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VTI notat 23-2001

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 rapportse-
rie. Första utgåvan var Halvårsrapport 1-99, utgiven som VTI notat 53-1999.
Halvårsrapport 2-99 finns utgiven som VTI notat 27-2000 och Halvårsrapport 1-
2000 som VTI Notat 67-2000.

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

sammanfattning. 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
däremot en komplett dokumentation med metodbeskrivningar, analyser och re-
sultat. Detta innebär dock att samma text eller formuleringar kan återfinnas på
flera ställen.

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, 4.2
samt motsvarande avsnitt i bilagorna 1 och 2. Han har även medverkat i skrivan-
det av kapitel 6. Birger Nygaard VTI har skrivit om trafikantattityder i avsnitt 3.2.
Thomas Lundberg VTI har svarat för mätning och bearbetning av spårdjupsdata.
Torsten Bergh VV har behandlat uppföljning av drift och underhåll i kapitel 7 och
sammanställt erfarenheter från projekteringen i kapitel 8. Han har dessutom bi-
dragit med värdefulla kommentarer och synpunkter på dokumentationen i sin hel-
het. Magnus Larsson VV har bidragit med text till bilaga 4. Bilaga 5 är i sin helhet
hämtad ur en rapport från Markör AB.

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

Linköping i mars 2001

Arne Carlsson
Projektledare
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Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Detta är den sjätte 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 med 90 och 110 km/tim

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

VVs och VTIs bedömning innan utvecklingsprogrammet startade var att i första
hand mittseparering med räcke, s.k. 2+1-väg eller 2+2-väg med mitträcke, och i
andra hand sidoområdesåtgärder kan ha en mycket stor trafiksäkerhetseffekt. Båda
dessa åtgärder genomförs inom befintligt vägområde. Effekten bedömdes till ca
20 till 30% men kanske ända upp till 50% minskning av antalet döda och svårt
skadade (länk exklusive viltolyckor), att jämföra med ca 65% för motorväg (MV).
2+1-väg med räcke (inom VV numera benämnt mötesfri landsväg och mötesfri
motortrafikled) skulle då vara 5–10 gånger mer effektiv än motorväg vid trafik-
flöden i området 5–10 000 f/d beräknat efter nyckeltalet minskat antal döda och
svårt skadade/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. Effekterna av 2+1 med enbart vägmarkering var
på förhand omstridda, från mycket positiva bedömningar i Tyskland till negativa i
Norge. VVs och VTIs bedömning var på maximalt 10% effekt.

Programmet omfattade ursprungligen sex objekt med mittseparering med
räcke, ett per VV-region utom Stockholm, se tabell på sidan 17. Dessutom har
ytterligare ett antal objekt tillkommit i VV-regionernas översyn av befintliga
13 m-vägar och motortrafikleder (ML), bland annat två objekt som är 2+1-väg
med enbart vägmarkering (målning). Det fanns i januari 2001 drygt 200 km öpp-
nade mötesfria vägar, se tabell på sidan 18.

Det första öppnade objektet är motortrafikleden 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 vägmar-
kering. Under september–oktober 1999 blev dock den södra delen med mitträcke
förlängd 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 mitt-
räcke under tiden maj–juni 2000.

Det andra objektet, motortrafikleden E22 Karlshamn 12 km, är sedan septem-
ber 1998 omgjord till 2+1-väg med vägmarkering med portaler vid övergångs-
sträckorna.

Det tredje objektet E22 Hörby, också motortrafikled, öppnades den 20 decem-
ber 1999 som 2+1-väg med mitträcke. Denna sträcka som är 6,5 km lång har en-
bart två delavsnitt i varje riktning.

Det fjärde objektet Lv 100 Höllviken, motortrafikled med längden 5 km, öpp-
nades som 2+1 med målning i slutet på oktober 1999. Här finns också enbart två
delavsnitt i varje riktning. Men i december 2000 har denna sträcka försetts med
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mitträcke. Således övergår detta objekt till att vara 2+1 med mitträcke från 1 janu-
ari 2001.

Under hösten 2000 har ytterligare ett antal objekt öppnats, bland andra en del
av det ursprungliga utvecklingsprojektet E4 Håknäs–Stöcksjö. Tre av dessa objekt
behandlas i denna halvårsrapport och dessa tre är följande:

• E4 Ljungby–Toftanäs ML 2+1 med mitträcke
• E18 Västerås–Sagån ML 2+1 med mitträcke
• Lv 222 Värmdövägen ML 2+1 med mitträcke

Denna rapport lägger tyngdpunkten vid det utvärderingsarbete som gjorts på de
två först öppnade objekten. För objekten i Skåne och de tre nya ML-sträckorna
ovan har enbart data för olyckor och räckespåkörningar insamlats. Erfarenheterna
hittills kan i korthet sammanfattas enligt följande:

Trafiksäkerhet
Vid utvärdering av trafiksäkerheten studeras och beskrives i detalj olycksutfallet i
form av antal, skadeföljd, olyckstyper och olycksförlopp på de olika objekten före
och efter ombyggnad (s. k. djupanalyser). Detta görs för att studera förändring i
olycksmönster och olycksbild. Dessutom jämförs olycks- och skadeutfallet mot
två olika kontrollmaterial för att skatta effekten av vidtagna åtgärder. Slutligen
jämförs också olycks- och skadeantalet före- och efter åtgärd på olika sätt. Nedan
sammanfattas de viktigaste resultaten.

• Utfallet t.o.m. december 2000 på 2+1-vägar med mitträcke, drygt 30 måna-
der på E4 Gävle–Axmartavlan och drygt 12 månader på E22 Hörby samt ca 2
månader på vardera E4 Ljungby och E18 Västerås är inga dödade men 4
svårt skadade. De totalt 77 olyckorna är fördelade på olyckstyp och skade-
följd enligt följande uppställning:

- 48 singelolyckor med 4 svårt skadade (SS) och 13 lindrigt skadade (LS)
- 16 omkörningsolyckor med 3 LS
- 8 upphinnandeolyckor med 4 LS
- 5 variaolyckor utan personskada

• Av de 77 olyckorna har 14 stycken medfört personskador. Av dessa har 8 in-
träffat i tvåfältigt avsnitt och 6 i enfältigt. Som synes har mötesolyckorna helt
försvunnit och singelolyckor med svår skadeföljd har kraftigt reducerats. De
allvarligaste singelolyckorna är de som slutar i högra diket, ibland efter att ha
studsat i mitträcket. Mest anmärkningsvärt är att de svåraste olyckorna har in-
träffat i tvåfältiga avsnitt. De flesta av dessa singelolyckor börjar med att for-
donet kommer utanför höger asfaltkant och sedan förlorar föraren kontrollen.
Omkörningsolyckor med svår skadeföljd har inte inträffat men dessa svarar
normalt bara för ca 6% av antalet svårt skadade eller dödade. En rimlig slut-
sats 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 för mötesolyckor och i andra hand för sing-
elolyckor som genomsnittligt fått markant lindrigare skadeföljd.

• Men fyra olyckor på E4 Gävle–Axmartavlan måste betraktas som mycket all-
varliga händelser, två singelolyckor och två omkörningsolyckor. Första all-
varliga fallet är en singelolycka där fordonet kommit utanför asfalten till hö-
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ger i tvåfältigt avsnitt. När föraren försökte ta sig upp på vägbanan igen kasta-
des bilen över mitträcket och landade på taket i diket på andra sidan vägen,
se bild på sidan 30. Troligtvis var alla fem i bilen bältade och olyckan med-
förde bara 1 lindrigt skadad. Även i den andra singelolyckan kom fordonet
utanför asfalten till höger i tvåfältigt avsnitt. När föraren tog sig upp på väg-
banan kastas bilen in i mitträcket men studsar tillbaka ner i diket, där fordonet
voltade och hamnade på taket men stannar mot viltstängslet på vänster sida.
Olyckan medförde tre svårt skadade och två lindrigt skadade. Två omkör-
ningsolyckor är mycket allvarliga och utgöres av påkörning av stillastående
fordon i vänster körfält i samband med omkörning. I det första fallet påkördes
en skärmvagn under pågående räckesreparation. Fordonet blev totalhavererat
men föraren klarade sig oskadd. Den andra olyckan var en personbil som kör-
de in i en stillastående havererad lastbil i vänster körfält med totalförstört for-
don och två lindrigt skadade personer som följd.

• Den samlade 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%. Utfallet enligt ovan är 4 svårt skadade jämfört med 9,0 svårt skadade
eller dödade personer enligt ”normalt” utfall, beräknat som en samman-
vägning mellan kontrollmaterialen. Detta får betraktas som ett positivt resul-
tat. Gjorda före- efter-studier visar ungefär samma resultat. Osäkerheten är
dock stor på hittills litet datamaterial i alla studier.

• Mot bakgrund av ovanstående kan det för ML finnas anledning att revidera
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 65% 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 med mitträcke finns ännu inga olycksdata. Därför
kvarstår den ursprungliga bedömningen med en effekt på 20–30% för svårt
skadade och dödade i länkolyckor och kanske upp till 50% med sidoområdes-
åtgärder. Men på denna vägtyp bedöms korsningsolyckor medföra en mindre
total effekt än för ML.

• Inom VV har gjorts en nationell djupstudie avseende olyckor med dödsolyck-
or 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 dödade
uppskattades effekten till ca 50%. Beträffande mötesolyckor finns det i hittills
dokumenterat olycksmaterial inte något som motsäger denna bedömning, me-
dan 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 på förhand omdisku-
terad, 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 10, således
ett helt normalt utfall. Alla tre dödsolyckor är dock mycket speciella och
beror primärt inte på utformningen. Om dessa tre olyckor räknas bort erhålles
en positiv effekt på svårt skadade och dödade. Före- efter-studien uppvisar
betydligt mer positiva resultat. På dessa sträckor har dock inträffat flera
olyckor med överkörning till vänster, sammanlagt 13 stycken med två dödade
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(speciella omständigheter) och tre svårt skadade som följd. I ett fall utan per-
sonskada var möteskollision nära. Sammanfattningsvis kvarstår dock hypote-
sen att viss total skadereduktion (uppemot 10% på svårt skadade och dödade)
kan erhållas med 2+1 med markering. I före-efter-studierna kan denna effekt
utläsas men vid jämförelse med kontrollmaterialen är utfallet inte lika tydligt.
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–Ax-
martavlan, där andelen före åtgärd var extremt hög.

• Räckespåkörningarna på 2+1 med räcke förväntades bli många med en för-
väntad frekvens i intervallet 0,5–1,0 påkörningar per miljon axelparkm. Ut-
fallet hittills är 0,7, vilket innebär 116 räckespåkörningar t.o.m. december
2000 för all väglängd med mitträcke på E4 Gävle–Axmartavlan. Av polisrap-
porterade räckespåkörningar framgår dock att i bara ca 35% av fallen var
räcket den primära orsaken då ett fordon av ouppmärksamhet kört in i räcket. I
övriga 65% har fordonet infångats i räcket efter sladd, punktering, vindkast
eller annan orsak. I några fall har föraren efteråt uttalat sig om att utan mitt-
räcke hade risk för mötesolycka förelegat. Merparten av påkörningarna, 76
stycken eller ca 65%, har skett på enfältiga avsnitt och endast 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 har förhindrats
och i stället blivit räckespåkörningar med begränsade skador.

• Frekvensen av räckespåkörningar har en minskande tendens på E4 Gävle–
Axmartavlan. Jämfört med tiden före oktober 1999 har kvoten för påkörningar
minskat med 30%. Men på de objekt som öppnats nu under senhösten 2000 är
det initialt höga tal. Påkörningsfrekvensen på E4 Gävle–Axmartavlan har
minskat efter det att den enfältiga belagda bredden ökats från 4,75 till 5,75 m.
Minskningen är ungefär lika stor på en- och tvåfältiga avsnitt. Orsaken till
minskningen är därför svårtolkad, den kan bero på ökad tillvänjning eller
breddning. Ca 65% av räckespåkörningarna sker i enfältiga avsnitt även efter
att belagda bredden har ökats med en meter. Men på det ursprungliga södra
avsnittet är andelen påkörningar i enfältigt sjunkande.

Trafikantattityder
• Attitydundersökningar från hösten 1998 pekade på att trafikanterna föredrar

2+1-väg med målning framför vanlig 13 m-väg. Endast ett marginellt antal an-
såg att 2+1-väg med räcke är bäst.

• Vid en upprepad undersökning hösten 1999 var det emellertid ca 40% av tra-
fikanterna 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 inver-
kan 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 hastighets-
gräns 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 har pb-hastigheterna ökat ytterli-
gare. Detta innebär att genomsnittliga hastighetsnivån på räckesdelen hösten
2000 för pb är 108,5 km/h med en skillnad på ca 5 km/h mellan enfältiga och
tvåfältiga avsnitt. Detta gör 111 km/h på tvåfältiga avsnitt och 106 km/h i en-
fältiga avsnitt. 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 hastighetsvariation i körförloppet mellan en- och tvåfältsavsnitt
vid höga flöden (över 800 f/h i en riktning). Jämfört med 1996 då hela sträck-
an hade breda körfält och hastighetsbegränsning 110 km/h är hastigheten för
pb genomsnittligt ca 2 km/h lägre. Motsvarande data för lb är ca 1 km/h lägre
och för lbs 0,5 km/ högre.

• 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 omkörningsfältet 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 flöden i riktning söderut. Övergångar-
na 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 fält på en motorväg.

• Trafikflöden på 1 600–1 650 f/h förutsätter att 2+1-vägen utgör flaskhalsen i
vägsystemet, dvs. att aktuell väg kan matas med ett så stort flöde. Detta i sin
tur förutsätter i princip att vägen ansluter till en motorväg eller en 13 m väg.
På en 2+1-väg med vanliga korsningar bestäms kapaciteten i praktiken av hur
dessa korsningar utformas. Kapaciteten på en 2+1-väg med korsningar eller
belastade trafikplatser ligger sannolikt något lägre än 1 600 f/h.

• VVs förhandsbedömning var att antalet trafikstopp på grund av haverier och
olyckor snarare skulle öka än minska på grund av den trånga enfältiga sektio-
nen. I praktiken har det visat sig svårt att följa upp haverier. Fyra större inci-
denter med blockeringar och längre trafikstopp har hittills rapporterats 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 två-
fältigt avsnitt. Erfarenheterna motsäger inte VVs förhandsbedömning. Möjlig-
heten att öppna mitträcket med snabblåset har hittills inte utnyttjats. Räcket
har dock ”öppnats” manuellt ett antal gånger.
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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 års-
dygnstrafik (ådt) låg på ca 150 kkr/km (exkl. skattefaktor) mot ca 95 kkr för en
vanlig 13 m väg vid samma flöde.

DoU-kostnadsmodell i EVA 2.1 har setts över av KTH i ett parallellt pågående
effektprojekt baserat på en mindre enkätundersökning till regionerna Resultatet
indikerar att skillnaderna mellan vägtyperna liksom flödesberoendet är betydligt
mindre. Nivån för en motortrafikled med ÅDT ca 8 500 axelpar bedömdes ligga
på ca 120 kkr/år och km (exkl. skattefaktor) och utan någon skillnad mot vanlig
13 m väg oavsett trafikflöde. Efter halvårsrapport 1-2000 har VV vid jämförelser
med budgetnivån för drift och underhåll ökat nivån till ca 170 kkr/år och km.

Uppföljningarna i projekt alternativ 13 m-väg indikerar väsentligt mycket lägre
drift- och underhållskostnader, t. ex. för E4 Gävle–Axmartavlan med kontroll-
sträcka ca 15 kkr/km och år exklusive beläggning, vägmarkering och andra åtgär-
der med stora åtgärdsintervall. Förstudien pekade på beläggningskostnader kring
30 kkr/km och år givet nuvarande RUD-kriterier.

Merkostnader för 2+1 med räcke vid motortrafikled
Merkostnaderna för 2+1 räcke på Gävle–Axmartavlan enligt förstudien och nuva-
rande bedömningar, i båda fallen drygt 100 kkr/km och år, redovisas per åtgärd i
tabellen på nästa sida.
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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 0,7 st/Mapkm (drygt 2 per km o år) a 10
kkr för räckes- och 25 kkr/Mfkm för bilrepara-
tionlagning; dvs ca 20 kkr/km o år för räckes-
lagning och ca 50 kkr för bilreparationer (att
jämföra med 90 kkr i förra halvårsrapporten)

Beläggning:
ingen fördyring med en nivå på ca 35 kkr/km
och år

spårdjup säger en fördyring med 10 kkr/km
och år, men marginellt lägre än för breda kf.

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 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:
merkostnad ca 125 kkr/km och år ca 105–110 kkr/km o år (att jämföra med 115–

120 kkr/km och år i förra halvårsrapporten)

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 lig-
ger hittills på ca 0,7 (0,85 i förra halvårsrapporten) för E4 Gävle–Axmartavlan
men har en sjunkande trend. Initialnivån har hittills varit hög också på E4 Ljungby
och E18 Västerås–Sagån.

Räckeslagningskostnaden på Gävle–Axmartavlan ligger nu på ca 10 000 kr per
påkörning. Lagningen sker genom avstängning av omkörningsfältet med TMA-
skydd. Hastigheten skyltas ner i båda riktningarna och VMS-skyltarna ställs på
”Vägarbete”. Reparationskostnaderna - för både bil och räcke - betalas av försäk-
ringssidan.

Arbetsmiljön vid räckeslagning är ett problem. En allvarlig incident med på-
körning av skärmvagn har inträffat enligt ovan. Arbetena på Gävle–Axmartavlan
följer den trafikanordningsplan som tagits fram för räckeslagning.

De totala kostnaderna för räckesreparationer (exklusive skattefaktor) uppskat-
tas till följande:

• räckeslagning 5–10 kkr/miljon fkm
• bilreparationer 25–50 kkr/miljon fkm

Den lägre siffran avser påkörningsfrekvensen 0,5 och den högre 1,0 per miljon
apkm.
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Vinterväghållning
Förstudiens bedömning var att vinterväghållningskostnaderna på 2+1-vägar med
räcke skulle mer än fördubblas från ca 20 kkr/km o säsong till drygt 50 kkr/km o
säsong. Den största merkostnaderna skulle utgöras av kantstolpstvättning.

Förstudien redovisade stora åsiktsskillnader beträffande:
• svårigheterna att ploga och riskerna för låga ploghastigheter; från smärre till

stora problem
• förekomst av vatten samt snövalls- och isbildning vid mitträcket, från smärre

till stora problem

Föreliggande halvårsrapport innehåller inga nya uppföljningsdata.
Vinterväghållningen har i stort sett gått bra. De uppföljda kostnaderna både för

2+1-räcke och 2+1-målat ligger på ca 18 000 kr/km och säsong och marginellt
lägre för kontrollsträckan. Huvudorsaken är att merkostnaderna för kantstolptvätt-
ning varit väsentligt lägre. Antalet tvättar har varit betydligt lägre än förväntat.

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 att köra om leder till kolonner bakom
plogfordonen. För en plogsträcka på 10 km kan det bli kolonner på 20 till 50 for-
don 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 monte-
rade i beläggningskant. Dessa snövallar måste lastas ut i lågtrafiktid. Detta har i
princip skett en gång per vintersäsong. Arbetet görs i en riktning i taget. Väg E4
enkelriktas då med hjälp av VMS-skyltarna och den fasta omledningen till gamla
väg E4

Saltåtgången har minskat istället för att öka. Orsaken bedöms att det med 2+1-
lösningen blivit en mindre total yta som saltas. Uppföljningen gjordes innan stöd-
remsan belades.

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). Räckesreparatio-
ner 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.

Beläggning, markering, räcken och diken åtgärdades före öppnandet.
Förstudien bedömde omlednings- och trafikantkostnaderna för fasta arbeten till

ca 20 kkr/km och år räknat på 1 omledning vart tredje år och km. Kostnaden
grundades på 50 kkr i fast kostnad per omledning plus 6 kkr per dag i rörlig kost-
nad plus ca 1,4 kr/passerande fordon vid delsträckelängd 1,5 km motsvarande ca
7 000 kr/dag och km.

Omledningar vid fasta arbeten sköts inte med överledningar enligt förstudiens
antaganden. Vägen enkelriktas istället med VMS-skyltar. Investeringarna i VMS-
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skyltar, vägvisning för omledning och driftkostnader för detta samt trafikantkost-
naderna vid omledning bedöms ligga i samma årsnivå som förstudiens bedöm-
ningar.

Erfarenheter från planering och 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. Ett väsentligt
argument för att begränsa åtgärder till befintligt vägområde är att genomförande-
tiden minskar och att möjligheterna att bedöma kostnaderna ökar. Åtgärder för
GC-trafik bedömdes mindre effektiva på 13 m vägar med 90 och särskilt
110 km/h. Skälen för detta är att på aktuella 110-vägar men även på 90-vägar den
faktiska gång- och cykeltrafiken är mycket liten. Detta visar sig också i att antalet
svåra GC-olyckor på sträcka är mycket begränsat. Det ingick i beslutet att accep-
tera att de ca 5 m breda enfältiga sträckorna skulle innebära ett antal nackdelar,
som störningar vid haverier och långsamgående trafik, begränsningar för dispens-
transporter och något sämre utryckningsförhållanden vid de mycket sällsynta svå-
ra olyckorna.

De fyra 2+1-utvecklingsprojekten blir alla breddade till ca 14 m. Orsaken är att
Vägverkets regioner i planerings- och projekteringsprocessen för dessa objekt
gjort annorlunda bedömningar. Kostnaderna har därigenom också hamnat över
beslutets inriktning på 1–2 miljoner kr/km. Erfarenheterna från pågående projekt
pekar på kostnader i storleksordningen 3–5 Mkr/km för 2+1-väg och i flera fall
ganska långa planeringsprocesser.

Inriktningen för de ”nya” kommande projekten är dock generellt en större för-
ståelse 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. Räddningsverket publicerar i början av 2001 rekommendationer om utryck-
ning på 2+1-vägar, där 13 m vägbredd accepteras som en normallösning.

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 trafiksä-
kerheten på befintliga 13m-vägar och motortrafikleder (ML) med väsentligt lägre
investeringskostnader och mindre intrång än vid traditionella åtgärder. Dessa vä-
gar, med en total längd på ca 3 700 km varav 350 km ML, uppbär ca 25% av tra-
fikarbetet 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 mittse-
parering med räcke, ett per VV-region. Fyra stycken utgörs av 2+1-väg med mitt-
räcke 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 02
Rv 45 syd Säffle, 13 m väg 13:2+1_rä 00–01

Senare under 1998 tillkom 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 ob-
jekt 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 Vel-
linge, som är utförd som 2+1 med målning, ca 5 km lång ML.

Genom beslut i VV kommer under de närmaste åren ytterligare ett antal objekt
på långa ML-sträckor att förses med mitträcke. Dessutom kommer ett antal objekt
på vanlig 13 m-väg att öppnas. Tabellen nedan redovisar alla objekt med mitt-
räcke (eller betongbarriär) som är öppnade den 1 januari 2001. Vägtyp MML står
för mötesfri motortrafikled och MLV innebär mötesfri landsväg 13 m. Detta inne-
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bär normalt 2+1 med mitträcke. Eventuella avvikelser anges i kolumnen för an-
märkningar.

Väg Objekt och längd (km) Vägtyp Datum Anmärkning
E4 Ljungby–Toftanäs 31 km MML 6/11-00
E4 Gävle–Axmartavlan 32 km MML juni 98 I utv.program, 14 m
E4 Håknäs–Stöcksjö 14 km MLV höst 00 Etapp 1 utv.progr.
E18 Västerås–Sagån 12,5 km MML 1/11-00
E18 Enköping 1 km MML höst-00 1+1, utvärderas ej
E22 Hörby 6,5 km MML 20/12-99
E22 Trensum–Björketorp 15 km MML 6/12-00 Etapp 1
E22 Söderåkra–Hossmo 24 km MML 1/12-00 Nybyggd, 14 m

Rv 11 Burlöv 0,6 km MML 2+2, utvärderas ej
Rv 11 Malmö–Kyrkheddinge 10 km MLV 30/12-00
Rv 21 Förbi Åstorp 2 km MML 23/11-00 3+1, ansluter till väg

med 4 kf, utvärderas ej
Rv 21 Finja–Vinslöv (Hässleholm)14 km MML 30/12-00
Rv 23 Hässleholm–Östanå 16 km MLV 30/12-00
Rv 23 Osby-gräns Kronoberg 12 km MLV 30/12-00
Rv 44 Trollhättan–Håsten 10 km MLV 22/12-00 Nollvisionsstr., 14 m
Lv 100 Höllviken–Vellinge 5 km MML 30/12-00 2+1 målad i okt. 99
Lv 161 Torp–Rotvik 3 km MLV 2/12-00 Etapp 1
Lv 222 Insjön–Mölnvik 6,5 km MML 1/11-00
Lv 267 Stäket–Rotebro 7 km MLV okt-00 1+1 betongbarriär

Således har drygt 200 km mötesfria vägar hittills öppnats för trafik. Det första
objektet 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 om-
fattade då totalt ca 23 km medan norra delen med målning var ca 9 km lång. Des-
sa sista 9 km har i en etapp 3 försetts med mitträcke under tiden maj–midsommar
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 Höllviken öppnade som 2+1 med målning i slutet på
oktober 1999. Här finns också enbart två delavsnitt i varje riktning. Men under
slutet av 2000 har denna sträcka försetts med mitträcke och detta objekt övergår
till att vara 2+1 med räcke från 1 januari 2001.

Som framgår av tabellen ovan är de flesta objekt öppnade under december
2000 och detta är en för kort tid för att behandlas i denna halvårsrapport. En del är
också relativt korta. Men tre längre objekt har öppnats under november 2000 och
beskrivs i denna halvårsrapport i kapitel 5. Dessa tre objekt är följande:
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• E4 Ljungby–Toftanäs ML 2+1 mitträcke
• E18 Västerås–Sagån ML 2+1 mitträcke
• Lv 222 Insjön–Mölnvik ML 2+1 mitträcke

Även nybyggda objektet på E22 Söderåkra–Hossmo borde vara med och behand-
lats i denna halvårsrapport, men denna väg löper i helt ny sträckning i Kalmar län.
Således finns inga data från någon föreperiod för jämförelse av olycksutfall för
detta objekt. Dessutom har inga referenspunkter i Vägdatabanken lagts upp varför
olyckor ännu inte har kunnat registreras.

2 Omfattning av utvärderingen
För utvärdering har en stor mängd aktiviteter och mätningar diskuterats sedan
projektets start. Preliminär bestämdes att utvärderingen på objekt med mitträcke i
det ursprungliga utvecklingsprogrammet 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-flödesanalyser
• trafikantbeteende vid växling 2 till 1-sektion på sträcka och vid korsning under

olika trafikförhållanden för alla objekt (videomätningar kombinerat med has-
tighetsregistrering)

• intervjuundersökningar med väghållare, polis och trafikanter vid samtliga ob-
jekt 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

• uppföljning och analys av polisrapporterade olyckor och räckespåkörningar
inklusive djupstudier 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. Omfatt-
ningen av utvärderingen omprövas successivt. 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
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• uppföljning och analys av polisrapporterade olyckor inklusive djupstudier för
en föreperiod under 90-talet och minst fem efterår

Utvärderingen av tillkommande mötesfri vägar beslutas i samråd mellan SV och
respektive region. Följande miniminivå gäller:

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

• sammanställning av vägutformning och trafik före och efter åtgärd samt kost-
nader uppdelat efter typ av åtgärd.

