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1. Inledning 
Sedan 2008 är det möjligt att skylta hastigheten i steg om 10 km/h, från 30 km/h och 
upp till 120 km/h. Förändringen av hastighetsbegränsningarna är avsedd att ge ökad 
trafiksäkerhet, ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna samt minskad 
miljöpåverkan.  

Hastighetsplanen är ett kommunalt inriktningsdokument som ger underlag för beslut 
om nya, justerade hastighetsgränser. Analysen har genomförts enligt handboken ”Rätt 
fart i staden”. 

2. Syfte 
Syftet med hastighetsplanen är att ta fram underlag till beslut om hastighetsgränser i 
kommunens tätorter. Hastighetsgränserna ska anpassas utifrån gatornas funktion och 
skapa balans mellan olika stadsbyggnadskvaliteter.  

3. Mål 
Enligt ”Trafikstrategi 2021–2035 Kungsörs kommun” ska trafiksystemet i Kungsör vara 
långsiktigt hållbart samt säkert, tryggt och tillgängligt. Målen är bland annat att 
trafikmiljön ska utformas utifrån ett nollvisionsperspektiv för samtliga 
trafikantgrupper, att gatunätet ska vara tydligt utifrån funktion och lämplig hastighet 
samt att genomfartstrafik och näringslivets transporter ska ledas till gator som är 
anpassade för den typen av trafik. 

Kommunens mål är att långsiktigt övergå till ett hastighetssystem med 
hastighetsgränserna 30, 40, och 60 km/h. 

 

4. Utgångspunkter 
A. Stadsbyggnadskvaliteter 
Arbetet utgår från nedanstående fem stadsbyggnadskvaliteter, som i handboken 
”Rätt fart i staden” används som stöd för att formulera invånarnas anspråk på en 
attraktiv stad.  

Stadens karaktär - Samlat begrepp för faktorer som påverkar bilden av staden. 
Både fysiska faktorer såsom bebyggelsestruktur, parker, grönstråk, och gatunät 
men även grad av mänsklig aktivitet, näringsliv, turism och kulturtraditioner 
bidrar till en stads karaktär. Vilken hastighet som är lämplig på en gata utifrån 
begreppet karaktär avgörs av vilken roll gatan har i staden.  
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Tillgänglighet - Ett tillgängligt transportsystem tillgodoser behoven från 
medborgare och näringsliv och beror av restid, kostnader, hinder samt tillgång till 
färdmedel. Avvägning behövs mellan de olika trafikslagens anspråk.  

Trygghet - Mänsklig närvaro är det som skapar störst trygghet. Vi vill röra oss där 
det finns andra människor och då räknas även bilister. Många väljer därför att gå 
bredvid en obelyst bilväg istället för på en upplyst genare, enslig gångväg.  

Trafiksäkerhet - Trafiksäkerheten bedöms utifrån de risker som trafikanterna 
utsätts för. Hastigheten har en direkt inverkan och bör därför anpassas efter den 
aktuella trafiksituationen samt efter vilka trafikantgrupper som samsas om 
utrymmet.  

Miljö och hälsa - Transportsystemet bör utformas så att luftföroreningar och 
vägtrafikbuller begränsas på de stråk och platser där gående och cyklister rör sig 
mest. Sambanden mellan halten av luftföroreningar och trafik är komplexa men 
beror bland annat av hastighet, flöden, gaturummets storlek, luftomsättning, 
körmönster etc. 

B. Arbetsmetodik 
Arbetet följer den metod som är utarbetad av Vägverket (nuvarande Trafikverket) 
och Sveriges kommuner och landsting (nuvarande Sveriges kommuner och 
regioner). Metoden innebär att en analys görs i flera steg, vilka beskrivs kortfattat 
nedan: 

Nulägesbeskrivning: En separat beskrivning av varje gaturum utifrån de fem 
stadsbyggnadskvaliteterna 

Nulägesanalys: En analys av nuläget som ger en bedömning av hur väl de 
nuvarande hastighetsgränserna avspeglar de krav och kriterier som det nuvarande 
hastighetsgränssystemet ställer 

Länkoptimering: Hastighetsgränsen för varje enskild sträcka optimeras utifrån 
dess egenskaper. Den hastighetsgräns som bäst balanserar anspråken för de olika 
stadsbyggnadskvaliteterna väljs. 

