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Verktyg för konsekvensanalys av förändrade 
hastighetsgränser 

Inom Trafikverket pågår en översyn av hastighetsgränserna i det svenska vägnätet. Skyltad hastighet 

bör bättre stämma överens med faktisk vägstandard. Ett syfte med översyn är att stärka 

”nollvisionen”. Från ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär det att de skyltade hastigheterna 

justeras för att bättre balansera trafiksäkerhet med tillgänglighet. I flera tidigare studier har effekter 

av hastighetsförändringar på tillgänglighet och regionalekonomisk utveckling analyserats (CERUM, 

2011; Tillväxtanalys, 2012). Ökad trafiksäkerhet stärker regioners humankapital direkt, men ökar 

även tillgängligheten i form av en sänkt generaliserad resekostnad via sänkt skaderisk vid resa. En 

sänkt hastighet ökar å andra sidan den generaliserade reskostnaden via ökad restid. 

Marginaleffekterna av dessa båda effekter kan variera mellan olika aktörer på olika lokaliseringar i 

ekonomin och kan därmed påverka den relativa fördelningen och omlokaliseringen av mobila 

tillgångar över regioner samt regionernas avkastning på dessa i form av växande förädlingsvärden 

eller inkomster.      

 

För att bättre och mer systematiskt kunna beskriva regionala konsekvenser och fördelningseffekter 

av hastighetsförändringar finns ett behov av fördjupade analysmetoder. I denna rapport presenteras 

resultatet från en pilotstudie där resultatet av en tänkt analysmetod tillämpats och utvärderats på 

tre vägobjekt. 

 

Studien ingår i ett större projekt med tre delsteg i form av en förstudie, ett följande testprojekt av 

alternativa metoder och en nationell tillämpning en kvalitetssäkrad metod: 

 

• FÖRSTUDIE: I det första steget genomförs en inledande genomgång av de viktigaste verktygen 
och metoder som idag används för tillgänglighetsanalyser. Förstudien utgör ett underlag för en 
workshop under 2017 som syftar till att landa i ett metodikval. 

• PILOTSTUDIE: I nästa steg tillämpas och utvärderas de valda analysmetoderna på tre vägobjekt 
med utgångspunkt i planerade eller nyligen genomförda hastighetsförändringar i vägnätet. 
Denna etapp avslutas med en workshop där resultaten diskuteras, metodiken justeras och 
nyttan med en större utrullning i ett tredje steg diskuteras. 

• NATIONELL TILLÄMPNING: I det tredje och avslutande steget är målet att utveckla en 
metodik som kan tillämpas på hela landet i en nationell analys. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att: 

• Undersöka hur den föreslagna metodiken från förstudien kan användas för att utvärdera 
effekter på tillgänglighet och regional utveckling på FA-nivå till följd av förändrade hastigheter 
i vägnätet. 

• Analysera effekter av förändrade hastighetsgränser på tre olika vägsträckor baserat på aktuella 
vägobjekt i Trafikverkets hastighetsöversyn. 

• Föreslå en metod som kan användas som underlag till en nationell analys för hela landet. 
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Metod 

Eftersom tillgänglighet är ett mångtydigt begrepp med komplexa kopplingar till regional utveckling 

används ett brett angreppssätt där resultat från tre olika modellsystem EVA, SAMPERS och PIPOS 

sammanställs och jämförs. För samtliga modeller jämförs ett scenario med förändrad väghastighet 

(UA) med ett basscenario utan hastighetsförändringar (JA) för tre olika vägsträckor. 

 

Val av fallstudier 
Val av vägsträckor för analysen är baserat på aktuella vägobjekt i Trafikverkets hastighetsöversyn. 

För varje vägsträcka jämförs ett utredningsalternativ (UA) med införda hastighetsförändringar med 

ett jämförelsealternativ (JA) utan motsvarande hastighetsförändringar. De tre analyserade 

vägsträckorna är: 

 

Umeå: Hastighetssänkning från 90 km/h till 80 km/h på E12 öster om Umeå från väg 507 till väg 

629. 

 

Sundsvall: Hastighetssänkning från 100 km/h till 80 km/h på fyra delsträckor längd E14 mellan 

Sundsvall och Ånge. 

 

Ystad: Hastighetsjusteringar på väg 19 från Ystad till väg E22 Nöbbelöv baserat på trafikverkets 

planer för ändrade hastighetsgränser i Skåne hösten 2017 (se Trafikverket, 2017). 

 

Modellkörningar 
För alla tre vägobjekt har modellkörningar i tre olika modellsystem, EVA, SAMPERS och PIPOS 

genomförts. Modellkörningarna har genomförts av Trafikverket och Tillväxtverket. 

• I EVA-modellen har effekter på restid, trafiksäkerhet och miljö för de vägsträcka som berörs av 

hastighetsförändringen beräknats. 

• I SAMPERS har på motsvarande sätt förändringar i logsummor för olika SAMS-områden till 

följd av den föreslagna hastighetsförändringen på väglänken beräknats. Eftersom 

tillgänglighetsförändringarna med denna metod kan beröra fler områden än enbart de områden 

som vägobjektet passerar ger denna analys en kompletterande bild till EVA-kalkylerna. 