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. Två omfattande halvårsrappor-
ter, 1999:1 och 1999:2, finns utgivna som VTI notat 53-1999 respektive VTI notat
27-2000. Dessa behandlar utvärderingar för både E4 Gävle–Axmartavlan och E22
Karlshamn samt även utförda förstudier på övriga objekt. Ytterligare erfarenheter
från de två först öppnade utvecklingsprojekten finns sammanfattade i halvårsrap-
port 2000:1, utgiven som VTI notat 67-2000. Denna senare halvårsrapport redovi-
sar även hittills sammanfattande resultat och analyser för samtliga objekt.

Det har dessutom presenterats ett antal rapporter om 2+1-erfarenheterna på oli-
ka vägkonferenser, de senaste vid:

• FGSV/TRB 2nd International Symposium on Highway Geometric Design
• TRB Pacific Rim Conference on Highway Capacity

Utformningsråden förbättras successivt. Den senaste versionen ”2+1-väg med
räcke – utkast till utformningsregler – september 2000” presenterades i samband
med vägutformningsdagarna 2000. Det ingår även i utvärderingen att ta fram för-
slag till funktions- och standardbeskrivning samt trafikanordningsplaner för drift
och underhåll. Nuvarande förslag till FSB är daterad 1998-05-22. Förslag till tra-
fikanordningsplaner finns från första halvåret av 2000.
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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 hade sträckan under 90-talet (värden från 1993) ÅDT-värdet 8 710 axel-
par/dygn eller 7 040 fordon/dygn. Under större delen av år 2000 har kontinuerliga
trafikräkningar utförts som bearbetats. Dessa pekar på ett ÅDT-värde under år
2000 på 7 500 fordon/dygn, vilket motsvarar 9 300 axelpar/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 har i tidigare dokumentationer delats 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) en-
ligt 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.
Spärrområdet har H0,3. Övergång från 1 till 2 är 100 m. Dubbla markbundna
körfältsförändringstavlor 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 in-
nan 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. Enfäl-
tiga 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 kör-

fältstavlan 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 hastighetsbegränsning-
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en 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. Såle-
des existerar inte längre de två delsträckorna utan hela sträckan är från och med
midsommar 2000 försedd med mitträcke.

Mitträcket har kostat 240 kr/m, vägmarkering och vägmärken 170 kr/m, be-
läggning 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 södra delen. Totalkostnaden för övriga två etapper är ej känd.

För hela sträckan Gävle N–Axmartavlan har under perioden juli 1987–decem-
ber 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 anta-
let 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
3.1.1 Hastighet på avsnitt
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.

Efter höjning till 110 km/h genomfördes under sommaren 1999 punktmätning-
ar inom ramen för Ts-reformen med hastighetsbegränsning 110 km/h. Fyra punk-
ter var dock placerade på den målade delsträckan och enbart en på räckesdelen.

En sammanfattande slutsats av samtliga utförda mätningar till och med 1999
gav följande resultat:

• 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 tvåfälti-
ga 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 tvåfäl-
tiga avsnitt. Detta innebär samma hastighet som under år 1996 med breda kör-
fält.

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 kal-
lad floating-car-teknik, vilket innebär att en instrumenterad bil framföres i trafiken
över en förutbestämd sträcka och kontinuerligt mäter tid, sträcka och hastighet
över korta vägavsnitt. Körinstruktionen för föraren var att köra med hastigheten
110 km/h där så var möjligt och inga framförvarande fordon hindrade. I tvåfältiga
avsnitt fick dock denna hastighet överskridas vid omkörning av långsammare for-
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don. Dock tilläts inte någon hastighetsökning för ”ikappkörning” av framförvar-
ande fordon i tvåfältiga avsnitt.

Samtidigt med denna restidsmätning gjordes punkthastighetsmätningar i fyra
snitt (tre snitt i riktning söderut). Tre av snitten ingår i de mätpunkter där mät-
ningar inom ramen för mätprogrammet på Gävle Norra–Axmarstavlan genomförs,
med den senaste mätomgången i september 1998 med hastighetsbegränsning 90
km/h.

Resultaten av denna kombinerade restids- och punkthastighetsmätning redovi-
sas i halvårsrapport 1-2000, VTI notat 67-2000. Data från mätningen pekar på en
ökning i tvåfältsavsnitt på räckesdelen med 6,5 km/h jämfört med hastighetsgräns
90 km/h och ökning i enfältiga avsnitt med 5 km/h. Det synes som om mitträcket
har en viss hastighetsreducerande effekt i enfältiga avsnitt eftersom motsvarande
ökning var 8–10 km/h på målade enfältiga avsnitt sommaren 1999. En skattning
av hastigheten vid 110 km/h på räckesdelen på grundval av tillgängliga data blev
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.

• Betydande hastighetsvariation i körförloppet mellan en- och tvåfältsavsnitt vid
flöden över ca 900 f/h i en riktning.

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 tra-
fikflöden i riktning söderut. Övergångarna två till ett körfält blev överbelastade
vid vävning till ett körfält med stopp och långa köer som följd. Tyvärr var mätut-
rustningen 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-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 motorväg.

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

Trafikflöden på 1 600–1 650 f/h förutsätter att 2+1-vägen utgör flaskhalsen i
vägsystemet, dvs. att aktuell väg kan matas med ett så stort flöde. Detta i sin tur
förutsätter i princip att vägen ansluter till en motorväg eller en 13 m väg. På en
2+1-väg med vanliga korsningar bestäms kapaciteten i praktiken av hur dessa
korsningar utformas. Kapaciteten på en 2+1-väg med korsningar eller belastade
trafikplatser ligger sannolikt något lägre än 1 600 f/h.

I september 2000 genomfördes en mätning i fem olika mätsnitt längs den aktu-
ella sträckan, tre på den södra delen med mitträcke och två på den norra delen som
tidigare var målad. Men även denna del är nu försedd med mitträcke enligt redo-
visning ovan och således fanns mitträcke i alla fem mätsnitten. Dessa mätningar
var en andra eftermätningen inom ramen för mätprogrammet på Gävle–Axmar-
tavlan.
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Tabell 1 nedan redovisar uppmätt medelreshastighet över hela dygnet för per-
sonbilar för respektive mätsnitt. Jämförelse görs med resultaten från 1998 och från
i april 2000 i tre snitt. Observera att vid mätningen 1998 var hastighetsgränsen 90
km/h och de två sista snitten hade målning. Nu har alla fem snitten mitträcke.
Jämförelsen med april avser tider på förmiddag med jämförbara timflöden, se
ovan i avsnitt 2.2.

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

Riktning Utformning Medelhastig-
het pb
(km/h)

Förändring
från 1998

(km/h)

Förändring
från april

(km/h)
Norrut 2 fält mitträcke 112,3 6,3 -1,1

1 fält mitträcke och
sidoräcke av stål

99,9 3,4 0

1 fält mitträcke 106,1 5,9 0,4
2 fält, tidigare målat 111,4 7,3 -
1 fält, tidigare målat 107,1 5,2 -

Söderut 1 fält mitträcke 104,8 5,6 1,1
2 fält mitträcke och

sidoräcke
108,2 7,5 0,9

2 fält mitträcke 110,8 6,9 0,4
1 fält, tidigare målat 107,2 5,5 -
2 fält, tidigare målat 111,7 6,8 -

Jämfört med 1998 då hastighetsbegränsningen var 90 km/h är ökningen ca 7 km/h
i tvåfältiga avsnitt och ca 5,5 km/h i enfältiga avsnitt. Jämfört med april 2000 är
hastigheten oförändrad i riktning norrut men det tycks finnas en liten ökning i
riktning söderut på knappt 1 km/h. I det enfältiga avsnittet norrut med sidoräcke är
dock ökningen lägre och hastigheten är här ca 100 km/h.

Resultaten ovan stämmer väl överens med resultaten i april. Mitträcket synes i
enfältiga avsnitt ha en viss hastighetsreducerande effekt, eftersom ökningen var
8–10 km/h på målade enfältiga avsnitt sommaren 1999 mot 5,5 km/h i september–
oktober i enfältiga avsnitt med mitträcke. Dessutom har sidoräcket av stålbalk
också en viss hastighetsreducerande effekt.

På grundval av mätningarna under april och september år 2000 görs följande
skattning av hastigheten vid 110 km/h på Gävle–Axmartavlan:

• Reshastigheten för pb på 2+1 med räcke ligger på genomsnittlig nivå 108,5
km/h med en skillnad på ca 5 km/h mellan enfältiga och tvåfältiga avsnitt.
Detta gör 111 km/h på tvåfältiga avsnitt och 106 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
flöden över ca 900 f/h i en riktning.

• Men lägre hastighetsreduktion i enfältiga avsnitt vid höga flöden än förväntat.
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Det kan tilläggas att under topptrafiktimmarna kl. 15–18 var hastigheten för pb ca
1 km/h högre i tvåfältiga avsnitt men ungefär samma i enfältiga avsnitt.

För lastbil utan släp ligger reshastigheten på nivån 95,5 km/h med en differens
på 1,5 km/h mellan två- och enfältigt. Lastbilar med släp ligger genomgående på
nivån 85–85,5 km/h med det högre värdet i tvåfältigt.

Jämfört med 1996 då hela sträckan hade breda körfält och hastighetsbegräns-
ning 110 km/h är hastigheten för pb genomsnittligt ca 2 km/h lägre. Motsvarande
data för lb är ca 1 km/h lägre och för lbs 0,5 km/ högre.

Ovanstående resultat bekräftas i stort av de punktmätningar som genomförts
inom ramen för VVs trafiksäkerhetsreform. Under sommaren 2000 visade dessa
mätningar en sänkning av hastigheten vid mitträcke jämfört med målat, se vidare
bilaga 1.

VVs förhandsbedömning var att antalet trafikstopp på grund av haverier och
olyckor snarare skulle öka än minska på grund av den trånga enfältiga sektionen. I
praktiken har det visat sig svårt att följa upp haverier. Fyra större incidenter med
blockeringar och längre trafikstopp har hittills rapporterats på räckesdelen på E4.
Två fall är felkörningar av dispenstransporter, en för hög och en för bred. De två
övriga är ett lastbilshaveri och en bilbrand i enfältiga avsnitt. Dessutom har en
kortare avstängning på en timme gjorts vid en olycka i tvåfältigt avsnitt. Erfaren-
heterna motsäger inte VVs förhandsbedömning. Möjligheten att öppna mitträcket
med snabblåset har hittills inte utnyttjats. Räcket har dock ”öppnats” manuellt ett
antal gånger

3.1.2 Övergångssträcka 2 till 1
Utrustning för kontinuerlig och automatisk registrering av hastigheter finns in-
stallerad vid en övergångssträcka 2 till 1 körfält. Utrustningen består av nedfrästa
slingor, en för varje körfält. I riktning norrut ligger dessa slingor precis i slutet av
ett tvåfältigt avsnitt i höjd med körfältstavlorna vid ingången till övergångssträck-
an. I riktning söderut finns en slinga i enfältigt avsnitt precis på andra sidan om
mitträcket. I denna riktning mäts således i utgången av övergångssträckan och 150
m in på ett enfältigt avsnitt.

Normalt registrerar mätapparaturen ett medelvärde av hastigheten per timme
och körfält uppdelat på fordonstyper (aritmetiskt medelvärde) samt flödet av varje
fordonstyp per timme. Under år 2000 har data kontinuerligt samlats in och bear-
betats. Tyvärr har det av olika orsaker varit bortfall under flera helgperioder med
höga timflöden, speciellt i riktning söderut. Det gäller påsk- och pingsthelgerna.
Insamling av data skall därför fortsätta under de stora helgerna år 2001.

Figur 1 nedan visar hastighets-flödesdata för personbil på timnivå i riktning
norrut. Hastigheten för personbilar under en timme har plottats mot totala flödet
under motsvarande timme i denna riktning. Enbart timmar under dagtid från kl 06
till kl. 20 har utnyttjats. Under natten är flödet lågt och dessutom förekommer
felregistreringar på grund av att en del fordon ej kör mitt i körfälten och därmed
inte träffar slingan. Figur 1 visar alla inmätta timmar dagtid under år 2000 i rikt-
ning norrut. Hastighet och flöde gäller för båda körfälten tillsammans i denna
riktning.
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Totalt timflöde & Medelhastighet för Pb, R1_K1+K2, Norrut, År 2000, kl 06-20 
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Figur 1  Hastighets-flödesdiagram på timnivå för personbilar i riktning norrut.
Båda körfälten tillsammans.

Figuren visar att hastigheten ligger kring 110 km/h. Vid flöden över 700 f/h syns
ett svagt flödesberoende. Det finns enbart ca 15 timmar på hela året med timhas-
tigheter under 80 km/h. Dessa uppträder i allmänhet i samband med snöröjning
och halkbekämpning. Detta diskuteras mer ingående i bilaga 1. Även hastigheter i
intervallet 80–90 km/h är sällsynta, också ca 15 timmar på året. Som synes i figu-
ren ligger hastigheterna vid höga flöden (över 700 f/h) i allmänhet över 100 km/h.

Figur 2 nedan visar på samma sätt hastighets-flödesdiagram för riktning söder-
ut. Här är mätningen gjord 150 meter in på enfältigt avsnitt och således gäller
hastighet och flöde för ett körfält i denna riktning. Men notera att i denna riktning
visar utrustningen systematiskt ca 4 km/h för höga värden. Det är de inmätta vär-
dena som är plottade i figuren och ett avdrag med 4 km/h bör göras för varje
punkt.
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Totalt timflöde & Medelhastighet för Pb, R2_K3, Söderut, År 2000, Kl 06-20 
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Figur 2  Hastighets-flödesdiagram på timnivå för personbilar i riktning söderut.
Ett körfält.

Även för denna riktning visar figuren att hastigheten ligger kring 110 km/h. Men
efter avdrag för felvisning ligger den sanna hastigheten i intervallet 105–110
km/h. Vid flöden över 700 f/h syns ett flödesberoende som är något mer markant
än för riktning norrut. Det finns enbart ca 10 timmar på hela året med timhastig-
heter under 80 km/h. Dessa timmar uppträder i allmänhet i samband med snöröj-
ning och halkbekämpning. Även hastigheter i intervallet 80–90 km/h är sällsynta,
ca 15 timmar på året. Som synes i figuren ligger även nu hastigheterna vid höga
flöden (över 700 f/h) i allmänhet över 100 km/h. Men mätsnittet är placerat endast
150 m in på enfältigt.

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.
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3.2.2 Resultat
Resultatet av dessa båda intervjuundersökningar finns redovisade i en VTI PM
september 2000, Rapport rörande Gävle–Axmartavlan, ”Attityd och enkätunder-
sökningar”. Denna dokumentation kommer att ges ut som ett VTI notat. I halvårs-
rapport 1-2000, VTI notat 67-2000, finns en fyllig sammanfattning av undersök-
ningen.

På den centrala 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 trafi-
kanterna 1999 denna utformning. Förändringen är speciellt markant hos de väg-
kantsintervjuade, som omfattar en stor andel av icke lokal trafik. År 1998 föredrog
endast 0,3% av gruppen denna utformning.

Sammanfattningsvis visar undersökningen entydigt att de tillfrågade trafikan-
terna, båda på vägen mellan Gävle och Axmartavlan och i regionen runt Gävle,
har ändrat uppfattning rörande användningen av 2+1 körfält med mitträcke. 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.

3.3 Trafiksäkerhetsstudier
Det främsta motivet för införandet av 2+1-väg med mitträcke är att markant för-
söka reducera antalet mötes- och omkörningsolyckor och i andra hand singel-
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 konse-
kvenserna 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%.

Vägverkets förstudie, utförd av VV och VTI, gör bedömningen att mittsepare-
ring med räcke och sidområdesåtgärder inom vägområdet har en mycket stor tra-
fiksäkerhetseffekt, sannolikt ca 20 till 30% men kanske ända upp till 50% minsk-
ning av döda och svårt skadade på länk, att jämföra med ca 65% för motorväg.
2+1-väg med räcke skulle då vara 5–10 gånger mer effektiv än motorväg vid tra-
fikflöden i området 5–10 000 f/dygn beräknat efter nyckeltalet minskat antal döda
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och svårt skadade/investering. Dock bedömdes att antalet lindriga olyckor skulle
öka på grund av mitträcke 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.

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 norrut 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 syd-
lig 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.

I tidigare rapporter har olycksredovisningen gjorts uppdelat på delsträckor
(södra och norra), eftersom utbyggnaden gjorts etappvis. Från och med denna
rapport behandlas hela sträckan som en enhet eftersom den nu är fullständigt ut-
byggd med mitträcke sedan slutet på juni 2000. Men i bilaga 1 redovisas fortfa-
rande olycksutfallet per delsträcka och det blir därmed möjligt att följa utveck-
lingen per delsträcka och speciellt för den norra delen avläsa effekten av infört
mitträcke jämfört med målad utformning.

På de delar av sträckan som har haft mitträcke hade det under tiden t.o.m. juni
2000 inträffat 50 polisrapporterade olyckor (förutom tre viltolyckor med enbart
egendomsskada) med totalt 1 svårt skadad och 12 lindrigt skadade personer och
således inga dödade. En komplett förteckning över dessa olyckor finns i bilaga 1.

Under andra halvåret år 2000 har ytterligare 9 polisrapporterade olyckor inträf-
fat med totalt 3 svårt skadade och 5 lindrigt skadade. De 9 olyckorna fördelar sig
enligt följande:

Hela sträckan, såväl södra (S) som norra (N) fr.o.m 1 juli 2000:

Datum S/N Kl Ljusf Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

000721 S 10.18 Dagslj S1 Torrt Biltjuv körde in i mitträcke  och smet sedan in i skogen.

000722 N 13.15 Dagslj S1 Torrt Pb-förare fick diabeteskännning, skulle ta dextrosol, kör in i mitträcket.

000726 S 07.40 Dagslj S1 Vått 1 Pb av någon anledning  för långt ut till vänster och kört in i mitträcket.

000824 N 13.00 Dagslj O2 Torrt Pb snävt omkörd av annan Pb , smärre sammanstötning.

000910 S 06.18 Dagslj S1 Torrt 1 Pb utanför asfaltskanten, tappat kotrollen, voltat över mitträcket , diket, totalförstörd.

001027 S 08.40 Dagslj S1 Torrt 3 2 Pb utanför asfaltskanten, sladd, in i mitträcket, ned i höger dike, voltar.

001102 S 18.55 Mörkt S1 Vått Pb-förare missuppfattat körfälten,  körde ned i diket vid kontrollplats.

001106 N 11.45 Dagslj S1 Torrt 1 Pb utanför asfaltskanten, hamnade  i diket.

001202 S 16.45 Mörkt S1 Vått Pb-förare kör av okänd anledning in i mitträcket.

Två av olyckorna under hösten 2000 måste betraktas som allvarliga. I första fallet
gäller det en singelolycka (00-09-10) där fordonet kommit utanför asfalten till
höger i tvåfältigt avsnitt. När föraren försökte ta sig upp på vägbanan igen kasta-
des bilen över mitträcket och landade på taket i diket på andra sidan vägen. Se
bild nedan. Troligtvis var alla fem i bilen bältade och olyckan medförde bara 1
lindrigt skadad.
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Den andra olyckan var också en singelolycka (00-10-27) där fordonet kom utanför
asfalten till höger i tvåfältigt avsnitt. När föraren tar sig upp på vägbanan kastas
bilen in i mitträcket men studsar tillbaka ner i diket, där fordonet voltar och ham-
nar på taket men stannar mot viltstängslet på vänster sida. Olyckan medförde tre
svårt skadade och två lindrigt skadade, men enligt polisrapporten synes samtliga
skador vara av mer lindrig art.

På samtliga avsnitt med mitträcke har det således under drygt 30 månader
(t.o.m. december 2000) inträffat 59 polisrapporterade olyckor (förutom tre vilt-
olyckor med enbart egendomsskada) med totalt 4 svårt skadade och 17 lindrigt
skadade personer och således inga dödade

Av de 59 olyckorna har 29 inträffat i enfältigt avsnitt, 19 i tvåfältigt avsnitt, 1 i
en räckesöppning (från tvåfält) 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 tretton olyckorna med personskador har fem inträffat i
enfältigt avsnitt och åtta i tvåfältigt avsnitt. Således är det fler personskadeolyckor
i tvåfältigt än enfältigt. Förklaringen är många singelolyckorna med avkörning till
höger i diket, jämför med tabell 2 nedan.

I tabell 2 nedan görs en översiktlig sammanställning av inträffade olyckor. En
mer ingående beskrivning av varje olycka finns i bilaga 1.
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Tabell 2  Förteckning över olyckor på sträckor med mitträcke på E4 Gävle–Ax-
martavlan.

Olyckstyp Antal i
enfältigt

Antal i
tvåfältigt

Skadeföljd
totalt

Anmärkning

Singe7l in i mitträcket 22 4 3 LS Sladd, punktering mm.
Ett fordon över mitt-

räcket med 1 LS
Singel, först in i räcket
därefter höger dike

3 2 3 SS, 3 LS Alla skadade i olyckor i
tvåfältigt

Singel direkt till höger 4 6 1 SS, 7 LS 1 SS från enfältigt, övri-
ga från tvåfält

Omkörning, på vanliga
avsnitt

1 8 3 LS 6 st kör in i mitträcket
varav 1 biltjuv i enfältigt.
2 LS i allvarlig incident

Omkörning, 2 till 1 4 i övergång - Sladd eller snävt avslu-
tad omkörning

Upphinnande 2 - 1 LS Påkörning bakifrån
Varia 2? 1 - Undanmanöver grävling,

U-sväng i räckesöppn.

Som synes i tabellen har 41 singelolyckor inträffat, 26 av dessa har slutat med att
fordonet kört in i eller fastnat i mitträcket. Av dessa 26 är sju förorsakade av sladd
i halt väglag och två av punktering och skadeföljden i dessa nio olyckor är 2 lind-
rigt skadade. Konsekvenserna kunde naturligtvis i dessa nio fall blivit värre än två
lindrigt skadade om inte mitträcket funnits. Den tredje personskadeolyckan är
bilen som voltade över mitträcket, se ovan.

De allvarligaste singelolyckorna är de som slutar i högra diket, ibland efter att
ha studsat i mitträcket (två personskadeolyckor). Mest anmärkningsvärt är att de
svåraste olyckorna har inträffat i tvåfältigt. De flesta av dessa singelolyckor börjar
med att fordonet kommer utanför höger asfaltkant och sedan förlorar föraren kon-
trollen.

Olyckan med en svårt skadad (avkörning till höger) beror enligt föraren på
sjukdom och kan ej knytas till vägutformningen.

Näst vanligaste olyckstyp är omkörningsolyckor. Det har inträffat 13 stycken
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. Fyra omkörningsolyckor har inträffat vid övergång 2 till
1 körfält i samband med sladd, avbruten respektive snävt avslutad omkörning.
Men dessa olyckor medförde inte några personskador.

Två omkörningsolyckor är mycket allvarliga och utgöres av påkörning 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 have-
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rerad lastbil i vänster körfält med totalförstört fordon och två lindrigt skadade per-
soner 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.

På ursprungliga södra delen har 92 mitträckespåkörningar t.o.m. december
2000 registrerats exklusive en stor mängd under två perioder med snöstormar.
Totalt om alla delar med mitträcke medräknas är antalet 116. Således har 24 räck-
espåkörningar inträffat på de nya delarna sedan 15 oktober 1999. I 37 fall av
samtliga 116 sammanfaller räckespåkörningar med de polisrapporterade olyckor-
na (24 i dagsljus), vanligtvis singelolyckor men i några fall omkörningsolyckor.
Men i endast 13 av dessa 37 fall (ca 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, förlorad kontroll efter
att ha varit utanför höger asfaltkant, vindkast eller annan orsak. I en del fall har
föraren efteråt uttalat sig om att risk för mötesolycka förelegat utan mitträcke.

Fördelningen av samtliga 116 räckespåkörningar ser ut enligt följande:

• Merparten, ca 76 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%).
• 61 påkörningar har inträffat i riktning norrut och 52 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.

• 48 påkörningar har inträffat under vintermånaderna december–mars. Detta är
42% i antal jämfört med 29% i tid. Tas hänsyn till lägre trafikflöde under vin-
tern blir jämförelsevärdet 25%.

• Tre påkörningar av mitträcket har skett vid det långa enfältiga avsnittet med
sidoräcke av stål vid beläggningskanten, vilket är ungefär detsamma som pro-
centuell väglängd för detta avsnitt.

Totalt 116 räckespåkörningar under 30,5 månader (14,5 respektive 6 månader på
nya delarna) ger en ”påkörningskvot” på 0,69 per miljon axelparkm. Förväntat var
en kvot i intervallet 0,5–1,0 beräknad utifrån räckespåkörningar i mittremsa på
MV. 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, jämför med
figur och tabell nedan.

Sedan mitten på oktober 1999 är den breda stödremsan på enfältiga avsnitt be-
lagd och avsnitt med mitträcke förlängd med 8,4 km respektive 9,3 km (juni 00).
På sammanlagt 23 km väg med mitträcke har det därefter inträffat 52 räckespå-
körningar under 14,5 månader och på 9 km väg har inträffat 4 räckespåkörningar
under 6 månader. Dessa 56 ger en kvot på 0,53 påkörningar per miljon axelparkm.
Således är kvoten för räckespåkörningar lägre för tiden efter införandet av belagd
stödremsa, skillnaden är signifikant. Dock kvarstår den stora snedfördelningen
mellan avsnitt, 37 stycken eller 66% har inträffat på enfältiga avsnitt. Därför kan
den minskade frekvensen av räckespåkörningar också förklaras av en ökad till-
vänjning från trafikanternas sida. Frågan kan dock ställas om inte körbanan på
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enfältiga avsnitt skall flyttas 0,5 m till höger och den belagda stödremsan får utgö-
ra vägren.

Den avtagande tendensen i räckespåkörningar illustreras i nedanstående figur.
Den visar antalet räckespåkörningar per månad på den ursprungliga södra delen
och en regressionslinje är inlagd.

Antal räckespåkörningar på Gävle Södra
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Figur 3  Antal räckespåkörningar per månad på södra delen.

Den avtagande trenden i antal räckespåkörningar framgår tydligt i figuren. Men
detta gäller även antalet polisrapporterade olyckor. Tabellen nedan visar olycks-
kvoten för polisrapporterade olyckor och även kvoten för räckespåkörningar upp-
delat på tiden före 15 oktober 1999 och efter då stödremsan belades.

Tabell 3  Kvot (antal per miljoner apkm) för polisrapporterade olyckor och räck-
espåkörningar under olika tidsintervall.

