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Sammanfattning 

Ingen människa ska behöva dö eller skadas svårt i trafiken! Det är huvudbudskapet i 

trafiksäkerhetsarbetet som går under namnet nollvisionen. Vägverket driver idag många 

projekt som ska föra oss närmare målet med nollvisionen. Ett av dessa projekt är variabel 

hastighet. Mitt syfte med detta arbete är främst att få insikt i vad variabel hastighet är och om 

metoden kan bidra till ett steg mot att nollvisionen uppnås. 

 

Hastigheten har en stor påverkan på trafiksäkerheten. Vägverkets studier visar t.ex. att om 

genomsnittshastigheten skulle öka med 10 procent så skulle det resultera i att antalet dödade i 

trafiken skulle öka med 50 procent. Studierna visar också att hälften av alla bilförare kör 

fortare än hastighetsbegränsningarna. Ett bakomliggande problem till den höga hastigheten är 

den bristande respekten för föreskrivna hastighetsgränser. Hastighetsgränser skall helst 

upplevas som rimliga i proportion till trafiksituationen. Syftet med projektet variabel hastighet 

är just att hastigheten ska kunna varieras efter de förhållanden som är aktuella för stunden. 

Hastighetsgränsen kan varieras mellan 30 km/h och upp till 120 km/h. Hastigheten sänks om 

det t.ex. är halt väglag eller höjs om det är bra väglag. Systemen kan också variera hastigheten 

beroende på konfliktrisker i korsningar, köbildning eller barn på väg till skolan. Hastigheten 

visas på digitalt omställbara vägmärken och ändrar hastighet beroende på vilken information 

som de får av sensorer eller väderstationer. Projektets främsta mål, bland många andra, är att 

se om acceptansen för hastighetsgränser kommer att bli större. Variabel hastighet finns idag 

på en rad olika ställen, främst i Europa. I Tyskland har system med variabel hastighet enligt 

statistik minskat olyckorna med 20-30 procent på dess berörda sträckor. I England visar 

studier att förtroendet och acceptansen hos bilisterna är mycket stor. En stor del, 68 procent, 

av bilisterna tycker att systemet skall byggas ut. Statistik från England på de berörda 

sträckorna visar att olyckorna har minskat med 10-15 procent. 

 

Enligt min mening är variabel hastighet en bra metod för att öka trafiksäkerheten. Jag tycker 

att erfarenheter från internationella system, vad det gäller acceptans och antalet minskade 

olyckor, visar detta tydligt. Bilister har en begränsad förmåga att upptäcka och känna till 

faror. Med anledning av detta anser jag att utvecklingen av systemet är bra, för att det varnar 

bilisterna för de faror som finns på vägarna. Systemet kan även hjälpa bilister i många olika 

sammanhang och jag tror att det kan vidareutvecklas och bli ännu bättre. 
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1. INLEDNING 

 
 

1.1 Bakgrund 

Med dagens teknik framställs det allt säkrare bilar med olika system som t.ex. 

antisladdsystem och ABS-bromsar. Bilindustrin tävlar om vilka som har de säkraste bilarna. 

De utrustar bilarna med så många skydd som möjligt för att vi ska ha en säkrare bil vid en 

eventuell kollision. Trots detta sker det många dödsolyckor. Det finns olika förklaringar till 

varför olyckor inträffar. En förklaring är att vi inte alltid har all information om vilka risker 

som finns när vi är ute och kör. Vädret kan snabbt slå om, underkylt regn kan göra vägarna 

hala, trafikintensiteten kan vara stor på vissa ställen och så vidare. Enligt vägverket är 

utgången av en olycka starkt relaterat till hastighet, desto högre hastighet desto större risk för 

att bli allvarligt skadad eller dödad.(Vägverket, Rätt hastighet kan rädda liv) 

Variabel hastighet är en metod som går ut på att försöka minska antalet olyckor på våra vägar. 

Metodens mål är att öka säkerheten för alla trafikanter genom att på vissa sträckor anpassa 

den högsta tillåtna hastighet efter de rådande förhållandena. Hastigheten regleras på 

omställbara digitala vägskyltar och varieras efter vissa givna parametrar. Vägverkets önskade 

effekt med variabel hastighet är att det ska leda till en säkrare trafik samt att förståelsen och 

acceptansen för hastighetsgränser ska öka hos trafikanterna.  

