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Förord
Detta arbete har utförts på uppdrag av Vägverket.

Vi vill tacka de personer på Vägverket som bistått med information och värde-
fulla uppgifter. Utan denna hjälp hade projektet varit omöjligt att fullfölja.

Projektet har genomförts av Anna Anund, Ulf Brüde, Jörgen Larsson och Arne
Land.

Ansvarsfördelningen för de olika delmomenten i undersökningen har varit
följande:

• Anna Anund har varit projektledare.
• Arne Land har genomfört uttag av olycksdata ur Vägverkets olycksdatabas.
• Ulf Brüde och Jörgen Larsson har sammanställt data och analyserat dessa.

Samtliga tre författare har medverkat i försöksuppläggningen och diskussionen
avseende resultaten. Föreliggande dokumentation har huvudsakligen samman-
ställts av Jörgen Larsson.

Linköping i december 2001

Anna Anund
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Sammanfattning
Frästa räfflor på 7 mil motorväg, E4 söder om Jönköping
Det finns ingen anledning att förkasta hypotesen att frästa räfflor i vägrenen
har en positiv effekt när det gäller att minska antalet olyckor och skadade.
Detta enligt ett försöksresultat avseende en drygt 7 mil lång motorvägs-
sträcka på E4 söder om Jönköping. Vissa reservationer måste dock göras. Från
och med år 2000 registreras normalt inte egendomsskadeolyckor i Vägverkets
olycksdatabas. Dessutom har efterperioden varit mycket kort. Olycks- och
skademinskningen har heller inte kunnat hänföras till enbart singelolyckor med
avkörning åt höger.

Tidigare har inom föreliggande projekt redovisats en analys av olyckor som in-
träffat perioden januari 1998 � december 1999, dvs. före det att räfflor frästes. Då
framkom att vägsträckan i stort sett hade samma antal olyckor som en normal
motorvägssträcka. Däremot var antal skadade, liksom antal svårt skadade eller
dödade fler än på en genomsnittlig motorväg. Mönstret var likartat även om ana-
lysen begränsades till singelolyckor eller singelolyckor med avkörning till höger
(�AHS�-olyckor; AvkörningHögerSingelolyckor).

Befintliga olycksrapporter och trafikmålsanteckningar studerades och det
visade sig att för ca 50 % av AHS-olyckorna och även för ca 50 % av de skadade i
AHS-olyckorna bedömdes räfflad vägren kunna bidra med en positiv effekt. Detta
är resultat som stämmer väl överens med amerikanska erfarenheter.

Sett över samtliga inträffade singelolyckor och däri skadade personer bedöm-
des räfflad vägren kunna påverka ca 25 % av fallen positivt. Eftersom singel-
olyckor svarar för en stor del av olyckorna på motorväg innebär detta att ca 15�
20 % av alla olyckor och skadade skulle ha kunnat påverkas positivt av åtgärden.

Antalet observerade olyckor och skadade i hittills tillgänglig efterperiod (juli
2000 � juni 2001) har jämförts med motsvarande antal under föreperioden. Likaså
har jämförelser gjorts med predikterade antal för liknande vägar utan räfflor. För
båda slagen av jämförelser är observerade antal under efterperioden avsevärt
lägre. Detta gäller både sett över samtliga olyckstyper (exkl. vilt) och enbart
singelolyckor. De lägsta observerade värdena, dvs. de största reduktionerna, har
noterats för AHS-olyckorna. Minskningen av de singelolyckor som inte kan
hänföras till AHS, liksom övriga olyckor, är naturligtvis svårförklarlig.

Den skattade reduktionen för antal skadade personer i AHS-olyckor upp-
går till drygt 50 % om utvecklingen för övriga singelolyckor utnyttjas som
kontrollmaterial. Olycksmaterialet är dock synnerligen litet och förändringen är
inte statistiskt säkerställd. Ingen svårt skadad eller dödad har observerats under
efterperioden, varken för AHS-olyckor eller övriga singelolyckor.

Nollvisionsslingan (Rv44) med 2+1, mitträcke och frästa räfflor
År 2000 genomfördes en breddning samt en förändring till 2+1-väg med mitt-
räcken på den del av riksväg 44 som ingår i Trollhättans s.k. Nollvisionsslinga.
För att minska antalet räckespåkörningar har ett försök gjorts som innebär att
räfflor har frästs på ca. 0,75�1 m avstånd på ömse sidor om mitträcket. Detta för
att uppmärksamma förare på närheten till räcket.

