetsgränser som de inte tror kan accep-
teras av trafikanterna och som inte är i linje med hur hastighetsgränserna är satta på 
andra delar av vägnätet. Bedömningen av ärendena är således inte baserade på något 
regelverk eller avser en tillämpning av fastställda riktlinjer. Bedömningen utgår från den 
enskilde personen, trafikingenjörens, egen uppfattning om den aktuella vägsträckan och 
den bedömningspraxis han/hon försöker utveckla genom att hantera ett stort antal 
ärenden med ansökningar om sänkta hastighetsgränser. 

Det finns också en framförd skepsis mot möjligheterna att utveckla ett mer regelstyrt 
förfarande med fastställda riktlinjer för vilka hastighetsgränser som gäller vid tillämp-
ningen av ansökningar inom ramen för lokala trafikföreskrifter: 

Det fanns en gammal modell på den gamla tiden där man kunde gå in och 
titta, där man fick poäng på utfarter och hur dåligt det var och sådant där, 
men det gav ju ändå bara en indikation. Man kan inte bara gå slaviskt på 
en tabell. Du måste gå lite på magkänsla och hur du uppfattar sikten, när 
du sitter i bilen och ska ut på den här vägen. Man måste se som de som har 
väckt [ärendena] upplever det. De står inför det här varje dag när de ska ut 
och in på den här anslutningen med fara för eget liv. Jag tror inte att du 
kan översätta det här i någon form av poängsystem och ranka en väg eller 
titta på att nu har du 75 meters sikt, det blir två poäng. Det måste nog bli 
lite tyckande också. (Intervju 38)  

Trafikingenjörerna gör därför sina bedömningar med utgångspunkt från sina egna 
uppfattningar om hur olika hastighetsgränser ska tillämpas inom det ”egna” vägnätet i 
länet. I dessa bedömningar är det några ytterligare faktorer som de intervjuade trafik-
ingenjörerna för fram. Hastighetsgränser ska inte användas för att komma åt notoriska 
fartsyndare eller överträdelser överhuvudtaget, detta är polisens uppgift genom hastig-
hetsövervakningen. I många ärenden anser trafikingenjörerna att de sökandes otrygghet 
till stora delar beror på att ett begränsat antal pendlande bilister kör mycket för fort och 
att det är många bilister som kör något för fort. Trafikingenjörerna avvisar dock helt 
möjligheten att använda hastighetsgränser för att sänka nivån för faktiska överträdelser 
genom att till exempel sänka hastighetsgränsen från 70 km/tim till 50 km/tim för att få 
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bilisterna att köra 60–70 km/tim istället för 80–90 km/tim. I det här sammanhanget är 
det givetvis ett problem att så liten del av vägnätet övervakas och att polisen i handlägg-
ningen av ärendena ofta framhåller bristen på resurser för hastighetsövervakning. 

En ytterligare faktor är att den problematik som har fått de sökande att begära sänkt 
hastighetsgräns till stor del kan bero på att det ”långa beslutet”, dvs. Vägverkets beslut 
genom föreskrift om avvikelse från bashastighet på sträcka, är problematiskt. Det 
tydligaste exemplet är vägar med hastighetsgränsen 90 km/tim men med sämre standard 
som av olika skäl (se ovan) inte har fått en ändrad hastighetsgräns vid genomförda 
hastighetsöversyner. Trafikingenjörerna vill i de fallen inte använda lokala trafikföre-
skrifter för att ”laga och lappa” utan inväntar förändringar av de långa besluten, i första 
hand genom att hastighetsgränsen 80 km/tim kan användas inom ramen för det nya 
hastighetsgränssystemet.  

Med motsvarande argument som användes ovan av handläggarna vid länsstyrelsen för 
trafikingenjörerna fram möjligheten att försöka förbättra trafiksituationen med andra 
åtgärder än sänkta hastighetsgränser. Det är inget som formellt sett ingår i de olika 
ärendena som endast avser ansökningar om sänkta hastighetsgränser, men är något som 
ofta ändå finns med i diskussionen. Vägverket lovar inte att genomföra några föränd-
ringar i direkt anslutning till de uppkomna ärendena, men i flera fall leder den uppmärk-
sammade problematiken till att Vägverket eller den berörda kommunen gör någon form 
av fysisk åtgärd. Finns det möjligheter att göra något annat för att förbättra den 
upplevda tryggheten än att sänka hastighetsgränsen, anser trafikingenjörerna att det är 
ett mycket bättre alternativ. 

Trafikingenjörerna är på samma sätt som handläggarna vid länsstyrelsen ytterst 
uppmärksamma på de prejudicerande effekter som beviljade ansökningar om sänkta 
hastighetsgränser kan leda till: 

På vissa ställen, där kan man av princip säga direkt att här blir det ingen 
sänkning. På andra ställen kan det vara lite tveksamt och då måste vi sätta 
oss ner sedan i lugn och ro och diskutera igenom ärendet. Där får man 
vända och vrida fram och tillbaka och titta på vad får ett sådant beslut för 
konsekvenser och vad kommer ske framledes om vi tar ett sådant här 
beslut? För ofta får man tillbaka ett sådant beslut, man får det i halsen vid 
nästa besiktning vi har. Då säger man att varför kunde ni sänka 
hastigheten där för och inte här? (Intervju 36) 

Det är tydligt att dessa farhågor om spridningseffekter, och de problem som då uppstår 
vid motiveringen av avslag, utgör en effektiv broms mot att bevilja ansökningar om 
sänkta hastighetsgränser. 

Den enskilde trafikingenjören på Vägverket som handlägger ärendet genom att formellt 
sett samråda med länsstyrelsen och yttra sig över ärendet till den beslutsfattande 
länsstyrelsen har det dominerande inflytandet över hur ärendena kommer att avgöras. 
Besluten kommer till stor del att påverkas av trafikingenjörernas egna bedömningar men 
påverkas givetvis av sammanhanget. Trafikingenjörerna samråder med varandra på 
länskontoren och har dessutom regelbundna träffar med andra trafikingenjörer inom 
vägverksregionen för att försöka åstadkomma mer samstämmiga bedömningar inom 
regionen hur hastighetsärenden ska hanteras. På regionkontoret finns det trafikingen-
jörer som har samordnande uppgifter för hela regionen och håller i dessa träffar. I 
synnerhet diskuteras ärenden som överklagas och som går till Vägverkets huvudkontor. 
Vägverket vill undvika överklaganden utan att behöva öka andelen beviljade 
ansökningar. 
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6.2.5 Framkomlighet vs. säkerhet och trygghet 
På länskontoren diskuterar trafikingenjörerna hastighetsärenden med andra tjänstemän, 
framförallt med dem som är utpekat ansvariga för bevakningen av trafiksäkerheten, 
trafiksäkerhetsingenjörer, samt de samhällsplanerare som i nära kontakt med region-
förbund och kommuner arbetar med planeringen av nyinvesteringar och utvecklingen av 
regionens vägtransportsystem. Diskussionen rör i första hand hur balanseringen mellan 
framkomlighet, som antas vara direkt kopplad till regionens utveckling, och trafiksäker-
het ska göras vid hanteringen av ärenden om förändrade hastighetsgränser. Miljöfrågan 
finns också med i diskussionen men har en undanskymd position inom Vägverket på 
länsnivån. I den här diskussionen beskriver trafikingenjörerna hur de intar en mitt-
position, vilket de uppfattar som en förutsättning för att kunna göra den målavvägning 
mellan framkomlighet och trafiksäkerhet som de anser ska ligga till grund för deras 
beslut: 

