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1 Bakgrund 

Under hösten 2020 startade ett arbete med syfte att kartlägga och föreslå framtidens 

hastighetsgränser i Kramfors tätort. Arbetet har utmynnat i denna rapport som ska användas 

som underlag för beslut om hastighetsgränser i området. 

Hastigheter är en fråga som berör många människor då den ofta kan upplevas för hög på vissa 

platser medan den på andra platser helt enkelt anses vara för låg. Utanför bostäder vill nog de 

flesta att hastigheten ska vara så låg som möjligt utifrån trygghet- och trafiksäkerhetsperspektiv 

medan den på större vägar såsom riksväg 90 gärna får vara lite högre utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv. Sänkningar från 100 till 80 på europaväg 14 kan väcka många 

negativa känslor medan en sänkning från 50 till 30 i ett tätt bostadsområde sannolikt väcker 

mer positiva känslor.1 

Hastighetsgränser bör anpassas utifrån de förhållanden som råder på olika platser och 

vägsträckor. I Kramfors tätort är hastighetsgränsen generellt 50 och 70km/h och det har inte 

genomförts något övergripande arbete för att finna mer optimerade hastigheter utifrån de 

förutsättningar som råder i olika delar av staden. 

Trafikverket har tillsammans med SKL tagit fram en handbok som heter Rätt fart i staden som 

ska hjälpa kommuner att arbeta med hastighetsfrågor. Handboken beskriver olika samband för 

som påverkas av hastigheten och det går således att med hjälp av dessa att finna en optimal 

hastighet för en specifik vägsträcka. 

Startskottet för arbetet med hastigheterna var därför att kommunen under 2020 beviljades statlig 

medfinansiering genom det så kallade stadsmiljöavtalet för ombyggnation av Kungsgatan. 

Stadsmiljöavtalet bygger på principen att staten (via trafikverket) medfinansierar en åtgärd 

(Kungsgatan i detta fall) under förutsättning av kommunen genomför olika motprestationer. En 

sådan motprestation är att det ska genomföras en hastighetssänkning i Kramfors stad.  

Översynen har utgått från metoden i Rätt fart i staden och arbetet har genomförts i samarbete 

mellan Samhällsavdelningen och enheten för gata och park. Under processen har dialog fört 

smed Polisen, Räddningstjänsten, Ambulansen, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket, 

NTF och VTG.  Samtliga har fått ta del av förslaget och utifrån det också fått möjlighet att 

komma med synpunkter. 

2 Syfte 

Hastighetsgränser i tätbebyggt område fastställs av kommunen och kommunerna har själva rätt 

att bestämma vad som är tätbebyggt område genom så kallade trafikföreskrifter. Syftet med 

denna rapport är att föreslå nya hastighetsgränser för Kramfors tätort. 

 Rapporten ska användas som underlag för beslut om nya hastighetsgränser i Kramfors 

tätort 

                                                      
1 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/darfor-vill-trafikverket-sanka-hastigheten-pa-e14  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/darfor-vill-trafikverket-sanka-hastigheten-pa-e14
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3 Redovisning av befintliga hastighetsgränser 

I karta 2 presenteras två saker presenterade: Gränsen för tätbebyggt område, alltså det område 

där kommunen bestämmer hastighetsgränser genom trafikföreskrifter. Därtill presenteras 

också vägnätets befintliga hastighetsgränser. I stort sett har hela vägnätet hastighetsgräns om 

50km/h med undantag för centrum, Folkets park och Skarpåkersskolan där gångfart eller 

30km/h gäller. I vissa delar av huvudvägnätet är hastighetsgränsen 70km/h. Exempel på detta 

är del av Bergomsvägen, Finnmarksvägen samt Industrivägen. 
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4 Förslag för nya hastighetsgränser 

Principerna för de nya hastighetsgränserna bygger på rekommendationerna i handboken Rätt 

fart staden om att hastighetsintervallet bör utgå från 30km/h och därefter i jämna intervall, om 

40, 60 och 80 km/h.  

Tabell 1 visar principerna som förslaget om nya hastigheter bygger på. I bostadsområden och 

andra platser där gående och cyklister ofta rör sig föreslås hastighetsgränsen 30km/h. I tätortens 

huvudvägnät, alltså på vägar som i huvudsak matar trafiken till andra målpunkter än de som 

finns utefter vägen föreslås en grundhastighet om 40km/h. Om huvudvägnätet är tydligt 

separerat från gång- och cykeltrafik och det är glest mellan byggnader utefter vägen föreslås 

hastigheten 60km/h. 

 

Tabell 1: Principer för nya hastigheter  

Gator i bostadsområden, gator i centrum och vid skolor och 

förskolor.  