En inom föreliggande projekt tidigare analys av de olyckor som inträffade på
vägsträckan under 1991�1999 (dvs. under en period före det att vägen byggdes
om till en 2+1-väg med räcke och räfflor) visade att det faktiska antalet polis-
rapporterade olyckor liksom totala antalet skadade var mindre än på en normal
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motsvarande väg. Antalet svårt skadade eller dödade var däremot nära nog exakt
som förväntat. Detsamma gällde även antalet dödade.

Det fanns all anledning att förvänta sig positiva effekter av räfflorna i form av
minskat antal mitträckespåkörningar. På grund av att sträckan var en arbets-
plats långt in på år 2001, med bland annat temporära hastighetsbegräns-
ningar, samt problem med att få data avseende egendomsskadeolyckor har
dock ingen särskild olycksanalys genomförts under efterperioden.
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1 Bakgrund och syfte
Motorvägar utgör våra säkraste vägar. De olyckor som ändock inträffar och leder
till allvarliga skador är vanligtvis singelolyckor. En orsak kan vara att föraren pga.
lång och monoton körning somnar eller på annat sätt brister i uppmärksamheten.
Vid nämnda typ av olyckor kan man anta att avkörningsvinkeln i flertalet fall är
liten. Ett sätt att minska antalet olyckor och därmed även skadorna skulle kunna
vara att förse vägrenen med frästa räfflor för att uppmärksamma förare som
annars skulle riskera att köra av vägen.

I ett tidigare VTI-projekt [Anund, 1998] har dels undersökts vilken typ av
räfflor som skulle vara den bästa och vad de skulle kosta, dels gjorts försök att
kartlägga vilken potential åtgärden skulle kunna ha på svenska motorvägar. Då
skattades att ca 40 % av singelolyckorna på sammanhängande motorvägssträckor
på europavägnätet med hastighetsgräns 90�110 km/h kunnat förhindrats eller på-
verkats på ett gynnsamt sätt om det funnits räfflor på vägrenen.

Kontakter har även tagits med professor Per Gårder i USA för att ta del av
internationella, främst amerikanska erfarenheter av räfflor. Resultat från USA
[Gårder & Alexander, 1994] styrker att det kan vara en rimlig storleksordning på
effekten. Ovannämnda USA-resultat nämner också att räfflorna i princip är under-
hållsfria och att någon separat åtgärd inte behöver vidtagas förrän det är dags för
ordinarie beläggningsåtgärder.

Sommaren år 2000 anlade Vägverket Region Sydöst räfflade vägrenar på drygt
7 mil motorväg på E4 söder om Jönköping, till en kostnad av ca 11 kr löpmetern.
Räfflorna frästes intermittent (dvs. i grupper) i såväl norrgående som södergående
körfält.

Under de senaste åren har intresset ökat för att nyttja räfflor i flera samman-
hang. På den drygt en mil långa 2+1-vägen med mitträcke som ingår i den s.k.
Nollvisionsslingan på riksväg 44 utanför Trollhättan har mitträcket på ömse sidor
omgärdats med frästa räfflor. Syftet med räfflorna är att reducera antalet räckes-
påkörningar.

Syftet med föreliggande projekt är närmast att följa upp antalet olyckor och
skadade på motorvägen söder om Jönköping och på Nollvisionsslingan utanför
Trollhättan. På båda sträckorna har VTI genomfört en förstudie [Anund & Brüde
& Larsson, 2001]. Den senare sträckan har dock, även om den formellt var färdig-
ställd till julen 2000, varit en arbetsplats med bl.a. tillfälliga hastighetsgränser en
bra bit in på 2001. Detta, tillsammans med att Vägverket normalt bara registrerar
personskadeolyckor fr.o.m. år 2000 (region Väst har inte gjort något undantag),
gör att här redovisas en efterstudie och uppföljning endast för motorvägssträckan
på E4 söder om Jönköping. En del av föreperiodens resultat, tidigare presenterat i
ovannämnda publikation, redovisas även här.