Skulle man raljera, skulle trafiksäkerhetsingenjörerna hålla på med det här 
så skulle det bli låg fart överallt. Då skulle det bli ja på alla sådana här 
framställningar [...] Och skulle samhällsplanerarna med stråktänkandet 
vara [ansvariga] skulle det bli nej till alla sänkningar. Trafikingenjören är 
egentligen någonstans mitt emellan och ska [...] bilda sig en uppfattning, 
för det är ju två ytterligheter egentligen. Det står fortfarande mellan 
framkomlighet och trafiksäkerhet och det har det alltid gjort. (Intervju 38) 

Vägverkets balansering mellan trafiksäkerhet och framkomlighet har emellertid varierat 
över tiden eftersom den påverkas av förändrade förutsättningar som lanseringen av 
nollvisionen och bildandet av regionförbund med ansvar för länstransportplanerna, 
vilket har påverkat diskussionerna inom Vägverket om hur frågor om förändrade 
hastighetsgränser ska hanteras: 

Pendeln slår lite olika. Det här med stråk, det har vuxit sig starkare och 
starkare på senare tid. När nollvisionen sjösattes då slog nog pendeln lite 
mycket åt trafiksäkerheten och man glömde i vissa fall bort stråken. Och 
det känner jag, pendeln har flyttats åt andra hållet. Man har lyft fram de 
viktiga lederna. Där ska vi inte ha några sänkta hastighetsgränser. Där ska 
vi bygga bort problemen för vi tillåter inte sänkningarna. [...] Det högre 
hastighetsanspråket det har under tidens gång vuxit sig mycket, mycket, 
mycket starkare, speciellt de sista fem, sex åren. Det är jättetydligt. Innan 
var det mer fokus på trafiksäkerheten, så kände jag det inom Vägverket i 
alla fall. Framkomlighetsaspekterna har flyttat fram positionerna. (Intervju 
38)  

Av genomgången av de faktiska ärendena, se ovan, framgår det att under den studerade 
tidsperioden har Vägverkets trafikingenjörer prioriterat trafikanternas framkomlighet 
högt till nackdel för de sökandes upplevda säkerhet och trygghet eftersom de allra flesta 
ansökningar om sänkta hastighetsgränser avslås. Trafikingenjörerna menar att de har ett 
svårt uppdrag och att de inte kan koppla de olika ärendena till ett tydligt regelverk som 
anger vilka hastighetsgränser som ska gälla för olika vägavsnitt. De menar att de mycket 
väl skulle kunna tänka sig att vara mer tillmötesgående och tillstyrka fler ansökningar 
om sänkta hastighetsgränser, men att de i så fall behöver ett tydligt regelverk som 
besluten kan förankras i. I dag är deras ställningstaganden bedömningar som inte vilar 
på några regler eller ”objektiva kriterier”. De formas av trafikingenjörernas egna 
bedömningar av den information som finns i det konkreta fallet och den bild som 
trafikingenjören har av vad som är Vägverkets bedömningspraxis. Vägverkets 
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bedömningspraxis baseras i sin tur på erfarenheter, kunskap och signaler från andra 
tjänstemän inom Vägverket på olika nivåer. En trafikingenjör menar att Vägverket 
borde arbeta mer aktivt för lägre hastighetsgränser än vad som nu är fallet, med 
hänvisning till nollvisionen och misslyckandet att nå etappmålet för år 2007: 

Det skulle bli en chock för många, men jag kan tycka att det skulle vara ett 
ärligare sätt att göra så än att internt hålla på och dribbla om en massa; 
men så mycket kan vi inte sänka, för det accepterar inte allmänheten och 
så här! Då skulle det vara tydligt vad det är vi går efter. (Intervju 37.) 

Även om de flesta ansökningar om sänkta hastighetsgränser avslås finns det exempel på 
ansökningar som har medfört sänkta hastighetsgränser genom länsstyrelsens lokala 
trafikföreskrifter. För att få en bild av innehållet i dessa föreskrifter har samtliga 
gällande lokala trafikföreskrifter för två riksvägar i länet, Rv35 och Rv32, samlats in 
och studerats tillsammans med det befintliga underlagsmaterialet. Båda riksvägarna är 
viktiga pendlingsstråk för trafik mellan de berörda kommunernas centralorter. 

De gällande lokala trafikföreskrifterna för respektive väg domineras till antalet av 
föreskrifter om cirkulationsplatser, stopplikt och huvudled. Andra vanliga föreskrifter 
gäller förbud mot att stanna, parkera och fordonstrafik på infarter. Det finns emellertid 
några få föreskrifter om sänkt och förändrad hastighetsgräns på de aktuella riksvägarna. 
Kännetecknande för varje lokal trafikföreskrift om sänkningar av hastighetsgränsen är 
att de omfattar flera olika sträckor som regleras av en och samma lokala trafikföreskrift. 
I några fall är en av dessa sträckor i respektive föreskrift relaterad till en ansökan om 
sänkt hastighetsgräns som har inkommit till länsstyrelsen från privatpersoner. De övriga 
förändringarna i föreskriften är resultatet av att Vägverket har gått igenom närliggande 
sträckor och äldre lokala trafikföreskrifter och gjort en anpassning av dessa nya förut-
sättningar. Det finns inga exempel på att en ansökan från privatpersoner har resulterat i 
en lokal trafikföreskrift som bara omfattar den sträcka som ansökan avser.  

En trafikingenjör från Vägverket berättar hur ett ärende utformades där en ansökan från 
privatpersoner om sänkta hastighetsgränser ledde till en bredare översyn av en längre 
sträcka på den aktuella vägen, beslutad och utförd av trafikingenjören själv: 

…där var det en het grej som hände, för vi fick en dödsolycka norr om [x-by] 
det var en mopedist som körde ut från en fastighet och blev överkörd av en bil 
med husvagn [...] och då skrev de anhöriga och ville ha lägre hastighet förbi 
den där fastigheten, det var lite små anslutningar, vägen går lite sicksack så här 
och den där vägen är ju lite speciell […] det är en sådan där väg som vi har sagt 
att på vissa partier känns 90 lite väl häftigt och 70 är kanske lite lågt ibland och 
det är sådana vägar, hade vi haft 80 som instrument då, så kanske det hade varit 
intressant. Men nu resulterade det i att jag, jag tyckte nog att det var lite 
befogat, för det var ett parti det här som var betydligt sämre än runtom, för där 
var det rätt så fri sikt och åkrar på de andra ställena då, innan man kommer in i 
det där partiet, så det kunde kännas logiskt att ha 70 på den sträckan. Men då 
utvidgade jag det här ändå att det ärendet som var, där var det glasklart att vi 
skulle säga ja, men jag kände ändå, för att trafikanterna skulle ha förståelse för 
det här så ville jag ändå känna på vägsträckan i övrigt och åkte den ett antal 
gånger […] Är det någon mer lokal begränsning vi ska ta samtidigt nu, där jag 
känner att förhållandena kanske är ungefär lika dåliga eller kanske ännu sämre 
än det här stället som jag funderar på att säga ja till? Det resulterade att det blev 
ytterligare en 70-begränsning uppe vid [x-by] plus att vi förlängde 70-begräns-
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ningen vid [y-by] något längre söderut också, så de tre tog jag i ett och samma 
beslut, mer eller mindre. (Intervju 38)  

 
6.2.6 Kommunerna och framkomligheten – ledande politikers perspektiv 
Av undersökningsmaterialet framgår att de bedömningar som trafikingenjörerna gör 
ligger nära de prioriteringar som förs fram av den intresseallians för hög framkomlighet 
som diskuteras i kapitel 4. Vidare framgår att det är främst i den interna diskussionen 
inom Vägverket, i första hand med samhällsplanerare som planerar med utgångspunkt 
från prioriteringen av hög framkomligheten i pendlingsstråk, som trafikingenjörerna 
möter företrädare för intressealliansen för hög framkomlighet. Andra aktörer som direkt 
företräder den starka prioriteringen av hög framkomlighet, kommunpolitiker i ledande 
befattningar och tjänstemän på regionförbundet, kommer inte trafikingenjörerna i direkt 
kontakt med i det dagliga arbetet. 