30km/h 

Gator längs huvudvägnät 40km/h 

Gator längs huvudvägnätet där det är långt mellan 

korsningspunkter och där oskyddade trafikanter inte gör anspråk 

på sträckan, ex där gång- och cykelvägar är helt separerade och 

infarter från bostäder endast förekommer på enstaka platser 

60km/h 
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 Redovisning av hastighetsförslag 

Kartan nedan visar förslaget i sin helhet. I kartan presenteras huvudvägnätet med fetare 

linjestil än lokalnätet. Sammantaget så föreslås huvudvägnätets hastighetsgräns till 40km/h 

med undantag för vissa sträckor, del av Bergomsvägen, del av Finnmarksvägen samt del av 

Industrivägen där hastighetsgränsen föreslås till 60km/h. Därtill föreslås befintlig 

hastighetsgräns om 50km/h fortsatt gälla tillsvidare utmed Riksväg 90. 

Hastighetsgränsen i lokalnätet föreslås till sin helhet till 30km/h bortsett från området vid 

Kramfors folkets park och i delar av centrum där förslaget är gångfartshastighet. Det enda 

tillkommande gångfartsområdet jämfört med dagens hastighetsgränser är del av Kungsgatan 

som ska byggas om under 2021 och därmed anpassas för gångfart. Samma kartbild återfinns i 

bilaga 1, karta med hastighetsförslag med skillnaden att kartan är högupplöst och lättare att 

studera i detalj.  

 

 

5 Utgångsvärden vid framtagande av nya hastighetsgränser 

För att ta fram nya hastighetsgränser har först en funktionsindelning av vägnätet genomförts. 

Det finns två typer av vägar och det är lokalnät och huvudvägnät. Den förstnämnda omfattar 

gator för trafik som till övervägande del har målpunkt utmed gatan. Viktiga målpunkter är 

målpunkter inom stadsdelen och huvudvägnätet för bil. Huvudvägnätet delas in i två 

nätverkstyper där Övergripande länkar i huvudnät används av trafik som har regionala eller 

nationella start- och målpunkter. Övrigt huvudnät består av gator för trafik genom tätorten 
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och gator för trafik till/från tätorten samt mellan stadsdelar inom staden och fjärrpunkter 

utanför tätorten. 

Syftet med att göra denna funktionsindelning handlar om att vägens funktion har inverkan på 

vilken hastighet som är lämplig utifrån olika stadsbyggnadsperspektiv 

Men vägens funktion är inte det enda som är viktigt för att avgöra vilken hastighet som är rätt. 

Även vägens omgivning och hur omgivningen gör anspråk på vägen är viktigt för att kunna 

avgöra vilken hastighet som är rätt. Detta kan göras genom att göra en s.k. livsrumsanalys där 

vägnätet tilldelas en livsrumstyp utifrån hur platsen ser ut. 

Det finns olika typer av livsrum som beskrivs kapitlet Livsrummen eller gatans omgivning 

men man kan säga att omgivningen vid en gågata ställer särskilda krav på hastigheten medan 

omgivningen vid riksväg 90, långt från närmaste bebyggelse ställer andra krav.  

Utifrån vägens funktion och livsrum har hastighetsgränsen optimerats för olika 

stadsbyggnadskvaliteter: Stadens karaktär, Trafiksäkerhet, Trygghet, Tillgänglighet och miljö 

och utsläpp. 

6 Funktionsindelning av vägnätet 

För att kunna fastställa vilken hastighet som är lämplig utefter en väg är det viktigt att veta 

vilken typ av funktion som vägen innehar. För att fastställa detta delas vägnätet utifrån funktion 

in i följande kategorier: 

 Övergripande länkar i huvudvägnät 

 Övrigt huvudnät 

 Lokalnät 

Merparten av vägnätet ingår i ett så kallat lokalnät. Lokalnätets huvudsakliga syfte är att 

trafikförsörja utefter gatan lokala målpunkter, exempelvis bostäder, butiker och skolor. 

Lokalnätet används sällan eller i liten omfattning för genomfartstrafik till andra målpunkter 

eller delar av staden.  En annan målpunkt är ofta huvudvägnätet. 

Det vägnät som kallas för övrigt huvudvägnät fungerar ofta som genomfartsleder som knyter 

samman regionala och lokala målpunkter. Inom tätorten knyter huvudvägnätet bland annat 

samman olika stadsdelar med centrum. 

Det övergripande huvudvägnätet har en nationell eller regional karaktär. Det handlar alltså om 

vägnät som knyter samman regionala eller nationella målpunkter, såsom olika städer. 

