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Förord 
Inom Vägverket (VV) påbörjades 1998 ett utvecklingsprogram benämnt alterna-
tiva 13 m-vägar. Syftet med detta program är att på ett kostnadseffektivt sätt öka 
trafiksäkerheten på befintliga 13 m-vägar och motortrafikleder (ML) med väsent-
ligt lägre investeringskostnader och mindre intrång än vid traditionella åtgärder. 
Programmet omfattade sex objekt med mitträcke (2+1-väg eller 2+2-väg). VV 
beslöt våren 2000 att införa 2+1-väg med mitträcke på ett drygt 10-tal motor-
trafikleder med höga utfall av skadade och dödade. Sedan juni 2001 har 2+1-
lösningen ersatt den gamla 13 m-vägen i VVs utformningsråd och investe-
ringsplanering. För att säkerställa att syftet uppnås omfattas även tillkommande 
objekt av den omfattande utvärdering som vidtas inom ramen för utvecklings-
programmet, som numer bytt namn till ”Uppföljning mötesfria vägar”. Denna ut-
värdering görs av en arbetsgrupp med representanter från VV och VTI. 

Resultat och analyser från utvärderingen dokumenteras som lägesrapporter en 
gång per halvår. De omsätts också successivt i råd om projekteringsprocess, 
utformning, drift och underhåll samt i effektmodeller inom VV. På grund av ett 
stort allmänt intresse såväl inom som utom VV har beslutats att ge ut halv-
årsrapporterna som Notat i VTIs löpande rapportserie. Första utgåvan var Halv-
årsrapport 1-99, utgiven som VTI notat 53-1999. Halvårsrapport 2-99 finns ut-
given som VTI notat 27-2000. För år 2000 finns två halvårsrapporter med be-
nämningen VTI Notat 67-2000 respektive VTI Notat 23-2001. För år 2001 finns 
en halvårsrapport utgiven som VTI Notat 69-2001. Föreliggande publikation är 
således halvårsrapport nr 2 för år 2001. 

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. 

Under hösten 2001 har ett flertal objekt tillkommit. Insamling och registrering 
av inträffade olyckor har inom VV-regionerna blivit försenat. Därför har denna 
halvårsrapport blivit kraftigt försenad. 

Eftersom effekten på olyckor anses som den viktigaste frågan fokuseras 
utvärderingen i denna rapport på trafiksäkerhetsfrågor. Övriga effekter såsom 
framkomlighet och attityder redovisas i nästa halvårsrapport. 

Projektledare för utvärderingen hos VTI är Arne Carlsson, som skrivit mer-
parten av texten och svarat för sammanställning och redigering av detta notat. Ulf 
Brüde, VTI, har bidragit med sammanställning i tabeller av olycksutfall. Han har 
även medverkat i skrivandet av kapitel 3. Torsten Bergh är VVs tekniska projekt-
ledare för utvecklingsprogrammet. Han har sammanställt erfarenheter från projek-
teringen i kapitel 5. Han har dessutom tillsammans med Magnus Larsson, VV, 
bidragit med värdefulla kommentarer och synpunkter på dokumentationen i sin 
helhet.  

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

 
Linköping i augusti 2002 

 
 

Arne Carlsson 
Projektledare 
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Sammanfattning 
Trafiksäkerhetsresultat i koncentrat 
Totalt omkommer i trafiken ca 550–600 personer per år i Sverige (dessutom 
skadas ca 4 000 svårt), varav ca 400 dödas på det statliga vägnätet. På statliga 
vägar med 13 m bredd omkommer årligen ca 60 i mötes-/omkörningsolyckor som 
slutat i kollision med mötande (ca 10 på motortrafikled (ML) och ca 50 på vanliga 
13 m-vägar) Dessutom omkommer ytterligare ca 20 i singelolyckor (nästan 
samtliga på vanliga 13 m-vägar). 

Ett mitträcke skulle i absolut bästa fall kunna medföra en reduktion av dödade 
med 80 % på motortrafikleder och 60 % på vanliga 13 m-vägar i olyckor på 
väglänk. För antalet dödade och svårt skadade (DSS) är motsvarande värden 70 % 
respektive 50 % av alla länkolyckor exklusive viltolyckor. Vägverket och VTI 
bedömde gemensamt den sannolika effekten till 20 till 30 % och i bästa fall upp 
till 50 % sett över de ca 300 mil väg som enligt förstudien kunde vara aktuella för 
ombyggnad. 
 
Motortrafikleder 
Under oktober–november 2001 fanns det ca 290 km s.k. mötesfri motortrafikled 
MML (18 objekt) och den 1 januari 2002 totalt knappt 300 km. 

För de 290 km mötesfria motortrafikleder färdigställda hösten 2001 skulle man 
sett över ett år kunna förvänta sig ca 11 dödade (och 32 svårt skadade) om inga 
åtgärder hade vidtagits. 

DSS-kvoten för länk ligger på nivån 0,018 per miljon axelparkm baserat på 
893 miljoner axelparkm. Projekt med 90 km/tim har hittills inte lägre DSS-kvot. 
Singelolyckor svarar för ca två tredjedelar av de svårt skadade eller dödade. 
Hittills har en person, en cyklist, dödats. Den totala olycksbilden domineras av 
singelolyckor på tvåfältssträckor. 

Resultaten hittills motsvarar ca 55 % reduktion av döda och svårt skadade jäm-
fört med normalvärdena för motortrafikleder. Detta kan jämföras med ”potentia-
len” på 70 %. Reduktionen av dödade är större. Resultaten motsvarar den genom-
snittliga DSS-kvoten för 1990-talets motorvägar. Vidare ligger DSS-kvoten en-
dast drygt 20 % över normalvärdet för bästa motorväg med 110 km/h med 
mitträcke och sidoområde av A-typ.  

Arbetsgruppens bedömning från förra halvårsrapporten på en långsiktig effekt 
med 40 % upp till 55 % (med sidoområdesåtgärder) för svårt skadade och dödade 
ligger kvar. Detta skall jämföras med en effekt på 65 % för MV. Denna bedöm-
ning på 40–55 % innebär en reduktion av 17–24 DSS per år (varav ca 7 dödade). 

 
13 m-vägar 
Under oktober–november 2001 fanns det ca 110 km mötesfri landsväg MLV 
(8 objekt) och den 1 januari 2002 totalt knappt 150 km. 

För de 110 km mötesfria landsvägar färdigställda hösten 2001 skulle man sett 
över ett år kunna förvänta sig ca 3 dödade (och 13 svårt skadade) om inga åt-
gärder hade vidtagits. 

Hittills har 7 personer skadats svårt, varav 6 under etapputbyggnad av E4 
Håknäs–Stöcksjö, baserat på ca 200 miljoner axelparkm. Uppföljningsperioden är 
ännu för kort och materialet för litet för att göra någon ingående effektbedömning 
och jämförelse med vanlig 13 m-väg men resultaten visar en positiv tendens. 
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Förstudiens bedömning med i bästa fall 50 % reduktion för döda och svårt ska-
dade i länkolyckor exklusive vilt ligger fast. 

 
Bakgrund och syfte 
Detta är den åttonde utvärderingsrapporten i Vägverkets (VVs) utvecklingspro-
gram alternativa 13 m-vägar, sedan 2002 benämnt ”Uppföljning mötesfria 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 under 1990-talet svarade 
för drygt hälften av alla döda och svårt skadade på 13 m-vägar med 90 och 
110 km/tim 

• rätta projekterings-, 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 motortrafikled 
MML och mötesfri landsväg MLV) skulle då vara 5–10 gånger mer effektiv än 
motorväg vid trafikflöden 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 trängnings-
olyckor m.m. och samtidigt begränsa kostnader och intrång. Effekterna av 2+1 
med enbart vägmarkering var på förhand omstridda, från mycket positiva bedöm-
ningar i Tyskland till negativa i Norge. VVs och VTIs bedömning var på maxi-
malt 10 % effekt. 

