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1 Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att: 

Uppdra till Samhällsbyggnad, miljö och service att upprätta förslag till hastighetsplaner för 

Arvika kommuns tätorter. 

Förslagen ställs ut för att ge allmänheten möjlighet att inkomma med synpunkter före 

fastställelse. 

Kommunstyrelsen lämnar tidigare rapport om trafikreglering i Arvika stad genom 30-zoner 

utan åtgärd. 

Den 2 maj 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i Sverige, vilket består av 

hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 km/tim upp till 120 km/tim.  

Syftet med ändringen är få hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens 

standard. 

Anpassningen av hastighetsgränserna är avsedd att ge ökad trafiksäkerhet baserad på 

krockvåldsprincipen, en minskad miljöpåverkan samt en ökad respekt och acceptans för 

hastighetsgränserna. 

Sedan 1 augusti 2008 har kommunen möjlighet att besluta om nya hastighetsgränser i steg om 

10 km/tim från 30 km/tim upp till 110 km/tim inom tättbebyggt område. 

Med kommunens tätorter avses tättbebyggt område, som är ett geografiskt begränsat område, 

beslutat av kommunstyrelsen och kungjorts som lokal trafikföreskrift (LTF). 
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2. Arbetsmetod 

Handboken Rätt fart i staden har använts som stöd och arbetsmetodik för att ta fram förslag 

till nya hastighetsgränser. 

Handboken är i första hand framtagen för att lättare hantera de många skiftande 

stadskaraktärerna och transportfunktionerna i staden, vilket redovisas i avsnitt 3-4. 

Motsvarande inventering och analys har utförts för kommunens övriga tätorter och redovisas 

sammantaget i avsnitt 5. 
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3 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen ska ge en uppfattning om vilka förutsättningar som gäller och indelas i 

fem delar: 

• Hastighet – gällande hastighetsgränser 

• Livsrum – inventering av stadens karaktärer 

• Trafiksäkerhet – inventering av dimensionerande trafiksäkerhetssituation (DTSS) 

• Trafiknät – inventering av tillgänglighet 

• Upplevda och uppmätta störningar – inventering av miljöpåverkan 

 

Inventeringen har sammanställts och är utgångspunkt för en kvalitetsbedömning av nuläget 

(se 3.6).  För vägarna 61, 172 och 175 där Trafikverket är väghållare redovisas inga uppgifter 

i sammanställningen. 
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3.1 Hastighet 

Generellt är bashastigheten 50 km/tim i tätort och 70 km/tim utanför tätort. Inom några 

bostadsområden och vid några skolor gäller 30 km/tim. I området kring Solbergaskolan finns 

en zon med rekommenderad hastighet 30 km/tim. På del av Järnvägsgatan ut mot 

Prästängsrondellen gäller 70 km/tim. Vägverket har under hösten 2009 infört nya 

hastighetsgränser för väg 61, väg 172 och väg 175. 
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3.2 Livsrum  

I handboken Rätt fart i staden används livsrumsmodellen för att dela in tätortens gaturum med 

avseende på rummets stadsbyggnadsmässiga funktion. 

I Arvika är i huvudsak två livsrum aktuella, mjuktrafikrum och integrerat transportrum. 

Därutöver har vi identifierat ett mindre område i centrala Arvika som integrerat frirum, och 

transportrum på del av Järnvägsgatan västerut mot Prästängsrondellen. 

De förekommande rummen framgår av handbokens definitioner nedan. 

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 och prioritet för fotgängare/cyklister gäller. Väggarna består ofta 

av hus med entré mot rummet. Olika aktiviteter känns naturliga att göra i rummet. Ytorna har 

delad funktion. Rummen finns i de finaste delarna av stadens nät, i torgbildningar, i 

entréområde, centrala offentliga stadsrum m.m. 

Mjuktrafikrum (M), rum som omfattar större delen av stadens/tätortens gaturum, hit hör 

samtlig bostadsoråden. Väggarna i rummen uttrycker ett anspråk på kontakt och närvaro. 

Rummet bör tillmötesgå människors anspråk att lätt röra i rummets längs- och tvärsriktning. I 

rummet ska bilister och oskyddade trafikanter samspela. Biltrafikens ytor begränsas så 

långt det går med hänsyn till gatornas funktion. 