• I PIPOS har förändringar i ett sammanvägt tillgänglighetsindex och fem tillgänglighetsmått 

beräknats genom en jämförelse mellan tillgängligheten i ett utredningsalternativ UA och ett 

jämförelsealternativ JA för olika geografiska områden (Tillväxtanalys, 2015). 

I. Tillgänglighet till akutsjukhus definieras som genomsnittlig restid till närmaste 

akutsjukhus från varje område 

II. Tillgänglighet till vård definieras som genomsnittlig restid till närmaste vårdcentral från 

varje område. 

III. Tillgänglighet till service definieras som genomsnittlig restid till närmaste 

dagligvarubutik från varje område. 

IV. Tillgänglighet till skola definieras som genomsnittlig restid till närmaste grundskola 

från varje område. 

V. Tillgänglighet till arbete definieras som hur många arbetsplatser man når inom 30 

minuter från varje område. 
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Tillgänglighet och regional utveckling 

Interaktionen mellan platser av olika storlek och centralitet förutsätter en fungerande transport-

infrastruktur som möjliggör utbyte mellan dessa platser till förmån för människor, varor, tjänster 

och samhällstjänster (se bland annat Von Thünen, 1816; Christaller, 1966; Smith, 1904). 

Tillgänglighet är därmed en förutsättning för ekonomisk förnyelse, och resandevolymer har 

samband med bl.a. regional tillväxt och ökat antal nyetableringar. Omvänt kan avsaknad av 

tillgänglighet över tid leda till sjunkande konkurrenskraft, sänkta reallöner och försämrade 

levnadsvillkor. Från ett ekonomiskt perspektiv påverkar tillgängligheten konkurrensförhållanden 

mellan olika platser. En förändrad tillgänglighet leder därför till att konkurrensen mellan platser 

förändras. Hur dessa platser påverkas av tillgänglighetsförändringen beror därför på hur platserna 

hanterar och klarar av de förändrade konkurrensförhållandena. De regionalekonomiska effekterna 

av en tillgänglighetsförändring kan därför gå åt olika håll, för vissa platser kan ökad tillgänglighet 

leda till ökad ekonomisk aktivitet, ökad befolkning och nya företagsetableringar medan det för andra 

platser kan leda till minskad ekonomisk aktivitet, utflyttning och företagsnedläggningar. 

 

Genom investeringar i transportinfrastruktur möjliggörs olika former av utbyten mellan olika 

platser. Hur stort utbytet mellan två platser är beror till del på vilken avståndsfriktionen som finns 

mellan dem. Typiskt sett avtar resvolymer när kostnaden att resa ökar (i avstånd, tid, pengar etc.) 

och ökar när reskostnaden minskar (se Figur 1). Sambandet mellan avståndsfriktionen och 

resvolymer inte typiskt sett inte linjärt utan har ofta ett icke-linjärt samband där restidsförbättringar 

har störst inverkan på resvolym inom ett visst intervall. Var detta intervall går påverkas av många 

faktorer som reseärende, geografi och vilka alternativa färdmedel som finns tillgängliga. Gällande 

kortväga resor finns en viss debatt kring vart det övre intervallet går. En del forskare argumenterar 

för att det går vid 20-40 min (dörr-till-dörr) medan andra hävdar att det går vid 40-60 min  

(Johansson, et al., 1996). Allmänt vedertaget är dock att den övre smärtgränsen ofta går vid 45 

minuters transporttid. Över denna nivå har tidsvinster från infrastruktursatsningar för dagligresor 

mycket liten effekt på resvolymerna. 

 

 
Figur 1: Avståndsfriktion i resor mellan bostad och arbete för (a) kortväga resor, och (b) långväga resor. 
Källa: Johansson, et al. (1996)  

Regionala strukturer (lokaliseringar av arbetsplatser, bostäder etc.) förändras över långa 

tidshorisonter. Strukturella rörlighetsbeslut (arbetsutbud, bostads-, arbetsplats- och biltillgång) 

förändras något snabbare men stora förändringar kan fortfarande ta över flera år. Däremot 

förändras resbeslut (frekvens, destination, färdmedel, tidpunkt, färdväg etc.) inom relativt korta 

tidshorisonter om de inte har blivit föremål för inlåsningsmekanismer som skapar en 

anpassningströghet. Anpassningströghet innebär t.ex. att ett hushålls bilinköp kommer minska 

benägenheten att använda kollektivtrafik inom en viss tidshorisont. Dessutom tenderar ett invant 
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bilanvändande att avta först vid en större förbättring av ett alternativ, den så kallade hysteresis-

effekten. Det innebär att även gällande överflyttning mellan transportslag kan avståndsfriktionen 

ha kritiska undre intervall som behöver uppnås för att motivera ett byte från exempelvis bil till 

kollektivtrafik. 

 

En svårighet vid analyser av regional utveckling är att det saknas en heltäckande definition av 

begreppet. Två vanliga frågor i diskussioner om regional utveckling är vad som utvecklas och i vilken 

riktning? Vanliga faktorer som studeras är bruttoregionalprodukt, befolkningsutveckling, 

sysselsättning, företagsamhet, inkomster och utvecklingen på fastighetsmarknaden. En positiv 

regional utveckling kan med detta synsätt vara förknippat med en positiv befolkningsutveckling, 

minskad arbetslöshet eller ökad bruttoregionalprodukt. 