Programmet omfattade ursprungligen sex objekt med mittseparering med 
räcke, ett per VV-region utom Stockholm, se tabell på sidan 13. Vägverket beslöt 
våren 2000 att skyndsamt bygga om ett stort antal högklassiga 13 m-vägar, de 
flesta av dessa motortrafikleder, till 2+1-väg med räcke. Dessutom har två objekt 
som är 2+1-väg med enbart vägmarkering (målning) tillkommit. Det fanns i 
oktober 2001 ca 410 km öppnade mötesfria vägar, se tabell på sidan 14. Under 
slutet av 2001 beräknas ytterligare ca 30 km mötesfri väg bli färdigställd. Detta 
skulle innebära totalt ca 440 km vid årskiftet 2001/02. 

Våren 2001 har VV också beslutat att ersätta ML och den vanliga 13 m-vägen 
med 2+1-väg med mitträcke (MML och MLV) som typsektion för nybyggnad och 
förbättring. 

Under andra halvåret 2001 öppnades ett flertal objekt för trafik enligt tabell på 
sidan 14. Alla dessa behandlas i denna halvårsrapport men med undantag för korta 
objekt som ej avses utvärderas. 

Vid årskiftet 2001/2002 fanns det 18 öppnade motortrafikleder utformade som 
2+1 med mitträcke fördelade på knappt 30 mil. Två av objekten har breddats till 
14 m medan övriga är 13 m breda. Samtliga objekt har relativt omfattande sido-
områdesförbättringar och ofta också förbättrade av- och påfartsgeometrier. De 
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allra flesta objekten har ny beläggning med flyttade beläggningsryggar och också 
väsentligt höjd vinterstandard. Trafikflödet varierar från 5 500 axelpar/årsdygn till 
22 000 axelpar/dygn med ett medelvärde på ca 9 700. Sex av projekten har hastig-
hetsgräns 110 km/tim och övriga 90 km/h men fördelningen på trafikarbete är 
50/50. E4 Gävle–Axmartavlan dominerar resultatet med ca 30 % av trafikarbetet. 

Vid årskiftet 2001/2002 fanns det 7 öppnade vanliga 13 vägar med olycksdata 
utformade som 2+1 med mitträcke fördelade på drygt 10 mil. Två av objekten är 
14 m breda. Övriga åtgärder för att förbättra sidoområde, sanera anslutningar, 
separera oskyddade trafikanter m.m. varierar kraftigt. Samtliga har 
hastighetsgräns 90 km/tim. Trafikflödet varierar från 4 000 till 12 000 axel-
par/dygn med ett medelvärde på ca 7 000 axelpar/dygn. Dessutom har öppnats ett 
objekt med 2+2-väg med räcke, Rv 50 norr om Örebro. 

Denna rapport har helt sin tyngdpunkt på inträffade olyckor och räckespå-
körningar på de öppnade objekten. Erfarenheterna hittills kan i korthet samman-
fattas enligt följande: 

 
Trafiksäkerhet 
Vid utvärdering av trafiksäkerheten studeras och beskrives i detalj olycksutfallet i 
form av olycksantal, 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 olycksutfallet 
(exklusive viltolyckor) samt antal svårt skadade och dödade mot ett 
kontrollmaterial med normalt antal olyckor för att skatta effekten av vidtagna 
åtgärder. Slutligen jämförs också olycks- och skadeantalet före- och efter åtgärd 
på olika sätt. Jämförelsen försvåras av att VV förändrade sitt olycksrapporte-
ringssystem från och med 2000. Egendomsskador rapporteras nämligen inte 
längre. Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten för mötesfria vägar. 

 
Mötesfria motortrafikleder MML 
• Utfallet t.o.m. december 2001 på 2+1-vägar med mitträcke på MML, totalt 

18 öppnade objekt med längden 290 km, är 1 dödad och 14 (17) svårt skada-
de (inklusive 1 svårt skadad i korsningsolycka). Uppgiften inom parentes 
avser tre tillkommande i en olycka dagen före officiellt öppnande på ett objekt 
benämnt E4 Deltavägen. De totalt 255 (256) olyckorna är fördelade på olycks-
typ och skadeföljd enligt följande uppställning: 
– 148 singelolyckor med 10 svårt skadade (SS) och 38 lindrigt skadade (LS) 
– 50 omkörningsolyckor med 14 LS 
– 26 (27) upphinnandeolyckor med 2 (5) SS och 24 (25) LS 
– 24 variaolyckor med 1 SS och 4 LS 
– 5 korsning/avsväng med 1 SS och 7 LS (varav två nodolyckor) 
– 2 oskyddade med 1 död och 1 LS. 

• Dödsolyckan måste betraktas som en ”undantagsolycka” med en cyklist utan 
lyse i mörker i fel riktning på motortrafikled. Som synes har mötesolyckorna 
helt försvunnit och singelolyckor med svår skadeföljd har kraftigt reducerats. 
De svåra skadefallen uppstår i regel vid avkörning ned i höger dike, ibland 
efter studs i mitträcket. Mest anmärkningsvärt är att de svåraste olyckorna har 
inträffat i tvåfältiga avsnitt. De flesta av dessa singelolyckor börjar med att 
fordonet kommer utanför höger asfaltkant och sedan förlorar föraren 
kontrollen. Detta gäller för en singelolycka med volt över mitträcket. Mer-
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parten av singelolyckor är dock påkörning av mitträcket utan svår skadeföljd. 
Omkörningsolyckor med svår skadeföljd har inte inträffat men dessa svarar 
normalt bara för ca 6 % av antalet svårt skadade eller dödade. Notera dock två 
omkörningsolyckor (utan allvarliga personskador) med totalhavererade for-
don vid påkörning av stillastående fordon i vänster körfält. Upphinnande-
olyckor utgör ett problem vid höga trafikflöden. 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. 

• För jämförelse med andra vägtyper användes kvoten för antal svårt skadade 
eller dödade (DSS-kvot) på länk exklusive viltolyckor. På E4 Deltavägen in-
träffade en olycka med tre svårt skadade dagen innan öppnandet. Det kan 
diskuteras om denna olycka skall medräknas eller inte. Jämförelse görs därför 
både med och utan denna olycka. Det finns 14–17 svårt skadade eller dödade 
på länk för MML-objekten. Detta motsvarar en DSS-kvot på länk på 0,0157–
0,0190 per miljon axelparkm. Detta kan jämföras med följande vägtyper med 
110 och 90 km/h fördelat 50/50 enligt VVs normalvärden i Effekt 2000: 
– ML med sidoområde C; 0,0418, en reduktion med 55–62 % 
– ML med sidoområde B; 0,0376, en reduktion med 50–58 % 
– ML med sidoområde A; 0,0334, en reduktion med 43–53%. 
– MV med bred mittremsa eller mitträcke; 0,0149, vilket innebär 5–22 % 

bättre DSS-kvot än MML-objekten 
– MV med bred mittremsa eller mitträcke med sidoområde A; 0,0119, vilket 

innebär 24–37 % bättre DSS-kvot än MML. 
 
