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Hastigheter på kommunala gator i tätort. Resultat från mätningar 2013 

av Anna Vadeby och Anna Anund 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

År 2009 fattades ett riksdagsbeslut som innebar att antalet dödade i vägtrafiken skulle 

halveras mellan åren 2007 och 2020. Det motsvarar maximalt 220 dödade år 2020. För 

att följa utvecklingen mot målet 2020 studeras, i den årliga nationella uppföljningen, 

utvecklingen av antalet dödade och allvarligt skadade samt ett antal utpekade 

indikatorer. En av indikatorerna är: ”hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet”. 

För att uppnå etappmålet år 2020 finns delmålet att minst 80 procent av trafikarbetet ska 

ske inom gällande hastighetsgräns. Syftet med föreliggande studie är dels att utveckla 

en metod för att följa upp förändringar av trafikanternas hastigheter på det kommunala 

huvudvägnätet i tätort, dels att redovisa resultaten av trafikanternas hastighetsnivåer och 

hastighetsefterlevnad efter de två första årens mätningar. Urvalet av mätpunkter speglar 

huvudvägnätet i tätort och de hastighetsgränser som används där på ett rimligt sätt. År 

2012 var startår för mätningar och under 2013 genomfördes den första uppföljande 

mätningen. 

Mätningarna genomfördes av NTF:s personal med radar (SR 4) under september månad 

i 23 olika orter. I varje ort mättes hastigheten på 3 olika mätplatser, sammanlagt 

genomfördes mätningar i 69 olika punkter och i varje punkt mättes hastigheten under en 

vecka. Enbart det kommunala huvudvägnätet och hastighetsgräns mellan 40 km/tim och 

70 km/tim studeras. Variablerna som redovisas är genomsnittlig reshastighet och andel 

överträdelser. 

Mellan år 2012 och 2013 har det skett en del förändringar av hastighetsgränsen på det 

kommunala vägnätet: väglängden för gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim har 

ökat med nästan 300 kilometer medan väglängden för gator med 50 km/tim har minskat 

med ca 320 kilometer. Förändringen av hastighetsgränser speglas i mätpunkterna då det 

var 10 mätpunkter som fick ny hastighetsgräns mellan 2012 och 2013. 

Resultaten visar att för alla fordon år 2013 var den genomsnittliga reshastigheten på det 

studerade vägnätet 49,3 km/tim. För hastighetsgräns 40 km/tim var reshastigheten 39,2 

km/tim, för hastighetsgräns 50 km/tim 46,9 km/tim, för hastighetsgräns 60 km/tim 54,9 

km/tim och för gator med hastighetsbegränsning 70 km/tim 61,9 km/tim. Jämför man 

med 2012 har det inte skett några signifikanta förändringar av reshastigheten. Studerar 

man skillnader mellan hastigheterna uppdelat på dagtid (06–20) och nattetid (20–06) 

visar resultaten att reshastigheten såväl 2012 som 2013 var ca 1,5 km/tim lägre på dagen 

än på natten. Mönstret med en något högre reshastighet på natten var liknande för alla 

hastighetsgränser. Man kan också konstatera att det var en stor spridning mellan 

hastighetsnivåerna för de olika punkterna inom varje hastighetsgräns, vilket är naturligt 

i tätort då det är många andra faktorer såsom till exempel korsningstäthet, vägbredd, 

förekomst av gatuparkering och gångbanor, förutom skyltad hastighetsgräns som 

påverkar trafikanternas hastighetsval. 

Vad gäller andelen överträdelser så var det totalt sett 37 procent av den studerade 

trafiken som kör över gällande hastighetsgräns år 2013, det vill säga 63 procent håller 
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hastighetsgränsen. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighets-

begränsning 40 km/tim där 53 procent av trafiken håller hastighetsgränsen. På gator 

med 50 km/tim var det 61 procent, på 60 km/tim 69 procent och på 70 km/tim 77 

procent som höll hastighetsgränsen. Sammanfattningsvis kan konstateras att för att nå 

målet att 80 procent av trafiken följer gällande hastighetsgräns år 2020 är det framför 

allt hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning som behöver 

förbättras.   
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Speed compliance on municipality streets. Results 2013. 

by Anna Vadeby and Anna Anund 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping 

 

 

Summary 

In 2009 the Swedish Parliament passed a resolution stating that by 2020 the number of 

fatalities from road traffic crashes should be reduced to half the level in 2007. This 

corresponds to a maximum of 220 deaths in 2020. In order to monitor progress toward 

this goal, yearly national follow-up studies are conducted to examine trends in the 

numbers of people killed and severely injured, along with a number of indicators. One 

of these indicators is speed limit compliance on the municipality streets; the milestone 

here is to have at least 80 per cent of all traffic travelling within the speed limit. The 

purpose of the present study is to develop a method for following up changes in driver 

speeds on the main municipality streets in urban areas, and to report the results 

concerning driver speed levels and speed limit compliance after the first two years of 

measurement. Measurement points were selected to provide a reasonable reflection of 

the main urban municipality streets and the speed limits in place there. Baseline 

measurements were taken in 2012 and the first follow-up measurements were made in 

2013. 

The measurements were made using radar (SR 4) during the month of September in 23 

different locations. Speeds were measured at three different measurement sites in each 

location, giving a total of 69 different points, with speeds measured at each point for 

one week. Only the main municipality streets and speed limits between 40 km/h and 70 

km/h are studied. The variables comprised the average travel speed (space-mean-speed) 

and the number of speed violations. 

Numerous speed limit changes were implemented in the municipal highway system 

between 2012 and 2013: the total length of road subject to a 40 km/h speed limit 

increased by nearly 300 kilometres, while the total length of road subject to a 50 km/h 

speed limit was reduced by 320 kilometres. These speed limit changes were reflected in 

the measurement points, with 10 measurement points being given a new speed limit 

between 2012 and 2013. 

The results show that in 2013 the average speed for all vehicles on this highway system 

was 49.3 km/h. When broken down by speed limit, the average travel speed was 39.2 

km/h for the 40 km/h speed limit, 46.9 km/h for the 50 km/h speed limit, and 54.9 km/h 

for the 60 km/h speed limit, and 61.9 km/h for the 70 km/h speed limit. No significant 

changes in travel speed occurred in comparison with 2012. When broken down by time 

of day, travel speeds in both 2012 and 2013 were roughly 1.5 km/h lower during the day 

(6am–8pm) than at night (8pm–6am). This pattern of somewhat higher travel speeds at 

night was consistent at all speed limits. There was also quite a broad distribution 

between the speed levels for the various points within each speed limit; this is natural in 

urban areas, as there are many other factors in addition to the posted speed limit that 

will affect drivers' speed choices, such as intersection density, road width, and the 

presence of street parking and pavements. 
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With respect to the proportion of violations, overall a total of 37 per cent of the traffic 

drove over the speed limit in 2013; that is, 63 per cent of drivers obeyed the speed limit. 

Speed limit compliance was worst on roads with a speed limit of 40 km/h, where only 

53 per cent of the traffic obeyed the speed limit; 61 per cent obeyed the speed limit on 

50 km/h roads, 69 per cent on 60 km/h roads, and 77 per cent on 70 km/h roads. Hence 

it is primarily speed limit compliance on roads with lower speed limits that must be 

improved in order to reach the goal of 80 per cent compliance by 2020. 
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1 Inledning 

År 2009 fattades ett riksdagsbeslut som innebar att antalet dödade i vägtrafik skulle 

halveras mellan åren 2007 och 2020. Det motsvarar ett maximalt antal på 220 dödade år 

2020. I den årliga nationella uppföljningen analyseras utfallet i antalet dödade och 

allvarligt skadade samt för ett antal utpekade indikatorer, se Berg m.fl. (2012). En av 

dessa indikatorer är: ”hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet”. I syfte att 

uppnå etappmålet på högst 220 trafikdödade år 2020, finns delmålet att minst 80 

procent av trafikarbetet ska ske inom gällande hastighetsgräns. Detta ska gälla för såväl 

tätort som landsbygd. Enligt Gruppen för nationell samverkan, GNS, bör detta delmål 

betraktas som den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå etappmålet 2020. Målet ska 

gälla för såväl personbilar, tunga fordon, motorcyklar som mopeder.  

Mellan åren 1996 och 2003 genomfördes omfattande hastighetsmätningar i tätort för att 

uppskatta hastighetsnivåer, hastighetsefterlevnad och förändringar av dessa mått på det 

kommunala huvudvägnätet, se Andersson (2004). Mätningarna var väldigt resurs-

krävande och från och med 2004 har inga nationella hastighetsmätningar genomförts på 

det kommunala vägnätet för att följa hur hastighetsnivåer och regelefterlevnaden 

förändras. Det har därmed inte varit möjligt att följa upp hastighetsefterlevnaden på det 

kommunala vägnätet under de senaste åren. I samband med det översynsarbete som 

gjordes under 2011 och 2012 (Trafikverket, 2012) togs ett förslag till mindre resurs-

krävande nationella mätningar fram. Föreliggande rapport redovisar en metodik för att 

följa upp indikatorn ”hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet”. Studien 

redovisar resultat från de hastighetsmätningar som gjorts under 2012 och 2013. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att utveckla en metod för att följa upp förändringar av 

hastighetsefterlevnad och hastighetsnivåer på det kommunala huvudvägnätet i tätort i 

syfte att kunna följa utvecklingen av indikatorn ”hastighetsefterlevnad på det 

kommunala vägnätet” i Trafikverkets målstyrningsarbete. Syftet med mätningarna är att 

få mätpunkter som på ett rimligt och kostnadseffektivt sätt speglar huvudvägnätet och 

de hastighetsgränser som används på det kommunala vägnätet, inte att skapa ett urval 

som kan generaliseras till hela det kommunala vägnätet.  Dessutom redovisas resultaten 

från de två första årens mätningar. 
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2 Metod 

2.1 Parametrar 

2.1.1 Genomsnittlig reshastighet 

Man brukar skilja på två olika typer av genomsnittshastigheter:  

 Genomsnittlig punkthastighet (time-mean-speed) är det aritmetiska medelvärdet 

av de observerade hastigheterna och beskriver flödets hastighet i en viss punkt. 