 

Ett alternativt sätt att se på och mäta regional utveckling är att utgå ifrån regionala räkenskaper och 

studera utvecklingen av de tillgångar som finns i en region. Med detta synsätt är hållbar regional 

utveckling kopplad till utvecklingen av en regions tillgångar och hur dessa tillgångar utnyttjas för att 

producera varor och tjänster. Se CERUM (2011) för en fördjupad diskussion. 

 

Åtgärder och investeringar i transportsystemet kan i många situationer skapa ökad tillgänglighet 

och vidgade lokala arbetsmarknader, både genom att restiden mellan olika platser förkortas och 

genom att längre och nya pendlingsresor blir möjliga. På ett motsvarande sätt kan 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder som sänker hastigheten leda till att tillgängligheten minskar. Flera 

studier har visat på positiva samband mellan befolkningsstorleken i en arbetsmarknadsregion och 

antal branscher, sysselsättningsgrad och genomsnittslön. Åtgärder och investeringar i 

transportsystemet som leder till förändrad tillgänglighet kan således ha en påverkan på befolkning, 

sysselsättning, inkomster, lokalisering och regional tillväxt. 

 

Laird och Mackie (2014) kategoriserar olika typer av indirekta ekonomiska nyttor och regionala 

effekter som kan uppstå till följd av åtgärder i transportsystemet, däribland agglomerationseffekter, 

imperfekt konkurrens, snedvridande inkomstskatter, ofrivillig arbetslöshet, sökkostnader och 

effekter av tunna arbetsmarknader. En liknande kategorisering finns i Andersson et al. (2015) som 

diskuterar tillväxteffekter i form av agglomerationseffekter, arbetsutbudseffekter och rörlighet på 

arbetsmarknaden, imperfektioner i form av exempelvis imperfekt konkurrens på produkt-

varumarknader och effekter på bostadsmarknad och markvärden. En slutsats från dessa studier är 

att eftersom olika effekter kan uppkomma i olika typer av regioner krävs olika typer av 

analysmetoder och verktyg för att fånga dessa effekter. 

 

Chiambaretto, de Palma och Proost (2013) undersöker samband mellan transportinvesteringar och 

ekonomisk utveckling i olika typer av regioner. I en modell med två regioner, en större och en 

mindre, undersöker de effekter av interregionala och intraregional transportinvesteringar, det vill 

säga, investeringar som minskar transportkostnaderna (och ökar tillgängligheten) mellan flera 

regioner och investeringar som minskar transportkostnaderna inom en region (se Figur 2). 
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Figur 2: Regional struktur och transportkostnader. (Westin och Westin, 2015) 

Resultat från modellen visar att infrastrukturinvesteringar och åtgärder som förändrar 

tillgängligheten inom en region och mellan flera regioner kan ha vitt skilda resultat på den 

ekonomiska utvecklingen i regionerna. Minskade restider både i centrum och mellan centrum och 

periferin leder i bägge fall till en ökad koncentration av ekonomisk aktivitet i centrum genom att 

företag lockas att flytta från periferin till centrum för att dra nytta av skalfördelarna i den större 

staden. Däremot leder åtgärder och investeringar som sänker restider och transportkostnader i den 

perifera regionen till ökad regional attraktivitet och ekonomisk aktivitet. 

 

Två slutsatser kan dras från modellexemplet. Det första är att åtgärder och investeringar i 

transportsystemet och förändrad tillgänglighet omfördelar tillgångar mellan och inom regioner. Det 

andra är att åtgärder som ökar mindre regioners tillgänglighet till större regioner i vissa situationer 

kan leda till en negativ ekonomisk utveckling genom att konkurrensen från större och mer attraktiva 

regioner ökar.  På ett motsvarande sätt kan åtgärder i form av exempelvis hastighetssänkningar i 

vissa situationer leda till en positiv ekonomisk utveckling i vissa regioner. Utan kunskap om relativa 

konkurrensförhållanden mellan interagerande regioner är det därför svårt att beräkna de 

regionalekonomiska effekterna av ökad tillgänglighet. OECD/ITF (2008) varnar för användandet av 

generella tumregler vid beräknande av samband mellan regionalekonomisk utveckling och 

tillgänglighet, exempelvis genom tillämpning av genomsnittliga multiplikatorer då många av de 

underliggande sambanden kan vara starkt kontextberoende vilket gör det svårt att utan fördjupad 

analys överföra resultat från en åtgärd till en annan. Exempelvis så kan en ny järnvägsdragning 

mellan två större städer ge växtkraft till båda de lokala arbets- och bostadsmarknaderna, eller 

dränera ena staden på befolkning eller arbetstillfällen till förmån för den andra. Det kan också 

resultera i en omfördelning mellan färdsätt genom att tågets relativa ställning på 

transportmarknaden stärks. Det är slutligen motivationen bakom resebeteendet som avgör dess 

effekter på samhällsekonomin, något som transportinfrastruktur endast kan möjliggöra. 