Det finns dock ett undantag som bekräftar regeln och som både intervjuade trafikingen-
jörer och handläggare på länsstyrelsen tar upp som ett speciellt ärende. Det gällde en 
begäran om sänkt hastighetsgräns från 70 km/tim till 50 km/ tim i en mindre tätort i de 
södra delarna av länet. Ansökan beviljades och ärendet utökades på tjänstemännens 
initiativ till att även omfatta sänkt hastighetsgräns från 90 km/tim till 70 km/tim på en 
vägsträcka norr om tätorten i direkt anslutning till vägsträckan, genomfarten, med den 
nya hastighetsgränsen 50 km/tim. Genomfarten bedömdes av alla inblandade, dvs. 
länsstyrelsen, Vägverket och polisen, som en vägsträcka som utan tvekan borde ha 
hastighetsgränsen 50 km/tim eftersom det fanns en tydlig ”by-karaktär” med direkt-
utfarter från villatomter ut på vägen. Norr om genomfarten fanns det ytterligare tre 
fastigheter och dessutom användes sträckan av cyklande barn och vuxna på väg till en 
badplats alldeles i närheten. Hastighetsgränsen 90 km/tim på den sträckan medförde att 
vägen användes som ”omkörningssträcka” av bilister på vägen. Trafiksituationen med 
hastighetsgränsen 90 km/tim, omkörande bilister och cyklande barn till badplatsen 
bedömdes som ohållbar av tjänstemännen vid besiktningen och det påföljande beslutet 
medförde att hastighetsgränsen också sänktes till 70 km/tim på en förhållandevis kort 
sträcka norr om tätorten, utöver sänkningen till 50 km/tim för själva genomfarten. 

Beslutet medförde emellertid en kraftig reaktion från kommunledningen i den berörda 
kommunen som hävdade att sänkningarna var förödande för möjligheterna att pendla 
från/till kommunens centralort. Kommunalrådet menar att: 

Det är ju det enda stället på vägen till [x-stad] som du egentligen kan köra 
om. (Intervju 25) 

Kommunledningen inkom med en skrivelse till länsstyrelsen där de framförde att 
beslutet borde omprövas. Kommunen hade inte informerats om att ärendet var aktuellt 
och hade inte fått möjlighet att framföra sina uppfattningar om hur ärendet borde 
hanteras. Kommunalrådet beskriver hur kommunen uppfattade länsstyrelsen beslut: 

Då känner man det här att då blir man överkörd. Det är viktigare att kunna 
lösa det på en lokal nivå än att länsstyrelsen gör det [...] Det är väldigt 
viktigt att man inte förändrar någonting utan att ha haft en lokal kontakt 
[...] Flyttar en familj till ett område och plötsligt har barn och då vet man 
att barnen är små och opålitliga dom här åren och hur hanterar vi det? 
Sätter du ner hastigheten på en vägsträcka för att det bor en barnfamilj där 
förändrar du inte det om 5 år. Utan hastighetssänkningen ligger kvar, och 
även om det sedan bor pensionärer där som inte alls ger sig ut på vägen 
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överhuvudtaget och leker med cyklarna så ligger den kvar. Det är väldigt 
svårt att häva en hastighetsnedsättning. Därför är det väldigt viktigt att vi 
[...] resonerar med de personer som tycker att det är besvärligt och se hur 
löser vi det för ert bästa. För det är en så kort tid om man ser ur 
samhällssynpunkt. (Intervju 25)  

Kommunen hänvisade också till en redan pågående diskussion med Vägverkets 
trafiksäkerhetsingenjörer och samhällsplanerare om hur genomfarten i tätorten skulle 
kunna göras säkrare med fysiska trafiksäkerhetsåtgärder som skulle kunna förbättra 
situationen vid genomfarten och på vägsträckan mot badplatsen utan att hastighets-
gränsen skulle behöva sänkas. Kommunen hade uppfattningen att Vägverket hade 
planerat att göra sådana åtgärder inom en snar framtid men att det för kommunen 
överraskande beslutet om sänkt hastighetsgräns minskade Vägverkets intresse för att 
lägga pengar på fysiska åtgärder. Kommunchefen beskriver sin tolkning av den 
uppkomna situationen: 

Om vi tittar på dom stora vägarna i kommunen ur trafiksäkerhetssynpunkt 
finns det brister längs vägen mellan [x-stad och x-by] på vissa sträckor. De 
bristerna är välkända och dokumenterade. Vägverket har gjort en 
åtgärdsplan för hela vägen som innefattar åtgärder av trafiksäkerhets-
karaktär och den vill man gå efter. Vi driver att vi ska få pengar till 
åtgärderna. Sedan kommer det enskilda personer och alla vill naturligtvis 
att folk ska köra väldigt sakta utanför där jag bor. [...] Så är det inne i 
samhällen på många ställen. Men det är ändå kommunens uppgift att ta 
helhetsgreppet. Ta hela ansvaret för inte bara just dem som bor där utan 
också dem som trafikerar vägen [...] Nu sänker man hastigheten på några 
ställen. Då blir motiven mycket mindre att göra förbättringarna. Då finns 
det ingen anledning. Då blir motiven flyttade eller man tar något annat 
istället. Så nu kommer det att bli förseningar när det gäller åtgärder genom 
[y-by]. (Intervju 25) 

Protesterna mot beslutet medförde att möten genomfördes där kommunledningen fick 
möjlighet att föra fram sina ståndpunkter och motiven till varför de var så starkt 
negativa till länsstyrelsens beslut om sänkta hastighetsgränser och Vägverkets och 
polismyndighetens tillstyrkande yttranden. Kommunen hade dock inga formella 
möjligheter att överklaga beslutet, det kan bara de som ansöker om förändringen göra 
om beslutet medför ett avslag. Beslutet låg fast och både genomfarten och sträckan norr 
om tätorten fick sänkta hastighetsgränser. 

Händelserna i samband med detta ärende är det enda aktuella ärende där kommun-
politikers starka prioritering av framkomlighet för pendlande bilister har tydliggjorts för 
de ansvariga tjänstemännen genom att politiker har agerat direkt och öppet. Ärendet fick 
också direkta konsekvenser för ärendehanteringen generellt i form av att alla inkomna 
ärenden nu remitteras till berörda kommuner för yttranden. De intervjuade handläggarna 
från länsstyrelsen och trafikingenjörerna tog starkt intryck av händelsen och uttrycker 
en samstämmig förhoppning om att i framtiden inte behöva utsättas för liknande kritik 
och direkta inblandning av ledande kommunpolitiker. 

 
6.3 Polismyndigheten – trafikpolisers perspektiv 
Polismyndigheten utgör tillsammans med Vägverket de två myndigheter som samråder 
med länsstyrelsen vid handläggningen av ansökningar om förändrade hastighetsgränser 
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i form av lokala trafikföreskrifter. Vid besiktningarna av de berörda vägsträckorna 
deltar en trafikpolis från polismyndigheten. De intervjuade trafikpoliserna delar det 
övergripande synsätt på hur de olika ärendena ska hanteras som framförs av 
länsstyrelsens handläggare och Vägverkets trafikingenjörer, och det förekommer nästan 
aldrig att de inblandade tjänstemännen är oense om hur ärendena ska bedömas. 