Från början var uppföljningen av de båda sträckorna planerad att pågå under
flera år, men eftersom Vägverkets Huvudkontor sent i augusti 2001 anmälde att
någon fortsatt uppföljning ej var av intresse, är denna dokumentation en slutredo-
visning. Vägverket anser sig nu, med hänvisning bl.a. till ovannämnda resultat
från USA, kunna rekommendera att räfflor fräses på motorvägar och motortrafik-
leder.
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2 Motorvägen söder om Jönköping
2.1 Bakgrundsfakta
Den aktuella motorvägssträckan som erhöll räfflade vägrenar våren/sommaren
2000 (klar den 15 juni) finns mellan knutpunkterna 643A85.11�532A91 (riktning
söderut) respektive mellan 532A91�643A85.10 (riktning norrut). Knutpunkten
532A91 togs bort i början på 2001, men det motsvaras ej av någon fysisk för-
ändring avseende räfflorna vid denna tidpunkt. Sträckans längd, mellan Hyltena
trafikplats söder om Jönköping och ca 3 km in i Kronobergs län, är ca 73 km i
vardera riktning. Sett över två föreår (1998-01-01�1999-12-31) var totala trafik-
arbetet 590,27 miljoner axelparkm, vilket innebär att ÅDT varit genomsnittligt
11 030 axelpar/dygn. I efterperiodens 12 månader (2000-07-01�2001-06-30) har
trafikarbetet skattats till ca 310 miljoner axelparkm.

2.2 Jämförelsematerial
Som jämförelsematerial, se tabell 1, utnyttjas �befintliga� normalvärden (delvis
skattningar) som framtagits i samråd med Östen Johansson, Vägverket. Osäker-
heten i skattningarna ökar alltmer vid uppdelning efter avkörningsriktning och
efter skadekonsekvens, speciellt för de allvarligaste skadorna.

Tabell 1  Olycksmått för motorvägssträckor (exkl. grenar) på statsvägnätet.

Alla olyckstyper
utom viltolyckor

Singelolyckor Singelolyckor, av-
körning till höger

Olyckskvot
(olyckor per miljon axelparkm)

0,20 0,12 0,06

Skadeföljd
(antal skadade inkl. dödade
per olycka)

0,50 0,50 0,50??

Skadekvot
(antal skadade inkl. dödade
per miljon axelparkm)

0,10 0,06 0,03??

SSD-följd
(antal svårt skadade eller
dödade per olycka)

0,09 0,09 0,09??

SSD-kvot
(antal svårt skadade eller
dödade per miljon axelparkm)

0,018 0,0108 0,0054??
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2.3 Föreperiod januari 1998 � december 1999
Datauttaget omfattar olyckor på sträcka exkl. grenar (viltolyckor ej medtagna).

Sammanlagt inträffade 112 polisrapporterade olyckor med 0 dödade, 14 svårt
skadade och 65 lindrigt skadade. Av dessa var:

• 75 singelolyckor med 55 skadade (11 svårt och 44 lindrigt skadade),
• 35 �AvkörningHögerSingelolyckor� (AHS) med 27 skadade (3 svårt och

24 lindrigt skadade i 15 personskadeolyckor). Med �AHS� avses sådana
singelolyckor som har första avkörningen av vägbanan åt höger,

• 40 övriga singelolyckor med 28 skadade (8 svårt och 20 lindrigt skadade i
17 personskadeolyckor),

• 37 andra olyckor med 24 skadade (3 svårt och 21 lindrigt skadade).

I tabell 2 presenteras en jämförelse av predikterat antal olyckor (se tabell 1)
samt observerat antal olyckor och skadade åren 1998�1999.

Tabell 2  Jämförelse mellan predikterade och observerade värden 1998�1999.

Alla olyckor
exkl. vilt

Singel-
olyckor

AHS-
olyckor

Övr. singel-
olyckor

Övriga
olyckor

Pred Obs Pred Obs Pred Obs Pred Obs Pred Obs
Antal olyckor 118 112 71 75 35 35 35 40 47 37

Antal skadade 59 79 35 55 18 27 18 28 24 24

Skadeföljd 0,50 0,71 0,50 0,73 0,50 0,77 0,50 0,70 0,50 0,65

SSD* 11 14 6 11 3 3 3 8 5 3

SSD*-följd 0,09 0,125 0,09 0,147 0,09 0,09 0,09 0,20 0,09 0,08
* SSD = antal svårt skadade eller dödade personer

Totalt överensstämde observerat antal olyckor mycket bra med predikterat antal
(baserat på ovan redovisat jämförelsematerial). Men totalt antal skadade (liksom
SSD) var fler än predikterat. Mönstret var ganska likartat även för singel-
olyckorna. �AHS�-olyckorna och övriga singelolyckor uppvisade också sins-
emellan ungefär samma mönster.