Regeringen gav i regleringsbrevet för år 2000 Vägverket i uppdrag att utreda möjligheterna 

med och hindren för att använda variabla hastighetsgränser. Vägverket genomför nu, med 

start i oktober 2003, försök med att införa variabel hastighet på 17 platser i landet. Försöken 

kommer att pågå mellan åren 2003-2007. Dessa försöksresultat kommer sedan att ligga till 

grund för att undersöka trafiksäkerhetseffekterna av ett införande av dynamiskt föreskrivna 

hastigheter. (Vägverket, Publ. 2001:58) 
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1.2 Syfte 

I detta arbete vill jag få insikt i och redogöra  för vad variabel hastighet innebär och om 

metoden kan bidra till att nollvisionen uppnås.  

 

Frågeställningar jag vill besvara med mitt arbete är: 

Vad visar internationella erfarenheter vad gäller trafiksäkerhet och acceptans för variabel 

hastighet?  

Hur ser några konkreta tillämpningar av variabel hastighet ut i Sverige? Vad har dessa för 

metod  och syfte? 

Finns det några effekter som skulle kunna vara negativa för trafiksäkerheten? 

 

1.3 Metod 

För att få grundläggande kännedom och information om variabel hastighet använde jag 

sökmotorer på Internet. Efter detta tog jag kontakt med den nationella projektledaren, Lars 

Olof Landerfors; för att erhålla ytterligare information. Mitt arbete har främst baserat sig på 

att studera rapporter från vägverket. 

 

1.4 Avgränsningar 

För att avgränsa mitt arbete så valde jag att inte beröra detaljer såsom kostnader med systemet 

eller hur tekniken fungerar. Vad det gäller de juridiska bestämmelserna med variabel 

hastighet så har jag inte för avsikt att undersöka dessa mera ingående.  
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2. RESULTAT 

 

2.1. Nollvisionen och hastighet 

”Ingen människa ska behöva dö eller skadas svårt i trafiken.” (Vägverket, Nollvisionen på 

väg) Denna långsiktiga inriktning av trafiksäkerhetsarbetet har riksdagen fattat beslut om. Det 

är det som är nollvisionen. 

Nollvisionen går inte ut på att antalet trafikolyckor ska vara noll. Det kommer alltid att 

inträffa olyckor eftersom vi har en mänsklig faktor som påverkar. Men det ska inte behöva 

leda till att någon dödas eller skadas allvarligt bara för att någon är ouppmärksam eller tappar 

koncentrationen. Nollvisionen handlar om att ta bort de allvarliga konsekvenserna av 

olyckorna. Det finns många olika förklaringar till varför en olycka inträffar men det finns bara 

två orsaker som bestämmer hur svåra skadorna blir. Den första är hur kraftigt våld som 

människan utsätts för, den andra är hur stor motståndskraft människan har mot våldet. 

(Vägverket, Nollvisionen på väg) Det är allas ansvar att bidra till att vi lever upp till 

nollvisionen. Trafikanterna bär en stor del av ansvaret genom att försöka följa de regler som 

finns inom trafiken, där hastighetsgränserna är en mycket väsentlig del. 

 

Hastigheten har en stor påverkan på trafiksäkerheten. Det är den faktor som har störst 

betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Studier visar att en ökning med 2 km/h 

av den genomsnittliga hastigheten resulterar i att antalet dödade i trafiken ökar med 10 

procent. Vidare visar studien att om genomsnittshastigheten skulle öka med 10 km/h så skulle 

antalet döda i trafiken öka med 50 procent. (Vägverket, Rätt hastighet kan rädda liv) 

Över hälften av oss bilförare kör fortare än hastighetsgränserna. Ungefär 20 procent av oss 

kör mer än 10 km/h för fort. De flesta kör dock inte fortare än den gräns där man riskerar att 

förlora körkortet. Hastigheten påverkar också reaktionssträckan och bromssträckan, ju högre 

hastighet desto längre blir dessa två sträckor. Normalt så tar det ungefär en sekund för oss att 

reagera och sätta foten på bromspedalen, vilket i en hastighet av 90 km/h skulle motsvara en 

sträcka på 25 meter. Den totala stoppsträckan inklusive bromssträckan i detta fall skulle bli 65 

meter, om väglaget är torrt. Vid ett dåligt väglag kan bromssträckan vara upp till fyra gånger 

längre. Om alla höll de hastighetsgränser som finns i dag skulle drygt hundra liv räddas varje 

år. (Vägverket, Rätt hastighet kan rädda liv) 
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2.2. Försök med variabla hastighetsgränser 

Idag ökar kraven på en säker och snabb framkomlighet i vägtrafiken. Detta har lett till högre 

hastigheter med risk för försämrad säkerhet på våra vägar. Mer än hälften av oss bilförare kör 

regelmässigt fortare än den tillåtna hastigheten. (Elvik, Amundsen. 489/2000). Ett 

bakomliggande problem är den bristande respekten för föreskriven hastighetsgräns. 