De 18 objektens sidoområdesstandard innan 2+1-ombyggnaden varierar. Det 
bedöms skönsmässigt att de i genomsnitt motsvarade sidoområde B. Detta 
innebär att alla vidtagna åtgärder på MML-objekten (mitträcke, 2+1 körfält, 
sidoområdesåtgärder, beläggningsåtgärder m.m.) har medfört en reduktion för 
DSS-kvoten på länk med 50–60 %. Jämfört med bästa MV-utformningen är 
denna 25–35 % bättre än MML-objekten. Men om man jämför med bästa MV 
med hastighetsgräns 110 km/h blir differensen 15–30 %. Vidare kan sägas att 
MML-objekten under 1998–2001 har en DSS-kvot som ungefär motsvarar 
genomsnittet för motorvägar under 1990-talet. 

• Den samlade trafiksäkerhetseffekten på länkolyckor med dödade och svårt 
skadade förväntades i förstudien bli stor på 2+1 med räcke, ca 20–30 % och 
kanske ända upp till 50 % för länkolyckor. Utfallet enligt ovan t.o.m. 
december 2001 är 14 (17) svårt skadade eller dödade jämfört med 37 enligt 
”normalt” utfall, vilket skulle indikera en effekt på 55–62 %. Normalt sett 
skulle 10 av de ovan nämnda 37 vara dödade och faktiska utfallet är 1 dödad. 

• Mot bakgrund av ovanstående kan det för MML finnas anledning att revidera 
den bedömning som gjordes i förstudien. I föregående halvårsrapport bedöm-
des effekten långsiktigt vara från 40 % upp till 55 % (med sidoområdesåt-
gärder) för svårt skadade och dödade. Detta skall jämföras med en effekt på 
65 % för MV. Denna bedömning ligger fast. Om enbart dödade betraktas är 
effekten rimligtvis större. Eftersom effekten för MV är ca 80 % så bör 2+1 
med räcke medföra en reduktion med mer än 60–65 % för dödade. 
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• Dessa 18 objekt med längden 290 km har tillsammans ett årligt trafikarbete på 
1 023 miljoner axelparkm. Detta innebär normalt sett ett årligt skadeutfall med 
43 svårt skadade eller dödade varav 11 dödade. Ovanstående bedömning på 
40–55 % innebär en reduktion av 17–24 DSS per år (varav ca 7 dödade). 

• En särskild jämförelse har gjorts av materialet uppdelat på hastighetsgräns 90 
och 110 km/h. Det visar sig då att 110-vägarna genomgående har bättre data 
än 90-vägarna för olyckskvot och total skadekvot. DSS-kvoten på länk är för 
110-objekten 0,0136–0,0204 (utan eller med Deltavägen) per miljoner axel-
parkm på länk, vilket är ungefär samma som för MV med mitträcke och 
110 km/h. Motsvarande värde för 90-objekten är 0,0177. Resultatet kan 
sannolikt till viss del förklaras med att utformningsstandarden på 110-objekten 
genomgående är något högre än för 90-objekten.  

 
Mötesfria landsvägar  MLV 
• För 13 meters väg med mitträcke (MLV) finns nu olycksdata från sju objekt 

under 0,2–1,2 år med total väglängd 120 km. Utfallet t.o.m. december 2001 är 
ingen dödad och sju svårt skadade. De totalt 37 olyckorna är fördelade på 
olyckstyp och skadeföljd enligt följande uppställning: 
– 20 singelolyckor med 1 svårt skadad (SS) och 8 lindrigt skadade (LS) 
– 5 omkörningsolyckor med 1 SS och 9 LS 
– 1 upphinnandeolycka med 3 LS 
– 4 variaolyckor med 1 SS och 3 LS 
– 7 korsning/avsväng (på länk och i nod) med 4 SS och 10 LS. 

 
Av korsning/avsvängsolyckorna har fyra olyckor inträffat på länk. Övriga tre 
har inträffat på Lv 167 Rotebroleden och här framgår det inte om olyckan 
ligger i nod eller inte. Sex av de sju svårt skadade har inträffat under etapp-
utbyggnad av E4 Håknäs–Stöcksjö. 

• Det är uppenbart att det är korsnings-/avsvängsolyckorna som utgör det största 
problemet när det gäller olyckor med svår skadeföljd (vänstersvängande eller 
rakt framkörande från sidoväg och avsväng från primärväg vid räckesöpp-
ning). Andelen singelolyckor är klart lägre än för MML-objekten men detta 
beror förmodligen på den dåliga rapporteringen. 

• I övrigt är uppföljningsperioden ännu för kort och det samlade trafikarbetet för 
litet för att göra någon mera ingående effektbedömning och jämförelse med 
vanlig 13 m-väg. Det enda som kan sägas är att effekten synes bli lägre än för 
MML-utformning. Förstudiens bedömning med i bästa fall 50 % reduktion för 
döda och svårt skadade i länkolyckor exklusive vilt ligger fast. 

• Dessa sju objekt med längden 102 km har tillsammans ett årligt trafikarbete på 
260 miljoner axelparkm. Detta innebär normalt sett ett årligt skadeutfall med 
13 svårt skadade eller dödade varav 2,2 dödad.  

 
2+1 med vägmarkering på ML 
• Trafiksäkerhetseffekten av 2+1 med vägmarkering var på förhand omdisku-

terad, men en förväntan om viss positiv effekt (uppemot 10 %) fanns. Utfallet 
hittills för tre ML-sträckor på E4, E22 och Lv 100 (på tillsammans 35 km) är 
totalt 9 dödade eller svårt skadade jämfört med normalt utfall 10,8, så-
ledes en effekt på ca 15–20 %. Två av dödsolyckor är dock mycket 
speciella och beror primärt inte på utformningen. Om dessa två olyckor räknas 
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bort erhålles en ytterligare positiv effekt på svårt skadade och dödade. På 
dessa sträckor har dock inträffat flera olyckor med överkörning till vänster, 
sammanlagt 15 stycken med två dödade (speciella omständigheter) och tre 
svårt skadade som följd. I ett fall utan personskada var möteskollision nära. 
Sammanfattningsvis kvarstår dock hypotesen att viss total skadereduktion 
(uppemot 15 % på svårt skadade och dödade) kan erhållas med 2+1 med 
markering på ML-vägar. 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. 

 
Räckespåkörningar 
• Räckespåkörningarna på 2+1 med räcke bedömdes bli många med en för-

väntad frekvens i intervallet 0,5–1,0 påkörningar per miljon axelparkm. Ut-
fallet hittills är i genomsnitt 0,54 för alla MML-objekt. Men på högtrafikerade 
vägar ligger kvoten i intervallet 0,60–0,90 utan att det finns något signifikant 
flödessamband. En sannolik orsak till att objekt med hög trafik har större kvot 
av räckespåkörningar än lägre trafikerade är att andelen fordon i vänster kör-
fält på tvåfältsavsnitten genomsnittligt är större. Eftersom ca 25–35 % av 
räckespåkörningar sker i tvåfältiga avsnitt (vid ÅDT på 9–10 000 axelpar) 
bidrar en högre andel fordon i vänster körfält till att kvoten blir högre. 

• Mesta och bästa data för räckespåkörningar finns för E4 Gävle–Axmartavlan. 
Av polisrapporterade räckespåkörningar framgår att i bara ca 30 % av fallen 
var räcket den primära orsaken då ett fordon av ouppmärksamhet kört in i 
räcket. I övriga 70 % har fordonet infångats i räcket efter sladd, punktering, 
vindkast eller annan orsak. Merparten av påkörningarna, ca 60 %, har skett på 
enfältiga avsnitt och endast drygt 10 % i övergångssträcka 2 till 1, vilket är en 
mindre andel än procentuell längd med 2 till 1-övergång. Men hela 52 % av 
påkörningarna (93 stycken) har skett under vintermånaderna december–mars. 
Detta skall jämföras med andel trafikarbete som under dessa månader är ca 
25–27 % av årligt trafikarbete. En bidragande orsak till detta är de många 
räckespåkörningar som inträffar vid ”snörök” på vägen. 