 Reshastighet (space-mean-speed), är genomsnittshastigheten hos ett trafikflöde 

över ett valt vägnät och vald tidsperiod. Från mätningar i en enskild punkt fås 

reshastighet genom det harmoniska medelvärdet av de observerade 

hastigheterna. 

I denna studie är syftet att studera hur hastigheten har förändrats på ett visst vägnät och 

därför används i första hand reshastighet. Reshastighet är också det relevanta måttet när 

man beräknar effekter på t.ex. trafikolyckor. Genomsnittlig reshastighet beräknas som 

kvoten mellan trafikarbete, Q, och restid, R, för valt vägnät och tidsperiod:  

, 

där trafikarbetet, Q, definieras som den totala sträckan som alla fordon producerar på 

det aktuella vägnätet under den studerade tiden och restiden, R, är den tid det åtgår för 

att generera detta trafikarbete, se Danielsson (1999). 

 

2.1.2 Andel trafikarbete över hastighetsgräns 

Andel trafikarbete över hastighetsgräns beskriver hur stor andel av trafikarbetet som 

utfördes i otillåtet hög hastighet. Den definieras som kvoten mellan totalt trafikarbete 

för fordon över hastighetsgräns enligt: 

, 

där  är totalt trafikarbete för fordon över hastighetsgräns och  totalt trafikarbete för 

alla fordon. 

Även andel trafikarbete som utförs i mer än 5 km/tim över hastighetsgränsen (polisens 

rapporteringsgräns) respektive mer än 30 km/tim över hastighetsgränsen redovisas. 

Dessa definieras på liknande sätt som andelen trafikarbete över hastighetsgräns men 

trafikarbetet i täljaren justeras efter aktuell hastighetsnivå. 

En utförlig beskrivning av hur dessa parametrar beräknas finns i Vadeby och Forsman 

(2010 och 2012). 

 

2.2 Urval 

2.2.1 Val av tätorter 

Sammanlagt finns 23 radarskåp placerade hos NTFs regioner över hela landet. 

Radarskåpen finns i den ort i respektive län där NTF har sitt kontor, se Tabell 1 (här 

kallad NTF-ort). Tabellen gäller situationen under 2012 då aktuella mätorter skulle 

väljas. Utgångspunkten för val av mätorter är att skapa ett urval som med hänsyn till 

R

Q


Q

Q
x 0

0Q Q



 

VTI rapport 815 11 

praktiska och ekonomiska begränsningar i möjligaste mån representerar vägnätet i tätort 

och där risken för felaktig systematik minimeras. Urvalet är således inte gjort för att 

skapa ett urval som teoretiskt sätt är optimalt för att resultaten ska kunna generaliseras 

till hela det kommunala vägnätet. 

För varje NTF-län har fem orter tagits fram, förutsatt att de finns inom en radie på 10 

mil från NTF-orten och har fler än 10 000 invånare. En av de fem orterna är NTF-orten, 

de övriga 4 valdes genom att identifiera de fyra orter som låg närmast NTF-orten. Bland 

dessa fem orter gjordes ett slumpmässigt urval av en ort vid vilken mätningar har skett.  

Städerna Stockholm, Malmö, Göteborg och Visby var redan i förväg bestämda mätorter 

i NTF-länen Stockholm, Väst, Skåne och Gotland. Efter att ett första urval hade tagits 

fram fördes en dialog med NTF och Trafikverket om de valda mätorterna. Därefter 

valdes en ny ort i 7 NTF-län. Anledningen var främst att det saknades medelstora orter i 

urvalet. När urvalet gjordes, våren 2012 hade ca 25 % av kommunerna påbörjat 

omskyltning med nya hastighetsgränser och det visar sig att det urval som blev i viss 

mån speglar detta. Av 23 valda orter är det 9 (39%) som enligt uppgift från Trafikverket 

helt eller delvis har fått nya hastighetsgränser. Valet av mätorter presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1 Län, NTF ort, mätort, nya hastighetsgränser (1=ja) och antal invånare (2012 

då urvalet gjordes)i den kommun där mätorten ligger.  

Län NTF-ort Mätort Ny gräns 2012 = 1 
Antal invånare i 

kommunen 

Blekinge Karlskrona Karlshamn   31205 

Dalarna Falun Ludvika   25667 

FyrBoDal Vänersborg Trollhättan   55490 

Gotland Visby Visby 1 57327 

Gävleborg Gävle Sandviken   36995 

Halland Halmstad Halmstad 1 92281 

Jämtland Östersund Östersund   59387 

Jönköping Jönköping Nässjö   29375 

Kalmar Kalmar Kalmar   62975 

Kronoberg Växjö Växjö  1 83675 

Norrbotten Luleå Luleå 1 74377 

Skaraborg Mariestad Lidköping 1 38220 

Skåne Malmö Malmö 1 302206 

Stockholm Stockholm Stockholm   863110 

Sörmland Nyköping Nyköping 1 51956 

Uppsala Uppsala Uppsala   200001 

Värmland Karlstad Karlstad   86446 

Väst Göteborg Göteborg 1 519969 

Västerbotten Umeå Skellefteå   71572 

Västernorrland Härnösand Sundsvall   96039 

Västmanland Västerås Västerås 1 138428 

Örebro  Örebro Kumla   20535 

Östergötland Linköping Linköping 1*  147354 

*Inga nya hastighetsgränser på huvudvägnätet inom tätorten 
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I Figur 1 redovisas den geografiska spridningen av mätorterna. 

 

Figur 1 Geografisk spridning av de 23 mätorterna 

 

2.2.2 Val av mätsträckor och mätpunkter 

Inom varje utvald tätort valdes tre olika mätsträckor. En avgränsning gjordes till det 

kommunala huvudvägnätet och hastighetsgräns mellan 40 km/tim och 70 km/tim. 

Statliga vägar inom tätorten exkluderades. Hastighetsgränsen 30 km/tim är inte vanligt 

förekommande på huvudvägnätet och mäts därför inte. För att studera huvudvägnätet 

gjordes en avgränsning av det kommunala vägnätet efter funktionell vägklass. 

Klassificeringen enligt funktionell vägklass beskriver hur viktig en väg är för det totala 

vägnätets förbindelsemöjligheter och klasserna är 0 – 9. Klass 0 är de viktigaste vägarna 

(Europavägar) och klass 9 de minst viktiga vägarna. Inom tätort används huvudsakligen 
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klass 3-7. För att i uppföljningen spegla huvudnätet valdes funktionell vägklass 3, 4 och 

5 som definieras enligt: 

 Funktionell vägklass 3: övergripande huvudnät/huvudnät 

 Funktionell vägklass 4: huvudnät 

 Funktionell vägklass 5: huvudnät/lokalnät 

För var och en av de 23 tätorterna studerades ett uttag från NVDB (maj 2012) som 

beskriver de kommunala gatorna enligt funktionell vägklass och hastighetsgräns. 

Utifrån detta urval definierades lämpliga mätsträckor per hastighetsgräns (en mätsträcka 

definieras som en sträcka mellan två korsningar på huvudnätet) och sedan valdes en 

eller två sträckor per hastighetsgräns samt reservsträckor. Vid val av mätsträckor 

beaktades vilka hastighetsgränser som används på huvudnätet inom respektive tätort, 

hur lång väglängd de olika hastighetsgränserna representerar och geografisk spridning 

inom tätorten. Om nya hastighetsgränser hade införts helt eller delvis valdes i första 

hand dessa hastighetsgränser. Följande fördelning av hastighetsgränser användes i första 

hand.  

 Mätning vid 50 och 70 km/tim om nya hastighetsgränser inte införts (2 resp. 1 

mätpunkt per hastighetsgräns, på grund av att 50 km/tim är den absolut 

vanligaste hastighetsgränsen på huvudvägnätet) 

 Mätning vid 40 och 60 km/tim om nya hastighetsgränser införts (2 resp. 1 

mätpunkt per hastighetsgräns, omväxlande för olika tätorter beroende på längd 

med respektive hastighetsgräns).  

Förslaget om mätsträckor vidarebefordrades till NTFs lokala kontaktpersoner med 

lokalkännedom. NTF valde därefter en lämplig mätpunkt på de utvalda sträckorna. I 

enstaka fall fick mätsträckan bytas ut till en annan liknande sträcka på grund av 

mättekniska eller praktiska skäl. I några orter innebar detta att mätsträckan fick en 

annan hastighetsgräns än den först föreslagna. Bilaga 2 redovisar instruktioner för val 

av mätpunkt. 

