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VTI notat 67-2000

Förord
Inom Vägverket (VV) bedrivs ett utvecklingsprogram benämnt alternativa 13m-
vägar. Syftet med detta program är att på ett kostnadseffektivt sätt öka trafik-
säkerheten på befintliga 13m-vägar och motortrafikleder (ML) med väsentligt
lägre investeringskostnader och mindre intrång än vid traditionella åtgärder. För
att säkerställa att syftet uppnås bedrives en omfattande utvärdering av de åtgärder
som vidtas inom ramen för utvecklingsprogrammet. Denna utvärdering görs av en
arbetsgrupp med representanter från VV och VTI.

Resultat och analyser från utvärderingen dokumenteras som lägesrapporter en
gång per halvår. På grund av ett stort allmänt intresse såväl inom som utom VV
har beslutats att ge ut dessa halvårsrapporter som Notat i VTIs löpande rapport-
serie. Första utgåvan var Halvårsrapport 1-99, utgiven som VTI notat 53-1999.
Halvårsrapport 2-99 finns utgiven som VTI notat 27-2000.

Det skall påpekas att i denna dokumentation gjorda slutsatser och hypoteser
helt och hållet är arbetsgruppens egna och på intet sätt skall betraktas som VTIs
eller VVs officiella ståndpunkter.

Denna dokumentation är upplagd enligt följande:
De viktigaste resultaten och erfarenheterna redovisas i en tämligen fyllig sam-

manfattning. De flesta resultaten erhållna hittills redovisas i huvudtexten men utan
metodbeskrivning och analys. Innehållet fokuseras mot de resultat som fram-
kommit senaste halvåret, men för att få kontinuitet i framställningen upprepas en
del av de viktigaste resultaten från tidigare dokumentationer. I bilagorna finns där-
emot en komplett dokumentation med metodbeskrivningar, analyser och resultat.
Detta innebär dock att samma text eller formuleringar kan återfinnas på flera stäl-
len.

Projektledare för utvärderingen är Arne Carlsson VTI, som skrivit merparten
av texten och svarat för sammanställning och redigering av detta notat. Ulf Brüde
VTI har bidragit med merparten av text om trafiksäkerhetsstudier i avsnitt 3.3, 4.3
samt motsvarande avsnitt i bilagorna 1 och 2. Birger Nygaard VTI har skrivit om
trafikantattityder i avsnitt 3.2. Torsten Bergh VV har behandlat uppföljning av
drift och underhåll i kapitel 7 och sammanställt erfarenheter från projekteringen i
kapitel 8. Han har dessutom bidragit med värdefulla kommentarer och synpunkter
på dokumentationen i sin helhet. Magnus Larsson VV har bidragit med text till
bilaga 4.

Vidare har förutom ovanstående ett stort antal personer på VTI, VV och från
entreprenörer deltagit i det löpande projektarbetet inom ramen för utvecklingspro-
grammet.

Linköping i oktober 2000

Arne Carlsson
Projektledare
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Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Detta är den femte utvärderingsrapporten i Vägverkets (VVs) utvecklingsprogram
alternativa 13 m-vägar. Syftet med programmet är att finna och klarlägga

•  rätt standard- och kostnadsnivå för de föreslagna åtgärderna med inriktning att
minska svåra mötes- och avkörningsolyckor, vilka svarar för drygt hälften av
alla döda och svårt skadade på 13 m vägar

•  rätta drift- och underhållsmetoder och kostnadsnivåer
•  framkomlighets-, trafiksäkerhets- och miljöeffekter
•  trafikantattityder

VVs och VTIs bedömning innan utvecklingsprogrammet startade var att mittsepa-
rering med räcke, s.k. 2+1-väg med mitträcke, och sidområdesåtgärder inom väg-
området kan ha en mycket stor trafiksäkerhetseffekt, sannolikt ca 20 till 30% men
kanske ända upp till 50% minskning av antalet döda och svårt skadade (länk ex-
klusive viltolyckor), att jämföra med ca 60% för motorväg (MV). 2+1-väg med
räcke skulle då vara ca 5 gånger mer effektiv än motorväg vid trafikflöden i om-
rådet 5-10 000 f/d beräknat efter nyckeltalet minskat antal döda och svårt skada-
de/investering. Svårigheten är att finna rätt nivå på övriga åtgärder för att begränsa
barriäreffekten, förhindra nya trängningsolyckor m.m. och samtidigt begränsa
kostnader och intrång.

Programmet omfattade ursprungligen sex objekt med mittseparering med
räcke, ett per VV-region utom Stockholm, se tabell på sidan 7. Dessutom har yt-
terligare ett antal objekt tillkommit i VV-regionernas översyn av befintliga 13 m-
vägar, bland annat två objekt som är 2+1-väg med enbart vägmarkering (mål-
ning). Dessutom har ett ytterligare antal sträckor försetts med sidoräcken på läng-
re avsnitt. Effekterna av 2+1 med enbart vägmarkering var dock på förhand om-
stridda, från mycket positiva bedömningar i Tyskland till negativa i Norge. VVs
och VTIs bedömning var på maximalt 10% effekt.

Fyra objekt med 2+1-utformning har hittills öppnats för trafik. Det första är E4
Gävle-Axmartavlan, där södra delen, ca 14 km, sedan juni 1998 är ombyggd till
2+1-väg med mitträcke. Norra delen, ca 18 km, var sedan augusti 1997 omgjord
till 2+1-väg med vägmarkering. Under september-oktober 1999 har dock den söd-
ra delen med mitträcke förlängts med ytterligare ca 8 km mot norr och omfattade
totalt ca 23 km medan norra delen med målning var ca 9 km lång. Dessa sista
9 km har försetts med mitträcke under tiden maj-juni 2000.

Det andra objektet, E22 Karlshamn 12 km, är sedan september 1998 omgjord
till 2+1-väg med vägmarkering med portaler vid övergångssträckorna.

E22 Hörby öppnades så sent som den 20 december 1999 som 2+1-väg med
mitträcke. Denna sträcka som är 6,5 km lång har enbart två delavsnitt i varje rikt-
ning.

Senaste objektet, Lv 100 Vellinge med längden 5 km, öppnades som 2+1 med
målning i slutet på oktober 1999. Här finns också enbart två delavsnitt i varje rikt-
ning.

Under kommande år kommer ytterligare ett antal objekt på motortrafikled
(ML) att öppnas med mitträcke, se tabell på sidan 56.

Denna rapport lägger tyngdpunkten vid det utvärderingsarbete som gjorts på de
två förstnämnda objekten. Ingen detaljerad utvärdering har hittills påbörjats för de
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två objekten i Skåne, förutom uppföljning av olyckor. Erfarenheterna hittills kan i
korthet sammanfattas enligt följande:

Trafiksäkerhet
Vid utvärdering av trafiksäkerheten studeras olycksutfallet, antal, skadeföljd och
olycksförlopp, på de olika objekten efter ombyggnad. Utfallet jämföres mot två
olika kontrollmaterial. Det ena utgörs av genomsnittliga antalet olyckor, skadade
och dödade för landets alla 13 m-vägar och ML (med 90 km/h) under åren 1991-
96. Det andra materialet är VVs nuvarande trafiksäkerhetsmodell för en modern,
nybyggd ML med flacka slänter också med 90 km/h. Med denna modell förväntas
vid samma hastighetsgräns utfallet bli ca 30% färre svårt skadade eller dödade
jämfört med det historiska kontrollmaterialet 1991-96. I framställningen nedan
redovisas ett intervall för ”normalt utfall”, baserat på beräknat olycksutfall från
båda dessa kontrollmaterial.

•  Trafiksäkerhetseffekten på olyckor med dödade och svårt skadade förväntades
bli stor på 2+1 med räcke, ca 20-30% och kanske ända upp till 50% enligt
ovan. Utfallet t.o.m. juni 2000, över 24 månader på E4 Gävle-Axmartavlan
och drygt 6 månader på E22 Hörby, är 1 svårt skadad jämfört med 4,5-6,5
svårt skadade eller dödade personer enligt normalt utfall beräknat som
ovan beskrivits. Olyckan med en svårt skadad beror enligt föraren på sjukdom
och kan ej knytas till vägutformningen. Detta får betraktas som ett positivt re-
sultat. Dock har två allvarliga incidenter inträffat, en i samband med vägar-
bete vid räckesreparation då en personbil i vänster körfält körde in i en skärm-
vagn. Fordonet blev totalhavererat men utan några personskador som följd.
Det andra fallet var en lastbil som havererat i vänster körfält och där en per-
sonbil i samband med omkörning körde in i densamma. Konsekvensen blev
bara två lindrigt skadade men en totalförstörd personbil.

•  Mot bakgrund av bl.a. ovanstående kan det för ML finnas anledning att revi-
dera den bedömning som gjordes i förstudien. Effekten kan nu bedömas vara
från 30% upp till 50% med sidoområdesåtgärder för svårt skadade och dödade
på länkar. Detta skall jämföras med en effekt på 60% för MV. Om enbart
dödade betraktas är effekten rimligtvis större. Eftersom effekten för MV är ca
80% så kan 2+1 med räcke medföra en reduktion med mer än 50% för dödade.
För vanlig 13 meters väg finns ännu inga data med mitträcke. Därför kvarstår
den ursprungliga bedömningen med en effekt på 20-30% för svårt skadade
och dödade på länk och kanske upp till 50% med sidoområdesåtgärder.

•  Inom VV har gjorts en nationell djupstudie avseende olyckor med döds-
olyckor under åren 1997-98. Därvid gjordes bedömningen att dödade i mötes-
och omkörningsolyckor med frontalkollision skulle kunnat minskat med ca
90% om mitträcke funnits på 13 m väg och ML. För singelolyckor med döda-
de uppskattades effekten till ca 50%. Beträffande mötesolyckor finns det i hit-
tills dokumenterat olycksmaterial inte något som motsäger denna bedömning,
medan antalet singelolyckor med svår skadeföljd är få och inget säkert kan
sägas förutom att det finns en positiv effekt även för singelolyckor.

•  Trafiksäkerhetseffekten av 2+1 med vägmarkering var omdiskuterad, men en
förväntan om viss positiv effekt (uppemot 10%) fanns. Utfallet hittills, 64
månader sammanräknat för tre sträckor på E4, E22 och Lv 100, är totalt 9
dödade eller svårt skadade jämfört med normalt utfall 8-11,5, således ett
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helt normalt utfall. Alla dödsolyckor är dock mycket speciella och beror pri-
märt inte på utformningen. På båda dessa sträckor har dock inträffat flera
olyckor med överkörning till vänster, sammanlagt 13 stycken med två dödade
(speciella omständigheter) och tre svårt skadade som följd. I ett fall utan
personskada var möteskollision nära. Sammanfattningsvis kvarstår dock
hypotesen att viss total olycksreduktion (uppemot 10% på svårt skadade och
dödade) kan erhållas med 2+1 med markering men någon sådan effekt på
svåra olyckor kan ännu inte fastställas. Olyckor med överkörningar till vänster
är ett stort problem som inte synes ha minskat utan har samma relativa andel
som för vanliga 13 m-vägar och ML. Dock noteras en minskning av denna
andel på målad del av E4 Gävle-Axmartavlan, där andelen före åtgärd var
extremt hög.

•  Räckespåkörningarna förväntades bli många. Erfarenheterna är hittills mer
negativa än förväntat med 96 räckespåkörningar t.o.m. juni 2000 för all väg-
längd med mitträcke på E4. Av polisrapporterade räckespåkörningar framgår
dock att i bara ca 30-35% av fallen var räcket den primära orsaken då ett
fordon av ouppmärksamhet kört in i räcket. I övriga 65-70% har fordonet in-
fångats i räcket efter sladd, punktering, vindkast eller annan orsak. I några fall
har föraren efteråt uttalat sig om att utan mitträcke hade risk för mötesolycka
förelegat. Merparten av påkörningarna, 61 stycken eller ca 65%, har skett på
enfältiga avsnitt och ca 8 påkörningar i övergångssträcka 2 till 1, vilket är en
mindre andel än procentuell längd med 2 till 1-övergång (drygt 10%). En
rimlig slutsats är att olyckor med svåra konsekvenser har förhindrats och i
stället blivit räckespåkörningar med begränsade skador.

•  Frekvensen av räckespåkörningar har en minskande tendens. Jämfört med
december 1999 har kvoten för påkörningar minskat med 15%. Den belagda
stödremsan kan ha viss effekt beträffande räckespåkörningar, eftersom frek-
vensen har sjunkit för tiden efter det beläggningen gjordes. Dock kvarstår den
stora snedfördelningen mellan avsnitt, drygt 65% har fortfarande inträffat på
enfältigt avsnitt. Därför kan den minskade frekvensen av räckespåkörningar
också förklaras av en ökad tillvänjning från trafikanternas sida.

Trafikantattityder
•  Attitydundersökningar från hösten 1998 pekade på att trafikanterna föredrar

2+1-väg med målning framför 1+1-väg. Endast ett marginellt antal ansåg att
2+1-väg med räcke är bäst.

•  Vid en upprepad undersökning hösten 1999 var det emellertid ca 40% av
trafikanterna som ansåg att 2+1-väg med räcke är den bästa utformningen mot
ca 30% som föredrog 2+1-väg med målning. Den förändrade uppfattningen är
entydig och markant. Förändringen är speciellt markant hos de vägkantsinter-
vjuade, som omfattar en stor andel av icke lokal trafik, och främst bland per-
sonbilsförare.

•  Sammanfattningsvis visar undersökningarna entydigt att de tillfrågade trafi-
kanterna, både på vägen mellan Gävle och Axmartavlan och i regionen runt
Gävle, har ändrat uppfattning rörande användningen av 2+1 körfält med mitt-
räcke. Från en generellt negativ attityd mot denna utformning och dess in-
verkan på trafiken har det under 1999, delvis grundat på egen körerfarenhet på
sträckan, svängt till ett generellt accepterande av utformningen.
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Framkomlighet
•  Hastigheterna hade förväntats minska något på grund av lägre hastighet i en-

fältiga avsnitt. Utförda mätningar på E4 Gävle-Axmartavlan vid 90 km/h
säger att reshastigheterna för personbilar (pb) tvärtom har ökat något, 2 km/h
vid mitträcke och 4 km/h vid målning, räknat från nivån 99 km/h före åtgärd.
Mätningar på E22 Karlshamn visar på en ökad reshastighet med ca 1 km/h
upp till knappt 96 km/h jämfört med vanlig ML.

•  Vid höjd hastighetsgräns till 110 km/h på E4 ökade pb-hastigheterna med
ytterligare 7,5 km/h på målad del och med 6 km/h på räckesdelen. Detta inne-
bär att genomsnittliga hastighetsnivån på räckesdelen våren 00 för pb är 107,5
km/h och 110,5 km/h på målad del. Den sistnämnda hastigheten är samma
som hösten 1996 på väg med breda körfält och med 110 km/h. Detta gäller för
flöden upp till 500 f/h i en riktning. Vid högre flöden sjunker hastigheten
svagt i enfältiga avsnitt. Utförda studier visar dock på betydande hastighets-
variation i körförloppet mellan en- och tvåfältsavsnitt vid höga flöden (över
800 f/h i en riktning).

•  Övergångssträckan 2 till 1 körfält befarades av många att få både vävnings-
och framkomlighetsproblem. Hittills har övergångarna fungerat väl, särskilt
med räcke. Andelen fordon i vänster körfält vid övergångssträckans början är
liten på väg med mitträcke. Men vid ett tillfälle med mycket höga flöden har
kapacitetssammanbrott på grund av för höga trafikflöden ägt rum. Det var
annandag påsk 2000 med mycket höga trafikflöden i riktning söderut. Över-
gångarna två till ett körfält blev överbelastade vid vävning till ett körfält med
stopp och långa köer som följd. Jämförelse med en mätpunkt i Uppsala län ger
en skattning av maximala flödet på 1 600-1 650 f/h, räknat över en 15-minu-
tersperiod. Motsvarande data för kapaciteten på en vanlig ML kan uppskattas
till ca 1 900-1 950 f/h, vilket är vad som gäller för höger körfält på en motor-
väg.

•  Farhågor fanns att framkomligheten avsevärt skulle kunna försämras av tra-
fikstopp vid haverier och olyckor på grund av den trånga enfältiga sektionen.
Fyra större incidenter med blockeringar och längre trafikstopp har hittills rap-
porterats på räckesdelen på E4. Två fall är felkörningar av dispenstransporter,
en för hög och en för bred, medan de två övriga är ett fordonshaveri och en
bilbrand. Dessutom har en kortare avstängning på en timme gjorts vid en
olycka i tvåfältigt avsnitt. Möjligheterna att öppna mitträcket har inte ut-
nyttjats som det var planerat.

Drift och underhåll
DoU-kostnader för 13 m vägar och motortrafikleder
En förstudie innan utvecklingsprogrammet startade utgick från DoU-kostnads-
modell (prisnivå 1996) i EVA 2.1 (program för objektsanalys). Denna modell gav
stora skillnader mellan vägtyper och för olika trafikflöden:

•  motorväg ca 50% dyrare än motortrafikled som är ca 60% dyrare än 13 m väg
•  en fördubbling av trafikflödet innebär en 30% ökning för motortrafikled

Nivån för en motortrafikled med som Gävle-Axmartavlan ca 8 500 axelpar i årsdygnstrafik
(ådt) låg på ca 150 kkr/km (exkl. skattefaktor) mot ca 95 kkr för en vanlig 13 m väg vid
samma flöde.
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EVAs DoU-kostnadsmodell har setts över i ett parallellt pågående effekt-
projekt. Resultatet är att skillnaderna mellan vägtyperna liksom flödesberoendet
minskat kraftigt. Nivån för en motortrafikled med ÅDT ca 8 500 axelpar ligger på
ca 120 kkr/år och km (exkl. skattefaktor) och det finns inte någon skillnad mot
vanlig 13 m väg oavsett trafikflöde.

Merkostnader för 2+1 vid motortrafikled
Merkostnaderna för 2+1 räcke på Gävle-Axmartavlan enligt förstudien och nu-
varande bedömningar, i båda fallen drygt 100 kkr/km och år, redovisas per åtgärd
i tabellen nedan. Ökningen procentuellt är i nivån 80% för förstudien och ca 100%
jämfört med reviderad modell.

Förstudien Nuvarande bedömning
Räckespåkörningar:

0,5 st/Mapkm a 30 kkr/st;
exemplet räknade lågt med 45 kkr/km och år
(dvs. 0,5)

Hittills 1,0 st/Mapkm a 33 kkr/st;
dvs. ca 90 kkr/km och år

Beläggning:
ingen fördyring inga nya erfarenheter

Stopp vid olyckor:
enfältigt 1 tim/år; kostnad av ca 25 kkr/km
och år

0

Fasta arbeten:
1 dag/3 år, kostnad ca 20 kkr/km och år minst samma dvs. 20 kkr/km och år

Vinterväghållning:
högre salt- och tvättkostnader; totalt 35
kkr/km och år

väsentligt mindre höjningar, ca 5-10 kkr/km
och år

Total merkostnad:
ca 125 kkr/km och år ca 115-120 kkr/km och år

Räckesreparationer
Räckesreparationer bedömdes bli ett betydande problem med en nivå i intervallet
0,5-1,0 påkörningar/miljon axelparkm, dvs. ca 2 per km och år. Nivån hittills
ligger på 0,85 men har en sjunkande trend.

Arbetsmiljön vid räckeslagning är ett stort problem. En incident med påkörning
av skärmvagn har inträffat enligt ovan.

Vinterväghållning
Det uttrycktes i förstudien stora farhågor för vinterväghållning:
•  svårigheter att ploga och låga ploghastigheter
•  vatten samt snövalls- och isbildning vid mitträcket
•  ökade saltmängder
•  höga kostnader för kantstolptvätt

Vinterväghållningen har i stort sett gått bra. Ploghastigheterna, ca 30 km/h, har
legat på samma nivå som före åtgärd och på uppföljda kontrollsträckan. Det har
inte varit några problem att hålla rent mot räcket. Förarna upplever dock arbetet
som stressande. Flera olyckor har inträffa vid omkörning av plogbilar. Svårigheter
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att köra om leder till kolonner bakom plogfordonen. För en plogsträcka på 10 km
kan det bli kolonner på 20 till 50 fordon efter plogbilen, beroende på timflödet.

Några problem med vattensamlingar och isbildning har inte noterats. Däremot
är trafikflödet i omkörningsfältet så lågt, ca 300 f/dygn, att det är svårt att hålla
det rent.

Snövallar bildas mot de befintliga broräckena och även vid sidoräcken
monterade i beläggningskant. Dessa snövallar måste lastas ut nattetid.

Samordning och om- och överledningar av trafiken
E4 Gävle-Axmartavlan har sedan ca årsskiftet 1999/2000 permanent omlednings-
vägvisning kombinerad med VMS-tavlor (omställbara skyltar). Räckesrepara-
tioner sker utan om- eller överledning. Arbetena sker från omkörningsfältet samt
med varningsskyltning på VMS-tavlorna.

Arbeten utöver räckeslagning såsom kantstolpstvätt, brospolning, slåtter m.m.
utförs vid lågfrekvent trafik under kvälls- och nattetid för att slippa omledning till
gamla E4. Sedan årskiftet kombineras detta med VMS-skyltar. Det rekommende-
ras att dessa planeringsbara arbeten utförs nattetid både på enfälts och tvåfälts-
delarna.

Beläggning, markering, räcken och diken åtgärdades före öppnandet.
Investeringarna i VMS-skyltar, omledningsvägvisning samt driftkostnader för

detta samt trafikantkostnaderna vid omledning bedöms ligga i samma årsnivå som
förstudiens bedömningar.

Erfarenheter från projektering
Utvecklingsprogrammets inriktning var:

•  2+1 med räcke inom 13 m bredd och inom befintligt vägområde till 1-2
Mkr/km

•  2+2 med räcke till ca 4-6 Mkr/km
•  ej fullständig GC- och anslutningsseparering

Inriktningen syftade till att kostnadseffektivt åtgärda det stora problemet mötes-
olyckor och i andra hand det näst största problemet singelolyckor. Åtgärder för
GC-trafik bedömdes mindre effektiva på 13 m vägar med 90 och särskilt
110 km/h. Det ingick i beslutet att acceptera att de ca 5 m breda enfältiga sträckor-
na skulle medföra störningar vid haverier och vid långsamgående trafik.

De fyra 2+1-utvecklingsprojekten blir alla breddade till ca 14 m efter agerande
från regionerna för standardhöjningar. Kostnaderna har därigenom också hamnat
över beslutets inriktning på 1-2 miljoner kr/km. Erfarenheterna från pågående pro-
jekt pekar på kostnader i storleksordningen 3-5 Mkr/km för 2+1-väg.

Inriktningen för de ”nya” kommande motortrafikledsprojekten är dock gene-
rellt en större förståelse för argumenten att behålla 13 m vägbredd och att hålla
projektet inom vägområdet. Detta gäller framför allt när livslängden bedöms kort,
mindre än ca 20 år.

De två 2+2-projekten har båda hamnat i nivån ca 10 Mkr/km.
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1 Bakgrund
Inom Vägverket (VV) bedrivs ett utvecklingsprogram benämnt alternativa 13m-
vägar. Syftet med detta program är att på ett kostnadseffektivt sätt öka trafik-
säkerheten på befintliga 13m-vägar och motortrafikleder (ML) med väsentligt
lägre investeringskostnader och mindre intrång än vid traditionella åtgärder. Dessa
vägar, med en total längd på ca 3 700 km varav 350 km ML, uppbär ca 25% av
trafikarbetet på huvudvägnätet men omfattar endast 14% av dess längd. På dessa
vägar dödas årligen nästan 100 trafikanter och skadas svårt nästan 400, vilket
motsvarar nästan 25 respektive 20% av totalantalet på statliga vägar.

För att säkerställa att syftet uppnås behövs en omfattande utvärdering av de åt-
gärder som vidtas inom ramen för utvecklingsprojektet. Denna utvärdering skall
följa upp att man inom ramen för utvecklingsprogrammet beaktar följande punk-
ter:

•  rätt standard- och kostnadsnivå för de föreslagna åtgärderna, vilkas huvudsyfte
är att minska svåra mötes- och avkörningsolyckor, som svarar för cirka hälften
av alla döda och svårt skadade på 13 m vägar

•  rätta drift- och underhållsmetoder och kostnadsnivåer
•  klarlägga framkomlighets-, trafiksäkerhets- och miljöeffekter
•  klarlägga trafikantattityder

Erfarenheterna ska utnyttjas för att bedöma den långsiktiga användningen av åt-
gärderna.

Utvecklingsprogrammet bestod ursprungligen av sex olika objekt med mitt-
separering med räcke, ett per VV-region. Fyra stycken utgörs av 2+1-väg med
mitträcke och två stycken av 2+2-väg med räcke enligt nedanstående tabell

Objekt Typsektion Planerad
byggtid

E 65 ca Börringe-Skurup, 12 m väg 15,75:2+2_rä 00-01
Rv60 ca Lillån-Lilla Mon, 13 m väg 15,75:2+2_rä 00-01
E4 ca Stöcksjö-Håknäs, 13 m väg 13:2+1_rä 99-01
E4 Gävle-Axmartavlan, södra delen, ML
E4 Gävle-Axmartavlan, norra delen, ML

13:2+1_rä
13:2+1_m/rä

1998
1997/99/00

E22 Valdemarsvik-Söderköping, 13 m väg 13:2+1_rä vår 01
Rv 45 syd Säffle, 13 m väg 13:2+1_rä 00-01

Senare under 1998 har tillkommit ett objekt som är 2+1-väg med vägmarkering,
13:2+1-m. Denna sträcka benämns E22 Karlshamn och utgörs av ca 12 km ML på
E22 mellan Mörrum och Karlshamn Östra. Under hösten 1999 har ytterligare två
objekt i Skåne tillkommit. Det första är en 2+1-väg med mitträcke på E22
förbifart Hörby, ca 6,5 km ML. Det andra objektet är Lv 100 mellan Höllviken
och Vellinge, som är utförd som 2+1 med målning ca 5 km lång.

Således har fyra objekt med 2+1-utformning hittills öppnats för trafik. Det
första är E4 Gävle-Axmartavlan, där södra delen, ca 14 km, sedan juni 1998 är
ombyggd till 2+1-väg med mitträcke. Norra delen, ca 18 km, är sedan augusti
1997 omgjord till 2+1-väg med markering. I en etapp 2 i september-oktober 1999
förlängdes den södra delen med mitträcke med ytterligare ca 8 km norrut och
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omfattade då totalt ca 23 km medan norra delen med målning var ca 9 km lång.
Dessa sista 9 km har i en etapp 3 försetts med mitträcke under tiden maj-mid-
sommar år 2000.

Det andra objektet, E22 Karlshamn, är sedan september 1998 omgjord till 2+1-
väg med vägmarkering med portaler vid övergångssträckorna.

E22 Hörby öppnade så sent som den 20 december 1999 som 2+1-väg med
mitträcke. Denna sträcka har enbart två delavsnitt i varje riktning, vilka således är
relativt långa.

Fjärde objektet Lv 100 Vellinge öppnade som 2+1 med målning i slutet på
oktober 1999. Här finns också enbart två delavsnitt i varje riktning. Det andra kör-
fältet i respektive riktning har utvecklats genom att påfartsramperna i Kungstorps
trafikplats mitt på sträckan övergått i ett helt körfält.

Genom beslut i VV kommer under det närmsta året ytterligare ett antal objekt
på långa ML-sträckor att förses med mitträcke.
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2 Omfattning av utvärderingen
För utvärdering har en stor mängd aktiviteter och mätningar diskuterats sedan
projektets start. Preliminärt är bestämt att utvärderingen på objekt med mitträcke
skall omfatta följande aktiviteter:

•  punkthastighetsmätningar före och vid två tillfällen efter åtgärd för alla objekt
•  restidsmätningar vid ett tillfälle efter åtgärd för minst ett objekt av varje typ
•  sidolägesmätningar på enfältiga avsnitt med och utan sidoräcke på minst ett

objekt av varje typ
•  hastighets-flöde analyser
•  trafikantbeteende vid växling 2 till 1-sektion på sträcka och vid korsning under

olika trafikförhållanden för alla objekt (videomätningar kombinerat med
hastighetsregistrering)

•  intervjuundersökningar med väghållare, polis och trafikanter vid samtliga
objekt i två omgångar efter åtgärd

•  uppföljning av drift- och underhållseffekter under en före- och minst två efter-
säsonger på alla objekt plus ett kontrollobjekt för varje objekt. Spårdjup följs
upp under 5 år

•  uppföljning av väglag och synlighet under en före- och två eftersäsonger på
alla objekt plus ett kontrollobjekt för varje objekt

•  analys av polisrapporterade olyckor och räckespåkörningar inklusive djup-
studier för en föreperiod under 90-talet och minst fem efterår för varje objekt

•  eventuellt synbarhetsmätning av mitträcke och markeringar under mörker för
ett 13:2+1-rä-objekt

Dessutom ingår att göra en bedömning av projektens miljökonsekvenser. Om-
fattningen av utvärderingen kommer att successivt omprövas. Detta gäller särskilt
videostudierna och DoU- och väglagsstudierna. Spårdjupsstudier görs ej årligen.

Utvärderingen av E22 Karlshamn planeras omfatta:

•  punkthastighetsmätningar vid ett eller två tillfällen efter åtgärd
•  trafikantbeteende vid växling 2 till 1-sektion på sträcka under olika trafikför-

hållanden för att bedöma effekten av portaler
•  uppföljning av drift- och underhållseffekter under en före- och minst två efter-

säsonger
•  uppföljning av väglag och synlighet under en före- och två eftersäsonger
•  analys av polisrapporterade olyckor inklusive djupstudier för en föreperiod

under 90-talet och minst fem efterår

Erfarenheterna av utvärderingsarbetet under 1997 och 1998 finns dokumenterade i
halvårsrapporter nr 1 och 2 för 1998, VTI PM 1998-07-17 och 1998-12-14, som
helt är koncentrerade till E4 Gävle-Axmartavlan. En omfattande halvårsrapport nr
1 för 1999 finns utgiven som VTI notat 53-1999 och behandlar utvärderingar för
både E4 Gävle-Axmartavlan och E22 Karlshamn samt även utförda förstudier på
övriga objekt. Ytterligare erfarenheter från de två först öppnade utvecklingspro-
jekten finns sammanfattade i halvårsrapport nr 2-99, utgiven som VTI notat 27-
2000. Denna senare halvårsrapport redovisar även de föremätningar för hastighet
som under hösten 1999 genomfördes på övriga objekt.
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3 E4 Gävle-Axmartavlan
Den aktuella sträckan startar vid trafikplats Gävle Norra, där motorvägen upphör
och övergår till motortrafikled, och slutar vid Axmartavlan, totalt ca 32 km. Enligt
uppgift har aktuell sträcka (värden från 1993) ÅDT-värdet 8 710 axelpar/dygn
eller 7 040 fordon/dygn.

Vägen öppnades för trafik hösten 1987 (1987-10-28). Utformningen då var
konventionell ML med breda vägrenar och högsta tillåten hastighet 110 km/h. År
1991 (i september) ändrades vägen till breda körfält. År 1996 (1996-11-28) sänk-
tes hastighetsgränsen till 90 km/h.

Vägen kan delas in i en norra och en södra del med gräns vid Skarvsjön, se
karta på sidan 2 i bilaga 1. Den norra delen, 17,7 km, ändrades till 2+1-väg med
enbart markering redan hösten 1997 (1997-08-22) enligt nedanstående:

•  Typsektion V1,0 K3,25 K3,25 M0,8 K3,7 V1,0. Kantlinjerna är H0,3VB. Mitt-
linjen är dubbel H0,3.