• Även objektet E4 Ljungby har bra uppföljning av räckespåkörningar. Här har 
74 % av räckespåkörningarna inträffat i enfältiga avsnitt. Enbart en påkörning 
har skett i övergångssträcka 2 till 1 körfält. Under vintermånaderna december–
mars har 39 påkörningar (41 %) inträffat, vilket är något högre än motsvar-
ande andel tid. Om hänsyn dock tas till lägre trafikflöde under vintern blir 
jämförelsevärdet ca 30 %. 

• Frekvensen av räckespåkörningar har en minskande tendens på E4 Gävle–
Axmartavlan. Jämfört med tiden före oktober 1999 har kvoten för påkörningar 
minskat med 35 %. Påkörningsfrekvensen på detta objekt har minskat efter det 
att den enfältiga belagda bredden ökats från 4,75 till 5,75 m. Minskningen är 
något större på enfältiga avsnitt jämfört med tvåfältiga. Orsaken till minsk-
ningen är dock svårtolkad, den kan bero på breddningen eller ökad tillvänj-
ning, och i det senare fallet haft effekt på både en- och tvåfältiga avsnitt. Cirka 
57 % av räckespåkörningarna har skett i enfältiga avsnitt efter att belagda 
bredden har ökats med en meter i enfältiga avsnitt mot 65 % för perioden 
innan. På försök har från juni 2001 på E4 Gävle–Axmartavlan den släta inre 
kantlinjen ersatts med rainflexlinje i riktning söderut. Men detta har inte gett 
något utslag i antalet räckespåkörningar. 
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• På E4 Ljungby flyttades kantlinjerna ut 0,5 m i enfältiga avsnitt i augusti 
2001, vilket gav körfältsbredden 4,0 m. Efter denna tidpunkt har 27 räckespå-
körningar inträffat. Detta motsvarar 28 % av alla påkörningar men under en 
tidsperiod som är 36 % av den tid vägen varit öppen. Kvoten har sjunkit från 
0,84 ner till 0,58. Men av dessa 27 har 22 inträffat i enfältiga avsnitt, vilket är 
81 %. Denna andel synes vara markant hög men jämfört med tiden innan finns 
en liten minskning av räckeskvoten för enfältiga avsnitt. 

• Kvoten för räckespåkörningar på MLV-vägarna är klart lägre än för MML-
objekten. Denna ligger på 0,23 per miljoner axelparkm jämfört med 0,54 för 
MML-objekten. Främsta förklaringen är förmodligen klimatförhållandena som 
är klart mer gynnsamma för MLV-sträckorna, se vidare nedan. 

• Det synes som om bredden 14 m inte är ett tillräckligt villkor för färre räckes-
påkörningar. Både E4 Håknäs–Stöcksjö och Rv 45 Åmål har initialt höga 
räckeskvoter fast bredden är 14 m. Av erfarenheterna från E22 Söderåkra 
verkar det som om mittremsans bredd är viktig. En bred mittremsa på mer än 
två meter synes reducera antalet påkörningar.  

• Det synes helt uppenbart att räckespåkörningarna är ett vinterproblem. På 
objekt med stor andel vinterväglag finn en stor överrepresentation av räckes-
påkörningar under vintermånaderna. Detta kan illustreras om man delar upp 
materialet i två grupper. En nordlig grupp utgörs av alla objekt norr om 
Mälardalen samt E4 Ljungby i Kronobergs län. I den andra sydliga gruppen 
ligger objekten utmed kusterna i södra Sverige eller precis söder om Mälar-
dalen. De nordliga objekten har en kvot på 0,62 per miljon axelparkm och de 
sydliga objekten har 0,28 per miljon axelparkm, vilket enbart är 45 % av 
kvoten för de nordliga.  

• Den viktigaste och främsta slutsatsen som kan dras av ovanstående analyser är 
att största delen av skillnaderna i påkörningskvot kan förklaras av vinterväg-
lag. Därvid utgör snörök ett speciellt problem. Andra slutsatser som kan dras 
är följande: 
– det synes finnas en tillvänjningseffekt, kvoten för räckespåkörningar 

sjunker med tiden 
– ingen skillnad på 13 och 14 m bredd men det kan vara en fördel med en 

bred mittremsa som styr fordonen långt från mitträcket 
– effekten av vidtagna åtgärder i vägren på enfältiga avsnitt är inte entydig. 

Andel påkörningar i enfältigt minskar svagt eller inte alls eftersom det 
även blir minskning i tvåfältiga avsnitt (tillvänjning) 

– ändrad målning av kantlinje mot mitträcket har hittills inte haft effekt. 
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Summary 
A Condensed version of Traffic Safety Results 
The total number of killed in Swedish road traffic is around 550–600 per year (in 
addition, around 4 000 suffer serious injuries), of which around 400 are killed on 
state-owned roads. The statistics for state-owned 13 m-roads show that around 60 
are killed in accidents of the types “oncoming vehicle” or “overtaking” that ends 
in collision with an oncoming vehicle (around 10 on two-lane highways with 
restricted access and 50 on normal two-lane roads). In addition, around 20 are 
killed in single vehicle accidents on this road network (almost all on ordinary 
13 m-roads). 

A central guardrail would, at best, reduce the number of killed in non-junction 
accidents by 80 % on semi-motorways (two-lane roads with grade-separated 
junctions) and 60 % on ordinary 13 m wide two-lane roads. The corresponding 
percentages for the number of killed or severely injured (DSS) are 70 % and 50 % 
respectively, of all crashes on road segments outside junctions, excluding 
accidents involving game (moose, roe deer, fallow deer, red deer etc.). The 
Swedish National Road Administration and VTI jointly made estimate that the 
likely effect would be 20 to 30 %, with a potential of up to 50 %, for the 
approximately 3 000 kilometres of road, which according to the pre-study might 
be subject to re-building. 

 
Two-lane Roads with Restricted Access (semi motorways) 
In October–November 2001, there were about 290 kilometres (18 objects) of so-
called “non-meeting semi-motorways” (MML) and in January 2002 almost 
300 kilometres. 

For the 290 km of MML that have been completed before and during autumn 
2001, one would expect around 11 fatalities (and 32 severely injured people) 
during one year, if no additional measures are introduced. 

The level of the measured DSS rate is 0.018 per million vehicle-axle pairs 
based upon 893 million vehicle-axle pairs. Objects with speed limit 90 kph do not 
show lower DSS-rates, so far. Single vehicle accidents account for two thirds of 
those killed or severely injured. So far, one person, a cyclist, has been killed. The 
overall accident picture is dominated by single vehicle accidents on two-lane road 
segments. 

The results so far, approximately correspond to a reduction of 55 % in the 
number of killed or seriously injured compared with average numbers for semi-
motorways. This can also be compared with the “potential” – 70 %. The reduction 
is greater for fatalities. The results correspond to the average DSS-rate for motor-
ways in the 1990-ies. Furthermore, the DSS-rate is only slightly more than 20 % 
higher than the normal value for the best motorways with 110 kph, central safety 
barrier and roadside area of type A (best roadside area). 