Olyckor RäckespåkörningarDelsträcka Tidsperiod
Antal Kvot Antal Kvot

Södra Före 15/10-99 30 0,49 60 0,98
Södra Efter 15/10-99 18 0,32 32 0,56
Södra Hela tiden 48 0,41 92 0,78
Norra Efter 15/10-99 11 0,22 24 0,49

Södra +Norra Efter 15/10-99 29 0,27 56 0,53
Södra +Norra Hela tiden 59 0,35 116 0,69

Som framgår av tabellen är både olyckskvot och ”räckeskvot” markant lägre efter
15 oktober 1999 jämfört med tiden innan. Dessutom är utfallet något lägre på de
nya norra delarna jämfört med den södra delen. I enfältigt avsnitt inträffade ca 40
räckespåkörningar före 15/10-99, vilket är ca 65%. Efter denna tidpunkt har 37
stycken inträffat i enfältigt, vilket är 66%. Således har inte fördelningen mellan
en-och tvåfält ändrats sedan beläggning av stödremsan, utan det är samma relativa
minskning för båda avsnittsutformningarna. Det skall noteras att av de 116 olyck-
orna utgöres 37 av räckespåkörningar.
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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 (en-
bart på länk), skadade och dödade för landets alla 13 m-vägar och ML (med 90
eller 110 km/h) under åren 1991–96. Nackdelen med dessa kontrolldata är att de
nu är historiska och dessutom vid jämförelse med ett enstaka objekt inte tar hän-
syn till skillnader i utformning. Det andra materialet är VVs nuvarande trafiksä-
kerhetsmodell för en genomsnittlig ML med dess normala olycksutfall på länk,
också med hastighetsbegränsning 90 eller 110 km/h. Denna tar mer specifikt hän-
syn till utformningen som ML. Med denna modell förväntas vid samma hastig-
hetsgräns utfallet bli ca 10% färre svårt skadade eller dödade jämfört med det hi-
storiska kontrollmaterialet. Denna skillnad motsvarar i stort sett den generella
trafiksäkerhetsutvecklingen avseende svårt skadade.

På E4 Gävle–Axmartavlan har förutom mitträcke vidtagits sidoområdesåt-
gärder i form av flacka slänter på enfältiga delar och komplettering av sidoräcken.
Dessutom förekommer det bara en trafikplats på hela sträckan. För att fånga ef-
fekten av alla åtgärder bör därför jämförelse göras med sist nämnda material (nu-
varande ts-modell). Det först nämnda materialet illustrerar mer en jämförelse med
hur vägen såg ut på 1990-talet och detta ger följaktligen något större effekter av
vidtagna åtgärder.

Utfallet t.o.m. december 2000, över 30 månader och ca 167 miljoner axel-
parkm, är 4 svårt skadade eller dödade (DSS) jämfört med 7 respektive 8,5 per-
soner enligt normalt utfall beräknat som ovan beskrivits. Detta får betraktas som
ett lovande resultat som inte på något sätt motsäger de ursprungliga antagandena
om stora positiva effekter på 20–50% reduktion av DSS. Dock har tre allvarliga
händelser inträffat enligt beskrivningarna ovan.

Vidare framgår att antalet polisrapporterade olyckor hittills varit högre än nor-
malt, 59 jämfört med 37 i båda materialen, se vidare bilaga 1. Totala antalet ska-
dade har däremot varit något färre än normalt, 21 mot normalt 24–26. I kapitel 6
görs en sammanfattande analys av olyckor på samtliga 2+1-vägar med mitträcke.

3.4 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 per-
sonbil från 99 km/h (ML med breda körfält 90 km/h) till 108,5 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 6%.
• Ökade NOx-utsläpp med 9,5%.

Det kan tilläggas att vid reshastighet 108,5 km/h är bränsleförbrukningen 0,81
l/10 km för kategori B.

Körförloppen från floating car-mätningen i april 2000, visade på stor hastig-
hetsvariation mellan två- och enfältiga avsnitt vid höga timflöden. Det är då tänk-
bart att denna hastighetsvariation leder till ökad bränsleförbrukning och därmed
ökade emissioner.
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Men det fanns inget belägg för att påstå att bränsleförbrukningen och därmed
emissioner ökade vid ökad hastighetsvariation. Tvärtom fanns en tendens till av-
tagande bränsleförbrukning med ökad standardavvikelse i hastighet.

Förklaringen är att vid ökad hastighetsvariation i högflödestimmar minskar den
genomsnittliga reshastigheten över sträckan. Den minskade reshastigheten betyder
mer för bränsleförbrukningen än en ökad hastighetsvariation och utjämnar effek-
ten av hastighetsvariationen.

3.5 Vägslitage (spårdjup)
Förstudien analyserade skillnader i spårdjups- och IRI-utveckling och därtill
knutna beläggningskostnader vid nuvarande RUD-krav (17 mm spårdjup och IRI
2,5 över 400 m-sträckor för riksvägar med ÅDT >4 000 axelpar/dygn) för alter-
nativa vägtyper med hjälp av Vägverkets PMS-modeller. Vid ÅDT >4 000 blir
spårdjup styrande för underhållskostnaden enligt PMS-modellen. Figuren nedan
visar spårdjupsförändringen för 9 m väg och motorväg med VÄG94-standard.
Fyrfältsväg bedömdes ge ca 10% större ökning av spårdjupet och 13 m vägar 30%
mindre ökning vid breda körfält och 20% mindre vid breda vägrenar.

Åtgärdsintervall och nuvärde (räknat på 4% ränta, oändlig kalkyltid) för belägg-
ningskostnader inklusive trafikomläggning med RUD-kriterier redovisas i tabellen
nedan. Den relativt höga kostnaden för 13 m med breda körfält beror på att åtgär-
dad vägbredd blir större än för övriga typsektioner.

ÅDT 4 000 ÅDT 8 000 ÅDT 12 000
Typsektion intervall kr/apkm intervall kr/apkm intervall kr/apkm
Normal motorväg 18 0,43 18 0,24 16 0,23
Alternativ 4-fältsväg 18 0,48 18 0,27 15 0,29
13 m; breda körfält 18 0,66 18 0,37 12 0,39
13 m; normala körfält 16 0,47 16 0,31 12 0,32
11 m 14 0,47 14 0,34 11 0,35
  9 m 14 0,46 14 0,37 10 0,37

2+1-väg med räcke bedömdes hamna mellan motorväg och 13 m väg på 0,24–
0,31 kr/apkm. Detta ger ett nuvärde för E4 Gävle–Axmartavlan på mellan 30 och
40 kkr/år och km. Men observera att denna sträcka före åtgärd hade breda körfält.
Detta innebär enligt tabellen ovan en kostnad på ca 47 kkr/år.

Tillståndsförändring - Spårdjup
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När södra delen av E4 Gävle–Axmartavlan (etapp 1) var färdigställd i juni
1998 gjordes en spårdjupsmätning med RST-bil på hela sträckan Gävle Norra–
Axmartavlan. Det fanns då ny beläggning på den södra delen utlagd i maj 98. I sam-
band med etapp 2 färdigställd i oktober 1999 gjordes ny beläggning på denna del i
september 99. Sista kvarstående delen i etapp 3 fick ny beläggning i maj 2000.

I augusti 00 har en första eftermätning av spårdjup genomförts på hela sträck-
an. Men det är bara meningsfullt att jämföra med data från juni 1998 på södra
delen, eftersom de andra delarna har fått ny beläggning i samband med införandet
av mitträcke i etapperna 2 och 3. Som referens mättes spårdjupet även på ca 5,5
km av vägen norr Axmartavlan mot Noran. Tyvärr har det gjorts fläckvisa förbätt-
ringar av beläggningen under sommaren 1999 varför en jämförelse på referens-
sträckan är meningslös.

Vid både för- och eftermätning har fyra mätningar per riktning gjorts. I två
mätningar har fordonet kört i högra fältet (K1) i tvåfältsavsnitten samt i enfältiga
avsnitt. I övriga två körningar har fordonet framförts i vänster fält (K2) i tvåfältiga
avsnitt samt i enfältiga avsnitt. Detta innebär per riktning fyra mätningar i enfälti-
ga avsnitt och två mätningar per körfält i tvåfältiga avsnitt. I övergången 2 till 1
körfält och övergången 1 till 2 körfält har mätdata uteslutits och inte bearbetats för
ca 100 m per övergång.

Den södra delen har tio avsnitt, fem tvåfältiga och fem enfältiga. För varje av-
snitt har medelvärdet (20 m-intervall) längs vägen beräknats för fyra respektive
två mätningar. Det slitagemått som beräknats är spårdjup max (över hela körfäl-
tet), spårdjup vänster (vänstra delen av körfältet) och spårdjup höger (högra delen
av körfältet). Förändringen i detta medelvärde per avsnitt (förändring i spårdjup)
mellan 1998 och 2000 redovisas utförligt i bilaga 1. Nedan i tabell 4 redovisas ett
samlat mått för samtliga fem tvåfältiga avsnitt och fem enfältiga avsnitt per rikt-
ning. Detta samlade slitagemått är medelvärdet i mm för skillnaden i spårdjup
max för alla delavsnitt av samma typ per riktning.

Tabell 4  Medelvärdet (mm) för skillnaden i max spårdjup (över hela körfältet) för
alla delavsnitt per riktning.

Förändring max spårdjup (mm)Körfält
Norrut Söderut

Enfältigt 2,7 2,6
Höger i tvåfältigt (K1) 1,7 1,6

Vänster i tvåfältigt (K2) 0,1 0,1

Av tabellen framgår som väntat att spårslitaget är störst i enfältiga avsnitt med
2,6–2,7 mm men med en variation mellan enfältiga avsnitt på 2,0 till 3,7 mm.
Medelvärdet över ett avsnitt kan i stort sett jämföras med en mätning över 400 m
som användes i RUD. Enligt schablonmodellen för 9 m-väg i figuren ovan för-
väntas en förändring med 2,8 mm, dvs. ungefär samma som uppmätt genomsnitt-
ligt värde i tabellen ovan.

Höger körfält i tvåfältiga avsnitt ligger på drygt 1,6–1,7 mm i ökning av spår-
djup med en variation mellan 1,5 och 2,5 mm. Vänster körfält har en mycket mar-
ginell förändring. För tvåfältiga avsnitt ligger förändringen således klart under det
som uppmätts för enfältiga avsnitt. Data för spårdjup i tvåfältigt är som en vanlig
motorväg eller till och med något bättre.
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Således kan spårdjupsförändringen i enfältiga avsnitt jämföras med 9 m-väg
och i tvåfältiga avsnitt med motorväg. Den genomsnittliga kostnaden för belägg-
ningsunderhåll ligger då mitt mellan värdena för motorväg och 9 m. Efter förstu-
dien har en revidering av kostnaden för motorväg gjorts som visar att den hamnar
på 0,36 kr per axparkm i nuvärde (4% ränta, oändlig kalkyltid). Således i stort sett
som för 9 m-väg. Kostnaden i beläggningsunderhåll för en 2+1-väg skulle då bli
0,36 kr per axparkm.

För E4 Gävle–Axmartavlan erhålles då en kostnad på

0,04*0,36*8 700*365 = 46 kkr/km och år.

Detta är något högre, ca 10 kkr/km, än förstudiens värde på 30–40 kkr/km och år.
Men jämfört med föresituationen är det en marginellt lägre kostnad.

Den största förändringen i spårdjup i ett enskilt avsnitt norrut finns på det långa
enfältiga avsnittet med sidoräcke av stålbalk i beläggningskant (avsnitt nr 4 norr-
ut). I riktning söderut observeras den största förändringen i avsnitt nr 5, som är det
enfältiga avsnitt som ligger precis norr om järnvägsviadukten (avsnittet norr om
ovan nämnda nr 4). I riktning norrut är ökningen 3,0 mm i ökat spårdjup och i
riktning söderut är ökningen 3,7 mm. Dessa värden på 3–3,5 mm för två år är hög-
re än för en motsvarande vägsträcka i södra Sverige, men inte på något sätt ex-
ceptionella.

Figur 4 nedan visar förändring i max spårdjup i dessa två avsnitt, nr 4 i riktning
norrut och nr 5 i riktning söderut, plottat längs vägen. På en kort sträcka på 50 m
är spårdjupet över 10 mm nu i augusti år 2000 i avsnitt 4, medan i avsnitt 5 spår-
djupet är mer jämnt över hela avsnittet. I bilaga 1 finns fler figurer av detta slag.
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E4 Norr om Gävle 2+1-väg,
Spårdjup max sträcka 4, K1 norrut
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E4 Norr om Gävle 2+1-väg,
Spårdjup max sträcka 5, K1 söderut
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Figur 4  Förändring i max spårdjup mellan 1998 och 2000 i enfältigt avsnitt
norrut med sidoräcken (avsnitt 4) överst samt i enfältigt avsnitt söderut (avsnitt 5)
underst i figuren.
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4 E22 Karlshamn
Den aktuella sträckan Mörrum V–Trensum 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 vägbanere-

flektorer 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. dö-
dade (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
allvarliga 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. Datainsamlingen gjordes inom ramen för
ett projekt kallat Säkereken, men efter februari 2000 har detta projekt lagts på is.
Men leverantören av utrustningen, Allogg, har fortsatt med att 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
vidtagits här. Den först nämnda av dessa två har inte tidigare använts.

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

I halvårsrapport 1-2000 redovisas data från tre mätdagar under tiden april–juni
2000 som jämförts med motsvarande dagar 1999. Tyvärr förekom det en hel del
bortfall, varför entydiga slutsatser var svåra att dra. Resultatet kunde dock sam-
manfattas 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 kunde ingen hastighetsökning säkert konstate-
ras.

Inga senare data har insamlats och analyserats utan tills vidare gäller de slutsat-
ser som redovisas i de trepunktsatserna ovan. Genomsnittlig reshastighet för per-
sonbilar ligger på ca 96 km/h med en skillnad på två km/h mellan en- och tvåfälti-
ga avsnitt.

4.2 Trafiksäkerhetsstudier
Alltsedan den nya 2+1-vägens öppnande i september 1998 har det fram t.o.m.
december 2000 polisrapporterats 16 olyckor (exkl. viltolyckor), med totalt 1 dö-
dad (mycket speciella omständigheter) 1 svårt skadad och 11 lindrigt skadade
personer. Dessutom har det inträffat 41 viltolyckor, varav sju älgolyckor med
sammanlagt 4 lindrigt skadade personer.

Olyckorna har fördelat sig enligt följande:
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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.

000722 02.00 Mörker V1 Vått Olycka mellan pb och lösspringande hund.

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 de tre 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. december 2000) har antalet polisrapporte-
rade olyckor varit lägre än normalt. Antalet skadade inklusive dödade (en olycka
under mycket speciella omständigheter) har varit ungefär som normalt enligt defi-
nition i avsnitt 3.3, se vidare bilaga 2. Se vidare en sammanfattande analys i ka-
pitel 6.
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5 Övriga objekt
På övriga objekt har inga mätningar genomförts under hösten 2000 på grund av
pågående vägarbeten. Beträffande trafiksäkerhetsstudier har uppföljning av
olycksutfallet på de nya sträckorna i Skåne gjorts, E22 Hörby med mitträcke och
Lv 100 Höllviken med målning. För tre objekt öppnade under november 2000, se
kapitel 1, har olycksdata insamlats och sammanställts. På ett av dessa tre, E18
Västerås–Sagån, har regionen låtit genomföra en attitydundersökning som refere-
ras i korthet nedan i avsnitt 5.3 och mer utförligt i bilaga 5. Ett fjärde objekt, den
nybyggda sträckan på E22 Söderåkra–Hossmo, har ännu inte erhållit referens-
punkter i Vägdatabanken, vilket gör det omöjligt att registrera olycksdata.

Slutligen har även data för E4 norr om Sundsvall, den så kallade Deltavägen,
analyserats. Denna sträcka har varit utformad som 2+1-väg med målning sedan
augusti 1991. Sträckan har dock inte ansetts vara något representativ 2+1-väg och
har därför inte medtagits i tidigare utvärderingar av trefältsvägar.

5.1 Uppföljning av olyckor på sträckor i Skåne
5.1.1 E22 Hörby
Väg E22 förbi Hörby invigdes den 21 november 1986 som 13 meters motortra-
fikled. Flödet varierar längs vägen men är i medeltal 6 300 fordon/dygn (1993)
eller ca 7 400 axelpar/dygn. Under hösten 1999 ombyggdes sträckan mellan Os-
byholm och Stavröd, ca 6,5 km, till 2+1-väg med mitträcke. Hastighetsgränsen är
oförändrad 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. Ob-
jektet öppnade för trafik 20 december 1999 med följande utformning:

• Typsektion V0,5 K3,25 K3,25 MR1,25 K3,75 V1,0 = 13,0 m. Mitträcket be-
står av stållina Gunnebo Safety Line.

• Väglängd trafikplats Osbyholm – Stavröd = totalt ca 6,5 km
• Väglinjemarkering: Kantlinjer och mittremsemarkering är H0,3VB-linje och

körfältsmarkeringen är 3+9 0,15.

Den totala kostnaden för ombyggnad är ca 6 miljoner kr, vilket gör 920 tkr per km
väg.

Under 1990-talet har enligt en djupstudie vid regionen fem allvarliga olyckor
inträffat med sammanlagt en dödad och fem svårt skadade. I fyra av dessa fem fall
hade olyckan sannolikt fått mindre allvarliga konsekvenser med ett mitträcke. Det
gäller en mötesolycka och två singelolyckor med överkörning till vänster, singel-
olyckorna med lastbil. Det fjärde fallet var en påkörning 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 polisrappor-
terats till och med december 2000. Men i korsningen precis innan aktuell sträcka
börjar norrifrån har en korsningsolycka inträffat med 1 svårt skadad och 1 lind-
rigt skadad. En person bil stannade vid stopplinjen men såg inte en annan person-
bil som kom söderifrån på E22, utan körde ut framför denna.

Vidare har det inträffat åtminstone fyra polisrapporterade olyckor med enbart
egendomsskador. Det är två singelolyckor, en omkörningsolycka och en varia-
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olycka. Bortses från korsningsolyckan, som inträffade i ena ändpunkten, är kvoten
0,22 olyckor per miljoner axelparkm.

Dessutom skall nämnas att totalt 10 räckespåkörningar har inträffat fram till
årsskiftet 2000/01. Fyra av dessa sammanfaller med de fyra polisrapporterade
olyckorna och en femte har inträffat i samband med en viltolycka. Kvoten för
räckespåkörningar är efter ett drygt år 0,55, vilken är ungefär samma som för E4
Gävle–Axmartavlan för tiden efter oktober 1999.

5.1.2 Höllviken
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 un-
der hela tiden fram till nu aktuell ombyggnad haft breda vägrenar. Flödet är rela-
tivt 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. Utformningen är enligt följande:

• Sektion: V0,5 K3,25 K3,25 MR1,25 K3,75 V1,0 = 13,0 m
• Väglängd Höllviken–Kungstorp ca 2 km, Kungstorp–Vellinge ca 3 km = totalt

ca 5 km
• Väglinjemarkering: Kantlinjer och mittremsmarkering är utförd med H0,3VB

linje och körfältsmarkeringen är 3+9 0,15. Mellan linjerna i mittremsan finns
ingen markering.

Den totala kostnaden för ommålning är ca 800 tkr, vilket blir ca 160 tkr per km
väg.

Under november och december 2000 har denna sträcka försetts med mitträcke
och blir således från årskiftet en 2+1-väg med mitträcke.

Enligt en djupstudie vid regionen har det under 1990-talet inträffat sex allvarli-
ga olyckor med sammanlagt 3 dödade och 4 svårt skadade som följd. I fem av
fallen bedöms 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 december 2000. Inte heller någon olycka utan per-
sonskada har rapporterats, men detta beror förmodligen på att polisen inte längre
rapporterar dessa olyckor på väg 100.

5.2 E4 Ljungby–Toftanäs
Den aktuella sträckan Ljungby–Toftanäs är 30,8 km lång och har varit utformad
som ML med breda körfält. Under perioden 1990–99 har ÅDT genomsnittligt
varit ca 9 250 axelpar/dygn (eller grovt ca 7 050 fordon/dygn). I dagsläget är ÅDT
ca 9 850 axelpar/dygn (ca 7 500 fordon/dygn, samma som E4 Gävle–Axmartavlan
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men högre andel tunga fordon). Högsta tillåten hastighet har varit 110 km/h fram
till juli 1997 då sänkning skedde till 90 km/h.

Fr.o.m. 2000-11-06 är sträckan ändrad till 2+1 med mitträcke inom befintlig 13
m bredd. Typsektionen är V1,0 K3,25 K3,0 Mr1,25 K3,5 V1,0, vald på detta sätt
för att undvika kostnaderna för att fräsa bort de gamla kamflexlinjerna. Många
avsnitt är mycket långa, det finns fyra avsnitt med ca 3,5 km längd, två tvåfält och
två enfält per riktning. Motivet för de långa delsträckorna har varit Räddnings-
tjänstens önskan att ha tvåfältig räddningsväg till enfältiga sträckor. Anläggnings-
kostnaderna har bedömts till 18 Mkr exklusive beläggning och sidoområdesåtgär-
der som genomförts tidigare. Detta gör 580 tkr per km väg.

Under 10-årsperioden 1990–99 har det totalt (exklusive viltolyckor) inträffat
216 polisrapporterade olyckor (O) med 131 skadade inklusive dödade (S), 54
svårt skadade eller dödade (SSD) och 22 dödade (D).

Det faktiska antalet polisrapporterade olyckor liksom totala antalet skadade har
varit betydligt mindre än förväntat. Även antalet svårt skadade eller dödade har
varit mindre än förväntat. Däremot har antalet dödade varit fler än förväntat, se
vidare i bilaga 3.

Hela 7 av de dödade (plus 6 svårt skadade) återfinns i fyra dödsolyckor (3 mö-
tesolyckor och 1 singelolycka) under maj–juni 1997 (tre av olyckorna inträffade
inom fyra dagar). Det var efter dessa inträffade olyckor som hastighetsgränsen
sänktes till 90 km/h.

Singel- och mötesolyckor är de dominerande olyckstyperna, (se figur i bilaga
3). En genomgång av samtliga olyckor med svår personskada eller dödlig utgång
visar att i ca 8 av 10 olyckor har ett fordon kommit över på den motsatta sidan av
vägen och att ett mitträcke således hade kunnat förhindrat de allvarliga konse-
kvenserna. Dock kan man inte uttala sig om eventuella negativa konsekvenser
som ett mitträcke kan ha haft.

Sedan den nya 2+1-vägen öppnade den 6 november har det fram till och med
december 200 inträffat 9 polisrapporterade olyckor, alla utan personskador.
Olyckorna har fördelat sig enligt följande:

Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

001118 15.15 Dagslj S1 Torrt Pb kom utanför högra asfaltskanten, voltade, blev liggande på taket.

001118 19.45 Mörkt O2 Vått Pb omkörd av annan pb på enfältigt avsnitt, påkörning av bakpartit.

001119 17.15 Mörkt U1 Okänt Pb blev påkört av okänt fordon i vänster sida…

001209 14.45 Dagslj S1 Vått Pb väjde för grävling och körde in i mitträcket.

001210 20.35 Mörkt V0 Vått Pb gled in i mitträcket och stannar där, annan pb kolliderar med splitter från vajerstolparna.

001216 04.40 Mörkt S1 Vått Lb med öl/läsk kört utanför asfaltskanten, fick kast och körde in i mitträcket, tappade last.

001221 22.45 Mörkt S1 Torrt Pb har av okänd anledning kört in i mitträcket.

001222 07.42 Gry/Sky S1 Torrt Pb har av okänd anledning kört in i mitträcket.

001226 20.10 Mörkt O2 Okänt ?

Som synes är det fem singelolyckor varav fyra har slutat med inkörning i mitt-
räcket. I två av singelolyckorna har fordonet kommit utanför höger asfaltkant och
voltat i diket i ena fallet och kört in i mitträcket i det andra fallet.

I övrigt är det två omkörningsolyckor, en upphinnande och en varia. Den sena-
re olyckan är föranledd av fordon som kört in i mitträcket.

Antalet räckespåkörningar har varit relativt många. Under 8 veckor fram till
årsskiftet 2001 har det inträffat ca 21 stycken, dvs. ca 2,5 räckespåkörningar per
vecka. Fem av påkörningarna sammanfaller med polisrapporterade olyckor. Ned-
an redovisas hittills tillgängliga data:
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• 21 påkörningar av mitträcke och inga påkörningar av sidoräcke
• 11 av påkörningarna (52%) har skett på enfältssträckor
• Påkörningarna är spridda längs hela sträckan. Det finns inga påkörningar på

avsnitten i anslutning till MV
• En påkörning har skett i övergångssträcka 2 till 1 körfält
• Flertalet påkörningar har skett under mörker/dimma
• 10 påkörningar har skett i vardera riktningen och en är okänd riktning

Kvoten för räckespåkörningar blir 1,2 per miljon axelparkm. Olyckskvoten räknat
på nio olyckor till årsskiftet är 0,53 olyckor per miljoner axelparkm.

Sålunda kan konstateras att såväl olyckskvot som ”räckeskvot” hittills efter ca
två månader är markant högre än på E4 Gävle–Axmartavlan. Olycks- och räckes-
kvoten är dock ungefär samma som på södra delen av Gävle–Axmartavlan räknat
på tiden före 15/10-99.

5.3 E18 Västerås–Sagån
5.3.1 Utformning och olycksutfall
Den aktuella vägen öster om Västerås har varit utformad som ML med bredden 13
m och är ca 12,5 km lång. Under perioden januari 1990–augusti 2000 har ÅDT
genomsnittligt varit ca 14 450 axelpar/dygn (eller ca 12 750 fordon/dygn). Breda
körfält introducerades i augusti 1996 och hastighetsgränsen har varit 110 km/tim
sedan den öppnades för trafik i november 1982 med undantag för införandet av
vinterhastighet under de två senaste vintrarna (1 november–15 mars). Vägen har
god linjeföring i plan och profil.

Den förste november 2000 öppnades vägen som 2+1 med räcke. Hastigheten
var då nedsatt till 90 km/tim (vinterhastighet) men den kommer på nytt att höjas
till 110 km/tim efter vintern. Utformningen är enligt följande:

• Typsektionen är 13 m med V1,0 K3,25 K3,25 M1,25 K3,75 V0,5 med stålli-
neräcke N2/W5 centriskt placerat.

• Det finns 7 stycken 2+1-avsnitt med längder från 700 m till 2250 m samt en
2+2-sträcka som är ca 850 m.

• Övergångar har utformats enligt utkast till projekteringsråd. Inga snabblås
finns i övergångarna (samråd har hållits med räddningstjänsten).

• De gamla kamflexlinjerna gick inte fräsa bort på ett kostnadseffektivt sätt,
varför en tunnskiktsbeläggning har gjorts. Kantlinjerna är H0,3 både mot mitt-
remsa och vägren.

• Sidoområdena har rensats inom vägområdet. Befintliga räcken har behållits
och kompletterats med ytterligare ca 5 km räcke. Merparten (ca 95%) av allt
nytt räcke har placerats 1 m från beläggningskant.