•  Övergångar från 2 till 1 körfält är 150 m, totalt i båda riktningar 300 m. Spärr-
området har H0,3. Övergång från 1 till 2 är 100 m. Dubbla markbundna kör-
fältsförändringstavlor finns då 1 körfält startar, 400 m före 2 till 1, vid in-
gången 2 till 1 och då 1 körfält börjar i 2 till 1.

•  Smärre förbättringar i sidoområdet.

Den södra delen är 14,4 km och ändrades till 2+1-väg med stållineräcke strax
innan midsommar 1998 (1998-06-18) enligt nedanstående:

•  Typsektion Sr 1,0 V0,5 K3,5 Mr1,5 med stållina (N2 W5), K3,5 K3,5 V0,5.
Räcket är genomgående.

•  Den breda stödremsan på enfältiga delar inkluderar övergången 2 till 1. En-
fältiga delar har 1:6-innerslänt mot terräng och grunt dike i skärning, på bank
6 m ut och därpå 1:3.

•  Yttre kantlinjer är H0,30VB. Inre kantlinje och spärrområde är H0,30.
•  Övergångar har samma utformning som den målade delen men saknar körfälts-

tavlan vid start av enfältiga delar.
•  Samtidigt åtgärdades sidoområden på den norra delen upp till Hagsta inför en

kommande räckesinstallation.

Den 12 april 1999 höjdes på nytt hastighetsgränsen på såväl den södra som den
norra delen till 110 km/h.

Under perioden 99-09-02--10-15 har 8 430 m av den norra delen (i omedelbar
anslutning till den södra delen) ändrats och försetts med stållineräcke. Samtidigt
gjordes en beläggning av den breda stödremsan. Under byggnadstiden var hastig-
hetsbegränsningen 90 km/h med lokala 70 och 50-begränsningar på sträckor med
verksamhet.

Från och med. 99-11-01 har hastighetsgränsen på kvarvarande målad del-
sträcka, ca 9 km, sänkts till 90 km/h (vinterhastighet).

Dessa resterande 9 km har i en slutlig ombyggnad försetts med mitträcke under
tiden 00-05-02--06-22. Även under denna ombyggnad var hastighetsbegräns-
ningen 90 km/h med lokala 70 och 50-begränsningar på sträckor med verksamhet.
Vid öppnandet till midsommar fick även denna del hastighetsgränsen 110 km/h.
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Mitträcket har kostat 240 kr/m, vägmarkering och vägmärken 170 kr/m,
beläggning 480 kr/m och flyttning av beläggningsrygg 1,5 milj. kr för hela
sträckan. Breddning och sidoområde kostade drygt 1 000 kr/m. Detta gör totalt
drygt 2 000 kr/m för räckesdelen.

För hela sträckan Gävle N-Axmartavlan har under perioden juli 1987–
december 1997 totalt 323 olyckor rapporterats av polisen (O). I dessa olyckor har
21 personer dödats (D), 60 skadats svårt (SS) och 152 skadats lindrigt (LS). Exkl.
viltolyckor var antalet polisrapporterade olyckor 243 med 21 dödade, 59 svårt
skadade och 150 lindrigt skadade personer. I första hand mötesolyckor och i andra
hand singelolyckor är de olyckstyper som lett till dödsfall och svåra personskador.
Jämfört med genomsnittsvärden för landets alla 13 m- och ML-sträckor var an-
talet dödade och svårt skadade större för den norra delen men ungefär lika för den
södra delen under nämnda föreperiod, se vidare avsnitt 3 Trafiksäkerhetsstudier i
bilaga 1.

3.1 Hastighetsmätningar och framkomlighet
I halvårsrapport 2-1999, VTI notat 27-2000, finns en samlad och systematisk
genomgång av samtliga punkthastighetsmätningar som utförts på försökssträckan,
både på målad del och del med mitträcke, under åren 1996 till och med 1999. Från
november1996 fram till mitten av april 1999 var hastighetsgränsen 90 km/h.

Mätningar utförda inom ramen för utvecklingsprogrammet redovisas i sam-
manfattning nedan (punkthastighetsmätningar). Enligt förväntningarna innan öpp-
nandet borde hastigheten, jämfört med 1+1-väg med breda körfält, öka något på
tvåfältiga avsnitt men minska i enfältiga avsnitt på grund av köbildning vid flöden
över 300 f/h i en riktning. De för och eftermätningar som genomförts till och med
september 1998 vid hastighetsgräns 90 km/h kan sammanfattas enligt följande för
personbilar:

•  medelhastigheten är drygt 101 km/h på räckesdelen och drygt 103 km/h på den
målade delen. Detta innebär ca 2 km/h högre hastighet på räckesdelen och ca
4 km/h högre på den målade delen jämfört med förefallet med breda körfält.

•  höga medelhastigheter noteras i omkörningsfälten, ca 110-120 km/h. Flödet i
omkörningsfältet är ca 300-350 f/dygn vid genomsnittliga ÅDT-flöden

•  hastigheten på tvåfältiga avsnitt är 4-5 km/h högre efter åtgärd. Målade delen
har något högre hastigheter men det är ingen statistisk skillnad mellan räckes-
delen och den målade delen

•  hastigheter på enfältiga avsnitt är i princip oförändrade vid räcke men något
högre, ca 2 km/h, på den målade delen

Hastigheten för lastbil med släp är i stort sett oförändrade medan en genomsnittlig
ökning på 2-3 km/h noteras för lastbilar utan släp och bussar.

Under sommaren 1999 genomfördes punktmätningar inom ramen för Ts-refor-
men med hastighetsbegränsning 110 km/h. Fyra punkter var dock placerade på
den målade delsträckan och enbart en på räckesdelen.

Om en sammanfattande slutsats av samtliga utförda mätningar görs med an-
tagande om att ökningen på räckesdelen var samma som på målade delen skulle
denna bli enligt följande:
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•  Hastigheten för pb på räckesdelen ligger under hösten 1999 på genomsnittlig
nivå 108,5 km/h med en skillnad på ca 2,5 km/h mellan enfältiga och två-
fältiga avsnitt.

•  Hastigheten för pb på målad del ligger under hösten 1999 på genomsnittlig
nivå 110,5 km/h med en skillnad på högst 1 km/h mellan enfältiga och två-
fältiga avsnitt. Detta innebär samma hastighet som under år 1996 med breda
körfält.

Det skall dock ånyo nämnas att den kvarvarande målade delen fick en sänkning
till 90 km/h den 1 november 99. Innan höjning till 110 km/h försågs denna del
med mitträcke i maj-juni 2000.

Under april 2000, skärtorsdagen den 20 april, genomförde VTI en kombinerad
restids- och punkthastighetsmätning på räckesdelen. Restiden mättes med så
kallad floating-car-teknik, vilket innebär att en instrumenterad bil framföres i tra-
fiken över en förutbestämd sträcka och kontinuerligt mäter tid, sträcka och hastig-
het över korta vägavsnitt. Körinstruktionen för föraren var att köra med hastig-
heten 110 km/h där så var möjligt och inga framförvarande fordon hindrade. I två-
fältiga avsnitt fick dock denna hastighet överskridas vid omkörning av lång-
sammare fordon. Dock tilläts inte någon hastighetsökning för ”ikappkörning” av
framförvarande fordon i tvåfältiga avsnitt.

Vid denna mätning mättes restiden för hela sträckan med mitträcke, från tpl
Gävle Norra upp till räckesslut norr om Skarvsjön, totalt ca 22,8 km. Vid mät-
ningen klockades en mellantid söder om rastplatserna vid Skarvberget och på
detta sätt delades hela sträckan i två delsträckor med beräkning av restiden över
vardera delsträckan. Varje delsträcka innehåller 8 delavsnitt, fyra tvåfälts och fyra
enfältsavsnitt. Del 1 är dock något längre, 12,0 km mot 10,8 km för del 2. Mät-
ning gjordes i båda riktningarna.

Trafiken i riktning norrut var mycket över den normala. Uppmätt dygnsflödet
var 10 400 fordon i riktning norrut med högsta timflöden på 1 000-1 200 f/h.
Söderut var uppmätt dygnsflöde 4 200 fordon med max timflöde på 440 f/h. ÅDT
för sträckan är ca 7 500 fordon båda riktningarna tillsammans.

I figur 1 nedan är reshastigheten i riktning norrut för varje delsträcka plottad
mot startiden på dagen för varje rutt. Mätdata utgöres av en punkt i diagrammet
och dessa punkter är sedan hopbundna för att visa variationen mellan olika rutter.
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Reshastighet, Delsträckor, Gävle, E4, Torsdag, 2000-04-20, Norrut
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Figur 1  Reshastighet per rutt, uppdelat på delsträckor i riktning norrut.

Alla rutter ligger på reshastigheter mellan 100 och 112 km/h, men variationen
mellan delsträckor för samma rutt kan vara betydande. Största flödet är på efter-
middagen mellan kl. 15.00 och 17.30. Vid dessa tre rutter var flödet mätt under 15
minuter över 1 000 f/h i riktning norrut med maxvärdet 1 325 f/h kl. 16.00. Då
mättes reshastigheten till knappt 100 km/h för båda delsträckorna.

I bilaga 1 finns exempel på uppmätta körförlopp längs sträckan, som visar på
stor hastighetsvariation i körförloppet vid höga flöden. Vid det högsta timflödet på
1 325 f/h varierade punkthastigheten längs sträckan mellan 60 och 120 km/h.

Vidare finns reshastigheten plottad som funktion av flödet, mätt över 15 min.
Därav framgår att reshastigheten ligger på genomsnitt 106 km/h upp till flödet
1 100 f/h. Vid flödet 1 325 f/h är reshastigheten 99,5 km/h (enbart två observa-
tioner). I riktning söderut är reshastigheten i genomsnitt 108 km/h för flöden upp
till 500 f/h.

Samtidigt med denna restidsmätning gjordes punkthastighetsmätningar i fyra
snitt (tre snitt i riktning söderut). I tre av snitten gjordes en mätning i september
1998 med hastighetsbegränsning 90 km/h. Det fjärde snittet är nytt och placerades
precis i slutet på ett enfältigt avsnitt i riktning norrut med längden 1,5 km. Av-
sikten var att undersöka servicenivån i slutet på en enfältig sträcka.

Tabell 1 nedan redovisar uppmätt medelreshastighet över hela dygnet för per-
sonbilar för respektive mätsnitt. Jämförelse görs med resultaten för 1998. Men det
skall noteras att dygnsflödet då enbart var 3 600 fordon norrut och 3 700 fordon
söderut.
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Tabell 1  Uppmätta medelhastigheter (km/h) för pb april 2000 och jämförelse
med data från september 1998.

Riktning Utformning Medelhastighet
pb

(km/h)

Förändring
från 1998

(km/h)
Norrut 2 fält mitträcke 113,4 7,4

1 fält mitträcke och
sidoräcke av stål

95,9 -0,6

1 fält mitträcke 103,6 3,4
Slutet 1 fält mitträcke 102,7 -

Söderut 1 fält mitträcke 103,7 4,5
2 fält mitträcke och

sidoräcke
107,3 6,6

2 fält mitträcke 110,4 6,5

Följande kommentarer och slutsatser kan göras till tabellen ovan:

•  I det trånga enfältiga avsnittet med sidoräcke synes höjningen av hastighets-
begränsningen inte ha någon effekt. Alla mätningar har gett hastigheter på 96-
97 km/h. Men vid skärtorsdagens mätningar kan ett tydligt hastighetsflödes-
samband observeras. Reshastigheten på timnivå varierar mellan 93 och
102 km/h under dagen. Vid jämförbara timflöden noteras en ökning med
3,5 km/h.

•  Även i mätsnittet på vanligt enfältigt avsnitt finns en viss flödeseffekt. Vid
jämförbara flöden noteras en ökning med 5,5 km/h.

•  Hastighetsnivån i slutet på enfältigt avsnitt är förvånansvärt hög, enbart ca
1 km/h lägre än mitt på enfältigt avsnitt men drygt 10 km/h lägre än på två-
fältigt.

•  Sett över båda riktningarna och vid måttliga timflöden är hastighetsökningen
ca 5 km/h i enfältiga avsnitt och ca 7 km/h i tvåfältiga avsnitt.

•  Hastigheten för pb i vänster körfält på tvåfältsavsnitten är i medeltal ca
120 km/h, något högre än vid 90-begränsningen.

I halvårsrapport 2-99 redovisades mätningar som på målade delen visade på ök-
ningar på 6,5 km/h för tvåfältiga avsnitt och 8-10 km/h för enfältiga avsnitt vid
höjning till 110 km/h. Ovanstående data tyder på samma ökning i tvåfältsavsnitt
på räckesdelen men en markant lägre ökning i enfältiga avsnitt. Det synes som om
mitträcket har en viss hastighetsreducerande effekt i enfältiga avsnitt. En skattning
av hastigheten vid 110 km/h på räckesdelen på grundval av tillgängliga data skulle
bli enligt följande:

•  Hastigheten för pb på räckesdelen ligger på genomsnittlig nivå 107,5 km/h
med en skillnad på ca 6,5 km/h mellan enfältiga och tvåfältiga avsnitt. Detta
gör 111 km/h på tvåfältiga avsnitt och 104,5 km/h i enfältiga avsnitt.

•  Detta gäller för flöden upp till 500 f/h och riktning. Vid högre flöden sjunker
hastigheten svagt i enfältiga avsnitt.

•  Hastigheten för pb i vänster körfält på tvåfältsavsnitten är i medeltal ca
120 km/h.
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•  Betydande hastighetsvariation i körförloppet mellan en- och tvåfältsavsnitt vid
höga flöden.

Farhågor har funnits att framkomligheten avsevärt skulle kunna försämras av tra-
fikstopp vid haverier och olyckor på grund av den trånga enfältiga sektionen.
Fram till sommaren 1999 rapporterades tre större incidenter med blockeringar och
längre trafikstopp på räckesdelen; ett lastbilshaveri, en för hög lastbil stoppad av
bro samt en för bred lastbil stoppad av räcke på ömse sidor. De två sista fallen är
felkörningar av dispenstransporter. Möjligheterna att öppna mitträcket har inte
utnyttjats som det var planerat. Under oktober 99 inträffade ytterligare två stopp,
ett längre och ett kortare. En bilbrand i enfältigt avsnitt stoppade norrgående trafik
under ca 2,5 timmar. Vid en olycka i tvåfältigt avsnitt gjordes en kortare avstäng-
ning på en timme. För första halvåret 2000 har ingen rapport om trafikstopp
noterats.

Men vid ett tillfälle med mycket höga flöden har kapacitetssammanbrott på
grund av för höga trafikflöden ägt rum. Det var annandag påsk 2000 med mycket
höga trafikflöden i riktning söderut. Övergångarna två till ett körfält blev över-
belastade vid vävning till ett körfält med stopp och långa köer som följd. Tyvärr
var mätutrustningen för kontinuerlig mätning av flöde och hastighet ur funktion
på grund av åsknedslag. Men jämförelse med en mätpunkt längre söderut på E4 i
Uppsala län ger en skattning av maximala flödet på 1 600-1 650 f/h, räknat över
en 15-minutersperiod. Motsvarande data för kapaciteten på en vanlig ML kan
uppskattas till ca 1 900-1 950 f/h, vilket är vad som gäller för höger körfält på en
motorväg. Se vidare kapitel 6 för sammanfattande slutsatser beträffande framkom-
ligheten.

Enligt polisens uppgifter var hastigheten för trafiken söderut ca 20 km/h under
eftermiddagen denna dag.

3.2 Trafikantattityder
3.2.1 Bakgrund
I samband med förändringar av vägutformningen på E4 mellan Gävle och Axmar-
tavlan har VTI genomförd en serie av attitydundersökningar enligt nedan.

a. vägkantsintervjuer av passerande bilförare på den aktuella sträckan i båda kör-
riktningarna

b. brevenkäter till fordonsägare i Gävleregionen
c. gruppintervju av representanter från myndigheter och företag med anknytning

till vägsträckan, ansvar för väghållning och drift med mera.

Intervjuerna har utförts under hösten 1998 och hösten 1999. Man har med under-
sökningen önskat jämföra typ, grad och inriktning av eventuella förändringar av
bilförarnas uppfattningar och attityder rörande de olika vägutformningarna på
sträckan Gävle-Axmartavlan, speciellt vad gäller utformningen med stålvajer som
mitträcke för att dela vägen och körfälten i de två körriktningarna.

Vägverket och Polisen i Gävle har medverkat med intervjuare och praktisk
organisation av intervjuplatser, trafikantstopp etc.

Intervjufrågorna har delats in i fyra huvudklasser:
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1. Basfakta. Frågor rörande den intervjuades personliga bakgrund (ålder, körkort
etc.) och årlig körsträcka.

2. Frågor rörande egna uppfattningar om problem under körning på de tre olika
vägutformningarna som ingår i undersökningen.

3. Frågor rörande bedömning av risk och framkomlighet m.m. under körning på
de tre olika vägutformningarna.

4. Frågor rörande egen preferens bland de tre olika vägutformningarna.

Identiska frågor har ställts till alla medverkande (vägkantsintervju – brevenkät –
gruppintervju). Dock anpassades frågeformuleringen till respektive intervjuform.
- Vägkantsintervjun har kunnat bibringa utfrågningen en viss grad av realism.

Bilföraren stoppas och intervjuas mitt i den miljö frågorna rör sig om, och
han/hon har just själv åkt på sträckorna som ingår i undersökningen. Ytter-
ligare har intervjuaren kunnat medverka till att svaren blev mer kontrollerade
och därvid mer exakta.

- Brevintervjun/enkäten ställer frågorna till fordonsförare som besvarar
frågorna hemma, borta från trafiken. Svaren präglas här av den tillfrågades
förväntan eller minne av hur det ser ut på vägen och hur en körning upplevs.
Denna intervjuform ger dålig kontroll av hur den tillfrågade når fram till sina
svar. Å andra sidan kan man praktiskt och med relativt låg kostnad nå ett
större urval av bilförare än de man når vid vägkantsintervjun.

- Gruppintervjun ger inte samma empiriska underlag som de två andra inter-
vjuformerna. Här uppnår man emellertid kvalitativa bedömningar med bak-
grund i professionella erfarenheter och kunskaper om trafik och trafikproblem
på den aktuella vägen.

Fördelning av användbara data för olika fordonsklasser är enligt följande.

Vägkantsintervju     1998       1999
Personbilar: 222   (74%) 222  (72%)
Last- och varubilar:  19    ( 6%)   18  (6%)
Långtradare:  54    (18%)   65  (21%)
Totalt: 295   (98%) 307  (99%)

Brevenkäter     1998        1999
Personbilar: 1511   (92%) 1399  (94%)
Last- och varubilar:    60    ( 4%)     41  (3%)
Tunga fordon:    32    ( 2%)     27  (2%)
Motorcyklar:      1    ( 1%)       1  (1%)
Totalt: 1604   (99%) 1473  (100%)

Fördelning av intervjusvar fördelad på hemkommun är enligt följande.

Vägkantsintervju     1998       1999
Gävle:    49  (16%)     40  (13%)
Ockelbo:     2   ( 1%)       5  (2%)
Söderhamn:    22  (7%)     23  (8%)
Annan kommun  217  (72%)   238  (78%)
Totalt:  290  (96%)   306  (100%)
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Brevenkäter     1998        1999
Gävle: 1097   (67%)  1028  (69%)
Ockelbo:    94   ( 6%)      91  (6%)
Söderhamn:  448   (27%)    365  (24%)
Totalt: 1639  (100%) 1484  (100%)

Gruppintervjun baserades på samma frågeklasser som övriga intervjuer, men
genomfördes som en tematisk diskussion kring samtliga frågor i följd. Diskus-
sionen spelades in på bandspelare och notering av svar och diskussion gjordes.

3.2.2 Resultat
Som framgår av tabellen ovan finns enbart marginella skillnader i fördelningen av
intervjuade mellan de båda åren 1998 och 1999, både vad gäller fordonsklass och
hemkommun.

Övriga bakgrundsdata rörande årlig körsträcka, kön och ålder med mera upp-
visar samma homogenitet. Det bör dock noteras att trafiken på sträckan (E4) båda
rymmer lokal- och fjärrtrafik, medan brevenkäten uteslutande riktas mot lokalbe-
folkningen i Gävleborgs län.

Det är på dessa grunder rimligt anta, att urvalen är tillräckligt identiska för att
dra slutsatser rörande förändringar i intervjusvaren mellan år 1998 och 1999.
På frågan vilken utformning som är bäst blev svaren:

Vägkantsintervju     1998       1999
Föredrar 1+1 109  (37%) 86  (28%)
Föredrar 2+1 målad 112  (38%) 97  (32%)
Föredrar 2+1 vajer     1  (0,3%)                     120  (39%)
Totalt: 222  (76%)                     303  (99%)

Brevenkäter     1998        1999
Föredrar 1+1 429  (26%) 175  (12%)
Föredrar 2+1 målad 508  (31%) 309  (21%)
Föredrar 2+1 vajer 200  (12%)                       629  (42%)
Totalt:                     1137  (69%)                     1113  (75%)

Den förändrade uppfattningen av vilken vägutformning som trafikanterna föredrar
är entydig och markant. Efter ett år med 2+1 vajer föredrar drygt 40% av trafikan-
terna 1999 denna utformning. Förändringen är speciellt markant hos de vägkants-
intervjuade, som omfattar en stor andel av icke lokal trafik. 1998 föredrog endast
0,3% av gruppen denna utformning.

Svaren på de övriga frågorna rörande problem under körning på de tre vägut-
formningar återspeglar samma tendens.
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Bäst vid omkörning bedöms annorlunda 1999.

Vägkantsintervju     1998       1999
Föredrar 2+1 vajer   62   (20%) 120  (39%)
Brevenkäter     1998        1999
Föredrar 2+1 vajer 200  (12%) 555  (37%)

Problem med utrymme bedöms olika hos de två intervjugrupperna. De stoppade
på vägen upplever att körfältet är trångt på grund av vajern.

Vägkantsintervju     1998       1999
Föredrar 1+1 171   (57%) 164  (53%)
Brevenkäter     1998        1999
Föredrar 1+1 430  (26%) 263  (18%)

Problem med avstånd till vägkanten bedöms nästan oförändrad hög båda åren.
(Man föredrar 1+1 eller 2+1 målad istället).

Vägkantsintervju     1998       1999
Föredrar 2+1 vajer  6   (2%) 34  (11%)
Brevenkäter     1998        1999
Föredrar 2+1 vajer 56  (3%)                              214  (14%)

Vajerutformningen anses 1999 vara markant bättre vid möte.

Vägkantsintervju     1998       1999
Föredrar 2+1 vajer 135   (45%)                       195  (64%)
Brevenkäter     1998        1999
Föredrar 2+1 vajer 452  (27%)                          860  (58%)

På frågan bäst vid körning i mörker syns endast en liten skillnad mellan de två
grupperna 1999.

Vägkantsintervju     1998       1999
Föredrar 2+1 vajer 67   (22%) 61  (20%)
Brevenkäter     1998        1999
Föredrar 2+1 vajer 162  (10%) 267 (18%)

På frågan bäst framkomlighet har svaren ändrats för 1999

Vägkantsintervju     1998       1999
Föredrar 2+1 vajer 30   (10%)                        61  (20%)
Brevenkäter     1998        1999
Föredrar 2+1 vajer 112  (7%)                           303  (20%)

Också värderingarna 1999 rörande risker och olyckstillbud m.m. har förändrats.
Dock tycks fortkörning inte påverkas av förändringarna. (Man anser fortfarande
att 1+1 bidrar mest till fortkörning och 2+1 vajer minst enligt svaren nedan).
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Vägkantsintervju     1998     1999
2+1 vajer 13   (4%) 29  (9%)
Brevenkäter     1998        1999
2+1 vajer 122  (7%) 135  (9%)

Utformningen 2+1 målad anses minst medverka till oväntade situationer. Dock
endast ett par procentenheter mindre än 2+1 vajer och med en klar tendens att
oväntade situationer bedöms som ett mindre problem på 2+1 vajer.

Vägkantsintervju     1998       1999
2+1 vajer 45   (15%) 41  (13%)
Brevenkäter     1998        1999
2+1 vajer 377  (23%) 136  (9%)

Enbart en liten andel anser att 2+1 vajer har flest olyckstillbud. Tendensen är
sjunkande i svaren 1999

Vägkantsintervju     1998       1999
2+1 vajer 43   (14%) 28  (9 %)
Brevenkäter     1998        1999
2+1 vajer 294  (18%) 80  (5%)

Samma uppfattning råder rörande risk för svåra olyckor.

Vägkantsintervju     1998       1999
2+1 vajer 21   (7%)                        13  (4%)
Brevenkäter     1998        1999
2+1 vajer 191  (12%)                           44  (3%)

Medan man vid gruppintervjun 1998 uttalade en stor tvekan till och kritik av
vajerutformningen har i stort sett alla myndigheter och företag 1999 förändrat sin
uppfattning. Trots att man klart anser det är problem med framkomligheten och
service m.m. till följd av vajerutformningen, kompenseras dessa negativa aspekter
av de goda erfarenheter man har erhållit under första årets trafik och drift av
sträckan.

Här väger tyngst den erhållna effekten i form av entydigt förbättrad olycks-
situation. Ett resultat som hos alla myndigheter tillmätas så stor betydelse, att man
också accepterar vissa begränsningar och störmoment i den dagliga verksamheten.
Man anser enhälligt att med vajerutformningen har en trafikåtgärd införts, som
förbättrar säkerheten på vägen. Man anser emellertid också att utformningen på
E4 Gävle-Axmartavlan är lite för trång och att vägsträckan inte är optimal för den
valda lösningen.

Sammanfattningsvis visar undersökningen entydigt att de tillfrågade trafi-
kanterna, båda på vägen mellan Gävle och Axmartavlan och i regionen runt
Gävle, har ändrat uppfattning rörande användningen av 2+1 körfält med mitt-
räcke. Från en generell negativ attityd mot denna utformning och dess inverkan på
trafiken har det under 1999, delvis grundat på egen körerfarenhet på sträckan,
svängt till ett generellt accepterande av utformningen. Notera dock att detta gäller
för ML. Man kan inte uttala sig om samma positiva attityd gäller även för 13 m-
väg.
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3.3 Trafiksäkerhetsstudier
Det främsta motivet för införandet av 2+1-väg med mitträcke är att kraftigt
reducera antalet olyckor med svåra konsekvenser (svårt skadade och dödade). I en
djupstudie av 41 olyckor med dödade eller svårt skadade som följd och som alla
inträffat på E4 Gävle-Axmartavlan fram till och med 1998 gjordes en bedömning
av hur konsekvenserna blivit om ett mitträcke funnits. Studien genomfördes av
VV Region Mitt och resultatet blev att ett mitträcke bedömdes ha förändrat ut-
gången till det bättre i 27 olyckor, eller närmare 70%.

Således har VV och VTI gjort en bedömning att mittseparering med räcke och
sidområdesåtgärder inom vägområdet kan ha en mycket stor trafiksäkerhetseffekt,
sannolikt ca 20 till 30% men kanske ända upp till 50% minskning av döda och
svårt skadade, att jämföra med ca 60% för motorväg. 2+1-väg med räcke skulle då
vara ca 5 gånger mer effektiv än motorväg vid trafikflöden i området 5-10 000
f/dygn beräknat efter nyckeltalet minskat antal döda och svårt skadade/inves-
tering. Dock bedömdes att antalet lindriga olyckor skulle öka på grund av mitt-
räcke och relativt trånga enfältiga avsnitt.

Erfarenheter från Tyskland pekar på stora trafiksäkerhetseffekter även på 2+1-
väg med målning. Tidigare svenska försök med 2+1 med målning på några
sträckor visade dock ej lika positiva effekter. Därför var förväntningarna lägre
men förhoppningen fanns att antalet olyckor skulle minska på grund av generellt
mindre monoton bilkörning och genomsnittligt större sidoavstånd mellan mötande
fordon.

3.3.1 Södra delen med mitträcke
Den södra delen, ca 14 km, öppnades för trafik som 2+1-väg med mitträcke strax
före midsommar 1998 (1998-06-18). Denna del förlängdes dock med ca 8,5 km
och öppnades för trafik 99-10-15. Under byggnadstiden från 2/9-1999 var trafiken
enkelriktad mellan Gävle Norra och Hagsta, första tre veckorna i sydlig riktning
och därefter i nordlig riktning. Dessutom var hastighetsbegränsningen nedsatt till
90, 70 eller 50 km/h beroende på verksamheten. Under våren 2000 har de sista
9 km med målning försetts med mitträcke, under tiden 05-02--06-22. Även då har
hastighetsbegränsningen 90/70/50 gällt.

Trots ovanstående arbeten behålles i denna rapport den ursprungliga indel-
ningen i delsträckor, eftersom de förlängda delarna hittills funnits under bara en
kort tid. På den ursprungliga södra delsträckan har det hittills under knappa 25
månader (t.o.m. juni 2000) inträffat 42 polisrapporterade olyckor (förutom tre
viltolyckor med enbart egendomsskada) med totalt 1 svårt skadad och 10 lindrigt
skadade personer och således inga dödade. Dessutom har det inträffat 8 olyckor
med 2 lindrigt skadade på den nya delen med mitträcke, som färdigställdes i
oktober 1999, se avsnitt 3.3.2.

Av de 42 olyckorna har 20 inträffat i enfältigt avsnitt, 11 i tvåfältigt avsnitt, 1 i
en räckesöppning och 4 i övergång två till ett körfält. För resterande 6 olyckor är
det ej helt säkert fastslaget men troligen har 5 inträffat i enfältigt och 1 i tvåfältigt
avsnitt. Av de åtta olyckorna med personskador har fyra inträffat i enfältigt avsnitt
och fyra i tvåfältigt avsnitt.

De 42 olyckorna har fördelat sig enligt följande:
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Södra delen:

Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

980621 13.00 Dagsljus S1 Torrt Söderut på enfältig del, tittade på sin hund på bilgolvet, hamnade i vajerräcket.

980622 04.00 Gryn S0 Torrt Lb sammanstötte lätt mot vajerräcket och rev ned 8 stolpar.

980624 15.07 Dagsljus S1 Torrt 2 Pb fick kast (vindkast?) med husvagnen som lossnade och hamnade i diket.

980801 14.05 Dagsljus S1 Torrt Pb o hästsläp. Kast på släp (vinden?).  Enfältigt, dubbla räcken. Fastnade i båda.

980802 19.20 Dagsljus S1 Vått Pb . Bilens däck skar ned vid sidan av vägen, snurrade, kolliderade med räcket.

980821 14.10 Dagsljus U1 Vått 1 Enfältigt. Påkörning bakifrån.

980828 17.00 Dagsljus O2 Vått Vid omkörning prejades Pb in mot mitträcke av Lb. Polisrapport i efterhand.

980828 19.30 Skym V6 Vått U-sväng i räckesöppning. Blir påkörd bakifrån.

981003 14.50 Dagsljus S1 Torrt Färdades söderut på enfältigheten. Körde av okänd anledning in i mitträcket. 

981116 16.10 Skym O2 Snö Plogbil i vänster körfält omkörd och inknuffad i mitträcke av långtradare.

981123 10.45 Dagsljus S1 Vått Nickade till och körde in i mitträcke.

981204 12.32 Dagsljus O2 Lös snö Pb börjar omkörning, sladd, in i mitträcke, över på höger sida utanför vägkant.

981204 15.30 Mörkt S1 Lös snö Pb+husvagn norrut får sladd i modd. Kör i mitträcket. Blockerar körfältet en tid. 