 

Eftersom många olika typer av regionalekonomiska effekter kan uppstå i olika regioner och vara 

kopplade till olika typer av tillgänglighet kräver analyser av regionalekonomiska effekter till följd av 

tillgänglighetsförändringar en bred metoduppsättning där tillgänglighet analyseras ur ett brett 

perspektiv. 

 

Att mäta tillgänglighet 
Tillgänglighet är ett mångfacetterat begrepp som behöver definieras olika beroende på vad som ska 

mätas. För flera jobbsökningar och bättre matchning på arbetsmarknaden är tillgänglighet till ett 

stort antal relevanta arbetsplatser önskvärt (Wimark, 2017). För familjer som ska välja 

bostadsområde är tillgänglighet till barnomsorg, skola, service och dagligvaror viktiga faktorer 

(Cullinane & Stokes, 1998) För godstransporter är bärighet, fri höjd, tillgång till omlastnings-

stationer och transportkostnader viktiga faktorer. 
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Räckvidden är en aspekt av en sådan tillgänglighet, dvs hur lång distans och hur stor yta det är 

möjligt att nå inom en given tid. Detta mått används i Tillväxtverkets tillgänglighetsmodell PIPOS 

genom att tiden det tar att nå närmaste tätort (av olika storleknivåer), akutsjukhus, vårdcentral, 

dagligvarubutik, grund- och högstadieskolor, samt antal arbetsplatser som kan nås inom 45 min 

beräknas. När tiden det tar att nå avlägsna platser minskar åstadkoms en så kallad tid-

rumskonvergens (Janelle, 1969) som för platserna "närmare" varandra. Tid-rummet krymper dock 

inte likformigt, utan beror på transportsystemets uppbyggnad och tenderar därför att gynna vissa 

speciellt centrala platser mer än andra. Detta gör att investeringar i transportnätet riskerar att 

förstärka skillnaderna mellan utvecklade och underutvecklade områden. 

 

Ett problem med att mäta tillgänglighet i form av avstånd är att man bortser från viktiga faktorer 

som reskostnader, tidtabeller och tillhörande väntetider samt att olika destinationer kan vara olika 

attraktiva. Andra sätt att mäta tillgänglighet omfattar därför olika typer av lokaliseringspotentialer, 

gravitationsmått eller logsummor, vilket är mått som på olika sätt försöker väga samman olika 

komponenter som påverkar människors resval. I Trafikverkets persontransportmodell SAMPERS 

beräknas tillgänglighet genom av logsummor. Logsumman har många egenskaper som gör den till 

ett bra mått på tillgänglighet i betydelsen ”en sammanvägning av en värdering av den uppoffring 

som resan innebär och en värdering av att nå ett utbud.” (Berglund et al., 2017). Ett nyckelord i 

denna mening är att värderingen avser egenskaper både hos själva resan och hos målpunkten. 

Tillgänglighet har med denna definition också en ekonomisk betydelse som en brygga mellan utbud 

och efterfrågan. En fördjupad diskussion av logsumman som ett mått på tillgänglighet återfinns i 

Eliasson (2001). Trafikverkets kalkylverktyg EVA väger samman den samhällsekonomiska 

lönsamheten av investeringar i transportnätet utifrån hur de samhällsekonomiska kostnaderna för 

säkerhet, hälsa, miljö och restid förändras. Se figur 2 för en modelljämförelse av EVA, SAMPERS 

och PIPOS. 

 
Tabell 1: Modelljämförelse av måtten EVA, SAMPERS & PIPOS. 

 

 

 

Rörlighetstrender i Sverige 

Även om tillgängligheten till platser är en förutsättning för utbyte dem emellan, så säger det 

ingenting om volymen på resandet. Det faktiska resandet beskrivs istället i termer av rörlighet (se 

tabell 1 och figur 3). Över åtminstone ett decennium har svenskarnas resvanor var beständiga. Bilen 

används i drygt hälften av det totala antalet resor i Sverige. Gång eller cykel representerar en knapp 

tredjedel, vilket ger kollektiva- och övriga färdmedel en mycket liten andel inom transportsystemet 

(Brandt, 2005). Knappt hälften av resorna är relaterade till arbete eller studier. Krantz (1999) visade 

i en mindre aggregerad studie att arbetsresor är det vanligaste ärendet, följt av fritidsaktiviteter.  
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I konkurrensen mellan transportslagen är tidskostnaden att överbrygga avstånd avgörande. Bilen 

har en obefintlig terminaltid och är därför snabbast på kortare distanser. Buss följer efter med en 

parallell konkurrensyta, men med en längre terminaltid. Över medellånga distanser är tåg och 

snabbtåg mest effektiva, men sen tar flyg över alltmer. Konkurrensytorna visar dock generella 

jämförelse och är beroende på det lokala nätverket transportslagen opererar över. Skulle dessutom 

kostnad och turtäthet inkluderades i jämförelsen så skulle resultatet varit mycket annorlunda. 

 
Tabell 2: Antal resor (miljoner) efter ärende & färdsätt, 2001 (SIKA, 2002) 

 
Figur 3: Konkurrensytor mellan transportslag (SOU, 2003:14) 

Resbeteende varierar också mellan regioner, kön, ålder och utbildningsnivå. I norra Sverige 

dominerar bilen som färdsätt, med ca. 60% av resorna jämfört med 45% i Stockholms län (år 2001). 