De totala kostnaderna uppgår till 18,5 Mkr fördelade enligt följande (exklusive två
VMS-skyltar):
- projektering 270 tkr
- marklösen 50 tkr
- tunnskiktsbeläggning 5 500 tkr
- beläggning väg 693 1 500 tkr
- vägmarkering och skyltar exklusive VMS 1 800 tkr
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- mitträcke, sidoområde och sidoräcken 9 300 tkr
- arkeologi 60 tkr

Detta gör en kostnad på 1,5 miljon per km väg.
Under den ca 10,7 år långa perioden januari 1990–augusti 2000 har det totalt

(exklusive viltolyckor) inträffat 162 polisrapporterade olyckor (O) med 136 ska-
dade inklusive dödade (S), 36 svårt skadade eller dödade (SSD) och 12 dödade
(D). Därutöver har det inträffat 75 viltolyckor med totalt 3 lindrigt skadade.

Det faktiska antalet polisrapporterade olyckor har varit betydligt mindre än
förväntat, se bilaga 3. Totala antalet skadade inklusive dödade har varit som för-
väntat. Även antalet svårt skadade och dödade har varit ungefär som förväntat.

Av olyckssammanställningen i bilaga 3 framgår att:

• Singelolyckor har varit den vanligaste olyckstypen närmast följt av mötes- och
omkörningsolyckor.

• Ca 12% av olyckorna har inträffat i noder.
• För svårt skadade och framför allt dödade dominerar mötesolyckorna helt.

För 6 mötesolyckor (9 D) och 1 singelolycka (1D) bedöms mitträcke ha kunnat
förhindrat de allvarliga konsekvenserna, dvs. för totalt 10 av 12 dödade (83%).

För sammanlagt 29 SSD i 7 mötesolyckor, 1 omkörningsolycka, 1 singelolycka
och 1 upphinnandeolycka bedöms mitträcke ha kunnat förhindrat de allvarliga
konsekvenserna. 29 SSD av samtliga inträffade 36 SSD svarar mot 81%. För yt-
terligare 4–5 SSD bedöms utformningen av sidoområdet ha påverkat konsekven-
serna.

Under de två första månaderna november–december 2000 har det hittills inträf-
fat 1 polisrapporterad personskadeolycka (upphinnandeolycka med 3 lindrigt ska-
dade personer) samt ytterligare 4 polisrapporterade egendomsskadeolyckor, alla
upphinnandeolyckor. Två av dessa olyckor var följdolyckor till ovan först nämnda
personskadeolycka med påkörningar bak i kön.

Dessutom har 13 stycken påkörningar av mitträcket och 1 av sidoräcket rap-
porterats. Olyckskvoten under dessa två månader är 0,45 per miljon axelparskm,
vilket är ungefär samma som för E4 Ljungby och södra delen på E4 Gävle–Ax-
martavlan före oktober 99. Kvoten för räckespåkörningar är 1,2 per miljoner axel-
parkm, vilket är precis samma som för E4 Ljungby.

5.3.2 Attitydundersökning
I januari 2001 lät VV region Mälardalen genomföra en attitydundersökning av
bilisternas inställning till den nya utformningen. Undersökningen genomfördes av
Markör AB och koncentrerade sig på förändring i körbeteende och attityder jäm-
fört med gamla väg E18.

Urvalet bestod av slumpvis utvalda bilister som färdades på sträckan Västerås–
Sagån tisdag 16/1 eller fredag 19/1 under dygnets ljusa timmar. Primärurvalet
införskaffades med hjälp av NTF som slumpmässigt nummerskrev passerande
svenskregistrerade fordon under de två nämnda dagarna. Sammanlagt 2 000 for-
donsnummer levererades till Trafikregistret i Örebro för ägaridentifiering. Av de
identifierade fordonen kunde 1 200 telefonnummersättas.

Undersökningen har genomförts som en telefonundersökning med strukturerat
frågeformulär. Sammanlagt har 527 intervjuer genomförts. I bilaga 5 återges hu-
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vudtexten i den rapport som skrevs efter undersökningen. Nedan redovisas inter-
vjusvaren på två centrala frågor om upplevd förändring i framkomlighet och tra-
fiksäkerhet efter ombyggnad.

Diagram 8. Vad anser du om vägen ur framkomlighetssynpunkt nu 
jämfört med före ombyggnaden? (Fr 10) Bastal: 495
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Det är en relativt jämn spridning mellan de som tycker att framkomligheten har
blivit bättre och de som tycker att den har blivit sämre men det finns en tendens
till övervikt mot de som tycker den har blivit bättre. En fjärdedel (26%) tycker
varken att framkomligheten har blivit sämre eller bättre.

Diagram 9. Vad anser du om vägen ur trafiksäkerhetssynpunkt nu 
jämfört med före ombyggnaden? (Fr 11) Bastal: 495
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Det råder dock ingen tvekan om att trafiksäkerheten upplevs ha ökat. Mer än
hälften anser att den har ökat mycket och ytterligare 29% menar att den har ökat
något. Sammanlagt betyder det att 85% av de tillfrågade upplever att trafiksäker-
heten har ökat jämfört med före ombyggnaden.

Det skall noteras att vid intervjutillfället hade vägen s.k. vinterhastighet
på 90 km/h medan hastighetsgränsen normalt är 110 km/h under större de-
len av året.
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5.4 Lv 222 Insjön–Mölnvik
Vägobjektet mellan Insjön–Mölnvik på väg 222 är 6,5 km. Vägen är motortrafik-
led med 13 m bred vägbana, uppdelat på två körfält och tre meter breda vägrenar.
Den högsta tillåtna hastigheten är 90 km/h. Vägen byggdes på 80-talet och är
projekterad som en halv motorväg med god linjeföring i plan och profil. Det finns
två trafikplatser på sträckan varav den ena är enbart riktad mot Stockholm.
Sträckan avslutas vid en cirkulationsplats i Mölnvik. Utöver trafikplatserna finns
fem stycken planskilda passager för oskyddade trafikanter.

ÅDT uppgår till 15 360 fordon per år mellan trafikplatserna Insjön och Gus-
tavsberg, varav 990 fordon är tunga fordon (mätår 1997). Mellan trafikplats Gus-
tavsberg och Mölnvik är ÅDT 10 970 fordon per år, varav 670 fordon är tunga
fordon (mätår 1997). Genomsnittligt över hela sträckan ger detta en årsdygnstrafik
på 14 400 axelpar. Sommardygnstrafiken har, i mätpunkten strax öster om Möln-
vik, uppmätts till 22% högre än årsmedeldygnstrafiken. Riktningsfördelningen
under högtrafiktid varierar mellan 65–70% i den mest belastade riktningen.

Vägen trafikeras av Stockholms Lokaltrafik, SL. Busslinjerna ingår i stomlin-
jenätet som kollektivförsörjer stora delar av Värmdöområdet. Det finns 17 buss-
linjer med 15 minuters (vardagar) resp. 30 minuterstrafik (helger). Fotgängare,
cyklister och långsamgående fordon tillåts inte på vägen.

Objektet har byggts om till 2 + 1 med stållineräcke under tiden 2000-08-20 till
2000-11-01, då vägen öppnades för trafik. Utformningen är enligt följande:

• Typsektionen är V0,5 K3,25 K3,25 M1,75 (0,75+1,0) K3,75 V0,5 = 13,0 me-
ter. Mitträcket sidoförflyttas 0,15 meter, vilket innebär att den totala bredden
för enfältiga avsnitt är 1,0+K3,75+V0,5 = 5,25 m. Mitträcket är av typ stålli-
neräcke med kapacitetsklass N2 och arbetsbredd W5.

• För närvarande finns inget räcke över Farstasundsbron p.g.a. att dispenstrafik
måste köra på bromitt vid passage över bron. På den aktuella sträckan ges
nämligen regelbundet dispens för tunga fordon som vid överfart på Farsta-
sundsbron endast får tillstånd att trafikera bron i vägmitt. För närvarande stu-
deras olika utformningsalternativ för överfart med dispenstrafik på Farsta-
sundsbron.

• Längden på delsträckorna varierar. Vid trafikplats Insjön är den första del-
sträckan drygt 1 600 meter, därefter följer en delsträcka på drygt 1 750 meter.
Sedan avslutas objektet med två delsträckor på omkring 1 450 meter respekti-
ve 1 250 meter. Övergångssträckorna från 2 till 1 körfält är totalt 300 meter
för båda riktningarna tillsammans och övergången från 1 till 2 körfält är 100
meter. Stållineräckets stolpar är placerade med c/c max 3,0 m

• Ny beläggning har lagts på sträckan. Sträckan är enkelsidigt skevad eftersom
profilplan ligger i framtida inre vägrenslinje. De nya kantlinjerna är mot mitt-
remsa och vägren H(0,3) VB, Cleanosol X.

• Sidoområdesåtgärder har utförts, dels med 1:6-slänter och dels med komplet-
tering av EU2-räcken. Samtliga räckesändar i tillfarterna har ersatts med ener-
giabsorberande räckesändar som avvinklas mot sidoområdet.

De totala kostnaderna uppgår till ca 14 miljoner kronor fördelat enligt följande;
- Projektering, förstudie 160 tkr
- Bygghandling 120 tkr
- Markering och skyltar 700 tkr
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- Beläggning 4 300 tkr
- Mitträcke av stållinjetyp, längd 6 km 365 kr/m (alla kringkostnader inkl. trafik-

anordningar)
- Komplettering sidoräcke, längd 2 km 440 kr/m (alla kringkostnader inkl. trafik-

anordningar)
- 7 st. förankringar räcken 600 tkr
- Släntåtgärder, längd 3 km (terrassering av jord, dagvatten, brunnar, VA, gräs)

5,1 miljoner kr

Detta gör en kostnad på 2,15 miljoner kr per km väg. Kostnader för tidigarelägg-
ning av beläggningsarbetena ingår dock i det ordinarie anslaget för beläggning.

Vägsträckan har under perioden 950101–991231 haft 25 olyckor totalt (exklu-
sive egendomsskadeolyckor med vilt) varav 2 mötesolyckor med svår personska-
da eller värre. Under dessa 5 år har 1 person dödats och 3 skadats svårt, vilket
skedde i ovan nämnda mötesolyckor. Ett mitträcke hade i båda dessa fall kunnat
förhindra de allvarliga konsekvenserna.

Det faktiska antalet polisrapporterade olyckor liksom totala antalet skadade har
varit betydligt mindre än förväntat. Även antalet svårt skadade eller dödade har
varit mindre än förväntat. Däremot är utfallet med en dödad ungefär som förvän-
tat.

Under de tre månaderna fram till februari 2001 har det inträffat 1 polisrapporte-
rad personskadeolycka (upphinnandeolycka med 2 lindrigt skadade personer)
samt ytterligare 2 polisrapporterade egendomsskadeolyckor, båda singelolyckor.

Dessutom har 9 stycken påkörningar av mitträcket rapporterats (två av påkör-
ningarna utgöres av ovan nämnda singelolyckor). Olyckskvoten under dessa tre
månader är 0,35 per miljon axelparskm, vilket är precis samma som för E4 Gäv-
le–Axmartavlan under hela tiden. Kvoten för räckespåkörningar är 1,0 per miljo-
ner axelparkm, vilket är ungefär samma som för övriga nyöppnade objekt.

5.5 E4 Timrå (Deltavägen)
Den aktuella ML-sträckan Deltavägen norr om Sundsvall är ca 4,9 km. Under
perioden augusti 1991–december 2000 har ÅDT genomsnittligt varit ca 15 000
axelpar/dygn (eller grovt ca 13 300 fordon/dygn). Högsta tillåten hastighet har
varit 110 km/h. Sträckan har under hela perioden varit utformad som målad 2+1-
väg. Sträckan har dock inte ansetts vara någon representativ 2+1-väg och har där-
för inte medtagits i tidigare utvärderingar av trefältsvägar. Vägen har mer karaktär
av 13 m med stigningsfält eftersom tvåfältsavsnitten ligger i uppförslutningar.

Under den nästan 9,5 år långa perioden fram t.o.m. årsskiftet 2000/2001 har det
totalt (exklusive viltolyckor) inträffat 32 polisrapporterade olyckor (O) med 38
skadade inklusive dödade (S), 22 svårt skadade eller dödade (SSD) och 4 dödade
(D). Därutöver har det inträffat 28 viltolyckor med totalt 2 lindrigt och 2 svårt
skadade.

Jämfört med andra 13m-vägar och ML med 110 km/h (studien av 174 objekt)
hade man kunnat förvänta sig (exkl. viltolyckor) 69 polisrapporterade olyckor
med 50 S, 16,6 SSD och 3,6 D. (Hade istället hastighetsgränsen varit 90 km/h
hade man kunnat förvänta sig 13,3 SSD och 2,4 D.)

Det faktiska antalet polisrapporterade olyckor liksom totala antalet skadade har
således varit betydligt mindre än förväntat. Däremot har antalet dödade och svårt
skadade varit fler än förväntat.
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Som framgår av olyckssammanställningen nedan har det varit en kraftig an-
hopning för de dödade och svårt skadade under år 2000, som svarade för 3 av de
totalt 4 dödade och 12 av de totalt 22 svårt skadade eller dödade. Fram till år 2000
var således olycksutvecklingen bättre än normalt medan år 2000 varit betydligt
sämre än normalt.

Datum Ljusförh Oltyp Väglag Hgr D SS LS Olycksbeskrivning
920325 Mörkt M1 Torrt 110 3 Mötesolycka
920913 Mörkt S1 Torrt 110 1 Avkörning vänster
921217 Mörkt S1 TunnIs 110 Avkörning vänster
930621 Dagslj O2 Vått 110
930917 Dagslj M1 Torrt 110 1 Mötesolycka
931107 Mörkt S1 Torrt 110 1 Avkörning höger
931205 Mörkt S1 TunnIs 110 2 Avkörning höger

940708 Grysk S1 Torrt 110 1 Avkörning höger
940731 Mörkt F0 Torrt 110 1
940922 Dagslj M1 Torrt 110 1 Mötesolycka
941113 Grysk M1 TunnIs 110 2 Mötesolycka
941117 Mörkt M1 TunnIs 110 1 Mötesolycka
951225 Mörkt S1 TunnIs 110 Avkörning vänster

960113 Mörkt S1 Lössnö 110 1 Avkörning vänster
960305 Mörkt O2 Torrt 110 1
960908 Dagslj U1 Torrt 110
970112 Mörkt O1 Lössnö 110 Omkörn. koll. mötande
970626 Dagslj S0 Torrt 50 Avkörning vänster
970921 Mörkt S1 Torrt 110 1 Avkörning höger
971029 Mörkt U1 Torrt 110

980627 Mörkt M1 Torrt 110 1 Mötesolycka
980925 Grysk V0 Torrt 110
990111 Dagslj V0 Torrt 110
990805 Dagslj S0 Vått 110 1 Tung Mc omkull
990822 Dagslj S1 Torrt 110 Avkörning höger
991009 Dagslj S1 Vått 110 1 1 Avkörning vänster
991012 Grysk S1 TunnIs 110 Avkörning höger
991028 Grysk V1 Torrt 110

000303 Dagslj O2 Lössnö 90 1
000515 Dagslj M1 Torrt 110 1 2 Mötesolycka
000525 Dagslj U1 Torrt 110 1
000722 Dagslj M1 Torrt 110 1 3 2 Mötesolycka
001003 Dagslj S1 Torrt 110 1 2 Avkörning höger
001021 Mörkt K0 Vått 110 2 1

För 1 mötesolycka 1992 (3 SS), 1 mötesolycka 1994 (1 D) och 2 mötesolyckor år
2000 (1 D och 2 SS respektive 1D och 3 SS) bedöms ett mitträcke kunnat ha för-
hindrat de allvarliga konsekvenserna. Detsamma gäller för 1 singelolycka 1992 (1
SS) och 1 singelolycka 1999 (1 SS). Totalt skulle alltså mitträcke ha kunnat eli-
minera 3 av samtliga 4 dödade (75%) och 13 av samtliga 22 svårt skadade eller
dödade (59%).
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6 Sammanfattande analyser och resultat
6.1 Framkomlighet och reshastighet
I den förstudie som föregick utvecklingsprogrammet bedömdes att hastigheten,
jämfört 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 hastigheterna ytterligare.
Den genomsnittliga hastighetsnivån på räckesdelen hösten 2000 för personbil är
108,5 km/h (målade delen är borta), se avsnitt 3.1. Den sistnämnda hastigheten är
dock för personbil ca 2 km/h lägre än hösten 1996 på väg med breda körfält och
110 km/h.

Detta gäller för flöden upp till 500 f/h och riktning. Vid högre timflöden sjun-
ker hastigheten svagt i enfältiga avsnitt, vilket medför en genomsnittlig hastig-
hetsminskning. Studierna visar dock på stora hastighetsvariation i körförloppet
mellan en- och tvåfältsavsnitt vid höga flöden (över 800 f/h i en riktning).

Utförda restidsmätningen med floating car, se halvårsrapport 1-2000, visar på
en hög servicenivå även vid höga timflöden. Men ett kapacitetssammanbrott 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.

En kapacitetsanalys av en 2+1-väg med räcke bör förutom kapacitet på sträcka
även omfatta:

• kontroll av kapacitet på anslutande primärvägar
• kapacitet i anslutningar på 2+1-sträckan

De anslutande primärvägarna måste ha högre kapacitet i en riktning än vad aktuell
2+1-väg har för att den senare ska bli flaskhals i systemet. Det innebär att anslut-
ande vägar i princip måste vara minst 13 m breda och inte ha cirkulationsplatser
på en längre sträcka före eller efter 2+1-vägen.

Det är också mindre sannolikt att ett 2+1-avsnitt blir flaskhals på 2+1-objektet.
Vid ML kan tänkas finnas någon av- eller påsväng på en enfältig sträcka. Denna
punkt har då en lägre kapacitet. Detsamma gäller självklart också på en vanlig 13
m-väg. Det saknas några säkra kunskaper om hur hög kapaciteten är i anslutningar
men 1 400–1 500 f/tim är en rimlig bedömning.

Figur 5 nedan redovisar två skattade hastighetsflödessamband för vardera tre
fordonstyper – personbil, lastbil utan släp och lastbil med släp – vid 110 km/h och
ML gällande i en riktning. Dessa två samband är:

1. MML mötesfri motortrafikled (2+1-räcke) reviderat på grundval av restids-
mätning i april 00 och punktmätningar i september 00.

2. ML levererat till EVA 2.3. Sambandet för en riktning (mest belastad) är
uppskattat utifrån gällande samband för två riktningar.
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Hastighet-flödessamband för ML och 2+1-väg med mitträcke, 110 km/h, en riktning
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Figur 5  Hastighets-flödesdiagram för 2+1-väg med räcke och ML, tre fordonsty-
per, pb, lb och lbs.

För 2+1-väg med räcke har frifordonshastigheten valts något lägre än uppmätta
data på E4 Gävle–Axmartavlan. Detta på grund av att hastighetsnivån på denna
sträcka alltid varit något högre än genomsnittligt på grund av stor andel långväga
trafikanter.

Som framgår av figuren är lutningen i det reviderade sambandet för 2+1-väg
relativt svagt för flöden över 500 f/h. För mellanhöga flöden i intervallet 600–
1 500 f/h ligger hastigheten över dem som redovisas för ML. Men det är stor
osäkerhet i diagrammet för ML eftersom det avser en riktning. Det finns all
anledning att se över sambandet även för vanlig ML på grundval av tillgängliga
mätningar.

6.2 Trafiksäkerhet
6.2.1 2+1 med mitträcke
Främsta syftet med 2+1-väg med mitträcke är att påtagligt söka reducera antalet
mötes- och omkörningsolyckor med svåra konsekvenser i form av svårt skadade
och dödade. I VVs förstudie gjorde VV och VTI 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 vilket rimligen
borde vara den maximala effekten. Dock bedömdes att antalet lindriga olyckor
skulle öka på grund av mitträcke och relativt trånga enfältiga avsnitt.

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 genom-
fördes av VV, Region Mitt, och resultatet blev att ett mitträcke bedömdes ha för-
ändrat utgången till det bättre i 27 olyckor, eller närmare 70%.

För de nyligen öppnade objekten på E4 Ljungby och E18 Västerås bedöms i
motsvarande analys att ett mitträcke hade kunnat förhindrat de allvarliga följderna
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i drygt 80% av fallen. Motsvarande värden för sträckorna i Skåne är ca 80% men
här är det fråga om små absoluta tal.

För en samlad analys beräknas utfallet för en efterperiod på E4 Gävle–Axmar-
tavlan på alla delsträckor som nu har mitträcke (14,4 km under 30,5 månader, 8,4
km under 14,5 månader samt 9,3 km under 6 månader). Till detta läggs E22 Hör-
by (6,5 km under 12,3 månader), E4 Ljungby (30,8 km under 8 veckor) samt E18
Västerås (12,5 km under 2 månader). Tillsammans blir detta 213 miljoner axel-
parkm. Av detta trafikarbete har 130 miljoner axelparkm uträttats vid hastighets-
gränsen 110 km/h på E4 Gävle–Axmartavlan, 61%, och resterande trafikarbete
vid 90 km/h, vilket då är 39%. Utfallet på Lv 222 Insjön–Mölnvik inräknas ej tills
vidare på grund av litet trafikarbete (kort sträcka under kort tid).

I tabellen nedan redovisas ”normalt” (förväntat) antal olyckor, skadade och dö-
dade som jämförs med observerade antal. Normalantalet har räknats fram enligt
redovisade metoder i avsnitt 3.3. Det ena kontrollmaterialet (med högre utfall be-
nämnt II) utgörs av förstudiematerialet – genomsnittliga antalet olyckor (enbart på
länk), skadade och dödade på 174 olika vägsträckor avseende 13 m-vägar och ML
med 90 eller 110 km/h under åren 1991–96. Nackdelen med dessa kontrolldata är
att de nu är historiska och dessutom vid jämförelse med ett enstaka objekt inte tar
hänsyn till skillnader i utformning. Det andra materialet (benämnt I) är VVs tra-
fiksäkerhetsmodell i KAN/EVA för en genomsnittlig ML med dess normala
olycksutfall på länk, också med 90 eller 110 km/h. Med denna modell förväntas
vid samma hastighetsgräns utfallet bli ca 10% färre svårt skadade eller dödade
jämfört med det historiska kontrollmaterialet. Denna skillnad motsvarar i stort sett
den generella trafiksäkerhetsutvecklingen avseende svårt skadade.

I tabellen nedan redovisas således två olika värden för normalt antal olyckor,
skadade och dödade beräknat från respektive kontrollmaterial ovan och vid två
olika hastighetsgränser. Dessutom har en viktning gjorts mellan hastighetsgrän-
serna med 60% för 110 och 40% för 90 km/h för att få ett jämförelsematerial med
bästa möjliga referens till det utförda trafikarbetet i 110 respektive 90 km/h (mel-
lersta raden i varje ruta).

Hast.-
gräns

Normalt
I         II

Observerat

90 48 47
90/110 46 47O

110 45 47
77

90 28 30
90/110 30 32S

110 31 33
24

90 8,2 8,4
90/110 9,0 10,3DSS

110 9,6 11,6
4

90 1,8 1,7
90/110 2,4 2,3D

110 2,8 2,7
0
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Som synes är skillnaden liten mellan material I och II. På samtliga objekt har det
förutom mitträcke även vidtagits sidoområdesåtgärder i form av flacka slänter
eller komplettering av sidoräcken. För att skatta sammantagna effekten av alla
åtgärder bör därför jämförelse göras med material I (nuvarande ts-modell).
Material II illustrerar mer en jämförelse med en vanlig ML/13 m-väg byggd före
1990-talet och detta ger följaktligen något större effekter av vidtagna åtgärder. De
mest relevanta jämförelsevärdena för att skatta effekten av vidtagna åtgärder och
minimera inverkan av andra faktorer är således markerade med fet stil i tabellen.

Antalet svårt skadade inklusive dödade under hela den studerade perioden och
för alla objekt är 4, vilket skulle indikera en effekt på ca 55% (4 jämfört med
9,0). Men skillnaden är inte signifikant. Ej heller är utfallet på 0 dödade signifi-
kant skilt från 2 enligt normalt utfall. Av den skattade effekten på 55% svarar
själva mitträcket för drygt 45 procentenheter medan resterande knappt 10 får till-
skrivas sidoområdesåtgärderna. Antal skadade inklusive dödade är lägre än nor-
malt, ca 20% lägre, men denna skillnad är inte heller signifikant.

Det observerade antalet olyckor i tabellen ovan är dock fler än i normalt utfall
(ca 70% större, signifikant skillnad). Men detta är helt enligt förväntningarna i
förstudien.

Det skall understrykas att korsningsolyckan på E22 Hörby ej har räknats med i
tabellen ovan, se avsnitt 5.1.1. Korsningen vid slutet av objektet har räknats tillhö-
ra angränsande 13 m-väg. Nedan redovisas alla övriga 77 olyckor fördelade på
olyckstyp och skadeföljd:

• 48 singelolyckor med 4 SS och 13 LS
• 16 omkörningsolyckor med 3 LS
• 8 upphinnandeolyckor med 4 LS
• 5 variaolyckor utan personskada

Av de 77 olyckorna har 14 stycken medfört personskador. Av dessa har 8 inträffat
i tvåfältigt avsnitt och 6 i enfältigt. Som synes har mötesolyckorna helt försvunnit
och singelolyckor med svår skadeföljd har kraftigt reducerats (två olyckor med
avkörning till höger dike varav en som enligt föraren beror på sjukdom). Dock
skall beaktas singelolyckan med volt över mitträcket. Omkörningsolyckor med
svår skadeföljd har inte inträffat men dessa svarar normalt bara för ca 6% av an-
talet svårt skadade eller dödade. Notera dock de två omkörningsolyckorna (utan
allvarliga personskador) med totalhavererade fordon vid påkörning av stillaståen-
de 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
mötesolyckor och i andra hand för singelolyckor som genomsnittligt fått markant
lindrigare skadeföljd.

Mot bakgrund av ovanstående kan det för ML finnas anledning att revidera ef-
fektuppskattningen 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 65% för MV. Om enbart dödade
betraktas 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 verifiera en effekt av vidtagna åtgärder (mitträcke plus sidoområde) på
50% för svårt skadade och dödade med statistiska metoder behövs ett olycksmate-
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rial för ett trafikarbete som är 2,5–3 gånger större än här analyserade. Detta trafik-
arbete kommer att uppnås under tredje kvartalet 2001. Men även om en verifie-
ring kan göras på denna nivå så kommer den skattade effekten att ha ett stort osä-
kerhetsintervall (konfidensintervall).

För vanlig 13 meters väg finns ännu inga data. Därför kvarstår den ursprungli-
ga bedömningen med en effekt på 20–30% för svårt skadade och dödade i länk-
olyckor och kanske upp till 50% med sidoområdesåtgärder. Detta innebär att i
stort sett alla svåra mötes- och omkörningsolyckor elimineras och att åtgärden
dessutom har ganska stora effekter på singelolyckor. Men korsningsolyckor för-
väntas inte reduceras. Detta innebär att den totala effekten blir lägre än för ML.