 

2.3 Mätutrustning 

Mätningarna genomfördes med radarinstrumentet SR 4 (Skyltar och märken). 

Radarutrustningen monterades 0,5 – 2 meter vid sidan av vägen och 1 meter över 

vägbanan. Mätutrustningen kan mäta trafik i två körfält och då i båda riktningarna, 

alternativt 2 körbanor i samma riktning. Passerande fordon registreras och hastighet 

(heltal), fordonets längd och säkerhetsavstånd till framförvarande fordon registreras. 

Fordonen klassas som MC/moped, personbil, lastbil/buss eller lastbil med släp utifrån 

följande längdindelning: 

 MC/moped: fordon under 30 dm 

 Personbil: fordon mellan 30 och 55 dm 

 Lastbil/buss: fordon mellan 55 och 95 dm 

 Lastbil med släp: fordon mellan 95 och 255 dm. 

Notera att motorcykel och moped inte kan särskiljas utan klassas gemensamt som 

MC/moped. Inte heller lastbil och buss kan särskiljas utan klassas som lastbil/buss. 

Längdindelningen är förinställd i samtliga SR 4 instrument. 
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2.4 Mätningar och databearbetning 

Hastighetsmätningarna genomfördes under september månad 2012 och 2013, vecka 36 

– 38. Vecka 39 var reservvecka, men i enstaka fall skedde ersättningsmätningar senare. 

NTF ansvarade för genomförandet av mätningarna. 

I instruktionerna till mätpersonalen betonades att mätningen om det var möjligt skulle 

ske på rak plan väg, inte för nära större korsning samt inte för nära skylt med lokal 

hastighetsbegränsning. Dessa kriterier sattes upp för att fordonen skulle ha haft 

möjlighet att hinna anpassa sin hastighet efter rådande hastighetsgräns. 

En godkänd mätning omfattar en veckas mätning. I enstaka fall har mätning med något 

kortare tidsperiod än en vecka godkänts. Radarutrustningen detekterar bäst fordons-

längder (och därmed fordonstyper) i det körfält som är närmast radarn (på grund av att 

fordon i det närmsta körfältet eventuellt täcker fordonet i det bortre körfältet). För att få 

så god kvalitet som möjligt på fordonsklassificeringen används därför endast hastigheter 

från fordon i det körfält som är närmast radarn i analysen. En av de valda mätpunkterna 

var inte med i analysen 2012 på grund av dålig kvalité.  

För att undvika hastigheter från t.ex. fotgängare och cyklister så inkluderades bara data 

där hastigheten var 20 km/tim eller högre. Dessutom exkluderades orimligt höga 

hastighetsvärden som definierades som hastigheter högre än 140 km/tim. 

Totalt sett per år har hastigheter för ca 3 miljoner fordon registrerats. Till analysen 

används, som beskrivits ovan, endast fordon i körfältet närmast kameran (riktning 1) 

samt fordon med registrerade hastigheter mellan 20 och 140 km/tim. Detta innebär att 

hastigheter från ca 1,5 miljoner fordon per år har använts i analysen. I Tabell 2 

redovisas fördelning av antalet mätpunkter och fordon per hastighetsgräns. De grupper 

som redovisas är:  

 antal registrerade fordon: totalt antal fordon som registrerats vid mätplatsen 

 antal fordon i riktning 1: antal fordon som registrerats vid mätplatsen i körfältet 

närmast radarn 

 antal fordon som är med i analysen (riktning 1 och hastighet mellan 20 och 140 

km/tim) 

 antal fordon i analysen som har ett tidsavstånd till framförvarande fordon på mer 

än 2 sekunder. 
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 Tabell 2 Antal mätpunkter och fordon per hastighetsklass och mätår 

  Hastighetgräns 

År Grupp 40 km/tim 50 km/tim  60 km/tim 70 km/tim Totalt 

2012 Antal mätpunkter 11 35* 10 13 69 

 Antal registrerade 
fordon 514 359 1 464 661 317 976 645 919 2 942 915 

 Antal registrerade 
fordon riktning 1 311 708 768 675 161 162 326 017 1 567 562 

 Antal fordon i 
analys (alla 
tidsavstånd) 298 493 748 392 158 260 322 329 1 527 474 

 Antal fordon till 
analys 
(tidsavstånd > 2 
sekunder)  210 387 596 118 132 336 236 518 1 175 359 

2013 Antal mätpunkter 18 26 13 12 69 

 Antal registrerade 
fordon 763 664 1 355 000 532 836 650 000 3 301 500 

 Antal registrerade 
fordon riktning 1 451 133 535 625 270 146 323 567 1 580 471 

 Antal fordon i 
analys (alla 
tidsavstånd) 431 057 521 791 266 967 321 812 1 541 627 

 Antal fordon till 
analys 
(tidsavstånd > 2 
sekunder)  322 579 423 883 214 152 227 914 1 188 528 

*Varav en inte med i analysen 

 

 

2.5 Analys 

Genomsnittlig reshastighet, µi är en genomsnittlig hastighet som beräknas för varje 

enskild mätpunkt, i = 1, …,m som kvoten mellan trafikarbete, Q, och restid, R. 

Skattningen blir 

𝜇�̂� =
�̂�𝑖

𝑅�̂�
=  (

1

𝑛𝑖
∑

1

𝑣𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗=1 )

−1

  

och andel trafikarbete över hastighetsgräns skattas som  

, 

där  är totalt trafikarbete för fordon över hastighetsgräns och  totalt trafikarbete för 

alla fordon där: 

vij = hastighet för fordon j som passerar mätplats i 

Q

Q
x

ˆ

ˆ
ˆ 0

0Q̂ Q̂
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ni = antal mätta fordon i mätplats i 

mk = antal mätplatser vid hastighetsgräns k, k = 40, 50, 60 och 70 

För var och en av hastighetsgränserna 40, …, 70 km/tim beräknas sedan en 

totalskattning av genomsnittlig reshastighet (µk) respektive andel överträdelser genom 

att vikta skattningarna från varje enskild mätpunkt med genomsnittligt antal fordon per 

timme wi enligt: 

𝑤𝑖 =  
𝑛𝑖

𝐷𝑖
  

𝜇𝑘 =
∑ 𝑤𝑖µ𝑖

𝑚𝑘
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑚𝑘
𝑖=1

 , k = 40, 50, 60, 70,  

där Di = antal mätta timmar vid mätplats i. 

För att få en totalskattning över alla hastighetsgränser som reflekterar fördelningen av 

trafiken på de olika hastighetsgränserna hade det varit önskvärt att vikta med andel 

trafikarbete på respektive hastighetsgräns på det studerade vägnätet. Några sådana 

nationella data finns dock inte tillgängliga. Därför valdes att vikta efter väglängd på 

respektive hastighetsgräns för aktuellt år. Detta innebär att en skattning av den 

genomsnittliga reshastigheten över alla hastighetsgränser beräknas som 

µ =
∑ 𝑧𝑘µ𝑘

70
𝑘=40

∑ 𝑧𝑘
70
𝑘=40

 

där zk är väglängd för respektive hastighetsgräns, k = 40, 50, 60 och 70 (se Tabell 3). 

Skattningar för andel överträdelser beräknas på liknande sätt. Konfidensintervall med 

approximativ konfidensgrad 0,95 har bildats utifrån normalfördelningsantagande och 

centrala gränsvärdessatsen som (Casella och Berger, 1990). 

 

 

2.6 Förändringar mellan 2012 och 2013 

Mellan år 2012 och 2013 har det skett en del förändringar av hastighetsgränsen på det 

kommunala vägnätet. I Tabell 3 redovisas de väglängder för respektive hastighetsgräns 

2012 och 2013 som har använts till viktningen som beskrevs i avsnitt 2.5. Uttaget av 

väglängder har gjorts från NVDB (Nationell VägDataBas) med IOV-kuben, har 

betraktelsedatum 2013-11-29 och gäller för kommunala gator med funktionell vägklass 

3-5. Vi kan konstatera att väglängden för gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim 

har ökat med nästan 300 kilometer medan väglängden för gator med 50 km/tim har 

minskat med drygt 300 kilometer.  

  

)ˆ(ˆ96,1ˆ  V



 

VTI rapport 815 17 

Tabell 3 Väglängd per hastighetsgräns. Uttaget ur NVDB med IOV-kuben, betraktelse-

datum 2013-11-29. Kommunala gator med funktionell vägklass 3 - 5.  

 2012 2013 

Hastighetsgräns 
(km/tim) 

Längd (km) Andel (%) Längd (km) Andel (%) 

40 437 0,07 718 0,11 

50 4665 0,70 4338 0,65 

60 336 0,05 440 0,07 

70 1211 0,18 1185 0,18 

Summa 6649  1,00 6682 1,00 

Förändringen av hastighetsgränser avspeglas i mätpunkterna då det var 10 mätpunkter 

som fick ny hastighetsgräns mellan 2012 och 2013. I Figur 2 redovisas fördelningen av 

antalet mätpunkter uppdelat på år och hastighetsgräns. I Bilaga 1 redovisas hur 

mätpunkterna fördelar sig på hastighetsgräns (2012 och 2013) och ort. 