Hastighetsgränser skall helst upplevas som rimliga med tanke på trafiksituationen, vägens 

utformning och rättvis vid jämförelse mellan vägsträckor.  

Dagens system för hastighetsbegränsningar medger i mycket begränsad utsträckning variabla 

hastighetsgränser. Dessa hastigheter är som regel angivna till vissa dagar eller vid en viss tid 

på dygnet.  

Vägverket anser att variabel hastighetsgräns är ett koncept som är värt att pröva. Under åren 

2003-2007 genomför vägverket försök på 17 platser runt om i Sverige. På dessa ställen 

installeras omställbara vägmärken som visar den högsta tillåtna hastigheten. 

Hastighetsgränsen kan varieras mellan 30 km/h och upp till 120 km/h i steg om 10 km/h. 

Hastigheten ändras beroende på vilka förhållanden som råder tex. om det är risk för halka, 

köbildning, barn på väg till skolan eller konfliktrisk vid korsning.  

Det finns olika syften med att införa variabel hastighet. Ett av dem är att i en större skala testa 

hypotesen att acceptansen hos trafikanterna för hastighetsgränser skulle bli större, vid ett 

införande av variabel hastighet. (Vägverket, Publ. 2001:58) 

 

Mera specifikt så förväntas projektet ge en ökad kunskap om: 

 

• Trafikanternas attityder och acceptans.  

• Trafikanters beteende och hastighetsförändring.  

• Effekter på transportpolitiska mål.  

• Ekonomiska konsekvenser.  

• Teknisk tillförlitlighet.  

• Trafikjuridiska bryderier och informationsinsatsens betydelse. 
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Utvärderingen av dessa försök ska sammanfattas i en rapport till regeringen senast år 2008. I 

rapporten ska det finnas förslag till föreskrifter, allmänna råd och regler för ett generellt bruk 

av system för variabla hastighetsgränser. 

 

 

 

2.3 Generell innebörd av förordningen. 

De rättsliga grunderna för ett användande av variabel hastighet regleras genom, Förordning 

(2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet. (Se bilaga 1.) 

 

Förordningen är skapad så att ett införande med variabel hastighet är möjligt i juridisk 

mening. Förordningens bestämmelser gör ett användande av variabel hastighet möjligt. 

Bestämmelserna tillåter att den högsta variabla hastigheten kan variera mellan 30 km/h till 

120 km/h utifrån vilka förhållanden som råder. Dessa bestämmelser gäller alltså framför de 

lokala föreskrifterna, vad gäller hastighet. 
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2.4. En möjlig negativ effekt 

Under utredningen om variabel hastighet gjordes bedömningen, utifrån de utvärderingar som 

arbetats fram, att ansvaret ligger till stor del hos trafikanten. De måste själva välja en lämplig 

hastighet med hänsyn till de varierande förhållandena, om en hastighetssänkning skulle kunna 

uppnås. Om effekterna av variabel hastighet skulle leda till en total hastighetssänkning så 

skulle även trafiksäkerhetseffekterna förväntas bli positiva.  (Vägverket, Publ. 2001:58) 

 

Det finns dock en risk för att ett system med variabel hastighet kan medföra en höjning av 

berörda vägsträckors hastighet. Anledningen kan vara att en del av trafikanterna invaggas i en 

falsk trygghet, är hastigheten inte sänkt så finns det inga faror. Ett tänkbart resonemang från 

trafikanterna skulle kunna vara att nu när det ändå finns ett hjälpsystem för de tillfällen då 

dåliga förhållanden råder, då kan vi väl höja hastigheten ytterligare när det är bra 

förhållanden. Det skulle i sådana fall medföra att hastigheten vid normala förhållanden skulle 

höjas och därmed också en viss ökning av olycksrisken, antalet olyckor och graden av svårare 

skador till följd av hastigheten. 