Funktionsindelningen redovisas i kartan nedan: 
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I kartan redovisas vägnätet uppdelat i respektive nätverktyp. Riksväg 90 genom Kramfors är en 

del i det övergripande huvudvägnätet. Ringvägen, Gränsgatan, Bergomsvägen, 

Finnmarksvägen, Industrivägen är delar i den övriga huvudvägnätet. Kungsgatan och del av 

Limstagatan kan också anses vara delar av huvudvägnätet eftersom de matar in till centrum. 

Däremot är det ju så att samtliga målpunkter ligger i direkt anslutning till vägarna så det är då 

mer ett lokalnät. I den här indelningen betraktas vägarna som del i huvudvägnätet 

 Livsrummen eller gatans omgivning 

Det är inte enbart vägens funktion som är avgörande för vilken hastighet som är lämplig. Även 

platsen som omger vägen är avgörande för vilken hastighetsgräns som är lämplig. För att 

beskriva platsens omgivning genomförs en så kallad livsrumsanalys och livsrumsindelning. Ett 

livsrum kan beskrivas som ett sätt att kategorisera en viss typ av miljö eller omgivning. 

Ett livsrum kan beskrivas som ett sätt att kategorisera en viss typ av miljö och omgivning som 

finns runtomkring gatan och vilken typ av användning som finns eller är önskvärd i området. 

En väg som ligger långt från bebyggelse kanske har en naturlig transportkaraktär vilket betyder 

att hastighetsgränsen kan vara högre. Men i ett villaområde är förutsättningarna annorlunda – 

där bör hastighetsgränsen vara lägre eftersom hastigheten där har större påverkan både på 

trygghet, trafiksäkerhet men också den allmänna karaktären. 

Följande livsrum finns beskrivna i handboken Rätt fart i staden. Beskrivningarna kommer från 

handboken från handboken. 
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6.1.1 Frirum 

Frirummet är till för cyklister, fotgängare och de lekande barnen. I frirummet ska de oskyddade 

trafikanterna inte behöva oroa sig för motorfordonstrafik, som i princip inte bör förekomma. 

Platsens utformning måste utgå från gåendes och cyklisters perspektiv och hastighet. Bilfria 

områden är till exempel torg, parker, lek- och fritidsområden, avstängda gator, separata gång- 

och cykelvägar. Mopedtrafik är inte lämplig på dessa platser.  

Exempel på frirum i Kramfors är torget, där det inte ska förekomma fordonstrafik. Ett annat 

exempel är olika parkområden såsom området runt Kramforsån samt Hagaparken, se kartbild 

nedan. I dessa områden ska inte fordonstrafik förekomma och det ska vara helt säkert att låta 

barn leka fritt. 

 

6.1.2 Integrerat frirum 

Nästa steg är det integrerade frirummet. Det integrerade frirummet kan beskrivas som ett frirum 

där en viss fordonstrafik är integrerad. I detta livsrum är fotgängare och cyklister är prioriterade 

och all motorfordonstrafik ska ske på deras villkor. Motorfordon har möjlighet till begränsad 

inkörning men alltid med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna. Låg fart är en 

förutsättning och prioritet för fotgängare/cyklister gäller. Omgivningen består ofta av hus med 

entré mot rummet. Olika typer av aktiviteter känns naturliga att göra i rummet. Ytorna har delad 

funktion. finns i de finaste delarna av stadens nät, i torgbildningar, i entréområde, centrala 

offentliga stadsrum m.m. 

Ett exempel på integrerat frirum är gågatan Limstagatan där det tillåts viss fordonstrafik, se 

bilden nedan. På Limstagatan är gående och cyklister prioriterade. Men det förekommer även 

viss fordonstrafik. I denna typ av livsrum kan åtgärder för att begränsa fordonens hastighet vara 

nödvändiga att vidta. 
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6.1.3 Mjuktrafikrum 

Mjuktrafikrummet omfattar större delen av tätortens gaturum. Väggarna i rummen uttrycker ett 

anspråk på kontakt och närvaro. I denna typ av livsrum gör människor anspråk att lätt röra sig 

i rummets längs- och tvärriktning. Bilister och oskyddade trafikanter ska samspela. Biltrafikens 

ytor begränsas så långt det går med hänsyn till gatornas funktion. 

Bilden nedan visar ett exempel på hur ett mjuktrafikrum kan se ut. Bilden visar Solvägen vilket 

är en lokalgata i ett bostadsområde. Oskyddade trafikanter, direktutfarter från fastigheter och 

barn som leker innebär att det krävs stor uppmärksamhet från både fordonstrafikanter och 

övriga för att undvika kollisioner. 
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6.1.4 Integrerat Transportrum 

I det integrerade transportrummet kan oskyddade trafikanter färdas men har ringa anspråk på 

att korsa det. Det finns också ringa anspråk på vistelse i rummet. Omgivande bebyggelse vänder 

sig mot rummet men har ringa anspråk på det. Det är långa avstånd mellan entréerna. I det 

integrerade transportrummet har oskyddade trafikanter ett anspråk på trygghet i form av andra 

trafikanters närvaro men utan att samspela med dem. Gaturummet har som regel en 

transportfunktion. 

