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Förord 

Inom Trafikverket pågår en översyn av hastighetsgränserna i det svenska vägnätet. Ett syfte med 

översynen är att stärka ”nollvisionen” genom att justera skyltad hastighet så att den bättre stämmer 

överens med faktisk vägstandard. Denna rapport är ett av resultaten av ett samarbetsprojekt mellan 

Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, Trafikverket och Tillväxtverket med syfte att 

ta fram en arbetsmetod för att bättre och mer systematiskt kunna beskriva effekter på tillgänglighet 

och regional utveckling till följd av förändrade hastigheter i det svenska vägnätet. Denna studie utgör 

det tredje steget i ett större projekt med tre delsteg i form av en förstudie, en pilotstudie och en 

nationell tillämpning. Analyser, värderingar och de ställningstaganden som görs i rapporten står vi 

som författare helt själva för. 
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Sammanfattning 

Inom Trafikverket pågår en översyn av hastighetsgränserna i det svenska vägnätet. Ett syfte med 

översynen är att stärka ”nollvisionen” genom att justera skyltad hastighet så att den bättre stämmer 

överens med faktisk vägstandard. För att bättre och mer systematiskt beskriva konsekvenser för 

utveckling av, och fördelningseffekter mellan, regioner av förändrade hastighetsgränser i vägnätet 

krävs fördjupade analysmetoder. I denna rapport beskrivs en metodik för att ta fram ett 

kompletterande beslutsunderlag för analys av effekter på tillgänglighet och regionalekonomiska 

konsekvenser av förändrade hastighetsgränser inom ramen för Trafikverkets arbete med hastighets-

översynen. 

 

Genom att jämföra beräknade effekter av hastighetsjusteringar från olika modellsystem skapas en 

fördjupad bild av hur förändrade hastighetsgränser i vägnätet inverkar på tillgänglighet och regional 

utveckling. Ett syfte med analyserna är att identifiera områden (delar av landet i form av regioner, 

stråk och vägsträckor) där nedsatt hastighet kan få särskilt negativ regional inverkan på tillgänglig-

heten och därmed i en förlängning påverka möjligheterna till utveckling av samhälle och näringsliv. 

 

Varje enskild omskyltning av ett vägobjekt i Trafikverkets hastighetsjustering är en del i ett större 

åtgärdspaket. Effekten av varje enskild åtgärd behöver därför analyseras mot bakgrund av det 

samlade paketet av åtgärder och hastighetsjusteringar i hastighetsjusteringen. Metoden bygger 

därför på en scenarioanalys där effekter på olika former av tillgänglighet analyseras för två olika 

scenarier. Det första scenariot är ett trafiksäkerhetsscenario (UA1) där principerna för Trafikverkets 

hastighetsöversyn tillämpats i hela landet. Det andra scenariot är ett tillgänglighetsscenario (UA2) 

där förändringarna i UA1 kompletterats med åtgärder för att höja hastigheten på vägar som ingår i 

Trafikverkets funktionellt prioriterade vägnät (FPV). 

 

Metoden för att analysera effekter av en föreslagen hastighetsförändring kan delas in i tre steg: 

 

• Effektberäkning i EVA: I det första steget beräknas och värderas effekter på restid, 

trafiksäkerhet, emissioner, drift och underhåll av en hastighetsförändring med hjälp av 

Trafikverkets kalkylverktyg EVA. 

• Scenarioanalys: I det andra steget analyseras och jämförs beräknade tillgänglighetseffekter 

i de två scenarierna UA1 och UA2. Genom att studera kartor över hur tillgängligheten i 

närområdet påverkas av de hastighetsförändringar som ingår i hastighetsöversynen, kan 

områden med särskilt negativ inverkan på olika former av tillgänglighet identifieras. 

• Sammanställning: I de fall scenarioanalysen visat på närområden med där minskningarna i 

tillgänglighet är alltför stora kan olika typer av kompensatoriska åtgärder undersökas. 

 

En möjlig kompensatorisk åtgärd är att investera i vägförbättringar med syfte att kunna höja 

hastighetsgränserna utan att försämra trafiksäkerheten. En slutsats från analysen är att 

generella investeringar i FPV med syfte att höja hastigheten i framförallt det nationellt 

prioriterade vägnätet inte är en effektiv åtgärd för att kompensera för sänkta hastighetsgränser 

på framförallt mindre vägar. För att kompensera områden som påverkas negativt av hastighets-

justeringarna i UA1 bör därför alternativa steg 1 och steg 2 åtgärder istället undersökas. 

Exempelvis kan satsningar på kollektivtrafik eller satsningar på utbyggd lokal service öka 

tillgängligheten trots att hastigheten i vägnätet sänkts. Många av dessa åtgärder ligger dock 

utanför Trafikverkets ansvarsområde. 
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1 Inledning 

Inom Trafikverket pågår en översyn av hastighetsgränserna i det svenska vägnätet. Ett syfte med 

översynen är att stärka ”nollvisionen” genom att anpassa skyltad hastighet så att den bättre stämmer 

överens med faktisk vägstandard. Från ett samhällsekonomiskt perspektiv innebära detta att 

skyltade hastigheter justeras för att balansera om kostnader för trafiksäkerhet mot kostnader för 

tillgänglighet. I flera tidigare studier har effekter av hastighetsförändringar på tillgänglighet och 

regionalekonomisk utveckling analyserats (Westin, Westin och Zola, 2017; 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. Något som i sin tur 

kan leda till att regionernas avkastning på sina tillgångar i form av förädlingsvärden, inkomster och 

ytterst välfärden, ändras. 

 

För att bättre och mer systematiskt kunna beskriva konsekvenser för utveckling av, och fördelnings-

effekter mellan, regioner av marginella hastighetsförändringar finns ett behov av en utveckling av 

fördjupade analysmetoder. Denna studie är det tredje steget i ett större projekt med tre delsteg i 

form av en genomförd förstudie, ett genomfört testprojekt av alternativa metoder och en nationell 

tillämpning en kvalitetssäkrad metod: 

 

• FÖRSTUDIE: I det första steget, genomfördes en inledande genomgång av de viktigaste 

verktygen och de metoder som idag används för tillgänglighetsanalyser. Förstudien utgjorde ett 

underlag för en inledande workshop (Workshop I) i september 2017 som syftade till att landa i 

ett metodikval. Metodiken inkluderade både kvantifierbara empiriska underlag och förslag på 

efterföljande regionala fördelningsanalyser och konsekvensbeskrivningar kopplade till 

underlagen. 