981218 13.10 Dagsljus O2 Vått Pb kör om buss, bländad, kör in i stående Lb m. Skyltvagn. Pb totalförstörd!.

990106 09.18 Dagsljus O2 Vått 1 Förare av stulen bil gör omkörning, sladd, kör in i mitträcke och sedan sidoräcke.

990116 05.00 Mörkt S1 Saknas Punktering på bakhjul, bilen krängde kraftigt, for in i mitträcke. Släp var tillkopplat.

990121 Okänt Okänt S1 Vått Föraren avvikit. Fordonet parkerat. Vä. framflygel o. drivaxel skadad.

990125 19.30 Mörkt V5 Is/snö Pb väjde för två bilar som stod still, körde in på rastplatsavfart, sladd ner i diket.

990223 08.46 Dagsljus S1 Is/snö 1 Pb sladd i det hala väglaget, in i mitträcke, studsade ut, hamnade på taket i diket.

990223 10.30 Dagsljus S0 Tunn is Polisbil såg rådjur, backar i norrgående körfält för att vända i räckesöppning.

990303 08.00 Dagsljus S1 Tunn is Ryskregistrerad Pb får sladd och kör ned i diket på höger sida.

990311 18.30 Mörkt S1 Lös snö Föraren fick sladd med Pb och körde in i wireräcket och sedan in i broräcket.

990429 22.00 Mörkt V1 Torrt Gjorde undanmanöver för grävling, körde in i wireräcke. Ej skador på räcket.

990615 10.40 Dagsljus S1 Torrt Kollade last, tappade kontroll. Över räcket med vä. hjulpar o sedan tillbaka igen.

990625 14.55 Dagsljus O2 Torrt Vanbuss vill köra om husvagn, ångrar sig, körfälten ihop till ett, skadar husvagn.

990625 21.15 Dagsljus S1 Torrt Föraren uppger att han somnat och kört in i mitträcket.

990727 17.45 Dagsljus O2 Torrt Förberedde omkörning, får kast på bilen, kör in i mitträcke. Föraren vet ej varför.

990807 10.50 Dagsljus S1 Vått Pb kört in i mitträcke av okänd anledning.

990823 02.30 Mörkt O2 Torrt Pb omkörd o. skadad av Chevr. Suburban som körde in snävt vid 2 till 1 körf.

990829 05.30 Dagsljus S1 Torrt Föraren uppger att han plötsligt fastnade i mitträcket, lyckades ej styra tillbaka.

991015 14.27 Dagsljus U1 Torrt Pb kom ikapp Pb, hann ej bromsa, körde in i  Pb, båda körde i diket på höger sida.

991017 19.34 Mörkt O2 Torrt 2 Lb stående i vä körfält. Pb kör om buss och in i Lb, bussen kör in i Pb. Pb totalkvaddad!

991102 08.15 Dagsljus O2 Vått Pb stötte emot Lb vid omkörning, fick kast på bilen och körde in i mitträcke.

991111 23.00 Mörkt S1 Torrt Pb får troligen punktering på vänster framhjul, kör in i mitträcke och sidoräcke.

991215 18.25 Mörkt S1 Tunn is Pb fick sladd i det hala väglaget och körde in i mitträcket.

991215 18.50 Mörkt S1 Tunn is Pb fick sladd först till höger och sedan till vänster in i mitträcket.

991228 09.25 Dagsljus O2 Lös snö Pb körde om Lb strax före ett körfält, fick sladd, körde på mitträcket. 

000304 07.45 Dagsljus S1 Tunn is Buss  väjde  åt höger för att inte köra in i framförvarande bil. Ned i diket och upp på räcke.

000313 08.00 Dagsljus O2 Tunn is Pb blev prejad in i sidowireräcke av omkörande bil där körfälten går ihop 2 till 1.

000417 13.40 Dagsljus S1 Torrt 1 Pb får sladd och kör in i mitträcket.

000426 06.24 Dagsljus S1 Torrt 1 Lb-förare säger att han fått magsmärtor och svimmat, kört ned i diket. 

000506 00.31 Mörkt S1 Torrt 2 Lätt Lb kört av till höger och vält. Misstänkt alkoholpåverkan.

Den vanligaste olyckstypen är singelolyckor. 25 stycken har inträffat med 1 svårt
skadad och 6 lindrigt skadade som följd. Olyckan med en svårt skadad beror
enligt föraren på sjukdom och kan ej knytas till vägutformningen.

Av de 25 singelolyckorna har 20 stycken slutat med att olycksfordonet kört in i
eller fastnat i mitträcket (18 fall i enfältigt och 2 fall i tvåfältigt avsnitt). Av dessa
20 är sju förorsakade av sladd i halt väglag och två av punktering och skade-
följden i dessa nio olyckor är 2 lindrigt skadade. Konsekvenserna kunde natur-
ligtvis i dessa nio fall blivit värre än två lindrigt skadade om inte mitträcket
funnits. Fem av singelolyckorna har slutat med att fordonet kört ned i diket på
höger sida, varav i ett fall efter sladd. Skadeutfallet i dessa fem olyckor är 1 svårt
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skadad och 4 lindrigt skadade. I dessa fall har förmodligen utformningen med
mitträcke inte haft någon betydelse för olyckan.

Näst vanligaste olyckstyp är omkörningsolyckor. 12 sådana har inträffat med 3
lindrigt skadade som följd, varav i ett fall i enfältigt avsnitt (biltjuv lindrigt
skadad). I fem fall har olycksfordonet hamnat i mitträcket efter sladd i samband
med omkörning, kast efter hopstötning med omkört fordon eller prejning från om-
kört fordon. Dessa fem olyckor har inte medfört någon personskada. Det är svårt
att bedöma om dessa olyckor beror på utformningen eller inte. Hopstötning och
prejning beror sannolikt till största delen på trång sektion och hade inte inträffat
om mitträcke ej funnits. Övriga fem omkörningsolyckor kan dock knytas till ut-
formningen. Fyra har inträffat vid övergång 2 till 1 körfält i samband med sladd,
avbruten respektive snävt avslutad omkörning. Men dessa olyckor medförde inte
heller några personskador.

Resterande två omkörningsolyckor är mest allvarliga och utgöres av påkör-
ning av stillastående fordon i vänster körfält i samband med omkörning. I det
första fallet påkördes en skärmvagn i samband med räckesreparation och detta
måste betraktas som en allvarlig olycka. Fordonet blev totalhavererat men föraren
klarade sig oskadd. Den andra olyckan var en personbil som körde in i en
stillastående havererad lastbil i vänster körfält med totalförstört fordon och två
lindrigt skadade som följd. Hittills synes det som om stillastående hinder i vänster
körfält i tvåfältiga avsnitt är de mest kritiska situationer som kan uppstå.

Vidare har 2 upphinnandeolyckor i enfältiga avsnitt inträffat med en lindrigt
skadad som följd. Båda fallen gäller påkörning bakifrån.

Slutligen har det inträffat 3 variaolyckor varav en slutade med påkörning av
mitträcket efter undanmanöver för grävling.

Av de åtta olyckorna på den nya delen med mitträcke har sex inträffat i en-
fältigt avsnitt och två i tvåfältigt avsnitt. Olyckan med personskada var en singel-
olycka med lastbil, som kom utanför höger vägkant och välte i diket, med två
lindrigt skadade som följd. Sju olyckor utan personskada var också singelolyckor,
varav fem var påkörning av mitträcke och två avkörning till höger, se vidare
nedan i avsnitt 3.3.2.

Totalt har 82 räckespåkörningar t.o.m. juni 2000 registrerats exklusive en stor
mängd under två perioder med snöstormar. Om även den nya delen med mitträcke
medräknas är antalet 96. Således har 14 räckespåkörningar inträffat på nya delen
sedan 15 oktober 1999. I 30 fall av samtliga 96 sammanfaller räckespåkörningar
med de polisrapporterade olyckorna (18 i dagsljus), vanligtvis singelolyckor men i
några fall omkörningsolyckor. Men i endast 10 av dessa 30 fall (ca 30-35%) var
räcket den ”primära orsaken” då ett fordon av ouppmärksamhet eller att föraren
somnat till kört in i räcket. I övriga fall har fordonet infångats i räcket efter sladd,
punktering, vindkast eller annan orsak. I en del fall har föraren efteråt uttalat sig
om att risk för mötesolycka förelegat utan mitträcke.

Fördelningen av samtliga räckespåkörningar ser ut enligt följande:

•  Merparten, 61 stycken eller ca 65%, har skett på rent enfältig del.
•  Ca 8 påkörningar har skett på övergångssträcka från 2 till 1 körfält, vilket är

en mindre andel än procentuell längd med 2 till 1 övergång (drygt 10%).
•  54 påkörningar har inträffat i riktning norrut och 39 i riktning söderut (3 är

okänd riktning). I riktning norrut finns en tydlig tendens till anhopning i första
enfältiga avsnittet efter ca 2 km, 10 stycken har inträffat i detta avsnitt.
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•  Tre påkörningar av mitträcket har skett vid det långa enfältiga avsnittet med
sidoräcke av stål vid beläggningskanten, vilket är något mer än procentuell
väglängd.

Totalt 96 räckespåkörningar under 24,5 månader (8,5 månader på nya delen) ger
en ”påkörningskvot” på 0,85 per miljon axelparkm. Förväntat var en kvot på 0,5
beräknad utifrån räckespåkörningar i mittremsa på MV. Men tendensen är
minskande. Efter ett år i juni 1999 var kvoten 1,1 och räknat till och med
december 1999 var kvoten 1,0 per miljon axelparkm.

Sedan mitten på oktober är den breda stödremsan på enfältiga avsnitt belagd
och delen med mitträcke förlängd med 8,5 km. På sammanlagt 23 km väg med
mitträcke inträffade 36 räckespåkörningar under 8,5 månader. Detta ger en kvot
på 0,70 påkörningar per miljon axelparkm. Således är kvoten för räckespåkör-
ningar lägre för tiden efter införandet av belagd stödremsa, skillnaden är signi-
fikant men just på gränsen. Dock kvarstår den stora snedfördelningen mellan av-
snitt, 25 stycken eller 69% har inträffat på enfältiga avsnitt. Därför kan den
minskade frekvensen av räckespåkörningar också förklaras av en ökad tillvänj-
ning från trafikanternas sida. Frågan kan dock ställas om inte körbanan på en-
fältiga avsnitt skall flyttas 0,5 m till höger och den belagda stödremsan får utgöra
vägren.

Vid utvärdering av trafiksäkerheten studeras olycksutfallet, antal, skadeföljd
och olycksförlopp, på de olika objekten efter ombyggnad. Utfallet jämföres mot
två olika kontrollmaterial. Det ena utgörs av genomsnittliga antalet olyckor,
skadade och dödade för landets alla 13 m-vägar och ML (med 90 km/h) under
åren 1991-96. Nackdelen med dessa kontrolldata är att de inte vid jämförelse med
ett enstaka objekt tar hänsyn till skillnader i utformning. Det andra materialet är
VVs trafiksäkerhetsmodell för en modern, nybyggd ML med flacka slänter.
Denna tar hänsyn till utformningen men bygger delvis på bedömningar som ej
kunnat validerats med empiriska data. Med denna modell förväntas vid samma
hastighetsgräns utfallet bli ca 30% färre svårt skadade eller dödade jämfört med
det historiska kontrollmaterialet. I framställningen nedan redovisas ett intervall för
”normalt utfall”, bestående av beräknat olycksutfall från båda dessa kontroll-
material.

Utfallet t.o.m. juni 2000, över 24 månader, är 1 svår personskada eller dödad
jämfört med 3,5-5 personer enligt normalt utfall beräknat som ovan beskrivits.
Detta får betraktas som ett lovande resultat som inte på något sätt motsäger de ur-
sprungliga antagandena om stora positiva effekter. Dock har två allvarliga inci-
denter inträffat enligt beskrivningen ovan.

Vidare framgår att antalet polisrapporterade olyckor hittills varit signifikant
högre än normalt, 42 jämfört med 24-28, se vidare bilaga 1. Totala antalet skadade
har däremot varit något färre än normalt, 11 mot normalt 14-18. I kapitel 6 görs en
sammanfattande analys av olyckor på samtliga 2+1-vägar med mitträcke.

3.3.2 Norra delen med målning
Den norra delen, ca 18 km, ändrades till 2+1-väg med enbart markering under
hösten 1997 (1997-08-22). Under perioden 99-09-02--10-15 har 8 430 m av den
norra delen (i omedelbar anslutning till den södra delen) ändrats och försetts med
stållineräcke.



30 VTI notat 67-2000

Under perioden 00-05-02--06-22 har också den resterande delen (9,3 km) av
den norra delen ändrats och försetts med stållineräcke.

På den aktuella delsträckan har det hittills under knappa 35 månader (t.o.m.
juni 2000) inträffat 32 polisrapporterade olyckor (förutom fyra viltolyckor med
enbart egendomsskada) med totalt 24 skadade inklusive dödade (3 dödade, 4
svårt skadade och 17 lindrigt skadade). En av olyckorna med 2 lindrigt skadade
har inträffat på den nya delen med mitträcke. Därtill sju olyckor utan person-
skador.

De 29 olyckorna har fördelat sig enligt följande:

Norra delen:

Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

970829 13.45 Dagsljus S1 Torrt Husvagn sladd, punktering (?), i diket på motsatta sidan. Nära möteskollision.

970919 11.50 Dagsljus M1 Torrt 1 1 Spec! Pb, ett invalidfordon, kör över i mötande körfält och kolliderar med lastbil.

971029 19.00 Mörkt S1 Vått 1 Pb söderut av okänd anledning kommit över på vänster sida och kört ned i diket.

971126 12.05 Dagsljus U1 Vått Pb 1 stannar för en lösspringande hund och Pb 2 kör in i Pb 1 bakifrån.

971201 Okänt Mörkt M2 Lös snö 4 Bussen kommer ut i snömodden på höger sida och kanar ned i diket.

971212 17.30 Mörkt O2 Okänt Irriterad bilist som vid omkörning kör så nära att fordonen skrapar i varandra.

971230 14.25 Dagsljus O2 Lös snö Pb påbörjar omkörn. av Lb+Slv, tvåfältigt, mötande gör omkörning. Sladdar av  höger.

980101 12.14 Dagsljus O2 Lös snö Höll ut åt höger för att underlätta omkörning. Sladd i modd. Hamnade i högra diket. 

980314 11.45 Dagsljus O2 Lös snö Omkörning av lastbil på 2-fältssträckan. Sladd i modden, hamnade i högra diket.

980428 14.45 Dagsljus S1 Torrt 2 Kom ut på vägrenen. Tappade kontrollen och kom över i diket på motsatta sidan.

980429 14.49 Dagsljus S1 Torrt Kom utanför vägrenen. Sladd och hamnade i diket på motsatta sidan.

980507 23.00 Mörkt V0 Torrt 1 Hamnat på avstängd del i mörkret. Hamnade i grushög på vägen.

980818 okänt Dagsljus V0 Torrt Kört på en ljuddämpare som låg på vägen.  Polisrapport skriven i efterhand.

980905 14.15 Dagsljus S1 Torrt Kom utanför vägkanten, färdades ca 90 m längs slänten och i diket.

981019 12.34 Dagsljus S1 Torrt Tappade uppmärksamheten och kom ut i höger dike och voltade.

990522 07.16 Dagsljus S1 Torrt 1 MC har kommit ut ur kurva, fått kast på MCn, gått omkull och hasat ned i diket höger. 

990726 ? ? O2 Torrt Omkörande fordon tvingar ut pb mot höger sidoräcke.

990912 22.03 Mörkt V0 Torrt 1 Bromsade för något okänt, påkörd av bakomv. fordon, som också blev påkörd bakifrån.

991026 02.50 Mörkt S1 Vått 2 Mitträcke uppsatt. Lb av okänd anledning utanför hö. vägkant, välter efter ca 100 m.

991122 17.52 Mörkt S1 Vått 2 Spec! Pb, hög hastighet, stulen bil, kör av vägen till höger och voltar.

991124 14.30 Dagsljus S1 Vått Mitträcke uppsatt. Pb förare ouppmärksam p.g.a. mobiltelefon, kör in i mitträcke.

991207 13.53 Dagsljus S1 Lös snö Mitträcke uppsatt. Pb kommer utanför höger beläggningskant, stopp efter ca 100 m.

991214 09.00 Dagsljus O2 Tunn is Pb höll för långt till höger när han blev omkörd av Lb. Skar ned i diket.

991217 16.30 Mörkt O2 Tjock is Pb kör snävt om Pb, får kast, hamnar i diket. Omkörda Pb hamnade i vänster dike. 

991219 10.45 Dagsljus S1 Tunn is Mitträcke uppsatt. Pb fick sladd, körde ned i diket och voltade.

991227 07.10 Gryning S1 Vått Mitträcke uppsatt. Pb fick plötsligt kast på bilen och körde in i mitträcket.

991229 10.45 Dagsljus O2 Lös snö Pb fått sladd vid omkörning av Lb och sedan hamnat i mötande körfält. 

000128 17.15 Mörkt S1 Vått 1 Pb  av  okänd anledning  kört av vägen.

000226 10.25 Dagsljus O1 Vått 1 6 Pb gör omkörning på tvåfältighet, får sladd och krockar med mötande Pb.

000303 19.50 Mörkt S1 Lös snö Mitträcke uppsatt. Pb fick sladd och kanade in i mitträcket.

000320 00.30 Mörkt S1 Vått Mitträcke uppsatt. Pb väjer, troligen för en stor fågel, och  kör in i mitträcke.

000627 18.50 Dagsljus S1 Vått Mitträcke uppsatt. Pb-förare somnade och körde in i mitträcket.

Två mötesolyckor har inträffat med totalt 1 dödad och 5 lindrigt skadade. Den
första olyckan (dödsolycka i september 1997) var en personbil som under spe-
ciella omständigheter körde över i mötande körfält. Den andra olyckan var en
buss som sladdade ned till höger i lös snö vid möte med tungt fordon med släp.
Båda dessa olyckor hade undvikits om mitträcke funnits.

Vanligaste olyckstypen är singelolyckor, 17 stycken har inträffat med totalt 2
dödade, 2 svårt skadade och 5 lindrigt skadade som följd. Fyra av de 14 har
slutat med avkörning till vänster efter punktering, sladd eller att föraren tappat
kontrollen på annat sätt. Dessa fyra singelolyckor har resulterat i 1 svårt skadad
och 2 lindrigt skadade. Ett mitträcke hade i dessa fall förmodligen givit mindre
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allvarliga konsekvenser. Åtta av singelolyckorna har resulterat i avkörning till
höger efter att föraren kommit utanför beläggningskanten eller i övrigt tappat
kontrollen. Dessa åtta olyckor har resulterat i 2 dödade, 1 svårt skadad och 3
lindrigt skadade. Dödsolyckan var en stulen bil som i mycket hög fart körde av
vägen till höger i tvåfältigt avsnitt. En olycka gäller motorcykel som har fått kast
vid utgång ur kurva och gått omkull (föraren svårt skadad). I alla dessa åtta fall
hade ett eventuellt mitträcke förmodligen inte haft någon betydelse. De fem sista
singelolyckorna är räckespåkörningar på den nya delen med mitträcke på grund av
ouppmärksamhet, insomning eller kast, alla fem olyckorna utan personskador.

Näst vanligaste olyckstyp är omkörningsolyckor. 9 sådana har inträffat med 1
svårt skadad och 6 lindrigt skadade som följd, alla i en och samma olycka. Samt-
liga nio olyckor gäller omkörning i tvåfältiga avsnitt I tre fall har det blivit avkör-
ning till vänster efter sladd eller kast. Ett av dessa tre fall resulterade i kollision
med mötande fordon med nyss nämnda skadeföljd som konsekvens. Ett mitträcke
hade i detta fall givit mindre allvarliga konsekvenser. Fem av olyckorna har slutat
med avkörning till höger efter sladd i tre fall och trängning i två fall, alla fem
olyckor utan personskador.

Vidare har 1 upphinnandeolycka inträffat och 3 variaolyckor med 1 svårt och 1
lindrigt skadad som följd. Det allvarligaste fallet var en personbil som blev påkörd
bakifrån vid inbromsning efter påkörning av okänt föremål, förmodligen bygg-
material som kommit ut på vägen. Ett tredje fordon kom och körde in i framför-
varande två, varvid föraren i detta tredje fordon blev allvarligt skadad.

En rimlig slutsats av ovanstående är att en av mötesolyckorna, två av singel-
olyckorna och en omkörningsolycka (där i alla fallen överkörning till vänster
skett) hade fått mindre allvarliga konsekvenser om mitträcke hade funnits på
vägen. Två av fyra singelolyckor med överkörning till vänster ledde ej till några
personskador men i ett fall var möteskollision nära. Två omkörningsolyckor har
slutat med att fordonet kommit över mittlinjen men utan personskador.

Samtidigt kan konstateras att antalet polisrapporterade olyckor varit signifikant
lägre än normalt. Även totala antalet skadade inklusive dödade har hittills varit
något lägre än normala värden, se bilaga 1. Antalet svårt skadade eller dödade är
normalt, 7 jämfört med 6-8,5. Enbart antalet dödade är dock fler än normalt, 3
dödade jämfört med normalt drygt 1. Det skall dock noteras att båda döds-
olyckorna är säregna och inträffat under speciella omständigheter. Dödsolyckan
med stulen bil har inget med vägutformningen att göra. Skulle dessa båda olyckor
exkluderas erhålles en mer positiv effekt, se nedan i avsnitt 4.4.

Sammanfattningsvis kan sägas att en viss total olycksreduktion erhållits men
någon effekt på olyckor med svår skadeföljd kan ännu ej fastställas. I kapitel 6
görs en sammanfattande analys av olyckor på målade 2+1-vägar.

3.3 Miljöeffekter
I halvårsrapport 1-99 (VTI notat 53-1999) finns en redovisning av hur hastighets-
ökningen på 2+1-vägen i kombination med höjd hastighetsgräns har ökat bränsle-
förbrukningen och avgasutsläpp. Vid en total ökning av reshastigheten för person-
bil från 99 km/h (ML med breda körfält 90 km/h) till 107,5 km/h (2+1 med räcke
110 km/h enligt avsnitt 3.1) erhålles följande effekter för personbil kat. B:

•  Ökad bensinförbrukning och CO2-utsläpp med 5,5%.
•  Ökade NOx-utsläpp med 8,5%.
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Det kan tilläggas att vid reshastighet 107,5 km/h är bränsleförbrukningen 0,81
l/10 km för kategori B.

Körförloppen från floating car-mätningen i april 2000, se avsnitt 2.2 i bilaga 1,
visar på stor hastighetsvariation mellan två- och enfältiga avsnitt vid höga tim-
flöden. Det är då tänkbart att denna hastighetsvariation leder till ökad bränsle-
förbrukning och därmed ökade emissioner. Detta har prövats enligt nedanstående
redovisning.

Som ett mått på variationen i hastighet längs mätsträckan för varje rutt an-
vändes standardavvikelsen i reshastighet, se bilaga 1. Varje uppmätt körförlopp
har beräknats med VETO-programmet (Uppmätt punkthastighet var 10:e meter är
inläst som indata). I VETO-programmet har bränsleförbrukningen för personbil
kategori B beräknats för varje rutt och delsträcka. Bränsleförbrukningen gäller då
en plan väg med normal vägyta och utan någon vind.

I diagram har VETO-beräknad bränsleförbrukning plottats mot standardav-
vikelsen i reshastighet. Därvid har båda riktningarna och båda delsträckorna an-
vänts. Figur 2 visar detta diagram. I diagrammet framgår även om reshastigheten
är över eller under 105 km/h genom olika färger för plottade data.

Bränsleförb. (VETO) som funktion av Standardav. i reshastighet. Båda riktningarna
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Figur 2  Bränsleförbrukning (VETO) som funktion av standardavvikelsen i res-
hastighet. Reshastighet över och under 105 km/h.

Som framgår tydligt av figuren finns inget belägg för att påstå att bränsleför-
brukningen och därmed emissioner ökar vid ökad hastighetsvariation och
standardavvikelse. Tvärtom finns en tendens till avtagande bränsleförbrukning
med minskad standardavvikelse.

Förklaringen är att vid ökad hastighetsvariation i högflödestimmar minskar den
genomsnittliga reshastigheten över sträckan, jämför ovan i figur 3 hur hög och låg
reshastighet är separerade vad avser standardavvikelsen. Den minskade reshastig-
heten betyder mer för bränsleförbrukningen än en ökad hastighetsvariation och ut-
jämnar effekten av hastighetsvariationen.
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Slutligen kan tilläggas att röda punkterna i diagrammet för hastighet över
105 km/h ligger genomsnittligt på nivån 0,81 l/10 km och de blå punkterna ligger
genomsnittligt på 0,79 l/10 km.
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4 E22 Karlshamn
Den aktuella sträckan Mörrum V-Karlshamn Ö är ca 12,2 km. ÅDT är ca 8000
axel-par/dygn eller ca 6700 fordon/dygn. Under hela perioden fr.o.m. 1990-01-01
t.o.m. 1997-12-31 har vägen varit utformad som vanlig ML med breda vägrenar.

Den 1 december 1994 sänktes hastighetsgränsen från 110 till 90 km/h på del av
sträckan (väster Elleholm till öster Strömma). Från och med 1998-06-15 har has-
tighetsgränsen varit sänkt till 90 km/h för hela sträckan. Från och med 1998-09-18
är sträckan ändrad till 2+1-väg med målning. Åtgärderna bestod i följande:

•  2+1 med vägmarkering med 8 delsträckor från ca 700 m upp till ca 2,0 km
•  typsektion V1,25 K3,75 K3,5 K3,75 V0,75 med heldragen kantlinje H0,3VB

och körfältslinjer KL 0,15
•  övergångar från 2 till 1 körfält med förstärkt vägmarkering med vägbane-

reflektorer 150 m längs hela avslutningen av omkörningsfältet och med en av-
slutande portal, se figur i bilaga 2

•  ny beläggning inklusive vägrensjusteringar
•  accelerationskörfält i en trafikplats
•  räckesåtgärder; stålbalkräcken i bergskärningar i ytterkurvor och mjukning i

bergskärning i innerkurva

Totalkostnaden är 15,5 Mkr eller 1,3 Mkr/km varav ca 8,5 Mkr är beläggning.
Vägen öppnades för trafik 1998-09-18. En av portalerna monterades först 18/3
1999 i syfte att utvärdera trafikantbeteende med och utan portaler.

Under 8-årsperioden 1990-97 har det totalt inträffat 312 polisrapporterade
olyckor (O) med 34 lindrigt skadade (LS), 23 svårt skadade (SS) och 17 dödade
(D). Exklusive viltolyckor har det inträffat 89 polisrapporterade olyckor med 28
lindrigt skadade, 23 svårt skadade och 17 dödade, dvs. totalt 68 skadade inkl.
dödade (S), 40 svårt skadade eller dödade (SSD) och 17 dödade (D).

Singel- och mötesolyckor är de dominerande olyckstyperna. Vidare har kors-
andekursolyckor höga värdena, vilket dock i hög grad beror på en enda olycka,
den s.k. Karlshamnsolyckan med sex dödade och fyra svårt skadade.

Totalt handlar det om 16 döds- eller svåra personskadeolyckor. Enligt genom-
gång av polisrapporterna kan slutsats dras att i ett tiotal av olyckorna skulle de all-
varliga konsekvenserna sannolikt förhindrats av om mitträcke hade funnits. Vad
gäller samtliga 89 polisrapporterade olyckor kan konstateras att i nästan hälften av
fallen har fordon kommit över på fel sida.

Jämfört med andra 13m-vägar och ML med 110 km/h är utfallet högt, se vidare
bilaga 2. Speciellt det faktiska antalet svårt skadade och dödade har varit markant
större än förväntat. Det skall dock samtidigt noteras att sträckan har varit utsatt för
några ”extrema” olyckor:

1990-06-09, mötesolycka i mörker med 2 D och 2SS
1992-06-07, mötesolycka med 2 D och 3 SS
1994-01-03, singelolycka i lössnö och mörker med 3 D
1996-08-08, korsandekurs i mörker (”Karlshamnsolyckan”) med 6 D och 4 SS.

Totalt registreras 22 SSD och 13 D i dessa fyra ”extremolyckor”. Exklusive dessa
olyckor hade faktiska antalet SSD och D varit 18 resp. 4 och i stort sett överens-
stämmande med förväntade värden.
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4.1 Hastighetsmätningar och framkomlighet
På den aktuella sträckan finns tre stycken VMS-skyltar för budskap till trafikan-
terna med nedfrästa slingor som kontinuerligt mäter hastigheten hos passerande
fordon. Dessa utrustningar var i funktion fram till hösten 1999 och hastighetsdata
lagrades hos VV Trafikdata i Jönköping. Efter februari 2000 har projekt Säker-
eken, inom vilket datainsamlingen gjordes, lagts på is. Men leverantören av ut-
rustningen, Allogg, har fortsatt med att periodvis lagra data.

Det finns ytterligare två skyltar med mätutrustning, dels vid Trensum ca 3 km
öster om sträckans slutpunkt och dels vid Åryd ca 5,6 km öster om sträckans slut-
punkt. Dessa punkter är lämpliga som kontrollpunkter eftersom inga åtgärder vid-
tagits här. Den först nämnda av dessa två har inte tidigare använts.

Det finns alltså goda möjligheter att göra uppföljning av hastighetsutveck-
lingen på den aktuella sträckan. I halvårsrapport 2-99 (VTI notat 27-200) redo-
visas och analyseras data från tre dagar 1999, vilka jämföres med motsvarande
dagar under 1998.

Resultatet för de tre punkterna på försökssträckan sammanfattades för person-
bilar för alla tre mättillfällena enligt följande:

•  Hastighetsnivån är lägre än på E4 Gävle-Axmartavlan med 90 km/h, genom-
snittligt är medelhastigheten drygt 95 km/h mot drygt 103 km/h på E4, målade
delen.

•  I omkörningsfältet är medelhastigheten 101-110 km/h, klart lägre än på E4
med 110-120 km/h.

•  Minskning i hastighet jämfört med 110-begränsning år 1998 är ej markant
stor, 3-7 km/h.

•  Den genomsnittliga höjningen jämfört med vanlig ML öster om Karlshamn
synes vara ca 2,5 km/h

•  Ingen tydlig hastighetsskillnad mellan två- och enfältiga avsnitt, finns den är
den högst 2 km/h.

Nu har data från tre mätdagar under tiden april-juni 2000 samlats in och jämförts
med motsvarande dagar 1999. Tyvärr förekommer en hel del bortfall, se vidare i
bilaga 2, varför entydiga slutsatser är svåra att dra. Resultatet kan dock samman-
fattas enligt följande gällande personbilar:

•  Hastigheten är något ökad i enfältiga avsnitt men oförändrad i tvåfältiga av-
snitt jämfört med 1999, där enbart till synes slumpmässiga skillnader finns.
Genomsnittliga nivån ligger på 95,5-96 km/h.

•  Jämfört med vanlig ML öster om Karlshamn är hastigheten ca 2 km/h högre i
tvåfältiga avsnitt men samma i enfältiga.

•  Det finns en viss men ej markant hastighetsskillnad mellan två- och enfältiga
avsnitt på högst 2 km/h.

Det skall påpekas att på vanlig ML kan ingen hastighetsökning säkert konstateras.
Således står sig fortfarande slutsatserna i de första fem punktsatserna ovan men

jämfört med vanlig ML är hastigheten genomsnittligt enbart ca 1 km/h högre.



36 VTI notat 67-2000

4.2 Uppföljning av väglag mm
Väglagsobservationer har endast gjorts vid två tillfällen under vintern, den 15 och
16 december 1999. Observationerna omfattar både försökssträckan och en kont-
rollsträcka, som utgörs av ML med konventionellt breda vägrenar.