Exempel på ett sådant område är Riksväg 90 från infarten Högstavägen till infarten Ringvägen. 

På den sträckan finns en hel del infarter och huskroppar som är vända mot vägen. Men 

oskyddade trafikanter har ringa anspråk på att korsa gaturummet. Nästa del av RV90, 

Ringvägen - Öd, lutar snarare åt att tillhöra ett rent transportrum. 

 

6.1.5 Transportrum 

Transportrummet är till för enbart motorfordonstrafik, där gång- och cykelpassager på ett 

bekvämt och tryggt sätt är separerade. Väggarna vänder inte sina anspråk mot rummet. 

Transportrummet omgärdas av barriärer, synliga eller osynliga. Transportrummet har en 

renodlad trafikuppgift. Dess karaktär påverkas ringa av hastighetsnivån, varför den inte behöver 

bedömas. För övergripande huvudnät bör transportrum eftersträvas 

Delar av riksväg 90 genom centrum har en ren transportuppgift. Se bilden nedan. På denna del 

finns inga oskyddade trafikanter i närheten av gaturummet och passager för gående och 

cyklister är antingen planskilda eller ljusreglerade. Barriärer finns också i form av järnvägen på 

den östra sidan och stödmurar samt sluttningarna mot Kramforsån på den västra sidan. 
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 Livsrumsindelningen 

I tabellen nedan redovisas gatunätets livsrumstillhörighet. Större delen av vägnätet befinner sig 

i ett mjuktrafikrum. Lokalgatorna befinner sig ofta i bebyggda områden, ofta med bostäder, 

skolor och butiker i direkt närhet. 

Rena transportrum återfinns inte på särskilt många platser. Den rena transportsträckan som 

finns är riksväg 90 del två som beskrivs i Transportrum 

Namn Typ Nätverk Livsrum 

Rv90, del 1 Sträcka 
Övergripande 

huvudvägnät 
IT 

RV90, del 2 Sträcka 
Övergripande 

huvudvägnät 
T 

Finnmarksvägen, del 1 Sträcka Huvudvägnät IT 

Finnmarksvägen, del 2 Sträcka Huvudvägnät IT 

Ringvägen Sträcka Huvudvägnät IT 

Ringvägen utanför tennishallen/skolan Sträcka Huvudvägnät IT 

Industrivägen Sträcka Huvudvägnät IT 

Industrivägen del 2 Sträcka Huvudvägnät T 

Industrivägen del 3 Sträcka Huvudvägnät IT 

Bergomsvägen del 1 Sträcka Huvudvägnät IT 

Bergomsvägen del 1 Sträcka Huvudvägnät IT 
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Bergomsvägen del 1 Sträcka Huvudvägnät IT 

Kungsgatan Sträcka Huvudvägnät M 

Övriga gator och vägar Område Lokalnät M 

Gågatan Limstagatan Område Lokalnät IF 

 

7 Hastighetens betydelse för stadsbyggnadskvaliteter 

De nya hastighetsgränser som redovisas i Förslag för nya hastighetsgränser är framtagna genom 

att väga samman fordonstrafikens hastighet med flertalet stadsbyggnadskvaliteter. Genom att 

förändra hastigheter inom tätbebyggt område är det möjligt att påverka följande 

stadsbyggnadskvaliteter: 

 Stadens karaktär 

 Tillgänglighet 

 Trygghet 

 Trafiksäkerhet 

 Trafikens miljö- och hälsopåverkan 

 

Sambandet mellan de olika stadsbyggnadskvaliteterna och hastighetsnivå är baserat på 

vetenskapliga studier i vissa fall medan andra samband baseras på erfarenhet och bedömningar. 

Genom att välja rätt hastighetnivåer kan de olika kvaliteterna optimeras. Sambanden är hämtade 

från handboken Rätt fart i staden.  