Eftersom de rådande förhållandena på en del vägar är bra, under större delen av tiden, så 

skulle riskökningen beroende på hastighetsökningen vara under lång tidsutsträckning. I 

sådana fall skulle systemet kunna medföra den risken, att den positiva effekten som blir av att 

hastigheten är sänkt under dåliga förhållanden, skulle bli liten i förhållande till den negativa 

effekten av att hastigheten skulle öka under de bra förhållandena. (Vägverket, Publ. 2001:58)  

 

Det är alltså viktigt att den eventuella negativa effekten, som skulle kunna bli av 

hatighetsökningen, inte blir större än den positiva effekten av variabel hastighet. 
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2.5. Internationella erfarenheter 

Variabel hastighet är ingen ny metod för att bekämpa olyckor och öka trafiksäkerheten. 

Variabel hastighetsbegränsning finns redan på flera ställen, mestadels i USA och Europa. 

Samtliga exempel, utom ett, som jag redovisar nedan är system som har utvärderats. Dessa 

system har också den gemensamma faktorn att den variabla hastigheten, på dessa ställen inte 

är en rekommendation utan kan beivras vid överträdelse. (Vägverket, Publ. 2001:58) 

 

I New Jersey, USA installerades ett system med variabla hastighetsgränser redan på 60-talet. 

Systemets syfte är att varna bilister tidigt för långsamma köer eller dåliga väderförhållanden. 

Det finns ingen utvärdering av systemet men enligt New Jersey Turnpike Authority är 

skyltarna effektiva. 

 

I Tyskland har systemet varit i bruk sedan länge på flera ställen på Autobahn. Syftet är att 

minska olycksrisken genom att stabilisera trafiken vid stora flöden, minska miljöpåverkan och 

öka förarkomforten. Hastigheten på dessa ställen regleras utifrån väderleksdata, trafikflöde 

och hastighet. Data från dessa ställen visar att olyckorna har minskat med 20-30 % 

 

I Nederländerna finns flera system i bruk med olika syften. Ett av de systemen används för 

att minska hastighetsskillnaderna och trafikflöden inom och mellan körfälten, syftet är att 

minska risken för kollisioner och köer. Studier visar att bilisterna är nöjda med 

hastighetsskyltarna och anpassar sig till den visade hastighetsgränsen. Enligt Rijkswaterstaat 

har effekterna varit goda, med avseende på trafiksäkerheten. De polisrapporterade olyckorna 

har minskat med ca 20 %. Effekterna har också blivit att det är färre involverade fordon i 

olyckorna och färre sekundärolyckor. 

 

I England finns ett system på väg M25. Systemets syfte är att åstadkomma ett bättre flyt i 

trafiken och att minska antalet starter och stopp. Hastighetsgränserna baseras på hur intensivt 

trafikflödet är. Studier visar att bilisterna har ett stort förtroende och acceptans för systemet. 

Av bilisterna så är det 68 % som tycker att systemet ska byggas ut. Systemet har lett till att 

olyckorna har minskat med 10-15 %. 
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2.6. Några försökssträckor i Sverige 

Försök med Variabelhastighet ska utföras på 17 olika platser i Sverige. (Vägverket, 

Försökssträckor) Försöken ska pågå mellan åren 2003-2007. Nedan redovisar jag tre sträckor.  

 

Väg E6, Halland 

Den nuvarande hastigheten på denna sträcka är 110 km/h. Här föreslås hastigheten kunna 

variera mellan 70-120 km/h, på en 73 km lång sträcka. Anpassningen av hastigheten kommer 

att ändras beroende på väglag/väderomställning. Vid mycket dåligt väder kan det vara befogat 

att sänka hastigheten ned till 70 km/h och vid bra förhållande upp till 120 km/h. 

Väderförhållandena känns av genom detektorer och vägen övervakas samtidigt av 

Trafikinformationscentralen som kan ingripa i trafikstyrningen. Sträckan som enligt 

tidsplanen kommer att sättas i drift i oktober 2004 planeras ha ett 70-tal portaler med fast 

monterade digitala skyltar som visar hastighetsbegränsningen. 

 

Väg E4 Gångpassage söder om Sundsvall 

Utmed E4:an söder om Sundsvall är den nuvarande hastigheten 70 km/h och på vissa kortare 

sträckor 50 km/h. Efterlevnaden av hastighetsbegränsningarna är idag låg, eftersom de korta 

hastighetssänkningarna, från 70km/h till 50 km/h, upplevs som onödiga begränsningar av 

framkomligheten. På en av dessa 50-sträckor finns en korsning, gångpassage och en 

busshållsplats. Sträckan är problemfri under en stor del av dygnet men vid vissa tider kan det 

vara svårt för oskyddade trafikanter att ta sig över E4:an och för anslutande trafik att komma 

ut på E4:an. Här föreslås hastigheten vara 70 km/h men ändras till 50 km/h:  

 

När oskyddade trafikanter närmar sig och ska passera korsningen. 