• PILOTSTUDIE: I nästa steg tillämpades de valda analysmetoderna på tre vägobjekt med 

utgångspunkt i planerade eller nyligen genomförda hastighetsförändringar i det svenska 

vägnätet. Denna etapp avslutades med en workshop (Workshop II) där resultaten diskuteras, 

metodiken justeras och nyttan med en större utrullning i ett tredje steg diskuteras. 

• NATIONELL TILLÄMPNING: I detta tredje och avslutande steg tillämpas metodiken på hela 

landet i en nationell analys. Syftet med detta steg är att ta fram ett beslutsunderlag och 

arbetsmetod för analyser av regionalekonomiska konsekvenser av Trafikverkets fortsatta arbete 

med hastighetsöversynen. I underlaget beaktas nyttor i form av effekter på trafiksäkerhet, 

tillgänglighet och regionala tillväxt- och fördelningseffekter som kan avgöra fortsatta ställnings-

taganden i avvägningen mellan hastighet, säkerhet och tillgänglighet i transportsystemet. 

Resultatet har redovisats och diskuterats vid en workshop hos Tillväxtverket (Workshop III). 

Arbetet i projektet har skett i samarbete mellan CERUM, Trafikverket och Tillväxtverket. Eftersom 

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

ett brett angreppssätt där resultat från två olika modellsystem, SAMPERS och PIPOS, sammanställs 

och jämförs. I analysen jämförs tre olika scenarier, två utredningsalternativ (UA1) och (UA2) med 

förändrade hastigheter och ett basscenario (JA) utan hastighetsförändringar. Dessa scenarier har 

tagits fram av Trafikverket baserat på underlag från NVDB. Modellkörningar i PIPOS och SAMPERS 
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har genomförts av Tillväxtverket och Trafikverket medan sammanställning och analys utförts av 

CERUM. Kompletterande analyser i EVA genomförs på ett mindre antal vägsträckor. Ett skäl till att 

analyser i EVA inte tillämpas över hela landet är att detta med nuvarande EVA-version medför ett 

alltför omfattande manuellt arbete för att vara praktiskt genomförbart. Utveckling av EVA pågår 

löpande vilket kan innebära ökade möjligheter att genomföra storskaliga skriptade analyser i 

framtida modellversioner. Trafikverkets modell ENVA (Enkel samhällsekonomisk väganalys) är ett 

exempel på ett steg i denna riktning (Trafikverket, 2019). 

 

 

1.1 Syfte och målsättning 
Syftet med projektet är att ta fram en metodik och ett kompletterande beslutsunderlag för analys av 

regionalekonomiska konsekvenser av Trafikverkets arbete med hastighetsöversynen. Genom att 

jämföra beräknade effekter av hastighetsjusteringar från olika modellsystem skapas en fördjupad 

bild av hur förändrade hastighetsgränser i vägnätet inverkar på tillgänglighet och regional 

utveckling. Ett syfte med analyserna är att identifiera områden (delar av landet i form av regioner, 

stråk och vägsträckor) där nedsatt hastighet kan få särskilt negativ regional inverkan på 

tillgängligheten och därmed i en förlängning påverka möjligheterna till utveckling av samhälle och 

näringsliv. 

 

Det långsiktiga syftet med projektet är att skapa en förbättrad konsekvensanalys inför utredningar 

kring förändringar av hastighetsgränser i det svenska vägnätet. En ambition är också att underlaget 

ska vara användbart i kommande åtgärdsplanering inom Trafikverket, där prioriteringar av 

investering i vägnätet avgörs. 
 

1.2 Översikt 
Rapporten inleds med en översikt över samband mellan tillgänglighet och regional utveckling. Den 

föreslagna metoden bygger på en scenarioansats där tillgänglighetsförändringar i tre olika scenarier 

analyseras. I Kapitel 3 beskrivs den föreslagna metoden tillsammans med en beskrivning av de tre 

scenarierna och en analys av vilka tillgänglighetsförändringar i SAMPERS och PIPOS de ger upphov 

till på nationell nivå. Metodbeskrivningen avslutas med ett exempel på hur metoden kan användas 

för att analysera tillgänglighetseffekter av en hastighetssänkning på ett enskilt vägobjekt. Kapitel 4 

avslutar med en sammanfattande diskussion. 
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2 Tillgänglighet och regional utveckling 

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

infrastruktur som möjliggör utbyte mellan dessa platser för människor, varor, tjänster och samhälls-

tjänster (se bland annat Von Thünen, 1875; Christaller, 1966; Smith, 1904). Tillgänglighet är därmed 

en förutsättning för ekonomisk förnyelse, där transport- och resandevolymer har ett samband med 

bland annat befolkningsutveckling, etablering av företag och mer generellt regional tillväxt. Omvänt 

kan brister i relativ tillgänglighet över tid leda till sjunkande konkurrenskraft, sänkta reallöner och 

försämrade levnadsvillkor. Men ökad tillgänglighet kan även öka konkurrensen från omvärlden och 

driva framföretagsnedläggning. Från ett ekonomiskt perspektiv påverkar således förändrad 

tillgänglighet konkurrensförhållanden mellan olika platser.  

 

Hur olika platser påverkas av förändrad tillgänglighet beror på hur platserna hanterar och klarar av 

de förändrade konkurrensförhållandena. De regionalekonomiska effekterna av en tillgänglighets-

förändring 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 med 

relativt sett svagare attraktivitet och tillgångar, det effekten vara negativ. 

 

Genom investeringar i transportinfrastruktur möjliggörs olika former av utbyten mellan platser. 

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

Innan verksamheter och människor omlokaliseras, avtar generellt sett resandevolymer när 

kostnaden att resa ökar (i avstånd, tid, pengar etc.) och ökar när reskostnaden minskar (se Figur 1). 

Sambandet mellan avståndsfriktionen och resandevolymer är typiskt sett inte linjärt utan uppvisar 

ofta ett icke-linjärt samband där restidsförbättringar har störst inverkan på resandevolymen inom 

ett visst intervall. Var detta intervall går påverkas av många faktorer; 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 minuter (dörr-till-

dörr) medan andra hävdar att det går vid 40-60 minuter (Johansson, et al., 1996). Över denna nivå 

har tidsvinster från infrastruktursatsningar för dagligresor mycket liten effekt på volymen av 

resenärer. 