Att den aktuella motorvägssträckan hade normalt antal olyckor men däremot
fler skadade och fler SSD än normalt före åtgärden har framgått redan i tidigare
studier [Johansson, 1998].

För de ovan nämnda 35 �AHS�-olyckorna (plus ytterligare 3 tänkbara olyckor)
har polisens statistikuppgifter och trafikmålsanteckningar granskats för att dels
närmare avgöra om det handlar om riktiga AHS-olyckor dels försöka bedöma om
räfflad vägren hade kunnat förhindra olyckan eller påverkat dess konsekvenser. Se
tabell 3. De tre ytterligare tänkbara olyckorna anges kursivt i tabellen.

För ca 50 % av �AHS�-olyckorna och även för ca 50 % av de skadade i
AHS-olyckorna bedömdes räfflad vägren ha kunnat haft en positiv effekt.
Sett över samtliga inträffade singelolyckor och däri skadade personer bedömdes
därmed räfflad vägren ha kunnat påverka ca 25 % av olyckorna. Eftersom singel-
olyckor svarar för en stor del av alla olyckor på motorväg innebär det nämnda
också att en förhållandevis stor andel, ca 15�20 %, av alla olyckor och skadade
skulle ha kunnat påverkas av åtgärden ifråga.
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Tabell 3  Översikt AHS-olyckor föreperiod 1998 � 1999.
Hade räfflor

Olycks- Riktig kunnat 
Datum typ Fordon Kl. Väglag Ljusf LS SS D AHS? Kommentar hjälpa?
980129 S1 T lb 18.40 Torr Mörker Ja Plötsligt � höger framhjul kom utanför asfaltskanten� ner i diket Ja
980211 S1 Pb 10.50 Våt Dagslj. Ja Punktering bakdäck, bilen slängde och ned i höger slänt Nej
980403 S1 T lb 22.40 Lös snö Mörker Ja Snöväglag, fått sladd, av till höger Nej
980404 S1 Pb 10.35 Lös snö Dagslj. Nej Sladd i strängen mellan körfälten, in i mittsträngen! Nej
980527 S1 Pb 06.30 Torr Dagslj. 1 Ja Av okänd anledning kommit utanför asfalten, sladd, passerat mittremsan Ja
980606 S0 Pb 13.30 Våt Dagslj. 5 Ja Oavsiktligt över i vänsterfilen, korrigerade för kraftigt, sladd, av till höger Nej
980617 S1 Pb 22.10 Våt Gr/sk 1 Ja Av okänd anledning ut i dikeskanten och av, trött Ja
980703 S1 T lb 03.30 Våt Mörker Ja Trött. Punktering? Av åt höger Ja?
980712 S1 Pb 16.20 Torr Dagslj. 1 2 Ja Av okänd anledning utanför vägbanan till höger, sladd, upp igen, av till höger Ja
980816 S1 Pb 14.10 Torr Dagslj. 1 Ja Kommit ut i gruset på vägrenen, fått sladd och ned i högra diket Ja
980904 S1 Pb 09.15 Torr Dagslj. 1 1 Ja Böjde sig för att ta en dricka, kom av åt höger, sen in i mittremsan, ej bältade Ja
980921 S1 T lb 05.40 Torr Mörker ? Plötsligt för långt åt höger, touchade skyddsräcke Ja?
981207 S1 T lb 11.15 Tunn is Dagslj. ? Släpet började sladda, tunn is, vägräcke höger fångade upp ekipaget Nej
981210 S1 Pb 11.30 Våt Dagslj. Ja Fick kast på släpvagnen och åkte i höger dike Nej
990202 S1 Pb 09.25 Våt Dagslj. Ja? Kom utanför kamflex, sladd??? Ja?
990206 S1 Pb 02.30 Lös snö Mörker Ja Avåkning, extremt halt Nej
990212 S1 Pb 14.05 Torr Dagslj. Ja Skulle snyta sig, kom för närma höger snösträng i höger vägkant, ner i diket Ja
990406 S1 Pb 16.48 Våt Gr/sk? Ja Av okänd anledning utanför vägbanan till höger�tillbaka och ned i vänster dike Ja
990418 S1 L lb 18.40 Lös snö Dagslj. ? Omkörd. Höll för långt åt höger, körde på räcke ?
990418 S1 T lb 12.30 Lös snö ? ? Bromsade, fick sladd och hamnade i diket, uselt väglag Nej
990418 S1 Pb 15.15 Lös snö Dagslj. 2 Ja Sladd i det hala väglaget, av till höger Nej
990617 S1 Pb 07.29 Torr Dagslj. 1 Ja Väjde för en hare? Av till höger, sedan över mittremsan? Nej?
990623 S1 Pb 02.50 Torr Mörker Ja Kommit utanför höger vägkant, "vaknat", vridit upp, sladd, över mittremsan Ja
990702 S1 Pb 17.35 Torr Dagslj. 1 Ja? Väjde för rådjur. Ut i lösgruset, av vägen Nej?
990729 S1 T lb 19.30 Torr Dagslj. 1 Ja Av okänd anledning kommit ut i dikesrenen, upp på vägbanan och välte Ja
990806 S1 Pb 18.10 Torr Dagslj. 1 Nej Av okänd anledning utanför vägbanan till vänster... Nej
990808 S1 Pb 07.00 Torr Dagslj. 4 Ja Kommit utanför höger vägkant, sladd, tillbaka, över mitt, ned i bortre dike Ja
990809 S1 Pb 14.45 Torr Dagslj. Ja Av okänd anledning kommit utanför vägkanten, sladd� Ja
990917 S1 Pb 15.25 Torr Dagslj. 2 Ja Ouppmärksam, av i diket, upp igen, kraftig sladd, över i motriktad vägbana Ja
990918 S1 Pb 14.10 Torr Dagslj. Ja Trött. Plötsligt utanför asfalten, sladd, över mittremsan Ja
990919 S1 Pb 03.55 Våt Mörker ? Sannolikt sladd på vägbanan, farit av åt höger Nej
990925 S1 T lb 07.20 Våt Dagslj. Ja Kom utanför asfalten, sladd, över mittremsan Ja
991116 S1 L lb 15.05 Torr Dagslj. 2 Ja Enligt uppgift punktering, av till höger Nej
991120 S1 T lb 00.30 Torr Mörker Ja Plockade upp en tappad Colaburk, kom ur kurs, ned i höger dike Ja
991203 S1 T lb 18.15 Lös snö Mörker 1 Ja Extremt dåligt väglag, sladd, avåkning till högert Nej
991215 S1 L lb ? Pack. snö Dagslj. ? Sladd i det usla väglaget, kanade av vägen Nej
991218 S1 L lb 05.55 Tunn is Mörker 1 Ja Mycket halt, sladd, kanade av  vägen Nej
991227 S1 Pb 16.25 Lös snö Gr/sk ? Halt, sladd, gått emot vägräcke, slungats tillbaka till mittremsan Nej