Under 2012 fick en mätpunkt uteslutas på grund av dålig kvalité. Den mätpunkten 

ersattes under 2013 med en annan likvärdig punkt. Dessutom byggdes ett väg-gupp vid 

en mätplats och vid en annan mätplats togs en refug bort då en planskild GCM-passage 

byggdes. Punkten vid väg-guppet flyttades en kort sträcka på samma gata, i övrigt var 

mätpunkterna desamma som under 2012.  

 

Figur 2 Fördelning av antalet mätpunkter på hastighetsgräns 2012 och 2013. 

I kapitel 4 görs en analys av hur förändringen ser ut i de punkter som fick sänkt 

hastighetsgräns från 50 till 40 km/tim. Förändringen i dessa punkter jämförs med 

förändringen i punkter med oförändrad hastighetsgräns 40 och 50 km/tim. Eftersom det 

är exakt samma punkter som redovisas i grupperna år 2012 och 2013 har konfidens-

intervallen skattats med hjälp av differenserna för de parvisa observationerna (jfr 

beräkning av P85 i Vadeby och Forsman, 2012). 
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3 Resultat 

Här redovisas resultat på gruppnivå för de fyra olika hastighetsgränserna 40, 50, 60 och 

70 km/tim. Under såväl 2012 som 2013 används alla mätpunkter i analysen. Eftersom 

10 mätpunkter fått ny hastighetsgräns mellan 2012 och 2013 innebär detta att det inte är 

exakt samma punkter som finns med 2013 som 2012 då reshastigheten för en viss 

hastighetsgräns beräknas. I varje punkt har hastigheten mätts i en vecka 2012 respektive 

2013 och mätningarna gäller hela dygnet.  

 

3.1 Reshastigheter 

I Tabell 4 redovisas de genomsnittliga reshastigheterna för alla fordon per hastighets-

gräns samt en totalskattning över alla hastighetsgränser. Resultaten visar att det inte är 

några signifikanta förändringar mellan 2012 och 2013. På de gator som har hastighets-

begränsning 40 km/tim ligger den genomsnittliga reshastigheten på ca 39 km/tim såväl 

2012 som 2013, på gator med 50 km/tim ligger genomsnittliga reshastigheten på knappt 

47 km/tim båda åren, på gator med 60 km/tim på ca 55 km/tim 2013 och 56 km/tim 

2012 och på gator med hastighetsbegränsning 70 km/tim är den genomsnittliga 

reshastigheten ca 62 km/tim båda mätåren. Det bör noteras att gruppen med 40 km/tim 

innehöll 18 mätpunkter 2013 jämfört med 11 mätpunkter 2012. Det har alltså tillkommit 

7 punkter där hastighetsbegränsningen var 50 km/tim år 2012. Inga förändringar är 

signifikanta.  

Tabell 4 Reshastigheter för alla fordon. Dels uppdelat per hastighetsgräns, dels en 

totalskattning. 95-procentiga konfidensintervall. 

 Reshastighet (km/tim) 

Hastighetsgräns 2012 2013 Differens 

40 km/tim 39,1   39,2 0,1 ± 4,1 

50 km/tim 46,6  46,9 0,3 ± 2,7 

60 km/tim 55,9 54,9 -1,0 ± 4,4 

70 km/tim 61,5  61,9 0,4 ± 4,8 

Totalt  49,3  49,3 -0,1 ± 2,1 

 

I Tabell 5 redovisas reshastigheten för fria fordon med ett tidsavstånd större än 2 

sekunder till framförvarande fordon. Vi kan konstatera att reshastigheterna för fria 

fordon ligger aningen högre än då alla fordon studeras. Totalt sett är reshastigheten ca 

50 km/h för de fria fordonen jämfört med 49,3 km/tim då alla fordon studeras. I Tabell 

2 ser vi att det är ca 80 procent av trafiken som har ett tidsavstånd till framförvarande 

fordon som är större än 2 sekunder.  
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Tabell 5 Reshastigheter för fria fordon med ett tidsavstånd större än 2 sekunder till 

framförvarande fordon. Dels uppdelat per hastighetsgräns, dels en totalskattning. 95-

procentiga konfidensintervall. 

 Reshastighet (km/tim) 

Hastighetsgräns 2012 2013 Differens 

40 km/tim 39,7   39,9 0,2 ± 3,9 

50 km/tim 47,2 47,3 0,2 ± 2,7 

60 km/tim 56,5 55,6 -0,9 ± 4,4 

70 km/tim 62,7 63,3 0,6 ± 4,4 

Totalt  50,0  49,9  -0,1 ± 2,0 

 

I Figur 3 – Figur 6 redovisas genomsnittliga reshastigheter mot antal fordon per timme 

från enskilda mätpunkter för respektive hastighetsgräns år 2013. Hastigheterna 

redovisas för alla fordon. På de studerade gatorna med hastighetsbegränsning 40 km/tim 

har ungefär hälften av punkterna en reshastighet som ligger över 40 km/tim, för 50 

km/tim är det knappt en tredjedel av punkterna som har en reshastighet över hastighets-

gränsen, medan för gator med hastighetbegränsning 60 eller 70 km/tim så ligger res-

hastigheten för de flesta av de studerade punkterna under gällande hastighetsgräns. Vi 

kan också konstatera att det är rätt stor spridning mellan hastighetsnivåerna för de olika 

punkterna, vilket är naturligt i tätort då det är många andra faktorer såsom t.ex. 

korsningstäthet, vägbredd, förekomst av gatuparkering och gångbanor, förutom skyltad 

hastighetsgräns som påverkar trafikanternas hastighetsval. 

 

 

Figur 3 Reshastighet och antal fordon per timme och mätpunkt 2013. Mätpunkter med 

hastighetsbegränsning 40 km/tim. N = 18 mätpunkter. 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250 300 350

R
e

sh
as

ti
gh

e
t 

(k
m

/t
im

)

Fordon/timme

40 km/tim



 

20  VTI rapport 815 

 

Figur 4 Reshastighet och antal fordon per timme och mätpunkt 2013. Mätpunkter med 

hastighetsbegränsning 50 km/tim. N = 26 mätpunkter. 

 

 

Figur 5 Reshastighet och antal fordon per timme och mätpunkt 2013. Mätpunkter med 

hastighetsbegränsning 60 km/tim. N = 13 mätpunkter. 
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Figur 6 Reshastighet och antal fordon per timme och mätpunkt 2013. Mätpunkter med 

hastighetsbegränsning 70 km/tim. N = 12 mätpunkter. 

I Figur 7 redovisas förändringar av hastigheten för samtliga punkter (reshastighet 2013 

– reshastighet 2012). De blå punkterna visar förändringar vid mätpunkter som har 

samma hastighetsgräns år 2012 och 2013, medan de röda punkterna visar förändringar 

vid sträckor som har fått sänkt hastighetsgräns med 10 km/tim (7 punkter med sänkning 

50 till 40 km/tim och en punkt 70 till 60 km/tim). De gröna punkterna visar 

förändringen av reshastigheten för de punkter som fått höjd hastighetsgräns från 50 till 

60 km/tim. För punkterna som fått sänkt hastighetsgräns har man förändrat sin hastighet 

i samma riktning som förändringen av hastighetsgränsen vid 6 av de 8 mätpunkterna. 

För de två punkterna med höjd hastighetsgräns är förändringarna små. 

 

Figur 7 Förändring av reshastighet (km/tim) mellan 2012 och 2013 
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3.1.1 Reshastigheter uppdelat på dag respektive natt 

I Tabell 6 redovisas genomsnittliga reshastigheter uppdelat på dag (mellan klockan 06 

och 20) och natt (mellan klockan 20 och 06). Resultaten redovisas för alla fordon, 

uppdelat per hastighetsgräns samt en totalskattning per tidsperiod. För såväl 2012 som 

2013 är reshastigheten totalt sett knappt 1,5 km/tim lägre på dagen än på natten. 

Mönstret med en något högre reshastighet på natten är liknande för alla hastighets-

gränser. Vad gäller skillnaden mellan år 2012 och 2013 så har det i princip inte skett 

några förändringar. Totalt sett över alla hastighetsgränser och mätpunkter går ca 87 

procent av trafiken på dagen.  

Tabell 6 Reshastighet uppdelat på dag (kl 06 – 20) respektive natt (20 – 06). Alla 

fordon. 95-procentiga konfidensintervall.  

 Reshastighet (km/tim) 

 Dag Natt 

Hastighetsgräns 2012 2013 Differens 2012 2013 Differens 

40 km/tim 38,9 39,0  0,1 ± 4,2 40,5 40,4 -0,1 ± 4,2 

50 km/tim 46,5 46,8 0,3 ± 2,7 47,8 47,8 0,1 ± 3,1  

60 km/tim 55,7  54,7  -1,0 ± 4,4  57,6 56,1 -1,5 ± 5,2 

70 km/tim 61,3 61,6 0,3 ± 2,5 63,1 63,4 0,4 ± 4,9 

Totalt  49,1 49,1 0,0 ± 2,1 50,6 50,4 -0,2 ± 2,3 

 

3.1.2 Reshastigheter uppdelat på fordonstyp 

Fordon som registrerats i mätutrustningen delas upp i olika fordonstyper utifrån 

fordonets längd. Fordonen klassas som MC/moped, personbil, lastbil eller lastbil med 

släp utifrån uppmätta längder enligt avsnitt 2.3. Notera att motorcykel och moped inte 

kan särskiljas utan klassas gemensamt som MC/moped. Buss och lastbil kan inte heller 

särskiljas utan klassas gemensamt som lastbil/buss.  