 

 

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 flera år. Däremot förändras 

resebeslut (frekvens, destination, färdmedel, tidpunkt, färdväg etc.) vanligen inom relativt korta 
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tidshorisonter, om de inte har blivit föremål för inlåsningsmekanismer som skapar en anpassnings-

tröghet. Anpassningströghet innebär t.ex. att ett hushålls bilinköp kommer minska benägenheten 

att använda kollektivtrafik inom en viss tidshorisont. Dessutom tenderar ett invant bilanvändande 

att avta först vid en större förbättring av ett alternativ, den så kallade hysteresiseffekten. Det innebär 

att även när det gäller överflyttning mellan transportslag kan avståndsfriktionen ha en kritisk minsta 

gräns 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 kopplat till begreppet 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 Westin, Westin och Zola (2017) 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 trafiksäkerhets-

höjande 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 produktvaru-

marknader 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. 
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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 intraregionala 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). 

 

 

 

Figur 2: Regional struktur och transportkostnader (Westin och Westin, 2015). 

Resultat från modellen visar att infrastrukturinvesteringar och åtgärder som förändrar tillgänglig-

heten 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 transport-

systemet 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 regional-

ekonomiska 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 eller från ett område till ett annat. 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 från ett brett 

perspektiv. 
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Tillgänglighet är ett mångfacetterat begrepp som behöver definieras olika beroende på vad som ska 

mätas. Gould (1969) menar att "Accessibility... is a slippery notion... one of those common terms 

that everyone uses until faced with the problem of defining and measuring it". För bättre 

matchning på arbetsmarknaden och fler jobbsökningar 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 omlastningsstationer och låga transportkostnader 

viktiga faktorer. Det finns många metoder för att analysera tillgängligheten i transportsystemet (se 

bland annat Trafikanalys, 2013). I denna studie har vi använt tre olika modellsystem för 

tillgänglighetsanalyser. Tabell 1 innehåller en jämförelse mellan hur tillgänglighet mäts i EVA, 

SAMPERS och PIPOS. 

 

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

 EVA SAMPERS PIPOS 

Tillgänglig-

hetsmått 

Restidskostnader, 

fordonskostnader, 

trafiksäkerhetskostnader, 

utsläpp och miljökostnader 

Logsummor för arbetsresor, 

tjänsteresor och övriga resor 

Tillgänglighetsindex, antal 

arbetsställen inom 30 minuter, 

förändring i restid till närmsta 

vårdcentral, akutsjukhus, 

grundskola och dagligvarubutik 

Objekt Vägsegment 

 

SAMS område

 

250 m2 befolkningsruta 

 

Tid Nutid, 20 år, 40 år 2040 Nutid 

Trafikslag Väg Väg, järnväg, flyg, kollektivtrafik Väg 

 

Ett enkelt mått på tillgänglighet är att mäta restiden mellan olika platser, antingen direkt i tid eller 

omvandlat till pengar genom att multiplicera restiden med en värdering av restid. En fördel med 

detta mått är att tillgänglighetsförändringar av förändrade hastighetsgränser kan mätas direkt på de 

väglänkar där hastighetsförändringarna sker. Trafikverkets kalkylverktyg EVA använder denna 

metod för att beräkna och värdera effekter av investeringar och åtgärder i vägnätet. I kalkylen 

beräknas den samhällsekonomiska lönsamheten av en åtgärd eller investering utifrån hur de 

samhällsekonomiska kostnaderna för säkerhet, hälsa, miljö och restid förändras. Ett problem är 

givetvis att de värderingar och andra effektsamband som används kan vara nationella genomsnitt 

eller beräknade på större regioner varför de inte direkt speglar de faktorer som ligger bakom val-

situationer på de platser där tillgängligheten förändras. 

 

En annan men relaterad begränsning med att enbart mäta tillgänglighet som lokal restid på enskilda 

väglänkar är att man bortser från geografiska aspekter av tillgänglighet. En förändring av 

hastigheten på ett enskilt vägavsnitt kan påverka resenärer inom ett stort geografiskt område. 

Räckvidden mäter en sådan geografisk aspekt av tillgänglighet, dvs. hur lång distans och hur stor 

yta det är möjligt att nå från olika platser inom en given tid. Detta mått används i Tillväxtverkets 

tillgänglighetsmodell PIPOS genom att tiden det tar att nå närmaste tätort (av olika storleksnivåer), 

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 
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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 kan 

riskera 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, som vi berört, 

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 persontransport-

modell SAMPERS beräknas tillgänglighet med 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 mål-

punkten. 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). 

 

En alternativ ansats som används i Tillväxtverkets modellsystem PIPOS är att beräkna restider från 

olika geografiska områden till olika fördefinierade målpunkter som exempelvis olika former av 

service (Tillväxtanalys, 2010).  

 

3 Metodbeskrivning 

I följande avsnitt beskrivs den föreslagna metodiken för analyser av tillgänglighet och regionala 

konsekvenser till följd av förändrade hastighetsgränser i det svenska vägnätet. Den bygger på en 

scenarioanalys där tre olika scenarier körs i de tre nationella modellsystemen EVA, SAMPERS och 

PIPOS. Metoden är baserad på det utvecklingsarbete som redovisats i Westin (2018). 

 

I det första steget beräknas och värderas effekter av de föreslagna hastighetsförändringarna med 

hjälp av Trafikverkets kalkylverktyg EVA. I EVA analyseras effekter på restid, trafiksäkerhet, 

emissioner, drift och underhåll för ett utredningsalternativ med de föreslagna hastighets-

justeringarna och ett basalternativ utan dessa justeringar. Skillnader i effekterna mellan vägnätet 

värderas sedan med ASEK-värderingar och sammanställs i en samhällsekonomisk analys (CBA). De 

tillgänglighetsmått som beräknas i EVA är lokala förändringar i restid för personbilar och lastbilar 

samt motsvarande restidskostnader. Analyserna i EVA är dessutom statiska i den meningen att de 

inte automatiskt tar hänsyn till trafikomfördelningar och byte av färdmedel till följd av hastighets-

förändringarna. Som ett alternativ till analyser i EVA kan enklare beräkningar i ENVA genomföras 

för att få en grov skattning av vilka effekter och samhällsekonomiska konsekvenser en påtänkt 

hastighetsjustering kan medföra på den aktuella vägsträckan. 

 

Effekten av en åtgärd eller investering på en enskild vägsträcka är inte enbart lokal utan kan medföra 

konsekvenser för tillgängligheten i ett stort geografiskt område. För en fördjupad analys av regionala 

tillgänglighetseffekter av hastighetsförändringarna behöver resultatet från EVA kompletteras med 

ytterligare analysmetoder. Eftersom tillgänglighet är ett komplext begrepp bör analyser av regionala 

tillgänglighetseffekter bygga på en bred metodansats där flera olika aspekter av tillgänglighet 

beräknas och jämförs. PIPOS och SAMPERS är två modellsystem som kan användas för dessa typer 
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av tillgänglighetsanalyser. Genom att jämföra resultat från dessa bägge modellsystem kan en bred 

bild skapas över regionala tillgänglighetseffekter till följd av en åtgärd. 