 
6.3.1 Bedömningsgrunder och prioriteringar 
Polismännen framhåller också att det är genom att bedöma den aktuella vägsträckan på 
plats som det går att bilda sig en uppfattning om ärendet. Bedömningen baseras på 
kunskap om hur liknande sträckor och ärenden har behandlats tidigare och hur hastig-
hetsgränserna har satts på länets vägnät: 

Det går inte att säga någonting innan man har sett platsen. Där får vi titta 
på det ur trafiksäkerhetssynpunkt, de som har begärt sänkningen och 
varför har man gjort det, vad är problemet? [...] Det finns inget färdigt 
facit, utan man skaffar sig en helhetsbild. Bara därför att man har flyttat ut 
på landet utmed en väg och man har barn som ska till skolan och måste gå 
ut till vägen; det är inte något kriterium för att man ska sänka hastigheten 
där [...] Nej, det finns inte någon checklista eller någonting sådant, nej det 
gör det inte, utan det är att titta på platsen. (Intervju 42) 

Polismännen är på samma sätt som övriga intervjuade tjänstemän avvisande till att 
använda sänkta hastighetsgränser för att få ned höga hastigheter till följd av fortkörning. 
Polismännen hänvisar också till trafikförordningens skrivningar om att hastigheten alltid 
måste anpassas till rådande förutsättningar vilket gör att bilar ibland måste framföras 
med lägre hastighet än den skyltade hastighetsgränsen. Enligt polismännens 
uppfattningar ska inte olagliga beteenden och bristande regelefterlevnad i trafiken 
angripas med lägre hastighetsgränser.  

Med samma argument som de intervjuade trafikingenjörerna och handläggarna på 
länsstyrelsen framhåller polismännen betydelsen av att de förändringar som görs kan 
accepteras av trafikanterna på den aktuella vägsträckan: 

Man ansöker kanske om sänkt hastighet för att man har flyttat ut på landet, 
man har barn som ska med skolbussen, man ansöker för att folk kör for 
fort. Det uppfyller inte den nivå som i alla fall jag tycker att du måste nå 
upp till för att sänka hastigheten. Skulle vi släppa på det här, skulle vi ha 
ett sammelsurium av vägskyltar på vårt vägnät [...] Vi kan inte sänka 
hastigheten på grund av att en familj har flyttat in i det huset, och sedan 
ska den hastigheten gälla för evigt och barnet växer upp inom ett par år 
och klarar sig självt, och så har vi en hastighet som gäller. Det går inte att 
göra så. (Intervju 42)  

Polismyndigheten i länet ställer sig därför bakom de bedömningar som görs av de andra 
myndigheterna som bedömer ansökningarna om sänkta hastighetsgränser och har 
vanligen ingen annan ståndpunkt vad gäller balanseringen mellan trafiksäkerhet och 
framkomlighet.  

Av de övriga inblandade tjänstemännen från länsstyrelsen och Vägverket uppfattas 
polismyndighetens bidrag i handläggningen vara de mer traditionellt polisiära 
perspektiven som regelefterlevnad och hastighetsövervakning i anslutning till de 
uppkomna ärendena. Eftersom polismyndigheten ofta hänvisar till bristande resurser 
som brist på trafikpoliser och att polisens trafikövervakning i första hand koncentreras 
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till de mer trafikerade delarna av regionens vägnät, används inte hastighetsövervakning 
för att förbättra regelefterlevnaden i samband med de ärenden som aktualiseras. Polisens 
hastighetsövervakning skulle kunna användas för att förstärka effekterna av en beslutad 
sänkning av hastighetsgränsen eller för att kunna förbättra de sökandes upplevda trygg-
het utan att behöva sänka den aktuella hastighetsgränsen. Någon sådan koppling mellan 
de ärenden som uppstår och polisens hastighetsövervakning tillämpas dock inte.   

 
6.4 Beslut som överklagas till Vägverket 
Några privatpersoner som har fått avslag på sin ansökan till länsstyrelsen om sänkta 
hastighetsgränser överklagar beslutet, vilket också framgår av föregående avsnitt. 
Överklaganden ställs till Vägverket och handläggs av Vägverkets huvudkontor i 
Borlänge. Vägverkets beslut gäller som sista instans och kan inte överklagas. Från och 
med ingången av år 2009 ska överklaganden av länsstyrelsebesluten ställas till den 
nyinrättade myndigheten Transportstyrelsen.   

Utfallet blir, i princip i samtliga fall, att Vägverket inte förändrar länsstyrelsens beslut. 
På motsvarande sätt som på den regionala nivån baseras inte huvudkontorets bedöm-
ningar på fastställda riktlinjer eller mer ”objektiva kriterier”. Prövningen av besluten om 
lokala trafikföreskrifter innehåller inga moment av kontroll om länsstyrelserna har följt 
gällande regelverk för vilka hastighetsgränser som ska gälla på olika vägavsnitt, 
eftersom ett sådant regelverk inte finns utöver de allmänna formuleringarna i trafik-
förordningen. En jurist på huvudkontoret beskriver hur bedömningarna görs: 

Så är det ju med all slags dömande verksamhet, det är inte särskilt lätt att 
på något vetenskapligt sätt komma fram till hur man dömer, utan det beror 
på egna erfarenheter, det beror på egen kunskap och det beror på vad lagen 
säger och hur situationen ser ut. Då är det svårt att ha några formler som 
kanske kan användas inom naturvetenskapen [...] där man direkt kan peka 
på att här kommer man fram till ett resultat om man matar in de och de 
uppgifterna. Juridiken är inte sådan att den kan bevisas på det sättet. Det är 
en sammanvägning av alla omständigheter som gör vad man kommer fram 
till. (Intervju 43)   

Bedömningarna är beroende av den praxis som har utvecklats och som innebär att 
Vägverkets huvudkontor inte ändrar länsstyrelsens beslut i första instans. På direkt fråga 
varför inga beslut ändras ger juristen det självklara svaret: 

Därför att länsstyrelsens beslut är riktiga. (Intervju 43) 

Besluten är enligt juristen riktiga beroende på att: 

Länsstyrelserna tagit den praxis som Vägverket har skapat och då blir det 
få överklagningar där Vägverket kommer att en annan uppfattning 
eftersom länsstyrelserna oftast har den uppfattning som bygger på 
prejudikaten. (Intervju 43) 

Beskrivningen ovan visar att det är Vägverkets bedömningar som har det avgörande 
inflytandet över hur besluten fattas redan i första instans, även om det är länsstyrelsen 
som formellt sett fattar besluten. I praktiken innebar trafikförordningens tidigare 
gällande former för hur beslut skulle överklagas, vilka gällde för den studerade 
tidsperioden, att Vägverket granskande sina egna bedömningar i samband med 
överklagade länsstyrelsebeslut om avslag på ansökningar om sänkta hastighetsgränser. 
Från och med år 2009 har prövningen av beslut som överklagas övertagits av 
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Transportstyrelsen från Vägverkets huvudkontor, och om/hur detta kommer att påverka 
bedömningarna får framtiden utvisa.  
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7 Beslut om hastighetsgränser i en region – sammanfattande 
analys och diskussion 

Studiens fokus utgörs av beslut om hastighetsgränser inom det statliga vägnätet utanför 
tätort där länsstyrelsen eller Vägverket fattar beslut om förändrade hastighetsgränser. 
Länsstyrelsen fattar beslut om förändrade hastighetsgränser genom lokala trafikföre-
skrifter. Vägverket kan fatta s.k. långa beslut om avvikelser från bashastigheten 
70 km/tim på statliga vägar utanför tätbebyggt område. Det rör sig historiskt sett i första 
hand om beslut om 90 km/tim istället för bashastigheten 70 km/tim, men kan också röra 
sig om att återställa bashastigheten. Före det arbete som nu (2008–2009) görs i samband 
med införandet av det nya hastighetsgränssystemet har ingen större översyn av alla 
statliga vägars hastighetsgränser genomförts. De översyner som har gjorts tidigare har 
inte fått så stor betydelse för gällande hastighetsgränser eftersom förslag om sänkningar, 
i första hand från 90 km/tim till 70 km/tim, har mött starka negativa reaktioner. 
Motståndet mot sänkta hastighetsgränser drivs i första hand av ledande kommunpoli-
tiker men även av tjänstemän inom Vägverket där det finns olika uppfattningar om hur 
olika bedömningsfaktorer ska balanseras mot varandra vid beslut om hastighetsgränser. 