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. Väggarna vänder 

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

Korsningsanspråket uppkommer i anslutning till korsningar mellan de integrerade 

transportrummen eller andra livsrum. I rummet 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. 

Transportrum (T), rum 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. 

Sträckor som har avvikande karaktär (DTSS) inom områden redovisas separat. 
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Numreringar på kartan anger gator och områden i inventeringen. 
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Integrerat frirum 

Mjuktrafikrum 



10 

 

Integrerat transportrum 

Transportrum   
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3.3 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation (DTSS) 

DTSS är de olika krockvåldssituationer som kan uppstå på sträckor eller i punkter i gatunätet. 

Dessa situationer är bil/bil möte, bil/fast hinder, bil/bil korsande, och bil/gång-cykel. När flera 

av dessa situationer kan uppstå blir den med lägst krockvåldsmotstånd dimensionerande. 
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3.4 Trafiknät 

3.4.1 Huvudvägnät 

Genom Arvika går de övergripande huvudvägarna rv 61, lv 172, lv 175 och lv 873. Dessa 

vägar, där staten är väghållare, har regionala eller nationella start- och målpunkter.Det övriga 

huvudvägnätet är gator för genomfartstrafik genom tätorten eller till och från centrum och 

mellan stadsdelar i tätorten. Övriga gator ingår i lokalvägnätet som till övervägande del har 

målpunkter utmed gatan. 
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3.4.2 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik med buss indelas och benämns som stads-, stom- och regionsbusslinjer. 

Stombuss trafikerar i huvudsak målpunkter inom kommunen medan regionbuss har mer 

avlägsna målpunkter. 

För busslinjer med regionala målpunkter är restid och körtid av betydelse och 

hastighetsgränser har därför stor påverkan. 

Fysiska hastighetsdämpande åtgärder ger nästan alltid negativ påverkan på komfort och 

framkomlighet. Hastighetsdämpande åtgärder bör därför i möjligaste mån förläggas till 

hållplatser eller korsningar där bussen ändå håller låg fart. 
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3.4.3 Utryckningsvägar 

De primära utryckningsvägarna sammanfaller i stort med huvudvägnätet och bildar en inre 

och en yttre ringled i tätorten.  

På de gator som ingår i utryckningstrafikens primära nät är det särskilt viktigt att 

hastighetsdämpande åtgärder såsom sidoförskjutning och gupp förekommer i så liten 

utsträckning som möjligt. lokalnätet, som är utryckningstrafikens sekundära nät, kan en lägre 

hastighet accepteras om sträckorna är korta och inte utryckningstiden blir för lång. 

 

På  
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3.4.4 Cykelvägnätet 

Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Flertalet gc-vägar är separerade från biltrafik, 

men det finns också cykelstråk i blandtrafik. Trygghet och säkerhet påverkas av biltrafikens 

hastighet framför allt i korsningspunkter. 

 

 



16 

 

3.4.5 Trafikmängder 

Uppgifter om trafikmängder på det övergripande huvudvägnätet har lämnats av Trafikverket. 

På det övriga huvudvägnätet utför kommunen återkommande trafikmätningar i 20 punkter. 

Trafikmängden har stor påverkan på buller och luftföroreningar.  
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3.5 Uppmätta och upplevda störningar 

3.5.1 Sjukhusrapporterade olyckor 

Hastigheten är den faktor som enskilt har störst inverkan på trafiksäkerheten. Såväl risken för 

olycka som konsekvenserna av en kollision är direkt sammanhängande med hastigheten. 

Uppgifter om sjukhusrapporterade olyckor är hämtade ur Trafikverkets databas STRADA. 

Centrala delen av tätorten dominerar olyckor mellan bil och gång- och cykeltrafikanter. Ett 

stort antal olyckor har inträffat i cirkulationsplatserna dock ingen med svårt skadade. Ingen 

olycka med dödlig utgång har inträffat under tidsperioden 2002-2008. 
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3.5.2 Luftkvalité  

Kommunen har utfört mätningar av luften i Arvika tätort på 25 punkter mellan 2001-2007 vid 

3-12 tillfällen/punkt. De på kartan redovisade gröna mätpunkterna har en bensenhalt mellan 

1,3-3,9 µg/ m3 som medelvärde och de gulmarkerade mellan 4 och 4,7 µg/ m3. 