Det förklaras delvis av väl utbyggd kollektivtrafik och trängsel. Jämförelsevis reste under samma tid 

ca 25% i Stockholms län med kollektivtrafik, gentemot ca 5% i norra Sverige (SIKA, 2001).  

 

Medan skillnaderna på färdsätt varierar mycket mellan olika regioner så är de regionala skillnaderna 

i antalet resor små. Föreställningen om fåtaliga, långa resor på glesbygden i kontrast till många, 

korta resor i det aktivitetsfyllda storstadslivet stämmer inte. Tidsåtgången för resorna är däremot 

större i Stockholmsområdet än övriga delar av landet (Krantz, 1999). 

 

Även mellan könen varierar resmönstret, då män i genomsnitt både reser längre och fler gånger per 

dag än kvinnor (SIKA, 2001). Längre resor förklaras delvis av att män också har tillgång till bil i 

högre grad än kvinnor, som istället resor mer kollektivt än män (Krantz, 1999; Vilhelmson, 1990; 

Vilhelmson, 1997). Hanson och Pratt (1995) förklarar detta med att kvinnor oftast har 

huvudansvaret för barnen, och därför föredrar att arbeta i närhet till hemmet. 

 

Även mellan olika utbildningsnivåer finns skillnader i resbeteende, men med olika effekter mellan 

könen. Medan kvinnors reslängd påverkas endast marginellt av utbildningsnivån, så påverkas 

männens desto mer och ökar med längre utbildningsnivå (SIKA, 2001). Män med eftergymnasial 

utbildning tenderar alltså att resa längre än män med grundskoleutbildning. Dock reser män med 

grundskoleutbildning fortfarande i genomsnitt längre än de flesta kvinnor, oavsett kvinnans 

utbildningsnivå. Åldern påverkar resmönster genom att rörligheten förändras såväl av den fysiska 

förmågan att röra sig som att många resmål är starkt åldersrelaterade, t.ex. skola och arbete 

(Vilhelmson, 1985). Flest resor görs således mellan åldrarna 25-54 år, då en stor andel av 

befolkningen är förvärvsarbetande, medan resfrekvensen avtar med för varje år över 54 års ålder 

(SIKA, 2001).  
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Resultat  

I detta avsnitt redovisas en sammanställning av modellresultaten från EVA, SAMPERS och PIPOS. 

 

EVA  
Umeå Sundsvall1 Ystad 

Nettonuvärden 
(basvägnät - utredningsvägnät)   

Kkr Kkr Kkr 

Restidskostnader - 63 359 - 238 621 - 339 257     

Fordonskostnader 4 101 21 985 24 412     

Godskostnader - 197 - 1 348 - 1 259     

TS-effekter 5 328 116 437 157 435     

Luftföroreningar (utsläpp) 2 021 12 900 12 210     

Komfort 0 0 -       

Summa beräknade effekter - 52 107 - 88 646 - 146 459     

 

I följande tabell har effekter med ATK beräknats. Effekterna på framförallt restid och trafiksäkerhet 

kan kraftigt skilja sig åt beroende på huruvida ATK används eller inte. Detta är en viktig skillnad 

mellan EVA och övriga modellsystem då dessa inte på samma sätt tar hänsyn till effekter av ATK. 

Då effekter av ATK inte direkt beaktas i SAMPERS eller PIPOS kan detta försvåra jämförelser mellan 

modellerna då faktiska hastigheter och länkrestider inte med säkerhet beräknas på samma sätt. 

                                                             
1 Då effektsamband för hastighetssänkning från 100 km/h till 80 km/h saknas har effektsamband för hastighetssänkning från 90 km/h till 80 km/h använts. Detta 
leder troligtvis till en överskattning av restidsnyttan och en underskattning av trafiksäkerhetsnyttan. 
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SAMPERS 

 
Figur 1: SAMPERS resultat,  med större vägar (rött) och aktuellt vägobjekt (svart) 

 

Effekterna i SAMPERS är synliga men väldigt små. Detta gäller framförallt Umeå där den totala 

skillnaden i antalet resor över ett årsmedeldygn endast uppgår till -4 stycken. 

 
Tabell 1: SAMPERS resultat. Skillnad i antal resor ÅMD fördelat på färdmedel och ärende UA-JA 

 
Umeå Sundsvall Ystad 

 
Bil Koll Cykel/ 

gång 
Tot Bil Koll Cykel/ 

gång 
Tot Bil Koll Cykel/ 

gång 
Tot 

Arbete -2 1 1 -1 -18 4 7 -8 -11 2 5 -4 

Övrigt -2 0 0 -1 -27 1 5 -22 -11 0 3 -8 

Fritid -1 0 0 -1 -12 1 3 -9 -10 1 2 -8 

Besök -1 0 0 0 -12 1 3 -8 -7 0 4 -3 

Skola 0 1 0 0 -3 2 2 0 -2 2 1 -1 

Tjänste 0 0 0 0 -1 1 0 -1 -1 0 0 -1 

Totalt -7 1 1 -4 -75 7 19 -48 -42 5 15 -25 
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PIPOS 