När anslutande trafik ska köra ut på E4:an 

 

Hastigheten sänks när sensorer detekterar gångtrafikanter som skall korsa E4:an eller när 

sensorer känner av trafikflödet vid två anslutande gator till E4:an. Syftet är att få en ökad 

acceptans för de gällande hastighetsgränserna. Enligt tidsplanen kommer sträckan att sättas i 

drift oktober 2004. 
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Väg 11, Kyrkheddinge 

Den nuvarande hastigheten vid busshållsplatserna vid Kyrkheddinge, Skåne; är idag 90 km/h. 

Det är svårt och trafikfarligt för bussarna att lämna busshållsplatserna och köra ut på det enda 

körfält som finns, när hastigheten är så hög. Här föreslås hastigheten sänkas från 90 km/h till 

70 eller 50 km/h och därmed underlätta och ge en säkrare utfart för bussarna på 

busshållsplatsen. Sänkningen av hastighetsgränsen skyltas med omställbara vägmärken och 

styrs genom detektorer som känner av om det finns någon buss på busshållsplatserna och om 

det finns någon ankommande trafik mot platsen. 

Sträckan med variabel hastighetsbegränsning sattes i bruk oktober 2003. 

 

 

2.7. Teorikritik 

De rapporter som jag har arbetat med hänvisar ofta till andra rapporter som i sin tur har varit 

svåra att få tag i. Jag har alltså inte kunnat redovisa en del statistik och fakta från de 

ursprungliga rapporterna. Det innebär att det finns en viss risk med att det jag har skrivit inte 

till fullo är en tolkning av det ursprungliga materialet, utan en tolkning gjord på andras 

nyanseringar. Jag har även fått vetskap om att det finns nyare material som inte har varit 

tillgänglig.  
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3. Diskussion 
 
 

Hastigheten har ett stor påverkan på trafiksäkerheten. I Vägverkets studier som jag har 

redovisat kan man urskilja ett klart samband mellan hastighet och antalet dödade i trafiken. 

En genomsnittlig hastighetsökning med 2 procent skulle leda till att antalet döda i trafiken 

skulle öka med 10 procent. Det är en markant ökning av antalet döda om man ser det i 

förhållande till den lilla hastighetsökningen. Effekterna är oroväckande om man därefter sätter 

denna statistik i samband med de studier som visar att hälften av oss bilförare kör fortare än 

hastighetsbegränsningarna. Tendensen tyder enligt min mening på att acceptansen för 

hastighetsgränserna är låg.  

 

Ett steg i rätt riktning mot nollvisionens mål är att öka efterlevnaden av hastighetsgränserna. 

Ett av syftena med variabel hastighet är just att öka acceptansen för hastighetsgränserna. 

Gränserna måste upplevas som rimliga i proportion till de förhållanden som råder, gör de inte 

de så minskar acceptansen. Jag tror att variabel hastighet är en bra metod för att höja 

förtroendet för hastighetsgränserna. Är förhållandena bra så kan hastighetsgränserna höjas.  

På väg E4 i Norrland, är hastigheten under vintern sänkt från 110 km/ till 90 km/h på vissa 

sträckor. Syftet med sänkningen tycker jag är bra, eftersom det finns större risker med att köra 

bil under vintern. Men det är inte alla dagar under vintern som det finns snö och är halt på 

vägarna. Väglaget kan under vissa perioder på vintern vara lika bra som på sommaren. Under 

dessa dagar då hastigheten ändå är sänkt, tror jag att bilisterna inte upplever det som rimligt 

och därmed tror jag att acceptansen minskar. Med variabel hastighet skulle man kunna 

reducera det problemet.  

