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Vilka hastigheter tror vi att en årsmodell 2030 skulle klara?



EU mål: Nära noll omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken 2050



Fordonsutveckling nu och framöver
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I vilken hastighet kommer vi att kunna röra oss i 
vägtrafiken?

• Vi kommer inte att köra fortare – givet dagens infrastruktur

• Tvärtom – ökad säkerhet används för att förhindra skador 
som vi inte kan förhindra idag 

• Detta gör att vi måste åka långsammare i vissa situationer



Hur kom vi fram till detta?
• Expertgrupp
• Pre-crash safety

• Icke överskridbar longitudinell kontroll (tvingande ISA), anpassar sig till 
vägmiljön

• Överskridbar lateral kontroll
• Krocksäkerhet

• State-of-art review (riskkurvor)
• Framtidens utveckling tack vare adaptiva system 

• Årsmodell 2030 speglar miniminivån i Sveriges flotta ca år 2050



Resultat: Head-on
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11 ton
A-Pillar intrusion 34 mm

11 ton
A-Pillar intrusion 92 mm

11 ton 
A-Pillar intrusion 222 mm

28 ton 
A-Pillar intrusion 58 mm

28 ton
A-Pillar intrusion 131 mm

28 ton 
A-Pillar intrusion 251 mm

40 45 50



Resultat: Möte

60 20+ = 80

30 20+ = 50

Eugensson et al. (2011)



Resultat: Fotgängare
Eugensson et al. (2011)

0 6+ = 6







Om 6 km/h inte räcker till

0 6+ + 34 = 40



Vilka hastigheter tror vi att en årsmodell 2030 skulle klara?

20

0 6

40 20

60 20

30

15 <95

50

6

60

80

15-
110

40



Vad innebär detta?

• Fordonsindustrin kommer att behöva ta ännu större ansvar
• Är det en mänsklig rättighet att kunna köra över hastighetsgränsen?

• Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Så antingen
• Safety first: samhället offrar framkomlighet för motorfordon
• Stora investeringar i infrastrukturen för att kunna bibehålla eller i vissa 

fall öka framkomlighet



Take-home messages
• Bilarna blir säkrare men lägre hastigheter behövs för att kunna 

komma nära noll omkomna

• 6 km/h är den nya 30 km/h hastighetsgräns

• 40-80 km/h på en vanlig landsväg

• Safety first - minskad framkomlighet för motorfordon eller stora 
investeringar i infrastrukturen