2.4 Efterperiod juli 2000 � juni 2001
Även efterperioden omfattar olyckor på sträcka exkl. grenar, exkl. viltolyckor.
Sammanlagt har det registrerats 21 polisrapporterade olyckor, varav 12 medförde
någon form av personskada. Ingen har dödats, men 1 person har skadats svårt och
14 lindrigt. De polisrapporterade olyckorna fördelade sig på olyckstyper enligt
följande:

• 14 singelolyckor med 10 skadade, samtliga lindrigt,
• Av dessa singelolyckor kan 6 bedömas som �AHS-olyckor�, dvs. singel-

olyckor med första avkörning åt höger. I dessa olyckor har 3 personer
skadats lindrigt,

• 4 omkörningsolyckor med 3 lindrigt skadade personer,
• 1 upphinnandeolycka med 1 svårt skadad person,
• 2 variaolyckor med 1 lindrigt skadad person.

I tabell 4 redovisas en jämförelse av predikterade och observerade värden av-
seende olyckor och skadade personer. Observerat antal olyckor är ungefärligen en
fjärdedel av vad som predikteras enligt jämförelsematerialet. Detta gäller även om
man begränsar sig till antalet singelolyckor. För AHS-olyckor utgör det obser-
verade antalet en ännu mindre andel av det predikterade antalet. Resultaten är
mycket osäkra, dels pga. den korta perioden på 12 månader, dels pga. den tidigare
nämnda nyordningen som gäller fr.o.m. år 2000. Enligt denna ska i princip egen-
domsskadeolyckor inte längre registreras i Vägverkets olycksdatabas. Det har
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dock varit en lokal målsättning att ändå göra det för den här aktuella sträckan,
men det är mycket osäkert om man lyckats fullt ut.