Gällande hastighetsgränser kan också förändras på kortare sträckor i form av lokala 
trafikföreskrifter som meddelas av länsstyrelsen. Av föreliggande studie framgår att 
myndigheterna är ytterst restriktiva vad gäller att gå privatpersoner tillmötes och bevilja 
de ansökningar om sänkta hastighetsgränser som inkommer till länsstyrelsen. Samtliga 
medverkande myndigheter prioriterar biltrafikens framkomlighet på vägen före de 
närboendes upplevda säkerhet och trygghet. De argument som de sökande anger för 
sänkta hastighetsgränser anser inte myndigheterna vara tillräckliga skäl för att gå med 
på att sänka gränserna enligt de sökandes önskningar.  

Med utgångspunkt från undersökningsmaterialet går det därför att hävda att sänkta 
hastighetsgränser inte har använts så ofta som medel för att öka trafiksäkerheten på 
länets statliga vägar. Nollvisionen och det ambitiösa etappmålet för säker trafik som 
skulle nås år 2007, med högst 220 döda i trafiken, har haft en marginell effekt på 
användningen av sänkta hastighetsgränser för att förbättra trafiksäkerheten och nå de 
uppsatta målen inom den utsatta tiden. Det finns också uttalanden i intervjumaterialet 
som tyder på att prioriteringen av hög framkomlighet har ökat under 2000-talet när 
”stråktänkandets” betydelse för den statliga vägplaneringen har vuxit i omfattning.  

Trots denna övergripande slutsats går det ändå att hävda att tillämpningen av sänkta 
hastighetsgränser som trafiksäkerhetsåtgärd har haft ett visst genomslag under den 
tidsperiod som går att överblicka med utgångspunkt från undersökningsmaterialet. 
Hastighetsöversynerna har trots allt medfört att några ”långa beslut” om sänkta hastig-
hetsgränser gått igenom. Några förhållandevis farliga 90-vägar med låg standard sänktes 
till 70 km/tim, även om det blev betydligt färre än vad som föreslogs i underlagen. På 
samma sätt går de inblandade myndigheterna några privatpersoner tillmötes varje år och 
utformar lokala trafikföreskrifter där de sänkta hastighetsgränser som ansökningarna har 
avsett finns med. Vägverket har också arbetat för lägre hastighetsgränser på genomfarter 
och utanför skolor och daghem även på det statliga vägnätet. Beslut om sänkta hastig-
hetsgränser ligger oftast fast under många år. Även om det inte fattas så många beslut 
per år om sänkta hastighetsgränser läggs de nya besluten till tidigare fattade beslut 
vilket resulterar i att inslaget av lägre hastighetsgränser ökar för varje år. 

Det framgår tydligt av undersökningsmaterialet att det är Vägverket som har det direkta 
inflytandet över beslut om hastighetsgränser i länet. Det är Vägverkets trafikingenjörer 
som avgör hur olika ärenden ska hanteras i form av lokala avvikelser. Vägverket besitter 
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den reella ämneskompetensen om vägnätet, dess fysiska standard och kopplingen till 
den mätbara trafiksäkerheten. De prioriteringar och bedömningar som de intervjuade 
trafikingenjörerna för fram som Vägverkets ställningstaganden delas av de intervjuade 
tjänstemännen från länsstyrelsen och polismyndigheten. Länsstyrelsens roll är i 
huvudsak rent administrativ. Polismyndigheten har en förhållandevis undanskymd roll, 
medverkar i hanteringen men har i princip aldrig en från Vägverket avvikande uppfatt-
ning. Den reella beredningen görs därför av Vägverket och grunden för myndigheternas 
sinsemellan mycket stora samsyn vilar på Vägverkets prioriteringar och kompetens. En 
iakttagelse är därför att den tidigare gällande ordningen för överklaganden i praktiken 
medförde att beslut som Vägverket på länsnivå hade ett avgörande inflytande över 
överklagades till Vägverket på nationell nivå. 

 
7.1 Beslut som baseras på tolkningar och erfarenhet  
Den beslutsprocess som beskrivs i materialet utgår inte från ”objektiva” kriterier eller 
ett fast och formulerat regelverk som anger vilken hastighetsgräns som ska gälla på 
vägar av olika standard, funktion och utformning. Förutom en vag hänvisning till att 
genomfarter med en tydlig ”by-karaktär” ska ha 50 km/tim, vilar bedömningarna på 
olika uppfattningar bland Vägverkets trafikingenjörer om vilka hastighetsgränser som 
ska gälla. Tolkningen om vad som är rätt hastighet på en specifik vägsträcka växer fram 
genom besiktningar där platsspecifika omständigheter bedöms mot praxis. Ett ”facit” 
för vilken hastighetsbegränsning som är rätt finns inte och kan enligt intervjupersonerna 
inte användas. Bedömningar av hastigheter måste ske på plats och inbegriper av 
nödvändighet tolkningar. Det finns objektiva kriterier som används i bedömningen, som 
t.ex. sikt- och vägförhållanden, men som en intervjuad polis uttryckte det; ”det är ju 
objektiva kriterier vi skapar på plats”.  

Intervjumaterialet ger dock en inte helt entydig bild av hur dessa bedömningsgrunder 
bildas. Några intervjuer lyfter fram den enskilde trafikingenjören som en närmast 
suverän beslutsfattare som ensam tar beslut i sakfrågan. Andra lyfter fram den fram-
diskuterade position som ”Vägverket” intar genom ständigt pågående interna diskus-
sioner om hur hastighetsgränser ska tillämpas på vägnätet. Eftersom det inte finns något 
formulerat regelverk om tillämpning, åtminstone inte under den studerade tidsperioden, 
bör det finnas ett stort utrymme för subjektiva förhållningssätt bland Vägverkets 
anställda att slå igenom. Antingen direkt i de fattade besluten eller indirekt genom de 
interna diskussioner som förs mellan Vägverkets tjänstemän med olika funktioner 
och/eller på olika nivåer, kanske i första hand mellan läns- och regionkontor.  

De intervjuade tjänstemännen på Vägverket nämner vid flera tillfällen att det inte finns 
ett ”Vägverk” med en tydlig och klar uppfattning om hur olika mål ska balanseras mot 
varandra vid tillämpningarna i den löpande verksamheten. Det är i stället så att det finns 
flera ”Vägverk” som gör olika bedömningar. Enligt trafikingenjörerna finns det ett 
tydligt ”framkomlighetsvägverk” som består av samhällsplanerare och andra som 
arbetar med utvecklingen av vägtransportsystemet i nära diskussioner med region-
förbund och kommuner. Det finns också ett ”trafiksäkerhetsvägverk” som arbetar med 
hur trafiksäkerheten ska kunna förbättras inom vägtransportsystemet. De förstnämnda 
prioriterar framkomligheten högt och vill i huvudsak lösa trafiksäkerhetsproblemen med 
nyinvesteringar och olika former av mötesseparationer som möjliggör en ”säker fram-
komlighet”. De som vill prioritera trafiksäkerheten anser att hastighetsgränserna borde 
sänkas i en större omfattning än vad som görs för att möjliggöra en i tiden mer forcerad 
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förbättring av trafiksäkerheten än vad som är möjligt att åstadkomma med hjälp av 
resurskrävande investeringar. 