In the last half-yearly report working group made the assessment that the long-
term effect is a reduction of from 40 % up to 55 % (with simultaneous improve-
ment of the roadside area) in the number of killed or severely injured. This 
estimate remains. It can be compared with an effect of 65 % for conversion into 
motorway. The estimate of 40–55 % corresponds to a reduction of 17–24 DSS per 
year (including 7 fatalities). 
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13 m-roads 
In October–November 2001, there were about 110 kilometres (8 road objects) of 
non-meting two-lane roads (MLV) and in January 2002 a total of almost 150 km. 

For the 110 km of MLV that have been completed before and during autumn 
2001, one would expect around 3 fatalities (and 13 severely injured) during one 
year, if no additional measures had been introduced. 

So far, 7 people have been severely injured, of which 6 refer to the step-wise 
extension of E4 Håknäs–Stöcksjö. This is based upon 200 million vehicle-axle 
pairs. The period of follow-up is still too short and the extent of data too small to 
permit any deeper assessment of effects and comparison with ordinary 13-m 
roads. However, the results show a positive tendency. The estimate in the pre-
study – at best a reduction of 50 % of the number of killed or severely injured – 
remains. 
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1 Bakgrund 
Inom Vägverket (VV) startades 1998 ett utvecklingsprogram benämnt alternativa 
13 m-vägar. Syftet med detta program var att på ett kostnadseffektivt sätt öka 
trafiksäkerheten på befintliga 13 m-vägar och motortrafikleder (ML) med väsent-
ligt lägre investeringskostnader och mindre intrång än vid traditionella åtgärder. 
Dessa vägar, med en total längd på ca 3 700 km varav 350 km ML, uppbär ca 
25 % av trafikarbetet på huvudvägnätet men omfattar endast 14 % av dess längd. 
På dessa vägar dödas årligen nästan 100 trafikanter och skadas svårt nästan 400, 
vilket motsvarar nästan 25 respektive 20 % av totalantalet på statliga vägar. 

Ett mitträcke skulle i absolut bästa fall kunna medföra en reduktion av dödade 
med 80 % på motortrafikleder och 60 % på vanliga 13 m-vägar i olyckor på väg-
länk. För antalet dödade och svårt skadade (DSS) är motsvarande värden 70 % 
respektive 50 % av alla länkolyckor exklusive vilt. VV och VTI bedömde gemen-
samt att 2+1-väg med mitträcke och sidoområdesåtgärder skulle kunna minska 
antalet döda och svårt skadade med 20 till 30 % och kanske ända upp till 50 %. 

För att säkerställa att syftet blir uppnått inleddes en omfattande utvärdering av 
de åtgärder som vidtas inom ramen för utvecklingsprojektet. Denna utvärdering 
skall följa upp att man inom ramen för utvecklingsprogrammet beaktar följande: 

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

 
Erfarenheterna ska utnyttjas för att bedöma den långsiktiga användningen av 
åtgärderna. Utvecklingsprogrammet bestod ursprungligen av sex olika objekt med 
mittseparering, ett per VV-region förutom VST. Fyra stycken utgörs av 2+1-väg 
med mitträcke och två stycken av 2+2-väg med mitträcke enligt tabellen nedan. 

 
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 02–03 
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-
målat. Denna sträcka benämns E22 Karlshamn och utgörs av ca 12 km ML på 
E22 mellan Mörrum och Karlshamn Östra. Denna sträcka har följts upp inom 
ramen för utvecklingsprogrammet. 

Vägverket beslöt våren 2000 att skyndsamt bygga om ett stort antal hög-
klassiga 13 m-vägar, de flesta av dessa motortrafikleder, till 2+1-väg med räcke. 
Dessutom har ytterligare ett antal objekt på vanlig 13 m-väg öppnats och fler 
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kommer att öppnas under år 2002. Tabellen nedan redovisar alla objekt med mitt-
räcke (eller betongbarriär) som är öppnade den 1 januari 2002. Vägtyp MML står 
för mötesfri motortrafikled och MLV innebär mötesfri landsväg 13 m. Detta inne-
bär normalt 2+1 med mitträcke. Avvikelser anges i kolumnen för anmärkningar. 

 
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 

Håknäs–Stöcksjö 19 km 
MLV höst 00 

23/10-01 
Etapp 1 utv.progr. 14 m
Etapp 2 utv.progr. 14 m

E4 Timrå–Torsboda (Deltavägen) 11 km MML 7/9-01 1+1 öster om Midlanda 
tpl i 2,7 km 

E4  Överdal–Gallsäter (Höga Kusten-
bron) 32 km 

MML 1/10-01 1+1 över Höga Kusten-
bron, 5,5 km 

E14 Torvalla–Lugnvik MML 2179-01  
E18 Västerås–Sagån 12,5 km MML 1/11-00  
E18 Enköping 1 km MML höst-00 1+1, utvärderas ej 
E18 Köping–Västjädra 11 km 

Västjädra–Västerås 6 km 
MML 1/7-01 

1/7-01 
 

E18 Skattkär–Väse 13 km MML 1/11-01  
E20 Gröndal–Eskilstuna 7,5 km MML 1/11-01  
E20 Arboga–Gräsnäs 3 km MML 16/6-01  
E22 Hörby 6,5 km MML 20/12-99  
E22 Trensum–Bräkne Hoby 13 km 

Bräkne Hoby–Björketorp 15 km 
MML 6/12-00 

augusti 01 
Etapp 1 
Etapp 2 

E22 Söderåkra–Hossmo 28 km MML 1/12-00 Nybyggd, 14 m 
E22 Hurvabacken 2,3 km MLV  utvärderas ej 
E65 Börringe–Skurup 9 km MLV 1/12-01 2+2 i utv.progr. 16 m 
E65 Skurup–Rydsgård 7 km MLV 1/1-02  
Rv 11 Burlöv 0,6 km MML  2+2, utvärderas ej 
Rv 11 Malmö–Kyrkheddinge 11 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–Ignaberga (Hässleholm)14 km MML 22/12-00  
Rv 23 Hässleholm–Östanå 16 km 

Almaån–Rävninge 3 km 
MLV 30/12-00 

våren 02 
Etapp 1+2 
Etapp 3 

Rv 23 Osby-länsgränsen (Loshult)13 km 
Loshult–Älmhult 3 km 

MLV 30/12-00
juni 01 

 

Rv 40 Göteborgsbacken 3 km MML juni 01 2+2, utvärderas ej 
Rv 44 Trollhättan–Håsten 10,5 km MLV 22/12-00 Nollvisionsstr., 14 m 
Rv 44/45 Överby–Skogsbo-Båberg 2+2 km MML dec 01  
Rv 45 Åmål-Säffle 14 km MLV nov 01 I utv.program, 14 m 
Rv 50  Lillån–Axbergshammar 13 km MLV 1/11-01 2+2 i utv.progr. 16 m 
Rv 70 Säter-Solvarbo 6 km MML 19/10-01 Etapp 1 
Lv 100 Höllviken–Vellinge 5 km MML 30/12-00 2+1 målad i okt. 99 
Lv 108 Prästberga-Flackarp 9 km MLV dec 01  
Lv 158 Särö-Brottkärr 9 km MML 10/10-01  
Lv 161 Torp–Rotvik 4 km MLV 2/12-00 Etapp 1 
Lv 222 Insjön–Mölnvik 6,5 km MML 1/11-00  
Lv 267 Stäket–Rotebro 6 km MLV 1/3-01 1+1 betongbarriär 
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Således har ca 400 km mötesfria vägar hittills öppnats för trafik räknat vid års-
skiftet 2001/02, varav ca 180 km under år 2001. Under andra halvåret 2001 öpp-
nades ett flertal objekt för trafik enligt tabellen ovan. De flesta behandlas i denna 
halvårsrapport men med undantag för korta objekt som ej avses utvärderas enligt 
tabellen ovan. Dessutom saknas uppgifter om öppningsdatum och olycksutfall för 
en del objekt varför dessa måste utgå ur redovisningen i denna halvårsrapport. 