I Tabell 7 och Tabell 8 redovisas genomsnittlig reshastighet uppdelat på fordonstyp och 

hastighetsgräns. Dessutom redovisas en totalskattning per fordonstyp. Totalt sett över 

alla hastighetsgränser är ca 92 procent av fordonen personbilar, 2 procent mopeder/- 

motorcyklar, 4 procent lastbilar/bussar och 1 procent lastbilar med släp. Detta gäller 

såväl 2012 som 2013. Sett till alla hastighetsgränser är reshastigheten år 2013 44,4 

km/tim för MC/moped, 49,6km/tim för personbilar, 47,0km/tim för lastbil/buss och 44,8 

km/tim för lastbilar med släp. Förändringarna mellan år 2012 och 2013 är små. Störst är 

ökningen för gruppen MC/moped där reshastigheten ökat med 2,5 km/h. Eftersom vi 

inte kan särskilja mopeder från motorcyklar är det möjligt att förändringen kan bero på 

en förändring av andelen mopeder. 
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Tabell 7 Reshastighet uppdelat på år, fordonstyp (mc/moped och personbil) och 

hastighetsgräns. 

 Reshastighet (km/tim) 

 MC/moped Personbil 

Hastighetsgräns 2012 2013 Differens 2012 2013 Differens 

40 km/tim 38,8 36,3 -2,4 ± 6,8 39,2 39,4 0,2 ± 4,2 

50 km/tim 40,4 43,2 2,8 ± 4,8 46,9 47,3 0,4 ± 2,8 

60 km/tim 44,9 47,9 2,9 ± 7,3 56,4 55,3 -1,0 ± 4,4 

70 km/tim 48,9 52,0 3,1 ± 11,8 62,1 62,4 0,3 ± 5,1  

Totalt  42,1 44,4 2,3 ± 3,9 49,6 49,6 0,0 ± 2,1 

 

Tabell 8 Reshastighet uppdelat på år, fordonstyp (lastbil/buss och lastbil med släp) och 

hastighetsgräns. 

 Reshastighet (km/tim) 

 Lastbil/buss Lastbil med släp 

Hastighetsgräns 2012 2013 Differens 2012 2013 Differens 

40 km/tim 37,2 38,0 0,8 ± 4,8 34,2 34,1 -0,2 ± 6,3 

50 km/tim 46,5 44,5 -2,0 ± 4,4 43,0 41,6 -1,4 ± 4,8 

60 km/tim 53,1 51,9 -1,2 ± 8,6 51,4 52,2 0,8 ± 11,4 

70 km/tim 58,9 59,6 0,7 ± 5,7 57,1 58,8 2,8 ± 5,4 

Totalt  48,5 47,0 -1,5 ± 3,2 45,4 44,6 -0,9 ± 3,5 

 

 

3.2 Andel överträdelser 

I Tabell 9 - Tabell 11 redovisas andel trafik över hastighetsgräns, andel trafik som kör 

mer än 5 km/tim för fort (polisens rapporteringsgräns) och andel trafik som kör mer än 

30 km/tim över gällande hastighetsgräns.  Detta redovisas dels uppdelat per hastighets-

gräns, dels en totalskattning över alla hastighetsgränser. På de gator som har hastighets-

begränsning 40 km/tim kör år 2013 47 procent av trafiken över gällande hastighets-

gräns. På gator med 50 km/tim är det 39 procent som kör för fort, på 60 km/tim 31 

procent och på 70 km/tim 22 procent. Hastighetsefterlevnaden är därmed bäst på gator 

med hastighetsbegränsning 70 km/tim och sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 

km/tim. Totalt sett över alla hastighetsgränser är det år 2013 37 procent som kör över 

gällande hastighetsgräns. Jämför vi med 2012 års mätningar ser vi att det är främst på 

gator med 60 km/tim som andelen överträdelser har minskat (-6 procentenheter) och 

hastighetsefterlevnaden ökat. Förändringen är dock inte signifikant. 

Mönstret är detsamma om man studerar den trafik som kör mer än 5 km/tim för fort 

(polisens rapporteringsgräns), även om nivåerna är lägre. För år 2013 gällde att på gator 

med hastighetsbegränsning 40 km/tim kör 23 procent över polisens rapporteringsgräns 
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och på 70 km/tim är det endast 10 procent som kör mer än 5 km/tim för fort. Totalt sett 

är det 17 procent av trafiken som år 2013 kör mer än 5 km/tim för fort. Jämför man med 

hur det såg ut år 2012 är det endast små förändringar och ingen av dessa är signifikant. 

Generellt sett är det en mycket låg andel av trafiken som kör mer än 30 km/tim för fort 

inom tätort. Sett över alla hastighetsgränser är det 0,2 procent som kör mer än 30 

km/tim för fort. 

Tabell 9 Andel hastighetsöverträdelser, dels uppdelat per hastighetsgräns, dels en 

totalskattning. 95-procentiga konfidensintervall. 

 Andel över hastighetsgräns (%) 

Hastighetsgräns 2012 2013 Differens (%-enheter) 

40 km/tim 48,6  46,6 -2,0 ± 28,3 

50 km/tim 38,5 39,2 0,7 ± 12,1 

60 km/tim 37,8 31,4 -6,4 ± 17,8 

70 km/tim 22,4  22,5 0,1 ± 14,5 

Totalt  36,2  36,5 0,3 ± 8,9 

 

Tabell 10 Andel trafik som kör mer än 5 km/tim för fort (polisens rapporteringsgräns). 

Dels uppdelat per hastighetsgräns, dels en totalskattning. 95-procentiga 

konfidensintervall. 

 Andel som kör mer än 5 km/tim över hastighetsgräns (%) 

Hastighetsgräns 2012 2013 Differens (%-enheter) 

40 km/tim 23,1 23,5 0,4 ± 21,1 

50 km/tim 17,9 17,6 -0,3 ± 7,4 

60 km/tim 19,1  15,1 -4,0 ± 11,2 

70 km/tim 11,8 9,9 -1,9 ± 8,4 

Totalt 17,2  16,7  -0,5 ± 5,6 

 

Tabell 11 Andel trafik som kör mer än 30 km/tim över gällande hastighetsgräns. Dels 

uppdelat per hastighetsgräns, dels en totalskattning. 

 Andel som kör mer än 30 km/tim över hastighetsgräns (%) 

Hastighetsgräns 2012 2013 Differens (%-enheter) 

40 km/tim 0,3   0,3 0,0 ± 1,5 

50 km/tim 0,2  0,2 0,0 ± 0,1 

60 km/tim 0,4  0,3 -0,1 ± 0,3 

70 km/tim 0,4 0,3 -0,1 ± 0,3 

Totalt  0,3 0,2 0,0 ± 0,2 
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I Figur 8 – Figur 11 redovisas andel överträdelser och antal fordon per timme och 

mätpunkt år 2013. Figurerna avser alla fordon oavsett fordonstyp. Det är stora 

skillnader i andel överträdelser mellan de olika mätpunkterna. I vissa mätpunkter 

överstiger så många som 90 procent gällande hastighetsgräns medan i andra håller 

nästan alla trafikanter hastighetsgränsen. Punkter med mycket stor andel överträdelse 

förekommer främst på gator med hastighetsbegränsning 40 eller 50 km/tim. 

 

 

Figur 8 Andel hastighetsöverträdelser och fordon per timme och mätpunkt år 2013.     

N = 18 mätpunkter. Hastighetsgräns 40 km/tim. 

 

Figur 9 Andel hastighetsöverträdelser och fordon per timme och mätpunkt år 2013.       

N = 26 mätpunkter. Hastighetsgräns 50 km/tim. 
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Figur 10 Andel hastighetsöverträdelser och fordon per timme och mätpunkt år 2013.  

N = 13 mätpunkter. Hastighetsgräns 60 km/tim. 

 

 

Figur 11 Andel hastighetsöverträdelser och fordon per timme och mätpunkt.                 

N = 12 mätpunkter. Hastighetsgräns 70 km/tim. 
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I Figur 11 redovisas förändringar av andel överträdelser för samtliga punkter (andel 

överträdelser 2013 – andel överträdelser 2012). De blå punkterna visar förändringar vid 

mätpunkter som har samma hastighetsgräns år 2012 och 2013, medan de röda punkterna 

visar förändringar vid sträckor som har fått sänkt hastighetsgräns med 10 km/tim (7 

punkter med sänkning 50 till 40 km/tim och en punkt 70 till 60 km/tim). De gröna 

punkterna visar förändringen av andelen överträdelser för de punkter som fått höjd 

hastighetsgräns från 50 till 60 km/tim. För punkterna som fått sänkt hastighetsgräns kan 

man konstatera att efterlevnaden generellt sett har försämrats medan efterlevnaden ökat 

i de två punkterna med höjd hastighetsgräns. 

 

 

Figur 12 Förändring av andel överträdelser mellan 2012 och 2013. 