Räckespåkörningarna är fler än förväntat men det kan observeras en avtagande
trend på E4 Gävle–Axmartavlan, se avsnitt 3.3 ovan. Men på sträckorna som öpp-
nats under senhösten 2000 är det initialt höga tal. Ca 65% av räckespåkörningarna
sker i enfältiga avsnitt och detta även efter att belagda bredden har ökats med en
meter på Gävle–Axmartavlan.

Inom VV har gjorts en nationell djupstudie för olyckor med dödsolyckor under
åren 1998–99. Därvid gjordes bedömningen att dödade i mötes- och omkörnings-
olyckor med frontalkollision skulle kunna ha 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 posi-
tiv effekt. Det måste dessutom betonas att i djupstudien skattade effekter utgör
maximala skattningar. Ingen bedömning görs av att åtgärden även kan leda till
negativa bieffekter. Djupstudien återges i korthet i bilaga 4.

Såväl andelen svåra mötes- och omkörningsolyckor som risken för desamma
ökar märkbart med växande flöde, medan andelen singelolyckor minskar. Detta
innebär att åtgärd mot mötes- och omkörningsolyckor blir mer effektiv ju högre
trafikflödet är på åtgärdad väg.

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. Förstudiens bedömning
var att antalet olyckor och skadade skulle minska på grund av generellt mindre
monoton bilkörning och genomsnittligt större sidoavstånd mellan mötande fordon.
En tidigare första bedömning sträckte sig dock till maximalt 10% effekt på svårt
skadade och dödade.

För en samlad analys används 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 27,5
månader). Till detta läggs Lv100 Höllviken (4,8 km under 12 månader fram till
november 00). Tillsammans blir detta 245 miljoner axelparkm. Av detta har 22
miljoner axelparkm på E4 Gävle–Axmartavlan uträttats vid hastighetsgränsen 110
km/h. Detta är dock bara ca 9% och kan i detta sammanhang betraktas som för-
sumbart.
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I tabellen nedan redovisas därför två olika slags värden för normalt antal
olyckor vid hastighetsgräns 90 km/h och jämförs med observerat antal, precis
som för motsvarande metod ovan i avsnitt 6.2.1.

Hast.-
gräns

Normalt
   I II

Observerat

O 90 56 54 40 (38/37)
S 90 33 34 35 (31/29)

SSD 90 9,4 9,6 9 (7/5)
D 90 2,0 1,9 4 (2/0)

Som synes är skillnaden liten mellan material I och II. För både Karlshamn och
Höllviken gäller att inga mer omfattande sidoområdesåtgärder har vidtagits. Dess-
utom saknade målad del på E4 Gävle–Axmartavlan under nästan ett år flacka
slänter i enfältiga partier. Vid jämförelse med observerat utfall kan ett medelvärde
av de två kontrollmaterialen användas.

Som framgår av tabellen är observerade antalet olyckor färre än normalt. An-
talet skadade inklusive dödade är normalt medan antalet svårt skadade inklusive
dödade är ca 5% lägre än förväntat. Antalet dödade är fler än normalt. Samtliga
tre dödsolyckor (4 D och 2 LS) är dock som tidigare framhållits mycket speciella.
Om två eller alla tre räknas bort (värden inom parentes i tabellen) erhålles en po-
sitiv effekt på svårt skadade och dödade. Effekten skulle bli ca 25–50% (ej signi-
fikant) räknat på normalt utfall ca 9,5.

Olyckor med överkörning till vänster står dock för en stor del av de svåra ska-
deföljderna. Av de 40 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. Två olyckor med överkörning
till vänster med två dödade har dock inträffat under speciella omständigheter. Det
kan tilläggas att även i förstudiematerialet var andelen överkörningar till vänster
ca 35% på vanlig 13 m-väg och ML. Men det skall observeras att på norra delen
av E4 Gävle–Axmartavlan var denna andel mycket hög, över 50%. Här har en
reell minskning skett.

Även på E4 Deltavägen noteras en hög andel med överkörningar till vänster, se
avsnitt 5.5 ovan. Ca 45% av olyckorna (14 av 32) utgöres av överkörning till
vänster med personskador som följd i de flesta fallen. Enbart 3 av dessa 14 olyck-
or har slutat utan personskador och i 6 fall har det blivit allvarliga personskador.

Sammanfattningsvis kvarstår dock hypotesen att 2+1 med markering kan ha en
reduktion på upp mot 10% på svårt skadade och dödade men någon sådan effekt
kan ännu inte säkert fastställas. Detta väcker frågan huruvida 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. Redan den tidigare bedömda effekten om maxi-
malt 10% för länk skulle dock vara tillräcklig för att åtgärden är lönsam trots den-
na ganska låga effekt.

Helt obestridligt kan sägas att införa 2+1 med målning som en kortvarig etapp-
lösning till 2+1 med räcke synes försvarbart. Det vore dessutom fullt tänkbart och
befogat att förstärka utformningen med målade räfflor eller kantstolpar i mittlin-
jen. Denna åtgärd skulle förmodligen öka effekten ytterligare genom färre över-
körningar till vänster. Effekten på svårt skadade och dödade kan kanske bli upp
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mot 20%. Räfflor i mittlinjen synes vara särskilt lämpliga på vanlig 13 m-väg med
lågt flöde och 90 km/h. På en sådan väg förekommer vanligtvis korsningar och
utfarter samt långsamtgående trafik m.m.

6.3 Enkel före-efter-studie
Resultat som redovisats ovan i avsnitt 6.2 har varit av typen ”med-utan”, där ob-
serverat utfall jämföres mot ett ”normalt” utfall. Som ett komplement redovisas i
detta avsnitt även resultat av typen ”före-efter” för de två objekten E4 Gävle–Ax-
martavlan och E22 Karlshamn. Man skall då komma ihåg att båda dessa försöks-
sträckor 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 rent
slumpmässigt bli positivt. I dessa före-efter-beräkningar behålles den ursprungliga
indelningen på E4 Gävle i två delar, södra och norra delen. Den södra har haft
mitträcke under hela efterperioden medan hela den norra delen var målad fram till
oktober 99 och delvis till juni 00. Därefter har det varit mitträcke på hela sträckan.
Trafikarbetet vid målning svarar för ca 75% av det totala trafikarbetet på norra
delen. Tabellen nedan redovisar genomförda beräkningar.

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 okt87-dec97 10,2 113 88 24 7 11,1 8,6 2,4 0,7
Gävle N 17,7 okt87-juni97 9,7 123 135 54 13 12,7 13,9 5,6 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 okt87-dec97 10,2 113 88 24 7 11,1 8,6 2,4 0,7
Gävle N 17,7 okt87-juni97 9,7 123 135 54 13 12,7 13,9 5,6 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. dec 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 2,54 48 18 4 0 18,9 7,1 1,6 0,0 1,71 0,82 0,67 0,00
Gävle N 17,7 aug97-juni00 3,38 35 25 7 3 10,4 7,4 2,1 0,9 0,82 0,53 0,37 0,66
Karlshamn 12,2 sept98-juni00 2,29 16 13 2 1 7,0 5,7 0,9 0,4 0,63 0,67 0,17 0,21

D. Efter t.o.m. dec 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 2,54 48 18 4 0 18,9 7,1 1,6 0,0 1,71 0,82 0,67 0,00
Gävle N 17,7 aug97-juni00 3,38 33 21 4 0 9,8 6,2 1,2 0,0 0,77 0,45 0,21 0,00
Karlshamn 12,2 sept98-juni00 2,29 15 11 1 0 6,6 4,8 0,4 0,0 0,62 0,85 0,19 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 angiv-
na efterperioder generellt minskat med ca 20% jämfört med föreperioden. Antalet
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 på de två sträckorna med målning (två självmordsfall
och en med biltjuvar se ovan i 6.2.2). 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 re-
dovisar erhållna reduktioner för båda dessa beräkningsfall.
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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-dec00 2,5 28,1 21,9 6,0 1,7 48 18 4 0 71% -18% -33% -100%
Gävle N 17,7 aug97-dec00 3,4 42,9 47,0 18,8 4,5 35 25 7 3 -18% -47% -63% -34%
Karlshamn 12,2 sept98-dec00 2,3 25,5 19,5 11,5 4,9 16 13 2 1 -37% -33% -83% -79%

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 2,5 28,1 21,9 6,0 1,7 48 18 4 0 71% -18% -33% -100%
Gävle N 17,7 aug97-juni00 3,4 42,9 47,0 18,8 4,5 33 21 4 0 -23% -55% -79% -100%
Karlshamn 12,2 sept98-juni00 2,3 24,3 12,9 5,2 1,1 15 11 1 0 -38% -15% -81% -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 ca 75%, vilket är ungefär samma som i ”med-utan”-studien ovan i
avsnitt 6.2.1. För antal skadade och speciellt svårt skadade och dödade indikeras
däremot positiva effekter av mitträcket (20% för skadade och 30% för svårt ska-
dade inklusive dödade). Det senare är dock något lägre värde än det icke signifi-
kanta värdet som redovisas i avsnitt 6.2.1 ovan (55%).

Även för 2+1-väg med målning (Karlshamn och Gävle N fram till juli 00) upp-
visas resultat med positiva tendenser, ca 80% effekt för svårt skadade inklusive
dödade. I detta sammanhang skall dock noteras att det har varit övervägande 90
km/h i efterperioden jämfört med 110 km/h under hela förperioden.

I stort sett erhålles samma bild från både med-utan-studierna och före-efter-
studierna. I båda fallen framgår också att ”tur och otur” kraftigt kan påverka re-
sultaten så länge som det handlar om små absoluta tal. Slutligen måste understry-
kas att samtliga angivna effekter har stora osäkerhetsintervall. I nästa avsnitt re-
dovisas en mer sofistikerad före-efter-studie.

6.4 Före-efter-studie enligt Empirical Bayes Method och
effektskattning av olika åtgärder

6.4.1 Inledning
Ovan i avsnitt 6.2–3 har redovisats dels med-utan-studier (observerade utfall un-
der efterperioderna har jämförts med olika kontrollmaterial) och dels enkla före-
efter-studier (med försök att eliminera inverkan av påtagliga extremfall). Den för-
sta typen av studie siktar in sig på att belysa trafiksäkerheten och skatta effekten
på aktuella 2+1-vägar (med sidoområdesåtgärder) jämfört med genomsnittlig ny
väg som inte är 2+1-utformad. Den andra studien försöker mera direkt belysa ef-
fekten av att de just aktuella vägarna ändrats från icke 2+1-väg (utan sidoområ-
desåtgärder) till 2+1-väg (med sidoområdesåtgärder) med eller utan mitträcke och
eventuellt även sänkt högsta tillåten hastighet.

Ett stort problem är att det är svårt att veta vilken specifik åtgärdseffekt som
egentligen skattas eftersom flera åtgärder och förändringar vidtagits på samma
vägsträcka och dessutom vid olika tidpunkter. Det kan dessutom förmodas att de
vägar som åtgärdats i vissa fall i föresituationen har haft slumpmässigt stora ska-
de-/dödstal, varför det är viktigt att försöka eliminera s.k. regressionseffekter.

Antag att vi nu inledningsvis önskar skatta vilken reell effekt alla de vid-
tagna åtgärderna och förändringarna sammantaget har haft för de tre objek-
ten E4 Gävle–Axmartavlan Södra, E4 Gävle–Axmartavlan Norra respektive E22
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Karlshamn. Vi inriktar oss här bara på att skatta effekten avseende antal SSD
(svårt skadade eller dödade personer).

Generellt kan följande sägas:

• Gävle Södra har ändrats från en vanlig ML 110 km/h och utan sidoområdesåt-
gärder till 2+1_r med 110 km/h och med sidoområdesåtgärder.

• Gävle Norra har ändrats från vanlig ML 110 km/h utan sidoområdesåtgärder
till 2+1_m/2+1_r med 90/110 km/h (hittills huvudsakligen 90 km/h) och med
sidoområdesåtgärder.

• Karlshamn har ändrats från vanlig ML 110 km/h utan sidoområdesåtgärder till
2+1_m med 90 km/h och med vissa sidoområdesåtgärder.

Gävle Södra kan sålunda betraktas som ett typiskt 2+1_r objekt. Gävle Norra är än
så länge i första hand ett 2+1_m objekt med sänkt hastighetsgräns. Karlshamns-
objektet är det enda som förutom 2+1-åtgärd (markering utan mitträcke) även fått
permanent sänkt hastighetsgräns från 110 till 90 km/h.

Analysen kan delas upp i följande steg:

• Beräkna det ”sanna” förväntade antalet SSD för föreperioden (Mf). Detta kan
göras genom att på lämpligt sätt väga samman observerat utfall före (SSDf)
och normalt utfall (PREDf) för liknande typ av vägar. VTI har tidigare försökt
utarbeta sådana metoder fast då i första hand avseende antal olyckor eller
samtliga skadade inklusive dödade.

• Skatta förväntat antal SSD för efterperioden om åtgärden inte har någon effekt
eller om ingen åtgärd hade vidtagits, (Me). Detta kan göras genom en lämplig
framskrivning av Mf. Förutom antal år och trafik bör idealt även den generella
trafiksäkerhetsutvecklingen för antal SSD beaktas.

• Punkt- och osäkerhetsskatta förväntat antal SSD för efterperioden efter åtgärd,
(Meå). Detta görs med hjälp av observerat utfall efter (SSDe).

• (Om nödvändigt/lämpligt korrigeras SSDe för ”speciella” utfall. Exempelvis
kan olyckor p.g.a. självmord tas bort. Sådana medräknades inte tidigare i stati-
stiken (före 1994) och har ju inget direkt att göra med vägutformningen.).

• Punktskatta åtgärdseffekten samt bilda ett konfidensintervall för detsamma
genom att jämföra Meå (och dess konfidensintervall) med Me (som för enkel-
hets skull här betraktas som en parameter utan osäkerhet).

6.4.2 Förväntat antal före
”Sant” antal SSD under föreperioden (Mf) för respektive objekt beräknas enligt
följande:

Mf = PREDf + (0,05 × PREDf) / (1 + 0,05 × PREDf) × (SSDf - PREDf)

Som normalvärden för föreperioden (PREDf) har använts resultat från tidigare
studier (PM Brüde, Wretling, 1998) avseende 174 vägobjekt (13m-väg/ML, länk
plus korsning, 110 km/h, perioden 1991–96). Då ovannämnda formel används för
att beräkna Mf för antal polisrapporterade olyckor brukar värdet 0,20 användas
istället för som här 0,05 och om beräkningen avser samtliga skadade (lindrigt,
svårt eller dödade) brukar 0,10 användas. Vilket som är det ”riktiga” för SSD är
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inte klarlagt. Förutom 0,05 har här även 0,10 och 0,01 prövats (se tabell i slutet på
detta avsnitt) men resultaten blir någorlunda likartade i samtliga fall.

Tabellen nedan visar resultat enligt formeln ovan.

Antal föreår SSDf PREDf Mf Mf per år
Gävle Södra 10,2 24 30,9 26,71 2,62
Gävle Norra 9,7 54 37,9 48,44 4,99
Karlshamn 8,00 40 18,8 29,07 3,63

Observera att Mf är lägre än SSDf på både Gävle Norra och Karlshamn men högre
än PREDf. Men för Gävle Södra är situationen tvärtom.

6.4.3 Förväntat antal efter om ingen effekt eller om ingen åtgärd
Om man bortser från den generella trafiksäkerhetsutvecklingen och bara beaktar
efterperiodens längd samt förändring i ÅDT skulle det antal SSD ha kunnat för-
väntas för efterperioderna som anges i tabell nedan (Me). Detta under förutsättning
att ingen effekt eller inga åtgärder eller förändringar hade vidtagits. Me beräknas
som antalet efterår gånger trafikökningen gånger Mf per i tabellen ovan.

Antal efterår Trafikökning
efter (%)

Me

Gävle Södra 2,54 1,4 6,74
Gävle Norra 3,36 1,4 16,90
Karlshamn 2,29 1,0 8,32

6.4.4 Förväntat antal efter åtgärd
För efterperioderna redovisas nedan observerade utfall samt skattningar av för-
väntade antal SSD efter åtgärd. Meå punktskattas med hjälp av SSDe. Dessutom
redovisas ett approximativt 95% konfidensintervall för Meå som baserar sig på att
antalet SSD följer en negativ binomialfördelning.

Under efterperioderna har det inträffat några speciella olyckor. Två olyckor är
s.k. självmordsfall (1 dödad i vardera olyckan). Beroende på om nämnda olyckor
medräknas eller inte erhålls följande skattningar:

SSDe Meå,
punktskatt-

ning

Meå,
undre gräns

Meå,
övre gräns

Gävle Södra 4 4 0,54 12,96
Gävle Norra
(exkl. självmord)

7
6

7
6

1,72
1,28

17,63
16,12

Karlshamn
(exkl. självmord)

2
1

2
1

0,12
0,04

9,51
7,58

6.4.5 Skattade effekter
Skattade effekter (förändringar) erhålls genom att ställa punktskattningen samt
undre respektive övre konfidensgränsen för Meå i relation till Me i avsnitt 6.4.3.
Eftersom Me något förenklat här betraktas som en parameter blir det skattade kon-
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fidensintervallet för effekten egentligen något för snävt och har uppskattningsvis
bara konfidensgraden 90%.

Me Meå,

punktskatt-
ning

Meå,
undre gräns

Meå,
övre gräns

Skattad förändring
(%)
(osäkerhetsinter-
vall)

Gävle Södra 6,74 4 0,54 12,96 -41      (-92  -  +92)
Gävle Norra
(exkl. självmord)

16,90
16,90

7
6

1,72
1,28

17,63
16,12

-59      (-90  -  +4)
-65      (-92  -  -5)

Karlshamn
(exkl. självmord)

8,32
8,32

2
1

0,12
0,04

9,51
7,58

-76      (-99  -  +14)
-88      (-100  -  -9)

Följande kan noteras:

• För Gävle Södra (2+1_r och sidoområdesåtgärder men huvudsakligen 110
km/h) skattas ca 40% reduktion. Resultatet är dock inte alls signifikant skilt
ifrån noll. Konfidensintervallet sträcker sig alltifrån ca 90% reduktion till 90%
ökning.

• För Gävle Norra (blandat 2+1_m och 2+1_r, sidoområdesåtgärder samt hittills
omfattande hastighetssänkning till 90 km/h) visar resultaten på grovt ca 60–
65% reduktion, vilket kan förefalla mycket. Resultatet är nära nog signifikant
skilt ifrån noll (ingen reduktion) men konfidensintervallet sträcker sig alltifrån
ca 90% reduktion till ca 0% reduktion. Det skall noteras att ingen olycka med
svårt skadad inträffat under tiden mitträcke funnits.

• För Karlshamn (2+1_m och sidoområdesåtgärder samt permanent sänkt has-
tighetsgräns till 90 km/h) skattas hela ca 80% reduktion vilket också kan före-
falla mycket. Resultatet är nära nog signifikant skilt ifrån noll men konfi-
densintervallet sträcker sig alltifrån ca 100% reduktion till ca 0% reduktion.

• För att få en uppfattning om rimligheten av erhållna skattade effekter skall
nämnas att ombyggnad av vanlig 13m-väg eller motortrafikled (90 eller 110
km/h) till motorväg (110 km/h) förväntas reducera antalet SSD med ca 65%.

Sammantaget kan man alltså hittills för just de här tre studerade objekten, kanske
något förvånande, skönja det mest positiva resultatet för Karlshamn, det näst mest
positiva för Gävle Norra medan Gävle Södra hamnar först på tredje plats. Spon-
tant hade man nog förväntat sig den rakt motsatta ordningsföljden. Handlar det
bara om slumpens skördar eller kan det finnas några reella förklaringar.

En betydelsefull faktor är det höga olycksutfallet i föreperioden. Med här vald
metod leder detta till ett högt Mf, högre än PREDf, och därmed ett högt Me. För
Gävle Södra är situationen den omvända, ett lågt Mf, lägre än PREDf, och därmed
ett lågt Me. Detta påverkar i hög grad effektskattningen.

Men vilken betydelse har det faktum att det endast är Karlshamn som fått per-
manent sänkt högsta tillåten hastighet från 110 till 90 km/h samt att även Gävle
Norra till stor del haft sänkt till 90 km/h under efterperioden? Nedan redovisas
trafikarbetets fördelning före och efter åtgärd för de olika objekten.
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Trafikarbete före (%) Trafikarbete efter (%)
110 km/h 90 km/h 110 km/h 90 km/h

Gävle Södra 85 15 68 32
Gävle Norra 94 6 27 73
Karlshamn 75 25 0 100

6.4.6 Effekten av 2+1, målning/räcke, sidoområdesåtgärder respekti-
ve ändrad hastighet?

Så långt möjligt skulle man naturligtvis vilja försöka differentiera skattade reduk-
tioner efter:

• Effekt av 2+1_r alternativt 2+1_m.
• Effekt av sidoområdesåtgärder
• Effekt av sänkt hastighetsgräns
• Generella trafiksäkerhetsutvecklingen

Enligt en grov bedömning torde antalet SSD för här aktuella efterperioder gene-
rellt ha minskat med ca 10–20% jämfört med föreperioderna.

Enligt VVs bedömningar förväntas sidoområdesåtgärdseffekten vara knappa
20% reduktion om mitträcke saknas och knappa 10% om mitträcke finns.

Faktiska hastigheterna är normalt ca 8 km/h högre om hastighetsgränsen är 110
km/h jämfört med 90 km/h. Hastigheten antas påverka antal SSD enligt tredje-
potenssambandet. Vid antagande om faktiska hastigheter i storleksordningen 107
respektive 99 km/h förväntas ca 25% fler SSD om högsta tillåten hastighet är 110
km/h än om 90 km/h. Eller omvänt ca 20% färre SSD om 90 km/h istället för 110
km/h. Vad gäller Gävle Södra kan noteras att samtliga SSD registrerats då hastig-
hetsgränsen varit 110 km/h.

Först sedan erhållna totaleffekter rensats från effekter beroende på sidoområ-
desåtgärder och hastighetsändringar samt den generella utvecklingen kvarstår de
rena 2+1-effekterna.

• För Gävle Södra skall effekten fördelas mellan 2+1_r och sidoområdesåtgär-
der.

• För Gävle Norra skall effekten fördelas mellan 2+1_m, 2+1_r, sidoområdesåt-
gärder och hastighetsminskning.

• För Karlhamn skall effekten fördelas mellan 2+1_m, sidoområdesåtgärder och
sänkt hastighetsgräns.

Här erhållna resultat pekar på att den rena 2+1-effekten av mitträcke på Gävle
Södra skulle vara ca 25% och tillsammans med sidoområdesåtgärder ca 35%. Re-
sultaten pekar också på att hastighetsgränsen borde sänkas till 90 km/h för att öka
effekten sett i ett före-efter-perspektiv. Vidare pekar resultaten på att även om
rena effekten av 2+1 med målning skulle vara betydligt lägre så kan denna åtgärd
tillsammans med sidoområdesåtgärder och sänkt hastighetsgräns till 90 km/h vara
väl så effektiv.

Avslutningsvis redovisas SSD-utvecklingen årsvis för de olika objekten i efter-
följande figurer. Det skall då påpekas att i efterperioden finns ingen dödad på
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Gävle Södra. På Gävle Norra finns ingen död eller svårt skadad under tiden mitt-
räcke funnits uppsatt.

Gävle-Axmartavlan  Södra delen (exkl. viltolyckor)
2+1 mitträcke alltsedan juni 1998
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Gävle-Axmartavlan Norra delen (exkl. viltolyckor)
2+1 målat aug 97, hälften räcke okt 99, helt räcke juni 2000
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Karlshamn (exkl. viltolyckor)
2+1 målat alltsedan september 1998
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Tabeller:
Översikt över erhållna data samt gjorda beräkningar:

M-f
Föreår SSD-f PRED-f a=0,10 M-f per år Efterår Trafökn M-e SSD-e M-eå M-eå ug M-eå ög Reduktion ug ög

Gävle Södra 10,2 24 30,9 25,69 2,52 2,54 1,014 6,49 4 4 0,54 12,96 -38% -92% 100%

Gävle Norra 9,7 54 37,9 50,64 5,22 3,36 1,01 17,7 7 7 1,72 17,63 -60% -90% 0%
(exkl. självmord) 9,7 54 37,9 50,64 5,22 3,36 1,01 17,7 6 6 1,28 16,12 -66% -93% -9%
(exkl. självmord och biltjuvar) 9,7 54 37,9 50,64 5,22 3,36 1,01 17,7 4 4 0,54 12,96 -77% -97% -27%

Karlshamn 8 40 18,8 32,64 4,08 2,29 1 9,34 2 2 0,12 9,51 -79% -99% 2%
(exkl. självmord) 8 40 18,8 32,64 4,08 2,29 1 9,34 1 1 0,04 7,58 -89% -100% -19%

M-f
Föreår SSD-f PRED-f a=0,05 M-f per år Efterår Trafökn M-e SSD-e M-eå M-eå ug M-eå ög Effekt ug ög

Gävle Södra 10,2 24 30,9 26,71 2,62 2,54 1,014 6,74 4 4 0,54 12,96 -41% -92% 92%

Gävle Norra 9,7 54 37,9 48,44 4,99 3,36 1,01 16,9 7 7 1,72 17,63 -59% -90% 4%
(exkl. självmord) 9,7 54 37,9 48,44 4,99 3,36 1,01 16,9 6 6 1,28 16,12 -65% -92% -5%
(exkl. självmord och biltjuvar) 9,7 54 37,9 48,44 4,99 3,36 1,01 16,9 4 4 0,54 12,96 -76% -97% -24%

Karlshamn 8 40 18,8 29,07 3,63 2,29 1 8,32 2 2 0,12 9,51 -76% -99% 14%
(exkl. självmord) 8 40 18,8 29,07 3,63 2,29 1 8,32 1 1 0,04 7,58 -88% -100% -9%

M-f
Föreår SSD-f PRED-f a=0,01 M-f per år Efterår Trafökn M-e SSD-e M-eå M-eå ug M-eå ög Effekt ug ög

Gävle Södra 10,2 24 30,9 29,27 2,87 2,54 1,014 7,39 4 4 0,54 12,96 -46% -93% 75%

Gävle Norra 9,7 54 37,9 42,32 4,36 3,36 1,014 14,9 7 7 1,72 17,63 -53% -88% 19%
(exkl. självmord) 9,7 54 37,9 42,32 4,36 3,36 1,014 14,9 6 6 1,28 16,12 -60% -91% 8%
(exkl. självmord och biltjuvar) 9,7 54 37,9 42,32 4,36 3,36 1,014 14,9 4 4 0,54 12,96 -73% -96% -13%

Karlshamn 8 40 18,8 22,15 2,77 2,29 1 6,34 2 2 0,12 9,51 -68% -98% 50%
(exkl. självmord) 8 40 18,8 22,15 2,77 2,29 1 6,34 1 1 0,04 7,58 -84% -99% 20%
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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 och flerfältsvägar.

Analyserna gjordes för beläggning med PMS-modellen baserat på åtgärdskrite-
rierna i RUD 90 och för övriga driftåtgärder utifrån standardkraven i Grundpaket
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 upp-

står.
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.