 

I SAMPERS beräknas regional tillgänglighet som logsummor fördelat på olika SAMS-områden. 

Effekten på regional tillgänglighet i ett område, till följd av en föreslagen hastighetsförändring, kan 

därför mätas som skillnaden i logsummor i området före och efter åtgärden har genomförts. 

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

områden som vägobjektet passerar genom ger analysen en kompletterande bild till EVA-kalkylerna. 

 

PIPOS kan beräkna flera mått på tillgänglighet. Samtliga mått är baserade på GIS-analyser av res-

tider från 250 metersrutor till olika centralpunkter. I detta projekt har följande tillgänglighetsmått 

beräknats: 

1. Tillgänglighet till akutsjukhus definieras som genomsnittlig restid till närmaste akutsjukhus 

från varje område. 

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

varje område. 

3. Tillgänglighet till service definieras som genomsnittlig restid till närmaste dagligvarubutik 

från varje område. 

4. Tillgänglighet till skola definieras som genomsnittlig restid till närmaste grundskola från 

varje område. 

5. Tillgänglighet till arbete (hypotetisk arbetsmarknad) definieras som hur många 

arbetsplatser man når inom 30 minuter från varje område. 

 

Utöver detta har även ett sammanvägt tillgänglighetsindex skapats. Förändringen i tillgänglighet av 

en hastighetsjustering kan med modellen beräknas genom en jämförelse av tillgängligheten i ett 

utredningsalternativ (UA) och ett jämförelsealternativ (JA) för olika geografiska områden 

(Tillväxtanalys, 2015). 

 

Från ett regionalekonomiskt perspektiv beräknar PIPOS flera intressanta tillgänglighetsmått. 

Analyser av tillgänglighetsförändringar i PIPOS visar att tillgängligheten till olika typer av service-

funktioner 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 (Westin, 2018). 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 arbete med Serviceanalys. 

 

3.1 Scenarioanalyser 
Varje enskild omskyltning av ett vägobjekt i Trafikverkets hastighetsjustering är en del i ett större 

åtgärdspaket. Effekten av varje enskild åtgärd behöver därför analyseras mot bakgrund av det 

samlade paketet av åtgärder och hastighetsjusteringar. En sänkning av hastigheten på en vägsträcka 

kan för vissa reserelationer och för vissa resenärer kompenseras av en höjning på en annan 

vägsträcka. Omvänt kan den sammantagna effekten på tillgänglighet av flera mindre 

hastighetssänkningar vara betydligt större än vad en analys av enskilda vägsträckor skulle indikera. 

 

Istället för att genomföra separata körningar i PIPOS och SAMPERS av varje enskild hastighets-

justering var en slutsats från pilotstudien att den regionala tillgänglighetsanalysen istället bör 

baseras på analyser av ett scenario där samtliga hastighetsomskyltningar i hastighetsjusteringen 
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ingår. En sådan nationell analys kan sedan fungera som underlag för analyser av hastighets-

justeringar av enskilda vägobjekt och ger Trafikverket möjlighet att identifiera platser där sänkta 

hastigheter kan vara extra känsliga. 

 

I det framtagna underlaget beräknas och jämförs tillgängligheten i tre scenarier. Det första scenariot 

är ett trafiksäkerhetsscenario (UA1) där principerna för Trafikverkets hastighetsöversyn tillämpats 

i hela landet. Det andra scenariot är ett tillgänglighetsscenario (UA2) där förändringarna i UA1 

kompletterats med åtgärder för att höja hastigheten på vägar som ingår i Trafikverkets funktionellt 

prioriterade vägnät (FPV). Dessa två utredningsscenarier jämförs mot ett jämförelsescenario (JA) 

baserat på nuläget. Utformningen av scenarier för analysen har genomförts i samarbete med 

Trafikverket och Tillväxtverket. 

 

• Jämförelsealternativet (JA) är jämförelsealternativ som utgår ifrån dagens vägnät beskrivet i 

Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB). 

• Utredningsalternativ 1 (UA1) är ett trafiksäkerhetsscenario. Scenariot bygger på av Trafikverket 

planerade och tänkta hastighetsjusteringar i det svenska vägnätet, baserat på principerna 

bakom Trafikverkets hastighetsjustering. Totalt omfattar scenariot förändringar på cirka 420 

vägsträckor i Sveriges vägnät jämfört med jämförelsealternativet. Huvuddelen av dessa 

förändringar är hastighetssänkningar. 

• Utredningsalternativ 2 (UA2) är ett tillgänglighetsscenario som utgår från vägnätet i UA1 men 

med höjda hastigheter på vägar som ingår i Trafikverkets ”Funktionellt prioriterade vägnät” 

(FPV). I scenariot har minimihastigheten på vägar i FPV som bedömts som nationellt viktiga 

satts till 120 km/h, regionalt viktiga vägar har fått minimihastigheten 100 km/h och övriga 

kompletterande regionalt viktiga vägar har fått minimihastigheten 80 km/h. Undantag har 

gjorts för ett fåtal vägsträckor i större städer som exempelvis Essingeleden i Stockholm där 120 

km/h inte ansetts vara möjligt. 
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Figur 3: Kartor över förändrade väghastigheter i scenario UA1 och UA2.  
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I UA1 har hastigheten justerats på cirka 420 vägsträckor medan hastighetsjusteringarna i UA2 berör 

ett betydligt större antal vägsträckor. En sammanfattning av förändringarna redovisas i 

nedanstående tabell. 

Tabell 2: Sammanfattande jämförelse mellan UA1 och UA2 jämfört med JA, mätt i 
förändrade sträckor (km) och andel förändring jämfört med det totala vägnätet i JA (%). 

Km UA1 UA2 

Hastighetshöjning 1 134 (0,19%) 20 489 (3,4%) 

Hastighetssänkning 3 067 (0,50%) 2 290 (0,38%) 

 

Tabellen visar att mindre än 1% av alla vägar påverkas i UA1 medan hastighetsgränserna i UA2 

förändras på strax under 4% av alla vägar i NVDB. Hastighetssänkningarna från UA1 hänger till stor 

del med i UA2, ökningarna sker framförallt på andra vägar än de som omfattats av 

hastighetsöversynen. Tanken med UA2 är att studera effekten av kompensatoriska åtgärder och 

investeringar för att höja hastigheten i det av Trafikverket funktionellt prioriterade vägnätet (FPV). 