 

3.2.1 Andel överträdelser uppdelat på dag respektive natt 

I Tabell 12 redovisas andel överträdelser uppdelat på dag (mellan klockan 06 och 20) 

och natt (mellan klockan 20 och 06). Resultaten redovisas för alla fordon, uppdelat per 

hastighetsgräns samt en totalskattning per tidsperiod. Sett över alla hastighetsgränser 

och mätpunkter går ca 87 procent av trafiken på dagen. Detta gäller såväl 2013 som 

2012. Totalt sett är det år 2013 36 procent av trafiken som kör över gällande 

hastighetsgräns på dagtid medan 41 procent av trafiken nattetid överstiger gällande 

hastighetsgräns. Sämst efterlevnad (2013) är det nattetid på gator med hastighets-

begränsning 40 km/tim då 53 procent av trafiken kör för fort. Bäst efterlevnad är det 

dagtid på gator med hastighetsbegränsning 70 km/tim då endast 22 procent överskrider 

hastighetsgränsen. Studerar man förändringarna mellan 2012 och 2013 är det små 

skillnader på alla hastighetsgränser förutom 60 km/tim där efterlevnaden förbättrats med 

6 procentenheter dagtid och 9 procentenheter nattetid. Skillnaderna är dock inte 

signifikanta. Detta resultat kan framför allt förklaras med att efterlevnaden förbättrats 

väsentligt i de 2 punkter som fick höjd hastighetsgräns från 50 till 60 km/tim mellan de 

båda mätåren.  
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Tabell 12 Andel överträdelser uppdelat på dag (kl 06 – 20) respektive natt (20 – 06). 

Alla fordon.  

 Andel överträdelser (%) 

 Dag Natt 

Hastighetsgräns 2012 2013 Differens            
(%-

enheter) 

2012 2013 Differens        
(%-enheter) 

40 km/tim 46,1 45,5 -0,6 ± 22,1 55,1 52,9 -2,2 ± 19,7 

50 km/tim 37,9 38,7 0,8 ± 12,2 43,2 43,0 -0,2 ± 12,0 

60 km/tim 36,9 30,7 -6,2 ± 18,0 45,0 35,9 -9,0 ± 18,1 

70 km/tim 21,2 21,6 0,3 ± 14,6  29,7 27,9 -1,8 ± 15,2 

Totalt  35,4 36,0 0,7 ± 8,9 41,6 41,1 -0,5 ± 8,8 

 

I Bilaga 4 redovisas motsvarande andelar för de som kör mer än 5 km/tim för fort och 

för de som kör mer än 30 km/tim för fort. 

 

3.2.2 Andel överträdelser uppdelat på fordonstyp 

I Tabell 13 redovisas andel överträdelser uppdelat på fordonstyp och hastighetsgräns. 

Dessutom redovisas en totalskattning per fordonstyp. Andelen överträdelser redovisas 

inte separat för gruppen MC/moped. Anledningen till detta är att den gruppen innehåller 

fordon med olika hastighetsbegränsningar beroende på om det är en moped (och vilken 

typ) eller MC. Det går därmed inte att tolka betydelsen av andelen som följer skyltad 

hastighetsgräns för denna grupp. Totalt sett över alla hastighetsgränser (gäller såväl 

2012 som 2013) är ca 92 procent av fordonen personbilar, 2 procent mopeder och 

motorcyklar, 4 procent lastbilar och bussar och 1 procent lastbilar med släp. Sett till alla 

hastighetsgränser år 2013 är andel överträdelser 37 procent för personbilar, 27 procent 

för buss och lastbil och 17 procent för lastbilar med släp. Jämförs resultatet 2013 med 

2012 kan vi konstatera att för såväl lastbil/buss som lastbilar med släp har andel 

överträdelser minskat med 7 procentenheter och efterlevnaden har därmed ökat med 

motsvarande andel. Förändringen är inte signifikant. Förbättringarna för dessa fordon 

ligger framför allt på gator med hastighetsbegränsning 50 och 60 km/tim. 
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Tabell 13 Andel överträdelser (%) uppdelat på år, fordonstyp och hastighetsgräns.  

 Andel överträdelser (%) 

Hastighets
-gräns 

Personbil Lastbil/buss Lastbil med släp 

År 

2012 2013 

Differens 
(%-
enheter) 2012 2013 

Differens 
(%-
enheter) 2012 2013 

Differens 
(%-
enheter) 

40 km/tim 47,9 47,2 -0,7 ± 21,8 40,0 42,9 2,9 ± 27,4  26,1 27,0 0,9 ± 31,6 

50 km/tim 39,1 40,3 1,2 ± 12,2 38,6 27,6 -11,0 ± 16,6 27,8 16,4 -11,4 ± 15,3 

60 km/tim 38,3 32,2 -6,1 ± 18,0 34,8 25,1 -9,6 ± 22,4 24,8 22,3 -2,5 ± 29,3 

70 km/tim 23,1 23,1 0,0 ± 16,9 15,4 16,3 0,9 ± 13,8 11,1 12,1 1,1 ± 9,6 

Totalt 36,7 37,4 0,7 ± 9,0 34,2 27,2 -7,0 ± 11,8 24,5 17,2 -7,2 ± 11,1 

 

 I Bilaga 4 redovisas motsvarande andelar för de som kör mer än 5 km/tim för fort 

respektive mer än 30 km/tim för fort. 

 

3.3 Punkter med sänkt hastighetsgräns från 50 till 40 km/tim 

På det studerade huvudnätet ökade längden gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim 

med nästan 300 km mellan 2012 och 2013 (Tabell 3). Samtidigt minskade längden gator 

med 50 km/tim med drygt 320 km. Detta återspeglas i mätpunkterna av att mellan 2012 

och 2013 var det sju mätpunkter som fick sänkt hastighetsgräns från 50 till 40 km/tim. 

Nedan görs en mer detaljerad analys av hur förändringen ser ut i dessa punkter med ny 

hastighetsgräns 40 km/tim och en jämförelse sker med förändringen för punkter med 

oförändrad hastighetsgräns 40 respektive 50 km/tim.  

Tabell 14 Reshastighet (km/tim) år 2012 och 2013 för punkter med sänkt 

hastighetsgräns från 50 till 40 km/tim, oförändrad 40 km/tim och oförändrad 50 km/tim  

  Reshastighet (km/tim) 

Grupp Antal punkter 2012 2013 Differens 

50 km/tim 2012 och 40 km 2013 7 43,0 40,7 -2,3 ± 5,2 

40 km/tim oförändrad 11 39,1 38,4 -0,7 ± 1,3  

50 km/tim oförändrad 25 47,0 46,8 -0,2 ± 1,2  

Ur Tabell 14 kan vi konstatera att hastighetsminskningen för punkter som fick sänkt 

hastighetsgräns från 50 till 40 km/tim var 2,3 km/tim. I gruppen med oförändrad 

hastighetsgräns 40 km/tim skedde en liten minskning av reshastigheten medan för 

gruppen med oförändrad hastighetsgräns 50 km/tim var reshastigheten i princip 

oförändrad mellan 2012 och 2013. Inga av förändringarna är signifikanta. Vi kan även 

konstatera att de punkter som fick sänkt hastighetsgräns år 2012 hade lägre reshastighet 

än punkterna med oförändrad hastighetsgräns 50 km/tim.  
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I Tabell 15 redovisas andel överträdelser (%) år 2012 och 2013 för punkter med sänkt 

hastighetsgräns från 50 till 40 km/tim, oförändrad 40 km/tim och oförändrad 50 km/tim. 

Resultaten visar att för gruppen med sänkt hastighetsgräns 50 – 40 ökade andelen 

överträdelser med 31 procentenheter (signifikant) medan man kan konstatera en tendens 

(dock inte signifikant) till minskade överträdelser för grupperna med oförändrad 

hastighetsgräns. 

Tabell 15 Andel överträdelser (%) år 2012 och 2013 för punkter med sänkt 

hastighetsgräns från 50 till 40 km/tim, oförändrad 40 km/tim och oförändrad 50 km/tim. 

  Andel överträdelser (%) 

Grupp Antal punkter 2012 2013 Differens (%-enheter) 

50 km/tim 2012 och 40 km 
2013 

7 
20,7 51,6 30,9 ±  23,0  

40 km/tim oförändrad 11 47,4 44,1 -3,3 ± 7,0 

50 km/tim oförändrad 25 39,8 38,4 -1,4 ± 10,5  
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4 Sammanfattande slutsatser och diskussion 

Syftet med föreliggande studie är att utveckla en metod för att följa förändringar av 

hastighetsefterlevnad och hastighetsnivåer på det kommunala huvudvägnätet i tätort 

samt att redovisa resultaten från de första två årens mätningar. Hastighetsmätningarna 

genomfördes av NTF med radar (SR4) under september månad 2012 och 2013 i 23 

olika orter i Sverige.  

Resultaten visar att för alla fordon år 2013 var den genomsnittliga reshastigheten på det 

studerade vägnätet 49,3 km/tim. För hastighetsgräns 40 km/tim var reshastigheten 39,2 

km/tim, för hastighetsgräns 50 km/tim 46,9 km/tim, för hastighetsgräns 60 km/tim 54,9 

km/tim och för gator med hastighetsbegränsning 70 km/tim 61,9 km/tim. Jämför man 

med 2012 har det inte skett några förändringar av reshastigheten. Totalt sett över alla 

hastighetsgränser (såväl 2012 som 2013) och mätpunkter går ca 87 procent av trafiken 

dagtid. Studerar man skillnader mellan hastigheterna uppdelat på dagtid (06 - 20) och 

nattetid (20 - 06) visar resultaten att reshastigheten såväl 2012 som 2013 var ca 1,5 

km/tim lägre på dagen än på natten. Mönstret med en något högre reshastighet på natten 

var liknande för alla hastighetsgränser. Man kan också konstatera att det var rätt stor 

spridning mellan hastighetsnivåerna för de olika punkterna inom varje hastighetsgräns, 

vilket är naturligt i tätort då det är många andra faktorer såsom t.ex. korsningstäthet, 

vägbredd, förekomst av gatuparkering och gångbanor, förutom skyltad hastighetsgräns 

som påverkar trafikanternas hastighetsval. 