 

Ett annat syfte med variabel hastighet är att förvarna bilister för kommande risker. Enligt min 

mening så har vi bilister relativt begränsad information på de förhållanden som råder när vi 

sätter oss i bilen och ska köra. Vi vet tex. inte vad som döljer sig i kommande korsning, det är 

svårt att veta om vägarna är hala på vissa ställen och vi har en begränsad förmåga att upptäcka 

dessa risker. Syftet med variabel hastighet är att informera om risker. Med systemet kan tex. 

en bilist bli varnad då hastigheten sänks p.g.a. att en sensor har känt att en annan bil är påväg 

från en anslutande väg. Enligt vad jag tror är det ett mycket bra sätt att förebygga olyckor.  
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Det som styrker min tilltro till systemet är de internationella erfarenheterna som jag har 

redovisat. I England har ett system med variabel hastighet på väg M25 fått ett stort förtroende 

och acceptans. Av de bilister som tillfrågats var det 68 procent av dem som tyckte att 

systemet skulle byggas ut. I Nederländerna är bilisterna, enligt studier också nöjda med 

systemet. Statistik från England, Nederländerna och Tyskland visar att olyckorna på de 

berörda sträckorna har minskat med 10-30 procent. 

 

Den möjliga negativa effekten, som jag har skrivit om i teorin, ser jag inte som trolig. Enligt 

min mening tycker jag att teorin är långsökt. Jag tror inte att vi bilister skulle öka hastigheten 

utöver hastighetsgränsen bara för att det skulle finnas variabel hastighet. Det låter inte troligt 

att vi bilister skulle resonera på det sättet att systemet skulle varna för allt och att vi därmed 

skulle kunna köra fortare. Enligt vad jag tror så har vi bilister en så pass grundläggande 

erfarenhet och kunskap om trafiken så att denna effekt uteblir. Det finns givetvis en risk med 

att några få skulle resonera enligt teorin men den effekten som skulle bli där av, tror jag är 

försvinnande liten och obetydlig i jämförelse med de positiva effekterna av variabel hastighet.   

 

I rapporten har jag redovisat tre olika försökssträckor, med variabel hastighet, och där framgår 

att systemen kan se olika ut. Systemen kan i stor utsträckning anpassas till olika riskområden 

och ha olika metoder och syften. Det finns enligt min mening ett stort användningsområde 

och jag tycker det är en stor fördel med variabel hastighet. Med dagens teknikutveckling tror 

jag att variabel hastighet kommer att utvecklas och få fler användningsområden inom en snar 

framtid.  

 

Variabel hastighet tror jag är en bra metod för att öka trafiksäkerheten och acceptansen för 

hastighetsgränser. Detta tillsammans med nollvisionens övriga projekt tror jag kommer att 

förhindra många framtida tragedier i trafiken. 
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Bilaga 1. 

 

Förordning om variabel hastighet 

 

Förordning (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet. 

Utfärdad: 2002-09-05,  Tidsbegränsad till: 2008-01-01. 

 

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med varierande högsta 

tillåtna hastighet. 

 

2 § Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas på den väg eller vägsträcka som 

Vägverket bestämmer. 

 

3 § Vägverket får meddela föreskrifter om högsta tillåtna hastighet med avvikelser från vad 

som gäller enligt 3 kap. 17 § första och tredje styckena och 9 kap. 1 § första stycket 

trafikförordningen (1998:1276). 

 

Bestämmelsen i första stycket utgör undantag från vad som gäller enligt 3 kap. 17 § andra och 

fjärde styckena samt 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen, såvitt avser lokala 

trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet. 

 

Den högsta tillåtna hastighet som meddelas med stöd av första stycket får beroende av 

förhållandena på vägen eller vägsträckan variera över tiden och bestämmas till mellan 30 och 

120 kilometer i timmen med intervaller om 10 kilometer i timmen. 

 

4 § Föreskrifter enligt 3 § gäller i stället för 

 

1. föreskrifter om högsta tillåtna hastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra 

och fjärde styckena trafikförordningen (1998:1276), samt 

 

2. lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 

trafikförordningen. 

 



5 § Innan Vägverket meddelar föreskrifter enligt 3 § skall den polismyndighet, länsstyrelse 

och väghållare som berörs få tillfälle att yttra sig. 

 

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med 

stöd av 3 § döms till penningböter. 

 

7 § Följande bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) som gäller föreskrifter om högsta 

tillåtna hastighet enligt 3 kap. 17 § trafikförordningen skall i tillämpliga delar gälla för 

sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § 

 

1. 10 kap. 11 § om intagande av föreskrifter i liggare m.m., 

2. 10 kap. 12 § om underrättelser och utdrag ur liggare, 

3. 10 kap. 13 § om utmärkning av föreskrifter, 

4. 13 kap. 3 § om undantag, 

5. 14 kap. 14 och 15 §§ om ansvar och hindrande av fortsatt 

färd, samt 

 

6. 15 kap. 1 § om överklagande. 
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