Nätanpassning: För att minimera plottrigheten för hastighetsgränserna göra en 
nätanpassning för att skapa längre sammanhållande sträckor.  

Systemanpassning: Hastighetsgränserna anpassas till ett hastighetsgränssystem 
med jämna 20-steg (40, 60, 80) samt 30 km/h. 
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5. Nulägesbeskrivning 
A. Nuvarande hastighetsgränser 
De flesta kommunala gator i Kungsörs kommun har för närvarande 
hastighetsgränsen 50 km/h. Några gator i centrum samt gator i anslutning till 
skolor och förskolor har hastighetsgränsen 30 km/h. 

B. Livsrum 
Enligt handboken ”Rätt fart i staden” används livsrumsmodellen för att dela in 
tätortens gator utifrån gaturummets stadsbyggnadsmässiga funktion, se bilaga 1. 

På de studerade gatorna i Kungsörs tätort är tre livsrum aktuella: mjuktrafikrum, 
integrerat transportrum och transportrum. 

C. Dimensionerande trafiksäkerhetssituation (DTSS) 
DTSS är sambandet mellan hastigheter och risken att dödas eller skadas allvarligt. 
Bedömningen bygger på vilka krockvåldssituationer som kan uppstå på de olika 
delarna av vägnätet, se bilaga 2.  

Situationen med lägst krockvåldshastighet blir dimensionerande enligt följande 
turordning: 

Oskyddade trafikanter/ bil 
Bil/bil – korsande kurs 
Bil singel (fast hinder) 
Bil/bil - möte 

D. Luftkvalitet och buller 
På vissa ställen finns det klagomål om bullernivåer från vägar, bland annat på 
Kungsgatan, Fredsgatan och Torsgatan. Kungsgatan har det största trafikflödet i 
kommunen med ÅDT på 4500.  

I Kungsörs luftdatarapport 2021 bedöms den objektiva skattningen enligt SMHI:S 
beräkningsverktyg VOSS, att de nedre utvärderingströsklarna för NO2 (kvävedioxid) 
och PM10 (massa av partiklar i luften som är mindre än 10 mikrometer i diameter) ej 
riskerar att överskridas i gaturummen i Kungsörs kommun. 
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E. Kvalitetsbedömning av nuläget 
En inledande analys har gjorts utifrån befintliga hastighetsgränser. Nätet har delats 
in i delsträckor som har bedömts inom kvaliteterna 

• Tillgänglighet för bil 
• Tillgänglighet för kollektivtrafik 
• Tillgänglighet för utryckningsfordon 
• Stadsbyggnadskaraktär 
• Trygghet 
• Trafiksäkerhet 
• Buller 

Exempel på kvalitetsbedömning av nuläget, se bilaga 3 

6. Analys 
A. Länkoptimering 
Syftet med länkoptimeringen är att för olika delsträckor välja den hastighetsnivå 
som bäst balanserar anspråken för de olika stadsbyggnadskvaliteterna. I detta steg 
är utgångspunkten att hitta högsta möjliga hastighetsnivå för varje delsträcka 
innan anpassningar och kompromisser behöver göras. 

B. Nät- och systemanpassning 
Nätanpassningen syftar till att koppla samman de olika delsträckorna till ett 
system. Genom nätanpassningen skapas ett sammanhängande gatunät med inte 
alltför många skiften av hastighetsgränser. I samband med nätanpassningen har 
även en anpassning av hastighetsgränserna gjorts (systemanpassning) så att endast 
30, 40 och 60 km/h förekommer i hastighetssättningen. En höjning eller sänkning 
av den länkoptimerade hastighetsgränsen har prövats och analyserats. De 
förändringar som gjorts för att minska plottrigheten och skapa sammanhängande 
nät innebär i vissa fall att antalet avvikelser ökar något.  

7. Förslag till nya hastighetsgränser 
Förslaget till hastighetsplan är långsiktig och ska ge en målbild av nya 
hastighetsgränser. Själva genomförandet av hastighetsplanen kan delas upp i 
etapper och anpassas utifrån behovet av åtgärder.  

Åtgärder kommer att krävas vid höjning av hastighetsgränsen från 50 till 60 km/h 
om det finns passager där oskyddade trafikanter ska korsa gatan.  
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Även i samband med sänkning av hastighetsgränsen från 50 till 40 är det viktigt att 
genomföra åtgärder som gör det naturligt att respektera hastighetsgränsen.  