I handboken graderas nivåerna av kvalitet som GOD KVALITET, MINDRE GOD KVALITET 

och LÅG KVALITET. Målsättningen är att välja den hastighetsgräns som i störst mån ger 

resultatet god kvalitet för respektive sträcka eller område. Vad gäller exempelvis 

stadsbyggnadskvaliteten som heter Trafiksäkerhet så är sambandet väldigt enkelt; högre 

hastighet ger högre krockvåld och längre bromssträckor. För att uppnå god kvalitet är alltså en 

lägre hastighet bättre – men det måste också vägas samman med vilken typ av livsrum och 

nätverkstyp som just denna gata handlar om. En lokalgata i ett villaområde med många 

oskyddade trafikanter som korsar vägen hit och dit uppnår alltså god kvalitet först vid relativt 

låga hastigheter medan en övergripande länk i huvudvägnätet där inga oskyddade trafikanter 

någonsin vistas i uppnår god kvalitet vid betydligt högre hastigheter. 

 Stadens karaktär 

I tabellen nedan redovisas hastigheternas betydelse för stadens karaktär. För att kunna göra 

bedömningen måste gatan tilldelas ett livsrum. I mjuktrafikrummet som omfattar större delen 

av Kramfors tätort får hastighetsnivån högst vara 30km/h för att uppnå god kvalitet. 
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I det integrerade transportrummet bör hastighetsnivån som högst vara 50km/h. Eftersom det är 

önskvärt att uppnå jämna hastighetsintervall är det rimligt att en sådan sträcka begränsas till 

40km/h sett ur detta kvalitetsperspektiv. Men det kan också vara så att en sträcka har långt 

mellan entréer, att mycket få eller inga oskyddade trafikanter rör sig utefter vägen och då kan 

hastigheten även ur detta perspektiv begränsas till 60km/h. 

 Tillgänglighet 

Tabellen nedan visar sambandet mellan hastighetsnivån och biltrafikens tillgänglighet i de olika 

tätortsnäten. 

I lokalnätet anses kvaliteten för tillgängligheten vara god när hastigheten är minst 30km/h. I 

huvudvägnätet bör hastigheten vara 50km/h eller högre för god kvalitet. 

 

Tillgänglighet för busstrafik och uttryckningstrafik har andra mått och krav. Förslaget som 

presenteras i denna rapport har redovisats för både polis, räddningtjänst, ambulans och 

kollektivtrafik och dessa uttryckte att förslaget innebär god tillgänglighet. 

 Trygghet 

Trafiken – och särskilt det faktum att ”bilar kör för fort” undersökningar den enskilt viktigaste 

orsaken till att boende känner sig otrygga i sitt bostadsområde eller när man rör sig i staden 

enligt handboken Rätt trafik i staden. 

Tabellen nedan redovisar hastighetens betydelse för trygghet. I frirummet ska ingen trafik 

förekomma. Det upplevs inte tryggt om det förekommer trafik i en plats där man förväntar sig 

att barnen kan leka fritt. 

I det integrerade frirummet får hastighetsgränsen maximalt vara 10km/h. Detta kan jämföras 

med gågatan Limstagatan där trafikering ska ske på de gåendes villkor. Kör bilar snabbare där 

upplevs det snabbt otryggt. Om en bil kör i 30km/h på gågatan skulle det sannolikt upplevas 

som mycket snabbt av de som rör sig i området. 

I mjuktrafikrummet som i princip innefattar stadens alla lokalgator med bostadsområden bör 

hastigheten som högst vara 30km/h för att tryggheten ska bedömas som god. 

I det integrerade transportrummet är max 50km/h en gräns för god kvalitetsnivå. 
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Hastighetsgränserna avspeglar tre olika situationer där biltrafikens hastighet spelar roll för 

tryggheten i gaturummet för gående och cyklister. I integrerat frirum där gående förväntar sig 

prioritet, i mjuktrafikrummet där samspel ska råda mellan alla trafikanter och i det integrerade 

transportrummet där bilisternas närvaro medverkar till trygghet för de oskyddade trafikanterna 

om deras hastighet inte blir för hög. 

Handboken Rätt trafik i staden rekommenderar att gaturummen bör utformas så de oskyddade 

trafikanterna kan trivas, vara säkra och trygga. När trafikbelastningen är hög behövs en större 

yta för de oskyddade trafikanterna för att de ska känna sig trygga.  

Vidare rekommenderas att trygghet och trafiksäkerhet kan förbättras genom att gaturummet 

utformas så att de oskyddade trafikanterna och bilarna skiljs åt genom plantering av träd, 

placering av pollare, åtskiljande rabatt av gräs och kantstensparkering, men på ett sådant sätt 

att det bli god visuell kontakt mellan bilister och de oskyddade trafikanterna. 

Trygghet påverkas alltså av många aspekter men framförallt av hastigheten. 

 Trafiksäkerhet 

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Utgångspunkten för Nollvisionen 

är ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.  