I halvårsrapport 1-2000, VTI notat 67-2000, görs en ingående redovisning av
erfarenheter och bedömningar relativt förstudien. Några nya uppföljningar av
drift- och underhållskostnader och väglag har inte gjorts på 2+1-sträckor sedan
förra halvårsrapporten. Slutsatserna har dock delvis modifierats, se nedan, baserat
på i första hand:

• mer omfattande räckespåkörningsstatistik
• översyn av VVs drift- och underhållskostnadsmodell för planering.

DoU-kostnader för 13 m vägar och motortrafikleder
Förstudien utgick från DoU-kostnadsmodell (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 års-
dygnstrafik (ådt) låg på ca 150 kkr/km (exkl. skattefaktor) mot ca 95 kkr för en
vanlig 13 m väg vid samma flöde.

DoU-kostnadsmodell i EVA 2.1 har setts över av KTH i ett parallellt pågående
effektprojekt baserat på en mindre enkätundersökning till regionerna Resultatet
indikerar att skillnaderna mellan vägtyperna liksom flödesberoendet är betydligt
mindre. Nivån för en motortrafikled med ÅDT ca 8 500 axelpar bedömdes ligga
på ca 120 kkr/år och km (exkl. skattefaktor) och utan någon skillnad mot vanlig
13 m väg oavsett trafikflöde. Efter halvårsrapport 1-2000 har VV vid jämförelser
med budgetnivån för drift och underhåll ökat nivån till ca 170 kkr/år och km.
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Uppföljningarna i projekt alternativ 13 m-väg indikerar väsentligt mycket lägre
drift- och underhållskostnader, t.ex. för E4 Gävle–Axmartavlan med kontroll-
sträcka ca 15 000 kr/km och år exklusive beläggning, vägmarkering och andra
åtgärder med stora åtgärdsintervall. Förstudien pekade på beläggningskostnader
kring 30 kkr/km och år givet nuvarande RUD-kriterier.

Merkostnader för 2+1 med räcke vid motortrafikled
Merkostnaderna för 2+1 räcke på Gävle–Axmartavlan enligt förstudien och nuva-
rande bedömningar, i båda fallen drygt 100 kkr/km och år, redovisas per åtgärd i
tabellen nedan. Ökningen procentuellt var i nivån 80% för förstudien ( 125/150),
ca 100% (120/120) i förra halvårsrapporten och nu ca 65% (110/170). Orsaken till
skillnaderna är de olika bedömningar som gjorts av grundnivån för motortrafikle-
der.

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 0,7 st/Mapkm (drygt 2 per km o år) a 10
kkr för räckes- och 25 kkr/Mfkm för bilrepara-
tionlagning; dvs. ca 20 kkr/km o år för räck-
eslagning och ca 50 kkr för bilreparationer (att
jämföra med 90 kkr i förra halvårsrapporten)

Beläggning:
ingen fördyring med en nivå på ca 35 kr/km
och år

spårdjup säger en fördyring med 10 kkr/km
och år, men marginellt lägre än för breda kf.

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 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 105–110 kkr/km o år (att jämföra med 115–

120 kkr/km och år i förra halvårsrapporten)

I förstudien antogs att kostnaden för beläggningsunderhåll skulle uppgå till ca 30–
40 kkr/km och år. Detta blev då ingen fördyring jämfört med en normal 13 m-väg
med breda vägrenar. Men på E4 Gävle–Axmartavlan fanns breda körfält före åt-
gärd. Detta innebär enligt beräkningar i förstudien en kostnad på ca 47 kkr/år och
således har kostnaden marginellt sjunkit.

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 lig-
ger hittills på ca 0,7 (0,85 i förra halvårsrapporten) för E4 Gävle–Axmartavlan
men har en sjunkande trend. Initialnivån har hittills varit hög också på E4 Ljungby
och E18 Västerås–Sagån. Uppföljningarna under 2001 och 2002 kommer att ge
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bättre underlag för att bedöma den långsiktiga frekvensen av räckespåkörningar
och hur den påverkas av typsektion och visuella åtgärder.

Räckeslagningskostnaden på Gävle–Axmartavlan ligger nu på ca 10 000 kr per
påkörning. Lagningen sker genom avstängning av omkörningsfältet med TMA-
skydd. Hastigheten skyltas ner i båda riktningarna och VMS-skyltarna ställs på
”Vägarbete”. Reparationskostnaderna – för både bil och räcke – betalas av försäk-
ringssidan. Försök har gjorts att via försäkringsbolagen få uppgift om genomsnitt-
liga kostnader för bilreparationer. Detta har inte lyckats. Vägverkets haveriutreda-
re Göran Selander bedömer kostnaderna till ca 50 000 kr på en nyare bil. I brist på
bättre underlag skattas medelkostnaden till 25 000 kr.

Arbetsmiljön vid räckeslagning är ett problem. En allvarlig incident med på-
körning av skärmvagn har inträffat enligt ovan. Arbetena på Gävle–Axmartavlan
följer den trafikanordningsplan som tagits fram för räckeslagning.

De totala kostnaderna för räckesreparationer (exklusive skattefaktor) blir med
dessa kostnader:
• räckeslagning 5–10 kkr/miljon fkm
• bilreparationer 25–50 kkr/miljon fkm

Den lägre siffran avser påkörningsfrekvensen 0,5 och den högre 1,0 per miljon
apkm. Som tidigare påpekats är andelen markant högre under vintermånaderna.

Vinterväghållning
Förstudiens bedömning var att vinterväghållningskostnaderna på 2+1-vägar med
räcke skulle mer än fördubblas från ca 20 kkr/km o säsong till drygt 50 kkr/km o
säsong. Den största merkostnaderna skulle utgöras av kantstolpstvättning, se ta-
bell nedan.

An- Åtgärd 4-kf med räcke 13:2+1_räcke 13 m 9 m
Tal kostnad/tillfälle kr/km k*13 m kr/km k*13 m kr/km kr/km
30 plogning 400 1,7 230 1,0 230 130
30 saltning 310 4,2 147 2,0 74 65
30 kantstolptvätt 1 080 3,1 1 378 3,9 351 351
1 snödikning 371 1,0 515 1,4 371 371

Per säsong kkr 54 53 20
Nuvärde 60 år Milj
kr

1,6 1,6 0,6

Förstudien redovisade stora åsiktsskillnader beträffande:
• svårigheterna att ploga och riskerna för låga ploghastigheter; från smärre till

stora problem
• förekomst av vatten samt snövalls- och isbildning vid mitträcket, från smärre

till stora problem

Föreliggande halvårsrapport innehåller inga nya uppföljningsdata.
Vinterväghållningen har i stort sett gått bra. De uppföljda kostnaderna både för

2+1-räcke och 2+1-målat ligger på ca 18 000 kr/km och säsong och marginellt
lägre för kontrollsträckan. Huvudorsaken är att merkostnaderna för kantstolptvätt-
ning varit väsentligt lägre. Antalet tvättar har varit betydligt lägre än förväntat.
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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 att köra om leder till kolonner bakom
plogfordonen. För en plogsträcka på 10 km kan det bli kolonner på 20 till 50 for-
don 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 monte-
rade i beläggningskant. Dessa snövallar måste lastas ut i lågtrafiktid. Detta har i
princip skett en gång per vintersäsong. Arbetet görs i en riktning i taget. Väg E4
enkelriktas då med hjälp av VMS-skyltarna och den fasta omledningen till gamla
väg E4

Saltåtgången har minskat istället för att öka. Orsaken bedöms att det med 2+1-
lösningen blivit en mindre total yta som saltas. Uppföljningen gjordes innan stöd-
remsan belades.

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). Räckesreparatio-
ner 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.

Beläggning, markering, räcken och diken åtgärdades före öppnandet.
Förstudien bedömde omlednings- och trafikantkostnaderna för fasta arbeten till

ca 20 kkr/km och år räknat på 1 omledning vart tredje år och km. Kostnaden
grundades på 50 kkr i fast kostnad per omledning plus 6 kkr per dag i rörlig kost-
nad plus ca 1,4 kr/passerande fordon vid delsträckelängd 1,5 km motsvarande ca
7 000 kr/dag och km.

Omledningar vid fasta arbeten sköts inte med överledningar enligt förstudiens
antaganden. Vägen enkelriktas istället med VMS-skyltar. Investeringarna i VMS-
skyltar, vägvisning för omledning och driftkostnader för detta samt trafikantkost-
naderna vid omledning bedöms ligga i samma årsnivå som förstudiens bedöm-
ningar.
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8 Erfarenheter från planering och projektering
8.1 Utvecklingsprogrammet
Läget för de ursprungliga sju projekten i utvärderingsprogrammet framgår av ned-
anstående tabell. Den sista etappen av motortrafikleden E4 Gävle–Axmartavlan
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 undantag 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 un-
der 2000, t.ex. E4 Ljungby, E22 öster Karlshamn, Lv 222 Värmdövägen och E18
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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 nybygg-
da delen av E22, Hossmo–Söderåkra i Kalmar län för trafik hösten 2000.

Inriktningsbeslutet innebär för vanliga 13 m-vägar restriktivitet innan erfaren-
heter 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 samt Rv 11 och 23 i Skåne. Ytterligare ett antal
vanliga 13 m vägar kommer att byggas om till 2+1 under 2001 och 2002.

Ett antal ”vanliga” 13 m-vägar med konventionell utformning har också redan
öppnats, t.ex. E12 ”Obbolavägen” 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. Skälen för detta är att på aktuella 110-vägar men även på 90-vägar den
faktiska gång- och cykeltrafiken är mycket liten. Detta visar sig också i att antalet
svåra GC-olyckor på sträcka är mycket begränsat. Det ingick i beslutet att accep-
tera att de ca 5 m breda enfältiga sträckorna skulle innebära ett antal nackdelar,
som störningar vid haverier och långsamgående trafik, begränsningar för dispens-
transporter och något sämre utryckningsförhållanden vid de mycket sällsynta svå-
ra olyckorna Syftet med utvecklingsprojekten var bland annat att se om denna
strategi är genomförbar.

De fyra 2+1-utvecklingsprojekten blir alla breddade till ca 14 m. Det har varit
svårt att skapa förståelse för effektivitetsresonemanget och den ”kortsiktiga” tra-
fiksäkerhetsmålsättningen Regionerna har alla mer eller mindre kraftfullt agerat
för högre standard Kostnaderna har därigenom också hamnat över beslutets in-
riktning på 1–2 miljoner kr/km.

Inriktningen för de ”nya” projekten är dock generellt en större förståelse för ar-
gumenten 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, Lv 222 Insjön–Mölnvik och E22 öster Karlshamn byggs
alla med 13 m vägbredd medan E22 Hossmo–Söderåkra blir ca 14 m. Det sist-
nämnda 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 inriktning av typsektioner i nästa planeringsomgång med 2+1-väg
med räcke även som nybyggnadsalternativ har varit på remiss hos regionerna.
Beslut väntas under våren 2001.
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Det finns numera också rekommendationer från Räddningsverket om utryck-
ningsverksamheten på 2+1-vägar, där 5 m bredd i princip accepteras.

8.4 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 va-
rit; 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-
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 och i flera
fall ganska långa planeringsprocesser. Anledningen är att regionerna och omvärl-
den önskar/kräver högre standard och kostnader i olika avseenden beträffande
bredd, vägrenar och GC-trafik. Det pågår arbete med att ta fram en kostnads-
sammanställning för genomförda och pågående projekteringar.
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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. Under större delen av år 2000 har kontinuerliga trafik-
räkningar utförts. Dessa pekar på ett ÅDT-värde under år 2000 på 7 500 for-
don/dygn, vilket motsvarar 9 300 axelpar/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 in-
nan 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 kör-

fältstavlan 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-
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hetsbegränsningen 90 km/h med lokala 70 och 50-begränsningar på sträckor med
verksamhet.
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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.

Från och med 99-11-01 har hastighetsgränsen på kvarvarande målad delsträcka, ca
9 km, sänkts till 90 km/h (vinterhastighet).
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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. Således existerar inte längre de två delsträckorna utan hela sträckan är
från och med midsommar 2000 försedd med mitträcke.

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 mätningar till och med 1999
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-
reformen 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.
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• 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.

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 för-
väntat.

Om en sammanfattande slutsats av samtliga utförda mätningar görs med anta-
gande 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 tvåfälti-
ga 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 tvåfäl-
tiga avsnitt. Detta innebär samma hastighet som under år 1996 med breda kör-
fält.

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 kal-
lad floating-car-teknik, vilket innebär att en instrumenterad bil framföres i trafiken
över en förutbestämd sträcka och kontinuerligt mäter tid, sträcka och hastighet
över korta vägavsnitt. Körinstruktionen för föraren var att köra med hastigheten
110 km/h där så var möjligt och inga framförvarande fordon hindrade. I tvåfältiga
avsnitt fick dock denna hastighet överskridas vid omkörning av långsammare for-
don. Dock tilläts inte någon hastighetsökning för ”ikappkörning” av framförva-
rande fordon i tvåfältiga avsnitt.

Resultaten av denna restidsmätning redovisas i halvårsrapport 1-2000, VTI
notat 67-2000.

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. Avsik-
ten 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 Medelhastig-
het 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 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 tvåfäl-
tigt.

• 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. Flödespåverkan är noterbar vid timflöden
över ca 600–800 f/h.

Ovanstående data från mätningen i april 2000 tyder på en ökning i tvåfältsav-
snitt på räckesdelen med 6,5 km/h jämfört med hastighetsgräns 90 km/h och ök-
ning i enfältiga avsnitt med 5 km/h. Det synes som om mitträcket har en viss has-
tighetsreducerande effekt i enfältiga avsnitt eftersom motsvarande ökning var 8–
10 km/h på målade enfältiga avsnitt sommaren 1999. En skattning av hastigheten
vid 110 km/h på räckesdelen på grundval av tillgängliga data blev enligt följande:
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• 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.

2.3 Punktmätningar under 2000
I september 2000 genomfördes en mätning i fem olika mätsnitt längs den aktuella
sträckan, tre på den södra delen med mitträcke och två på den norra delen som
tidigare var målad. Men även denna del är nu försedd med mitträcke, se föregåen-
de avsnitt 1, och således fanns mitträcke i alla fem mätsnitten. Dessa mätningar
var en andra eftermätningen inom ramen för mätprogrammet på Gävle–Axmar-
tavlan.

Mätningarna genomfördes under ett dygn exakt samma veckonummer och
veckodag som 1998. Dygnsflödet var ca 3 500 fordon norrut och ca 4 000 fordon
söderut. Tyvärr blev det stort bortfall i tre snitt (beroende på riktning) varför en
ommätning gjordes i dessa tre snitt två veckor senare i början på oktober men på
samma veckodag. Även då var dygnsflödet 3 500 till 4 000 fordon.

Tabell 2 nedan redovisar uppmätt medelreshastighet över hela dygnet för per-
sonbilar för respektive mätsnitt. Jämförelse görs med resultaten från 1998 och från
i april 2000 i tre snitt. Observera att vid mätningen 1998 var hastighetsgränsen 90
km/h och de två sista snitten hade målning. Nu har alla fem snitt mitträcke. Jämfö-
relsen med april avser tider på förmiddag med jämförbara timflöden, se ovan i
avsnitt 2.2.



Bilaga 1
Sid 7 (31)

VTI notat 23-2001

Tabell 2  Uppmätta medelhastigheter (km/h) för pb september–oktober 2000 och
jämförelse med data från september 1998 och april 2000.

Riktning Utformning Medelhastig-
het pb
(km/h)

Förändring
från 1998

(km/h)

Förändring
från april

(km/h)
Norrut 2 fält mitträcke 112,3 6,3 -1,1

1 fält mitträcke och
sidoräcke av stål

99,9 3,4 0

1 fält mitträcke 106,1 5,9 0,4
2 fält, tidigare målat 111,4 7,3 -
1 fält, tidigare målat 107,1 5,2 -

Söderut 1 fält mitträcke 104,8 5,6 1,1
2 fält mitträcke och

sidoräcke
108,2 7,5 0,9

2 fält mitträcke 110,8 6,9 0,4
1 fält, tidigare målat 107,2 5,5 -
2 fält, tidigare målat 111,7 6,8 -

Jämfört med 1998 då hastighetsbegränsningen var 90 km/h är ökningen ca 7 km/h
i tvåfältiga avsnitt och ca 5,5 km/h i enfältiga avsnitt. Jämfört med april 2000 är
hastigheten oförändrad i riktning norrut men det tycks finnas en liten ökning i
riktning söderut på knappt 1 km/h. I det enfältiga avsnittet norrut med sidoräcke är
dock ökningen lägre och hastigheten är här ca 100 km/h.

I den fasta mätpunkten vid övergång två till ett körfält (ej med i tabellen ovan)
var ökningen 9,5 km/h i riktning norrut (slutet på tvåfält) och 4,3 km/h söderut
(början på enfält). Det är naturligt att ökningen är högre respektive lägre i detta
läge jämfört med mitt på ett avsnitt.

Resultaten ovan stämmer väl överens med resultaten i april. Mitträcket synes i
enfältiga avsnitt ha en viss hastighetsreducerande effekt, eftersom ökningen var
8–10 km/h på målade enfältiga avsnitt sommaren 1999 mot 5,5 km/h i september–
oktober i enfältiga avsnitt med mitträcke. Dessutom har sidoräcket av stålbalk
också en hastighetsreducerande effekt.

På grundval av mätningarna under april och september år 2000 görs följande
skattning av hastigheten vid 110 km/h på Gävle–Axmartavlan:

• Reshastigheten för pb på 2+1 med räcke ligger på genomsnittlig nivå 108,5
km/h med en skillnad på ca 5 km/h mellan enfältiga och tvåfältiga avsnitt.
Detta gör 111 km/h på tvåfältiga avsnitt och 106 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.

Det kan tilläggas att under topptrafiktimmarna kl. 15–18 var hastigheten för pb ca
1 km/h högre i tvåfältiga avsnitt med ungefär samma i enfältiga.
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För lastbil utan släp ligger reshastigheten på nivån 95,5 km/h med en differens
på 1,5 km/h mellan två- och enfältigt. Lastbilar med släp ligger genomgående på
nivån 85–85,5 km/h med det högre värdet i tvåfältigt.

Jämfört med 1996 då hela sträckan hade breda körfält och hastighetsbegräns-
ning 110 km/h är hastigheten för pb genomsnittligt ca 2 km/h lägre. Motsvarande
data för lb är ca 1 km/h lägre och för lbs 0,5 km/ högre.

I figur 1 nedan redovisas hastighetsutvecklingen för alla mätningar under åren
1997–2000. Under 1997 var det ML med breda körfält i de tre södra mätsnitten
(sektion mindre än 19/000). De två norra mätsnitten hade målad utformning åren
1997–september 1999. I figuren redovisas för tvåfältiga avsnitt hastigheten per
körfält och totalt för båda fälten.

Reshastighet, Från Gävle, Norrut, Personbilar
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Figur 1  Uppmätta reshastigheter (km/h) för pb i sex mätsnitt år 1997, 1998 och
2000. Riktning norrut överst och söderut underst.
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I figuren redovisas också data från den fasta mätstationen vid övergångssträckan.
Det skall dock noteras att i riktning söderut är hastigheten systematiskt ca 4 km/h
för hög. Hastighetsbegränsningen är 110 km/h år 2000 och 90 km/h år 1997–98.

2.4 Punktmätningar inom ramen för Ts-reformen
Vägverket genomför sedan hösten 1996 ett landsomfattande mätprogram inom
ramen för den så kallade Ts-reformen. Därvid slumpades mätpunkter ut på väg-
nätet enligt speciell metod. Under 1996 och 1997 mättes i fem snitt mellan Gävle
Norra och Hagsta. För år 1996 var hastighetsbegränsningen 110 km/h och mät-
ning gjordes då i början av september.

För år 1997 var hastighetsbegränsningen 90 km/h. Mätningen var nu flyttad till
slutet av juni. Alla punkter mättes veckan efter midsommarhelgen. Båda dessa år
var vägen ML med breda körfält.

För 1998 och framåt har fem helt nya snitt slumpats fram på sträckan Gävle
Norra–Hagsta. Ett snitt placerades på räckesdelen medan fyra hamnade på målad
del av 2+1-vägen. Snittet på räckesdelen, sektion 10/400, har bara mätts i riktning
norrut. Första snittet på målad del, sektion 19/540, mättes enbart söderut under
1998 men i båda riktningarna 1999.

För år 1998 var hastighetsbegränsningen 90 km/h. Mätningen utfördes i slutet
av juni precis som 1997. Fyra snitt mättes veckan efter midsommarhelgen och ett
snitt, i sektion 20/560, mättes i början på juli.

För år 1999 var hastighetsgränsen höjd till 110 km/h. Även nu gjordes mätning
i slutet på juni, men i veckan före midsommar. Tre punkter mättes tisdag–onsdag
före midsommar och två punkter, sektion 10/400 och 24/060 mättes onsdag till
torsdag före midsommar. På torsdagen var det mycket hög trafik i riktning norrut
med höga hastigheter, även på förmiddagen, varför flödet i dessa två snitt är högre
än i de andra.

En översikt med mer detaljerad redovisning av mättider och redovisning av re-
sultaten finns i halvårsrapport 2-99, VTI notat 27-2000, för åren 1996 till 1999.
En sammanfattande resultatredovisning finns ovan i avsnitt 2.1.

Vid mätningen år 2000 användes samma fem mätsnitt som åren 1998–99. Men
nu är det mitträcke vid samtliga snitt. Därför mättes bara i en riktning per mätsnitt,
norrut i det snitt som haft mitträcke sedan 1998 och söderut i övriga fyra, som
tidigare hade målning. Hastighetsgränsen var 110 km/h precis som 1999. Även nu
år 2000 gjordes mätningen i veckan före midsommar. Fyra punkter mättes tisdag–
onsdag och en punkt, sektion 29/020, mättes onsdag–torsdag. Men i sydlig rikt-
ning var inte flödet markant mycket högre på torsdagen än föregående dagar.

I figur 2.1–2.2 redovisas resultatet från dessa mätningar i form av medelres-
hastighet för personbilar i de olika snitten och dessa speglar effekten av dels den
höjda hastighetsgränsen från 1998 till 99 och dels införande av mitträcke på norra
delen. För jämförelse är resultaten från 1996 och 97 redovisade längst till vänster i
respektive figur. (Observera att resultaten för 1998 skiljer sig från vad som redo-
visas i halvårsrapport 2-99. En förnyad kvalitetskontroll har lett till en ny bearbet-
ning med reviderat värde i ett snitt, sektion 10/400, och byte av riktning i sektion
19/540 och 29/020).
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Personbilar, Mot Hagsta, Norrut
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Figur 2.1  Reshastighet för pb i fem mätsnitt i riktning norrut 1998–2000 jämfört
med resultaten från 1996 och 1997. Värdet för sektion är angivet i projektering-
ens koordinatsystem. Hastighetsbegränsning 90 km/h år 1997 och 1998 samt 110
km/h övriga år.

För mätning i riktning 1 norrut (figur 2.1) kan följande observationer göras:

• Generellt sett ökade hastigheter på 2+1-väg vid höjning från 90 till 110 km/h
år 1999. Men hastigheterna för pb är dock lägre än för 1996.

• Ökning med 7 km/h i sektion 10/400, enfältigt avsnitt med mitträcke och si-
doräcke. Men under 1999 är det till större delen trafik dagen före midsom-
marafton med uppskruvad hastighetsnivå, medan det under 1998 var en van-
lig vardag precis efter öppnandet av södra delen med mitträcke. Dock har
hastighetsökningen fortsatt under 2000 och nivån ligger på nästan 106 km/h.

• I övriga snitt en ökning med 4,5–12 km/h. I sektion 20/560 enbart ökning
med 4,5 km/h i tvåfält målat, men här var nivån hög under 1998, förmodligen
på grund av en fredag (3/7). Snittet i övergångssträckan ligger ca 50–70 m in
på enfältigt avsnitt.

I figur 2.2 visas motsvarande data för riktning söderut. Här finns fyra snitt som
mätts år 2000 mot bara ett i nordlig riktning. För dessa fyra snitt var det målad
utformning under 1998 och 1999, men mitträcke år 2000.
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Personbilar, Mot Gävle, Söderut
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Figur 2.2  Reshastighet för pb i fem mätsnitt i riktning söderut 1998–2000 jämfört
med resultaten från 1996 och 1997. Värdet för sektion är angivet i projektering-
ens koordinatsystem. Hastighetsbegränsning 90 km/h år 1997 och 1998 samt 110
km/h övriga år.

För mätning i riktning 2 söderut (figur 2.2) kan följande observationer göras:

• Generellt sett ökade hastigheter på 2+1-väg vid höjning från 90 till 110 km/h.
Men hastigheterna för pb är dock lägre än för 1996.

• Ökningen är 4,5–10 km/h med den största ökningen i enfältigt avsnitt under
år 1999. Snittet i övergångssträckan ligger i slutet på tvåfält och har en mind-
re ökning.

• En konsekvent minskning i hastighet för år 2000 med mitträcke. Minskningen
är 1,5–3 km/h med minsta reduktionen i tvåfältigt avsnitt.

Hastigheten är genomgående lägre än mätningen i september redovisad ovan i
avsnitt 2.3. Detta beror troligen på att mätningarna är utförda kring midsommar
med stort inslag av semestertrafik med lägre hastighetsanspråk. Men tendensen är
densamma, nämligen att mitträcket synes reducera hastigheten något vid 110
km/h. Det finns ingen anledning att revidera de slutsatser som redovisas i avsnitt
2.3 ovan.

Som komplettering till ovanstående mätsnitt finns fyra kontrollpunkter som va-
rit oförändrade under alla mätningar 1996–99. Två av dessa punkter, nr 273 och
274, ligger på avsnitt med 110 km/h norr om Axmartavlan. De två andra snitten,
nr 269 och 270, ligger på lokal 90 km/h-begränsning söder om korsningen vid
Noran.

Samtliga dessa fyra snitt är mätta i slutet på augusti varje år, mellan 15 och
30 augusti. Vägen är 13 m med breda körfält. Figur 3 nedan redovisar uppmätta
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data årsvis för personbilar, båda riktningarna hopslagna. År 2000 var det bortfall i
snitt 269 varför inga data redovisas för detta snitt i år.
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Figur 3  Reshastighet för pb i fyra mätsnitt båda riktningarna 1996 till 2000.
Mätsnitten är belägna norr om Axmartavlan. Oförändrad hastighetsbegränsning
under alla år, 110 km/h för två snitt och 90 km/h för övriga två.

Som synes har hastigheten minskat med ca 2 km/h i mätsnitten med 110 km/h för
år 2000. Detta skulle kunna tydas som en generell minskning som borde gälla
även på försökssträckan. Mot detta talar dock resultaten från riktning norrut i juni
med en markant ökning vid oförändrad utformning samt mätningarna i september.