 

 

 

 

 

 

Utifrån genomförd analys föreslås följande hastighetsgränser: 

 

Figur 1 förslag på hastighetsplan inom Kungsörs tätort (se även bilaga 1). 
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Figur 2 förslag på hastighetsplan för Valskog (30 km/h bibehålls där det är 30 i 
nuläget) se även bilaga 2. 

 

Generellt ligger följande principer till grund för förslaget 

30 km/h:  

Lokalgator i bostadsområden samt gator i anslutning till skolor, förskolor och 
äldreboenden 

40 km/h:  

Huvudgator med bebyggelse nära gatan och där det finns anspråk för oskyddade 
trafikanter att korsa gatan  

Gator i industriområden 

60 km/h:  

Huvudgator med stort anspråk på framkomlighet, stora korsningsavstånd, 
separerad gång- och cykelbana 
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8. Kvalitetsavvikelser 
Den föreslagna hastighetsplanen anger vilka hastighetsnivåer som bör eftersträvas. 

Vid en föreslagen hastighetsgräns kan någon av stadsbyggnadskvaliteterna 
bedömas få en mindre god standard (gul) eller låg standard (röd). 

En orsak till gula avvikelser är när hastigheten föreslås till 40 km/h och länken 
ingår i huvudvägnätet som har högre hastighetsanspråk. Kollektivtrafiken som 
utgörs av regiontrafik har också högre hastighetsanspråk än 40 km/h. När en 
regionbuss trafikerar de centrala delarna av Kungsgatan är det rimligt att acceptera 
en kvalitetssänkning av framkomligheten eftersom trafiksäkerheten väger tyngre 
där det finns oskyddade trafikanter. 

I passager där gående och cyklister korsar huvudvägnätet är hastighetsanspråket 30 
km/h. Detta innebär att passager på sträckor med 40 km/h har mindre god 
standard (gul) och på sträckor med 50 km/h har låg standard (röd). 

9. Åtgärdsplan 
En gemensam åtgärdsplan kommer att tas fram för samtliga deltrafikplaner. 

10. Genomförande och uppföljning 
Hastighetsplanen följs upp vart tredje år. 

Åtgärdsplanen uppdateras årligen. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Beskrivning av livsrum 

 

 

 

 

 

 

 

Vid inventeringen av livsrum delas kommunens gator in i homogena gaturum som kan 
vara en gata alternativt ett avsnitt av en gata om den har olika karaktärsdrag på olika 
delar.  Livsrummen bedöms efter gatans ”väggar och golv”, det vill säga vad som finns 
utmed gatan. Även stadens utvecklingspotential tas tillvara. Livsrumsmodellen bygger 
på en prioritering av olika trafikantintressen.  

Frirum (F), rum för cyklister, fotgängare och lekande barn. I frirummet ska de 
oskyddade trafikanterna inte behöva oroa sig för motorfordonstrafik, som i princip 
inte bör förekomma.  

Integrerat frirum (IF), rum där fotgängare och cyklister är prioriterade. Motorfordon 
har möjlighet till begränsad inkörning men alltid med stor hänsyn till de oskyddade 
trafikanterna. Låg fart är en förutsättning, liksom prioritet för fotgängare och cyklister.  

 

Mjuktrafikrum (M), rum som omfattar större delen av stadens 
gaturum. Väggarna i rummen utrycker ett anspråk på kontakt och 
närvaro. Rummet bör tillmötesgå människors anspråk att lätt att 
röra sig både längs med och tvärs över rummet. I rummet 
samspelar bilister och oskyddade trafikanter. 

 

Integrerat transportrum (IT), oskyddade trafikanter kan färdas i 
rummet men har ringa anspråk på att korsa det. Det finns också 
ringa anspråk på vistelse i rummet.  
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Transportrum (T), rum för enbart motor-fordonstrafik, 
där gång- och cykelpassager på ett bekvämt och tryggt 
sätt är separerade. bedömts som integrerade 
transportrum medan bostadsområden har bedömts som 
mjuktrafikrum. 

 

 

Bilaga 2 Kvalitetsnivåer 
 

Hastighetsnivåns betydelse för trafiksäkerheten utifrån dimensionerande 
trafiksäkerhetssituation 
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Bilaga 3 Kvalitetsbedömning av nuläget 
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Bilaga 4 Kvalitetsbedömning efter systemanpassning 
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