Följande resultat erhölls:

•  Vid det första observationstillfället hade kontrollsträckans körfält våt barmark
eller spårslitage med våt barmark i hjulspåren. På vägrenen låg ca 1 cm lös
snö.

•  Väglaget på försökssträckans körfält utgjordes av våt barmark, ofta med mitt-
eller kantsträng. På vägrenen fanns våt barmark eller ca 1 cm lös snö.

•  Vid det andra observationstillfället hade såväl kontroll- som försökssträckan
våt barmark både på körfält och vägren.

Eftersom antalet observationer är så få kan inga slutsatser dras om väglagsskill-
nader mellan försöks- och kontrollsträckan. De väglagsobservationer som gjorts
vid det enda tillfället med is-/snöväglag visar nästan samma väglag på försöks-
respektive kontrollsträckan.

Observationer av synlighet hos vägmarkeringar har gjorts vid två tillfällen i
samband med väglagsobservationerna. Resultatet kan sammanfattas enligt följ-
ande:

•  Kantlinjerna var helt synliga vid 5 observationer och ej synlig vid 1 observa-
tion på försökssträckan. Motsvarande data på kontrollsträckan var 1 synlig
observation och 1 delvis synlig.

•  Mittlinjerna och körfältslinjerna på försökssträckan var helt synliga vid alla
observationerna. För kontrollsträckans mittlinje noteras en synlig och en delvis
synlig observation.

•  Spärrfält och körfältspilar på försökssträckan var helt synliga vid alla obser-
vationerna.

Antalet observationer är så få att inga egentliga slutsatser kan dras om skillnaden i
synlighet mellan försökssträckan och kontrollsträckan. Försökssträckans väg-
markeringar kan dock inte sägas ha sämre synlighet än kontrollsträckans.

4.3 Trafiksäkerhetsstudier
Alltsedan den nya 2+1-vägens öppnande i september 1998 har det fram t.o.m. juni
2000 polisrapporterats 15 olyckor (exkl. viltolyckor), med totalt 1 dödad (mycket
speciella omständigheter) 1 svårt skadad och 11 lindrigt skadade personer. Dess-
utom har det inträffat 41 viltolyckor, varav sju älgolyckor med sammanlagt 4 lind-
rigt skadade personer.

Olyckorna har fördelat sig enligt följande:



VTI notat 67-2000 37

Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

980929 23.20 Mörker S1 Torrt 4 Pb österut i enfältiga delen har av okänd anledning kört av vägen på höger sida. 

981122 02.41 Mörker S0 Tunn is Pb fick sladd i halkan.

981208 09.10 Dagsljus O2 Lös snö 1 Pb fick sladd i snömodd vid omkörning, kom över på mottsatt körbana och ned i diket. 

981229 12.20 Dagsljus V0 Torrt Cementklump lossnat från bro och träffat pb.

990401 06.00 Gryning S1 Torrt 1 Pb har av okänd anledning kört över motsatta körbanan och ned i diket.

990411 02.10 Mörker S0 Torrt 1 Pb fick punktering på påfarten, hamnade i diket och voltade.

990716 11.45 Dagsljus M1 Torrt 1 1 Spec! Pb "oförklarligt" över i motsatt körfält, kollision med mötande lastbil.

990828 11.30 Dagsljus F1 Torrt 1 Barn sprang över vägen, påkörd av pb.

991204 08.00 Dagsljus S1 Tunn is 2 Blåsigt och halt, pb fått sladd och kört in i vägräcke på motsatta sidan. 

991211 16.00 Mörker V0 Okänt Pb fått en tappad skiva genom vindrutan.

991214 17.45 Mörker O2 Lös snö Omkörning, snöfall och mycket halt, pb sladdat ner i högra diket.

991214 17.45 Mörker S1 Lös snö 1 Snöfall, mycket halt, pb fick sladd och gled ned i diket.

000502 16.20 Dagsljus O2 Torrt Pb kör om lb, fordonen hakar ihop där två körfält går ihop till ett.

000613 9.45 Dagsljus S0 Torrt Somnat, kommit över på fel sida av vägen, kört av vägen på vänster sida.

000621 ? ? S0 Torrt Stulet fordon, kört av vägen, okänt hur.

Två singelolyckor, en omkörningsolycka och en mötesolycka, alla med överkör-
ning till motsatt körfält har lett till personskador, 1 dödad, 1 svårt och 4 lindrigt
skadade. Övriga olyckor med personskador utgöres av tre singelolyckor och en
fotgängarolycka. I singelolyckorna har fordonet kört av vägen på höger sida.
Dessa fyra olyckor har resulterat i 7 lindrigt skadade. Dessutom skall noteras en
överkörning till vänster utan personskada, efter att föraren somnat.

Det kan konstateras att (fram t.o.m. juni 2000) har antalet polisrapporterade
olyckor varit lägre än normalt. Antalet skadade inklusive dödade (en olycka under
mycket speciella omständigheter) har varit ungefär som normalt enligt definition i
avsnitt 3.3, se vidare bilaga 2. Utfallet i Karlshamn är hittills något mindre positivt
jämfört med målad delsträcka på E4 Gävle-Axmartavlan. Se vidare en samman-
fattande analys i kapitel 6.

4.4 Enkel före-efter-studie
Resultat som redovisats ovan i avsnitt 3.3 och 4.3 har varit av typen ”med-utan”,
där utfallet jämföres mot ett normalt utfall för ML. Som ett komplement redovisas
nedan även resultat av typen ”före-efter”. Man skall då komma ihåg att båda för-
sökssträckorna har åtgärdats därför att olycksutfallet under en period var högt,
jämför med bilaga 1 och 2. I sådana fall tenderar utfallet av en före-efter-studie att
bli positivt i efterperioden.

Tabellen nedan redovisar genomförda beräkningar.
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A. Före
km Antal år O S SSD D O per år S per år SSD per år D per år

Gävle S 14,4 juli87-dec97 10,5 113 88 24 7 10,8 8,4 2,3 0,7
Gävle N 17,7 juli87-dec97 10,5 130 142 56 14 12,4 13,5 5,3 1,3
Karlshamn 12,2 1990-97 8 89 68 40 17 11,1 8,5 5,0 2,1

B. Före exkl. 4 "extremolyckor" för Karlshamn
km Antal år O S SSD D O per år S per år SSD per år D per år

Gävle S 14,4 juli87-dec97 10,5 113 88 24 7 10,8 8,4 2,3 0,7
Gävle N 17,7 juli87-dec97 10,5 130 142 56 14 12,4 13,5 5,3 1,3
Karlshamn 12,2 1990-97 8 85 45 18 4 10,6 5,6 2,3 0,5

C.  Efter t.o.m. juni 2000 C jämfört med A
km Antal år O S SSD D O per år S per år SSD per år D per år O per år S per år SSD per år D per år

Gävle S 14,4 juni98-juni00 2,04 42 11 1 0 20,6 5,4 0,5 0,0 1,91 0,64 0,21 0,00
Gävle N 17,7 aug97-juni00 2,88 32 24 7 3 11,1 8,3 2,4 1,0 0,90 0,62 0,46 0,78
Karlshamn 12,2 sept98-juni00 1,79 15 13 2 1 8,4 7,3 1,1 0,6 0,75 0,85 0,22 0,26

D. Efter t.o.m. juni 2000 (exkl. 3 olyckor med 4 dödade p.g.a. självmord och biltjuvar) D jämfört med B
km Antal år O S SSD D O per år S per år SSD per år D per år O per år S per år SSD per år D per år

Gävle S 14,4 juni98-juni00 2,04 42 11 1 0 20,6 5,4 0,5 0,0 1,91 0,64 0,21 0,00
Gävle N 17,7 aug97-juni00 2,88 30 20 4 0 10,4 6,9 1,4 0,0 0,84 0,51 0,26 0,00
Karlshamn 12,2 sept98-juni00 1,79 14 11 1 0 7,8 6,1 0,6 0,0 0,74 1,09 0,25 0,00

Ingen hänsyn eller justering har gjorts till den allmänna utvecklingen av antalet
olyckor, skadade eller dödade. Grovt kan dock sägas att antalet dödade för an-
givna efterperioder generellt minskat med ca 20% jämfört med föreperioden. An-
talet svårt skadade har generellt minskat med ca 10% medan antalet lindrigt
skadade varit oförändrat eller t.o.m. ökat något.

E22 Karlshamn drabbades under föreperioden av 4 ”extremolyckor” med ett
stort antal dödade och svårt skadade. Under efterperioderna har det inträffat 3
mycket speciella olyckor (självmord och biltjuvar) på de två sträckorna med mål-
ning. Jämförelser har gjorts utan (C jämfört med A i tabellen ovan) respektive
med (D jämfört med B) borttagande av nämnda olyckor. Sistnämnda jämförelser
bedöms vara mest relevanta. Tabellen nedan redovisar erhållna reduktioner för
båda dessa beräkningsfall.

Inga korrigeringar

Förväntat antal efter  utifrån förevärdena Observerat efter Reduktioner
km Antal år O S SSD D O S SSD D O S SSD D

Gävle S 14,4 juni98-juni00 2,0 22,0 17,1 4,7 1,4 42 11 1 0 91% -36% -79% -100%
Gävle N 17,7 aug97-juni00 2,9 35,7 38,9 15,4 3,8 32 24 7 3 -10% -38% -54% -22%
Karlshamn 12,2 sept98-juni00 1,8 19,9 15,2 9,0 3,8 15 13 2 1 -25% -15% -78% -74%

Exkl. 4 "extremolyckor" före  för Karlshamn
och exkl. 3 dödsolyckor p.g.a. självmord/biltjuvar efter 

Förväntat antal efter  utifrån förevärdena Observerat efter Reduktioner
km Antal år O S SSD D O S SSD D O S SSD D

Gävle S 14,4 juni98-juni00 2,0 22,0 17,1 4,7 1,4 42 11 1 0 91% -36% -79% -100%
Gävle N 17,7 aug97-juni00 2,9 35,7 38,9 15,4 3,8 30 20 4 0 -16% -49% -74% -100%
Karlshamn 12,2 sept98-juni00 1,8 19,0 10,1 4,0 0,9 14 11 1 0 -26% 9% -75% -100%

Generella utvecklingen har ej beaktats

För sträckan Gävle S med mitträcke noteras vad gäller antal polisrapporterade
olyckor också med denna metod en markant ökning efter ändring till mitträcke,
ökning med 90%. För antal skadade och speciellt svårt skadade och dödade indi-
keras däremot positiva effekter av mitträcket (35% för skadade och 80% för svårt
skadade inklusive dödade).

Även för 2+1-väg med målning uppvisas resultat med positiva tendenser, ca
75% effekt för svårt skadade inklusive dödade. Men observera att ”med-utan”-
studien visar normalt utfall eller markant lägre om de speciella olyckorna exklu-
deras. Skillnaden i utfall för de två metoderna förklaras helt av de höga olycksta-
len i föreperioden. Dessutom har det varit övervägande 90 km/h i efterperioden.
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5 Övriga objekt
På övriga objekt har enbart ytterligare en föremätning av punkthastighet genom-
förts under våren 2000 på Rv 45 Åmål-Säffle. Beträffande trafiksäkerhetsstudier
har uppföljning av olycksutfallet på de nya sträckorna i Skåne gjorts, E22 Hörby
med mitträcke och Lv 100 Höllviken med målning. På sträckan E22
Valdemarsvik-Söderköping har en analys av köbildning med hänsyn tagen till
långsamma arbetsfordon (traktorer) genomförts.

5.1 Punktmätningar Rv 45 Åmål-Säffle
På Rv 45 Säffle-Åmål har nu genomförts fyra mätomgångar med punkthastighets-
mätningar, en med hastighetsbegränsning 110 km/h under 1998 och tre med
90 km/h, hösten 98, våren 99 och våren 2000. Därvid mättes också i kontrollsnitt
med oförändrad hastighetsgräns, ett med 90 km/h och två med 70 km/h.

På försökssträckan sjönk medelhastigheten för personbilar med 4-6 km/h och
var i princip oförändrad i de två 70-snitten efter sänkning till 90 km/h. Men i
kontrollsnittet med 90 km/h söder om Åmål ökade medelhastigheten med 3 km/h.
Sammanfattningsvis kan sägas att sänkningen på försökssträckan under 1999 var
7-9 km/h, vilket är helt förväntat vid en åtgärd av detta slag. Resultaten från mät-
ningarna våren 2000 uppvisar genomgående något lägre hastigheter än de som er-
hölls 1999. Hastigheten för personbilar har sjunkit med ca 1 km/h på både för-
sökssträckan och i kontrollpunkterna.

Hastighetsnivån i mars-april 00 ligger för personbilar på 94-97 km/h i fyra mät-
snitt och på 88,5 km/h i ett snitt vid en trevägskorsning, se även bilaga 3 för en
detaljerad redovisning.

5.2 Uppföljning av olyckor på sträckor i Skåne
5.2.1 E22 Hörby
Väg E22 förbi Hörby invigdes den 21 november 1986 som 13 meters motor-
trafikled. Flödet varierar längs vägen men är i medeltal 6 300 fordon/dygn (1993)
eller ca 7 700 axelpar/dygn. Under hösten ombyggdes vägen mellan Osbyholm
och Stavröd, ca 6,5 km, till 2+1-väg med mitträcke. Hastighetsgränsen är oföränd-
rad 90 km/h efter åtgärd.

Denna sträcka har enbart två delavsnitt i varje riktning, således ett enfälts- och
ett tvåfältsavsnitt, vilka således är relativt långa. Dessutom finns mellan de båda
avsnitten en relativ lång sträcka med 1+1-väg genom trafikplatsen Norrehe.
Objektet öppnade för trafik 20 december 1999.

Under 1990-talet har enligt en djupstudie vid regionen fem allvarliga olyckor
inträffat med sammanlagt en dödad och fem svårt skadade. I tre fall hade olyckan
fått mindre allvarliga konsekvenser med ett mitträcke. Det gäller en mötesolycka
och en singelolycka med överkörning till vänster. Det tredje fallet var en på-
körning av en utspringande häst, varvid en personbil kom över på motsatt körbana
och krockade med lastbil.

Efter öppnandet av 2+1-vägen har ingen olycka med personskada polisrap-
porterats till och med juni 2000. Det har dock inträffat fyra olyckor med enbart
egendomsskador. Det är två singelolyckor, en omkörningsolycka och en varia-
olycka. Detaljerna är ej kända eftersom polisrapporterna ej studerats.
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5.2.2 Vellinge
Lv 100 byggdes 1972, på delen Höllviken-Kungstorp som 13 meter-väg och på
delen Kungstorp-Vellinge som motortrafikled. Korsningen i Kungstorp var då en
plankorsning. 1976 byggdes korsningen om till planskild korsning med stopplikt-
påfarter och 1983 försågs trafikplatsen med accelerationspåfarter. Vägen har
under hela tiden fram till nu aktuell ombyggnad haft breda vägrenar. Flödet är
relativt högt, 11 900 axelpar/dygn (1997) och längden är totalt ca 4,8 km.

På delen Höllviken-Kungstorp finns ett körfält österut och två körfält västerut
medan på sträckan Kungstorp-Vellinge finns två körfält österut och ett körfält
västerut. Det andra körfältet i respektive riktning har utvecklats genom att påfarts-
ramperna i trafikplats Kungstorp övergått till att bli detta körfält. Genom trafik-
plats Kungstorp är vägen endast tvåfältig. Den nya 2+1-vägen med målning öpp-
nades i slutet på oktober 1999 och hastighetsgränsen är även här oförändrad
90 km/h.

Enligt en djupstudie vid regionen har det under 1990-talet inträffat sex all-
varliga olyckor med sammanlagt 3 dödade och 4 svårt skadade som följd. I fem av
fallen hade konsekvensen blivit mindre allvarlig om mitträcke funnits. Det gäller
två mötesolyckor och två singelolyckor med överkörning till vänster. Den femte
är en variaolycka med okänt förlopp men som slutade i en frontalkollision.

Efter öppnandet av 2+1-vägen med målning har ingen olycka med personskada
polisrapporterats till och med juni 2000. Inte heller någon olycka utan person-
skada har rapporterats, men detta kan bero på att polisen inte längre rapporterar
dessa olyckor.

5.3 Framkomlighetsanalys för E22 Valdemarsvik –
Söderköping

Under år 2001 planeras utbyggnad ske till 2+1-väg med mitträcke på E22. En del
avsnitt kommer att utformas som 1+1-väg.

I samband med detta har frågan väckts om det kommer att uppstå problem med
framkomligheten i enfältiga avsnitt på grund av långsamgående arbetsfordon,
främst traktorer, som måste färdas kortare sträckor på Europavägen för att komma
till och från ägorna.

För trafik till och från jordbruksenheterna kommer dessutom att införas speci-
ella anslutningar (fyrvägs) med öppning i mitträcket. I dessa anslutningar får
arbetsfordonen enbart göra högersväng in på E22 eller korsa vägen och köra över
till andra sidan. Inga vänstersvängar in på E22 kommer att tillåtas.

Frågan har uppstått vilka väntetider för att med arbetsfordon korsa E22 som
kan förväntas vid de trafikmängder som kommer att trafikera europavägen.

Dessa frågor analyseras i en särskild VTI PM daterad 2000-06-29. Nedan
återges resultaten i sammanfattning. Alla resultat är beräknade för en tidpunkt 20
år efter öppnandet med prognos för ÅDT på 7 400 fordon/dygn.

Längsta enfältiga avsnitt ca 2 km. Därför användes längden 2 km i beräkning-
arna och som värsta tänkbara fall antages att ett långsamgående fordon färdas hela
denna sträcka. (Enbart ett enfältigt avsnitt trafikeras innan fordonet svänger av).

Ett arbetsfordon (traktor) som färdas 2 km med hastigheten 40 km/h kommer
att i medeltal bli upphunnet av 6,6 stycken andra fordon vid det genomsnittliga
timflödet 230 f/h i en riktning med reshastighet 95 km/h. Detta innebär drygt 6
fordon i kolonn när det enfältiga avsnittet upphör. Vid en maxtimme på eftermid-
dagen med 350 f/h i mest belastad riktning blir motsvarande tal 10,0 upp-
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hinnanden. De fördröjningar detta ger upphov till beror på bredden hos det lång-
samma fordonet.

Dessutom har det diskuterats en förbättring för enfältiga avsnitt, som innebär
en breddning på en sträcka av ca 50-100 m. Denna breddning kan sägas utgöra ett
slags omkörningsfält för blockerande långsamgående fordon, där dessa kan gå åt
sidan och kön bakom kan avvecklas.

I sammanfattning erhålles följande effekter på framkomligheten, beräknade
med och utan långsamma fordon:

•  I dagsläget är medelreshastigheten för personbilar ca 95 km/h med en liten
reduktion för de 100-150 mest belastade timmarna på året.

•  Om ingen ombyggnad görs är hastigheten oförändrad 95 km/h om tjugo år
men med en genomsnittlig reduktion på 1,5 km/h för 900 timmar under året
med högst timflöden.

•  Vid föreslagen ombyggnad till 2+1-väg med mitträcke kan om tjugo år för-
väntas en generell reshastighetsökning över året med ca 1 km/h utan hänsyn
taget till långsamgående fordon. Inga kapacitetsproblem kan förväntas.

•  Långsamgående fordon kommer under vinterhalvåret bara att medföra margi-
nella fördröjningar i trafiken, upp till högst 75 sekunder per dag och riktning
beroende på bredd av långsamgående fordon.

•  Under sommarhalvåret blir fördröjningarna större, från 10 sekunder till 6 mi-
nuter per hindrande fordon med en kolonn på 6,6 fordon, beroende på bredd.
För den mellersta delen av sträckan innebär detta 1,65 minut till 57 minuters
total fördröjning per riktning och dag. På övriga delar av sträckan hälften av
dessa tider.

•  Om en kort breddning görs mitt på ett enfältigt avsnitt halveras kolonn-
längderna och maximala fördröjningen halveras.

I beräkningarna för väntetider i anslutningar har antagits ett arbetsfordon med
släp, ca 10 m långt. Detta fordon accelererar med 0,5 m/s2 och växlar en gång
efter uppnådda 10 km/h med växlingstid 1,5 sek. För att från stillastående köra
25 m (vägbredd 15 m plus fordonslängd) behövs 11 sekunder.

Väntetiden för passage av vägen är beroende på aktuellt timflöde. Genom-
snittligt timflöde förväntas vara 460 f/h för båda riktningarna och maxtimmen på
en vardagseftermiddag blir 640 f/h. Resultaten vid dessa flöden kan sammanfattas
enligt följande:

•  Korsande arbetsfordon i de speciella anslutningarna får i allmänhet korta
väntetider, i genomsnitt 15-25 sekunder.

•  15-30% av fordonen får vänta i mer än 30 sekunder. 25-15% av antalet över-
farter kan ske direkt utan någon väntetid.
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6 Sammanfattande analyser och resultat
6.1 Framkomlighet och reshastighet
I den förstudie som föregick utvecklingsprogrammet antogs att hastigheten, jäm-
fört med 1+1-väg med breda körfält, borde öka något på tvåfältiga avsnitt men
minska i enfältiga avsnitt på grund av köbildning vid flöden över 300 f/h i en rikt-
ning. Utförda mätningar på E4 Gävle-Axmartavlan visar i stället på en genom-
snittlig hastighetsökning med 2 km/h vid mitträcke och 4 km/h vid målning vid
hastighetsgränsen 90 km/h.

Vid höjd hastighetsgräns till 110 km/h på E4 ökade pb-hastigheterna med ytter-
ligare 7,5 km/h på målad del och med 6 km/h på räckesdelen. Detta innebär att
genomsnittliga hastighetsnivån på räckesdelen våren 2000 för pb är 107,5 km/h
och 110,5 km/h på målad del. Den sistnämnda hastigheten är samma som hösten
1996 på väg med breda körfält och med 110 km/h.

Detta gäller för flöden upp till 500 f/h och riktning. Vid högre timflöden
sjunker hastigheten svagt i enfältiga avsnitt, vilket då medför en genomsnittlig
hastighetsminskning. Utförda studier visar dock på betydande hastighetsvariation
i körförloppet mellan en- och tvåfältsavsnitt vid höga flöden (över 800 f/h i en
riktning).

Den utförda restidsmätningen med floating car, se avsnitt 3.1 och bilaga 1, av-
snitt 2.2, visar på en hög servicenivå även vid höga timflöden. Men ett kapaci-
tetssammanbrott kan förmodas inträffa tämligen abrupt vid ett flöde på 1 600-
1 650 f/h i en riktning under en 15-minutersperiod. Detta värde på kapaciteten får
bedömas ligga ca 300 f/h lägre än för vanlig ML.

Figur 3 nedan redovisar uppmätta reshastigheter för mätbilen som funktion av
timflödet i en riktning, som är mätt över den 15 minutersperiod då mätfordonet
färdades. Som jämförelse finns ett antal hastighetsflödessamband för personbil vid
110 km/h inritade, gällande en riktning. Dessa är:

1. 2+1-räcke från förstudien
2. 2+1-räcke levererade för KAN/EVA i januari 00, grundat på punktmät-

ningar från Gävle-Axmartavlan
3. 2+1-räcke reviderat på grundval av restidsmätning i april 00
4. ML levererat för KAN/EVA. Sambandet för en riktning (mest belastad) är

uppskattat utifrån gällande samband för två riktningar.
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Hastighet-flödessamband för 2+1-väg med mitträcke, 110 km/h
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Figur 3  Hastighets-flödesdiagram för 2+1-väg med räcke och ML jämfört med
uppmätta reshastighetsdata.

Som framgår av figuren är lutningen i det reviderade sambandet för 2+1-väg rela-
tivt svagt för flöden över 500 f/h. Det framgår av figuren att för varje ny version
med mer data som inhämtats, desto högre är nivån i hastighet och desto svagare
lutningen för 2+1-väg. Ursprungligen antogs att sambandet skulle vara konkavt
som för tvåfältig 9 metersväg men allt tyder på att sambandet är linjärt eller svagt
konvext som för ML. Det finns också all anledning att se över sambandet även för
vanlig ML.

6.2 Trafiksäkerhet
6.2.1 2+1 med mitträcke
Främsta syftet med 2+1-väg med mitträcke är att påtagligt reducera antalet
olyckor med svåra konsekvenser i form av svårt skadade och dödade. I en djup-
studie av 41 olyckor med dödade eller svårt skadade som följd och som alla in-
träffat på E4 Gävle-Axmartavlan fram till och med 1998 gjordes en bedömning av
hur konsekvenserna blivit om ett mitträcke funnits. Studien genomfördes av VV,
Region Mitt, och resultatet blev att ett mitträcke bedömdes ha förändrat utgången
till det bättre i 27 olyckor, eller närmare 70%.

Således gjorde VV och VTI i förstudien en bedömning att mittseparering med
räcke och sidområdesåtgärder inom vägområdet kan ha en mycket stor trafik-
säkerhetseffekt, sannolikt ca 20 till 30% men kanske ända upp till 50% minskning
av döda och svårt skadade, att jämföra med ca 60% för motorväg. Dock bedömdes
att antalet lindriga olyckor skulle öka på grund av mitträcke och relativt trånga en-
fältiga avsnitt.

För en samlad analys beräknas utfallet för en efterperiod på E4 Gävle-Axmar-
tavlan på båda delsträckor som nu har mitträcke (14,4 km under 24,5 månader
respektive 8,4 km under 8,5 månader). Till detta läggs E22 Hörby (6,5 km under
6,3 månader). Tillsammans blir detta 122 miljoner axelparkm.
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I tabellen nedan redovisas ett normalt (förväntat) antal olyckor som jämförs
med observerat antal. Normalantalet har räknats fram enligt redovisade metoder i
avsnitt 3.3. Ett kontrollmaterial (med högre utfall) utgörs av genomsnittliga
antalet olyckor, skadade och dödade för landets alla 13 m-vägar och ML med
90 km/h under åren 1991-96. Nackdelen med dessa kontrolldata är att de inte vid
jämförelse med ett enstaka objekt tar hänsyn till skillnader i utformning. Det
andra materialet är VVs trafiksäkerhetsmodell för en modern, nybyggd ML med
flacka slänter också med 90 km/h. I tabellen nedan redovisas således ett intervall
för normalt antal olyckor, beräknat från båda kontrollmaterielen ovan.

Som framgår av tabellen är det observerade antalet olyckor fler än normalt (signi-
fikant skillnad). Antal skadade inklusive dödade är lägre än normalt och som förut
framhållits finns det bara en svårt skadad under hela den studerade perioden.

Mötesolyckorna har helt försvunnit och singelolyckor med svår skadeföljd har
kraftigt reducerats (enbart en olycka som enligt föraren beror på sjukdom). Om-
körningsolyckor med svår skadeföljd finns inte heller men dessa svarar normalt
bara för ca 6% av antalet svårt skadade eller dödade. Notera dock de två omkör-
ningsolyckorna med totalhavererade fordon vid påkörning av stillastående fordon
i vänster körfält. En rimlig slutsats av samtliga ovanstående data är dock att
olyckor med svåra konsekvenser har förhindrats av räcket och i stället blivit
räckespåkörningar med begränsade skador. Detta gäller i första hand för mötes-
olyckor och i andra hand för singelolyckor som genomsnittligt fått markant lind-
rigare skadeföljd.

Mot bakgrund av ovanstående kan det för ML finnas anledning att revidera
effektuppskattningen som gjordes i förstudien. Effekten kan nu bedömas vara från
30% upp till 50% med sidoområdesåtgärder för svårt skadade och dödade på
länkar. Detta skall jämföras med en effekt på 60% för MV. Om enbart dödade be-
traktas är effekten rimligtvis större. Eftersom effekten för MV är ca 80% så skulle
2+1 med räcke kunna medföra en reduktion med mer än 50% för dödade.

För att statistiskt säkerställa en effekt på 50% för svårt skadade och dödade be-
hövs ett olycksmaterial för ett trafikarbete, som är ca fyra gånger större än här
analyserade. Detta innebär ett trafikarbete på totalt ca 500 miljoner axelparkm på
alla försökssträckor tillsammans. Vid en eventuell större effekt av mitträcke än
50% fordras ett proportionellt sett mindre trafikarbete.

För vanlig 13 meters väg finns ännu inga data. Därför kvarstår den ursprung-
liga bedömningen med en effekt på 20-30% för svårt skadade och dödade på länk
och kanske upp till 50% med sidoområdesåtgärder.

Räckespåkörningarna är fler än förväntat men det kan observeras en avtagande
trend, se avsnitt 7.8 nedan. Ca 65% av räckespåkörningarna sker i enfältiga avsnitt
och detta även efter att belagda bredden har ökats med en meter.

Inom VV har gjorts en nationell djupstudie för olyckor med dödsolyckor under
åren 1998-99. Därvid gjordes bedömningen att dödade i mötes- och omkörnings-

Normalt Observerat
O 31-36 54
S 18-24 13

SSD 4,5-6,5 1
D 0,8-1,2 0
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olyckor med frontalkollision skulle kunna minskat med ca 90% om mitträcke
funnits på 13 m väg och ML. För singelolyckor med dödade uppskattades effekten
till ca 50%. Beträffande mötesolyckor finns det i hittills dokumenterat olycksma-
terial inte något som motsäger denna bedömning, medan antalet singelolyckor
med svår skadeföljd är få och inget säkert kan sägas förutom att det finns en
positiv effekt. Det måste dessutom betonas att ovan angivna skattade effekter ut-
gör maximala skattningar. Ingen bedömning görs av att åtgärden även kan leda till
negativa bieffekter. Djupstudien återges i korthet i bilaga 4.

Eftersom effekten dock är särskilt stor på mötesolyckor blir slutsatsen att totala
effekten av mitträcke på svårt skadade och dödade blir större med högre flöden.
Detta eftersom andelen mötesolyckor ökar med växande flöden. Dock måste fram-
komlighetseffekten med minskad kapacitet beaktas enligt ovan.

6.2.2 2+1 med målning
Även 2+1-väg med målning följs upp inom ramen för utvecklingsprogrammet.
Erfarenheter från Tyskland pekar på stora trafiksäkerhetseffekter även på 2+1-väg
med målning. Tidigare svenska försök med 2+1 med målning på några sträckor på
E4 och Rv 40 visade dock ej lika tydligt positiva effekter. Därför var förvänt-
ningarna lägre men förhoppningen fanns att antalet olyckor och skadade skulle
minska på grund av generellt mindre monoton bilkörning och genomsnittligt
större sidoavstånd mellan mötande fordon. Bedömningen sträckte sig dock till
maximalt 10% effekt på svårt skadade och dödade.

För en samlad analys användes utfallet för en efterperiod på E4 Gävle-Axmar-
tavlan på norra delsträckan som har haft målning (17,7 km under 26 månader och
dessutom 9,3 km under 8,5 månader) samt E22 Karlshamn (12,2 km under 21,5
månader). Till detta läggs Lv100 Vellinge (4,8 km under 8 månader). Tillsam-
mans blir detta 220 miljoner axelparkm.

I tabellen nedan redovisas ett intervall för normalt antal olyckor och jämförs
med observerat antal, precis som motsvarande metod ovan i avsnitt 6.2.1.

Som framgår av tabellen är observerade antalet olyckor färre än normalt (signi-
fikant skillnad). Antalet skadade inklusive dödade (både svårt och lindrigt) är nor-
malt medan antalet dödade är fler än förväntat. Alla dödsolyckor är dock som tidi-
gare framhållits mycket speciella och räknas dessa bort som i avsnitt 4.4 erhålles
en positiv effekt på svårt skadade och dödade (dock ej signifikant).