Något som har direkt effekt på Nollvisionen är hastighetsnivåerna. Högre hastigheter innebär 

fler döda och fler allvarligt skadade. Det beror på att hastigheten direkt påverkar 

konsekvenserna vid kollision men även att risken för kollision ökar när hastigheten är högre. 

Högre hastighet ger längre reaktionstider och bromssträckor. Vid höga hastigheter kan det vara 

så att föraren inte ens hinner reagera innan det är för sent. 

Det är de oskyddade trafikanterna som är mest utsatta för risker i trafiken. En bil tål mer 

krockvåld än en människa. En bil kan ta emot större mängd krockvåld från fronten men mindre 

från sidan. Det betyder också att om det finns risk för att fordon ofta möts med korsande kurs 

så bör hastighetsgränserna vara lägre än vad de är om så inte är fallet. Är det många oskyddade 

trafikanter som rör sig över och längsmed vägen är det också så att hastighetsgränsen bör sänkas 

ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. 

 

Reaktionstid och bromssträckor 

Vid 30km/h är stoppsträckan 13 meter om reaktionstiden är en sekund, vilket är en reaktionstid 

som är snabbare än en normal reaktionstid. 

Vid 50km/h är stoppsträckan 26 meter och inbromsning har inte ens börjat efter 13 meter. Är 

vägunderlaget dåligt kan stoppsträckan bli flera gånger längre. 

 

Vad människor tål 

De skador som uppstår till följd av en trafikolycka beror på det krockvåld som människan 

utsätts för. Lägre hastighet minskar krockvåldet och ger lindrigare olyckor. För fordonsföraren 

finns många tekniska hjälpmedel såsom airbag och krockzoner som minskar krockvåldet.  
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Nedan redovisas sambandet mellan hastighet och risken för dödlig utgång vid kollision mellan 

gående och bil. 

Vid en kollision där hastigheten är 20km/h så överlever de flesta  

Om hastigheten är 30km/h överlever 90 % 

Om hastigheten är 40km/h överlever 70 % 

Om hastigheten är 50km/h överlever endast 20 % 

Om hastigheten är 70km/h så är döden sannolik. 

Samma data kan visualiseras i diagrammet nedan. Där redovisas också risk för att dödas vid 

frontalkrock och sidokrock med bil. 

 

I figuren nedan visas hur stoppsträckan påverkas av hastigheten. Vid 50km/h hinner föraren 

inte ens börja bromsa samtidigt som den bil som kör i 30km/h har hunnit stanna.  
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I tabellen nedan presenteras hastighetsnivåns betydelse för trafiksäkerhet. I det fall det finns 

risk för GCM/bil konflikter är nivån god om hastigheten högst är 30km/h. I de fall det finns risk 

för korsande kurs för bilar är 50km begränsningen för god nivå. 

 

 Trafikens miljö- och hälsopåverkan 

Fordonstrafik genererar buller, utsläpp av växthusgaser, utsläpp av partiklar och andra lokala 

utsläpp vilka alla påverkas av fordonets hastigheter. 

Generellt så minskar både buller och utsläpp vid hastighetssänkningar, även om det delvis beror 

på vilken typ av väg som åtgärden genomförs på. Men den stora effekten av att sänka hastigheter 

för fordonstrafiken är att dess konkurrenskraft mot gång- och cykeltrafik minskar. Att bygga 

ett samhälle som prioriterar gång- och cykel är en förutsättning för att människor långsiktigt 

ska välja hållbara färdmedel. Det här är särskilt viktigt i stadsmiljö där avstånden medger 

hållbara färdmedel. Utanför tätorter där avstånden är långa kan fortsatt bilen vara det enda 

möjliga alternativet för resor. 

 

7.5.1 Koldioxid 

Hastighetens påverkan på 

koldioxidutsläpp är beroende på 

vilken nätverkstyp som gatan tillhör. I 

ett lokalnät, alltså den typ av vägnät 

som omfattar de flesta vägar i en 

tätort så minskar utsläppen om 

hastigheten sänks. Vad gäller 

huvudvägnätet i centrum där 

hastigheterna i regel är jämna så 

påverkas inte utsläppen av koldioxid 

särskilt mycket av hastighetsnivån.  
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När det gäller lastbil med släp så 

finns inte mätningar för lokalgator 

med och det är därför att det inte är 

så vanligt med lastbilstrafik på den 

vägtypen. Men på huvudgatorna i 

centrum så minskar utsläppen om 

hastigheten sänks. Detta gäller även 

genomfart där det är stopp inräknade. 

Men om det saknas stopp på en 

genomfart så minskar utsläppen och 

är som lägst vid 60-70km/h, konstant 

hastighet. 

 

7.5.2 Partiklar 

Vad gäller partikelemissioner från däck och väg så ökar de generellt med hastighetsnivån. 