Trafikingenjörerna beskriver sin position som den som ska balansera det inom 
Vägverket interna framkomlighetsintresset mot det likaledes interna trafiksäkerhets-
intresset. Den positionen beskrivs i likartade termer av trafikingenjörer både på läns- 
och regionnivå. I avsaknad av en tydlig myndighetsövergripande styrning av hur 
Vägverket ska hantera förändrade hastighetsgränser är det rimligt att anta att tillämp-
ningen kommer att styras av interna diskussioner mellan olika intresseföreträdare inom 
Vägverket där allianser, konflikter, svagheter och styrkor kommer att påverka den 
konkreta tillämpningen. Det är också rimligt att utgå ifrån att balanseringen mellan 
framkomlighet och trafiksäkerhet förändras över tiden. Intervjupersonerna beskriver hur 
lanseringen av nollvisionen flyttade fram positionerna för trafiksäkerheten och föränd-
rade den interna balansen inom Vägverket. Några år senare var det dags för en förstärk-
ning av framkomlighetsintresset genom samhällsplanerarnas stråkplanering, tillkomsten 
av regionförbunden och det ökande regionala inflytandet över länstransportplanerna.  

Det finns inget i undersökningsmaterialet som tyder på att det förekommer några 
egentliga förhandlingar mellan olika inblandade myndigheter eller att det förekommer 
några positioner som ligger långt ifrån varandra vid en jämförelse mellan myndig-
heterna. Vägverkets ställningstaganden är de som dominerar och som anger vilka 
begrepp och formuleringar som ska användas och som mycket tydligt upprepas av de 
andra inblandade myndigheterna. Ur den aspekten förefaller det som de egentliga 
förhandlingarna äger rum inom Vägverket där utfallen kommer att avgöra hur besluten 
om förändrade hastighetsgränser kommer att fattas.  

 
7.2 Framkomlighet eller trafiksäkerhet? 
De två mål eller prioriteringar som balanseras mot varandra i besluten om förändrade 
hastighetsgränser är framkomlighet och trafiksäkerhet. Det förstnämnda är ännu så 
länge inget direkt definierat transportpolitiskt mål, det sistnämnda är ett tydligt 
definierat transportpolitiskt mål som dessutom har konkretiserats i kvantitativa etapp-
mål.27 Det framgår också av undersökningsmaterialet att de intervjuade tjänstemännen 
gör en relativt bred och personligt färgad tolkning av begreppet ”framkomlighet”. För 
många av dem har vägarna en grundläggande samhällelig uppgift att erbjuda snabba och 
enkla möjligheter för biltrafiken att ta sig mellan två punkter. De uppfattar att de finns 
en väl förankrad uppfattning bland medborgare att detta är vägtransportsystemets grund-
läggande uppgift. Om myndigheterna i ett senare skede försvårar vägarnas framkomlig-
het genom att sänka hastighetsgränserna anser många av de intervjuade tjänstemännen 
att detta egentligen är ett brott mot medborgarnas grunduppfattning om 
vägtransportsystemets funktion och något som kan utmana trafikregleringens 
legitimitet.  

För de intervjuade tjänstemännen är det därför av betydelse att det som beslutas kan 
accepteras av dem som färdas på vägen. Acceptansfrågan är den viktigaste bedöm-
ningsgrunden kopplad till det grundläggande samhälleliga framkomlighetsanspråket. En 
sådan position medför ett betydande inbyggt motstånd mot sänkta hastighetsgränser. 
Det gäller att hålla vägen ”ren” från hinder som försämrar framkomligheten och hålla 

                                                 
27 Framtiden får utvisa om konkretiseringen av den nya transportpolitiska målstrukturen med 
funktionsmål och hänsynsmål förmår att precisera begreppet ”framkomlighet” och framkomlighetens 
betydelse för den transportpolitiska måluppfyllelsen. 
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mot den flodvåg av ansökningar om sänkta hastighetsgränser som tjänstemännen fruktar 
att en mer tillmötesgående inställning till ansökningarna skulle resultera i.  

Om en beslutsfattare intar en sådan position, vilket alla de som är direkt inblandade i 
beslutsfattandet gör, är det naturligt att uppfatta de privatpersoner som ansöker om 
sänkta hastighetsgränser utanför sina bostäder och/eller verksamheter som represen-
tanter för ett marginellt särintresse. I beslutsfattarnas ögon är vägen den reella förutsätt-
ningen för att de som ansöker om sänkta hastighetsgränser överhuvudtaget ska kunna bo 
där de gör. Om de dessutom vill modifiera vägens funktion till sin egen fördel på det 
stora flertalets bekostnad, genom att begära sänkt hastighetsgräns utanför den egna 
bostaden, uppfattas detta av de intervjuade beslutsfattarna som ett icke-legitimt krav. 
Den enda faktor som erkänns som motiv för att ändra denna grunduppfattning är att det 
föreligger ett reellt trafiksäkerhetsproblem på den aktuella sträckan som inte bara berör 
de närboendes upplevda trygghet och säkerhet utan också alla andra som använder 
vägen. För att ett sådant erkännande ska göras ställer det krav på en objektivt fastställd 
och mätbar trafiksäkerhetsproblematik av en viss omfattning. I annat fall uppfattar 
beslutsfattarna en sänkning av hastighetsgränsen som en åtgärd som förbättrar för ett 
fåtal och som försämrar för alla andra, och som därför inte kan accepteras av vare sig de 
ansvariga myndigheterna eller av samhället i övrigt. 

De privatpersoner som har ansökt om sänkta hastighetsgränser i Östergötlands län har 
ofta mycket svårt att förstå varför det enligt länsstyrelsen eller Vägverket inte är 
motiverat med sänkta hastigheter. För privatpersonerna framstår avslagen, t.ex. med 
hänvisning till det allmännas intresse, som oförståeliga. De accepterar inte att deras 
säkerhet riskeras för att säkerställa att vägarnas framkomlighetsfunktion garanteras. Den 
oro de beskriver tar myndigheter inte hänsyn till eftersom någon allvarlig olycka ännu 
inte har inträffat. Tjänstemännens bevakande av det samhälleliga framkomlighets-
anspråket resulterar i att många privatpersoner beskriver myndigheterna som verklig-
hetsfrämmande och cyniska. När de vänder sig till länsstyrelsen och Vägverket med 
sina problem hänvisar de till trafikförordningens skrivningar t.ex. om förarnas ansvar. 
Privatpersoners förmåga att förstå skälen till besluten kan delvis förbättras genom 
tydligare beskrivningar om vilka avvägningar och prioriteringar mellan intressen som 
skett. Men i grund och botten är det oförenliga prioriteringar som ligger bakom 
beskrivningarna av länsstyrelsen och Vägverket som cyniska. Privatpersoner framför 
sin oro och vill ha konkreta åtgärder genomförda som förbättrar trafiksituationen, men 
inget händer.  

Det finns en tydlig demokratiaspekt i förhållandet att ingen ansökan från privatpersoner 
under den undersökta perioden har godkänts helt och hållet och att bara åtta stycken 
godkänts med förbehåll (medan alla av Vägverkets ansökningar godkändes utan 
förbehåll). Privatpersoner och deras trafiksäkerhetsanspråk marginaliseras i besluts-
processen och de får mycket sällan gehör för sina synpunkter i myndigheternas 
hantering av ansökningarna.  

Utöver innebörden av det samhälleliga grundläggande framkomlighetsanspråket finns 
det också en tolkning av vägars funktion som baseras på ett mer politiskt framkomlig-
hetsanspråk. Det politiska framkomlighetsanspråket är inget som de intervjuade besluts-
fattande tjänstemän för fram som egna ståndpunkter, men är något som påverkar dem i 
deras beslutsfattande och som påverkar besluten i samma riktning som det samhälleliga 
framkomlighetsanspråket. 