 
Figur 2: PIPOS resultat för Umeå, med större vägar (rött) och aktuellt vägobjekt (svart) 

 

 
Figur 3: PIPOS resultat för Sundsvall, med större vägar (rött) och aktuellt vägobjekt (svart) 
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Figur 4: PIPOS resultat för Ystad, med större vägar (rött) och aktuellt vägobjekt (svart) 

 

 

Analys och diskussion 

Effekterna av hastighetsförändringarna var i samtliga fall små vilket gjorde att SAMPERS och i vissa 

fall även PIPOS-modellen har svårt att beräkna tillgänglighetsförändringarna. I SAMPERS visade 

detta sig bland annat genom att tillgängligheten i vissa SAMS-områden ökade när hastigheten på 

vägnätet sänktes. Den största förändringen i logsummor var i storleksordningen en till fem promille 

av storleken hos logsummorna i jämförelsealternativet. Jämfört med de totala effekterna är 

förändringarna därför mycket små vilket gör resultatet mycket känsligt för numeriska beräkningsfel. 

Detta gör att mycket stora krav ställs på modellens numeriska precision för att man ska kunna dra 

några tillförlitliga slutsatser av förändringarna. Detta kan också förklara att många områden får 

effekter med fel tecken. Detta illustreras bland annat i Figur 5 där modellen indikerar att 

tillgängligheten i Örnsköldsvik och Härnösand ökad när hastigheten sänks mellan Sundsvall och 

Ånge. I områden utan större trängsel (det vill säga i områden utan interaktioner mellan olika OD-

par) bör detta teoretiskt sett inte kunna uppstå. Resultatet av körningarna behöver därför tolkas 

med viss försiktighet. Detta är också något som bör beaktas vid fortsatta modellkörningar av 

hastighetsjusteringar i SAMPERS då det finns skäl att anta att resultatet är känsligt för numeriska 

beräkningsfel och att modellen konvergerar. 

 

Sammantaget gör detta att frågan om allmän brusnivå i modellerna (avrundningsfel etc.) kontra 

effekternas storlekar är viktig. En viktig fråga som kräver fortsatt analys är därför om det går att 

analysera effekter av mindre hastighetsjusteringar på enskilda vägobjekt med nuvarande 

modellsystem? I ett förslag till Trafikanalys föreslår Berglund et al. (2017) att logsummor från 

SAMPERS som ett generaliserat tillgänglighetsmått för persontransporter för användning i 

uppföljningen av de transportpolitiska målen. Slutsatserna av denna studie pekar delvis åt motsatt 

håll vad gäller effekter av hastighetsjusteringar. 
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Figur 5: Skillnad i tillgänglighet (logsummor) för arbetsresor med samtliga färdmedel till följd av sänkta 

hastigheter längs E14 mellan Sundsvall och Ånge. Rött visar minskad tillgänglighet och grönt visar ökad 

tillgänglighet. 

 

De beräknade förändringarna i tillgänglighet är inte enbart beroende av noggrannheten i de 

bakomliggande beräkningarna utan även på vilken geografisk nivå beräkningarna genomförs på. I 

SAMPERS fall används mer avancerade beräkningar av restider och överflyttningar mellan olika 

trafikslag men beräkningarna sker utanför större städer på relativt stora geografiska SAMS-

områden. Då dessa områden är skapade utifrån centralitet och befolkningskoncentration har de 

mycket varierande form och storlek. Jämförelsevis baseras PIPOS på desto enklare beräkningar av 

restidsavstånd men använder istället mindre och mer likformiga områden. 

 

En konsekvens av detta är att resultat från SAMPERS beträffande regional fördelning är svåra att 

jämförbara mellan olika projekt, platser och regioner då beräkningen filtreras av en underliggande 

struktur (befolkningstäthet och centralitet, uttryckt i SAMS-områden). Det gör att mer lokala 

effekter på tillgänglighet inte syns och generaliseras till större områden i framförallt landsbygds- 

och glesbygdsområden. Beroende på användningsområde för modellen är detta ovidkommande 

eller helt avgörande. Att mer finskaliga tillgänglighetsmönster framträder där befolknings-

koncentrationen är större kan å ena sidan ses som lämpligt då små hastighetsförändringar får större 

totala effekter där fler människor bor. Det kan å andra sidan ifrågasättas om inte specifika resultat 

är att föredra oavsett områdets centralitet. Om analyser genomförs på områden där 

befolkningskoncentrationen är mycket ojämnt fördelade, såsom samtliga exempel i denna rapport 

vilka alla är delvis tätortsnära vägobjekt, så presenteras resultatet i glidande precisionsskala som 

avtar med distans från tätorten. 
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PIPOS-resultat berörs inte på samma sätt av denna problematik. PIPOS-resultat är istället i hög grad 

jämförbara mellan olika projekt, platser och regioner och fångar förändringar lika bra oavsett 

befolkningstäthet och förändringarnas geografiska form/utbredning. Storleken på områdena 

påverkar naturligtvis hur geografiskt specifikt resultaten blir, men områden är tillräckligt små för 

att ge en tydlig bild av såväl regionala som lokala målpunkter för tillgänglighet. 