Detta avser dubbdäck medan friktionsdäck har låga partikelemmisioner. 

 

7.5.3 Vägtrafikbuller 

Det finns ett samband mellan hastighet 

och ljudnivå. Men även avstånd och 

andra faktorer påverkar vägtrafikbuller. 

Generellt gäller följande som beskrivs i 

handboken Rätt fart i staden: 
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Det verkar alltså finnas möjligheter att minska buller genom att sänka hastighetsnivåerna. 

Någon djupare analys kring buller och hastigheter kommer inte genomföras i denna rapport. 

Buller påverkar först och främst från hastighet, avstånd. Men också däck på fordonen, 

bebyggelse, växtlighet och markbeläggning. Buller kan alltså vara väldigt olika även vid 

likvärdiga hastigheter men generellt så minskar den med lägre hastighet oavsett övriga 

faktorer. 

8 Förslagets effekt på stadsbyggnadskvalitéerna 

De nya hastighetsgränsernas effekt på de olika stadsbyggnadskvaliteterna kan ses i tabellen 

nedan. Målet är att uppnå så många gröna rutor (God kvalitet) som möjligt. 

Det finns ett antal sträckor där trafiksäkerheten Gång, cykel vid kollision med bil är får lågt 

betyg. Det är såklart inte bra, men – för att uppnå god kvalitet krävs det att hastigheten sänks 

till 30km/h vilket då innebär att övriga stadsbyggnadskvaliteter blir lidande.  

Riksväg 90 del 1, infarten Högstavägen – infarten Ringvägen är ett exempel där hastigheten är 

förslagen till 50km/h trots att det betyder att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter blir 

lidande. 

 

Namn Typ Nätverk
Livsru

m
Hastighetsgräns

Stadens

karaktär

Tillgänglighet 

(biltrafik)
Trygghet

Trafiksäkerhe

t (Bil/GCM)

Trafiksäkerhe

t (Bil/Bil,

korsande 

kurs)

Trafiksäkerhe

t (Bil/bil, fast

hinder)

Trafiksäkerhe

t (Bil/bil,

möte)

Rv90, del 1 Sträcka Övergripande huvudvägnät IT 50

RV90, del 2 Sträcka Övergripande huvudvägnät T 50

Finnmarksvägen, del 1 Sträcka Huvudvägnät IT 40

Finnmarksvägen, del 2 Sträcka Huvudvägnät IT 60

Ringvägen Sträcka Huvudvägnät IT 40

Ringvägen utanför tennishallen/skolan Sträcka Huvudvägnät IT 30

Industrivägen Sträcka Huvudvägnät IT 40

Industrivägen del 2 Sträcka Huvudvägnät T 60

Industrivägen del 3 Sträcka Huvudvägnät IT 40

Bergomsvägen del 1 Sträcka Huvudvägnät IT 40

Bergomsvägen del 2 Sträcka Huvudvägnät IT 60

Bergomsvägen del 3 Sträcka Huvudvägnät IT 40

Kungsgatan/Limstagatan Sträcka Huvudvägnät/lokalnät M 30

Övriga gator och vägar Område Lokalnät M 30

Gågatan Limstagatan Område Lokalnät IF Gångfart
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 Genomgång av ej godkända sträckor 

8.1.1 Riksväg 90 del 1  

Riksväg 90 del 1 sträcker sig från infarten – Högstavägen till infarten Ringvägen. Denna del 

ingår i det övergripande huvudvägnätet. Där finns särskilt höga krav på god tillgänglighet. Ur 

ett tillgänglighetsperspektiv är 60km/h en bra hastighet. Tyvärr är inte 60km/h en rimlig 

hastighet ur andra perspektiv.  

Det är så att denna delsträcka präglas av fanslutande vägar (Högstavägen, Jättestagatan, 

Bygatan och Ringvägen). Samtidigt finns det också två busshållplatser utefter vägen 

(Jättestagatan RV90 och Krongatan RV90). Dessa busshållplatser har tillsammans totalt cirka 

14 000 på och avstigande. Utöver detta finns också en gång- och cykelväg i direkt anslutning 

till vägsträckan där oskyddade trafikanter rör sig nära trafiken. Bostadshusen efter denna 

sträcka står nära vägen och är vända mot gatan med flera direktutfarter till följd. 

Sammantaget finns det risk för kollisioner mellan bilar i korsande kurs och även mellan 

biltrafik och oskyddade trafikanter. Att höja hastigheten till 60km/h skulle vara bättre ur ett 

tillgänglighetsperspektiv men skulle ge sämre resultat på trafiksäkerhet för gång- och 

cykeltrafikanter också bilar i korsande kurs. Därtill är en hastighetshöjning inte önskvärt ur 

platsens karaktär med bostadshus nära vägen vända mot gatan. 