Det innebär att UA2 implicit bygger på ett antagande om att mycket stora investeringar i vägnätet 

genomförs. 

För alla tre scenarier har modellkörningar i SAMPERS och PIPOS genomförts. Modellkörningarna 

i SAMPERS har genomförts av WSP (WSP, 2019a; WSP, 2019b) och modellkörningarna i PIPOS av 

Tillväxtverket. I följande avsnitt redovisas beräknade tillgänglighetsförändringar enligt SAMPERS 

och PIPOS för de två scenarierna. Därefter presenteras en beskrivning av den föreslagna analys-

metoden där de beräknade tillgänglighetsförändringarna i UA1 och UA2 tjänar som underlag. 
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3.2 Tillgänglighetsförändringar i SAMPERS och PIPOS 
I Figur 4 visas tillgänglighetsförändringar beräknade i SAMPERS för UA1 och UA2. Förändringarna 

i tillgänglighet visas som procentuella förändringar i logsummor för olika SAMS-områden. 

 

Figur 4: Procentuella förändringar i logsummor för UA1 och UA2 jämfört med JA. 
(Källa: WSP (2019a), egen bearbetning.) 

På kartorna ser man att tillgängligheten i UA1 i stora delar av landet minskar jämfört med JA. 

Minskningarna är dock små på de flesta platser, ofta mindre än en halv procent. I scenariot finns 

även områden där tillgängligheten ökar. Även här är ökningarna i huvudsak små. I UA2 är 

förändringarna större. I stora delar av landet medför investeringarna i höjda hastigheter i FPV att 

tillgängligheten ökar kraftigt. Dock finns det fortfarande områden där tillgängligheten minskar även 

i UA2 jämfört med JA. Det förklaras av att hastighetssänkningarna från UA1 till stor del finns med i 

UA2 och inte helt kompenseras av hastighetshöjningarna i FPV. Totalt försämras tillgängligheten i 

UA1 i cirka 53% av alla SAMS-områden medan tillgängligheten ökar i cirka 25% av områdena. 
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Resultatet från SAMPERS kan jämföras med resultat från PIPOS. Figur 5 visar kartor över hur 

procentuell förändring i hypotetisk arbetsmarknad ser ut i UA1 respektive UA2. Mönstret liknar det 

som återfinns i SAMPERS med försämrad tillgänglighet på många platser i UA1 och förbättrad 

tillgänglighet i UA2. Även här syns dock att de ökade hastighetsgränserna i FPV i UA2 inte fullt ut 

på alla platser förmår kompensera för de hastighetssänkningar som genomförs i UA1. En förklaring 

till detta är att hastighetsjusteringarna påverkar många lokalt och regional viktiga anslutningsvägar 

medan FPV framförallt innehåller vägar som binder samman olika regioner med varandra. 

 

 

Figur 5: Procentuella förändringar i antalet arbetsplatser inom 30 minuter i UA1 och UA2 
jämfört med JA. (Källa: Tillväxtverket (2019), egen bearbetning.) 

Figur 6 visar hur restiden till närmsta vårdcentral förändras i UA1 och UA2 jämfört med JA. 

Siffrorna anges för varje 250-metersruta i procent av restiden i basscenariot JA. I Figur 7 visas 

motsvarande förändring av restiden till närmsta akutsjukhus och i Figur 8 och Figur 9 visas 

motsvarande procentuella förändring i restid till närmsta grundskola respektiva dagligvarubutik. 
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Figur 6: Förändring i restid till närmsta vårdcentral i UA1 och UA2 jämfört med JA. 
(Källa: Tillväxtverket (2019), egen bearbetning.) 

En jämförelse mellan tillgänglighetsförändringarna i Figur 6 till Figur 9 visar att förändringarna på 

tillgänglighet till följd av Trafikverkets hastighetsjustering i UA1 uppvisar olika geografiska mönster 

beroende på vilket tillgänglighetsmått som används. Exempelvis har effekten på tillgänglighet mätt 

som förändring i restid till närmsta vårdcentral, grundskola och dagligvarubutik i UA1 en mer lokal 

utspridning jämfört med motsvarande restidsförändring till närmaste akutsjukhus. Detta följer av 

att ett akutsjukhus har ett större upptagningsområde än en vårdcentral eller dagligvarubutik. 
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Figur 7: Förändring i restid till närmsta akutsjukhus i UA1 och UA2 jämfört med JA. 
(Källa: Tillväxtverket (2019), egen bearbetning.) 

En förändrad hastighetsgräns på ett enskilt vägobjekt har för dessa mer lokala tillgänglighetsmått 

en mer lokal geografisk spridning då endast människor som bor i områden i närheten behöver 

utnyttja det aktuella vägobjektet för att nå sin målpunkt. Tillgängligheten till akutsjukhus och lokal 

arbetsmarknad har på motsvarande sätt ett större geografiskt avtryck då dessa målpunkter kan 

omfatta längre resor. 
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Figur 8: Förändring i restid till närmsta grundskola i UA1 och UA2 jämfört med JA. (Källa: 
Tillväxtverket (2019), egen bearbetning.) 

Tillgänglighetsförändringar kan således analyseras på olika geografiska nivåer där olika 

tillgänglighetsmått fångar olika aspekter av tillgänglighet på olika rumsliga nivåer, från lokala 

målpunkter till nationella och internationella målpunkter. Ett exempel på en sådan ansats som 

bygger på en kombination av olika tillgänglighetsmått är Trafikverkets tillgänglighetsanalyser som 

underlag för beslut om avtal för interregional kollektivtrafik. Analysen bygger på åtta olika kriterier 

som mäter tillgängligheten från varje kommuncentrum till olika regionala och nationella 

målpunkter (Trafikverket, 2016). 
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Figur 9: Förändring i restid till närmsta dagligvarubutik i UA1 och UA2 jämfört med JA. 
(Källa: Tillväxtverket (2019), egen bearbetning.) 

Figur 10 visar sambandet mellan förändring i restid till närmsta vårdcentral och förändring i restid 

till närmsta akutsjukhus i UA1. Som figuren visar, finns ett samband mellan de två tillgänglighets-

måtten med det är svagt och präglat av stor variation. Eftersom effekterna av en åtgärd eller 

investering kan ha olika effekt på olika nivåer behöver en tillgänglighetsanalys därför bygga på en 

kombination av flera olika tillgänglighetsmått.  
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Figur 10: Samband mellan procentuell förändring i restid till närmsta vårdcentral och 
procentuell förändring i restid till närmsta akutsjukhus i UA1. (Källa: Tillväxtverket 
(2019), egen bearbetning.) 