Således synes 2+1 med markering ha en viss total effekt på antalet olyckor men
någon effekt på olyckor med svår skadeföljd kan ännu inte fastställas. Olyckor
med överkörning till vänster står dock för en stor del av de svåra skadeföljderna.
Av de 39 olyckorna utgöres 13 (en tredjedel) av överkörning till vänster med 2
dödade, 3 svårt skadade och 13 lindrigt skadade som följd. Enbart 5 av dessa 13
olyckor har slutat utan personskador. De två dödsolyckorna har dock inträffat
under speciella omständigheter. Det kan tilläggas att även i förstudiematerialet var

Normalt Observerat
O 56-66 39
S 32-42 35

SSD 8-11,5 9    (se text
D 1,5-2,1 4     nedan)
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andelen överkörningar till vänster ca 35% på vanlig 13 m-väg och ML. Men det
skall observeras att på norra delen av Gävle-Axmartavlan var denna andel mycket
hög, över 50%. Här har en reell minskning skett.

Detta skulle kunna väcka frågan om att införa 2+1-väg med enbart målning är
en relevant åtgärd. Generellt sett är det en billig åtgärd 150-180 tkr per km med
målning och skyltning. Effekten på svåra olyckor kan bedömas till maximalt 10%
för länk vilket dock vore tillräckligt för att åtgärden är lönsam, men effekten är
låg.

Helt obestridligt kan sägas att införa 2+1 med målning som en etapplösning till
2+1 med räcke synes försvarbart. Det vore dessutom fullt tänkbart och befogat att
förstärka utformningen med målade räfflor i mittlinjen. Denna åtgärd skulle för-
modligen öka effekten ytterligare genom färre överkörningar till vänster. Effekten
på svårt skadade och dödade kan kanske bli upp mot 20%. Räfflor i mittlinjen
synes vara särskilt lämpliga på vanlig 13 m-väg med korsningar och utfarter, före-
komst av långsamtgående trafik m.m. Jämfört med räcke kan en del positiva
effekter tänkas som minskade barriäreffekter och billigare drift och underhåll.



VTI notat 67-2000 47

7 Uppföljning av drift och underhåll
I förstudien innan utvecklingsprogrammet startade analyserades effekter, merar-
beten och merkostnader för 2+1-vägar med mitträcke eller målning jämfört med
vanliga 13 m-vägar.

Analyserna gjordes för beläggning med PMS-modellen baserat på åtgärds-
kriterierna i RUD 90 och för övriga driftåtgärder utifrån standardkraven i Grund-
paket Drift. Merarbetena på grund av 2+1-väg klassades därvid efter:

1. Inget hinder.
2. Ringa hinder, kan utföras på dagtid vilket innebär att ingen merkostnad

uppstår.
3. Hinder, bör utföras på nattetid. Hindret kvarstår när tjänsten (arbetet) utförs,

men färre trafikanter drabbas.
4. Fast arbete, hindrar framkomligheten så mycket att en trafikomläggning är

nödvändig.

Tjänsterna (arbetena) grupperades också efter åtgärdsintervall – frekventa, årliga
och fleråriga – och möjlighet till samplanering för att begränsa antalet dyra över-
eller omledningar av trafiken. Frekvent arbete innebär möjlighet att skjuta upp ett
visst antal dagar.

Nedan redovisas nuvarande erfarenheter och bedömningar relativt förstudien.

7.1 Omfattning
Enligt uppföljningsprogrammet ska drift och underhåll följas upp under ett föreår
och två efterår för de sex ursprungliga utvecklingsprojekten plus E22 Karlshamn i
Blekinge. Uppföljningsperioden redovisas i tabellen nedan, som visar klimatzon,
vägsträcka, vägtyp och åtgärd samt uppföljningstid.

Före-materialet för E4 Gävle-Axmartavlan och E22 Karlshamn har ej analyse-
rats. Före-perioden för E4 Håknäs-Stöcksjö är kort och materialet är ofullständigt.
E65 Börringe-Skurup är också ofullständigt. Före-uppföljningen av E22
Söderköping pågår. E4:an Gävle-Noran, Rv60 Örebro och Rv45 Säffle är objekt
där entreprenör visat engagemang och presenterat bra material.

Sträckor i klimatzon 1 Vägtyp och åtgärd Uppföljn.period

E22 Karlshamn ML (2+1 målning) jan99-jan00
E22 Bräkne Hoby – Sörby ML (kontroll) efter åtgärd

E65 Börringe – Skurup 13 m (2+2 räcke) jan99-jan00
E65 Skurup – Rydsgård 13 m (kontroll) före åtgärd
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Sträckor i klimatzon 2 Vägtyp och åtgärd Tidsperiod

E22 Söderköping – Mossebo 13 m (2+1 räcke) nov99-maj00 pågår
E22 Mossebo – Kårtorp 13 m (kontroll) före åtgärd

Rv45 Säffle – Åmål 13 m (2+1 räcke) jan99-jan00
Rv63 Karlstad – Ulfsby 13 m (kontroll) före åtgärd

Rv60 Lillån – Skärmarboda 13 m (2+2 räcke) jan99-jan00
Rv60 Fingerboda – Rya 13 m (kontroll) före åtgärd

Sträckor i klimatzon 3 Vägtyp och åtgärd Tidsperiod

E4 Gävle – Skarven etapp 1 ML (2+1 räcke) juni98-sep99
E4 Skarven – Axmar etapp 1 ML (2+1 målning) efter åtgärd
E4 Axmar – Noran 13 m (kontroll) etapp 1

E4 Gävle –Skarven- Hagsta
etapp 2

ML (2+1 räcke) sep99-juli00

E4 Hagsta – Axmar etapp 2 ML (2+1 målning) efter åtgärd
E4 Axmar – Noran 13 m (kontroll) etapp 2
Summerat:
2+1 räcke ML (2+1 räcke) juni98-apr00
2+1 målad ML (2+1 målning) efter åtgärd
Konventionell 13 m (kontroll) etapp 1 o 2

Sträckor i klimatzon 4 Vägtyp och åtgärd Tidsperiod

E4 Håknäs – Stöcksjö 13 m (2+1 räcke) nov98-apr99
E4 Lögdeå – Håknäs 13 m (kontroll) före åtgärd

Uppföljningen omfattar alla arbeten som utförts, se ”Manual kostnad och tidsupp-
följning av alternativ 13 m-väg” (98-06). Åtgärd, mängder och tidsåtgång registre-
ras i ett EXCEL-program. Programmet ger månadsrapporter med tidsåtgång,
mängder och kostnader per åtgärd samt totalt för alla åtgärder. Kostnaderna base-
ras på erfarenhetsvärden från olika entreprenörer, se tabellen nedan. I programmet
beräknas driftkostnaderna efter dessa basvärden.
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Typ Kost Typ Kost Typ Kost
VINTERVÄGHÅLLNING
Plogning Arbetsledning 450.00 kr     Plog/Saltspridare 100.00 kr  Sand  (m3) 40.00 kr
Halkbekämpning Vägarbetare 300.00 kr     Salt   (kg) 0.44 kr
Ishyvling Specialarbetare 350.00 kr     Saltspridare 75.00 kr    Saltlösning   (m3) 110.00 kr
Snöbortagning.  Rensning vid räcke/bro. Sandspridare 50.00 kr    
Trumtining Lb  2 axlad 400.00 kr     Plog 25.00 kr    Först.lager  (m3) 120.00 kr
Snödikning Lb  3 axlad 500.00 kr     Bärlager  (m2) 15.00 kr
Svallisborttagning Släpvagn 50.00 kr    Grusslitlager  (m2) 15.00 kr

Väghyvel 700.00 kr     
BELAGD VÄG Grävmaskin 550.00 kr     Sopaggregat 75.00 kr    ABT11
Sopning Hjullastare 450.00 kr     ABT16
Stödremsa.  Påfyllning/justering. Traktor 350.00 kr     Vattentunna 100.00 kr  AG16
Trumarbeten.  Byte, rensning, spolning etc. Kranbil 2-axl 480.00 kr     Tvätt 50.00 kr    AG22
Lagning av sprickor, hål och ojämnheter SR1500 1,100.00 kr  Kran 100.00 kr  OG
Underhåll av dräneringssystem HP 27 1,000.00 kr  Y1G
Dikningsarbeten Slåtteraggregat 250.00 kr  Y1B
Linjemålning Servicebil 400.00 kr     Motorsåg 25.00 kr    Y2B

Vanlig bil 325.00 kr     Y2G
GRUSVÄG  (Avser hårdgjord breddning) Slaghammare 375.00 kr  
Hyvling Skylift 700.00 kr     Trummor  (m)
Vattning Spolbil 700.00 kr     2 st skyltvagnar 100.00 kr  Dräneringsmat. (m)
Saltning Sopbil 550.00 kr     Skyltvagn 50.00 kr    
Grusning Trafikledningsvagn 50.00 kr    

Fiberduk  (m2)
Övrig resurs -  kr           

BRO Övrigt tillbehör -  kr        Sådd  (m2) 1.50 kr
Brospolning
Broinspektion Kantstolp 100.00 kr 
Brounderhåll
Broräcken Komplett virestolp 350.00 kr

SIDOOMRÅDE TMA-skydd 1,000.00 kr
Röjning
Städning 
Viltstängsel.  Reparation och byte.

VÄGUTRUSTNING
Vägmärken.  Uppsättning, byte, riktning och rengörning. 
Kantstolp.  Uppsättning, byte och riktning . 
Rengöring av kantstolp på Mitträcke.
Rengöring av kantstolp på Vägkant.
Mitträcke Vajer, Reparation och underhåll.
Sidoräcken Vajer,  Reparation och underhåll. 
Sidoräcken W-profil,  Reparation och underhåll. 
Sidoräcken Rör,  Reparation och underhåll. 

BELYSNING
Drift och underhåll av belysning

OMLEDNINGAR
Trafikanordningsplaner.  För olika fall av avstängningar.
Omledningar pga olyckor till 583:an (Räckesbiten)
Omledningar pga olyckor, E4:an (Räckesbiten)
Omledningar pga underhåll (Räckesbiten)

DIVERSE ARBETEN
Väglagsstudier
VVIS.  Underhållsarbeten.
Besiktningsresa
ÖVRIGA ARBETEN
Övriga arbeten

MaterialTyper av arbeten Resurs Tillbehör

I vänstra kolumnen i tabellen ovan redovisas indelning för alla åtgärder.

7.2 Totalkostnader enligt EVA
Förstudien utgick från dåvarande EVA-modells (2.1) kostnadsnivå, se figur 7:1
nedan.



50 VTI notat 67-2000

DoU-kost k kr/år EVA 2.1 (V=1)
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Figur 7:1  EVA-kostnader tkr/km och år (version 2.1, inkl skattefaktor 1,6, pris-
nivå 1996) för olika vägtyper för vägkonstruktionstyp BYA84 som funktion av
ÅDT.

DoU-kostnaderna skiljde sig kraftigt mellan 13 m-väg, motortrafikled och motor-
väg. De var kraftigt flödesberoende. Några exempel:

•  motorväg ca 50 % dyrare än motortrafikled som är ca 60% dyrare än 13 m-väg
•  en fördubbling av trafikflödet innebär en 30% ökning för motortrafikled

Nivån för en motortrafikled med som Gävle-Axmartavlan ca 8 500 axelpar i ÅDT låg på ca
150 tkr/km (Obs exklusive skattefaktor) mot ca 95 tkr för en vanlig 13 m-väg vid samma
flöde.

DoU-kostnaderna bedömdes bli ca 80% högre för 2+1 med räcke, dvs. ca
270 kkr/km och år (exklusive skattefaktor). Fördyringarna berodde främst på
över- och omledningar av trafiken, räckesreparationer och vinterväghållning,
främst kantstolptvätt, se tabell nedan:

Åtgärd Merkostnad
tkr/km och år

Räckespåkörningar:  0,5 st/Mapkm a 30 kkr ca 45
Stopp vid olyckor:   enfältigt 1 tim/år ca 25
Fasta arbeten: 1 dag/3 år a 50kkr+6kkr+1,4 kr per fordon ca 20
Vinterväghållning ca 35
total merkostnad ca 125

Nuvarande erfarenhet och bedömning av vanlig 13 m väg och motortrafikled:
EVAs DoU-kostnadsmodell har setts över i det parallellt pågående effektprojektet.
Nya schablonförslag har tagits fram, se figur 7.2 nedan (inkl skattefaktor nu 1,53)
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Figur 7:2  Förslag till nya EVA-kostnader tkr/km och år (inkl skattefaktor 1,53
prisnivå 1999) för olika vägtyper i BYA84 som funktion av ÅDT.

Dessa nya samband innebär att skillnaderna mellan vägtyperna liksom flödes-
beroendet minskat kraftigt. Nivån för en motortrafikled med ÅDT ca 8 500 axel-
par ligger på ca 120 tkr/km och år mot 150 tkr tidigare (exklusive skattefaktorer)
och det finns ingen skillnad mot vanlig 13 m-väg, som var fallet i tidigare sam-
band.

Nuvarande bedömning av merkostnader för 2+1:
Merkostnaderna för 2+1 räcke på Gävle-Axmartavlan bedöms uppgå till de kost-
nader som redovisas i tabellen nedan

Förstudien Nuvarande bedömning
Räckespåkörningar:

0,5 st/Mapkm a 30 kkr/st;
exemplet räknade lågt med 45 kkr/km och och
år (dvs. 0,5)

Hittills 1,0 st/Mapkm a 33 kkr/st;
dvs. ca 90 kkr/km och och år

Beläggning:
ingen fördyring inga nya erfarenheter

Stopp vid olyckor:
enfältigt 1 tim/år; kostnad av ca 25 kkr/km och
år

0

Fasta arbeten:
1 dag/3 år, kostnad ca 20 kkr/km och år minst samma dvs. 20 kkr/km och och år

Vinterväghållning:
högre salt- och tvättkostnader; totalt 35 kkr/km
och år

väsentligt mindre höjningar, ca 5-10 kkr/km
och år

Total merkostnad:
ca 125 kkr/km och år ca 115-120 kkr/km och år
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Merkostnaderna ligger således i nivån drygt ca 100 kkr/km och år eller nästan
100% jämfört med nya EVA-samband i figur 7.2.

7.3 Uppföljning av totala tider och kostnader
Totalt nedlagd tid per km för olika vinterväghållningsåtgärder samt vinterväghåll-
nings- och totalkostnader per km för de olika vägsträckorna framgår av tabell
nedan. Tiderna är justerade för skillnader i väderdata mellan utvecklingsobjekt
och dess kontrollsträcka men inte mellan utvecklingsobjekt med olika klimat-
zoner. Alla kostnader är okorrigerade.

Klimatzon 1 Tidsperiod Plogning Kombi-körning Plog+Kombi Halkbekämpning Halkb+Plog+Kombi Salt Vinterväghållning Km kost

Stensnäs - Trensum, E22 0.02 h 0.26 h 0.28 h 0.06 h 0.34 h 0.11 ton 13,349 kr 20,632 kr
Bräckne Hoby - Sörby, E22 0.08 h 0.38 h 0.46 h 0.12 h 0.58 h 0.17 ton 17,897 kr 19,588 kr

Börringe - Skurup, E65 0.03 h 0.09 h 0.12 h 0.03 h 0.15 h 0.07 ton 7,535 kr 8,929 kr
Skurup - Rydsgård, E65 0.01 h 0.10 h 0.11 h 0.02 h 0.13 h 0.08 ton 4,451 kr 5,607 kr

Klimatzon 2 Tidsperiod Plogning Kombi-körning Plog+Kombi Halkbekämpning Halkb+Plog+Kombi Salt Vinterväghållning Km kost

Söderköping - Mossebo, E22 0.13 h 4.94 h 5.07 h 3.13 h 8.20 h 14.14 ton 11,048 kr 12,105 kr
Mossebo - Kårtorp, E22 0.19 h 7.78 h 7.97 h 3.94 h 11.91 h 18.66 ton 15,226 kr 16,110 kr

Säffle - Åmål, Rv45 0.00 h 0.10 h 0.10 h 0.02 h 0.12 h 0.10 ton 14,534 kr 27,917 kr
Karlstad - Ulfsby, Rv63 0.143 0.08 h 0.08 h 0.03 h 0.11 h 0.05 ton 11,713 kr 15,646 kr

Lillån - Skärmarboda, Rv60 0.05 h 0.13 h 0.17 h 0.03 h 0.20 h 0.08 ton 9,917 kr 15,130 kr
Fingerboda - Rya, Rv60 0.02 h 0.06 h 0.08 h 0.01 h 0.09 h 0.04 ton 7,757 kr 11,406 kr

Klimatzon 3 Tidsperiod Plogning Kombi-körning Plog+Kombi Halkbekämpning Halkb+Plog+Kombi Salt Vinterväghållning Km kost Km kost exl. Mitträcke

Gävle - Skarven, E4 0.10 h 0.07 h 0.17 h 0.04 h 0.21 h 0.07 ton 19,217 kr 53,888 kr 24,734 kr
Skarven - Axmar, E4 0.06 h 0.06 h 0.12 h 0.06 h 0.18 h 0.09 ton 19,464 kr 24,352 kr 24,352 kr
Axmar - Noran, E4 0.04 h 0.12 h 0.16 h 0.03 h 0.19 h 0.06 ton 19,652 kr 26,518 kr 26,518 kr

Gävle - Hagsta,  E4 0.29 h 0.18 h 0.47 h 0.05 h 0.52 h 0.11 ton 17,257 kr 38,864 kr 25,809 kr
Hagsta - Axmar,  E4 0.29 h 0.20 h 0.49 h 0.09 h 0.59 h 0.20 ton 17,033 kr 17,033 kr 17,033 kr
Axmar - Noran,  E4 0.23 h 0.19 h 0.41 h 0.04 h 0.45 h 0.12 ton 12,771 kr 16,323 kr 16,323 kr

2+1 Räcke 0.20 h 0.12 h 0.32 h 0.04 h 0.36 h 0.09 ton 18,237 kr 46,376 kr 25,272 kr
2+1 Målad 0.17 h 0.13 h 0.31 h 0.08 h 0.39 h 0.15 ton 18,249 kr 20,693 kr 20,693 kr
Konventionell 0.13 h 0.15 h 0.29 h 0.04 h 0.32 h 0.09 ton 16,212 kr 21,421 kr 21,421 kr

Klimatzon 4 Tidsperiod Plogning Kombi-körning Plog+Kombi Halkbekämpning Halkb+Plog+Kombi Salt Vinterväghållning Km kost

Håknäs - Stöcksjö, E4 7.95 h 3.25 h 11.20 h 3.81 h 15.01 h 6.75 ton 12,484 kr 14,045 kr
Lögdeå - Håknäs, E4 8.80 h 2.64 h 11.44 h 4.08 h 15.52 h 5.14 ton 12,577 kr 14,879 kr

jan99-jan00

nov98-apr99

jun98-sep99

jan99-jan00

jan99-jan00

nov99-maj00

jan99-jan00

sep99-jul00

jun98-apr00

Några jämförelser

•  E22 Stensnäs-Trensum och E65 Börringe-Skurup med kontrollsträckor ligger i
klimatzon 1 med ca 20 kkr/km respektive ca 6-9 kkr/km. E22 bedöms vara
ungefär riktig medan E65 antagligen är ”underrapporterad”.

•  Rv 45 Säffle-Åmål och Rv 60 Lillån-Skärmarboda med kontrollsträckor i
klimatzon 2 varierar mellan 11 och 27 kkr i totalkostnad och 8 till 15 kkr i
vinterkostnader.

•  E4 Gävle-Axmartavlan-Noran i klimatzon 3 ligger i vinterkostnader på
16 kkr/km med breda körfält och ca 18 kkr/km både med räcke och målning.
Totalkostnaderna utan räcke ligger på ca 21 kkr för breda körfält och målat
samt 25 kkr för räcke

Tidsåtgång och mängder beror i stor utsträckning på upphandlingsformer, regle-
ringsmodeller och arbetsmetoder.

Beläggnings- och vägmarkeringsunderhåll saknas helt i uppföljningen liksom
driftbeläggning i form av spricklagning m.m. I övrigt har uppföljningen fångat
väsentliga kostnader. Dessa ligger i intervallet 12-30 kkr (exklusive räckeslag-
ningar) med kontrollsträckan för Rv60 som lägst och Rv45 Säffle-Åmål som
högst. Skillnaderna beror delvis på att många åtgärder sker med långa intervall
exempelvis röjning/slåtter Rv45 Säffle-Åmål.
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Uppföljda totalkostnader med och utan räckeskostnader för E4 Gävle-Axmar-
tavlan illustreras i figur 7.3 nedan. Skillnaderna exklusive räcke är mycket små.
Räckeslagningskostnaderna är nästan lika stora som den vanliga km-kostnaden.

Medelvärde av kostnad per km 
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Figur 7.3  Uppföljda totalkostnader (kkr/km) för E4 Gävle-Axmartavlan.

7.4 Samordning av olika åtgärder samt över- och omled-
ning av trafik

Förstudien:
Frekventa tjänster som kantstolptvätt, snödikning, justering stödremsa, komplet-
tering kantstolpe m.m. föreslogs ske samordnat under lågtrafik.

Årstjänster enligt följande uppräkning föreslogs samplaneras för åtgärd vid ett
och samma tillfälle:

•  belagd väg, dvs. spricklagning
•  enklare broreparationer
•  broinspektioner
•  röjning/slåtter
•  planeringsbara vägmärkesarbeten
•  planeringsbara räckesarbeten

Även trafiklinjemålning bedömdes kunna samordnas.
Underhållsdikning borde kunna samordnas med ny toppbeläggning.
Intervallen för några kritiska fleråriga åtgärder bedömdes enligt följande:

•  den mest kritiska målningen är troligtvis den heldragna kantlinjen. Vid ca
6 000 fordon/år beräknas kantlinjen på en 3,75 meters körbana hålla i ca 3 år.

•  Medellivslängden på landet bituminösa beläggningar är 10,7 år med en sprid-
ning från 4-5 år på de högst trafikerade vägarna (dubbslitage) och 25 år på de
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lågtrafikerade vägarna. På ett genomsnittsobjekt med 7 000 i ÅDT har en upp-
skattning gjorts att höger körfält har en livscykel på ca 12 år och vänster kör-
fält på drygt 20 år. Den enfältiga delen däremot får en kortare livscykel. Den
uppskattas till cirka 7-8 år.

Kostnaden för en trafiköverledning inom 2+1-lösningen bedömdes till ca
50 000 kr plus 6 000 kr/dag. Trafikantkostnaderna bedömdes till ca
1,4 kr/passerande fordon vid delsträckelängd 1,5 km, vilket motsvarar ca
7 000 kr/dag. Med en trafiköverledning extra vart tredje år på en dag erhålles en
årlig samhällsekonomisk kostnad på ca 20 kkr/år eller i nuvärde ca 0,6 Mkr/km.

Nuvarande erfarenheter och bedömning:
Gävle-Axmartavlan har sedan ca årsskiftet 1999/2000 permanent omledningsväg-
visning kombinerad med VMS-tavlor. Anläggningskostnaden för dessa åtgärder
är ca 350 kkr/st. Omledning till gamla E4 sker automatiskt vid olyckor. Räckes-
reparationer sker utan om- eller överledning. Arbetena sker från omkörningsfältet
samt med varningsskyltning på VMS-tavlorna.

Arbeten utöver räckeslagning som kantstolpstvätt, brospolning, slåtter m.m. ut-
förs under lågfrekvent trafik under kvälls och nattetid för att slippa omledning till
gamla E4 men efter 1999 kombinerat med VMS-skyltar.

Beläggning, markering, räcken och diken åtgärdades före öppnandet.
Samtliga planeringsbara arbeten som brospolning, tvättning av kantstolpar,

slåtter m.m. utförs nattetid och är att rekommendera både på enfält och tvåfälts-
delarna.

Investeringarna i VMS-skyltar, omledningsvägvisning samt driftkostnader för
detta samt trafikantkostnaderna vid omledning bedöms ligga i samma årsnivå som
förstudiens bedömningar.

7.5 Drift belagd väg
Följande tjänster innefattas i detta avsnitt: nivåskillnader, avvattning, slänter,
sprickor och hål, friktion, stödremsa och betäckningar.

Förstudien:
Arbetena bedömdes kräva över- eller omledningar av trafik vid 2+1-lösningar,
särskilt vid räcke. Det var mycket skilda uppfattningar om frekvensen spricklag-
ningar:

•  mycket sällsynt mellan underhållsbeläggningar
•  görs ca 1-2 gånger per år vid 5-6 års ålder och 2-4 gånger/år vid 10-12 års ålder

Gävle-Axmartavlans breddning på en meter av de enfältiga delarna med grusslit-
lager bedömdes vålla bekymmer vid plogning samt ge en större differens mellan
beläggning och stödkant.

Nuvarande bedömning.
Se avsnitt 7.4 samordning ovan. Spricklagning och andra planerade arbeten kom-
mer att ske nattetid med lågfrekvent trafik.

Problemen med den grusade breddningen har bekräftats. Efter en vintersäsong
(98/99) byttes grusslitlagret mot en enkel belagd yta. FSB:en angav lägre ytkrav
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och längre åtgärdstid för breddningen. Tandemsystemet och företagsekonomi
innebar att åtgärderna skall ske samtidigt. Det innebar då svårigheter att ploga
ytan på hösten innan tjälen kommit i marken. Plogningen spred stenar från slit-
lagret ut på den belagda ytan. Det påträffades också relativt stora skillnader
mellan beläggningskant och stödkanten. Problemen är borta i och med att ytan
blev belagd.

7.6 Beläggningsunderhåll
Förstudien:
Förstudien bedömde beläggningsunderhållskostnader med nuvarande spårdjups-
och jämnhetskrav för olika typsektioner med PMS- och VÄG94-modellerna. Vid
en ÅDT på nivån 8 500 varierade kostnaderna från ca 30 kkr/år för motorväg till
ca 50 kkr/år för de dyraste typsektionerna enligt tabell nedan.

Typsektion Kkr/år
Normal motorväg 29
Alternativ 4-fältsväg 35
13 m; breda körfält 48
13 m; normala körfält 39
11 m 42
9 m 45
8 m 51
7 m 45

Förstudien bedömde nivån för 2+1 till ca 30-35 kkr per år och således snarare
billigare än dyrare jämfört med 13 m-väg, undantaget trafikomläggningar.

Nuvarande bedömning:
Några nya erfarenheter har inte framkommit. Förstudiens bedömning kvarstår.

7.7 Vinterväghållning
Följande tjänster ingår i vinterväghållning: plogning, halkbekämpning, kant-
stolpar, trumupptining och snödikning, trafikmätningsslingor.

Förstudien:
Kostnaderna för de totala vinterkostnaderna bedömdes till ca 10 kkr/km baserat på
30 åtgärdstillfällen för saltning respektive plogning och en snödikning per år samt
10 respektive 40 kkr/km för kantstolptvätt för vanlig 13 m respektive 2+1 med
räcke, dvs. totalt 20 och 50 kkr/km.

Erfarenheter och nuvarande bedömning:
Uppföljda kostnader (kkr/km) per vägtyp och klimatzon sammanfattas nedan:
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Vägtyp Klimatzon
1 2 3

13 m 7,7-14,5
(Rv45 o Rv60)

16,2
(E4 Axmartavlan-Noran)

13 m ML 17,9
(E22 Blekinge)

2+1 måln. 13,3
(E22 Karlshamn)

18,2
(E4 Gävle-Axmartavlan)

2+1 räcke 18,2
(E4 Gävle-Axmartavlan)

Kostnaden ligger för vanlig 13 m-väg i nivån 10-15 kkr/km för Rv 45 och 60 i
klimatzon 2 och på 16 kkr/km för E4 i klimatzon 3. För vanlig motortrafikled
ligger kostnaden i nivån 18 kkr/km på E22 i klimatzon 1. 2+1-väg med målning
kostar 13 kkr/ i klimatzon 1 ca 18 kkr/km för både räcke och målat på E4 i klimat-
zon 3.

De uppföljda skillnaderna är mycket mindre än bedömda. Det beror i stor ut-
sträckning på att kantstolptvätt utförts betydligt färre gånger än vad som be-
dömdes. På E4 Gävle-Axmartavlan har tvätt utförts ca 4-5 gånger i sidan och 5-6
gånger på mitträcket. Sedan vintern 99/00 görs kantstolptvätt med tungt skydd
samt TMA-skydd.

Figuren nedan illustrerar nedlagda tider för vinterväghållning på E4 Gävle-Ax-
martavlan för tre olika utformningar.

Total nedlagd tid per km beräknat på snö- och halktillfällen
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Figur 7.4  Totalt nedlagd tid per km per snö och halktillfälle på E4 Gävle-Axmar-
tavlan med räcke, målning och breda körfält.
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Slutsatsen hittills är att vinterkostnaderna för en vanlig 13 m väg ligger i nivån
10–15 kkr/km och för 2+1 med räcke eller målning ca 20 kkr/km för en
normalvinter på en normalt utformad väg.

7.7.1 Saltmängder
Förstudien bedömde att saltförbrukningen skulle öka med mitträcke. Skälet var
att man antog att det skulle krävas en saltgiva i varje riktning i stället för endast en
saltgiva över båda riktningarna vid vanlig 13 m väg.

Erfarenheter och nuvarande bedömning
Uppföljningarna visar inga tydliga skillnader i saltförbrukning. Mest data finns för
E4 Gävle-Axmartavlan. Dessa indikerar samma nivå för mitträcke och vanlig väg
men en markant högre nivå för 2+1 målad. Detta kan förklaras med till exempel
krav på snö och isfri körbana, samt bombering.

Data för saltförbrukningen nedan är baserad på snö- och halktillfällen.

Vägtyp Klimatzon
1 2 3

13 m 0,04-0,10 ton/km
(Rv45 o Rv60)

0,09 ton/km
(E4 Axmartavlan-Noran)

13 m ML 0,17 ton/km
(E22 Blekinge)

2+1 måln. 0,11 ton/km
(E22 Karlshamn)

0,15 ton/km
(E4 Gävle-Axmartavlan)

2+1 räcke 0,09 ton/km
(E4 Gävle-Axmartavlan)

Således är saltförbrukningen ca 65 % högre på 2+1-väg jämfört med räcke på E4
Gävle-Axmartavlan.

7.7.2 Hastigheter vinterväghållning
Förstudien:
Åsikterna gick isär i förstudien om ploghastigheter vid olika vägtyper. I kost-
nadsberäkningarna antogs dock ploghastigheten vara oförändrad.

Erfarenheter och nuvarande bedömning
Uppföljningarna från E4 Gävle-Axmartavlan och Rv 60 ges i tabell nedan, som
redovisar ploghastighet i km/h

Plog+kombi Saltning
Gävle-Skarven 2+1-rä etapp 1 28,7 34,9
Gävle-Hagsta 2+1-rä etapp 1+2 27,5 33,4
Skarven-Axmar 2+1-måln etapp 1 31,6 30,9
Hagsta-Axmar 2+1-måln etapp 2 23,4 25,6
Axmar-Noran kontroll 1 29,6 32,1

kontroll 2 29,1 32,2
Lillån-Skärmarboda 27,5 40,6
Fingerboda-Rya 31,9 36,9
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Plogning och kombi (plogning i kombination med saltning) sker i ca 30 km/tim
och saltning i ca 35 km/tim oberoende av vägtyp. Teorin om den låga hastigheten
på Hagsta-Axmartavlan beror på entreprenörsbyte och sannolikt en viss initial
osäkerhet.

Plogbilsförarna upplever plogning respektive kombikörning som stressande.
Passningen för att förhindra plogskador på räcket samt detta i kombination med
uppsikt över trafikanter som vill förbi gör situationen stressande.