De senaste nationella hastighetsmätningarna på det kommunala huvudvägnätet 

(Andersson, 2004) genomfördes 2003. Dessa studier var betydligt mer omfattande än de 

mätningar som redovisas i denna studie och är därmed inte direkt jämförbara med 

föreliggande studie. Trots detta kan man se att nivåerna är av samma storleksordning då 

resultaten från 2003 visade att den genomsnittliga reshastigheten på det kommunala 

huvudvägnätet var knappt 50 km/tim.  

Sedan 2008 pågår en nationell hastighetsöversyn och i och med detta har en del gator i 

tätorter fått nya hastighetsgränser. Enligt resultat från den nationella utvärderingen av 

det nya hastighetsgränssystemet (Trafikverket, 2012) hade 26 procent av landets 

kommuner påbörjat omskyltning vid årsskiftet 2011/2012. Inom utvärderingen 

studerades bland annat förändring av medelhastighet på gator i tätort som fått sänkt 

hastighetsgräns från 50 till 40 km/tim respektive höjd hastighetsgräns från 50 till 60 

km/tim. Resultaten från utvärderingen visar att på gator där hastighetsgränsen sänkts 

från 50 till 40 km/tim minskade medelhastigheten med knappt 2 km/tim och medel-

hastigheten efter sänkningen låg på ca 38 km/tim. För gator som fick höjd hastighets-

begränsning från 50 km/tim till 60 km/tim ökade medelhastigheten med 1,5 km/tim och 

medelhastigheten efter förändringen var ca 54 km/tim. I denna studie konstaterades 

även att det i tätort är många faktorer förutom skyltad hastighetsgräns som påverkar 

trafikanternas hastighetsval. 

Om vi studerar sju punkter som fick sänkt hastighetsgräns från 50 till 40 km/tim så kan 

vi se att minskningen var -2,3 km/tim och därmed i samma storleksordning som 

redovisats i den nationella utvärderingen då förändringar av nya hastighetsgränser 

studerades (Trafikverket, 2012). 

Vad gäller andelen överträdelser så var det totalt sett 37 procent av den studerade 

trafiken som körde över gällande hastighetsgräns år 2013 vilket innebär att 63 procent 

höll gällande hastighetsgräns. På gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim körde 47 

procent av trafiken över gällande hastighetsgräns. På gator med 50 km/tim var det 39 
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procent som körde för fort, på 60 km/tim 31 procent och på 70 km/tim 23 procent. 

Hastighetsefterlevnaden var därmed bäst på gator med hastighetsbegränsning 70 km/tim 

och sämst på gator med 40 km/tim. Efterlevnaden var även något bättre dagtid då totalt 

sett 36 procent av trafiken körde över gällande hastighetsgräns medan det var 41 

procent av trafiken som körde för fort nattetid. Jämför man dessa resultat med de 

mätningar som gjordes 2003 var det då drygt 50 procent av trafiken som körde över 

gällande hastighetsgräns. I samband med att gator får en ny lägre hastighetsgräns visar 

tidigare studier från landsbygdsförhållanden att då försämras ofta hastighets-

efterlevnaden även om medelhastigheten sänks (Vadeby och Forsman, 2012). För 

hastighetsgränser mellan 70 och 120 km/tim visar studien att om hastighetsgränsen 

sänks 10 km/tim och medelhastigheten minskar med 2-4 km/tim så ökar andelen 

hastighetsöverträdelser med i storleksordningen 20 procentenheter. Förklaringen till 

detta ligger i att trafikanterna inte anpassar sin hastighet fullt ut efter de nya 

hastighetsgränserna. 

Studerar man andel överträdelser år 2013 uppdelat på fordonstyp kan man konstatera att 

sett till alla hastighetsgränser var andelen överträdelser 38 procent för personbilar, 27 

procent för buss/lastbil och 17 procent för lastbilar med släp. Andelen överträdelser 

redovisas inte separat för MC/moped eftersom den gruppen innehåller fordon med olika 

hastighetsbegränsningar beroende på om det är en moped (och vilken typ) eller MC. Det 

går därmed inte att tolka betydelsen av andelen som följer skyltad hastighetsgräns för 

denna grupp. Totalt sett över alla hastighetsgränser var ca 92 procent av fordonen 

personbilar, 2 procent mopeder/motorcyklar, 4 procent lastbilar/bussar och 1 procent 

lastbilar med släp. Samma trend med lägre andel överträdelser för tunga fordon kunde 

även ses i undersökningen 2003 (Andersson, 2004) då andelen överträdelser generellt 

var lägre för lastbilar med släp än för personbilar utan släp i tätort. Jämför man med 

2012 kan man konstatera att för såväl lastbil/buss som lastbil med släp har andelen 

överträdelser minskat med sju procentenheter och efterlevnaden därmed ökat med 

motsvarande andel. Förbättringen för dessa fordon ligger framför allt på gator med 

hastighetsbegränsning 50 och 60 km/tim.  

Vad gäller andelen trafik som kör mer än 5 km/tim över gällande hastighetsgräns visar 

resultaten sett över alla hastighetsgränser och mätpunkter att det var ca 17 procent som 

kör så pass fort. 

Resultat från hastighetsundersökningen 2012 på statliga vägar i landsbygd (Varedian, 

2013) visar att på detta vägnät var det ca 54 procent av trafiken som körde över gällande 

hastighetsgräns, medan ca 37 procent körde mer än 5 km/tim för fort. Här var 

hastighetsefterlevnaden bättre för personbilister och motorcyklister jämfört med förare 

av tunga fordon med släp.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultaten från denna studie pekar på att 63 

procent av trafiken följer gällande hastighetsgräns på det studerade vägnätet i tätort. För 

att nå målet att 80 procent av trafiken följer gällande hastighetsgräns år 2020 är det 

framför allt hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning som 

behöver förbättras eftersom efterlevnaden är sämre på dessa gator och en stor del av det 

totala gatunätet har hastighetsgräns 40 och 50 km/tim. Av den totala väglängden på det 

studerade kommunala huvudnätet ligger ca 75 procent på gator med hastighets-

begränsning 40 och 50 km/tim.  
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Fördelning av mätpunkter på orter och hastighetsgränser 

Antalet mätpunkter på respektive hastighetsgräns beror på vilka hastighetsgränser som 

används på huvudnätet inom respektive tätort, hur lång väglängd de olika 

hastighetsgränserna representerar och geografisk spridning inom tätorten. Om det har 

införts nya hastighetsgränser helt eller delvis mäts i första hand hastigheten på dessa 

hastighetsgränser. Totalt sett (oavsett funktionell vägklass) har mer än 50 procent av de 

kommunala vägarna inom tätort hastighetsbegränsning 50 km/tim. I Tabell 16 redovisas 

fördelningen av valda sträckor fördelat på hastighetsgräns och mätår. 

Tabell 16 Valda sträckor fördelat på hastighetsgräns och mätår. 

Mätort 40 
km/tim 

 50 
km/tim 

 60 
km/tim 

 70 
km/tim 

 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Karlshamn    2 2    1 1 

Ludvika*   3 3        

Trollhättan    2 2    1 1 

Visby    2 2 1 1   

Sandviken    2 2   1 1  

Halmstad 2 2    1 1   

Östersund 1 1 1 1    1 1 

Nässjö*   3 3        

Kalmar    2 2     1 1 

Växjö    2  1 3    

Luleå 2 2      1 1 

Lidköping 1 1    2 2    

Malmö 1 2 1  1 1    

Stockholm    2 2   1 1 

Nyköping 2 2    1 1    

Uppsala    2 2    1 1 

Karlstad 1 1 1 1 1 1    

Göteborg   2** 2    1 1 

Skellefteå    2 2    1 1 

Sundsvall    2 2    1 1 

Västerås 1 1    2 2    

Kumla    2 2    1 1 

Linköping    2 2    1 1 

Summa 11 18 35 26 10 13 13 12 

*har endast 50 km/tim på huvudnätet 2012, **en av mätpunkterna uteslöts 2012 p.g.a av dålig kvalitet, byttes ut 2013 
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Val av mätplatser 

För att hastighetsmätningar i tätort ska ske på ett så lika sätt som möjligt i samtliga orter 

har följande instruktion tagits fram. Förslag på mätsträckor finns på kartor som VTI 

tagit fram. Sträckorna är valda utifrån NVDB och den information som fanns där i maj 

2012. Reservation för eventuella registerfel. Val av sträcka bör gå till enligt följande: 

 

Val av sträcka 

 Välj alternativ A i första hand 

 Välj alternativ B i andra hand 

 Om varken alternativ A eller B bedöms vara lämplig, föreslå ny 

sträcka på huvudnätet med samma hastighetsgräns. 

 OBSERVERA att huvudnätet är de gator som markerats med svarta 

smala streck utanför färgkodningen på kartorna från VTI. 