Även det nybyggda objektet på E22 Söderåkra–Hossmo behandlas i denna 
halvårsrapport. Denna väg löper i helt ny sträckning i Kalmar län och det finns 
således inga data från någon föreperiod för jämförelse av olycksutfall för detta 
objekt. 

Förutom tabellen ovan på föregående sida skall nämnas ett objekt på Rv 55 
Åby–Simonstorp. Denna sträcka har under hösten 2001 blivit 2+1-väg med mål-
ning i avvaktan på ny beläggning enligt ordinarie beläggningsprogram. Under 
hösten år 2002 kommer mitträcke att monteras i samband med att ny beläggning 
utföres. Denna utbyggnadsstrategi användes normalt i region Skåne. 

 
2 Omfattning av utvärderingen 
För utvärdering har en stor mängd aktiviteter och mätningar diskuterats sedan 
projektets start. Preliminärt bestämdes att utvärderingen av 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 
hastighetsregistrering) 

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

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

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

• 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. 

 
Allt eftersom erfarenheter har funnits har ambitionen sänkts för en del punkter. 
Det gäller främst hastighetsmätningar, trafikantbeteende vid växling och väglags-
uppföljning. 

Dessutom ingår att göra en bedömning av projektens miljökonsekvenser. Om-
fattningen av utvärderingen omprövas successivt. Detta gäller särskilt video-
studierna och DoU- och väglagsstudierna. Spårdjupsstudier görs ej årligen. 
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Utvärderingen av tillkommande mötesfria 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 
kostnader 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 halvårs-
rapporterna 2000:1 och 2000:2, utgiven som VTI notat 67-2000 respektive 23-
2001. Dessa båda halvårsrapporter redovisar även hittills sammanfattande resultat 
och analyser för samtliga objekt. Halvårsrapporten 2001:1 finns utgivet som VTI 
Notat 69-2001 och behandlar alla objekt som är öppnade vid årsskiftet 2000/01. 

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

• FGSV/TRB 2nd International Symposium on Highway Geometric Design 
• TRB Pacific Rim Conference on Highway Capacity 
• Traffic Safety on Three Continents. 
 

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 
trafikanordningsplaner finns från första halvåret av 2000. 

Våren 2001 har VV beslutat att ersätta den vanliga 13 m-vägen och ML med 
2+1-väg med mitträcke (MML och MLV) som typsektion för nybyggnad och 
förbättring. Följande kriterier gäller för val av vägtyp: 

 
• rimlig nettonuvärdekvot 
• rimligt trafiksäkerhetseffektivitetstal, dvs. max 5 Mkr per inbesparad död 

eller svårt skadad och år 
• rimlig framkomlighet under normal maxtimme för dimensionerande trafik. 
 

Schablonberäkningar med VVs effekt- och värderingsmodeller samt normalan-
taganden om trafikutveckling och utan budgetrestriktioner ger följande tröskel-
värden för mötesfri väg och motortrafikled 

 
• Minvärdet för ÅDT öppningsåret är normalt 4 000 f/dygn 
• Maxvärdet för ÅDT slutåret är 12 000 f/dygn för MLV och 15 000 f/dygn för 

MML. 
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3 Sammanfattande ts-analyser och resultat 
3.1 2+1 med mitträcke 
Främsta syftet med 2+1-väg med mitträcke är att påtagligt söka reducera antalet 
mötes- och omkörningsolyckor i första hand men även singelolyckor med svåra 
konsekvenser i form av svårt skadade och dödade. Detta utan att försämra 
trafiksäkerheten i övrigt. I VVs förstudie gjorde VV och VTI en bedömning att 
mittseparering med räcke och sidområdesåtgärder inom vägområdet kan ha en 
mycket stor trafiksäkerhetseffekt, sannolikt ca 20 till 30 % men kanske ända upp 
till 50 % minskning av antalet döda och svårt skadade, att jämföra med ca 65 % 
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 
genomfördes av VV Region Mitt och resultatet blev att ett mitträcke bedömdes ha 
förändrat 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 
i drygt 80 % av fallen. På E22 Trensum–Bräkne Hoby bedömdes utfallet till 60 % 
reduktion av antalet allvarligt skadade. Motsvarande värden för sträckorna i Skåne 
är ca 80 % men här är det fråga om små absoluta tal. 

Nedan görs en samlad analys av samtliga öppnade objekt tillsammans. Därvid 
görs dock en uppdelning av objekt på motortrafikled (MML) och på 13 m-väg 
(MLV). Detaljerad information om varje objekt finns i bilaga 1–3. 

 
3.1.1 Motortrafikled (MML) 
För en samlad analys av effekten på motortrafikled beräknas utfallet för en efter-
period av hittills öppnade objekt som detaljredovisas i bilagorna 1 och 2. Det 
totala trafikarbetet som uträttats på dessa objekt är ca 893 miljoner axelparkm på 
290 km väg. Av detta trafikarbete har totalt 440 miljoner axelparkm uträttats vid 
hastighetsgränsen 110 km/h på sex objekt. Detta utgör 49,3 % av trafikarbetet och 
resterande trafikarbete har uträttats vid 90 km/h, vilket då är 50,7 %.  

Tabellen nedan ger en översikt av utfallet till och med december 2001 på de 
olika sträckorna. I tabellen redovisas antalet olyckor, antalet skadade av olika 
svårighetsgrad samt antalet räckespåkörningar. Slutligen har olyckskvot, skade-
kvot och ”räckeskvot” beräknats. Notera att antal olyckor även innefattar olyckor i 
trafikplats på primärvägen, dvs. olyckor på primärvägen mellan av- och påfarter. 
Däremot är inte olyckor på ramper och i sekundärvägskorsningar medtagna. Detta 
stämmer med gällande definition av länkolyckor på ML. Det kan dock diskuteras 
om inte ett par olyckor som inträffat vid påfarts- eller avfartskörfält är nodolyckor 
(utan svåra personskador). På E22 Hörby finns dock två otvetydiga nodolyckor 
som inträffat i den plankorsning där objektet slutar i nordlig riktning. Dessa två 
olyckor svarar för alla personskador (tre personer) på detta objekt. För en del 
objekt saknas förmodligen egendomsskadeolyckor på grund av dålig rapportering 
av dessa. 
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Efterperiod
t.o.m dec 2001