Ett problem är de kölängder som kan uppstå efter plogbilarna (tandemplog-
ning) om inget fordon i kolonnen kör förbi i tvåfältiga avsnitt. Det har därför
diskuterats anläggning av speciella fickor för driftfordonen, där dessa kan köra av
och släppa förbi fordonen i efterföljande kolonn. Det kan därför vara värdefullt
med en uppskattning av hur långa fordonskolonnerna är efter ett fordon med plog-
hastigheten 30 km/h.

Tabellen nedan visar genomsnittligt antal fordon i kolonn efter ett lång-
samgående fordon på 30 km/h (plogfordon) vid flödet 100 f/h i en riktning vid
olika medelhastigheter för den ordinarie trafiken. Medelhastigheterna har valts
efter typ av väglag, från 80 km/h vid dåligt väglag med snö och is och upp till
110 km/h vid nästan fullgod vägyta. Tabellen visar antalet fordon i slutet på en
sträcka som är 1 km lång.

Hastighet km/h 80 90 100 110
Antal i kolonn 2,05 2,20 2,31 2,40

Antalet fordon i kolonn är proportionellt mot såväl timflödet som sträckans längd.
Som synes av tabellen ovan ökar kolonnlängden med ca 20% när medelhastig-
heten ökar från 80 till 110 km/h.

De dygn plogning eller halkbekämpning har ägt rum under vintern 99/00 på E4
Gävle-Axmartavlan har timflödet i en riktning varierat från 25 till 250 f/h. Detta
gäller vanliga vardagar. Fredagar och söndagar kan maxflödet dock nå upp till
350-400 f/h per riktning.

Som ett räkneexempel kan tas en plogsträcka på 10 km utan omkörningar. Vid
ett flöde på 100 f/h i en riktning erhålles genomsnittliga kolonnlängder på 20-24
fordon vid slutet på en sådan sträcka. Vid ett maxflöde en vardag på 250 f/h blir
motsvarande längder 50 till 60 fordon, beroende på trafikens medelhastighet.

7.7.3 Övriga vinterfrågor
Förstudien diskuterade också följande problem:

•  risk för snö, is och vattensamlingar intill mitträcket
•  snösträngen vid befintliga sidoräcken i beläggningskant växer in över den

smala vägrenen.

Erfarenheter och nuvarande bedömning:
Väghållaren har inte upplevt några nämnvärda problem med snö, is och vatten-
samlingar vid mitträcket. Det är däremot svårt att hålla omkörningsfältet rent.
Detta beror på det låga ÅDT-flödet 7 000 fordon varav ca 300 f/dygn i snitt för
omkörningsfältet.

Snösträngen har växt ut vid befintliga sidoräcken, dvs. vid broar. Vägrenen är
här bara 0,5 m med 0,3 m kamflex. Det har vid ett flertal tillfällen varit nödvän-
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digt att med lastmaskin ta bort den snövall som bildats intill sidoräcken för att öka
bredden på den enfältiga delen Snösträngarna har lastats bort nattetid. Dessutom
har samordning av detta arbete skett med stolptvätt m.m.

7.8 Räckesreparationer
Förstudien:
Räckespåkörningar bedömdes bli ett betydande driftproblem med i storleksord-
ningen ca 0,5-1 påkörningar/Mapkm, dvs. 15-30 påkörningar per år och mil.
Reparationskostnaden uppskattades till ca 6 000 kr per tillfälle plus ca 25 000 kr
för bilreparation, dvs. 45-90 kkr/år och km plus trafikkostnader och trafikom-
läggning.

Erfarenheter och nuvarande bedömning
Totalt har 96 mitträckespåkörningar rapporterats tom 00-06-30. Påkörningsnivån
från öppnandet till efter juni 2000 ligger 0,85 per Mapkm eller 0,2 per månad och
km. Det finns en tendens att den minskar sedan hösten 1999, se avsnitt 3.3.1.
Nivån före mitten på oktober 1999 ligger på ca 0,25 per km och månad och efter
denna tidpunkt på ca 0,18, vilket motsvarar 1,0 respektive 0,7 påkörningar per
miljon axelparkm. I mitten på oktober belades stödremsan på de enfältiga delarna.
Minskningen tycks dock vara ungefär lika stor på en- som tvåfältiga avsnitt. För-
studiens bedömning är något för liten, det är dock svårt att veta var nivån kommer
att ligga långsiktigt. Uppföljningar av stållineräcken i ”4 m” motorvägsmittremsor
ligger på nivån 0,1.

Ca 65% av påkörningarna sker i enfältiga avsnitt och ca 30% i tvåfältiga.
Nordgående är något vanligare med ca 55%. Påkörningar i övergångszoner är
underrepresenterade i förhållande till dess väglängdsandel.

Av påkörningarna sker 48% i enfältigt i ytterkurva, samma som vänsterkurva.
Ca 25-30% av den totala väglängden är enfältiga vänsterkurvor. Det innebär att
denna påkörningstyp är överrepresenterad. Figuren nedan illustrerar påkörningar i
inner- respektive ytterkurva på enfältiga och tvåfältiga avsnitt.
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98-06 till 00-06

Innerkurva, ett körfält:  7st   14%

Innerkurva, två körfält:  12st   24%

Ytterkurva, ett körfält:  26st   52%

Ytterkurva, två körfält:  5st   10%

NORRGÅENDE

Innerkurva, ett körfält:  8st   19%

Innerkurva, två körfält:  4st   10%

Ytterkurva, ett körfält:  18st   43%

Ytterkurva, två körfält:  12st   29%

SÖDERGÅENDE

Innerkurva, ett körfält:  15st   16%

Innerkurva, två körfält:  16st   17%

Ytterkurva, ett körfält:  44st   48%

Ytterkurva, två körfält:  17st   18%

-  SUMMA  -

Figur 7.5  Fördelning av räckespåkörningar i inner- respektive ytterkurva.

Den horisontella linjeföringen är harmonisk med radier från 1 200 till 7 000
meter. Skevningen varierar mellan + 25 och + 50 promille.

De två första enfältiga sträckorna i vänsterkurva söderifrån har påkörnings-
koncentrationer, 10 och 7 stycken. Dessa två första har sidoräcken och ligger i
stora klotoider med A-värdet ca 1 000, se bilderna nedan.

I genomsnitt per påkörning körs 14 stolpar ner. Åtgärdstiden är i medeltal 140
minuter. Kostnaden är ca 7-8 000 kr per lagning för material, fordon och
avstängningar. Lagningarna av mitträcket av vajertyp har utförts snabbt, enkelt
och utan större störningar av trafiken. Dock har ett par problem efterhand visat sig
såsom att vatten samlas i ståndarna och fryser på vintern. Ett annat problem med
ståndarna är en svetsfog som kärvar i fundamentet både sommar- som vintertid.
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Reparationen sker med avstängning av omkörningsfältet med TMA-skydd och
skyltvagn. Hastigheten sänks ej i arbetsriktningen men till 50 km/h i motriktat
körfält. Sedan i januari informeras också på VMS-skyltarna om vägarbete.

I ca 1/3 av fallen är skadorna på de påkörande bilarna kända. Plåt- och lack-
skadorna är omfattande. Dessutom har normalt en hjulupphängning skadats svårt.
I de icke-kända fallen är sannolikt skadorna större. Förstudien bedömde medel-
reparationen till 25 000 kronor. För en modern bil torde de ligga väsentligt högre.
Det är svårt att göra en säker bedömning. Förstudiens skattning behålls.

Räckes- och bilreparationskostnaderna torde dock ligga högre än beräknings-
exemplet i förstudien, baserat på en påkörningsfrekvens av 0,5 och en bilrepara-
tionskostnad på ca 25 000 kr. Totalt sett hittills är räckespåkörningskostnaderna
mer än dubbelt så stora, ca 90 kkr mot 45 kkr/km och år, som i förstudiens beräk-
ningsexempel men det finns en tendens att de är fallande.

7.9 Sidoområde
Följande tjänster ingår för sidoområdet: röjning/slåtter, fri sikt, fria rummet och
rent vägområde.

Förstudien konstaterade att:

•  röjning/slåtter utförs normalt en gång per säsong. Denna tjänst kommer att ge
framkomlighetsproblem när tjänsten utförs intill den enfältiga delen av kör-
banan

•  övriga tjänster kommer troligtvis inte att vålla något bekymmer.

Nuvarande erfarenheter och bedömning:
Röjning/slåtter sker på objektet i Gävle varje år för innerslänt och vartannat år för
ytterslänt.

En vanlig metod är att använda väghyvel med slåtteraggregat. Den uppföljda
kostnadsnivån ligger här på ca 1-3 kkr/km. Åtgärden vid 2+1-väg sker nattetid
samordnat med andra åtgärder.

7.10 Trafikledningsanordning
Följande tjänster ingår: Vägmärken och kantstolpar.

Förstudien konstaterade att:

•  utbyte eller reparation av enstaka vägmärke vållar troligtvis inte några större
problem. Däremot större skyltar som ska bytas eller riktas kan innebära fram-
komlighetsproblem på den enfältiga delen

•  kantstolpar, se under vinterväghållning.

Nuvarande erfarenheter och bedömning:
Inga vägmärken har bytts hittills på E4 Gävle-Axmartavlan eftersom nyuppsätt-
ning skedde innan vägsträckan öppnades. E22 Stensnäs-Trensum har försetts med
nya skyltar till en kostnad av 45 kkr vilket återspeglas i data vid jämförelse med
km-kostnader för referenssträckan.
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7.11 Drift och underhåll bro
Förstudien:
Broinspektioner ska göras två gånger om året på nationella vägar (enligt LL).
Medelkostnaden för en befintlig 13 m-väg med ca 0,36 broar/km bedömdes
oberoende av flödet till ca 12,5 kkr/km och år.

Vid inspektion av broar är det fem olika inspektioner som utförs. Det är följ-
ande:

- fortlöpande inspektion (ingår i grundpaket drift)
- översiktlig inspektion (ingår i grundpaket drift)
- allmän inspektion (max 3-års intervall)
- huvudinspektion (max 6- års intervall)
- särskild inspektion (max 3- års intervall)

Merkostnaderna för 2+1-lösningar utöver trafikomläggningar ansågs vara margi-
nella.

Nuvarande bedömning:
Förstudiens bedömning kvarstår, dvs. 12,5 kkr/km och år.

7.12 Arbetsmiljö
Förstudien:
Arbetsmiljön vid vägarbeten på 2+1-lösningar med räcke och delvis även med
målning bedömdes bli problematisk. Ett antal trafikanordningsplaner upprättades
för olika typer av planerade och oplanerade arbeten.

Nuvarande erfarenheter och bedömning:
Två olyckor har inträffat vid vägarbeten. I båda fallen har det gått ”bra” men ett
fall var mycket allvarligt men utan personskador.
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8 Översikt och erfarenheter från projektering
8.1 Utvecklingsprogrammet
Läget för de ursprungliga sju projekten i utvärderingsprogrammet framgår av
nedanstående tabell. Den sista etappen av motortrafikleden E4 Gävle-Axmar-
tavlan öppnades för trafik som 2+1 väg med räcke under juni 2000. Den första
vanliga 13 m vägen, E4 Håknäs-Stöcksjö (söder om Umeå) öppnas i en första
etapp under hösten 2000 och blir färdig hösten 2001. Övriga projekt, med undan-
tag för E22 Valdemarsvik, är under byggnation. Det senare och Rv 60 förkortas
på grund av stora kostnader.

Väg Region Sträcka1) Åtgärd
plan/aktuell

ÅDT
f/dygn

År plan/-
aktuell

Km1) Mkr1)

E65 VSK Börringe-Skurup 15,75:2+2 rä 9 500 00/01 10 100
Rv60 VMN Lillån-Lilla Mon 15,75:2+2rä 10 000 00/01-02 20/13 124
E4 VN Håknäs-Stöcksjö 13:2+1rä/13,75 5 300 99/01-02 33 90
E4 VM Gävle-Axmartavlan ML 13:2+1rä/14,0 7 000 98-99/98-00 33 32
Rv45 VVÄ Syd Säffle (Åmål-Säffle) 13:2+1rä/14? 6 000 99/01 14 34
E22 VSÖ Valdemarsvik-Söderköping 13:2+1rä/14? 4 500 99/03? 35/20? 60
E22 VSÖ Karlshamn ML 13:2+1vm 7 000 98 13 15,5

1) Objektnamn, längd i km och kostnad i Mkr enligt Vägverkets förslag till Nationell plan för
vägtransportsystemet 1998-2007 (inlämnad till departementet 980306)

8.2 Det nya inriktningsbeslutet våren 2000
Erfarenheterna från motortrafikleden E4 Gävle-Axmartavlan bedöms så positiva
av Vägverkets ledning att ett nytt inriktningsbeslut tagits att införa 2+1 med räcke
på ytterligare ett 10-tal projekt av motortrafikledskaraktär, se tabell nedan.

E4 VSÖ E4 Ljungby – Toftanäs (31 km)

E18 VVÄ E18 Skattkärr – Väse (13 km)

E18 VMN E18 Köping – Västjädra (22 km)

E18 VMN E18 Västerås – Sagån (12 km)

E18 VMN E18 Ulunda-mv start (1 km 1+1)

E18 VST E18 Rosenkälla – Söderhall (16km)

E22 VSÖ E22 Trensum – Björketorp (30km)

Rv 21 VSK Rv 21 Förbi Hässleholm (14km)

Rv 36 VSÖ Rv 36 Linköping – Sjögestad (7km)

Rv 70 VM Rv 70 Säter – Naglarby (13km)

Rv 97 VN Rv 97 Gammelstad – S Sunderbyn (5km)

Lv 100 VSK Lv 100 Vellinge – Höllviken (5km)

Lv 158 VVÄ Lv 158 Hovås – Särö (12km)

Lv 222 (Värmdövägen) VSK Lv 222 Insjöns tpl. – Mölnvik (6km)

Några av dessa objekt i tabellen ovan beräknas öppnas helt eller som etapper
under 2000, t.ex. E4 Ljungby, E22 öster Karlshamn, Lv 222 Värmdövägen och
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E18 Västerås-Sagån. Värmdövägen har nära 20 000 f/dygn i ÅDT. Redan hösten
1999 öppnades ett objekt E22 förbi Hörby, se kapitel 1. Dessutom öppnas den ny-
byggda delen av E22, Hossmo-Söderåkra i Kalmar län för trafik hösten 2000.

Inriktningsbeslutet innebär för vanliga 13 m-vägar restriktivitet innan er-
farenheter vinns från utvecklingsprogrammet. Några objekt på vanlig 13 m-väg
öppnas trots detta för trafik, t.ex. Rv 44 vid Trollhättan ”På väg mot Nollvisionen”
och Lv 161 Rotvik-Torp i region Väst.

Ett antal ”vanliga” 13 m-vägar har också redan öppnats, t.ex. E12 ”Obbola-
vägen” och Rv 61 vid Kil.

8.3 Utformning
Utvecklingsprogrammets inriktning var:

•  2+1 med räcke inom 13 m bredd med sektion V0,75 K3,25 K3,25 M1,25
K3,75 V0,75 (vid tillåten GC) och inom befintligt vägområde till 1-2 Mkr/km

•  2+2 med räcke till ca 4-6 Mkr/km
•  ej fullständig GC- och anslutningsseparering

Inriktningen syftade till att kostnadseffektivt åtgärda det stora problemet mötes-
olyckor och i andra hand det näst största problemet singelolyckor. Åtgärder för
GC-trafik bedömdes mindre effektiva på 13 m vägar med 90 och särskilt
110 km/h. Det ingick i beslutet att acceptera att de ca 5 m breda enfältiga sträckor-
na skulle medföra störningar vid haverier och vid långsamgående trafik. Syftet
med utvecklingsprojekten var bland annat att se om denna strategi är genomför-
bar.

De fyra 2+1-utvecklingsprojekten blir alla breddade till ca 14 m. Det har varit
svårt att skapa förståelse för effektivitetsresonemanget. Regionerna har alla mer
eller mindre kraftfullt agerat för att:

•  kompletta parallellvägsystem skapas för att ta bort gående, cyklister och lång-
samgående trafik och för att ta bort anslutningar på sträcka

•  bredda de enfältiga sträckorna för att undvika störningar vid haverier m.m.
•  nya beläggningar, förstärkningsåtgärder m.m. utförs.

Kostnaderna har därigenom också hamnat över beslutets inriktning på 1-2 mil-
joner kr/km.

Inriktningen för de ”nya” motortrafikledsprojekten är dock generellt en större
förståelse för argumenten att behålla 13 m vägbredd och att hålla projektet inom
vägområdet. Detta gäller framför allt när livslängden bedöms kort, mindre än ca
20 år. E4 Ljungby, E18 Västerås och E22 öster Karlshamn byggs alla med 13 m
vägbredd medan E22 Hossmo-Söderåkra blir ca 14 m. Det sistnämnda är nybygge
men har lägst trafik. Rv 44”På väg mot Nollvisionen” blir ca 14 m och Lv 161
Rotvik-Torp 13 m, dessa båda är ej ML.

De två 2+2-projekten har båda hamnat i nivån ca 10 Mkr/km.
Två versioner av utformningsregler har publicerats under år 2000. Den senaste,
2+1-väg med räcke på befintlig 13 m väg – utkast till utformningsregler (septem-
ber 2000) har presenterats i samband med Vägutformningsdagarna hösten 2000.
Ett förslag till typsektionsregler med 2+1-väg med räcke även som nybyggnads-
alternativ har varit på remiss hos regionerna fram till 1 september.
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8.4 Ytterligare aspekter
8.4.1 Räddningsverksamhet
Polis och räddningsverksamhet har varit mer eller mindre kritiska mot 2+1 med
räcke inom 13 m. Dessa instanser anser att:

•  möjligheten att vända vid larm i ”motsatt” riktning försämras
•  att mitträcke gör det svårt att veta åt vilket håll utryckning bör ske
•  att det blir svårare att ta sig fram vid utryckning på grund av de enfältiga av-

snitten
•  att det i en katastrofsituation med olycka med långa köer blir mycket svårt att

nå olycksplatsen

E4 Gävle-Axmartavlan saknade i den först etappen vändmöjligheter på nästan
14 km. Efter samråd har vändmöjligheter anordnats på avstånd 3-5 km.

Vägverket samråder för närvarande med Räddningsverket om gemensamma
riktlinjer för räddningsverksamhet. Vid ett första samråd har Räddningsverket
varit positiva till Vägverkets förhandsinställning att vidtagna åtgärder (öppningar
för vändning, snabböppning i övergångar och manuell lyftmöjlighet) är tillräck-
liga och att breddning normalt inte behövs. Riktlinjerna beräknas komma under
hösten 2000.

8.4.2 VMS och permanent omledningsvägvisning
E4 Gävle-Axmartavlan har sedan årsskiftet VMS-skyltar vid objektets start- och
slutpunkt, som styrs från den regionala trafikantinformationscentralen (TIC). Det
finns också permanent omledningsvägvisning. Detta systemet har beslutats och
finansierats via regionens DoU-budget.

8.4.3 Trafikanordningsplaner
Vägverkets arbetsgrupp för Arbete på väg har tagit fram ”Exempel på trafikanord-
ningsplaner för 3-fältsvägar” (2000-07-14 Dnr TR40 96: 8556).

8.4.4 FSB Drift
Ett grundförslag till FSB för 2+1-vägar har utarbetats att modifieras för varje ob-
jekt. Det ingår i arbetet med varje objekt att före öppnande ta fram en specifik
FSB. Dessa ska bestämmas i samråd med Carl Henrik Ulegård, avdelning Väg.

8.5 Kostnader
Kostnaden för en alternativ 13 m-väg beror på hur objektet ser ut i utgångsläget –
från motortrafikled till tätt med anslutningar och dåliga vägrenar – och till vilken
standard detta ska rustas upp. Grundtanken från Statlig Väghållning (SV) har
varit; ingen breddning och mycket begränsade åtgärder inom vägområdet för sido-
område, utfarter, långsamgående trafik osv. Vid stor GCM-trafik och stora kost-
nader för åtgärder rekommenderas 1+1-väg. Syftet med utvecklingsprogrammet är
att hitta nivån för ”begränsade åtgärder”.

Det är billigast och administrativt enklast vid motortrafikled med åtgärder inom
vägområdet. Accepteras 13 m vägbredd och sidoräcken i ytterkurvor vid berg-
skärningar, skog och dylikt ligger kostnaderna på nivån 1 Mkr/km, varav mitt-
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räcke ca 250 kr/m och markering och skyltning ca 150 kr/m. Detta skall jämföras
med kostnaden för uppgradering till MV, som ligger på 10-20 miljoner kr/km.

Erfarenheterna från pågående projekt på vanlig 13 m väg pekar på kostnader i
storleksordningen 3-5 Mkr/km för 2+1-väg och ca 10 Mkr för 2+2-väg. Anled-
ningen är att regionerna och omvärlden önskar/kräver högre standard och kost-
nader i olika avseenden enligt följande.

Vägbredd
Vägbredden 13 m, ger smala yttre- och mittvägrenar. Havererad lastbil på en-
fältigt avsnitt riskerar att blockera trafikriktningen. Personbilar stannar vid ett
nödstopp i körfältet. Långsamgående fordon reducerar hastigheten. Acceptabelt
enligt SV men hårt motstånd från regionerna. Kostnad: ca 1 000 kr/bredd-
ökningsmeter och löpmeter.

Bombering:
Bomberade delar får beläggningsrygg i omkörningsfältet. Ger försämrad snöröj-
ning och större plogslitage men har sannolikt liten risk för svåra olyckor. Accep-
tabelt enligt SV men hårt motstånd. Kostnad: ca 250 kr/löpmeter med bombering

Vägrenar:
Vägrenar har ofta sämre beläggningsstandard, ibland sämre bärighet, samt kan
hänga och ha bakfall. Kostnad: varierande upp till 1 000 kr/löpmeter.

Beläggning:
Det är vanligt att vilja belägga även den äldre befintliga vägdelen. Kostnad: 700-
1 000 kr/löpmeter.

GC och utfarter:
Grundkonceptet innebär ”ingen försämring” för GC och långa omvägar för närbo-
ende (max ca 2 km enkel resa). Det ställs ofta i noll-visonens och i tillgänglig-
hetens namn väsentligt högre krav på separering både längs och tvärs vägen samt
åtkomlighet från fastigheter. Utfarter är besvärliga att hantera. Kostnader: enk-
laste port ca 1,5 mkr/st., 300-1 000 kr/m GC/brukningsväg.

Korsningar:
Normalt krävs ombyggnader.
Kostnad: En cirkulationsplats kostar exempelvis från ca 1 Mkr och uppåt.

Buller/landskap/miljö:
Stora krav ställs delvis p.g.a. VVs standardkrav, exempelvis viltportar, buller-
plank, fördröjningsmagasin. Kostnader: till exempel från E65 ca 1 000 kr/m
huvudväg.

Sidoområdesåtgärder:
Vanligt att flacka slänter föreslås i noll-visionens namn. Räcken i ytterkurvor är
svårt att få gehör för. Kostnad: ca 1000 kr/löpmeter enkelsidigt men billigare
ihop med breddning.
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Broar:
Det är rätt vanligt med smalare broar och geotekniska problem, särskilt vid bredd-
ning.

Geoteknik:
Rätt vanligt problem vid breddning.

Arkeologi:
Kostnad: t.ex. E65 ca 350 kr/löpm.

Marklösen:
Kostnad: t.ex. E65 300 kr/löpm.

Projektering:
Kostnad: t.ex. E65 300 kr/m.

Sidoanläggningar:
Krav på poliskontrollplatser, omledningsvägvisning och rastplatser är vanligt.
Kostnader: exempelvis Gävle-Axmartavlan ca 10 Mkr
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E4 Gävle-Axmartavlan
I denna bilaga redovisas mer i detalj de vid VTI genomförda studierna beträffande
metod och analyser på E4 Gävle-Axmartavlan. Vidare beskrivs vägutformningen
och kostnader för ombyggnad.

1 Utformning och kostnader
Den aktuella sträckan startar vid trafikplats Gävle Norra, där motorvägen upphör
och övergår till motortrafikled, och slutar vid Axmartavlan, totalt ca 32 km. Enligt
uppgift har aktuell sträcka (värden från 1993) ÅDT-värdet 8 710 axelpar/dygn
eller 7 040 fordon/dygn.

Vägen öppnades för trafik hösten 1987 (1987-10-28). Utformningen då var
konventionell ML med breda vägrenar och högsta tillåten hastighet 110 km/h. I
september 1991 ändrades vägen till breda körfält. Den 28 november 1996 sänktes
hastighetsgränsen till 90 km/h.

Vägen kan delas in i en norra och en södra del med gräns vid Skarvsjön, se
karta i figur 1 på nästa sida. Den norra delen, 17,7 km, ändrades till 2+1-väg med
enbart markering redan hösten 1997 (1997-08-22) enligt nedanstående:

•  Typsektion V1,0 K3,25 K3,25 M0,8 K3,7 V1,0. Kantlinjerna är H0,3VB.
Mittlinjen är dubbel H0,3.

•  Övergångar från 2 till 1 körfält är 150 m, totalt i båda riktningar 300 m. Spärr-
området har H0,3. Övergång från 1 till 2 är 100 m. Dubbla markbundna kör-
fältsförändringstavlor finns då 1 körfält startar, 400 m före 2 till 1, vid in-
gången 2 till 1 och då 1 körfält börjar i 2 till 1.

•  Smärre förbättringar i sidoområdet.

Den södra delen är 14,4 km och ändrades till 2+1-väg med stållineräcke strax
innan midsommar 1998 (1998-06-18) enligt nedanstående:

•  Typsektion Sr 1,0 V0,5 K3,5 Mr1,5 med stållina (N2 W5), K3,5 K3,5 V0,5.
Räcket är genomgående.

•  Den breda stödremsan på enfältiga delar inkluderar övergången 2 till 1. En-
fältiga delar har 1:6-innerslänt mot terräng och grunt dike i skärning, på bank
6 m ut och därpå 1:3.

•  Yttre kantlinjer är H0,30VB. Inre kantlinje och spärrområde är H0,30.
•  Övergångar har samma utformning som den målade delen men saknar körfälts-

tavlan vid start av enfältiga delar.
•  Samtidigt åtgärdades sidoområden på den norra delen upp till Hagsta inför en

räckessättning.

Den 12 april 1999 höjdes på nytt hastighetsgränsen på såväl den södra som den
norra delen till 110 km/h.

Under perioden 99-09-02--10-15 har 8 430 m av den norra delen (i omedelbar
anslutning till den södra delen) ändrats och försetts med stållineräcke. Samtidigt
gjordes en beläggning av den breda stödremsan. Under byggnadstiden var hastig-
hetsbegränsningen 90 km/h med lokala 70 och 50-begränsningar på sträckor med
verksamhet.
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Från och med 99-11-01 har hastighetsgränsen på kvarvarande målad del-
sträcka, ca 9 km, sänkts till 90 km/h (vinterhastighet).

Dessa resterande 9 300 m har i en slutlig ombyggnad försetts med mitträcke
under tiden 00-05-02--06-22. Även under denna ombyggnad var hastighetsbe-
gränsningen 90 km/h med lokala 70 och 50-begränsningar på sträckor med verk-
samhet. Vid öppnandet till midsommar fick även denna del hastighetsgränsen
110 km/h.
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Figur 1  Karta för aktuellt vägnät. Gävle Norra –Skarvsjön 13:2+1_rä i juni
1998. Skarvsjön-Axmartavlan 13:2+1_m i augusti 1997. Axmartavlan-Noran
13 m med breda körfält.
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Mitträcket har kostat 240 kr/m, vägmarkering och vägmärken 170 kr/m, belägg-
ning 480 kr/m och flyttning av beläggningsrygg 1,5 milj. kr för hela sträckan.
Breddning och sidoområde kostade drygt 1 000 kr/m. Detta gör totalt drygt
2 000 kr/m för räckesdelen.

2 Hastighetsmätningar och framkomlighet
2.1 Översikt av tidigare mätningar
I halvårsrapport 2-1999, VTI notat 27-2000, finns en samlad och systematisk
genomgång av samtliga punkthastighetsmätningar som utförts på försökssträckan,
både på målad del och del med mitträcke, under åren 1996 till och med 1999. Från
november1996 fram till mitten av april 1999 var hastighetsgränsen 90 km/h.

Mätningar utförda inom ramen för utvecklingsprogrammet redovisas i sam-
manfattning nedan (punkthastighetsmätningar). Enligt förväntningarna innan öpp-
nandet borde hastigheten, jämfört med 1+1-väg med breda körfält, öka något på
tvåfältiga avsnitt men minska i enfältiga avsnitt på grund av köbildning vid flöden
över 300 f/h i en riktning. De för och eftermätningar som genomförts till och med
september 1998 vid hastighetsgräns 90 km/h kan sammanfattas enligt följande för
personbilar:

•  medelhastigheten är drygt 101 km/h på räckesdelen och drygt 103 km/h på den
målade delen. Detta innebär ca 2 km/h högre hastighet på räckesdelen och ca
4 km/h högre på den målade delen jämfört med förefallet med breda körfält

•  höga medelhastigheter noteras i omkörningsfälten, ca 110-120 km/h. Flödet i
omkörningsfältet är ca 300-350 f/dygn vid genomsnittliga ÅDT-flöden

•  hastigheten på tvåfältiga avsnitt är 4-5 km/h högre efter åtgärd. Målade delen
har något högre hastigheter men det är ingen statistisk skillnad mellan räckes-
delen och den målade delen

•  hastigheter på enfältiga avsnitt är i princip oförändrade vid räcke men något
högre, ca 2 km/h, på den målade delen

Hastigheten för lastbil med släp är i stort sett oförändrade medan en genomsnittlig
ökning på 2-3 km/h noteras för lastbilar utan släp och bussar.

Under sommaren 1999 genomfördes punktmätningar inom ramen för Ts-refor-
men med hastighetsbegränsning 110 km/h. Fyra punkter var dock placerade på
den målade delsträckan och enbart en på räckesdelen. Resultatet av dessa mät-
ningar kan sammanfattas enligt följande:

•  Generellt sett ökade hastigheten på 2+1-vägen vid höjning från 90 till
110 km/h mellan 1998 och 99. Men hastigheterna för pb är dock lägre än för
1996.

•  Hastighetsökningen i målade tvåfältsavsnitt är ca 6,5 km/h för pb vid höjning
till 110 km/h, från 102 km/h till 108,5 km/h.

•  Hastighetsökningen i målade enfältsavsnitt är 8-10 km/h för pb, således högre
än i tvåfältsavsnitt, vilket dock var att förvänta. Nivån i enfältiga avsnitt ligger
på 105 km/h.
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Ovanstående resultat tyder på en genomsnittlig hastighetsökning på ca 7,5 km/h
vid höjning till 110 km/h på den målade delen. För räckesdelen kan inget bestämt
sägas.

Ovanstående resultat stämmer dock väl överens med den uppföljning som
gjordes våren 99 i en fast mätstation, placerad i en övergångssträcka 2 till 1 kör-
fält, se halvårsrapport 1-99. Under de två första månaderna ökade hastigheten med
drygt 6 km/h för vardera körriktningen, vilket var en något mindre ökning än
förväntat.

För lastbilar med släp kan sägas att ökningen var 1-2,5 km/h med ett genom-
snitt på 1,8 km/h, dock utan någon skillnad mellan en- och tvåfältigt. Genom-
snittshastigheten är 85,6 km/h, något högre än 1996.