2.4 Övergångssträcka 2 till 1
Utrustning för kontinuerlig och automatisk registrering av hastigheter finns in-
stallerad vid en övergångssträcka 2 till 1 körfält. Utrustningen består av nedfrästa
slingor, en för varje körfält. I riktning norrut ligger dessa slingor precis i slutet av
ett tvåfältigt avsnitt i höjd med körfältstavlorna vid ingången till övergångssträck-
an. I riktning söderut finns en slinga i enfältigt avsnitt precis på andra sidan om
mitträcket. I denna riktning mäts således i utgången av övergångssträckan och 150
m in på ett enfältigt avsnitt.

Normalt registrerar mätapparaturen ett medelvärde av hastigheten per timme
och körfält uppdelat på fordonstyper (aritmetiskt medelvärde) samt flödet av varje
fordonstyp per timme. Under år 2000 har data kontinuerligt samlats in och bear-
betats. Tyvärr har det av olika orsaker varit bortfall under flera helgperioder med
höga timflöden, speciellt i riktning söderut. Det gäller påsk- och pingsthelgerna.
Insamling av data skall därför fortsätta under de stora helgerna år 2001.

I kapitel 3.1.2 i huvudtexten redovisas hastighets-flödesdiagram på timnivå.
Dessutom har följts upp hur genomsnittlig dygnshastigheten för personbilar och
minimum timhastighet för personbilar varierar under året. För varje dag har ett
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viktat medelvärde i hastighet för alla 14 timmar mellan kl. 06 och 20 beräknats.
Denna beräkning kompletteras med angivande av lägsta timhastigheten under
denna tid.

I figur 4 nedan redovisas dessa data för första halvåret år 2000 i riktning norrut
(en figur för vardera kvartalet). Den blå kurvan visar medelhastigheten för per-
sonbilar mellan kl. 06 och 20. Den röda kurvan redovisar min timhastighet under
denna tid. Dessutom redovisas dygnsflödet gällande för samtliga fordon. Fre-
dagarna som i allmänhet har störst dygnsflöde i riktning norrut har en särskild
markering. Timmar med snöröjning eller halkbekämpning är särskilt utmärkta i
figuren. Dagar utan värden i figuren markerar bortfall i mätningen.

R1; Norrut, 2000. Dygnsflöde, Dagsmedelhastighet Pb
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R1; Norrut, 2000. Dygnsflöde, Dagsmedelhastighet Pb
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Figur 4  Dagsmedelhastighet och min timhastighet för personbilar i riktning
norrut per dag samt totalt dygnsflöde under första halvåret 2000. Kvartal 1 överst
och kvartal 2 underst.
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Som framgår av figuren finns det bara en dag då medelhastigheten är under 100
km/h. Detta var en dag med omfattande snöröjning. Vidare framgår att nästan alla
timhastigheter under 100 km/h förklaras av snöröjning eller halkbekämpning. Det
finns två extrema timmar med hastighet under 80 km/h, båda med snöröjning.
Under kvartal 2 ligger medelhastigheten stadigt kring eller över 110 km/h.

Av kurvan över dygnsflödet framgår att största dygnsflödet är uppmätt tors-
dagen i midsommarveckan med knappt 13 000 fordon och därefter kommer skär-
torsdagen i v 16 med knappt 11 000 fordon.

Data för andra halvåret i riktning norrut redovisas på samma sätt i figur 5.

R1; Norrut, 2000. Dygnsflöde, Dagsmedelhastighet Pb
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R1; Norrut, 2000. Dygnsflöde, Dagsmedelhastighet Pb
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Under kvartal 3 är det mycket bortfall under sommaren. Dessutom finns bortfall
under två veckor i början på oktober. Medelhastigheten ligger kring 110 km/h
men några dagar i v 43 respektive 45 har medelhastighet ned mot 100 km/h. Un-
der veckorna 43–47 finns dessutom timmar med timhastigheter mellan 90 och 100
km/h.

Under veckorna 51 och 52 finns flera dagar med halka och snönederbörd. Spe-
ciellt under v 52 var vädret besvärligt med mycket snö vilket har medfört låga
hastigheter, speciellt den 29/12 med extremt låga hastigheter.

Största dygnsflödena under andra halvåret är uppmätta fredagen och lördagen
före julafton med 8 – 10 000 fordon.

Data för riktning söderut redovisas på samma sätt. I denna riktning finns bara
ett körfält varför man kan förvänta sig något lägre hastigheter än i riktning norrut.
Av erfarenhet vet vi dock att mätapparaturen i denna riktning mäter ca 4 km/h för
högt för personbilar. Figur 6 visar data för första halvåret. I denna riktning har
söndagarna en särskild markering eftersom störst dygnsflöde finns på denna
veckodag söderut.

R2; Söderut, 2000. Dygnsflöde, Dagsmedelhastighet Pb

60

70

80

90

100

110

120

20
00

-0
1-

03

20
00

-0
1-

10

20
00

-0
1-

17

20
00

-0
1-

24

20
00

-0
1-

31

20
00

-0
2-

07

20
00

-0
2-

14

20
00

-0
2-

21

20
00

-0
2-

28

20
00

-0
3-

06

20
00

-0
3-

13

20
00

-0
3-

20

20
00

-0
3-

27

20
00

-0
4-

03

D
at

um
km

/h

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Min_hastighet Medelhastighet Dygnsflöde Totalt

01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 1310Vecka:

D
ygnsflöde

Söndag

S

S

S
H

S
S

S

S

S=Snöröjning, H=Halkbekämpning, Ö=Övrigt

Sportlo

Figur 6.1  Dagsmedelhastighet och min timhastighet för personbilar i riktning
söderut per dag samt totalt dygnsflöde under kvartal 1 år 2000
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R2; Söderut, 2000. Dygnsflöde, Dagsmedelhastighet Pb
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Figur 6.2  Dagsmedelhastighet och min timhastighet för personbilar i riktning
söderut per dag samt totalt dygnsflöde under kvartal 2 år 2000.

Under första kvartalet finns samma bild som för riktning norrut. Timhastigheter
under 100 km/h förklaras av snöröjning eller halkbekämpning, därav två timmar
med hastighet under 80 km/h. Under kvartal 2 kan med ett enda undantag inga
problem observeras. Medelhastigheten ligger i intervallet 106–111 km/h om hän-
syn tas till felmätningen på ca 4 km/h.

Största dygnsflödet är uppmätt för söndag i Kristi Himmelsfärdshelgen med
knappt 9 500 fordon. Tyvärr är det bortfall för övriga helger under första halvåret
som Annandag påsk och pingst, då dygnsflödet erfarenhetsmässigt är betydligt
högre. Vi vet att Annandag påsk var timflödet så högt att kapacitetsgränsen
överskreds i riktning söderut.

Data för andra halvåret i riktning söderut redovisas på samma sätt i figur 7.
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R2; Söderut, 2000. Dygnsflöde, Dagsmedelhastighet Pb
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R2; Söderut, 2000. Dygnsflöde, Dagsmedelhastighet Pb
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Figur 7  Dagsmedelhastighet och min timhastighet för personbilar i riktning sö-
derut per dag samt totalt dygnsflöde under andra halvåret 2000. Kvartal 3 överst
och kvartal 4 underst.

Av figur 7 framgår att någon form av incident har inträffat i v 38 (lördag 23/9). I
övrigt observeras markanta problem under v 51–52 med halkbekämpning och
snöröjning. Precis som för riktning norrut är det den 29/12 som har sämst värden.

Största dygnsflödena under andra halvåret observeras för söndagar under må-
naderna augusti–september samt söndagen efter Alla Helgons dag. För alla dessa
dagar ligger dygnsflödet på ca 7 000 fordon.
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3 Trafiksäkerhetsstudier
3.1 Bakgrund
Det främsta motivet för införandet av 2+1-väg med mitträcke är att kraftigt redu-
cera 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 fun-
nits. Alla dessa 41 olyckor hade resulterat i svårt skadade eller dödade personer.
Studien genomfördes av VV Region Mitt och resultatet blev att ett mitträcke be-
dömdes 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
mindre monotom bilkörning och större genomsnittligt sidoavstånd mellan mötan-
de 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 till och
med 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 dö-
dade 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 kontroll-
materialet (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
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Med dessa risker som normvärden kan man jämföra de faktiskt observerade ut-
fallen under perioden 1987–97 med vad som kunde ha förväntats. Hastighetsgrän-
sen har huvudsakligen varit 110 km/h under nämnda period.

Tabell 3  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

Tabell 4  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 5  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 dödsutveck-
lingen kan enkla kontrolldiagram användas. Dessa kontrolldiagram har hittills
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.
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Ingen hänsyn har tagits till riskskillnader mellan olika månader. Senare kommer
dock genomsnittliga risker (lägre värden) som bättre svarar mot moderna 2000-
talsvägar att utnyttjas.

Kontrolldiagrammen (se figur 8–11 i avsnitt 3.2.3) visar förväntade värden ef-
ter 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
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 hastig-
hetsbegränsningen 90/70/50 gällt.

Trots ovanstående arbeten behålles i bilagorna i denna rapport den ursprungliga
indelningen i delsträckor, för att kunna göra en tidsmässig uppföljning per del-
sträcka. På den ursprungliga södra delsträckan har det hittills under knappa 31
månader (t.o.m. december 2000) inträffat 48 polisrapporterade olyckor (förutom
tre viltolyckor med enbart egendomsskada) med totalt 4 svårt skadade och 14
lindrigt skadade personer och således inga dödade.

De 48 olyckorna har fördelat sig enligt följande tabell:

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.
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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.

000721 10.18 Dagsljus S1 Torrt Biltjuv körde in i mitträcke  och smet sedan in i skogen.

000726 07.40 Dagsljus S1 Vått 1 Pb av någon anledning  för långt ut till vänster och kört in i mitträcket.

000910 06.18 Dagsljus S1 Torrt 1 Pb utanför asfaltskanten, tappat kotrollen, voltat över mitträcket , diket, totalförstörd.

001027 08.40 Dagsljus S1 Torrt 3 2 Pb utanför asfaltskanten, sladd, in i mitträcket, ned i höger dike, voltar.

001102 18.55 Mörkt S1 Vått Pb-förare missuppfattat körfälten,  körde ned i diket vid kontrollplats.

001202 16.45 Mörkt S1 Vått Pb-förare kör av okänd anledning in i mitträcket.

Det kan noteras att i två av olyckorna (981218 och 991017) har personbil i sam-
band med omkörning kört in i stillastående tungt fordon i ytterfilen och därvid
totalförstörts, dock utan allvarliga personskador som följd. I ytterligare en annan
olycka (000910) har personbil voltat över mitträcket och totalförstörts.

Totalt har 92 räckespåkörningar rapporterats fram t.o.m. december 2000.
(Detta förutom de ytterligare nästan 60 räckespåkörningar som inträffat vid snö-
kaosförhållandena 16–17 december 1998 och 11–12 januari 1999 och där det i
många fall bara handlat om någon enstaka skadad stolpe).

I de förstnämnda 92 räckespåkörningarna har i genomsnitt 15 stolpar skadats.
Merparten, ca 60, av dessa påkörningar har skett på enfältig del. Endast 4 påkör-
ningar har skett på övergångssträcka från två till ett körfält. 33 räckespåkörningar
sammanfaller med de polisrapporterade olyckorna (22 i dagsljus), vanligtvis sing-
elolyckor och i några fall omkörningsolyckor.

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 ungefär som förväntat. Som redan
nämnts har hittills ingen dödats men 4 personer har skadats svårt. Dessutom har
tre allvarliga incidenter noterats varvid personbil totalförstörts med där ingen per-
son blivit svårt skadad.

En rimlig slutsats av samtliga ovanstående data är att olyckor med svåra kon-
sekvenser har förhindrats av räcket och i stället blivit räckespåkörningar med be-
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gränsade skador. Detta gäller i första hand mötesolyckor som helt försvunnit och i
andra hand singelolyckor som genomsnittligt fått mer lindrig skadeföljd.

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

Observerade värden   (Exkl. viltolyckor)
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Figur 8  Kontrolldiagram för polisrapporterade olyckor, södra delen.
Läget fr.o.m. juni 1998 fram t.o.m. december 2000.

Gävle-Axmartavlan, Södra delen, 2+1 räcke
Förväntade värden och slumpgränser
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Figur 9 Kontrolldiagram för skadade inkl. dödade, södra delen.
Läget fr.o.m. juni 1998 fram t.o.m. december 2000.
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Gävle-Axmartavlan, Södra delen, 2+1 räcke
Förväntade värden och slumpgränser
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Figur 10  Kontrolldiagram för svårt skadade eller dödade, södra delen.
Läget fr.o.m. juni 1998 fram t.o.m. december 2000.

Gävle-Axmartavlan, Södra delen, 2+1 räcke
Förväntade värden och slumpgränser
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Figur 11  Kontrolldiagram för dödade, södra delen.
Läget fr.o.m. juni 1998 fram t.o.m. december 2000.

3.2.4 Olyckor på norra delen, 2+1–vägen med markering (delvis mitt-
räcke 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.

Fram t.o.m. december 2000 har ca 75% av trafikarbetet uträttats på målad 2+1-
väg och resterande ca 25% på räckesförsedd väg.

På den aktuella delsträckan har det hittills under knappa 41 månader (till och
med december 2000) inträffat 32 polisrapporterade olyckor (förutom fyra vilt-
olyckor med enbart egendomsskada) med totalt 25 skadade inklusive dödade (3
dödade, 4 svårt skadade och 18 lindrigt skadade). Totalt 11 av olyckorna har
inträffat på de nya delarna med mitträcke. I två av dessa blev skadeföljden 3 lind-
rigt skadade och resterande nio olyckor var utan personskador. Således har inga
olyckor med allvarlig skadeföljd inträffat på vägavsnitt med mitträcke.

De 32 olyckorna fördelar sig enligt följande tabell.

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.

000722 13.15 Dagsljus S1 Torrt Mitträcke uppsatt. Pb-förare fick diabeteskännning, skulle ta dextrosol, kör in i mitträcket

000824 13.00 Dagsljus O2 Torrt Mitträcke uppsatt. Pb snävt omkörd av annan Pb , smärre sammanstötning.

001106 11.45 Dagsljus S1 Torrt 1 Mitträcke uppsatt. Pb utanför asfaltskanten, hamnade  i diket.

En rimlig slutsats vid analys av olycksutfallet är att en av mötesolyckorna, två av
singelolyckorna och en omkörningsolycka (där i alla fallen överkörning till väns-
ter skett) hade fått mindre allvarliga konsekvenser om mitträcke hade funnits på
vägen. Två av fyra singelolyckor med överkörning till vänster ledde ej till några
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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 12–15) att antalet polisrapporterade olyckor
varit lägre än normalt. Även totala antalet skadade inklusive dödade har hittills
varit något lägre eller ungefär normalt. Detta gäller även antalet svårt skadade
eller dödade. Antalet dödade är dock något fler än normalt, 3 dödade jämfört med
normalt 2. Det skall dock noteras att båda dödsolyckorna är säregna och inträffat
under mycket speciella omständigheter.

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 12  Kontrolldiagram för polisrapporterade olyckor, norra delen.
Läget fr.o.m. augusti 1997 fram t.o.m. december 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. Men denna ökande tendens har planat ut från och med mars 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

Observerade värden   (Exkl. viltolyckor)
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Figur 13  Kontrolldiagram för skadade inkl. dödade, norra delen.
Läget fr.o.m. augusti 1997 fram t.o.m. december 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

Observerade värden   (Exkl. viltolyckor)
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Figur 14  Kontrolldiagram för svårt skadade eller dödade, norra delen.
Läget fr.o.m. augusti 1997 fram t.o.m. december 2000.

Ingen olycka med svår skadeföljd har inträffat sedan februari 2000. Samtliga
olyckor med svår skadeföljd enligt diagrammet ovan har inträffat på väg med
målning.
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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 15  Kontrolldiagram för dödade, norra delen.
Läget fr.o.m. augusti 1997 fram t.o.m. december 2000.
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4 Vägslitage (spårdjup)
När södra delen av E4 Gävle–Axmartavlan (etapp 1) var färdigställd i juni 1998
gjordes en spårdjupsmätning med RST-bil på hela sträckan Gävle Norra–Axmar-
tavlan. Det var då ny beläggning på den södra delen utlagd i maj 98. I samband
med etapp 2 färdigställd i oktober 1999 gjordes ny beläggning på denna del i sep-
tember 99. Sista kvarstående delen i etapp 3 fick ny beläggning i maj 2000.

I augusti 00 har en första eftermätning av spårdjup genomförts på hela sträck-
an. Men det är bara meningsfullt att jämföra med data från juni 1998 på södra
delen, eftersom de andra delarna har fått ny beläggning i samband med införandet
av mitträcke i etapperna 2 och 3. Som referens mättes spårdjupet även på ca 5,5
km av vägen norr Axmartavlan mot Noran. Tyvärr har det gjorts fläckvisa förbätt-
ringar av beläggningen under sommaren 1999 varför en jämförelse på referens-
sträckan är meningslös.

Vid både för- och eftermätning har fyra mätningar per riktning gjorts. I två
mätningar har fordonet kört i högra fältet (K1) i tvåfältsavsnitten samt i enfältiga
avsnitt. I övriga två körningar har fordonet framförts i vänster fält (K2) i tvåfältiga
avsnitt samt i enfältiga avsnitt. Detta innebär per riktning fyra mätningar i enfälti-
ga avsnitt och två mätningar per körfält i tvåfältiga avsnitt. I övergången 2 till 1
körfält och övergången 1 till 2 körfält har mätdata uteslutits och inte bearbetats för
ca 100 m per övergång.

Den södra delen har tio avsnitt, fem tvåfältiga och fem enfältiga. För varje av-
snitt har medelvärdet längs vägen beräknats för fyra respektive två mätningar. Det
slitagemått som beräknats är spårdjup max (över hela körfältet), spårdjup vänster
(vänstra delen av körfältet) och spårdjup höger (högra delen av körfältet).

Tabell 6 nedan redovisar för samtliga avsnitt och körfält i riktning norrut för-
ändringen i spårdjup mellan 1998 och 2000. Tre mått för spårdjupet redovisas,
max, vänster och höger enligt beskrivningen ovan.

Tabell 6  Förändring i spårdjup (mm) mellan 1998 och 2000 för samtliga avsnitt
och körfält i riktning norrut.

Körfält Sträcka Distans
Spårdjup

max
Spårdjup
vänster

Spårdjup
höger

Spårdjup
max

Spårdjup
vänster

Spårdjup
höger

K1+K2 1 1540 1,5 1,5 0,5 -0,1 -0,1 -0,1
K1 2 1420 3,2 3,4 1,9
K1+K2 3 1700 1,5 1,4 1,1 0,4 -0,1 0,1
K1 4 1740 3,0 3,0 1,7
K1+K2 5 1020 2,7 2,5 0,3 0,1 0,1 -0,2
K1 6 1180 1,9 2,1 1,0
K1+K2 7 1000 2,0 1,8 1,5 0,1 0,0 -0,2
K1 8 1560 1,8 2,0 1,4
K1+K2 9 940 0,7 0,6 0,4 -0,1 -0,4 -0,2
K1 10 1160 3,7 3,8 2,6
Medel K1 2,7 2,9 1,7
Medel K1+K2 1,7 1,6 0,8 0,1 -0,1 -0,1

K1 (höger körfält) K2 (vänster körfält)
Förändring jun-98 till aug-00 Förändring jun-98 till aug-00

Tabellen visar att de största skillnaderna finns i enfältiga avsnitt, där spårdjupet
ökat med 2–3,5 mm med medelvärdet 2,7–2,9 mm. Vänster spårdjup har den
största förändringen, större än maxvärdet över hela körfältet. Detta tyder på att
bilisterna kör med referens till mitträcket och försöker hålla ett visst avstånd till
detta. I kapitel 3.3 i huvudtexten finns en figur som redovisar förändring av max
spårdjup längs avsnitt nr 4 norrut (enfältigt med sidoräcke).

I tvåfältiga avsnitt är spårdjupsförändringen mindre. För höger körfält (K1) ob-
serveras en förändring på 1,5–2,5 mm med medelvärdet 1,7 mm. Vänster spårdjup
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har högre värden än höger men obetydligt lägre än max spårdjup över hela fältet. I
vänster körfält (K2) är förändringen obetydlig och det finns ingen reell skillnad i
spårdjup mellan år 1998 och 2000. Detta förklaras av det låga trafikarbetet i
vänster körfält. Störst förändring noteras i avsnitt nr 3 norrut.

Figur 16 nedan visar förändringen i max spårdjup längs avsnitt nr 5 norrut för
höger (K1) respektive vänster körfält (K2).

E4 Norr om Gävle 2+1-väg,
Spårdjup max sträcka 5, K2 norrut
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E4 Norr om Gävle 2+1-väg,
Spårdjup max sträcka 5, K1 norrut
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Figur 16  Förändring i max spårdjup mellan 1998 och 2000 i tvåfältigt avsnitt nr
5 norrut. Vänster körfält överst och höger körfält underst.

Som framgår av figuren är differensen i vänster körfält obetydlig men med en viss
skillnad kring sektion 7 200 m. Men det förekommer även partier där värdena för
år 2000 är lägre än 1998. För höger körfält är skillnaden mer påtaglig med en kon-
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stant skillnad. På en kortare sträcka uppgår spårdjupet till ca 7–8 mm i augusti
2000. Den genomsnittliga skillnaden är 2,7 mm.

Spårdjupsförändringen för riktning söderut redovisas på samma sätt som norrut
ovan. Tabell 7 redovisar förändringen för varje avsnitt med tre mått.

Körfält Sträcka Distans
Spårdjup

max
Spårdjup
vänster

Spårdjup
höger

Spårdjup
max

Spårdjup
vänster

Spårdjup
höger

K1 1 1772 2,0 2,0 1,6
K1+K2 2 1300 1,5 1,1 1,2 0,3 0,0 0,2
K1 3 1900 2,5 2,4 2,3
K1+K2 4 1580 1,6 1,1 1,4 0,8 -0,1 0,5
K1 5 1220 3,7 3,6 3,0
K1+K2 6 1000 1,5 1,0 1,5 0,4 -0,1 0,2
K1 7 1220 2,2 2,0 1,6
K1+K2 8 1360 2,1 1,6 1,2 -0,1 -0,3 0,1
K1 9 1240 2,8 2,6 2,3
K1+K2 10 960 1,2 1,2 0,1 -0,9 -1,0 -0,1
Medel K1 2,6 2,5 2,1
Medel K1+K2 1,6 1,2 1,1 0,1 -0,3 0,2

Förändring jun-98 till aug-00 Förändring jun-98 till aug-00
K1 (höger körfält) K2 (vänster körfält)

Tabell 7  Förändring i spårdjup (mm) mellan 1998 och 2000 för samtliga avsnitt
och körfält i riktning söderut.

Tendensen är samma som för riktning norrut. Enfältiga avsnitt har det största sli-
taget med spårdjupsförändring på 2–3,5 mm. Medelvärdet är 2,6 mm. I denna
riktning finns inte den skillnad mellan vänster spårdjup och max spårdjup som kan
observeras i riktning norrut. I stället är förändringen i höger spårdjup något större
jämfört med riktning norrut. Detta tyder på en något lägre grad av spårbunden
trafik jämfört med norrut. Orsaken kan vara att denna södra delsträcka ligger sist i
riktning söderut och trafikanterna har redan kört på 17 km 2+1-väg när de kom-
mer till denna delsträcka, vilket ger större variation i sidoläge. I riktning norrut
kommer trafikanterna först till denna del efter att ha kört på motorväg. Detta kan
medföra större koncentration och låg variation i sidoläge.

I kapitel 3.3 i huvudtexten finns en figur som redovisar förändring av max
spårdjup längs avsnitt nr 5 söderut, det avsnitt som har störst förändring.

I tvåfältiga avsnitt är förändringen lägre. I höger körfält (K1) är skillnaden 1,5–
2 mm med medelvärdet 1,6 mm. I denna riktning är skillnaden mellan vänster och
höger spårdjup marginell. I vänster körfält (K2) är förändringen även här obetyd-
lig och det finns ingen reell skillnad i spårdjup mellan år 1998 och 2000. Störst
förändring noteras i avsnitt 4.

Figur 17 nedan visar förändringen i max spårdjup längs detta avsnitt nr 4 sö-
derut för höger (K1) respektive vänster körfält (K2).
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E4 Norr om Gävle 2+1-väg,
Spårdjup max sträcka 4, K2 söderut
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E4 Norr om Gävle 2+1-väg,
Spårdjup max sträcka 4, K1 söderut
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Figur 17  Förändring i max spårdjup mellan 1998 och 2000 i tvåfältigt avsnitt nr
4 söderut. Vänster körfält överst och höger körfält underst.

Som framgår av figuren är differensen i vänster körfält obetydlig men i stort sett
konstant längs sträckan med ett medelvärde på 0,8 mm. För höger körfält är skill-
naden mer påtaglig. På en kortare sträcka uppgår spårdjupet till ca 6 mm i augusti
2000. Den genomsnittliga skillnaden är 1,6 mm.
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E22 Karlshamn
I denna bilaga 2 redovisas mer i detalj de vid VTI genomförda studierna beträff-
ande metod och analyser på E22 Karlshamn. Vidare beskrivs vägutformningen
och kostnader för ombyggnad.

1 Utformning och kostnader
Den aktuella sträckan Mörrum V–Trensum är ca 12,2 km. ÅDT är ca 8 000 axel-
par/dygn eller ca 6 700 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 vägbanere-

flektorer 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 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-
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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 öster om sträckans slut-
punkt. Dessa punkter är lämpliga som kontrollpunkter eftersom inga åtgärder
vidtagits 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 2-1999 (VTI Notat 27-2000) 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 tre mätdagar under tiden april–juni 2000 bearbetats
och jämförts med motsvarande dagar för 1999. Resultat och analys finns i halvårs-
rapport 1-2000 (VTI Notat 67-2000). Tyvärr förekom en hel del bortfall, varför
entydiga slutsatser var svåra att dra.

Men en syntes från samtliga tre mättillfällen gav följande slutsatser beträffande
hastighet för 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.
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Det skall påpekas att på vanlig ML öster om Karlshamn kunde ingen hastighets-
ökning säkert konstateras.

Inga senare data har insamlats och analyserats utan tills vidare gäller de slutsat-
ser som redovisas i de trepunktsatserna ovan. Genomsnittlig reshastighet för per-
sonbilar ligger på ca 96 km/h med en skillnad på två km/h mellan en- och tvåfäl-
tiga avsnitt.

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 olyck-
or (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 1 nedan visar hur faktiskt antal olyckor, skadade, svårt skadade eller dö-
dade samt dödade (exkl. viltolyckor) 1990–97 fördelar sig efter olyckstyp.

Tabell 1  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-
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gränsen varit 90 km/h hade man kunnat förvänta sig 85,3 polisrapporterade olyck-
or 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.
december 2000 polisrapporterats 16 olyckor (exkl. viltolyckor), se tabell nedan,
med totalt 1 dödad (mycket speciella omständigheter), 1 svårt skadad och 11
lindrigt skadade personer. Dessutom har det inträffat 45 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.

000722 02.00 Mörker V1 Vått Olycka mellan pb och lösspringande hund.