Ett syfte med scenariot i UA2 är att undersöka möjligheterna att kompensera områden som får 

försämrad tillgänglighet till följd av Trafikverkets hastighetsöversyn genom att investera i åtgärder 

för att höja hastigheten i Trafikverkets funktionellt prioriterade vägnät (FPV). Figur 11 visar 

sambandet mellan hur tillgängligheten i olika SAMS-områden förändras i UA2 som funktion av hur 

tillgängligheten förändrades i UA1. I båda fallen mäts tillgängligheten som förändringen i antalet 

arbeten som kan nås inom 30 minuter från varje 250-metersruta till följd av förändrade hastighets-

gränser i vägnätet. 

 

Punkter i den övre högra kvadranten motsvarar geografiska områden (250-metersrutor i PIPOS) 

där investeringar i höjda hastighetsgränser i UA2 kompenserar för den försämrade tillgängligheten 

i UA1. Procentsiffrorna anger hur stor del av befolkningen som finns i de fyra kvadranterna. Figuren 

visar att endast 16% av befolkningen fullt ut kan kompenseras för den minskade tillgängligheten i 

UA1 genom investeringarna i UA2. För 83% av befolkningen missar de hastighetshöjande 

åtgärderna i UA2 målet då de trots massiva investeringar inte fullt ut förmår kompensera för 

tillgänglighetsförlusterna i UA1. 

 

Figuren visar att även om investeringar i åtgärder för att höja hastighetsgränserna i FPV i UA2 ökar 

tillgängligheten generellt, så missar investeringarna fortfarande många områden som fått en 

försämrad tillgänglighet till följd av hastighetssänkningarna i UA1. En slutsats är därför att 

investeringar i FPV med syfte att höja hastigheten i framförallt det nationellt prioriterade 

vägnätet inte är en effektiv åtgärd för att kompensera för sänkta hastighetsgränser på framförallt 

mindre vägar. 
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Figur 11: Samband mellan förändring i antalet arbeten inom 30 minuter mellan UA2 och 
JA och förändring i antalet arbeten inom 30 minuter mellan UA1 och JA. (Källa: 
Tillväxtverket (2019), egen bearbetning.) 

För att åstadkomma de hastighetshöjningar som ingår i UA2 krävs också mycket stora investeringar, 

både i nya motorvägar och i breddning och mitträckesseparering av befintliga vägar. På många 

platser där nuvarande väg passerar genom tätorter tillkommer också kostnader för förbifarter och 

trafikplatser och anslutningsvägar för att ansluta nya motorvägar till det befintliga vägnätet. 

 

Schablonbetonade beräkningar baserat på kostnader i Trafikverkets mall för ”Grov kostnads-

indikation” (GKI) indikerar att kostnaderna för de nödvändiga investeringar som krävs för att 

förverkliga UA2 överskrider flera hundra miljarder kronor. Samhällsnyttan för detta scenario kan 

därför ifrågasättas. 

 

För att kompensera områden som påverkas negativt av hastighetsjusteringarna i UA1 bör därför 

alternativa steg 1 och steg 2 åtgärder istället undersökas. Exempelvis kan satsningar på 

kollektivtrafik eller satsningar på utbyggd lokal service öka tillgängligheten trots att hastigheten 

i vägnätet sänkts. Många av dessa åtgärder ligger dock utanför Trafikverkets ansvarsområde. 
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3.3 Metodexempel 
Som en avslutning av metodbeskrivningen ges här ett kort exempel på hur den föreslagna analys-

metoden kan användas på ett enskilt vägobjekt. Analysen bygger vidare på en av de 

exempelberäkningar som genomfördes i pilotstudien. 

 

En grundtanke med den föreslagna analysmetoden är att den ska komplettera Trafikverkets 

befintliga analysmetoder genom att ge en fördjupad bild av hur förändrade hastighetsgränser i 

vägnätet till följd av Trafikverkets hastighetsöversyn inverkar på tillgänglighet och regional 

utveckling. Ett syfte med analyserna är att identifiera områden där nedsatt hastighet kan få särskilt 

negativ regional inverkan på tillgängligheten och i förlängningen på möjligheterna till utveckling av 

samhälle och näringsliv. 

 

I exemplet analyseras tillgänglighetseffekter av en hastighetssänkning från 90 km/h till 80 km/h på 

E12 väster om Umeå från väg 508 till väg 629. Tabell 3 visar en samhällsekonomisk analys med EVA 

3.2 som visar att hastighetssänkningen medför en samhällsekonomisk förlust på drygt 52 miljoner 

kronor. Beräkningarna är dock genomförda med tidigare ASEK-värderingar där trafiksäkerhet inte 

värderas lika högt som i nuläget. 

 

Tabell 3: Samhällsekonomisk analys av hastighetssänkning på E12 väster om Umeå. 

Nettonuvärde (kkr) Umeå 

Restidskostnader - 63 359 

Fordonskostnader 4 101 

Godskostnader - 197 

TS-effekter 5 328 

Luftföroreningar (utsläpp) 2 021 

Komfort 0 

Summa beräknade effekter - 52 107 

 

I tabellen har effekten med Trafikkameror för automatisk hastighetsövervakning (ATK) beräknats. 

Resultat från pilotstudien visade att beräknade effekter i EVA rörande framförallt restid och 

trafiksäkerhet i vissa fall kraftigt kan skilja sig åt beroende på om 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 och hur resenärer anpassar sin körning vid en omskyltning. 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. 
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Figur 12 visar de hastighetsförändringar som ingår i UA1 och UA2 i närheten av Umeå. I UA1 ingår 

endast de hastighetssänkningar som ingår i Trafikverkets hastighetsjustering. De vägar som berörs 

är väg 363 väster om Umeå och Holmsundsvägen där hastighetsgränserna i båda fallen sänks från 

90 km/h till 80 km/h. I UA2 höjs hastigheten på ett flertal vägar som ingår i FPV. Hastigheten på 

E4 höjs från 100 km/h till 120 km/h, väg 363 höjs från 80 km/h till 100 km/h och E12 från 90 km/h 

i JA till 100 km/h. Den största ökningen av hastighetsgränserna i UA2-scenariot är på väg 92, från 

80 km/h till 120 km/h. 