Bredd Längd ÅDT T Obs. värden Kvoter
Namn Reg m km ap Period mapkm O S SSD D R OK SK RK
E4 Gävle-Axmartavlan med räcke VM 13-14 32,1 9300 980618- 276,3 95 30 5 0 180 0,34 0,11 0,65
E22 Hörby VSK 13 6,5 7400 991220- 35,8 6 3 1 0 12 0,17 0,08 0,34
Lv 100 Höllviken VSK 13 4,8 11900 010101- 20,8 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,14
Rv 21  Finja-Ignaberga (Hässleholm) VSK 13 14,2 8200 010101- 42,5 10 10 2 0 12 0,24 0,24 0,28
E4 Ljungby-Toftanäs VSÖ 13 31 9870 001106- 128,8 46 18 1 0 96 0,36 0,14 0,75
E22 Trensum-Bräkne Hoby-Björketorp VSÖ 13 29,9 8600 010101- 56,5 22 2 1 0 25 0,39 0,04 0,44
E22 Söderåkra-Hossmo  (Söd Kalmar) VSÖ 14 27,8 5500 001201- 60,5 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,07
E18 Västerås-Sagån VMN 13 12,5 14467 001101- 77,0 24 8 0 0 38 0,31 0,10 0,49
E18 Köping-Västjädra(-Västerås) VMN 13 23,5 13600 010701- 58,8 22 3 1 1 36 0,37 0,05 0,61
E18 (Köping-)Västjädra-Västerås VMN 13 5,8 22000 010701- 23,5 14 14 2 0 14 0,60 0,60 0,60
E20 Gröndal-Eskilstuna VMN 13 7,5 12400 011101- 5,7 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,35
E20 Arboga-Gräsnäs VMN 13+11 3,5 5900 010616- 4,1 1 2 0 0 3 0,24 0,49 0,73
Lv 222 Värmdövägen   (Insjön-Mölnvik) VST 13 6,5 14400 001101- 39,9 9 3 1 0 31 0,23 0,08 0,78
E4 Deltavägen VM 13 10,7 11350 010910- 13,7 2 6 0 0 12 0,15 0,44 0,88
E4 Överdal-Gallsäter (Höga Kusten) VM 13 32,4 5800 011001- 17,3 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,29
E14 Torvalla-Lugnvik (Östersund) VM 13 12,7 6200 011001- 7,2 2 2 0 0 4 0,28 0,28 0,56
Rv 70 Säter-Infart DAP (Romme) VM 13 6 10000 011019- 4,4 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,45
E18 Skattkärr-Väse VVÄ 13 13,0 10900 011101- 8,6 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,35
Lv 158 Särö-Brottkär VVÄ 13 9,1 15600 011010- 11,8 2 2 1 0 0 0,17 0,17 0,00
Summa 2+1_r  MML 289,5 893,2 255 103 15 1 482 0,29 0,12 0,54  
 
Av tabellen framgår att den genomsnittliga olyckskvoten är 0,29 per miljon axel-
parkm. Detta är ca 30 % högre än olyckskvoten för länk på vanlig ML med mot-
svarande fördelning av trafikarbetet på 90 och 110 km/h (fördelat 50/50). Det är 
dock vanskligt att göra jämförelser av olyckskvot genom att olyckssystemet 
normalt inte rapporterar egendomsskadeolyckor sedan 2001 och att räckesutform-
ningen leder till ett stort antal ”nya” egendomsskadeolyckor. 

Den genomsnittliga skadekvoten är 0,11 per miljon axelparkm om tre skadade 
på E22 Hörby räknas bort. Motsvarande värde på vanlig ML är 0,14 för länk. 
Detta innebär ca 20 % lägre skadekvot på MML-vägarna. 

Mest intressant att jämföra är DSS-kvoten, vilken inte redovisas i tabellen per 
objekt eftersom denna får stor slumpmässig spridning räknad per objekt. För alla 
objekt tillsammans ovan blir denna 0,016 per miljon axelparkm (14/893=0,016 
om en svårt skadad på E22 Hörby räknas bort). Detta är betydligt lägre än för 
vanlig ML som har 0,042 per miljon axelparkm för länkolyckor. Detta senare 
värde gäller som medelvärde för 90 och 110 km/h på ML med sidoområde C (inga 
sidoområdesåtgärder vidtagna). 

Men på E4 Deltavägen inträffade en olycka med tre svårt skadade dagen innan 
öppnandet som inte är med i tabellen ovan. Det kan diskuteras om denna olycka 
skall medräknas eller inte. Jämförelse görs därför både med och utan denna 
olycka. Det finns således 14–17 svårt skadade eller dödade på MML-objekten. 
Detta motsvarar en DSS-kvot på länk på 0,0157–0,0190 per miljon axelparkm. 
Detta kan jämföras med följande vägtyper med 110 och 90 km/h fördelat 50/50 
enligt VVs normal-värden i Effekt 2000: 

 
• ML med sidoområde C; 0,0418, en reduktion med 55–62 %. 
• ML med sidoområde B; 0,0376, en reduktion med 50–58 %. 
• ML med sidoområde A; 0,0334, en reduktion med 43–53 %. 
• MV med bred mittremsa eller mitträcke; 0,0149, vilket innebär 5–22 % 

bättre DSS-kvot än MML. 
• MV med bred mittremsa eller mitträcke med sidoområde A; 0,0119, vilket 

innebär 24–37 % bättre DSS-kvot än MML. 
 
De 18 objektens sidoområdesstandard innan 2+1-ombyggnaden varierar. Det be-
döms skönsmässigt att de i genomsnitt motsvarade sidoområde B. Detta innebär 
att alla vidtagna åtgärder på MML-objekten (mitträcke, 2+1 körfält, sidoområdes-
åtgärder, beläggningsåtgärder mm) har medfört en reduktion för DSS-kvoten på 
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länk med 50–58 %. Detta gäller utfallet för den samlade tid objekten har varit 
öppnade för trafik. Jämfört med bästa MV-utformningen är denna 25–35 % bättre 
än MML-objekten. Men om man jämför med bästa MV med hastighetsgräns 
110 km/h blir differensen 15–30 %. 

På 1990-talet gjorde VV en utredning om trafiksäkerheten på motorvägsnätet. 
Empiriska data för åren 1991 till 1996 visade på följande resultat för DSS-kvoten: 

MV 110 med C-slänt och bred mittremsa 0,029 
MV 110 med A-slänt och bred mittremsa 0,026 
MV 110 med C-slänt och mittbarriär 0,020 
MV 110 med A-slänt och mittbarriär 0,014 
 

Således har MML-objekten under 1998–2001 en DSS-kvot som ungefär mot-
svarar 90-talets motorvägar med mittbarriär och motsvarande kvalitet på sido-
området. 

Summaraden i tabellen ovan kan även användas för en beräkning av reduk-
tionen av antalet skadade. Dessa data jämföres med ”normalt” (förväntat) antal 
olyckor, skadade och dödade. Kontrollmaterialet utgörs av VVs trafiksäkerhets-
modell i Effekt 2000 för en genomsnittlig ML med sidoområde C med dess 
normala olycksutfall på länk med 90 eller 110 km/h. Det kan dock diskuteras om 
inte jämförelse bör göras med en förhöjd länkkvot med ca 5 % för att ta hänsyn 
till de olyckor som inträffat vid på- och avfartskörfält i trafikplats. 

I tabell 1 nedan redovisas värden för normalt antal olyckor, skadade och döda-
de på länk (inklusive primärväg i tpl) beräknat från ovan beskrivet kontroll-
material och vid två olika hastighetsgränser. Dessutom har en sammanvägning 
gjorts mellan hastighetsgränserna med 50 % för 110 och 50 % för 90 km/h för att 
få ett jämförelsematerial med bästa möjliga referens till det utförda trafikarbetet 
för 110 respektive 90 km/h (mellersta raden i varje ruta).  

 
Tabell 1  Normalt antal olyckor och skadade på länk jämfört med observerat 
utfall på totalt arton 2+1-objekt (MML). 

 Hast.-
gräns 

Normalt 
 

Observerat

90 203 
90/110 195 

 
O 

110 187 

 
253 

90 119 
90/110 124 

 
S 

110 129 

 
100 (104)

90 34,2 
90/110 37,3 

 
DSS 

110 40,4 

 
14 (17) 

90 7,4 
90/110 9,6 

 
D 

110 11,8 

 
1 
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De mest relevanta jämförelsevärdena för att skatta effekten av vidtagna åtgärder är 
således markerade med fet stil i tabellen. Antalet svårt skadade inklusive dödade 
under hela den studerade perioden och för alla objekt är 14 (17 med olyckan på 
Deltavägen), vilket skulle indikera en effekt på 55–62 %. Reduktionen är signi-
fikant skild från noll, med 95 % sannolikhet är effekten högre än 23–35 %, bero-
ende på om man räknar med 14 eller 17 i utfall. Även utfallet på 1 dödad innebär 
en signifikant skillnad mot 9,6 enligt normalt utfall. Antal skadade inklusive 
dödade är lägre än normalt, ca 20 % lägre men denna skillnad är dock inte signi-
fikant skild från noll. 

