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Hastighetsefterlevnad – läget 2018
A) På det statliga vägnätet
Andel trafikarbete inom hastighetsgräns 2018: 45 %
Andel trafikarbete inom hastighetsgräns på ej
mötesfria vägar med 70-90 km/tim:
48 %

Mål 2020: 80 %
Mål 2020: 80 %

B) På det kommunala vägnätet
Andel trafikarbete inom hastighetsgräns 2018: 66 %

Mål 2020: 80 %

Detta ligger ej i linje med nödvändig utveckling mot uppsatta mål!
(Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2018, Trafikverket)

Körkortsåterkallelser
• 18 234 körkortsåterkallelser under år 2018 p.g.a. ”en väsentlig
överträdelse, vanligen fortkörning” (återkallelsegrund 4)
• ”Väsentlig överträdelse” kan också innebära exempelvis körning
mot rött ljus eller att man rattsurfat med mobilen i handen i
samband med körning
• Spärrtiden vid fortkörning varierar från 2-8 månader, beroende på
omständigheterna i det enskilda fallet

Förstudien ”Villkorlig körkortsåterkallelse med ISA vid
hastighetsöverträdelse” 2018 med stöd av Skyltfonden
• Syftet med förstudien har varit att få svar på om det finns intresse
att genomföra en svensk försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse (körkort med villkor om ISA-system) med
personer som riskerar att få körkortet återkallat på grund av
fortkörning
• Arbetet har främst inriktats på att undersöka intresset för ett
sådant försök – hos förare som fått sitt körkort återkallat på grund
av hastighetsöverträdelse samt hos politiker och beslutsfattare.

Hur fungerar ISA?
• ISA står för "Intelligent stöd för anpassning av
hastighet" (från den engelska betydelsen:
"Intelligent Speed Adaption")
• Det är ett fordonsbaserat, tekniskt stödsystem
som ger föraren hjälp att inte överskrida
gällande hastighetsgräns, ex. genom ljudoch/eller ljussignal på instrumentpanelen
• Möjlighet finns till loggning och uppföljning av
förarens hastighetsanpassning
Bilder:
Folksam

Metod och material
• En litteraturstudie för att kortfattat ge en översikt av erfarenheter
av försök med ISA, både i Sverige och internationellt
• Två olika enkätstudier: A) med personer som fått körkortet
återkallat på grund av hastighetsöverträdelse B) med ledamöter i
riksdagens trafikutskott

Litteraturstudien – tidigare erfarenheter (1)
Erfarenheter från storskaliga försök med ISA 1999-2002 i Borlänge, Lidköping,
Lund och Umeå.
• Bättre trafiksäkerhet utan att restiden förlängs
• Spridningseffekter på övrig trafik
• Deltagarna i försöken upplevde att man blivit en bättre bilförare med ISA
och att det är lättare att hålla hastighetsgränserna med ISA
• Hög acceptans för ISA
Källa: Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA). Resultat av storskalig
försöksverksamhet i Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå under perioden 1999-2002,
Vägverket 2002

Litteraturstudien – tidigare erfarenheter (3)
Erfarenheter från forskningsprojektet ”Grönt ljus” 2011-2012
• Halvering av de totala hastighetsöverträdelserna i testgruppen jämfört med kontrollgruppen
under försöksperioden
• Mer än 90 procent av deltagarna i testgruppen angav i utvärderingen att Grönt ljus hade gjort det
lättare för dem att hålla rätt hastighet.
• Incitamentet lägre försäkringspremie fungerade också bra. Nio av tio i
• försöksgruppen fick någon premierabatt baserat på sin körning och sex av tio fick minst 25
procents rabatt.
• Projektet visade att det går att förändra körbeteende och körstil genom att kombinera
hastighetsstöd med ekonomiska incitament. Flera försäkringsbolag erbjuder sådana lösningar.
Källa: Stigson, Helena, Krafft, Maria, Kullgren, Anders och Rizzi, Matteo, Grönt ljus. Kan en säkrare trafik uppnås med
hjälp av ISA (Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) kopplad till en bonusgrundad bilförsäkring?, Stockholm 2012

Enkäten med förare (1)
• 51 förare har svarat
• 47 av 51 förare menar att körkortsåterkallelsen har påverkat dem
negativt i vardagen
• Kommentarer, exempel: ” Jobbar som resande säljare vilket gör mig väldigt beroende av körkort.
Bor även på landet, ca 1 h promenad från kollektiv trafik, ”Fick avsluta skolgång, begränsad vid arbetsansökan”,
”Kunde inte utföra mitt arbete på 3 månader”, ”Att ansvara för driften av 3 bolag med 18 anställda är en hanterlig
uppgift men att göra det utan bil är mycket krävande. Bolagen finns på flera ställen i landet”, ” Blev av med jobbet så
mycket stor påverkan”,

Enkäten med förare (2)
Frågan ” Har du under din
återkallelsetid ändå vid något
tillfälle kört fordon utan att du
haft ett giltigt körkort?
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Jag vill inte svara
på den frågan

Intresset för körkort med villkor om ISA som
alternativ till körkortsåterkallelse
• Samtliga var positiva till den möjligheten
• Alla utom en skulle vara beredda att betala för deltagande, från
500 kronor i månaden till över 2000 kronor i månaden. En
tillfrågad kunde tänka sig att betala ända upp till 10 000 kr per
månad. Flera uppgav summor som 3 000 kr och 5 000 kr per
månad.
• 38 av 51 skulle vid deltagande gärna ha en varnande och
loggande utrustning där resultat överförs till Transportstyrelsen

Enkätundersökning bland riksdagsledamöter
• 11 mottagna svar och representation från samtliga partier
• Samtliga sade sig vara positiva till ett försöksprojekt med villkorat
körkort kopplat till ISA system, förutsatt att deltagandet är frivilligt

Frågan: ”Skulle du kunna tänka dig att även återkallelsetiden för
hastighetsöverträdelse ses över om man genomför ett villkorat testprojekt
kopplat till hastighet?”
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Sammanfattning och rekommendationer
• Tidigare erfarenheter och utvärderingar visar att användning av ISA-teknik
ger möjlighet att förändra körbeteende så att bättre hastighetsefterlevnad
uppnås
• Acceptansen för att på sikt införa ”körkort med villkor om ISA” förefaller god,
både bland förare och beslutsfattare
• En ökad användning av ISA ställer krav på god ajourhållning av Nationella
Vägdatabasen
• Ett geografiskt och tidsmässigt begränsat försök borde övervägas

Tack för oss!
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