 

Resultatet från modellerna uppvisar stora likheter då de områden som påverkas av 

hastighetsförändringarna i SAMPERS har liknande geografisk utbredning som PIPOS analys av 

antalet arbeten inom 30 minuter. 

 

Analysen i PIPOS visar också att tillgängligheten till olika typer av servicefunktioner påverkas 

mycket olika. Tillgänglighetsförändringar är beroende både av hastighetsförändringen i sig och av 

sträckan förändringen sker på. Exemplet från Ystad visualiserar särskilt tydligt komplexiteten 

bakom det förrädiskt enkla begreppet tillgänglighet. Till följd av att vägobjektet är betydligt längre 

så framträder skillnaderna mellan olika typer av tillgänglighetsmått  särskilt tydligt (till akutsjukhus, 

vårdcentraler, dagligvaror, grundskolor och arbetsplatser samt ett index). Tillgänglighets-

förändringarnas spridningsmönster avviker mycket från varandra för att de mäter målpunkter med 

mycket olika lokaliseringsmönster. Det innebär att akutsjukhus är lokaliserade utifrån ett regionalt 

serviceområde, och även lokala hastighetsförändringar i vägnätet kan därför få effekter som berör 

stora geografiska ytor. Vårdcentraler däremot betjänar mindre geografiska områden, vilket tvärtom 

innebär att den förändrade tillgängligheten får mer lokala effekter. Dagligvarubutiker och 

grundskolor har än mer lokala upptagningsområden och påvisar därför mönster med stor lokal 

variation. Störst geografiskt avtryck har potentiella arbetsresor där en stor del av östra Skåne 

påverkas av hastighetsförändringarna. För arbetsresor hålls tiden konstant, medan antalet 

arbetsplatser istället tillåts variera. Tillgängligheten till arbetsmarknaden mäts inom ett dagligt 

pendlingsavstånd (<45 min eller <30), där storleken på den potentiella arbetsmarknaden är mest 

betydelsefull för att söka, matcha och upprätthålla ett arbete och tillhörande livspussel.   
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Metodförslag 

Effekterna på tillgänglighet av förändrade hastigheter på enskilda vägobjekt gav i samtliga tre fall 

upphov till mycket små effekter. Resultatet visade att SAMPERS (och delvis även PIPOS) har svårt 

att analysera effekter av hastighetsjusteringar på enskilda vägobjekt då de beräknade 

förändringarna är mycket små i förhållande till de totala effekterna och modellernas bakomliggande 

brusnivå (numeriska avrundningsfel, beräkningskonvergens etc.). 

 

Från ett regionalekonomiskt perspektiv beräknar PIPOS flera intressanta tillgänglighetsmått. 

Analysen i PIPOS visar tydligt att tillgängligheten till olika typer av servicefunktioner kan påverkas 

mycket olika av en hastighetsjustering. Analyserna kan på så sätt ge ett brett underlag för analyser 

av tillväxtproblematik i olika regioner med olika geografiska och regionalekonomiska 

förutsättningar. Mönstret för PIPOS arbetsresor har ett liknande geografiskt mönster som 

SAMPERS arbetsresor. Som ett komplement till EVA ger PIPOS därför möjligheter att skapa ett 

breddat underlag av vilka regionalekonomiska effekter som förändrade hastighetsgränser kan 

medföra. Kopplingen till PIPOS ger också möjlighet att koppla samman åtgärderna med 

Tillväxtverkets Serviceanalys. 

 

Modellkörningarna av de tre fallstudierna krävde relativt mycket handpåläggning, framförallt då 

kodningen av trafiknäten i JA och UA i de tre modellerna delvis skiljer sig åt. Detta gäller exempelvis 

frågan om ATK då användningen av ATK kan medföra stora konsekvenser för resultatet i EVA men 

inte på samma sätt beaktas i SAMPERS och PIPOS. 

 

Istället för att genomföra separata körningar i PIPOS av hastighetsjusteringar på enskilda vägobjekt 

är en slutsats från pilotstudien att Trafikverket och Tillväxtverket bör ta fram ett gemensamt 

bakgrundsmaterial där ett prognosnät med samtliga tänkta hastighetsjusteringar jämförs med ett 

jämförelsesnät utan dessa ändringar. En sådan nationell analys kan sedan fungera som underlag för 

analyser av hastighetsjusteringar av enskilda vägobjekt och ger Trafikverket möjlighet att identifiera 

platser där sänkta hastigheter kan vara extra känsliga. 

 

Rekommendation 
Rekommendationen från pilotstudien är att Trafikverket och Tillväxtverket tar fram ett gemensamt 

beslutsunderlag för analyser av regionalekonomiska konsekvenser av Trafikverkets fortsatta arbete 

med hastighetsöversynen. I underlaget beräknas och jämförs tillgängligheten i tre scenarier; ett 

hastighetsscenario där principerna för Trafikverkets hastighetsöversyn tillämpats i hela landet och 

ett hastighetsscenario där tidigare trafiksäkerhetshöjande hastighetssänkningar rullats tillbaka till 

förmån för större prioritering av tillgänglighet; och ett jämförelsescenario baserat på nuläget som 

används som referens för jämförelser. 