Om en sammanfattande slutsats av samtliga utförda mätningar görs med an-
tagande om att ökningen på räckesdelen var samma som på målade delen skulle
denna bli enligt följande:

•  Hastigheten för pb på räckesdelen ligger under hösten 1999 på genomsnittlig
nivå 108,5 km/h med en skillnad på ca 2,5 km/h mellan enfältiga och två-
fältiga avsnitt.

•  Hastigheten för pb på målad del ligger under hösten 1999 på genomsnittlig
nivå 110,5 km/h med en skillnad på högst 1 km/h mellan enfältiga och två-
fältiga avsnitt. Detta innebär samma hastighet som under år 1996 med breda
körfält.

Anledningen till att hastigheten på hösten 99 på målad del anses vara samma som
96 fastän mätningarna i juni 99 visade lägre värden är att hastigheten vid mät-
ningar i september varit högre på målad del än i juni, skillnaden var 4 km/h för
1998. Det skall dock ånyo nämnas att den kvarvarande målade delen fick en sänk-
ning till 90 km/h den 1 november 99. Innan höjning till 110 km/h försågs denna
del med mitträcke i maj-juni 2000.

2.2 Reshastighetsmätning april 2000
Under april 2000, skärtorsdagen den 20 april, genomförde VTI en kombinerad
restids- och punkthastighetsmätning på räckesdelen. Restiden mättes med så
kallad floating-car-teknik, vilket innebär att en instrumenterad bil framföres i tra-
fiken över en förutbestämd sträcka och kontinuerligt mäter tid, sträcka och hastig-
het över korta vägavsnitt. Körinstruktionen för föraren var att köra med hastig-
heten 110 km/h där så var möjligt och inga framförvarande fordon hindrade. I två-
fältiga avsnitt fick dock denna hastighet överskridas vid omkörning av lång-
sammare fordon. Dock tilläts inte någon hastighetsökning för ”ikappkörning” av
framförvarande fordon i tvåfältiga avsnitt.

Vid denna mätning mättes restiden för hela sträckan med mitträcke, från tpl
Gävle Norra upp till räckesslut norr om Skarvsjön, totalt ca 22,8 km. Vid mät-
ningen klockades en mellantid söder om rastplatserna vid Skarvberget (2 km
söder om Skarvsjön i kartan) och på detta sätt delades hela sträckan i två del-
sträckor med beräkning av restiden över vardera delsträckan. Varje delsträcka
innehåller 8 delavsnitt, fyra tvåfälts och fyra enfältsavsnitt. Del 1 är dock något
längre, 12,0 km mot 10,8 km för del 2. Mätning gjordes i båda riktningarna.

Trafiken i riktning norrut var mycket över den normala. Uppmätt dygnsflödet
var 10 400 fordon i riktning norrut med högsta timflöden på 1 000-1 200 f/h.
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Söderut var uppmätt dygnsflöde 4 200 fordon med max timflöde på 440 f/h. ÅDT
för sträckan är ca 7 500 fordon båda riktningarna tillsammans.

I figur 2 nedan är reshastigheten i vardera riktningen för varje delsträcka
plottad mot startiden på dagen för varje rutt. Mätdata utgöres av en punkt i dia-
grammet och dessa punkter är sedan hopbundna för att visa variationen mellan
olika rutter.

Reshastighet, Delsträckor, Gävle, E4, Torsdag, 2000-04-20, Norrut
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Reshastighet, Delsträckor, Gävle, E4, Torsdag, 2000-04-20, Söderut
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Figur 2  Reshastighet per rutt, uppdelat på delsträckor, riktning norrut överst och
riktning söderut underst.

I riktning norrut ligger reshastigheten mellan 100 och 112 km/h för alla rutter,
men variationen mellan delsträckor för samma rutt kan vara betydande. Största
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flödet är på eftermiddagen mellan kl. 15.00 och 17.30. Vid dessa tre rutter var
flödet mätt under 15 minuter över 1 000 f/h i riktning norrut med maxvärdet
1 325 f/h kl. 16.00. Då mättes reshastigheten till knappt 100 km/h för båda del-
sträckorna.

I riktning söderut stördes de två första mätningarna på morgonen av en polis-
kontroll på kontrollplatsen längst söderut vid Gävle Norra. Hastigheten var sänkt
till 50 km/h. Därav de låga värdena för södra delsträckan. I övrigt ligger res-
hastigheten mellan 105 och 110 km/h men med något lägre värden för några
rutter. Flödet varierade under mättiden mellan 200 och 500 f/h, mätt över en 15-
minutersperiod.

I figur 3.1-3 nedan visas några exempel på uppmätta körförlopp längs sträckan,
alla i riktning norrut. I figurerna är körförloppet ritat med rött och reshastigheten
per delsträcka är inlagt med ett blått streck. Således framgår variationen i hastig-
het runt aktuell reshastighet. I diagrammen är även läget för en- respektive två-
fältiga avsnitt markerade, vilket förklarar skillnader i hastighetsprofilen längs
sträckan.
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Norrut Gävle_E4_lunch_R1_2.txt Starttid:  10:55:53 Hastighetsgräns Hastighetsprofil Reshastighet för delsträcka KF

Gävle Norra

Medelhast            100.13          km/h
Bränsleförbrukn       0.84    liter/mil

Medelhast             102.81          km/h
Bränsleförbrukn        0.83    liter/mil

Skarvberget Räckesslut

2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF

Figur 3.1  Körförlopp norrut med start kl 10.55. Uppmätt timflöde 635 f/h.

Figuren illustrerar ett körförlopp på förmiddagen med timflödet 635 f/h. I detta
fall har mätfordonet blivit hindrat i flera enfältsavsnitt och dessutom inte kunnat
köra förbi hela kön i tvåfältsavsnittet vid 7-8 km (hindrande lastbil i vänster kör-
fält).

Nästa två diagram visar körförloppet i högtrafiktid på eftermiddagen. Det
första är uppmätt under timmen med maxflöde och uppmätt värde är 1 325 f/h
under 15 minuter. Därpå följande diagram visar nästa rutt norrut med flödet
1 125 f/h.
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Norrut Gävle_E4_Em_R1_8.txt Starttid:  15:56:47 Hastighetsgräns Hastighetsprofil Reshastighet för delsträcka KF

Gävle Norra

Medelhast             99.54          km/h
Bränsleförbrukn       0.81    liter/mil

Medelhast              99.52          km/h
Bränsleförbrukn        0.81    liter/mil

Skarvberget Räckesslut

2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF

Figur 3.2  Körförlopp norrut med start kl. 15.56. Uppmätt timflöde 1 325 f/h.

Som framgår av figuren är det stor variation i hastighet mellan en- och tvåfältiga
avsnitt och med låga hastigheter och kökörning i alla enfältiga avsnitt. Punkt-
hastigheten längs sträckan varierar mellan 60 och 120 km/h. Reshastigheten är
knappt 100 km/h för båda delsträckorna.
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Norrut Gävle_E4_Em_R1_9.txt Starttid:  16:40:30 Hastighetsgräns Hastighetsprofil Reshastighet för delsträcka KF

Gävle Norra

Medelhast            103.05          km/h
Bränsleförbrukn       0.81    liter/mil

Medelhast             110.87          km/h
Bränsleförbrukn        0.89    liter/mil

Skarvberget Räckesslut

2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF 2-KF 1-KF

Figur 3.2  Körförlopp norrut med start kl 16.40. Uppmätt timflöde 1 125 f/h.

I detta körförlopp finns stora hastighetsvariationer på delsträcka 1 medan på del-
sträcka 2 mätfordonet har kunnat köra med sin eftersträvade hastighet 110 km/h.



Bilaga 1
Sid 8 (22)

VTI notat 67-2000

De stora variationerna i hastighet medför naturligtvis en mindre komfortabel
körning. Som ett mått på variationen i hastighet längs mätsträckan användes
standardavvikelsen i reshastighet.

Standardavvikelsen kan ses som ett kvantitativt mått på körkomforten längs en
rutt. Generellt sett kan sägas att hastigheten under ca 70% av ruttens restid ligger i
intervallet reshastigheten +/- en standardavvikelse Vid gles trafik på vanlig 13 m-
väg eller ML är standardavvikelsen normalt 5-8 % av reshastigheten, vilket inne-
bär 5-8 km/h vid en reshastighet på 100-105 km/h. Vid ökande trafikbelastningar
och kökörningar blir värdet högre och höga värden innebär stor hastighetsvaria-
tion. Detta innebär en sämre körkomfort. Figur 4 nedan visar beräknade standard-
avvikelse i reshastighet för varje delsträcka, på samma sätt som för reshastigheten
i figur 2 ovan. Brott i kurvan indikerar bortfall i mätdata då standardavvikelsen ej
kunnat beräknas.

Standardavvikelse, Delsträckor, Gävle, E4, Torsdag, 2000-04-20, Norrut
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Figur 4  Standardavvikelse i reshastighet per rutt, uppdelat på delsträckor i rikt-
ning norrut

Figuren visar stora värden på standardavvikelsen under högflödestid på eftermid-
dagen med maxvärden på 15 km/h, vilket är ca dubbelt mot normala värden.
Dessutom skall observeras att vid fria körförhållanden är variationen mindre än
normalt, eftersom föraren haft en stor display för hastighetsvisning och strävat
efter att hålla prick 110 km/h.

Det är naturligtvis intressant att se om det finns ett flödessamband i uppmätta
reshastigheter. Därför har reshastigheten per delsträcka plottats som funktion av
timflödet, mätt över 15 minuter. Figur 5 nedan visar uppmätta hastighetsflödes-
samband för båda riktningarna. Observera dock att skalan för timflöde är olika för
de två riktningarna.
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Reshastighet för delsträckor som funktion av totalt timflöde, Norrut
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Reshastighet (Pb) för delsträckor som funktion av totalt timflöde, Söderut
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Figur 5  Reshastighet per rutt, uppdelat på delsträckor, som funktion av timflödet.
Riktning norrut överst och riktning söderut underst, olika skalor på timflödes-
axeln.

I riktning norrut ligger reshastigheten på genomsnitt 106 km/h upp till timflödet
1 100 f/h utan någon synlig flödespåverkan. Vid flödet 1 325 f/h har dock res-
hastigheten sjunkit till 99,5 km/h (enbart två observationer). I riktning söderut är
reshastigheten i genomsnitt 108 km/h (med undantag för de två första rutterna) för
flöden upp till 500 f/h, även här utan synlig flödespåverkan.

Samtidigt med denna restidsmätning gjordes punkthastighetsmätningar i fyra
snitt (tre snitt i riktning söderut). I tre av snitten gjordes en mätning i september
1998 med hastighetsbegränsning 90 km/h. Det fjärde snittet är nytt och placerades
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precis i slutet på ett enfältigt avsnitt i riktning norrut med längden 1,5 km. Av-
sikten var att undersöka servicenivån i slutet på en enfältig sträcka.

Tabell 1 nedan redovisar uppmätt medelreshastighet över hela dygnet för per-
sonbilar för respektive mätsnitt. Jämförelse görs med resultaten för 1998. Men det
skall noteras att dygnsflödet då enbart var 3 600 fordon norrut och 3 700 fordon
söderut.

Tabell 1  Uppmätta medelhastigheter (km/h) för pb april 2000 och jämförelse med
data från september 1998.

Riktning Utformning Medelhastigh
et pb

(km/h)

Förändring
från 1998

(km/h)
Norrut 2 fält mitträcke 113,4 7,4

1 fält mitträcke och
sidoräcke av stål

95,9 -0,6

1 fält mitträcke 103,6 3,4
Slutet 1 fält mitträcke 102,7 -

Söderut 1 fält mitträcke 103,7 4,5
2 fält mitträcke och

sidoräcke
107,3 6,6

2 fält mitträcke 110,4 6,5

Följande kommentarer och slutsatser kan göras till tabellen ovan:

•  I det trånga enfältiga avsnittet med sidoräcke synes höjningen av hastig-
hetsbegränsningen inte ha någon effekt. Alla mätningar har gett hastigheter på
96-97 km/h. Men vid skärtorsdagens mätningar kan ett tydligt hastighets-
flödessamband observeras. Reshastigheten på timnivå varierar mellan 93 och
102 km/h under dagen. Vid jämförbara timflöden noteras en ökning med
3,5 km/h.

•  Även i mätsnittet på vanligt enfältigt avsnitt norrut finns en viss flödeseffekt.
Vid jämförbara flöden noteras en ökning med 5,5 km/h.

•  Hastighetsnivån i slutet på enfältigt avsnitt är förvånansvärt hög, enbart ca
1 km/h lägre än mitt på enfältigt avsnitt men drygt 10 km/h lägre än på två-
fältigt.

•  Sett över båda riktningarna och vid måttliga timflöden är hastighetsökningen
ca 5 km/h i enfältiga avsnitt och ca 7 km/h i tvåfältiga avsnitt.

•  Hastigheten för pb i vänster körfält på tvåfältsavsnitten är genomsnittligt
120 km/h, något högre än vid 90-begränsning.

Som omtalas i punktsatserna ovan finns ett hastighetsflödessamband i de enfältiga
avsnitten i riktning norrut, ej söderut. Figur 6 nedan visar dessa samband för två
punkter mitt på enfältiga avsnitt. Reshastigheten för pb under en timme har plot-
tats mot timflödet. Den översta figuren visar hastigheten på enfältigt avsnitt med
långt sidoräcke av stål (trånga avsnittet vid järnvägsövergången). Den undre
figuren visar timreshastigheten på ett vanligt enfältigt avsnitt norrut. Den blå hori-
sontella linjen visar medelhastigheten över hela dygnet.
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Reshastighet för personbilar som funktion av totalt timflöde, Gävle E4, Norrut, 11/450
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Reshastighet för personbilar som funktion av totalt timflöde, Gävle E4, Norrut, 13/810
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Figur 6  Reshastighet för pb som funktion av timflödet i två enfältiga avsnitt. Mät-
punkten är placerad i mitten av respektive avsnitt.

Som framgår av övre figuren finns ett tydligt flödessamband för punkten i av-
snittet med sidoräcke av stålbalk. Alla timhastigheter vid flöden över 650 f/h
ligger under dygnsnittet. För medelhöga flöden 200-600 f/h är reshastigheten ca
100 km/h för pb. Även på det vanliga enfältiga avsnittet finns ett flödessamband,
dock ej lika starkt. Här ligger alla timhastigheter med flöden över 800 f/h under
dygnssnittet, medan timflöden på 600-800 f/h ligger kring genomsnittet. För
flöden i intervallet 200-700 f/h är reshastigheten drygt 105,5 km/h.
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Ovanstående figurer kan jämföras med hastighetsflödessambandet i den mät-
punkt som är placerad precis i slutet av ett enfältigt avsnitt. Figur 7 nedan visar
resultatet i denna punkt.

Reshastighet för personbilar som funktion av totalt timflöde, Gävle E4, Norrut, 17/100
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Figur 7  Reshastighet för pb som funktion av timflödet i slutet på enfältigt avsnitt.

I denna punkt ligger i princip alla hastigheter vid flöden över 400 f/h under
genomsnittet men det finns ingen tydlig lutning för dessa punkter, utan nästan
samtliga av dessa timmar har en hastighet strax över 100 km/h.

Ett annat sätt att analysera inverkan av det enfältiga avsnittet är att studera
hastighetssänkningen över detsamma. En särskild mätstation för kontinuerlig mät-
ning av timhastigheten är placerad vid den övergångssträcka 2 till 1 körfält som
föregår det enfältiga avsnitt där mätpunkten enligt ovan är placerad. Genom att
jämföra punkthastigheten från dessa två mätsnitt har hastighetssänkningen, mätt
som timmedelvärde för pb, över det enfältiga avsnittet beräknats. Sträckan mellan
mätsnitten är ca 1,7 km (150m övergång 2 till 1, ytterligare 150 m enfältigt i över-
gång samt 1 400 m rent enfältigt). Figur 8 visar differensen i punkthastighet över
denna sträcka som funktion av timflödet.
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Differens i punkthastighet pb över enfältigt avsnitt
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Figur 8  Differens i punkthastighet för pb som funktion av timflödet.

Differensen (med ett undantag) ligger på 2-4 km/h för timflöden upp till 700 f/h.
Därefter ökar hastighetsdifferensen med flödet för att bli 10-12 km/h för de högsta
timflödena. Ställt i relation till hastighetsgränsen 110 km/h kan inte detta be-
tecknas som oacceptabelt höga värden och reduktionen är mindre än förväntat.

Slutligen har en analys gjorts av antalet fordon i kö (definierat som mindre än 5
sekunders tidsavstånd till framförvarande fordon) i slutet på detta enfältiga av-
snitt. Figur 9 nedan visar andelen av samtliga fordon som ligger i kö som funktion
av timflödet.

Gävle, E4, 17/100, 2000-04-20 & 2000-04-21, Norrut, 1 KF
Andel  (%) fordon med tidsavstånd som är <=5 sekunder
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Figur 9  Andel fordon i kö som funktion av timflödet i riktning norrut. Mätt i
slutet på enfältigt avsnitt
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Som framgår av figuren är mer än 80 % av fordonen i kösituation när timflödet
överstiger 1 000 f/h. Trots detta ligger hastighetsnivån för personbilar på drygt
100 km/h för dessa timmar och enligt ovan 10-12 km/h under hastighetsnivån vid
avsnittets början. Vid normala timflöden på 250-400 f/h är ca hälften av fordonen
i kö och hastighetsreduktionen är då 2-4 km/h.

2.3 Sammanfattande slutsatser
I halvårsrapport 2-99 redovisades mätningar som på målade delen visade på ök-
ningar på 6,5 km/h för tvåfältiga avsnitt och 8-10 km/h för enfältiga avsnitt vid
höjning till 110 km/h, se ovan i avsnitt 2.1. Data från mätningen i april tyder på
samma ökning i tvåfältsavsnitt på räckesdelen men en markant lägre ökning i en-
fältiga avsnitt. Det synes som om mitträcket har en viss hastighetsreducerande
effekt i enfältiga avsnitt. En skattning av hastigheten vid 110 km/h på räckesdelen
på grundval av tillgängliga data skulle bli enligt följande:

•  Hastigheten för pb på räckesdelen ligger på genomsnittlig nivå 107,5 km/h
med en skillnad på ca 6,5 km/h mellan enfältiga och tvåfältiga avsnitt. Detta
gör 111 km/h på tvåfältiga avsnitt och 104,5 km/h i enfältiga avsnitt.

•  Detta gäller för flöden upp till minst 500 f/h och riktning. Vid högre flöden
sjunker hastigheten svagt i enfältiga avsnitt.

•  Hastigheten för pb i vänster körfält på tvåfältsavsnitten är i medeltal ca
120 km/h.

•  Betydande hastighetsvariation i körförloppet mellan en- och tvåfältsavsnitt vid
höga flöden.

•  Men lägre hastighetsreduktion i enfältiga avsnitt vid höga flöden än förväntat.

Vid ett tillfälle har kapacitetsgenombrott observerats vid ett uppskattat timflöde på
1 600-1 650 f/h, mätt över en 15 min-period.

3 Trafiksäkerhetsstudier
3.1 Bakgrund
Det främsta motivet för införandet av 2+1-väg med mitträcke är att kraftigt re-
ducera antalet olyckor med svåra konsekvenser (svårt skadade och dödade). I en
djupstudie av 41 olyckor som inträffat på E4 Gävle-Axmartavlan fram till och
med 1998 gjordes en bedömning av ändrade konsekvenser om ett mitträcke
funnits. Alla dessa 41 olyckor hade resulterat i svårt skadade eller dödade per-
soner. Studien genomfördes av VV Region Mitt och resultatet blev att ett mitt-
räcke bedömdes ha förändrat utgången till det bättre i 27 olyckor, eller närmare
70%.

Således har VV och VTI gjort en bedömning att en stor minskning av antalet
svåra olyckor kan förväntas av mittseparering med räcke och sidoområdesåtgärder
inom vägområdet. Dock antogs att antalet lindriga olyckor skulle öka på grund av
mitträcke och enfältiga avsnitt.

Erfarenheter från Tyskland pekar på stora trafiksäkerhetseffekter även på 2+1-
väg med målning. Tidigare svenska försök med 2+1 med målning på några
sträckor visade dock ej lika positiva effekter. Därför var förväntningarna lägre
men förhoppningen fanns antalet olyckor skulle minska på grund av generellt
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mindre monotom bilkörning och större genomsnittligt sidoavstånd mellan möt-
ande fordon.

3.2 Statistisk uppföljning
3.2.1 Antal olyckor, skadade och dödade 1987-97, exkl. viltolyckor
För hela sträckan Gävle Norra-Axmartavlan har under perioden juli 1987 –
december 1997 (enligt uppgifter som VTI erhållit i februari 1998) totalt 323
olyckor rapporterats av polisen (O). I dessa olyckor har 21 personer dödats (D),
60 skadats svårt (SS) och 152 skadats lindrigt (LS). Exkl. viltolyckor var antalet
polisrapporterade olyckor 243 med 21 dödade, 59 svårt skadade och 150 lindrigt
skadade personer. I första hand mötesolyckor och i andra hand singelolyckor är de
olyckstyper som lett till dödsfall och svåra personskador.

Vägverket har inom ramen för projektet ”Alternativ 13 m-väg” samlat in data
avseende vägutformning, hastigheter och olyckor för totalt 174 sträckor. Dessa
data har analyserats av VTI på uppdrag av Vägverket. Olyckor, skadade och
dödade härrör från perioden januari 1991 – september 1996. Gävle Norra-Axmar-
tavlan ingår som ett av objekten i nämnda studie

Genomsnittligt kunde följande risker (exkl. viltolyckor) konstateras i det undersökta
kontrollmaterialet (länk+korsning) omfattande 174 objekt:

90 km/h: Olyckskvot, länk plus nod: 0,2981
Skadekvot, länk plus nod 0,1927
Svårtskadadedödadekvot, länk plus nod 0,0530
Dödskvot, länk plus nod 0,0096

110 km/h: Olyckskvot, länk plus nod: 0,2732
Skadekvot, länk plus nod 0,1978
Svårtskadadedödadekvot, länk plus nod 0,0660
Dödskvot, länk plus nod 0,0145

Med dessa risker som normvärden kan man jämföra de faktiskt observerade ut-
fallen under perioden 1987-97 med vad som kunde ha förväntats. Hastighets-
gränsen har huvudsakligen varit 110 km/h under nämnda period.

Tabell 2  Södra delen 1987-97. Observerade och förväntade värden (exkl. vilt-
olyckor).

Förväntat Observerat
Polisrapporterade olyckor 127,8 113

LS + SS + D 92,6 88

SS + D 30,9 24

D 6,8 7
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Tabell 3  Norra delen 1987-97. Observerade och förväntade värden (exkl. vilt-
olyckor).

Förväntat Observerat
Polisrapporterade olyckor 157,1 130

LS + SS + D 113,7 142

SS + D 37,9 56

D 8,3 14

Tabell 4  Hela sträckan 1987-97. Observerade och förväntade värden (exkl. vilt-
olyckor).

Förväntat Observerat
Polisrapporterade olyckor 285 243

LS + SS + D 206 230

SS + D 69 80

D 15 21

Som framgår var det den norra delen, som jämfört med förväntade värden, hade
de sämsta observerade utfallen för skadade och framför allt för svårt skadade och
dödade under föreperioden.

3.2.2 Utkast till enkla kontrolldiagram
För att fortsättningsvis kontinuerligt kunna följa olycks-, skade-, och dödsut-
vecklingen kan enkla kontrolldiagram användas. Dessa kontrolldiagram har gjorts
med utgångspunkt från de genomsnittliga riskerna för 13m-vägar med 90 km/h (se
ovanstående avsnitt) och med antagande om 8 710 axelpar per dygn. Ingen hänsyn
har tagits till riskskillnader mellan olika månader.

Kontrolldiagrammen (se figur 4-7 i avsnitt 3.2.3) visar förväntade värden efter
1 månad, 2 månader, osv. efter ändring till respektive typ av 2+1-väg. Slump-
gränserna, som antas utgöra approximativt 95%-iga prediktionsintervall, har be-
räknats som:

förväntat värde ± 1,96 × 1,4 × förväntat värde

Faktorn 1,4 användes i första hand för antalet dödade och skadade personer.

3.2.3 Olyckor och räckespåkörningar på södra delen, 2+1–vägen
med mitträcke

Den södra delen öppnades för trafik som 2+1-väg med mitträcke strax före mid-
sommar 1998 (1998-06-18). Denna del förlängdes dock med ca 8,5 km och öpp-
nades för trafik 99-10-15. Under byggnadstiden från 2/9 var trafiken enkelriktad
mellan Gävle Norra och Hagsta, första tre veckorna i sydlig riktning och därefter i
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nordlig riktning. Dessutom var hastighetsbegränsningen nedsatt till 90, 70 eller
50 km/h beroende på verksamheten. Under våren 2000 har de sista 9 km med mål-
ning försetts med mitträcke, under tiden 05-02--06-22. Även då har hastighetsbe-
gränsningen 90/70/50 gällt.

Trots ovanstående arbeten behålles i denna rapport den ursprungliga indelning-
en i delsträckor, eftersom de förlängda delarna hittills funnits under bara en kort
tid. På den ursprungliga södra delsträckan har det hittills under knappa 25
månader (t.o.m. juni 2000) inträffat 42 polisrapporterade olyckor (förutom tre vilt-
olyckor med enbart egendomsskada) med totalt 1 svårt skadad och 10 lindrigt
skadade personer och således inga dödade. Dessutom har det inträffat 8 olyckor
med 2 lindrigt skadade på den nya delen med mitträcke, som färdigställdes i
oktober 1999.

Av de 40 olyckorna har 20 inträffat i enfältigt avsnitt, 11 i tvåfältigt avsnitt, 1 i
en räckesöppning och 4 i övergång två till ett körfält. För resterande 6 olyckor är
det ej helt säkert fastslaget men troligen har 5 inträffat i enfältigt och 1 i tvåfältigt
avsnitt. Av de åtta olyckorna med personskador har fyra inträffat i enfältigt avsnitt
och fyra i tvåfältigt avsnitt.

De 40 olyckorna har fördelat sig enligt tabell i avsnitt 3.3.1 i huvudtexten.
Det kan noteras att i två av olyckorna (981218 och 991017) har personbil i

samband med omkörning kört in i stillastående tungt fordon i ytterfilen och därvid
totalförstörts, dock utan allvarliga personskador som följd. I övrigt diskuteras
skadeföljden i huvudtexten.

Totalt har ca 150 räckespåkörningar rapporterats fram t.o.m. juni 2000. Nästan
60 av dessa har inträffat vid snökaosförhållandena 16-17 december 1998 och 11-
12 januari 1999 (i många fall har det handlat om bara någon enstaka skadad
stolpe). Resterande 96 räckespåkörningar har analyserats i huvudtexten i avsnitt
3.3.1.

Enligt kontrolldiagrammen nedan framkommer att antalet polisrapporterade
olyckor hittills varit signifikant fler än förväntat (normalt utfall), 42 jämfört med
28. Totala antalet skadade har däremot varit färre än förväntat. Som redan nämnts
har hittills ingen dödats men 1 person har skadats svårt. Dessutom har två all-
varliga incidenter noterats. En rimlig slutsats av samtliga ovanstående data är att
olyckor med svåra konsekvenser har förhindrats av räcket och i stället blivit
räckespåkörningar med begränsade skador. Detta gäller i första hand mötes-
olyckor som helt försvunnit och i andra hand singelolyckor som genomsnittligt
fått mer lindrig skadeföljd.
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Gävle-Axmartavlan, Södra delen, 2+1 räcke
Förväntade värden och slumpgränser

Observerade värden   (Exkl. viltolyckor)
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Figur 10  Kontrolldiagram för polisrapporterade olyckor, södra delen.
Läget fr.o.m. juni 1998 fram t.o.m. juni 2000.

Gävle-Axmartavlan, Södra delen, 2+1 räcke
Förväntade värden och slumpgränser

Observerade värden   (Exkl. viltolyckor)
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Figur 11  Kontrolldiagram för skadade inkl. dödade, södra delen.
Läget fr.o.m. juni 1998 fram t.o.m. t.o.m. juni 2000.
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Gävle-Axmartavlan, Södra delen, 2+1 räcke
Förväntade värden och slumpgränser
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Figur 12  Kontrolldiagram för svårt skadade eller dödade, södra delen.
Läget fr.o.m. juni 1998 fram t.o.m. juni 2000.

Gävle-Axmartavlan, Södra delen, 2+1 räcke
Förväntade värden och slumpgränser
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Figur 13  Kontrolldiagram för dödade, södra delen.
Läget fr.o.m. juni 1998 fram t.o.m. juni 2000.

3.2.4 Olyckor på norra delen, 2+1–vägen med markering (delvis
mitträcke från oktober 1999)

Den norra delen ändrades till 2+1-väg med enbart markering under hösten 1997
(1997-08-22).

Under perioden 99-09-02--10-15 har 8 430 m av den norra delen (i omedelbar
anslutning till den södra delen) ändrats och försetts med stållineräcke.
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Under perioden 00-05-02--06-22 har också den resterande delen (9,3 km) av
den norra delen ändrats och försetts med stållineräcke.

På den aktuella delsträckan har det hittills under knappa 35 månader (t.o.m.
juni 2000) inträffat 32 polisrapporterade olyckor (förutom fyra viltolyckor med
enbart egendomsskada) med totalt 24 skadade inklusive dödade (3 dödade, 4
svårt skadade och 17 lindrigt skadade). En av olyckorna med 2 lindrigt skadade
har inträffat på den nya delen med mitträcke. Därtill sju olyckor utan person-
skador.

De 29 olyckorna har fördelat sig enligt tabell i avsnitt 3.3.2 i huvudtexten.
En rimlig slutsats vid analys av olycksutfallet är att en av mötesolyckorna, två

av singelolyckorna och en omkörningsolycka (där i alla fallen överkörning till
vänster skett) hade fått mindre allvarliga konsekvenser om mitträcke hade funnits
på vägen. Två av fyra singelolyckor med överkörning till vänster ledde ej till
några personskador men i ett fall var möteskollision nära. Två omkörningsolyckor
har slutat med att fordonet kommit över mittlinjen men utan personskador.

Samtidigt kan konstateras (se figur 14-17) att antalet polisrapporterade olyckor
varit signifikant lägre än normalt. Även totala antalet skadade inklusive dödade
har hittills varit något lägre än normala värden. Antalet svårt skadade eller dödade
är i stort sett normalt. Enbart antalet dödade är dock fler än normalt, 3 dödade
jämfört med normalt 1,5. Det skall dock noteras att båda dödsolyckorna är säregna
och inträffat under mycket speciella omständigheter. Således kan någon effekt på
olyckor med svår skadeföljd ännu ej fastställas.

Gävle-Axmartavlan, Norra, 2+1 markerat (räcke till hälften fr.o.m. okt -99 och helt  fr.o.m. juni -00)
Förväntade värden och slumpgränser

Observerade värden   (Exkl. viltolyckor)
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Figur 14  Kontrolldiagram för polisrapporterade olyckor, norra delen.
Läget fr.o.m. augusti 1997 fram t.o.m. juni 2000.