 

 

Figur 12: Hastighetsförändringar i UA1 och UA2 nära Umeå. 
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I Figur 13 visas förändringar i tillgänglighet mätt som procentuell förändring i logsummor uppdelat 

på SAMS-områden för UA1 och UA2. I UA1 minskar tillgängligheten i SAMS-områdena närmast de 

berörda vägarna. Effekterna är dock små. I UA2 ökar tillgängligheten omkring Umeå. Effekten i 

centrala delarna av Umeå vägs dock upp av ökad trafikmängd vilket minskar tillgängligheten vid 

infarterna till centrala Umeå. 

 

 

Figur 13: Förändringar i logsummor för UA1 och UA2 jämfört med JA. Rött anger 
minskad tillgänglighet och grönt ökad tillgänglighet. (Källa: WSP (2019a), egen 
bearbetning.) 

I Figur 14 visas hur tillgängligheten till arbete förändras i UA1 och UA2 jämfört med JA. Som resultat 

av de sänkta hastighetsgränserna i UA1 indikerar PIPOS att den hypotetiska arbetsmarknaden i 

Umeå minskar. De områden som påverkas är dock större än vad som syns i SAMPERS. Eftersom de 

vägar som förändras i UA1 berör stora arbetsgivare i Holmsund (öster om Umeå) och Vindeln (väster 

om Umeå) får hastighetssänkningarna på dessa vägar inverkan på ett stor geografiskt område. 

Genom att PIPOS kombinerar väginformationen med data över befolkning och arbetsställen kan en 

fördjupad bild av tillgänglighetseffekterna skapas. Analysen av UA2 visar också att de höjda 

hastigheterna i FPV inte fullt ut förmår kompensera för hastighetssänkningarna i UA1. Effekterna i 

UA2 är mindre än i UA1 men fortfarande negativa. 
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Figur 14: Förändringar i antalet arbetsplatser inom 30 minuter i UA1 och UA2 jämfört 
med JA. Rött anger minskad tillgänglighet och grönt ökad tillgänglighet. (Källa: 
Tillväxtverket (2019), egen bearbetning.) 
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Figur 15: Förändring i restid till närmsta akutsjukhus i UA1 och UA2 jämfört med JA. 
Rött anger minskad tillgänglighet och grönt ökad tillgänglighet. (Källa: Tillväxtverket 
(2019), egen bearbetning.) 

Figur 15 och Figur 16 visar förändringar av tillgänglighet till akutsjukhus och vårdcentraler för de 

två scenarierna. Till skillnad från effekten på tillgänglighet till akutsjukhus är påverkan på restiden 

till närmaste vårdcentral mindre, både för negativa värden i UA1 och för positiva värden i UA2. Ju 

längre bort från de föreslagna hastighetssänkningarna, desto mindre påverkan på tillgängligheten. 

I UA2 minskar restiden i samtliga områden både för akutsjukhus och vårdcentraler. Den allmänna 

trenden är emellertid att de positiva effekterna ökar ju längre bort från akutsjukhuset man kommer. 

Detta beror givetvis på att fler vägsträckor med hastighetshöjningar berörs desto längre bort från 

akutsjukhusen man kommer givet att man fortfarande befinner sig i det aktuella akutsjukhusets 

upptagningsområde. 
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Figur 16: Förändring i restid till närmsta vårdcentral i UA1 och UA2 jämfört med JA. 
Rött anger minskad tillgänglighet och grönt ökad tillgänglighet. (Källa: Tillväxtverket 
(2019), egen bearbetning.) 

 

I Figur 17 visas förändring i tillgänglighet till närmsta dagligvarubutik. Förändringarna i körtid till 

dessa är ganska små, i många fall mindre än 30 sekunder. I Figur 18 visas tillgängligheten till 

närmsta grundskola. På några lokala platser finns negativa effekter i UA1 på upp till 2 minuters ökad 

restid. Analysen bygger dock på antagandet om att alla elever går på den grundskola som är närmast 

vilket inte alltid behöver vara fallet. Det är också värt att påminna om att restiderna här endast 

beräknas som restid med bil. Den verkliga effekten på tillgänglighet till grundskola kan därför skilja 

sig åt från det som modellen visar. 
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Figur 17: Förändring i restid till närmsta dagligvarubutik i UA1 och UA2 jämfört med 
JA. Rött anger minskad tillgänglighet och grönt ökad tillgänglighet. (Källa: 
Tillväxtverket (2019), egen bearbetning.) 

 

Sammantaget ger analysen av de olika tillgänglighetsmåtten en bredare bild av de tillgänglighets-

effekter som kan uppstå till följd av Trafikverkets arbete med hastighetsjusteringen enligt UA1. 

Hastighetssänkningarna på väg 363, E12 och Holmsundsvägen har en negativ inverkan på 

hypotetisk arbetsmarknad i större delen av Umeå då vägarna knyter samman Umeås centrala delar 

med människor och arbetsplatser i Holmsund, Obbola och Vindeln. Hastighetssänkningarna i UA1 

har också en svagt negativ inverkan på tillgänglighet till vårdcentraler och grundskolor samt restider 

till akutsjukhus i dessa områden. Effekterna är dock i många fall små. 

 

Om dessa tillgänglighetseffekter bedöms som tillräckligt stora kan ett alternativ vara att undersöka 

möjligheten att mitträckesseparera några av de vägar som berörs i UA1 för att på så sätt skapa 

möjlighet att bibehålla befintliga hastighetsgränser. Satsningar på kollektivtrafik eller utbyggd 

service i berörda områden kan också vara ett sätt att öka trafiksäkerheten med bibehållen 

tillgänglighet i dessa områden. 
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Figur 18: Förändring i restid till närmsta grundskola i UA1 och UA2 jämfört med JA. 
Rött anger minskad tillgänglighet och grönt ökad tillgänglighet. (Källa: Tillväxtverket 
(2019), egen bearbetning.) 
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3.4 Webbkartor 
Underlaget från scenarioanalysen är sammanställt i form av ett GIS-baserat kartunderlag. För att 

förenkla användningen finns även underlaget som förrenderade webbkartor. I Figur 19 visas ett 

exempel på en webbkarta över hastighetsförändringar i vägnätet. Sträckor markerade med rött 

anger vägar där skyltad hastighet sänkts i UA1 och sträckor markerade med grönt anger vägar där 

skyltad hastighet höjts i UA1 jämfört med JA. Figur 20 visar hur tillgängligheten i UA1 förändras om 

tillgängligheten beräknas med logsummor i SAMPERS. Som synes ger hastighetsjusteringarna i UA1 

upphov till minskad tillgänglighet i östra Skåne medan förändringarna är mindre i området kring 

Malmö. För att analysera tillgänglighetsförändringar är det viktigt att studera och jämföra flera olika 

mått på tillgänglighet. I Figur 21 visas PIPOS beräknade förändringar i antalet arbetsplatser inom 

30 minuter i UA1 jämfört med JA. Rött anger minskad tillgänglighet och grönt ökad tillgänglighet. 