I samma tabell synes även att såväl antalet personskadeolyckor som antalet
skadade personer är ungefär hälften av vad som kunde förväntas. För AHS-
olyckorna med personskada är nämnda andel ännu lägre. Vad gäller de svåraste
olyckorna kan noteras att ingen dödats och endast en person har skadats svårt i
efterperioden. Det skedde i en upphinnandeolycka med två lastbilar inblandade.

En vanlig före-efter-studie av antalet AHS-olyckor med övriga singelolyckor
som kontrollmaterial (se tabell 2 och 4) ger som resultat att antalet AHS-olyckor
med personskada reducerats med 56 % efter räffelåtgärden. Olycksmaterialet
är dock synnerligen litet och förändringen är inte statistiskt säkerställd [Brüde &
Larsson, 1988].

Tabell 4  Jämförelse mellan predikterade och observerade värden juli 2000 � juni
2001.

Alla olyckor
exkl. vilt

Singel-
olyckor

AHS-
olyckor

Övr. singel-
olyckor

Övriga
olyckor

Pred Obs Pred Obs Pred Obs Pred Obs Pred Obs
Antal olyckor 62 21 37,2 14 18,6 6 18,6 8 24,8 7

Antal person-
skadeolyckor 24? 12 15? 7 7,5? 2 7,5? 5 9? 5

Ant. skadade 31 15 18,6 10 9,3 3 9,3 7 12,4 5

Skadeföljd 0,50 0,71 0,50 0,71 0,50 0,50 0,50 0,88 0,50 0,71

SSD* 5,6 1 3,3 0 1,7 0 1,7 0 2,3 1

SSD*-följd 0,09 0,048 0,09 0,000 0,09 0,000 0,09 0,000 0,09 0,143
*  SSD = antal svårt skadade eller dödade personer

För samtliga polisrapporterade singelolyckor i efterperioden har polisens blankett
�Informationsunderlag� och eventuella trafikmålsanteckningar studerats. Singel-
olyckorna är sammanställda i nedanstående tabell 5.
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Tabell 5  Översikt singel-olyckor efterperiod juli 2000  � juni 2001.
AHS-

Datum Oltyp Fordon Kl Väglag Ljusf. D SS LS olycka Kommentarer
000709 S1 Pb 16.00 Torrt Dags 0 0 1 Nej Sladd åt vänster, retur, slutade i mitt.
000731 S1 Pb+sl 15.30 Torrt Dags 0 0 0 Nej Somnat, avkörning vänster.
000824 S1 Pb 06.45 Torrt Dags 0 0 0 Nej Punktering gav avkörning vänster mittremsa.
001001 S1 Pb 02.40 Torrt Mörk 0 0 1 Nej Trötthet. Först vänster sedan höger. Vält.
001006 S1 Pb+sl 17.45 Torrt Dags 0 0 0 Ja Husvagn krängde mot höger. Ej körkort.
001217 S1 Pb 15.35 Vått Dags 0 0 0 Ja Punktering gav kast åt höger.
010202 S1 Pb 10.20 Lös snö Dags 0 0 1 Ja Snöfall och mycket halt.
010202 S1 Pb 12.05 Tunnis Dags 0 0 1 Nej Snöfall, plötslig halka efter saltad sträcka.
010221 S0 Pb 13.00 Torrt Dags 0 0 2 Ja Punktering gav sladd. Välte.
010228 S1 Pb 09.24 Tunnis Dags 0 0 2 Nej Tappat väggrepp, över mittremsan och vält.
010407 S1 Pb 16.45 Vått Dags 0 0 2 Nej Först mittremsa, sedan höger sida o vält.
010412 S1 Pb 19.15 Lös snö Gry/sky 0 0 0 Ja Sladd vid filbyte. Snöfall, mycket halt.
010622 S1 Pb 06.08 Torrt Dags 0 0 0 Nej Tappade kontroll, stannade i mittremsa.
010624 S1 Pb 14.35 Torrt Dags 0 0 0 Ja Av okänt skäl ut till höger, retur, höger, välter.

0 0 10

Fyra av olyckorna har inträffat vid halt väglag, tre vid punktering. Sex av
olyckorna medförde avkörning först åt höger. Dessa var dock i fyra av fallen
sammankopplade med antingen snöfall/halka eller punktering. Endast den sista
olyckan borde kunna ha förhindrats av räfflorna. Även dessa fakta pekar på att de
frästa räfflorna torde ha haft en positiv effekt. I två av olyckorna i efterperioden
finns registrerat att föraren somnat, vilket då medfört att fordonet åkt åt vänster
mot mittremsan, och i ett fall sedan returnerat mot höger samt voltat i höger sido-
område. Generellt sett finns dock antagligen ett stort bortfall i hur ofta olycks-
register innehåller uppgift om insomning/trötthet [Åkerstedt & Kecklund, 2000].