Det politiska framkomlighetsanspråket rör framkomlighetens koppling till den regionala 
utvecklingen och drivs av kommunpolitiker, regionförbund och av Vägverkets 
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samhällsplanerare (se kapitel fyra). I fokus för det politiska framkomlighetsanspråket 
står vägarnas funktion som pendlingsstråk mellan regionens tätorter. Pendlingen 
beskrivs som avgörande för regionens ekonomiska utveckling. Genom att minska 
restider genom en förbättrad standard och högre hastigheter på regionens vägnät 
förstärks de funktionella sambanden och den ekonomiska utvecklingen gynnas. Viktiga 
komponenter i anspråket är de mindre kommunernas pressade situation med minsk-
ningar av antalet invånare och arbetstillfällen, och därmed ett ökat beroende av 
regionens centralorter, samt länens beroende av kommunala konsensusbeslut bakom 
antagna länstransportplaner och andra framställningar som görs för att erövra statliga 
investeringsmedel i konkurrens med alla andra län. Det är därför viktigt att notera den 
stora diskrepans som finns mellan hur kommunpolitiker, regionförbund, Vägverkets 
samhällsplanerare och de intervjuade privatpersonerna anser hur hastighetsgräns-
systemet ska utformas och vilka syften det har. Återigen är det de boende utmed på 
vägarna och det trafiksäkerhetsanspråk som de företräder som marginaliseras.  

De intervjuade tjänstemännen som är inblandade i besluten om lokala trafikföreskrifter 
för inte fram det politiska framkomlighetsintresset som grund för sina ställningstagan-
den, tvärtom är flera skeptiska till att marginella restidsökningar på vägnätet skulle 
kunna påverka regionens ekonomi negativt. Det är däremot väl medvetna om det starka 
politiska intresset för bevarad och ökad framkomlighet genom de tidigare erfarenheterna 
i samband med större hastighetsöversyner och de få men kraftfulla direkta interven-
tioner som kommunpolitiker har gjort i samband med nya lokala trafikföreskrifter om 
sänkta hastighetsgränser. Det politiska framkomlighetsintresset är väl representerat 
inom Vägverket genom innehållet i den s.k. stråkplaneringen och samhällsplanerarnas 
nära samarbete med kommuner och regionförbund.  

I många ärenden förstärker det samhälleliga och det politiska framkomlighetsintresset 
varandra som bedömningsgrunder i besluten om förändrade hastighetsgränser. Utmed 
viktiga pendlingsstråk är trafikvolymerna höga och många trafikanter skulle kunna 
påverkas negativt av sänkta hastighetsgränser samtidigt som det är relativt få boende 
som gynnas. På det mindre vägnätet är det inte lika många trafikanter i den drabbade 
vågskålen och fler ansökningar om sänkta hastighetsgränser kan beviljas.  

Det är emellertid på det mindre vägnätet som de två framkomlighetsintressena kan glida 
från varandra och ge upphov till den typ av konflikt som beskrivs i avsnitt 6.2.6. För en 
mindre kommun med en perifer lokalisering kan ett förhållandevis begränsat pendlings-
flöde uppfattas som mycket viktigt av de ledande politikerna. I de beslutsfattande 
tjänstemännens ögon är det dock få medborgare som drabbas negativt, och kanske 
dessutom med marginella tidsförluster, om hastighetsgränsen sänks. För de intervjuade 
tjänstemännen utmanar därför det kommunala, politiska, pendlingsintresset legitimiteten 
i det samhälleliga framkomlighetsintresset vid små trafikvolymer, vilket framgår av 
intervjusvaren. Det framgår också att de intervjuade tjänstemännen inte själva vill gå i 
polemik mot kommunerna utan en tydlig uppbackning från den egna myndigheten. De 
få, men besvärliga, konflikter som har uppstått har medfört att de är ännu mer restriktiva 
än tidigare vad gäller att besluta om sänkta hastighetsgränser.  

Studien visar därför att det finns ett betydande motstånd mot att sänka hastighetsgrän-
serna på regionens vägnät. Motståndet beror både på de direkta bedömningsgrunder 
som tillämpas i beslutsprocessen av de inblandade tjänstemännen och de yttre ramar 
som påverkar beslutsprocessens utformning. Framkomlighetsintressen, formulerade på 
lite olika sätt av olika aktörer, har stort inflytande över besluten. Avvägningen görs 
mellan framkomlighet och trafiksäkerhet där det i första hand är konsekvenser för 
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trafikanter på vägen som vägs samman till en helhetsbild. Övriga transportpolitiska eller 
andra mål är inte alls eller i ytterst begränsad omfattning representerade som bedöm-
ningsgrunder. Studien visar också att det är Vägverket som har det avgörande infly-
tandet över hur besluten utformas. De stora förlorarna av den samsyn och praxis som 
har utvecklats mellan myndigheter är privatpersoner som bor utmed vägarna och som 
oroar sig för sin säkerhet och som av den anledningen har ansökt om hastighetsbegräns-
ningar. De har mycket svårt att få någon att ta hänsyn till deras önskemål.  
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8 Fortsatt forskning och framtida utvecklingsbehov 
Syftet med detta avslutande avsnitt är att med utgångspunkt från studiens resultat 
diskutera några olika frågor som dels kan vara föremål för fortsatt forskning, dels kan 
användas i en diskussion om utvecklingsbehov och förändringar/förbättringar av den 
tillämpade beslutsmodellen i samband med förändrade hastighetsgränser. Flera av dessa 
frågor hanteras mer eller mindre i den förändringsprocess som nu pågår i samband med 
införandet av det nya hastighetsgränssystemet. Det är dock för tidigt att bedöma utfallet 
av det arbetet. Den diskussion som förs nedan är endast i begränsad omfattning 
anpassad till den pågående förändringsprocessen utan är i huvudsak baserad på vad som 
har framkommit inom ramen för den studie som avrapporteras i föreliggande rapport. 

En grundläggande och klassisk problembild rör vilka anspråk på vägen som egentligen 
ska tillgodoses och vilka anspråk som ska motverkas och hur detta ska bestämmas. De 
intervjuade tjänstemännen från Vägverket utgår från att staten bygger vägar för att 
möjliggöra transporter från en punkt till en annan. Det är så vägen definieras i investe-
ringsskedet och det är så den fungerar i sitt initiala funktionsskede. Men nya eller 
förbättrade vägar öppnar upp nya exploateringsmöjligheter och olika intressenter 
aktiveras för att kunna dra nytta av de nya möjligheterna i form av etableringar av 
bostäder, fritidshus, handel, andra verksamheter etc. Det är ju det som är väginves-
teringarnas egentliga utvecklingseffekter.  

Nya exploateringar genererar ny trafik och, kanske framförallt, nya och ökade anspråk 
på att kunna ta sig upp och av vägen i form av på- och avfarter, korsningar, cirkulations-
platser etc. och att kunna korsa vägen från den ena sidan till den andra. Förändringarna 
ger därför också upphov till krav på sänkta hastighetsgränser. Det uppkomna föränd-
ringstrycket kan uppfattas som ett hot mot framkomligheten på vägarna som enligt 
många av de intervjuade tjänstemännen är vägens grundläggande funktion. Frågan är 
dock på vilka grunder som dessa olika anspråk ska balanseras mot varandra. En 
komplicerande faktor är att de intressenter som kan dra nytta av de nya exploaterings-
möjligheterna ställer sig bakom ett framkomlighetsintresse fram tills dess att vägen har 
byggts. De ledande kommunpolitikerna arbetar hårt för att förverkliga kapacitetshöjande 
väginvesteringar som förbättrar möjligheterna att pendla från och till kommunens 
tätorter, men är i ett senare skede angelägna om att kunna dra nytta av de exploaterings-
effekter som väginvesteringen möjliggör, t.ex. genom nya tomter för bostäder och 
handel.  