 Ta alltid kontakt med Mats Hedfors eller Maria Zetterberg Moberg 

om ny sträcka föreslås. 

 

Val av mätplats 

 I samband med uppsättandet av radarutrustningen ska följande ske:  

 Välj en plats utmed vald sträcka där vägen är rak och har god sikt.  

 Mätplatsen bör ligga minst 100 meter från närmsta större korsning (avstånd från 

utfarter kan vara kortare). 

 Mätplatsen bör ligga minst 100 meter från skylt med ny hastighetsgräns. 

 I första hand väljs mätpunkt på sträckan där det är ett körfält i varje riktning. 

 Gatan bör inte ha busskörfält 

 Skåpet ska monteras på en stolpe som är 0,5-2 meters avstånd från vägen samt 

på 1 meters höjd. 

 Montera skåpet så att vinkeln till körfältet är 30 grader, med syftning mot en 

punkt på vägen som är 7 längdenheter i vägens längdriktning och 4 meter mot 

vägens mitt sett från radarenheten. 

 Observera att mätutrustningen har minneskapacitet ca 209 000 fordon. 

Kontrollera ungefärligt dygnsflöde med Gatukontoret (eller liknande) för att 

undvika att minneskapaciteten överskrids. 
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Fyll i mätprotokollet 

 Beskrivning av mätplats X ska ske enligt följande: 

 Namn på mätplatsen: X (enligt beteckning på karta, t.ex. Uppsala: Up50A1) 

 Observera att mätprotokollet bör ha samma namn som mätplatsen, t.ex. 

Up50A1.doc 

 Markera på kartan som tillhandahållits av VTI: mätplats X, definition av 

riktningar och inringning av mätplatsen. 

Klistra in kartan i mätprotokollet 

 

Gatunamn:    Storgatan 

Hastighetsbegränsning:  50 km/tim 

Lägesbeskrivning:  På Storgatan 300 meter söder om korsningen 

med Linnégatan.  

Beskrivning radarplacering: I riktning från centrum (R1) mitt emot 

busskuren 

Körfältsbredd:   4 meter 

Antal körfält (per riktning): 2 respektive 1 

GPS-koordinater   Latitud och longitud i grader 

Foto på mätplats X (klistra in i mätprotokollet) 

Ett kort som beskriver det förarna ser när de kör förbi skåpet och har det på höger sida 

(riktning 1). 

Ett kort som beskriver det förarna ser när de kör förbi skåpet och har det på den vänstra 

sidan (riktning 2), se bildexempel. 

 

R2 

R1 

N 
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Mätprotokoll 

Namn på uppsättare:………………………………… Tel……………… 

Länsförbund:…………………………....................................................... 

Radar-id (modell och nummer): ………………………………………… 

 

Mätplats 

 (ex: Up50A1)  

 Datum uppsättning : 

Klockan: 

2012- 

Gatunamn  

Hastighetsbegr.  

Lägesbeskrivning  

Beskrivning av 

radarplacering 

 

GPS-koordinater 

i grader 

Latitud: Longitud:  

Mätriktning R1 mot centrum                    R1 från centrum 

Körfältsbredd  

Antal körfält R1:__________                     R2:______________ 

Väder  Sol  Mulet  Lätt nederbörd  Riklig nederbörd/dimma 

Vägbana  Torr  Fuktig  Våt  Hal Temperatur:  

Övriga noteringar (under mätveckan) 

Datum Klockslag Notering 
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Kartbild (klistras in) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier i båda riktningarna (klistras in) 

 

Riktning 1  

 

 

 

 

 

 

 

Riktning 2 
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Andel grövre överträdelser 

Uppdelat på dag och natt 

I Tabell 17 redovisas andelen trafik som kör mer än 5 km/tim för fort och i Tabell 18 

andelen trafik som kör mer än 30 km/tim för fort uppdelat på dag (kl  06 – 20) 

respektive natt (20 – 06). Totalt sett över alla hastighetsgränser och mätpunkter går ca 

87 procent av trafiken dagtid. Dagtid kör ca 17 procent av trafiken 6 km/tim eller mer 

för fort, medan det nattetid är 23 procent. Även bland de grövsta hastighetsöverträdarna 

är andelen större nattetid, 0,9 procent jämfört med 0,2 procent dagtid.  

Tabell 17 Andel trafik (%) som kör mer än 5 km/tim för fort uppdelat på dag (kl 06 – 

20) respektive natt (20 – 06). Alla fordon.  

 Andel överträdelser mer än 5 km/tim (%) 

 Dag Natt 

Hastighetsgräns 2012 2013 Differens                
(%-enheter) 

2012 2013 Differens              
(%-enheter) 

40 km/tim 21,8 22,5 0,7 ± 21,4  30,8 29,6 -1,2 ± 20,5 

50 km/tim 17,2 16,8 -0,4 ± 7,4 22,9 22,4 -0,5 ± 8,5 

60 km/tim 18,3 14,4 -3,9 ± 11,2 26,3 20,0 -6,3 ± 12,5 

70 km/tim 8,6 9,1 0,4 ± 8,3 15,6 14,9 -0,7 ±10,1 

Totalt  16,0 15,9 0,1 ± 6,6 22,3 21,7 -0,6 ± 6,3 

 

Tabell 18 Andel trafik (%) som kör mer än 30 km/tim för fort uppdelat på dag (kl 06 – 

20) respektive natt (20 – 06). Alla fordon. 

 Andel överträdelser mer än 30 km/tim (%) 

 Dag Natt 

Hastighetsgräns 2012 2013 Differens                 
(%-enheter) 

2012 2013 Differens             
(%-enheter) 

40 km/tim 0,2 0,2 0,0 ± 1,4 0,7 0,8 0,1 ± 3,1 

50 km/tim 0,1 0,1 0,0 ± 0,1 0,8 0,7 -0,1 ± 0,5 

60 km/tim 0,3 0,2 -0,1 ± 0,2 1,5 1,0 -0,5 ± 0,9 

70 km/tim 0,2 0,2 0,0 ± 0,3 0,9 0,9 -0,1 ±0,6 

Totalt  0,2 0,2 0,0 ± 0,1 0,8 0,8 -0,1 ± 0,5 
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Uppdelat på fordonstyp 

I Tabell 19 redovisas andelen trafik som kör mer än 5 km/tim för fort uppdelat på 

fordonstyperna: personbil, lastbil och lastbil med släp. I Tabell 20 redovisas andelen 

trafik som kör mer än 30 km/tim för fort uppdelat på fordonstyperna: personbil och 

lastbil/buss. Det är i princip inga lastbilar med släp som kör mer än 30 km/tim för fort 

och därför särredovisas inte den gruppen.  Andelen överträdelser redovisas heller inte 

separat för gruppen MC/moped. Anledningen till detta är att den gruppen innehåller 

fordon med olika hastighetsbegränsningar beroende på om det är en moped (och vilken 

typ) eller MC. Det går därmed inte att tolka betydelsen av andelen överträdelser för 

denna grupp. Totalt sett över alla hastighetsgränser (såväl 2012 som 2013) är ca 92 

procent av fordonen personbilar, 2 procent mopeder och motorcyklar, 4 procent lastbilar 

och bussar och 1 procent lastbilar med släp. 

Tabell 19 Andel trafik (%) som kör mer än 5 km/tim för fort uppdelat på år, fordonstyp 

och hastighetsgräns. 

 Andel överträdelser mer än 5 km/tim (%) 

Hastighets
-gräns 

Personbil Lastbil/buss Lastbil med släp 

År 
201

2 
201

3 

Differen
s (%-
enheter) 

201
2 

201
3 

Differen
s (%-
enheter) 

201
2 

201
3 

Differen
s (%-
enheter) 

40 km/tim 23,4 24,1 0,7 ± 21,3  16,9 18,3 1,3 ± 23,0 8,4 9,7 1,2 ± 23,8 

50 km/tim 18,2 18,2 -0,1 ± 7,6 17,0 9,9 -7,1 ± 8,4 9,9 5,4 -4,6 ± 6,7 

60 km/tim 19,5 15,6 -3,9 ±11,4 16,6 10,9 -5,7 ± 13,8 10,0 8,3 -1,6 ± 21,1 

70 km/tim 10,0 10,2 0,3 ± 9,9 5,3 5,9 0,6 ± 6,1 2,5 3,4 0,8 ± 2,7 

Totalt 17,1 17,2 0,2 ± 5,8 14,9 10,2 -4,7 ± 6,2 8,5 5,7 -2,8 ± 5,2 

Tabell 20 Andel trafik (%) som kör mer än 30 km/tim för fort uppdelat på år, fordonstyp 

och hastighetsgräns. 

 

Hastighets-
gräns 

Personbil Lastbil/buss 

År 
2012 2013 

Differens (%-
enheter) 2012 2013 

Differens (%-
enheter) 

40 km/tim 0,3 0,3 0,0 ± 1,6 0,1 0,1 0,0 ± 1,0 

50 km/tim 0,2 0,2 0,0 ± 0,1 0,1 0,0 -0,1 ± 0,1 

60 km/tim 0,5 0,4 -0,1 ± 0,3 0,1 0,1 0,0 ± 0,2 

70 km/tim 0,3 0,3 0,0 ± 0,4 0,0 0,1 0,0 ± 0,1 

Totalt 0,3 0,2 0,0 ± 0,2 0,1 0,1 0,0 ± 0,1 
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