Miljökvalitetsnormen för bensen är 5 µg/ m3. 
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3.5.3 Buller 

Buller är i huvudsak beroende av avståndet mellan väg och husfasad samt trafikmängder. 

Det går därför inte generellt att ange vilka hastigheter som ger olika kvaliteter med avseende 

på buller. En sänkning av hastigheten från t.e.x. 50 till 40 km/tim ger en teoretisk sänkning av 

bullernivån med c:a 2 dBA. En förändring av ljudnivån måste uppgå till minst 3 dBA för att 

vara uppfattbar. Uppgifter på bullernivåer enligt karta baseras på teoretiska beräkningar 

utgående från de trafikmängdsmätningar som finns och avstånd till husfasad. 
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3.6 Kvalitetsbedömning av nuläge 

Kvalitetsbedömningen har gjorts med utgångspunkt från befintliga hastighetsgränser. Nätet 

har delats in i 88 delar, varav 66 är sträckor och 22 är områden (se kartbild sidan 8). Var och 

en av dessa delar har bedömts inom kvaliteterna: tillgänglighet för bil, tillgänglighet för 

kollektivtrafik, karaktär, trygghet trafiksäkerhet, luftkvalité och buller. 

 Kvaliteterna bedöms i tre nivåer: God, mindre god  och låg. 

Av 403 bedömningar hamnar 276 på god kvalité 38 på mindre god och 89 på låg kvalité.  

Rent generellt kan konstateras att nuvarande hastighetsgränser ger övervägande god 

tillgänglighet för biltrafik, men låg kvalité för trafiksäkerhet i bostadsområden och 

innerstaden. 
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4 Analys 

Den nulägesbeskrivning som redovisas i föregående avsnitt utgör underlag för analysen vars 

avsikt är att skapa en enhetlig och entydig hastighetsplan. Analysen innehåller följande 

arbetsmoment: 

• Länkoptimering 

• Nätanpassning 

• Systemanpassning 

4.1 Länkoptimering 

Länkoptimeringen är den första sammanvägningen av kvalitetsanspråken. Sammanvägningen 

sker genom att för varje del (sträcka eller område) eftersträva den hastighetsnivå som ger 

övervägande god och mindre god kvalité samt minimerar låg kvalité. Efter utförd 

länkoptimering har antalet sträckor och områden med låg kvalité reducerats från 89 till 3. 
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4.2 Nätanpassning 

I nätanpassningen som baseras på nuvarande hastighetsgränser 30, 50, 70 km/tim eftersträvas 

sammanhängande sträckor och områden med samma hastighetsgräns och att hitta lämpliga 

lägen för skiften av hastighetsgränser. Syftet är också att undvika plottrighet och reducera 

antalet hastighetsskyltar. Antalet sträckor med låg kvalitet minskar då från 89 till 11. 
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4.3 Systemanpassning och förslag till hastighetsplan 

Enligt rekommendationer i handboken bör man eftersträva att på sikt införa ett system av 

jämna hastighetsgränser samt 30 km/tim. I systemanpassningen används därför 30, 40, 60 och 

80 km/tim.  

Antalet sträckor med låg kvalitet minskar då från 89 till 3. De kvarstående sträckorna med låg 

kvalité avser buller och gäller för Kyrkogatan vid Stadsparken, Järnvägsgatan mellan 

Stadsparken-Palmviksrondellen och södra delen av Fallängsvägen. Här föreslås 40 km/tim, 

och ytterligare sänkning av hastigheten ger ingen påverkan på kvalitén för buller. 
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5. Övriga tätorter med förslag till hastighetsplaner 

Samma arbetsmetod har använts för övriga tätorter som för Arvika tätort. (Se sidan 4).  

5.1 Edane 

Tätorten utgörs i huvudsak av bostadsområden. Här finns också järnvägsstation, affärer och  

skola. Industrier, varav Moelven Edanesågen är den dominerande industrin, är lokaliserade 

söder om järnvägen. 

Genom tätorten, i öst-västlig riktning, går väg 677/Edanevägen och från norr ansluter väg 

680/Mangskogsvägen. För dessa är Trafikverket väghållare. 

Gällande hastighetsbegränsning är 50 km/tim utom vid skolan, där det är 30 km/tim. 

Edanevägen, Mangskogsvägen, Arvid Olofssons väg, Movägen och Kummelmovägen har 

bedömts som integrerat transportrum (IT), medan övriga vägar och en kortare sträcka på 

Edanevägen bedömts som mjuktrafikrum (M). 