En annan frågeställning rör framkomlighetsbegreppet. För Vägverket är framkomlighet 
ett centralt begrepp, bl.a. i formen av ”säker framkomlighet”. Frågan är dock vad 
begreppet egentligen står för och hur framkomlighet är relaterat till de transportpolitiska 
målen och andra politiska målsättningar. Det framkommer av studiens resultat att det 
finns flera olika tolkningar av framkomlighetsbegreppet som är förhållandevis oklara 
och svåra att använda som bedömningsgrunder för beslut om hastighetsgränser. 
Kopplingarna mellan ”framkomlighet” och trafikanternas egentliga uppfattning om 
trafikregleringens utformning och legitimitet respektive ”framkomlighet” och regional 
utveckling är oklara och inte definierade i den omfattning som kanske vore önskvärt om 
begreppet ska användas som en central bedömningsgrund för vägnätets hastighets-
reglering. Givet den nya transportpolitiska målstrukturen blir det också nödvändigt att 
precisera framkomlighetsbegreppets relation till funktionsmålet om tillgänglighet. 
(Prop. 2008/09:93.)  

En annan fråga rör den tämligen snäva tolkning av begreppet ”trafiksäkerhet” som 
används vid formuleringen av alla avslagsbeslut efter ansökningar om sänkta hastighets-
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gränser från privatpersoner. Med ”trafiksäkerhet” avses i dessa sammanhang framförallt 
den objektivt mätbara olycksfrekvensen. I den politiska diskussionen inom 
trafiksäkerhetsområdet lyfts också begreppet ”trygghet” fram som en central målvari-
abel att likställa med begreppet ”säkerhet”. I regeringens proposition om den nya 
transportpolitiska målstrukturen (Prop. 2008/08:93 framhålls att:  

Trygghet är ett begrepp som fångar människors upplevelse av risk. Det 
skiljer sig från begreppet säkerhet genom att det är den subjektiva 
upplevelsen som är central, inte den objektiva risken. Även när den 
objektiva risken är liten är det väsentligt att reducera upplevelsen för 
resenären av att befinna sig i en riskfylld situation.28

Av undersökningsmaterialet framgår emellertid att den upplevda tryggheten, den 
subjektiva upplevelsen, inte beaktas när beslut om förändrade hastighetsgränser ska tas. 
Det går till och med att hävda att i de beslut om avslag på ansökningar som skickas ut 
till privatpersoner underkänns trygghetsaspekten i princip helt som bedömningsgrund, 
något som inte är i linje med den antagna transportpolitiken. 

De kanske största utvecklingsbehoven är förmodligen kopplade till hur beslutsmodellen 
och det beslutsfattande systemet egentligen är utformat i samband med beslut om 
förändrade hastighetsgränser. I det här avseendet är det rimligt att förvänta sig en 
förhållandevis stor förändring i samband med att det nya hastighetsgränssystemet 
implementeras fullt ut. Prövningen av förändrade hastighetsgränser, eller hastighets-
gränser generellt, har inte gjorts på ett systematiskt och genomarbetat sätt. Besluts-
fattandet inom Vägverket har i en dimension varit extremt decentraliserat och i stor 
utsträckning helt beroende av enskilda personers bedömningar och förmåga att få 
igenom sina ställningstaganden i det lokala sammanhanget. Bedömningarna har gjorts 
utan någon egentlig styrning inom Vägverket och formella beslutsstöd att förankra 
besluten i synes ha varit tämligen obefintliga. Hastighetsgränserna har inte prövats 
utifrån en samlad transportpolitisk målbild och de tillämpade bedömningsgrundernas 
koppling till transportpolitiska och andra mål är oklara och öppna för tolkningar och 
föreställningar. 

Vägverket har inte prövat hastighetsgränserna regelbundet utifrån ett helhetsperspektiv 
på vägnätet. Enligt intervjupersonerna har de tidigare översyner som genomförts mer 
eller mindre havererat när vad som förefaller ha varit ett starkt yttre motstånd mot 
sänkta hastighetsgränser från kommun- och regionpolitiker fått Vägverket att dra 
tillbaka förslag om sänkningar och stoppa hela processen. Översynerna har också gjorts 
från olika utgångspunkter och med olika faktorer och tillämpade metoder i fokus som 
har förändrats över tiden. 

Prövningen av lokala avvikelser är till stor del ärendestyrd och beror alltså på vilka 
ansökningar som kommer in till länsstyrelsen. Det är inte trafiksituationen i sig som 
avgör om ärenden väcks utan om någon ansöker om en förändring till länsstyrelsen. 
Prövningen av lokala avvikelser konkretiserar den diskuterade problematiken ovan, 
eftersom prövningen görs i princip helt utan stöd av ett regelverk med kriterier för hur 
bedömningarna ska göras. Enligt flera av de intervjuade är det inte möjligt att göra 
bedömningarna utifrån ett sådant ”tekniskt” perspektiv, men det utesluter kanske inte 
tillämpningen av en bredare och tydligare prövningsmodell som också kan koppla de 

                                                 
28 Proposition 2008/09:93, s. 19.  
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lokala avvikelserna och hastighetsgränserna generellt till planeringen av fysiska 
förändringar av vägarnas standard. 

Nära sammanhängande med den problematiken är att prövningen av ansökningar om 
sänkta hastighetsgränser enligt den nu tillämpade formella beslutsordningen endast 
omfattar just hastighetsgränsen. Av intervjusvaren framgår att många av de inblandade 
tjänstemännen efterlyser en bredare ”säkerhets- och trygghetsprövning” som skulle 
kunna omfatta även fysiska åtgärder som en formell del av prövningen och kunna vara 
en gemensam angelägenhet för Vägverket och den berörda kommunen. Det skulle 
kunna beskrivas som att lyfta fram de former som Vägverket och kommuner arbetar 
tillsammans med inom tätorter som en mer generell bedömningsmodell för hela 
vägnätet som skulle kunna tillmötesgå medborgarnas krav på en tryggare boende- och 
levnadssituation. En sådan modell skulle också kunna vara en plattform för en mer 
övergripande diskussion om hur olika anspråk på vägtransportsystemet ska balanseras.  

I ett ännu snävare perspektiv kan det också konstateras att prövningen av lokala 
avvikelser i praktiken inte följer trafikförordningens intentioner eftersom länsstyrelsen 
enbart fungerar som en administrativ stödinstans och Vägverkets bedömningar och 
ställningstaganden är i princip allenarådande. En konsekvens var att överklaganden 
enligt den tidigare ordningen egentligen innebar att beslut fattade av Vägverket 
överklagades till Vägverket. Sammanfattningsvis, det förefaller som att de nya högre 
ambitionerna för hastighetsgränssystemets utformning och funktion som nu har tagits 
fram bör åtföljas av mer utvecklade och genomarbetade beslutsfunktioner än de som 
tillämpades under den tidsperiod som studien har kunnat överblicka. 
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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 

30  Handläggare Länsstyrelsen Kvinna 

31 Politiker Kommun Kvinna 

32 Trafikplanerare Kommun Man 

33 Trafiksäkerhetsingenjör Vägverket Man 
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Intervjuförteckning, forts.  

Intervjunummer Befattning Organisation Kön 

34 Handläggare Länsstyrelsen Kvinna 

35 Politiker Kommun Man 

36 Trafikingenjör Vägverket  Man 

37 Trafikingenjör Vägverket Kvinna 

38 Trafikingenjör Vägverket Man 

39 Politiker Kommun Kvinna 

40 Trafikplanerare Kommun Man 

41 Trafikingenjör Vägverket Man 

42 Trafikpolis Polisen Man 

43 Jurist Vägverket Man 

44 Privatperson  Man 

45 Privatperson  Man 

46 Privatperson  Man 

47 Privatperson  Kvinna 

48 Privatperson  Man 

49 Privatperson  Man 

50 Privatperson  Kvinna 

51 Privatperson  Man 

52 Privatperson  Kvinna 

53 Privatperson  Man 

54 Privatperson  Man 

55 Privatperson  Man 

56 Privatperson  Man 

57 Privatperson  Kvinna 

58 Privatperson  Man 
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