 

Eftersom tillgänglighet är ett mångtydigt begrepp med komplexa kopplingar till regional utveckling 

används ett brett angreppssätt där resultat från tre olika modellsystem EVA2, SAMPERS och PIPOS 

sammanställs och jämförs. Analyserna i bakgrundsunderlaget är baserade på den tidigare 

framarbetade metodiken från förstudien och pilotstudien där effekter av förändrade 

hastighetsgränser analyseras med tre olika modellsystem EVA, SAMPERS och PIPOS. För samtliga 

modeller jämförs ett scenario med förändrad väghastighet (UA) med ett basscenario utan 

hastighetsförändringar (JA) för tre olika scenarionätverk. 

                                                             
2 Beroende på möjligheten att genomföra storskaliga analyser i EVA kan beräkningarna av samhällsekonomisk nytta för hastighet och trafiksäkerhet ersattas av 
förenklade modellberäkningar baserade på Trafikverkets effektkataloger och ASEK-värderingar. 
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I. Utformning av scenarier för analysen genomförs i samarbete med Trafikverket och 

Tillväxtverket. Tre olika scenarier kommer att skapas och analyseras. Det första scenariot (UA1) 

är ett trafiksäkerhetsscenario där principerna för Trafikverkets hastighetsöversyn tillämpats i 

hela landet. Scenariot bygger på att planerade och tänkta hastighetsjusteringar i det svenska 

vägnätet genomförs. Det andra scenariot (UA2) är ett hastighetsscenario där tidigare 

trafiksäkerhetshöjande hastighetsjusteringar rullas tillbaka till förmån för en större prioritering 

av tillgänglighet. Det sista scenariot är ett jämförelsescenario baserat på nuläget (JA) som 

används som referens för jämförelser mellan scenarierna. 

II. Modellkörningar i EVA1, SAMPERS och PIPOS av de tre utrednings- och jämförelse-

alternativen genomförs. Modellkörningarna genomförs av Trafikverket och Tillväxtverket. 

o I EVA1-modellen beräknas och värderas effekter på restid och trafiksäkerhet för de 

vägsträcka som berörs av hastighetsförändringen. De två kostnadsposterna fördelas 

sedan över de geografiskt över de SAMS-områden som vägobjektet passerar. Beroende 

på möjligheten att genomföra storskaliga analyser av hela Sveriges trafiknät i EVA kan 

beräkningarna av samhällsekonomisk nytta för hastighet och trafiksäkerhet ersattas av 

förenklade modellberäkningar baserade på Trafikverkets effektkataloger och ASEK-

värderingar. 

 

o I SAMPERS beräknas på ett motsvarande sätt förändringar i logsummor för olika 

SAMS-områden till följd av de föreslagna hastighetsförändringarna i de tre scenarierna. 

Eftersom tillgänglighetsförändringarna med denna metod kan beröra fler områden än 

enbart de områden som vägobjektet passerar ger denna analys en kompletterande bild 

till EVA-kalkylerna. 

 

o I PIPOS beräknas förändringar i ett sammanvägt tillgänglighetsindex och fem 

tillgänglighetsmått genom en jämförelse mellan tillgängligheten i de tre 

scenarionätverken.  för olika geografiska områden. För att öka jämförbarheten bör om 

möjligt samma indelning i SAMS-områden som används i analysen med SAMPERS 

användas. De mått som analyseras är dels ett sammanvägt tillgänglighetsindex och dels 

fyra tillgänglighetsmått som baseras på tillgänglighet till arbete, service, vård och skola. 

i. Tillgänglighet till arbete definieras som hur många arbetsplatser man når inom 

45 minuter från varje område. 

ii. Tillgänglighet till service definieras som genomsnittlig restid till närmaste 

dagligvarubutik från varje område. 

iii. Tillgänglighet till skola definieras som genomsnittlig restid till närmaste 

grundskola från varje område. 

iv. Tillgänglighet till vård definieras som genomsnittlig restid till närmaste 

vårdcentral från varje område. 

v. Tillgänglighet till avancerad vård definieras som genomsnittlig restid till 

närmaste vårdcentral från varje område. 

 

III. Sammanställning av resultatet från modellkörningarna. Resultatet av analyserna 
sammanställs till ett flerdimensionellt geografiskt kartunderlag som visar hur förändrade 
hastighetsgränser i vägnätet i de tre scenarierna påverkar olika typer av tillgänglighet. 

IV. Analys av beräknade tillgänglighetsförändringar. Analyser av hur olika aspekter av regional 
utveckling påverkas av förändrade hastighetsgränser i vägnätet. I analysen identifieras områden 
där nedsatt hastighet kan få särskilt negativ regional inverkan.  



 

Centrum för regionalvetenskap 

Umeå universitet 
CERUM Report Nr 46/2018 Sid 16 (17)  

 

    
 

Genom studien skapas ett bakgrundsunderlag som kan användas för regionalekonomiska 

konsekvensbedömningar och prioriteringar i Trafikverkets fortsatta arbete med hastighets-

översynen av det svenska vägnätet. 
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