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.
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Av kontrolldiagrammen framgår att hittills (fram t.o.m. december) har antalet
polisrapporterade olyckor varit lägre än normalt. Antalet skadade inklusive döda-
de (en olycka under speciella omständigheter) har varit ungefär som normalt.
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Figur 1  Kontrolldiagram för polisrapporterade olyckor.
Läget fr.o.m. september 1998 fram t.o.m. december 2000.
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Figur 2  Kontrolldiagram för skadade inkl. dödade.
Läget fr.o.m. september 1998 fram t.o.m. december 2000.
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Figur 3  Kontrolldiagram för svårt skadade eller dödade.
Läget fr.o.m. september 1998 fram t.o.m. december 2000.

Som framgår av diagrammet har det inte varit någon olycka med allvarlig skade-
följd sedan juli 1999.
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Figur 4  Kontrolldiagram för dödade.
Läget fr.o.m. september 1998 fram t.o.m. december 2000.
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Övriga objekt
På övriga objekt har inga mätningar eller andra undersökningar genomförts under
hösten 2000. Beträffande trafiksäkerhetsstudier har uppföljning gjorts av olycks-
utfallet på de tre objekt som öppnade under november 2000, se kapitel 5 i huvud-
texten. För två av dessa tre objekt har också en beskrivning och analys av olycks-
utfallet under en föreperiod genomförts vilket redovisas nedan.

1 E4 Ljungby–Toftanäs
Den aktuella ML-sträckan Ljungby–Toftanäs (532A91-434A59) är 30,8 km och
har sedan den öppnade haft breda körfält. Under perioden 1990–99 har ÅDT ge-
nomsnittligt varit ca 9 250 axelpar/dygn (eller grovt ca 7 050 fordon/dygn). I
dagsläget är ÅDT ca 9 850 axelpar/dygn (ca 7 500 fordon/dygn). Högsta tillåten
hastighet har varit 110 km/h fram till juli 1997 då sänkning skedde till 90 km/h.
Fr.o.m. 2000-11-06 är sträckan ändrad till 2+1 med mitträcke.

Under 10-årsperioden 1990–99 har det totalt (exklusive viltolyckor) inträffat
216 polisrapporterade olyckor (O) med 131 skadade inklusive dödade (S), 54
svårt skadade eller dödade (SSD) och 22 dödade (D).

Jämfört med andra 13m-vägar och ML med 110 km/h (studien av 174 objekt)
hade man kunnat förvänta sig (exkl. viltolyckor) 283,9 polisrapporterade olyckor
med 205,6 S, 68,6 SSD och 15,1 D. (Hade istället hastighetsgränsen varit 90 km/h
hade man kunnat förvänta sig 309,8 polisrapporterade olyckor med 200,3 S, 55,1
SSD och 10,0 D.)

Det faktiska antalet polisrapporterade olyckor liksom totala antalet skadade har
således varit betydligt mindre än förväntat. Även antalet svårt skadade eller döda-
de har varit mindre än förväntat. Däremot har antalet dödade varit fler än förvän-
tat.

7 av de dödade (plus 6 svårt skadade) återfinns i fyra dödsolyckor (3 mötes-
olyckor och 1 singelolycka) under maj–juni 1997 (tre av olyckorna inträffade
inom fyra dagar). Det var efter dessa inträffade olyckor (se figurer nedan) som
hastighetsgränsen sänktes till 90 km/h.
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exkl. viltolyckor

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ja
n-

90

ja
n-

91

ja
n-

92

ja
n-

93

ja
n-

94

ja
n-

95

ja
n-

96

ja
n-

97

ja
n-

98

ja
n-

99

År-Mån

Sv
år

t s
ka

da
de

 e
lle

r d
öd

ad
e



Bilaga 3
Sid 2 (5)

VTI notat 23-2001

Ljungby, månadsvis
exkl. viltolyckor
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Nedan i tabell 1 visas medelvärden per månad, kvartal respektive år baserade på
de faktiska utfallen (exkl. viltolyckor) 1990–99.

Tabell 1  Aktuell sträcka på E4 förbi Ljungby 1990–99, exkl. viltolyckor.

Medelvärde per
månad kvartal år

Polisrapporterade olyckor 1,80 5,40 21,60
LS + SS + D 1,09 3,28 13,10
SS + D 0,45 1,35 5,40
D 0,18 0,55 2,20

Singel- och mötesolyckor är de dominerande olyckstyperna. Ju mer allvarliga
olyckor desto större blir andelen mötesolyckorna för (se figur 1 nedan).

En genomgång av samtliga olyckor med svår personskada eller dödlig utgång vi-
sar att i ca 8 av 10 olyckor har ett fordon kommit över på den motsatta sidan av
vägen och att ett mitträcke således hade kunnat förhindrat de allvarliga konse-
kvenserna. Dock vet man inte vilka eventuella negativa konsekvenser som ett
mitträcke kan ha haft, som till exempel problem vid räckesreparationer.
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Ljungby 1990-1999
exkl. viltolyckor
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Figur 1  Fördelning på olyckstyper för inträffade olyckor på E4 förbi Ljungby

Figuren visar klart att singelolyckor är den dominerande andelen för alla olyckor
men att mötesolyckor utgör den största andelen för allvarliga olyckor.
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2 E18 Västerås–Sagån
Den aktuella ML-sträckan med 13 m bredd öster om Västerås (1162A135.10 –
1171A109) är ca 12,5 km lång. Under perioden januari 1990–augusti 2000 har
ÅDT genomsnittligt varit ca 14 460 axelpar/dygn (eller ca 12 750 fordon/dygn).
Breda körfält infördes i augusti 1996 och hastighetsgränsen har varit 110 km/tim
sedan den öppnades för trafik i november 1982 med undantag för införandet av
vinterhastighet under de två senaste vintrarna (1 november–15 mars). På sträckan
finns en s.k. flygraka som är 1,7 km lång.

Den förste november 2000 öppnades vägen som 2+1 med mitträcke. Hastighe-
ten var då nedsatt till 90 km/tim (vinterhastighet) men den kommer på nytt att
höjas till 110 km/tim efter vintern. ÅDT bedöms fortvarande vara ca 14 460 axel-
par per dygn.

Under den ca 10,7 år långa perioden januari 1990 – augusti 2000 har det totalt
(exklusive viltolyckor) inträffat 162 polisrapporterade olyckor (O) med 136 ska-
dade inklusive dödade (S), 36 svårt skadade eller dödade (SSD) och 12 dödade
(D). Därutöver har det inträffat 75 viltolyckor med totalt 3 lindrigt skadade.

Jämfört med andra 13m-vägar och ML med 110 km/h (studien av 174 objekt)
hade man kunnat förvänta sig (exkl. viltolyckor) 192,4 polisrapporterade olyckor
med 139,3 S, 46,5 SSD och 10,2 D. (Hade istället hastighetsgränsen varit 90 km/h
hade man kunnat förvänta sig 37,3 SSD och 6,8 D.)

Det faktiska antalet polisrapporterade olyckor har således varit betydligt mind-
re än förväntat. Totala antalet skadade inklusive dödade har varit som förväntat.
Även antalet svårt skadade och dödade har varit ungefär som förväntat

Av olyckssammanställningen på nästa sida framgår att:

• Singelolyckor är den vanligaste olyckstypen närmast följt av mötes- och om-
körningsolyckor.

• Ca 12% av olyckorna har inträffat i noder.
• För svårt skadade och framför allt dödade dominerar mötesolyckorna helt.

För 6 mötesolyckor (9 D) och 1 singelolycka (1D) bedöms mitträcke ha förhindrat
de allvarliga konsekvenserna, d.v.s. för totalt 10 av 12 dödade (83%).

För sammanlagt 29 SSD i 7 mötesolyckor, 1 omkörningsolycka, 1 singelolycka
och 1 upphinnandeolycka bedöms mitträcke ha kunnat förhindrat de allvarliga
konsekvenserna. 29 SSD av samtliga inträffade 36 SSD svarar mot 81%. För yt-
terligare 4–5 SSD bedöms utformningen av sidoområdet ha påverkat konsekven-
serna.
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Tabell 2  Olyckssammanställning för perioden 1990-01-01–2000-08-31 (VV Re-
gion Mälardalen)

Olyckor Personer
L=länk N=nod Totalt Egend dödsol SS-ol LS-ol Dödade SS LS
Olyckstyp L N L N L N L N L N L N L N L N
Singel 75 10 44 7 1 1 2 - 28 2 1 1 2 - 40 3
Möte 20 1 5 1 7 - 1 - 7 - 10 - 17 - 15 -
Omkörning 24 - 15 - - - 1 - 8 - - - 1 - 17 -
Upphinnande 13 3 6 2 - - 3 - 4 1 - - 4 - 9 1
Korsande - 4 - 2 - - - - - 2 - - - - - 7
Avsväng - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Gående - - - - - - - - - - - - - - - -
Cykel - - - - - - - - - - - - - - - -
Varia 10 1 6 1 - - - - 4 - - - - - 8 -
Vilt 67 8 65 8 - - - - 2 - - - - - 3 -

Under de två första månaderna november–december 2000 har det hittills inträffat
1 polisrapporterad personskadeolycka (upphinnandeolycka med 3 lindrigt skadade
personer) samt ytterligare 4 polisrapporterade egendomsskadeolyckor (varav två
vid samma tillfälle, kökrockar vid ovan nämnda olycka). 13 stycken mitträckes-
påkörningar har rapporterats. Observerade utfall är ungefär som förväntat.
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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 (medel-
värde 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 väg-
nätet.

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 1997 och 1998 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 sidoområ-
desåtgärder 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 1997 och 1998 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 analyse-
rats med utgångspunkt i om ett tänkt mitträcke hade ändrat utgången av det inträf-
fade 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 ska-
dade 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.

2.3 Effekt totalt
Sett över alla dödsolyckor skulle den reduktion av antal dödade i mötes- och sing-
elolyckor, 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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Attitydundersökning om mötesfri landsväg
Västerås–Sagån

Vägverket Region Mälardalen
En kvantitativ utvärdering gjord i februari 2001 av Markör AB

Innehåll
Inledning 2
Bakgrund och syfte 2
Population, urval och metod 2
Rapportens disposition 3
Resultat 4
Bakgrundsvariabler 4
Det egna körbeteendet 6
Skyltningen 8
Framkomlighet och trafiksäkerhet 10
Synpunkter på ombyggnationen och mitträcken 11
Slutdiskussion 13



Bilaga 5
Sid 2(14)

VTI notat 23-2001

Inledning
Bakgrund och syfte
Vägverket arbetar utifrån nollvisionen som lyder ”noll döda och noll allvarligt
skadade i trafiken”. Som ett led i detta arbete har sträckan Västerås–Sagån på E18
byggts om till en mötesfri landsväg med mitträcken som delar av körfälten. Väg-
verket Region Mälardalen är angeläget att få mer kunskap om hur ”vanliga” bi-
lister/brukare uppfattar detta vägavsnitt idag. Syftet med den här redovisade un-
dersökningen är således att se närmare på brukarnas attityder till sträckan. De frå-
geområden som behandlas är:

! Hur anser de intervjuade att körbeteendet har förändrats efter ombyggna-
tionen?

! Hur upplevs trafikinformationsskyltarna på den förändrade vägsträckan?
! Hur påverkar den genomförda förändringen framkomlighet och trafiksä-

kerhet?
! Vilka attityder finns till hur vägsträckan fungerar efter ombyggnationen?
! Vilka attityder finns till mitträcken i allmänhet?

Population, urval och metod
Urvalet består av slumpvis utvalda bilister som färdades på sträckan Västerås –
Sagån tisdag 16/1 eller fredag 19/1 under dygnets ljusa timmar. Primärurvalet
införskaffades med hjälp av NTF som slumpmässigt nummerskrev passerande
svenskregistrerade fordon under de två nämnda dagarna. Sammanlagt 2000 for-
donsnummer levererades till Trafikregistret i Örebro för ägaridentifiering. Av de
identifierade fordonen kunde 1200 telefonnummersättas.

Undersökningen har genomförts som en telefonundersökning med strukturerat
frågeformulär (se bilaga 1). Sammanlagt har 527 intervjuer genomförts. Fältarbe-
tet inleddes 30/1 och avslutades 4/2. I undersökningen har vi använt oss av ett
förenklat urvalsförfarande. Det innebär att ny individ slumpats vid bortfall eller
oanträffbarhet.
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Rapportens disposition
Resultatet redovisas som tabeller och diagram med kommenterande text. Redo-
visningen inleds med en beskrivning i tabellform över de bakgrundsvariabler som
ingår i undersökningen. Sedan följer avsnitt om:

! hur de intervjuade anser att det egna körbeteendet har förändrats
! hur skyltningen på den förändrade vägsträckan uppfattas
! hur trafiksäkerheten och framkomligheten upplevs.
! hur de intervjuade bedömer förändringen samt hur de ser på mitträcken

i allmänhet.

En slutdiskussion där de viktigaste resultaten tas upp följer på sida 16. I bilaga 1
och 2 finns enkät och svar på de öppna frågor som förekommer i undersökningen.
I bilaga 3 följer slutligen en tabellbilaga med nedbrytningar på bakgrundsvariab-
lerna. Maskinella avrundningar förekommer. Där inte annat anges är bastalet i
diagram och tabeller 527. Intressanta signifikanta skillnader mellan nedbrytnings-
grupperna kommenteras i rapporten.
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Resultat
Bakgrundsvariabler

Tabell 1. Privatbilist eller yrkesförare?

Procent
Privatbilist 84

Yrkesförare 16

Total 100

Tabell 2. Ålder?

Procent
24 år eller yngre 4

25–44 år 33

45–64 år 49

65 år eller äldre 14

Total 100

Tabell 3. Kön?

Procent
Man 78

Kvinna 22

Total 100

Tabell 4. Fordon?

Procent
Lastbil/Dragbil/Släp 14

Personbil 85

Buss 1

Motorcykel

Annat

Total 100
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Tabell 5. Hur ofta åker du sträckan?

Procent
Dagligen eller flera ggr/vecka 40

Några/någon gång per månad 38

Några/någon gång per år eller
mer sällan

19

Det är första gången 3

Total 100

Tabell 6. Har du åkt sträckan även innan ombyggnationen?

Procent
Ja 97

Nej 2

Minns ej / Vet ej 1

Total 100

Bastal: 510
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Det egna körbeteendet
Fyra frågor syftade till att få svar på om de intervjuade upplevde att deras eget
beteende i trafiken förändrats efter ombyggnationen. Kör man fortare och ryckiga-
re eller är omkörningarna fler?

Diagram 1. Anser du att du kör fortare eller långsammare nu 
jämfört med före ombyggnaden eller är det ingen skillnad? (Fr 6)
Bastal:497
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Mycket fortare Något fortare Varken fortare
eller saktare
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långsammare
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Har ingen
uppfattning

%

Hälften av de intervjuade anser att de varken kör fortare eller långsammare. 41%
menar dock att de kör något eller mycket långsammare vilket kan jämföras med
att endast 7% uppger att de kör något eller mycket fortare.

Diagram 2. Anser du att du tvingas köra ryckigare nu jämfört med 
före ombyggnaden eller är det ingen skillnad? (Fr 7)
Bastal: 495
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%

28% anser att körningen varken är ryckigare eller jämnare efter ombyggnationen.
41% anser dock att deras körning är jämnare medan något färre, 29%, tycker att
deras körning är ryckigare.
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Diagram 3. Anser du att du kör om fler eller färre fordon nu jämfört 
med före ombyggnaden eller är det ingen skillnad? (Fr 8)
Bastal:495
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%

Ungefär hälften, 47%, anser att de varken kör om fler eller färre fordon nu jämfört
med före ombyggnaden. Det är 36% som säger att de gör färre omkörningar nu
och 14% som uppger att de gör fler omkörningar.

Diagram 4. Tycker du att du blir omkörd oftare eller mer sällan nu 
jämfört med före ombyggnaden eller är det ingen skillnad? (Fr 9) 
Bastal: 495
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Ungefär hälften, 45%, anser att de varken blir omkörda av fler eller färre fordon
nu jämfört med före ombyggnaden. Det är 34% som påstår att de nu blir omkörda
mer sällan och 19% som säger att de blir omkörda oftare.
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Skyltningen
I och med ombyggnaden har Vägverket satt upp skyltar som har till syfte att upp-
märksamma trafikanterna på de förändringar som har genomförts. Hur upplever
de intervjuade dessa?

Diagram 5. Innan du kom in på sträckan finns förberedande 
informationsskyltar om vägtypen. Är det ett bra eller dåligt sätt att 
förbereda dig som bilist på att du närmar dig en sträcka med 
mitträcken? (Fr 1)
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Det är tydligt att nästan hälften, 46%, upplever skyltningen, om vilken vägtyp
som närmar sig, som mycket eller ganska bra. Endast 4% upplever den som direkt
dåliga. Dock är det 41% av de intervjuade som menar att de inte har lagt märke
till någon förberedande informationsskylt, innan sträckan med mitträcken börjar.

Diagram 6. När du har kommit in på vägavsnittet finns det också 
informationsskyltar innan vägen övergår från 2 till 1 körfält. Hur 
upplever du den informationen? (Fr 2)
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Betydligt fler tycks ha sett informationen om att vägen övergår från 2 till 1 kör-
fält, då 83% upplever denna skyltning som mycket eller ganska bra.



Bilaga 5
Sid 9(14)

VTI notat 23-2001

Diagram 7. Det finns också informationsskyltar innan vägen 
övergår från 1 till 2 körfält. Hur upplever du den informationen? (Fr 
3)
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84% anser också att skyltarna som visar att vägen övergår från 1 till 2 körfält fun-
gerar mycket eller ganska bra.
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Framkomlighet och trafiksäkerhet
Två centrala frågor är huruvida trafikanterna upplever vägsträckan mer trafiksäker
och framkomlig efter ombyggnationen.

Diagram 8. Vad anser du om vägen ur framkomlighetssynpunkt nu 
jämfört med före ombyggnaden? (Fr 10) Bastal: 495
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Det är en relativt jämn spridning mellan de som tycker att framkomligheten har
blivit bättre och de som tycker att den har blivit sämre men det finns en tendens
till övervikt mot de som tycker den har blivit bättre. En fjärdedel (26%) tycker
varken att framkomligheten har blivit sämre eller bättre.

Diagram 9. Vad anser du om vägen ur trafiksäkerhetssynpunkt nu 
jämfört med före ombyggnaden? (Fr 11) Bastal: 495
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Det råder dock ingen tvekan om att trafiksäkerheten upplevs ha ökat. Mer än
hälften anser att den har ökat mycket och ytterligare 29% menar att den har ökat
något. Sammanlagt betyder det att 85% av de tillfrågade upplever att trafiksäker-
heten har ökat jämfört med före ombyggnaden.
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Synpunkter på ombyggnationen och mitträcken
De intervjuade fick även uppge vad de tycker om vägen som helhet nu jämfört
med före ombyggnaden. De fick också ta ställning till hur de ser på mitträcken
som trafiksäkerhetslösning.

Diagram 10. Vad anser du om vägen som helhet nu jämfört med 
före ombyggnaden? (Fr 12) Bastal: 495
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En klar majoritet, 71%, tycker att vägen har blivit bättre nu än tidigare. 16% anser
att vägen har försämrats medan 10% varken tycker att den har försämrats eller
förbättrats.

Diagram 11. Vägverket planerar att bygga om flera vägar i 
regionen med mitträcken. Vad anser du om det? (Fr 13)
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En majoritet på 75% anser att det är ett bra förslag att bygga om fler vägar med
mitträcken.

Slutligen hade de intervjuade möjlighet att framföra ytterligare synpunkter till
Vägverket gällande sträckan Västerås – Sagån. Det är tre åsikter som är särskilt
frekventa. För det första är det vanligt att de intervjuade upplever mitträckena som
en bra satsning som gynnar trafiksäkerheten på sträckan. En av de intervjuade
menar exempelvis:
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Nu håller alla i stort sett samma hastighet vilket har reducerat antal
riskabla omkörningar. Man kör mer avspänt. Förut var man tvungen
att "hålla koll" på bilarna bakom en som skulle köra om samt de som
körde om på andra sidan, samtidigt som man själv ville köra om. När
det dessutom blev mörkt kunde det bli riktigt obehagligt.

Det finns dock även en relativt stor grupp som inte är lika nöjda. Det som fram-
förallt påpekas är att vägen är mycket smal på vissa sträckor. Detta förenat med
räcken på båda sidor utav vägen upplever många som obehagligt särskilt vid en
utryckning av räddningsfordon, vid trafikolyckor och vid motorstopp. Nedan föl-
jer citat som exemplifierar detta:

Utryckningsfordon kommer inte fram ordentligt. De fastnar i köerna.
Det är för lite öppningar mellan. Vägen är smal där det är ett körfält.
Skyltarna bör ha avståndstavla också så att man kan förberedda sig
ordentligt speciellt om man inte åkt där förut. Det bör också stå hur
lång varje sträcka är innan nästa växlig sker.

Trångt vid dåligt väder. Det kändes obehagligt med räcket i mitten om
man skulle få sladd. Det fanns ingenstans att ta vägen.

Nackdelar är om t.ex. plogbilar eller andra långsamma fordon som
”gubbe i hatt” ligger och kör saktare. Då ges ingen chans att köra
om. Det skapar stress sedan när alla i kön ska om på dessa korta
sträckor. Det blir ryckigt. Det tar också längre tid att köra om. Man
kan ofta inte köra om när man har hastigheten uppe. Det är svårt att
bedöma omkörningens tid då räcket plötsligt dyker upp och bilar
nästan pressar sig emot för att hinna förbi.

Jag upplever den enfiliga sträckan som smal. Det kan bli stopp. Jag
vill ha mer sidoutrymmen där det är enfiligt. Om man får stopp på bi-
len blir det stopp väldigt länge. Det borde finnas mer sidoutrymme så
att man kan åka åt sidan vid fel på bilen. För övrigt är det kanonbra.

En annan synpunkt som framförs är att en motorväg skulle ha varit en bättre lös-
ning. En av de intervjuade säger:

Det bästa är naturligtvis att ha en motorväg men det är ju också en
ekonomisk fråga så jag tycker att detta är ett bra alternativ, det funge-
rar mycket bra.

Det finns även andra synpunkter på ombyggnaden såsom exempelvis nedanståen-
de citat visar:

Mitträcken syns dåligt, speciellt vid snörök. Det är stressigt när det
blir enkelfiligt, då ska många försöka stressa om. Sträckan har blivit
mycket bättre sen den byggdes om, i alla fall för personbilar. Jag tror
att det är farligt för MC.
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Slutdiskussion
Nedan följer en kort sammanfattning av det viktigaste resultatet.

Förändrat körbeteende?
Hälften av de intervjuade anser inte att de har förändrat hastigheten efter ombygg-
nationen. De som tycker att de har gjort det menar framförallt att de numera kör
långsammare. Ett liknande mönster gäller hur ofta de intervjuade anser sig göra
omkörningar eller bli omkörda. Majoriteten menar att ingen förändring finns och
de som anser att de förändrat sitt beteende menar att de gör färre omkörningar
idag. Tendenserna är inte lika tydliga då det gäller att köra ryckigare eller jämnare
även om en något större andel upplever att de kör jämnare idag.

Informationen
En tydlig majoritet 83–84% menar att de upplever skyltningen om övergångarna
mellan enfiligt och tvåfiligt som bra. Huruvida de intervjuade anser att skyltarna
förbereder dem på den vägtyp de närmar sig, nämligen en sträcka med mitträcken,
är mindre klart. 41% menar att de inte har lagt märke till skyltningen medan övri-
ga framförallt upplever att skyltningen förbereder dem på ett bra sätt. Tilläggas
bör dock att frågan är något vagt formulerad. Det är möjligt att de intervjuade har
uppfattat det som att den skyltning vi efterfrågar är specifikt inriktad på att berätta
om mitträcken, men frågans syfte var snarare att få svar på hur väl skyltningen
förberedde dem på vägtypen. Å andra sidan säger detta att åtminstone 41% av de
intervjuade inte är förberedda på att det ska finnas mitträcken på det vägavsnitt de
närmar sig.

Framkomlighet och trafiksäkerhet
När det gäller framkomligheten är resultatet inte entydigt även om en något större
andel anser att den har blivit bättre. Vad som däremot framstår som klart är att
vägen ur trafiksäkerhetssynpunkt upplevs som betydligt bättre än tidigare, då hela
85% anser sålunda.

Synpunkter på ombyggnaden
Över 70% av de intervjuade upplever att vägen har blivit bättre som helhet och
tycker att det är ett bra förslag att bygga om flera vägar i regionen med mitträck-
en. I de öppna svaren framkommer dock en del förbehåll. Flera menar att vägen
känns för trång vilket får dem att känna sig instängda och frukta för vad som sker
vid en olycka, motorstopp eller liknande. Flera poängterar dock också att vägen
blivit betydligt trafiksäkrare än tidigare.

Övriga synpunkter
Resultatet från undersökningen är tydligt. Trafikanterna är överens om att vägen
ur trafiksäkerhetssynpunkt har förbättrats jämfört med tidigare. De som själva
anser att de har förändrat sitt körbeteende i och med ombyggnationen har framför-
allt sänkt sin hastighet och genomför färre omkörningar, vilket även det pekar mot
en mer trafiksäker väg. Det är en ovanligt stor del av de intervjuade som har valt
att framföra sina synpunkter i den öppna frågan (403 av 527 respondenter). Unge-
fär en fjärdedel av dessa uttrycker sig dessutom positivt, vilket inte är alldeles
vanligt. Det är därför troligt att de intervjuade upplever förändringen av väg-
sträckan som viktig och till stor del som positiv.
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Det finns dock även negativa åsikter i de öppna svaren. Huvuddelen av dessa kan
sammankopplas med framkomligheten, som ju uppenbarligen inte ses som för-
bättrad i samma utsträckning som trafiksäkerheten. Den nya vägsträckan upplevs
av många som för smal. Vissa menar att de känner sig instängda och andra oroar
sig för att utryckningsfordon inte ska komma fram. Några menar att det är svårare
att köra om, att hastigheten är för låg idag och att det vore bättre med motorväg.

Det finns även negativa synpunkter som inte går att sammankoppla med fram-
komligheten. Även om dessa inte omfattas av en särskilt stor grupp av de inter-
vjuade kan de ändå vara värda att nämna. Några menar att det är svårt att se mitt-
räcket i mörkret. En annan åsikt är att skyltningen inte är helt tillfredställande. Att
skyltarna borde sitta högre upp anser någon medan andra menar att pilarna på vä-
gen snöar över. Några stycken nämner också är att övergången från två filer till en
borde markeras bättre.

I undersökningen framkom inga relevanta skillnader mellan yrkesförare/privat-
förare eller de som framförde personbilar jämfört med de som åkte andra fordon.
Inga tydliga skillnader fanns heller mellan de som kör på vägen ofta och de som
kör där mer sällan. Ålder eller kön tycks inte heller vara avgörande för åsikterna
om vägsträckan. En anledning till att det inte gick att se några tydliga skillnader
mellan grupperna är att flera av nedbrytningsgrupperna är små. Detta gäller till
exempel gruppen kvinnor och gruppen yrkesförare.
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