De förändringar som beräknats i PIPOS i Figur 21 skiljer sig från de tillgänglighetsförändringar som 

beräknats med hjälp av SAMPERS i Figur 20. Ett skäl till detta är att PIPOS enbart beaktar bilresor 

medan SAMPERS även tar hänsyn till kollektivtrafik som inte antas påverkas av hastighetsom-

skyltningarna. Detta visar på vikten av att jämföra olika tillgänglighetsmått för en fördjupad analys. 

 

 

Figur 19: Webbkarta för hastighetsförändringar i UA1 i Skåne. 
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Figur 20: Webbkarta över förändringar i logsummor för UA1 jämfört med JA. Rött 
anger minskad tillgänglighet och grönt ökad tillgänglighet. (Källa: WSP (2019a), egen 
bearbetning.) 

 

Figur 21: Webbkarta över procentuell förändring i antalet arbetsplatser inom 30 
minuter i UA1 jämfört med JA. Rött anger minskad tillgänglighet och grönt ökad 
tillgänglighet. (Källa: Tillväxtverket (2019), egen bearbetning.)  
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4 Avslutande diskussion 

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

mätas. Olika tillgänglighetsmått beskriver olika aspekter av tillgänglighet. För att analysera effekter 

på tillgänglighet av åtgärder och investeringar i transportsystemet är det därför viktigt att kombinera 

flera olika mått på tillgänglighet i analysen. Olika tillgänglighetsmått behöver inte heller alltid 

korrelera med varandra vilket ytterligare förstärker behovet av en bred metodansats där effekter på 

olika tillgänglighetsmått kan jämföras med varandra i en samlad analys. 

 

I den föreslagna metoden sammanställs resultatet från modellkörningar i PIPOS och SAMPERS till 

ett flerdimensionellt geografiskt kartunderlag som visar hur olika aspekter av tillgänglighet påverkas 

av förändrade hastighetsgränser i enlighet med principerna bakom Trafikverkets hastighetsöversyn. 

Genom att studera kartor över effekten på olika tillgänglighetsmått kan ett fördjupat besluts-

underlag skapas där konsekvenser för olika geografiska områden åskådliggörs. Kartmaterialet kan 

också användas för att identifiera områden där nedsatta hastighetsgränser kan få en särskilt negativ 

påverkan på regional tillgänglighet. 

 

En brist i analysmetoden är att kartunderlaget i PIPOS i dagsläget endast inbegriper bilresor. En 

fördjupad tillgänglighetsanalys av en hastighetsjustering kan därför behöva kompletteras med en 

konsekvensbeskrivning av hur även kollektivtrafik påverkas. Hur inverkar förändrade hastighets-

gränser på restider med kollektivtrafik, turlistor, turtäthet, lokalisering av hållplatser etc.? För att 

genomföra en sådan analys kan samverkan med berörda kollektivtrafikhuvudmän krävas. 

 

På motsvarande sätt beaktar analysen inte heller konsekvenser för godstransporter. Eftersom den 

lagliga hastighetsgränsen för tunga lastbilar på många vägar är lägre än skyltad hastighet berörs inte 

dessa fordon på samma sätt av justerade hastighetsgränser. En nedjustering av skyltad hastighet 

från 90 km/h till 80 km/h kan för dessa fordon till och med medföra förbättringar då hastighets-

skillnaden till övrig vägtrafik minskar. Däremot påverkas fortfarande transporter med lätta lastbilar 

på samma sätt som personbilstrafiken. 

 

Analyser av tillgänglighet behöver också ses i ett större sammanhang än enbart som en egenskap 

inom transportsystemet. Även lokaliseringen av olika målpunkter spelar in. Tillväxtverkets PIPOS-

plattform och verktyg för serviceanalys skapar goda möjligheter att genomföra sådana integrerade 

analyser där samspelet mellan transportsystemet och annan samhällsservice kan analyseras. Ett 

förslag på fortsatt arbete är därför att undersöka hur Tillväxtverkets verktyg PIPOS kan komma till 

bredare användning i Trafikverkets roll som samhällsutvecklare. 

 

Trafikverkets hastighetsöversyn innebär, som den är utformad idag, inte endast en avvägning 

mellan tillgänglighet och trafiksäkerhet. Riktlinjerna bakom hastighetsjusteringarna innehåller 

också en ambition om att minska plottrigheter i skyltningen. Denna ambition har dock en kostnad i 

form av ökade restider. Istället för att låta hastighetsgränserna variera med vägens beskaffenhet och 

exempelvis sänka hastigheten till 80 km/h (eller ännu lägre) sträckor med större olycksrisk (farliga 

kurvor, korsningar etc.) och tillåta ökade hastigheter på sträckor med lägre olycksrisk medför 

ambitionen att höja trafiksäkerheten samtidig som plottrigheten ska minska att hastighetsgränserna 

måste sänkas på fler och längre sträckor än vad som annars vore fallet. 
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Ett motiv till minskad plottrighet är att det förare kan tycka att det är svårt att veta vilken 

hastighetsgräns som gäller ifall hastighetsgränserna är alltför plottriga (SWECO, 2012). Ökad 

digitalisering av fordonens informationssystem genom exempelvis fordonsnavigatorer som visar 

aktuella hastighetsgränser kan därför vara ett sätt att minska de problemen som plottrigheten kan 

ge upphov till. Elektrifiering av fordonsparken med ökad andel hybrid- och elfordon gör också att 

bränsleförbrukningen kan bli mindre känslig för hastighetsförändringar om delar av bromsenergin 

från en hastighetssänkning kan återanvändas när hastighetsgränserna ökar igen. 

 

SWECO (2012) betonar ”att hastighetsgränsen ska vara logisk och motsvara vägstandarden för att 

vinna acceptans hos förarna”. För Trafikverket kan det därför i vissa fall vara enklare att motivera 

hastighetssänkningar på enskilda delsträckor med motiveringen att man anpassar den aktuella 

hastighetsgränsen till omgivning och vägstandard om man samtidigt tillåter högre 

hastighetsgränser på andra vägavsnitt där olycksrisken är mindre. 
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