Dimensionerande trafiksäkerhetssituation (DTSS) är i huvudsak bil-korsande och gång-cykel.  

En trafikolycka finns rapporterad till STRADA. 

Det finns inga mätningar för trafikmängder, luftkvalité och buller. 

Kvalitetsbedömningen visar att av 74 bedömningar är 55 god kvalité, 1 mindre god och 18 av 

låg kvalité. Efter systemanpassning och förslag till hastighetsplan minskar sträckor med låg 

kvalité till 0. 
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5.2 Jössefors 

Genom tätorten går väg 172, som är en övergripande huvudväg, för vilken Trafikverket är 

väghållare. Vägen har bedömts som integrerat transportrum (IT), och DTSS är bil-kors på 

sträckan och 2 punkter med gc-trafik. 

Vägen trafikeras av regionbuss och är primär utryckningsväg.  Nuvarande hastighetsgräns är 

50 km/tim. 

Norr och söder om väg 172 finns bostadsområden, där vägarna är lokalnät och bedömts som 

mjuktrafikrum (M) förutom del av Erik Sundlings väg söder om Taubes väg som är integrerat 

transportrum (IT). 

Industriområdet i väster har i sin helhet bedömts som integrerat transportrum (IT). 

Två trafikolyckor finns rapporterade till STRADA. 

Det finns inga mätningar för trafikmängder, luftkvalité och buller. 

Kvalitetsbedömningen visar att av 21 bedömningar är 13 god kvalité, 2 mindre god och 6 av 

låg kvalité. Efter systemanpassning och förslag till hastighetsplan minskar sträckor med låg 

kvalité från 6 till 0. 
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5.3 Klässbol 

Klässbolsvägen från väg 175 och söderut genom samhället är allmän väg, med Trafikverket 

som väghållare, och har bedömts vara integrerat transportrum (IT). Vägen är huvudväg och 

primär utryckningsväg och trafikeras av stombuss. Fasta hinder och 3 bil-kors är 

dimensionerande för trafiksäkerheten (DTSS). 

Bostadsområden öster och väster om Klässbolsvägen är mjuktrafikrum (M), förutom 

Marielundsvägen som bedömts vara integrerat transportrum (IT). 

Nuvarande hastighetsgräns är 50 km/tim för hela tätorten.  

Två trafikolyckor finns rapporterade till STRADA. 

 Det finns inga mätningar för trafikmängder, luftkvalité och buller. 

Kvalitetsbedömningen visar att av 21 bedömningar är 15 god kvalité, och 6 av låg kvalité. 

Efter systemanpassning och förslag till hastighetsplan minskar sträckor med låg kvalité till 0. 
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5.4 Sulvik 

Tätorten utgörs av bostadsområdet norr om väg 172 och öster om väg 650.  

Området har bedömts som mjuktrafikrum (M) förutom Olof den heliges väg söder om 

Sköldvägen som bedömts vara integrerat transportrum (IT). 

Gc-trafik i området och fasta hinder på Olof den heliges väg är dimensionerande för 

trafiksäkerheten. 

Samtliga vägar är lokalnät, och nuvarande hastighetsgräns är 50 km/tim. 

En trafikolycka finns rapporterad till STRADA. 

Det finns inga mätningar för trafikmängder, luftkvalité och buller. 

Kvalitetsbedömningen visar att det är god kvalité för framkomlighet men låg kvalité för 

trygghet och trafiksäkerhet i området. 

Efter systemanpassning och förslag till hastighetsplan minskar sträckor med låg kvalité från 3 

till 0. 
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5.5 Stommen 

Tätorten utgörs i huvudsak av 3 bostadsområden, vilka bedömts som mjuktrafikrum (M), och 

där gc-trafik är DTSS. 

Genom tätorten och i nära anslutning till bostadsområden och skola går väg 873 och väg 869 

som både är huvudväg, väg för stombuss och primär utryckningsväg, och där Trafikverket är 

väghållare. 

De allmänna vägarna 873, 869 och 871 samt väg till kyrkan har bedömts som integrerat 

transportrum (IT), med fasta hinder och ett flertal bil-kors som dimensionerande för 

trafiksäkerheten. Inom tätbebyggt område har vägarna byggts om till bymiljövägar med 

rekommenderad hastighet 30 km/tim. 