Att sänka hastigheten till 40km/h vore önskvärt särskilt ur de oskyddade trafikanternas 

perspektiv men negativt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Trafiksäkerheten bör värderas högt, 

och en sänkning skulle kunna vara motiverad. Exempel på den typen av sänkningar finns 

ibland annat Bollstabruk och Älandsbro. 

Men bedömningen i just detta fall är att vägen är så pass bred att efterlevnad sannolikt skulle 

bli låg. Till dess att vägen byggs om, antingen för att anpassas till 40km/h, eller till att höjas 

till 60km/h(ex genom slopning av direktutfarter, vägar, annan linjesträckning på busslinjer) så 

bör hastigheten fortsatt vara 50km/h. 

8.1.2 Riksväg 90 del 2 

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är låg på denna sträcka enligt matrisen. Men i 

realiteten är det så att denna del av riksvägen inte har en enda osäker passage. Passager över 

riksvägen sker antingen i direkt anslutning till cirkulationsplatsen i Öd, genom Ljusreglerad 

passage vid Torggatan eller vid planskild korsning vid Kramforsån och vid Kurredoren. Det 

finns visserligen gång- och cykelväg i direkt anslutning på del av sträckan men bedömningen 

är ändå att 50km/h är en rimlig hastighet på denna del av riksväg 90 även ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv. 

Det finns visserligen byggnader och bostäder i närområdet men de skiljs från Riksväg 90 på 

olika sätt som såsom järnvägen/stationsgatan eller järnvägsgatan. Det finns alltså ingen 

anledning för oskyddade trafikanter att röra sig utefter sträckan annat än vid den del som är 

norr om Torggatan. 
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8.1.3 Finnmarksvägen del 2 

Vad gäller Finnmarksvägen så kan dess livsrum beskrivas mer åt transportrummet än åt 

mjuktrafikrummet. Vägen omges av barriärer, skog, slänter och relativt djupa diken. Den 

omgivande byggelsen gör inte anspråk på vägen vilket innebär att det exempelvis inte finns 

några direktutfarter. Det löper parallella lokalgator (Mellbyvägen och Hällgumsgatan) där 

oskyddade trafikanter vistas. Det betyder att tillgänglighetsperspektivet får anses viktigare än 

trafiksäkerhetsperspektivet i just detta fall. Få oskyddade trafikanter gör anspråk på vägen. 

60km/h är en rimlig hastighet för sträckan. 

Sträckan är från korsningen Hällgumsgatan/Mellbyvägen till gränsen på tätortsområdet. 

8.1.4 Industrivägen del 1 

Industrivägen börjar först med en del som är 40km/h, det är fram till Herrgårdsvägen. 

Därefter föreslås 60km/h hela vägen till Brunne. På ena halvan av vägen blir det en sänkning 

av hastigheten från 70 till 60 vilket är delen från infarten värmeverket till strax bortom 

infarten Skogsvägen. Hastighetssänkningen innebär en förbättring för trafiksäkerheten jämfört 

med dagens situation men bedömningen är att 60km/h är en rimlig hastighet utifrån antalet 

oskyddade trafikanter och vägens bredd och omgivningarna som mest består av skog eller 

industritomt. Det finns inga direktutfarter på denna del av vägen. 

På delen som sträcker sig mellan Herrgårdsvägen – Värmeverket blir det en höjning med 

10km/h från 50 till 60km/h. Denna väg är helt separerad från GC-trafik. Det finns inga 

direktutfarter från fastigheter eller liknande och därför är bedömningen att 60km/h är en 

rimlig hastighetsgräns. 

8.1.5 Bergsomvägen del 2 

Bergomsvägen som befintlig 70-sträcka (se karta tidigare i dokumentet) som föreslås sänkas 

till 60km/h. Denna hastighet innebär fortsatt att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är 

låg även om den förbättras. Det finns inga direktutfarter på denna vägsträcka och det finns få 

skäl för människor att korsa vägen. Däremot är det många gående och cyklister som använder 

den längsgående trottoaren. På sikt skulle en breddning av trottoaren för ombyggnad till GC-

bana kunna vara önskvärd. Innan dess är nog efterlevnaden av lägre hastighet ännu lägre. 

Dessutom är detta en del av huvudvägnätet och sträckan fungerar sammanbindande för 

boende i Björknäs och Frånö till centrum. Tillgängligheten väger således också tungt. 

9 Bilagor 

Bilaga 1: Högupplöst bild av förslaget för nya hastighetsgränser 

Bilaga 2: Rätt fart i staden 