Räfflorna anlades under våren/försommaren 2000. I �mellanperioden�
januari � juni inträffade sju polisrapporterade singelolyckor (visas ej i tabell),
samtliga med personskada. Av dessa inträffade hela fem olyckor under juni.
Åtminstone två av dessa inträffade så pass sent i juni att räfflorna får anses ha
varit färdiga då. De två singelolyckorna, vilka skedde natt/tidig morgon, innebar
att första avkörningen skedde till vänster, dvs. mot mittremsan.
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3 Nollvisionsslingan med 2+1 och räffling
3.1 Bakgrundsfakta
Den aktuella sträckan Stallbacka-Håsten (812A111.24 � 821A108) är 10,4 km.
Vägen öppnades för trafik som vanlig 13m-väg juni 1990. Under sommaren/-
hösten 1993 ändrades sektionen till breda körfält. Hastighetsgränsen har huvud-
sakligen varit 90 km/h.

Augusti 2000 påbörjades breddning till 14 m och uppsättning av mitträcke.
Den 22 december 2000 var den nya utformningen klar, 2+1-väg med stållineräcke
i mitten och omgärdat på ömse sidor av 30 cm bred tvärgående målad räffling
0,75�1 m från räcket. Högsta tillåten hastighet är fortfarande 90 km/h. Även
korsningarna som finns på sträckan har åtgärdats, bl.a. har korsningen 812A113
byggts om till cirkulationsplats. Sträckan utgör en del av den s.k. Nollvisions-
slingan utanför Trollhättan.

Även om den nya utformningen var klar före 2001, har under början av året
sträckan utsatts för diverse tilläggsarbeten och det har varit tillfälliga hastighets-
begränsningar. Detta tillsammans med att Vägverket Region Väst inte längre
registrerar polisrapporterade egendomsskadeolyckor har gjort att någon
meningsfull olycksanalys för efterperioden inte kunnat genomföras.

Under föreperioden 1991�1999 var ÅDT genomsnittligt ca 7 700 axelpar/dygn
(vilket motsvarar ca 6 500 fordon/dygn). I efterperioden har ÅDT bedömts vara ca
8 550 axelpar/dygn (ca 7 100 fordon/dygn).

3.2 Föreperiod januari 1991 � december 1999
Under 9-årsperioden 1991�1999 har det totalt (exklusive viltolyckor) inträffat 61
polisrapporterade olyckor (O) med 42 skadade inklusive dödade (S), 12 svårt
skadade eller dödade (SSD) och 4 dödade (D). Dessutom har det inträffat
53 viltolyckor med sammantaget 7 lindrigt och 4 svårt skadade.

Jämfört med andra 13m-vägar och ML med 90 km/h [Brüde, Wretling, 1998]
hade man kunnat förvänta sig (exkl. viltolyckor) 78,1 polisrapporterade olyckor
med 50,5 S, 13,9 SSD och 2,5 D. (Hade istället hastighetsgränsen varit 110 km/h
hade man kunnat förvänta sig 17,3 SSD och 3,8 D.)

Det faktiska antalet polisrapporterade olyckor liksom totala antalet skadade har
således varit mindre än förväntat. Antalet svårt skadade eller dödade har däremot
varit nära nog exakt som förväntat. Detsamma gäller även antalet dödade.

Nedan visas medelvärden per månad, kvartal respektive år baserade på de
faktiska utfallen (exkl. viltolyckor) 1991�1999.

Tabell 6  Aktuell sträcka på Rv 44, Nollvisionsslingan 1991�1999, exkl.
viltolyckor.

Medelvärde Totalt antal
månad kvartal år hela perioden

Polisrapporterade
olyckor

0,56 1,69 6,78 61

LS + SS + D 0,39 1,17 4,67 42
SS + D 0,11 0,33 1,33 12
D 0,04 0,11 0,44 4
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4 Diskussion och slutsatser
Den tidigare genomförda förstudien visade grovt att för den studerade ca 7 mil
långa motorvägssträckan på E4 söder om Jönköping skulle årligen ca 10 olyckor
och ca 5 skadade, varav 1 svårt skadad eller dödad, kunna påverkas positivt och i
bästa fall elimineras med hjälp av räfflade vägrenar. Kostnaden för att anlägga
räfflorna har varit ca 11 kr löpmetern, dvs. totalt ca 1,6 miljoner kr. Detta kan
jämföras med den gängse kostnaden på ca 8 miljoner för en svårt skadad eller
dödad person. Några extra underhållskostnader har inte bedömts uppstå under den
ordinarie beläggningens livslängd.