Från och med november 1999 syns en tydlig tendens till ökat antal olyckor. Detta
beror på att 8,4 km med mitträcke tillkom i oktober 1999, vilket medfört ett ökat
antal olyckor.
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Gävle-Axmartavlan, Norra, 2+1 markerat (räcke till hälften fr.o.m. okt -99 och helt  fr.o.m. juni -00)
Förväntade värden och slumpgränser

Observerade värden   (Exkl. viltolyckor)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

au
g-

97

se
p-

97

ok
t-9

7

no
v-

97

de
c-

97

ja
n-

98

fe
b-

98

m
ar

-9
8

ap
r-9

8

m
aj

-9
8

ju
n-

98

ju
l-9

8

au
g-

98

se
p-

98

ok
t-9

8

no
v-

98

de
c-

98

ja
n-

99

fe
b-

99

m
ar

-9
9

ap
r-9

9

m
aj

-9
9

ju
n-

99

ju
l-9

9

au
g-

99

se
p-

99

ok
t-9

9

no
v-

99

de
c-

99

ja
n-

00

fe
b-

00

m
ar

-0
0

ap
r-0

0

m
aj

-0
0

ju
n-

00

Antal månader

Sk
ad

ad
e 

in
kl

. d
öd

ad
e

S
ug
ög
Obs

Figur 15  Kontrolldiagram för skadade inkl. dödade, norra delen.
Läget fr.o.m. augusti 1997 fram t.o.m. juni 2000.

Gävle-Axmartavlan, Norra, 2+1 markerat (räcke till hälften fr.o.m. okt -99 och helt  fr.o.m. juni -00)
Förväntade värden och slumpgränser
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Figur 16  Kontrolldiagram för svårt skadade eller dödade, norra delen.
Läget fr.o.m. augusti 1997 fram t.o.m. juni 2000.
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Gävle-Axmartavlan, Norra, 2+1 markerat (räcke till hälften fr.o.m. okt -99 och helt  fr.o.m. juni -00)
Förväntade värden och slumpgränser
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Figur 17  Kontrolldiagram för dödade, norra delen.
Läget fr.o.m. augusti 1997 fram t.o.m. juni 2000.



Bilaga 2
Sid 1 (8)

VTI notat 67-2000

E22 Karlshamn
I denna bilaga 2 redovisas mer i detalj de vid VTI genomförda studierna be-
träffande metod och analyser på E22 Karlshamn. Vidare beskrivs vägutform-
ningen och kostnader för ombyggnad.

1 Utformning och kostnader
Den aktuella sträckan Mörrum V-Karlshamn Ö är ca 12,2 km. ÅDT är ca 8000
axelpar/dygn eller ca 6700 fordon/dygn. Under hela perioden fr.o.m. 1990-01-01
t.o.m. 1997-12-31 har vägen varit utformad som vanlig ML med breda vägrenar.

Hastighetsgränsen sänktes 1994-12-01 från 110 till 90 km/h på del av sträckan
(väster Elleholm till öster Strömma). Fr.o.m. 1998-06-15 har hastighetsgränsen
varit sänkt till 90 km/h för hela sträckan. Fr.o.m. 1998-09-18 är sträckan ändrad
till 2+1-väg med målning. Åtgärderna bestod i följande:

•  2+1 med vägmarkering med 8 delsträckor från ca 700 m upp till ca 2,0 km
•  typsektion V1,25 K3,75 K3,5 K3,75 V0,75 med heldragen kantlinje H0,3VB

och körfältslinjer KL 0,15
•  övergångar från 2 till 1 körfält med förstärkt vägmarkering med vägbaneref-

lektorer 150 m längs hela avslutningen av omkörningsfältet och med en av-
slutande portal

•  ny beläggning inklusive vägrensjusteringar
•  accelerationskörfält i en trafikplats
•  räckesåtgärder; stålbalkräcken i bergskärningar i ytterkurvor och mjukning i

bergskärning i innerkurva

Totalkostnaden är 15,5 Mkr eller 1,3 Mkr/km varav ca 8,5 Mkr är beläggning.
Vägen öppnades för trafik 18/9 1998. En av portalerna monterades först 18/3
1999 i syfte att utvärdera trafikantbeteende med och utan portaler.

2 Punkthastighetsmätningar
På den aktuella sträckan finns tre stycken VMS-skyltar för budskap till trafi-
kanterna med nedfrästa slingor som kontinuerligt mäter hastigheten hos passer-
ande fordon. Dessa utrustningar var i funktion fram till hösten 1999 och hastig-
hetsdata lagrades hos VV Trafikdata i Jönköping. Efter februari 2000 har projekt



Bilaga 2
Sid 2 (8)

VTI notat 67-2000

Säkereken, inom vilket datainsamlingen gjordes, lagts på is. Men leverantören av
utrustningen, Allogg, har fortsatt med att periodvis lagra data.

Det finns ytterligare två skyltar med mätutrustning öster om sträckans slut-
punkt. Dessa punkter är lämpliga som kontrollpunkter eftersom inga åtgärder vid-
tagits här. En av dessa två (den västra) har inte tidigare använts. Nedan följer en
mer exakt beskrivning för läget av de fem mätpunkterna i det koordinatsystem
som användes för åtgärderna (med start i –0/200):

1. 0/300 på första delsträckan, två fält mot öster och ett mot väster.
2. 3/600 på tredje delsträckan, två fält mot öster och ett mot väster.
3. 11/300 på åttonde och sista delsträckan, ett fält mot öster och två mot väster.
4. Kontrollpunkt 330 m väster tpl Åryd, 13m-väg med breda vägrenar.
5. Kontrollpunkt 1 600 m öster om tpl Karlshamn östra, 13m-väg med breda

vägrenar. Observera att denna punkt ligger väster om punkt 4.

Det finns alltså goda möjligheter att göra uppföljning av hastighetsutvecklingen
på den aktuella sträckan. Det har dock visat sig att det finns stora bortfall i data. I
halvårsrapport 2-99 (VTI Notat 27-200) redovisas och analyseras data från tre
dagar 1999, vilka jämföres med motsvarande dagar under 1998.

Resultatet för de tre punkterna på försökssträckan sammanfattades för person-
bilar för alla tre mättillfällena enligt följande:

•  Hastighetsnivån är lägre än på E4 Gävle-Axmartavlan med 90 km/h, genom-
snittligt är medelhastigheten drygt 95 km/h mot drygt 103 km/h på E4, målade
delen.

•  I omkörningsfältet är medelhastigheten 101-110 km/h, klart lägre än på E4
med 110-120 km/h.

•  Minskning i hastighet jämfört med 110-begränsning år 1998 är ej markant
stor, 3-7 km/h.

•  Den genomsnittliga höjningen jämfört med vanlig ML öster om Karlshamn
synes vara ca 2,5 km/h

•  Ingen tydlig hastighetsskillnad mellan två- och enfältiga avsnitt, finns den är
den högst 2 km/h.

Efter ovanstående analys har mätdagar från 2000 bearbetats och jämförts med
motsvarande dagar för 1999. Första mätdagen är 20/4 2000, skärtorsdagen, som
har jämförts med skärtorsdagen 1999. Tyvärr var det mycket bortfall i mätdata,
enbart data från punkt 3 och 5 erhölls. Dygnsflödet i punkt 3 var 4 700 fordon i
riktning 1 österut med högsta timflödet 495 f/h. I riktning västerut var flödet lägre.

Tabell 1 nedan redovisar medelhastigheten för personbilar för hela dygnet år
2000. Förändringen från 1999 avser dock för punkt 3 tiden kl. 00-15 och för punkt
5 hela dygnet men jämfört med punkt 4. Samtliga punkter hade hastighetsbe-
gränsning 90 km/h under båda åren.
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Tabell 1  Uppmätta medelhastigheter (km/h) för pb skärtorsdag 2000 och jäm-
förelse med data från 1999.

Riktning och
mätpl.nr

Utformning Medelhastighet
pb 2000
(km/h)

Förändring
från 1999

(km/h)
Österut Nr 3 1 fält 95,4 -0,1
Nr 5 kontroll 13 m 93,8 1,1

Västerut Nr 3 2 fält 96,2 0,2
Nr 5 kontroll 13 m 94,7 Bortfall

Jämfört med 1999 är hastigheten i praktiken oförändrad i punkt 3 i både enfältigt
och tvåfältigt avsnitt. Nivån ligger fortsatt på 95,5-96 km/h. Vänster körfält i två-
fältsavsnittet hade en medelhastighet på 108,6 km/h. Jämfört med kontrollpunkten
på vanlig ML öster om Karlshamn är hastigheten 1,5 km/h högre i både enfältigt
och tvåfältigt avsnitt. I denna punkt noteras en ökning med 1 km/h från 1999
(dock ej samma mätpunkter mellan åren enligt ovan).

Övriga två dagar gäller onsdagen före Kristi Himmelsfärd (00-05-31) och
torsdagen före midsommarafton (00-06-22). Dessa dagar har jämförts med mot-
svarande dagar 1999, men för torsdagen före midsommar 1999 fanns ej data, utan
i stället användes onsdagen i midsommarveckan. Jämförelsen mellan de två åren
bör tolkas med försiktighet för dessa dagar.

Vid onsdagen före Kristi Himmelsfärd var det bortfall för punkt 3 och 4. I
punkt 1 var dygnsflödet 6 700 fordon österut och 5 900 västerut. Högsta tim-
flödena var 550 respektive 540 f/h. Dagen före midsommar var trafiksiffrorna
något högre. I punkt 1 var dygnsflödet 8 200 fordon i riktning österut och 6 200
västerut med högsta timflödet 655 f/h respektive 550 f/h. I punkt 3 är dock
flödena lägre eftersom denna punkt ligger mellan två trafikplatser med många
svängande fordon. I punkt 4 var det ånyo bortfall.

Tabell 2 nedan redovisar medelhastigheten för personbilar för hela respektive
dygn år 2000. Förändringen från 1999 avser för punkt 5 jämförelse med punkt 4.
Samtliga punkter hade hastighetsbegränsning 90 km/h under båda åren.

Tabell 2  Uppmätta medelhastigheter (km/h) för pb två dygn 2000 och jämförelse
med data från 1999.

2000-05-31 2000-06-23
Riktning

och
mätpl.nr

Utformning Medelhastig-
het pb
(km/h)

Förändring
från 1999

(km/h)

Medelhastig-
het pb
(km/h)

Förändring
från 1999

(km/h)
Österut, nr 1 2 fält 96,6 -0,1 96,3 (0,6)

Nr 2 2 fält 96,4 0 96,4 (1,0)
Nr 3 1 fält Bortfall - 93,3 (-3,0)

Nr 5 kontroll 13 m 93,6 -1,3 92,7 Bortfall

Västerut, nr1 1 fält 94,3 2,4 92,6 (-1,2)
nr 2 1 fält 95,3 0,5 94,1 (-0,8)
nr 3 2 fält Bortfall - 94,0 0

Nr 5 kontroll 13 m 96,4 Bortfall 92,6 Bortfall
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För onsdagen före Kristi Himmelsfärd kan följande kommentarer göras:

1. Jämfört med 1999 är hastigheten oförändrad i riktning 1 österut men höjd i
riktning västerut med 0,5 till 2,5 km/h i enfältiga avsnitt. Nivån ligger på
96,5 km/h i tvåfältiga avsnitt och knappt 95 km/h i enfältiga.

2. Vänster körfält i tvåfältiga avsnitt har en medelhastighet på 104 till
108 km/h.

3. Jämfört med kontrollpunkt på vanlig ML är hastigheten knappt 3 km/h hög-
re i tvåfältiga avsnitt men 1-2 km/h lägre på enfältiga.

Data för torsdagen före midsommar är mer svårtolkade och ingen direkt jämförel-
se kan göras med 1999 eftersom det inte är samma veckodag. Men följande kom-
mentarer kan göras.

1. Hastighetsnivån ligger på 96,5 km/h i tvåfältiga avsnitt i riktning österut
och 93-94 km/h i enfältiga avsnitt i riktning västerut. Punkt 3 har dock
något lägre hastighet och ligger ca 2 km/h lägre än skärtorsdagen i tabell 1.

2. Vänster körfält i tvåfältiga avsnitt har en medelhastighet på 102 till 106
km/h.

3. Jämfört med kontrollpunkt på vanlig ML är hastigheten 1,5-3,5 km/h högre
i tvåfältiga avsnitt och 0-1,5 km/h högre på enfältiga.

För alla tre dagar finns inga entydiga data för hastigheten i kontrollpunkten på
vanlig ML. Data varierar mellan riktning och mätdagar från 92,5 upp till
96,5 km/h.

Med en syntes från samtliga tre mättillfällen kan följande slutsatser dras:

•  Hastigheten är något ökad i enfältiga avsnitt men oförändrad i tvåfältiga av-
snitt jämfört med 1999, där enbart till synes slumpmässiga skillnader finns.
Genomsnittliga nivån ligger på 95,5-96 km/h.

•  Jämfört med vanlig ML öster om Karlshamn är hastigheten ca 2 km/h högre i
tvåfältiga avsnitt men samma i enfältiga.

•  Det finns en viss men ej markant hastighetsskillnad mellan två- och enfältiga
avsnitt på högst 2 km/h.

Det skall påpekas att på vanlig ML kan ingen hastighetsökning säkert konstateras.

3 Trafiksäkerhetsstudier
3.1 Statistisk uppföljning
3.1.1 Antal olyckor, skadade och dödade 1990-97, exkl. viltolyckor
Under 8-årsperioden 1990-97 har det totalt inträffat 312 polisrapporterade olyckor
(O) med 34 lindrigt skadade (LS), 23 svårt skadade (SS) och 17 dödade (D).
Exklusive viltolyckor har det inträffat 89 polisrapporterade olyckor med 28 lind-
rigt skadade, 23 svårt skadade och 17 dödade, d.v.s. totalt 68 skadade inkl. dödade
(S), 40 svårt skadade eller dödade (SSD) och 17 dödade (D).

Tabell 3 nedan visar hur faktiskt antal olyckor, skadade, svårt skadade eller
dödade samt dödade (exkl. viltolyckor) 1990-97 fördelar sig efter olyckstyp.
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Tabell 3  Aktuell sträcka på E22 Karlshamn, antal och (%) 1990-97 fördelade
efter olyckstyp, exklusive viltolyckor.

Olyckstyp
S M O U A K C F V Tot

Polisrapporterade olyckor 49
(55)

15
(17)

6
(7)

4
(4)

0
(0)

5
(6)

0
(0)

0
(0)

10
(11)

89
(100)

LS + SS + D 22
(32)

23
(34)

0
(0)

6
(9)

0
(0)

12
(18)

0
(0)

0
(0)

5
(7)

68
(100)

SS + D 10
(25)

18
(45)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

11
(28)

0
(0)

0
(0)

1
(3)

40
(100)

D 3
(18)

7
(41)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

7
(41)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

17
(100)

Singel- och mötesolyckor är de dominerande olyckstyperna. De höga värdena för
korsandekursolyckor beror i hög grad på en enda olycka, den s.k. Karlshamns-
olyckan.

Totalt handlar det om 16 döds- eller svåra personskadeolyckor. Enligt genom-
gång av polisrapporterna kan slutsats dras att i ett tiotal av olyckorna skulle de all-
varliga konsekvenserna sannolikt förhindrats av om mitträcke hade funnits. Vad
gäller samtliga 89 polisrapporterade olyckor kan konstateras att i nästan hälften av
fallen har fordon kommit över på fel sida.

Jämfört med andra 13m-vägar och ML med 110 km/h (den tidigare nämnda
studien av 174 objekt) hade man kunnat förvänta sig (exkl. viltolyckor) 78,1 polis-
rapporterade olyckor med 56,6 S, 18,9 SSD och 4,1 D. (Hade istället hastighets-
gränsen varit 90 km/h hade man kunnat förvänta sig 85,3 polisrapporterade
olyckor med 55,1 S, 15,2 SSD och 2,7 D.)

Speciellt det faktiska antalet svårt skadade och dödade har således varit större
än förväntat. Det skall dock samtidigt noteras att sträckan har varit utsatt för några
”extrema” olyckor:

1990-06-09, mötesolycka i mörker med 2 D och 2SS
1992-06-07, mötesolycka med 2 D och 3 SS
1994-01-03, singelolycka i lössnö och mörker med 3 D
1996-08-08, korsandekursolycka i mörker (”Karlshamnsolyckan”) med 6 D
och 4 SS.

Totalt 22 SSD och 13 D i dessa fyra ”extremolyckor”. Exklusive dessa olyckor
hade faktiska antalet SSD och D varit 18 resp. 4 och i stort sett överensstämmande
med förväntade (normala) värden.

3.1.2 Olyckor på 2+1–vägen med markering
Alltsedan den nya 2+1-vägens öppnande i september 1998 har det fram t.o.m. juni
2000 polisrapporterats 15 olyckor (exkl. viltolyckor), se tabell nedan, med totalt 1
dödad (mycket speciella omständigheter), 1 svårt skadad och 11 lindrigt skadade
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personer. Dessutom har det inträffat 41 viltolyckor, varav sju (älgolyckor) med
sammanlagt 4 lindrigt skadade personer.

Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

980929 23.20 Mörker S1 Torrt 4 Pb österut i enfältiga delen har av okänd anledning kört av vägen på höger sida. 

981122 02.41 Mörker S0 Tunn is Pb fick sladd i halkan.

981208 09.10 Dagsljus O2 Lös snö 1 Pb fick sladd i snömodd vid omkörning, kom över på mottsatt körbana och ned i diket. 

981229 12.20 Dagsljus V0 Torrt Cementklump lossnat från bro och träffat pb.

990401 06.00 Gryning S1 Torrt 1 Pb har av okänd anledning kört över motsatta körbanan och ned i diket.

990411 02.10 Mörker S0 Torrt 1 Pb fick punktering på påfarten, hamnade i diket och voltade.

990716 11.45 Dagsljus M1 Torrt 1 1 Spec! Pb "oförklarligt" över i motsatt körfält, kollision med mötande lastbil.

990828 11.30 Dagsljus F1 Torrt 1 Barn sprang över vägen, påkörd av pb.

991204 08.00 Dagsljus S1 Tunn is 2 Blåsigt och halt, pb fått sladd och kört in i vägräcke på motsatta sidan. 

991211 16.00 Mörker V0 Okänt Pb fått en tappad skiva genom vindrutan.

991214 17.45 Mörker O2 Lös snö Omkörning, snöfall och mycket halt, pb sladdat ner i högra diket.

991214 17.45 Mörker S1 Lös snö 1 Snöfall, mycket halt, pb fick sladd och gled ned i diket.

000502 16.20 Dagsljus O2 Torrt Pb kör om lb, fordonen hakar ihop där två körfält går ihop till ett.

000613 9.45 Dagsljus S0 Torrt Somnat, kommit över på fel sida av vägen, kört av vägen på vänster sida.

000621 ? ? S0 Torrt Stulet fordon, kört av vägen, okänt hur.

Två singelolyckor, en omkörningsolycka och en mötesolycka, alla med överkör-
ning till motsatt körfält har lett till personskador, 1 dödad, 1 svårt och 4 lindrigt
skadade. Övriga olyckor med personskador utgöres av tre singelolyckor och en
fotgängarolycka. Dessa fyra olyckor har resulterat i 7 lindrigt skadade. Dessutom
finns en överkörning till vänster utan personskada, efter att föraren somnat.

Figurerna 1-4 visar s.k. kontrolldiagram över hur många olyckor, skadade och
dödade som kan förväntas på den aktuella försökssträckan (med 90 km/h) efter 1
månad, 2 månader osv. Dessutom anges slumpgränser. Kontrolldiagrammen base-
rar sig på den tidigare nämnda studien av 174 vanliga 13m-vägar och ML.

Av kontrolldiagrammen framgår att hittills (fram t.o.m. juni) har antalet polis-
rapporterade olyckor varit lägre än normalt. Antalet skadade inklusive dödade (en
olycka under speciella omständigheter) har varit ungefär som normalt. Utfallet i
Karlshamn är hittills något mindre positivt jämfört med målad delsträcka på E4
Gävle-Axmartavlan.
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Figur 1  Kontrolldiagram för polisrapporterade olyckor.
Läget fr.o.m. september 1998 fram t.o.m. juni 2000.
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Figur 2  Kontrolldiagram för skadade inkl. dödade.
Läget fr.o.m. september 1998 fram t.o.m. juni 2000.
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Figur 3  Kontrolldiagram för svårt skadade eller dödade.
Läget fr.o.m. september 1998 fram t.o.m. juni 2000.

Blekinge
Förväntade värden och slumpgränser

Observerade värden   (Exkl. viltolyckor)

0

1

2

3

4

5

se
p-

98

ok
t-9

8

no
v-

98

de
c-

98

ja
n-

99

fe
b-

99

m
ar

-9
9

ap
r-9

9

m
aj

-9
9

ju
n-

99

ju
l-9

9

au
g-

99

se
p-

99

ok
t-9

9

no
v-

99

de
c-

99

ja
n-

00

fe
b-

00

m
ar

-0
0

ap
r-0

0

m
aj

-0
0

ju
n-

00

Antal månader

D
öd

ad
e D

ug
ög
D

Figur 4  Kontrolldiagram för dödade.
Läget fr.o.m. september 1998 fram t.o.m. juni 2000.
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Förstudier övriga objekt
På övriga objekt har enbart ytterligare en föremätningar punkthastighet genom-
förts under våren 2000 på Rv 45 Åmål-Säffle. Beträffande trafiksäkerhetsstudier
har uppföljning av olycksutfallet på de nya sträckorna i Skåne gjorts, E22 Hörby
med mitträcke och Lv 100 Höllviken med målning, se kapitel 5 i huvudtexten för
detta.

1 Punktmätningar Rv 45 Åmål-Säffle
På Rv 45 Säffle-Åmål har genomförts fyra mätomgångar med punkthastighets-
mätningar, en med hastighetsbegränsning 110 km/h i månadsskiftet mars-april
1998 samt tre med 90 km/h, oktober 98, mars-april 99 och mars-april 2000. Där-
vid mättes också i kontrollsnitt med oförändrad hastighetsgräns, ett med 90 km/h
och två med 70 km/h, det första på förbifart Åmål och de två senare på infarten till
Säffle.

Nedan redovisas en mer detaljerad beskrivning av de nio olika mätsnitten med
angivande av sektion för ombyggnad:

1. Som första kontrollmätpunkt användes ett mätsnitt beläget norr om bro
983, men söder om järnvägskorsning i plan på förbifarten runt Åmål. En
90-sträcka, som inte borde vara påverkad av förändringarna.

2. 0/200. Som andra kontrollpunkt användes ett mätsnitt i sektion 0/200. Detta
mätsnitt ligger på en 70-sträcka omedelbart söder om det åtgärdade
avsnittet, ca 300 m söder om väg 2257.

3. 4/505. Gammal mätpunkt 31600 som har mätts tidigare. Mätpunkten ligger
på ett avsnitt som idag är markerat med breda körfält, ca 350 m söder om
ett vägskäl in till soptippen. Denna punkt kommer att ligga i övergången
mellan 2 till 1 körfält i nordlig färdriktning.

4. 7/100. I slutet på ett långt enfältigt avsnitt söderut, respektive början av ett
långt tvåfältigt avsnitt norrut, ca 400 m norr enskild väg till betongstation.

5. 8/700. Mätpunkt som ligger före övergången från 2 till 1 körfält ca 450 m
söder om anslutningen av väg 532.

6. 9/070. 80 m väster korsning med väg 532. I eftersituationen blir det här en
övergångssträcka 2 till 1 följt av en vänstersvängficka i nordlig riktning. I
motsatt riktning blir det enfältigt ut från korsningen.

7. 10/100. Mitt på ett relativt långt enfältigt avsnitt norrut respektive mitt på ett
tvåfältigt avsnitt söderut. Punkten ligger i en liten svacka på vägen.

8. 12/825. Gammal mätpunkt 31601 som har mätts tidigare. Denna mätpunkt
kommer att ligga 100 m norr om korsningen med en enskild väg, efter en
övergång från 2 till 1 körfält.

9. 14/950. Kontrollpunkt omedelbart norr om åtgärderna, på en 70-sträcka
motsvarande kontrollpunkten söder om åtgärderna. Placerad norr om tra-
fikplatsen i Säffle, men söder om bron. Tvåfältig utformning i vardera
riktningen med mittremsa.

I figur 1 redovisas resultaten från de fyra mätningarna. Figuren visar medelres-
hastigheten över ett dygn i båda riktningarna för pb i vardera av de sex mätpunk-
terna.
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Figur 1  Reshastighet för pb i sex mätsnitt i båda riktningarna 1998, 1999 och
2000. Värdet för sektion är angivet i projekteringens koordinatsystem. Hastighets-
begränsning 110 km/h april 1998 och 90 km/h övriga två mätningar.

Resultaten pekar på små skillnader mellan de tre 90-mätningarna oktober 98, mars
99 och 00, som högst 3 km/h. Men hastigheten är genomgående lägst under år
2000. År 1999 var det bortfall i punkt 4/505. Jämfört med 110-mätningen den 1
april 98 är sänkningen i pb-hastighet nu i mars 00 ca 5,5-7 km/h för fem av mät-
snitten. Ett av snitten vid korsningen med väg 532 i sektion 9/070 har något lägre
sänkning av hastigheten, knappt 5 km/h. Här var också hastigheten lägre vid 110-
mätningen än för angränsande mätsnitt. Denna mätpunkt ligger på ett avsnitt
mellan två korsningar, (45/532 samt 45/enskild väg). Avståndet mellan dessa båda
korsningar är bara ett par hundra meter. I körbanan på Rv 45 är fält för vänster-
svängande trafik markerade. Detta kan ha en hastighetsdämpande effekt.

Vid mätningen i mars 00 noterades det största timflödet till 610 f/h i sektion
10/100. Motsvarande dygnsflöde var 5 800 fordon. Alla övriga snitt hade dock
bara obetydligt lägre timflöden, 560-600 f/h, och därmed också marginellt lägre
dygnsflöden. Ingen hastighetsflödeseffekt kunde observeras i någon punkt.

Motsvarande resultat från de tre kontrollsnitten visas i figur 2 nedan. För snittet
på infarten till Säffle redovisas data för vardera riktningarna eftersom vägen är
fyrfältig med mittremsa på denna mätplats.
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Figur 2  Reshastighet för pb i tre kontrollsnitt båda riktningarna 1998, 1999 och
2000. Hastighetsbegränsning 90 eller 70 km/h vid alla mätningarna.

Data från kontrollsnitten på 70-sträckorna är något svårtolkade. Snittet på förbi-
farten Åmål har oförändrad hastighet under tre mätningar och en svag sänkning i
sista mätningen. Infarten i Säffle i nordlig riktning synes ha fått en bestående tyd-
lig sänkning av hastigheten, och detsamma gäller för sydlig riktning men med en
mindre sänkning.

Men kontrollsnittet på 90-väg söder om Åmål (förbifart) har en trendmässig
ökning med ca 3 km/h i mars 99 och 00. Om detta beaktas vid bedömningen av
mätsnitten kan sägas att sänkningen på försökssträckan har varit 8-10 km/h. Detta
är ett helt förväntat resultat vid en åtgärd av detta slag.

Hastighetsnivån i mars-april 2000 ligger för personbilar på 94-96,5 km/h i fyra
mätsnitt och på 88,5 km/h i ett snitt vid den nämnda trevägskorsningen.
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Djupstudier av dödsolyckor
Detta arbete grundar sig på en detaljerad genomgång av djupstudierapporter från
Vägverkets regioner. Vidare har Vägverkets olycksdatabas (VITS) använts.

Totalt dör 547 personer/år och skadas svårt 3 926 personer/år i Sverige
(medelvärde 95–99 enligt VITS). På det statliga vägnätet dör 401 personer/år och
skadas svårt 2 330 personer/år (medelvärde 95–99 enligt VITS), dvs. 73% av det
totala antalet döda och 59% av totala antalet svårt skadade inträffar på det statliga
vägnätet.

På statliga vägar på landsbygd, med bredd 11,5–16 meter och med en hastig-
hetsgräns på 70–110 km/h dör 121 personer/år och skadas svårt 485 personer/år
(medelvärde 95–99 enligt VITS) på en väglängd av ca 400 mil. Detta utgör 30%
av det totala antalet döda och 21% av totala antalet svårt skadade på det statliga
vägnätet.

I arbetet med djupstudier har en kartläggning av potentialen gjorts, dvs. antalet
döda och svårt skadade i mötes- och omkörningsolyckor samt i singelolyckor på
det ovan utpekade vägnätet, 11,5–16 meter breda statliga vägar på landsbygd och
med hastighetsgräns 70–110 km/h. I djupstudierna för åren 1998 och 1999 har alla
olyckor med dödade studerats med urvalskriterier enligt ovan. Detta innebar totalt
213 dödsolyckor för två år med 250 döda, 125 döda/år mot 121 i VITS-materialet.

Vidare har analyserats i vilken omfattning ett tänkt mitträcke samt sidoom-
rådesåtgärder skulle kunnat påverka den enskilda olyckan för att på så sätt erhålla
en uppskattning av mitträckets/sidoområdesåtgärdens förmåga att reducera antalet
döda och svårt skadade.

1 Material
1.1 Mötesolyckor
Av ovan nämnda 213 dödsolyckor utgjorde totalt 100 med 130 döda inklusive 1
naturlig död, det vill säga 65 döda/år eller 16% av dödade på statligt vägnät,
det antal som möjligen skulle kunna påverkas av åtgärden mitträcke. Alla dessa
100 utgjordes av olyckor som innebar kollision mellan två mötande fordon. Döda
i korsningar ingår inte.

1.2 Singelolyckor
I djupstudien för åren 1998 och 1999 med 213 olyckor studerades också alla döda
i singelolyckor.

Totalt 38 dödsolyckor med 39 döda inklusive 5 naturligt döda, dvs. 20 döda/år
eller 5% av dödade på statligt vägnät, skulle möjligen kunna påverkas av ett
mitträcke.

2 Resultat
2.1 Effekt mötesolyckor
I studien har exkluderats en naturlig dödad och de resterande 129 döda har analy-
serats med utgångspunkt i om ett tänkt mitträcke hade ändrat utgången av det in-
träffade olycksförloppet.

Av de 129 döda hade ett mitträcke bedömts kunna rädda 118 människor, dvs.
59 räddade liv/år, en 91%-ig åtgärdseffekt.
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Om man bara räknar effekten av mitträcke på vägar med 90 km/h eller
110 km/h skulle ett mitträcke kunnat rädda 54 liv/år. Vid hastighetsgräns 70 km/h
dödades 12 personer under två år. Effekten blir då 92% om 70-vägar exkluderas.

2.2 Effekt singel
I studien har exkluderats naturligt dödade och de resterande 34 döda har analy-
serats med utgångspunkt i om ett tänkt mitträcke hade ändrat utgången av det in-
träffade olycksförloppet.

Av de 34 döda i singelolyckor uppskattas att ett mitträcke hade räddat 18 män-
niskor, dvs. 9 räddade liv/år, en 53%-ig åtgärdseffekt.

Om man bara räknar effekt på mitträcke på vägar med 90 km/h eller 110 km/h
skulle ett mitträcke kunnat rädda 8,5 liv/år. Vid hastighetsgräns 70 km/h dödades
3 personer under två år. Effekten blir då 55% om 70-vägar exkluderas.

Om åtgärder dessutom görs i sidoområdet kan ytterligare döda och svårt skada-
de räddas. Vid utförande 2+1 med sidområdesåtgärder uppskattas att mitträcket
och sidområdesåtgärder hade räddat 32 liv, dvs. 16 räddade liv/år, en 94%-ig
åtgärdseffekt.

2.2 Effekt totalt
Sett över alla dödsolyckor skulle den reduktion av antal dödade i mötes- och
singelolyckor, 68 dödade per år som erhålls enligt ovan med mitträcke, innebära
en åtgärdseffekt på 54% för vägar med bredd 11,5 till 16 m, omfattande ca 400
mil. För mitträcke och sidoområdesåtgärder tillsammans skulle åtgärdseffekten
uppgå till 75 dödade/år eller 60%.

Det bör dock betonas att angivna skattade effekter utgör maximala skattningar.
Ingen bedömning görs av att åtgärden även kan leda till negativa bieffekter.
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