På Skramlevägen förbi skolan är hastigheten begränsad till 30 km/tim, i övrigt gäller 50 

km/tim. 

Två trafikolyckor finns rapporterade till STRADA. 

Det finns inga mätningar för trafikmängder, luftkvalité och buller. 

Kvalitetsbedömningen visar att av 34 bedömningar är 25 god kvalité, och 9 av låg kvalité. 

Efter systemanpassning och förslag till hastighetsplan höjs kvalitén för trygghet och 

trafiksäkerhet medan tillgängligheten för bil blir något sämre på de allmänna vägarna. 

Sträckor med låg kvalité minskar från 9 till 0. 
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5.6 Glava 

Det finns 3 kommunala gator i Glava, Yrevallsvägen, Knollstigen och Industrivägen.  

Yrevallsvägen och Knollstigen har bedömts vara mjuktrafikrum (M) där gc-trafik är DTSS, 

medan Industrivägen är integrerat trafikrum (IT). 

Genom tätorten går väg 648 där Trafikverket är väghållare. Utefter vägen som bedömts vara 

integrerat transportrum (IT) finns kyrka, skola, brandstation, bibliotek, vårdhem, affär och 

bensinstation. Dimensionerande för trafiksäkerhet är fasta hinder och 6 bil-korsande. 

Väg 648 trafikeras av stombuss och är primär utryckningsväg för räddningstjänsten.  

Inom tätortsgränsen ansluter väg 646 och väg 647 till väg 648. Alla tre klassas som 

huvudvägar. 

Nuvarande hastighetsgräns är 50 km/tim för alla vägar inom tätorten. 

Två trafikolyckor finns rapporterade till STRADA. 

Det finns inga mätningar för trafikmängder, luftkvalité och buller. 

Kvalitetsbedömningen visar att av 29 bedömningar är 23 god kvalité, och 6 av låg kvalité. 

Efter systemanpassning och förslag till hastighetsplan finns inga sträckor med låg kvalité för  

varken tillgänglighet för bil eller trygghet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
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6. Hastighetsavvikelser 

Hastighetsplanen visar att 93 sträckor eller områden får sänkt hastighet med 10 km/tim, och  

7 sträckor behåller den hastighet de har i dag. 31 sträckor eller områden, i huvudsak 

industriområden, infartsgator och vägar där Trafikverket är väghållare, får höjd hastighet med 

10 km/tim. 

 

Vid skolorna i Jössefors, Dottevik, Gate, Haga och Styckåsen samt infarten till sjukhuset vid 

Gate föreslås sänkt hastighet från 50 till 30 km/tim,  

I området kring Solbergaskolan och Centralskolan införs hastighetsbegränsning till 30 km/tim 

i stället för som nu rekommenderad hastighet 30 km/tim. 

 

En sammanställning av antalet sträckor och områden med hastighetsavvikelser framgår av 

nedanstående tabell: 

Hastighetsförändring mot befintlig Km/tim 

 -20 -10 0 +10 

Arvika 6 60 5 22 

Edane  14 1 2 

Glava  4  3 

Jössefors 1 3  1 

Klässbol  3  2 

Stommen  7  1 

Sulvik  2   

Summa 7 93 6 31 
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7. Genomförande 

Den föreslagna hastighetsplanen bör ge avsevärd förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter. Hur mycket den faktiska hastigheten påverkas och vilka åtgärder som behöver 

vidtas i den fysiska trafikmiljön bör följas upp, analyseras och en åtgärdsplan upprättas, som 

underlag för verksamhetsplanen i det löpande budgetarbetet. 

Exempel på tänkbara åtgärder kan vara avsmalning av breda gator, förhöjda gatukorsningar 

och refuger för att öka acceptansen hos bilförarna för den lägre hastigheten samt öka 

trafiksäkerheten hos oskyddade trafikanter. 

Befintliga hastighetsskyltar behöver bytas ut och kompletteras med ytterligare nya skyltar inkl 

stolpe och fundament, till en bedömd kostnad av 400 tkr. 

Före genomförande skall samråd hållas med Trafikverket, Länsstyrelen, Kollektivtrafiken, 

Polisen, Räddningstjänst och andra berörda. Planen bör också ställas ut för allmänheten i 

samband med samrådet. 
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