Vidtagna räffelåtgärder har här i möjligaste mån följts upp både med studier av
typen med-utan och före-efter. Ett mycket stort problem i denna och flera andra
studier har uppstått pga. att Vägverket fr.o.m. år 2000 i stort sett slutat registrera
egendomsskadeolyckorna. Motiveringen har bl.a. varit att det inte skulle föreligga
något samband mellan antalet egendomsskadeolyckor och antalet allvarliga
olyckor. Studier visar tvärtom att det, givet en viss olyckstyp (t.ex. singelolycka),
föreligger ett generellt mycket starkt samband mellan antal egendomsskade-
olyckor och antal allvarliga olyckor [Wiklund et al, 2001].

För motorvägssträckan på E4 har en stor minskning av såväl antal olyckor som
antal skadade kunnat konstateras. De överensstämmer mycket väl med de förvänt-
ningar som angivits ovan, men bygger samtidigt på ett mycket osäkert material,
dels pga. ovannämnda förmodade inskränkningar i olycksregistreringen, dels pga.
den korta efterperioden (12 månader). Några mera långtgående slutsatser av
hittills tillgängligt material har varit svårt att dra. Det går dock inte att förkasta
den förväntade positiva effekten vad gäller antal olyckor och skadade. Även om
reduktionen av antalet AHS-olyckor har varit störst så har den varit stor för såväl
övriga singelolyckor som övriga olyckstyper. Detta faktum är svårt att förklara,
förmodligen finns andra bakomliggande faktorer. Dessutom får inte, speciellt med
tanke på den korta efterperioden, slumpen glömmas bort.

För Nollvisionsslingan gäller att, även om den formellt var färdigställd till
julen 2000, var den en arbetsplats med bl.a. temporära hastighetsgränser en bra bit
in på 2001. Detta, tillsammans med ovannämnda inskränkningar i registrerandet
av olyckor, har gjort det ganska meningslöst att inom detta projekt följa upp
olycksutvecklingen på denna sträcka. Dessutom kommer denna sträcka att följas
upp i ett annat VV-finansierat projekt om alternativ utformning av 13m-vägar.



VTI notat 72-2001 15

5 Referenser
Anund, Anna: Ofrivilligt överskridande av kantlinjen. VTI notat 49-1998.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping 1998.
Anund, Anna & Brüde, Ulf & Larsson, Jörgen: Försök med frästa räfflor för att

öka trafiksäkerheten � förstudie avseende motorväg och 2+1-väg. VTI
notat 18-2001. Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping 2001.

Brüde, Ulf & Larsson, Jörgen: Några olika metoder för att avgöra om olycks-
antalet förändrats efter åtgärd. VTI notat T45-1988, Statens väg- och trafik-
institut, Linköping 1988.

Brüde, Ulf & Wretling Peter: 13-m vägar � samband utformning, hastighet och
olyckor. PM rev. 1998-01-21, Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Linköping 1998.

Gårder, P & Alexander, J: Fatigue related accidents and continuous shoulder
rumble strips. University of Maine, Orono, USA 1994.

Johansson, Ö: Säkerheten på MV söder Jönköping. PM rev. 1998-10-08,
Vägverket, Borlänge 1998.

Wiklund, Mats et al: Publikation under utarbetande. Statens väg- och transport-
forskningsinstitut, Linköping 2001.

Åkerstedt, T & Kecklund, G: Trötthet och trafiksäkerhet � en översikt av
kunskapsläget. Vägverket Publikation 2000:74, Borlänge/Stockholm 2000.


	VTI notat 72-2001
	Förord
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	1	Bakgrund och syfte
	2	Motorvägen söder om Jönköping
	2.1	Bakgrundsfakta
	2.2	Jämförelsematerial
	2.3	Föreperiod januari 1998 – december 1999
	2.4 Efterperiod juli 2000 – juni 2001

	3	Nollvisionsslingan med 2+1 och räffling
	3.1	Bakgrundsfakta
	3.2	Föreperiod januari 1991 – december 1999

	4	Diskussion och slutsatser
	5	Referenser