Det observerade antalet olyckor i tabellen ovan är dock fler än i normalt utfall 
(ca 30 % större, signifikant skillnad). Men detta är helt enligt förväntningarna i 
förstudien. Notera också att observerat utfall är underskattat eftersom egendoms-
skadeolyckor inte rapporteras i full utsträckning på vissa objekt. 

Dessa 18 objekt med längden 290 km har tillsammans ett årligt trafikarbete på 
1 023 miljoner axelparkm. Detta innebär normalt sett ett årligt skadeutfall med 43 
svårt skadade eller dödade varav 11 dödade. Om ovanstående skattning på 55–
60 % långsiktigt stämmer innebär det en reduktion av 24–26 DSS per år. 

Det skall påpekas att två korsningsolyckor på E22 Hörby med tre skadade 
(varav en svårt) inte har räknats med i tabellen ovan, se bilaga 2 avsnitt 1. Dessa 
båda är nodolyckor i en plankorsning och kan ej räknas som länkolycka. 

Nedan redovisas alla 255 (256) rapporterade olyckor fördelade på olyckstyp 
och skadeföljd. 

 
• 148 singelolyckor med 10 SS och 38 LS 
• 50 omkörningsolyckor med 14 LS 
• 26 (27) upphinnandeolyckor med 2 (5) SS och 24 (25) LS 
• 24 variaolyckor med 1 SS och 4 LS 
• 5 korsning/avsväng med 1 SS och 7 LS (varav två nodolyckor) 
• 2 oskyddade med 1 D och 1 LS. 
 

Dödsolyckan måste betraktas som en ”undantagsolycka” med en cyklist utan lyse 
i mörker i fel riktning på motortrafikled. Som synes har mötesolyckorna helt för-
svunnit och singelolyckor med svår skadeföljd har kraftigt reducerats. De svåra 
skadefallen uppstår i regel vid avkörning ned i höger dike, ibland efter studs i 
mitträcket. Mest anmärkningsvärt är att de svåraste olyckorna har inträffat i två-
fältiga avsnitt. De flesta av dessa singelolyckor börjar med att fordonet kommer 
utanför höger asfaltkant och sedan förlorar föraren kontrollen. Detta gäller för en 
singelolycka med volt över mitträcket. Merparten av singelolyckor är dock på-
körning av mitträcket utan svår skadeföljd. Omkörningsolyckor med svår skade-
följd har inte inträffat men dessa svarar normalt bara för ca 6 % av antalet svårt 
skadade eller dödade. Notera dock de två omkörningsolyckorna (utan allvarliga 
personskador) men med totalhavererade fordon vid påkörning av stillastående 
fordon i vänster körfält. Upphinnandeolyckor utgör ett problem vid höga trafik-
flöden. 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 
effektuppskattningen som gjordes i förstudien. Effekten kan nu långsiktigt bedö-
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mas vara från 40 % upp till 55 % (med sidoområdesåtgärder) för svårt skadade 
inklusive dödade. 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 % bör 2+1 med räcke kunna medföra en reduktion med mer än 60–65 % för 
dödade. 

Det skall tilläggas att en särskild analys har gjorts av materialet uppdelat på 
hastighetsgräns 90 och 110 km/h. Det visar sig då att 110-vägarna har bättre data 
än 90-vägarna. Olyckskvoten är 0,26 för 110-objekten mot 0,31 för 90-objekten. 
Skadekvoten är 0,09 jämfört med 0,14. Skillnaderna i dessa båda mått ligger 
precis på gränsen för den slumpmässiga variationen. DSS-kvoten är för 110-
objekten 0,0136–0,0204 (utan eller med Deltavägen) per miljoner axelparkm på 
länk, vilket är ungefär samma som för MV med mitträcke och 110 km/h. Mot-
svarande värde för 90-objekten är 0,0177. En möjlig förklaring är att utformnings-
standarden på 110-objekten genomgående är något högre än för 90-objekten. 
Detta skulle kunna medför att den sannolika högre hastighetsnivån kompenseras 
av den högre standarden. Det bör tilläggas att de riktigt allvarliga incidenterna har 
inträffat vid 110 km/h. 

 
3.1.2 13 m-väg (MLV) 
För en samlad analys av effekten på 13 m-väg med 2+1-utformning beräknas ut-
fallet för en efterperiod för hittills öppnade objekt som detaljredovisas i bilaga 1 
och 3, alla med 90 km/h. Totala trafikarbetet blir 242 miljoner axelparkm på 
122 km väg. Lv 167 Rotebroleden tas dock inte med i den samlade analysen. Den 
avviker så påtagligt från övriga objekt, dels genom att det är 1+1-väg med 
betongbarriär, dels med hastighetsbegränsning 70 km/h och dels genom mycket 
hög trafik av storstadskaraktär. 

Tabellen nedan ger en översikt av utfallet till och med december 2001 på de 
olika sträckorna. I tabellen redovisas antalet olyckor, antalet skadade av olika 
svårighetsgrad samt antalet räckespåkörningar. Slutligen har olyckskvot, skade-
kvot och ”räckeskvot” beräknats. Beräkningarna görs för alla objekt tillsammans 
och för Lv 167 Rotebroleden exkluderat. Dessutom har en särskild summering 
gjorts där det första året för 14 km på E4 Håknäs–Stöcksjö exkluderats, eftersom 
byggverksamhet pågick under denna tid. 

 
Efterperiod
t.o.m dec 2001

Bredd Längd ÅDT T Obs. värden Kvoter
Namn Reg m km ap Period mapkm O S SSD D R OK SK RK  
E4 Håknäs-Stöcksjö, delvis öppnad VN 14 14 7000 001001-011022 37,9 10 13 6 0 16 0,26 0,34 0,42
E4 Håknäs-Stöcksjö VN 14 33,5 7000 011023- 16,4 4 0 0 0 4 0,24 0,00 0,24
Rv 11  Malmö-Kyrkheddinge VSK 13 11 11900 010101- 47,8 2 2 0 0 6 0,04 0,04 0,13
Rv 23 Hässleholm- Östanå VSK 13 16 4000 010101- 23,4 5 8 0 0 6 0,21 0,34 0,26
Rv 23 Osby-gräns Kronoberg VSK 13 13 5200 010101- 24,7 3 3 1 0 2 0,12 0,12 0,08
Rv 44 Trollhättan-Håsten VVÄ 14 10,6 8550 010101- 33,1 6 3 0 0 5 0,18 0,09 0,15
Lv 161 Torp-Rotvik VVÄ 13 4,0 8400 010101- 12,3 2 1 0 0 4 0,16 0,08 0,33
Rv 45 Åmål-Säffle VVÄ 14 14,3 6400 011128- 3,1 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,97
Lv 167 Stäket -Rotebro VST 13 5,8 24100 010301- 42,8 5 9 0 0 2 0,12 0,21 0,05

Summa 2+1_r   MLV 122,2 241,5 37 39 7 0 48 0,15 0,16 0,20
Exkludera Lv 167 Rotebroleden 116,4 198,7 32 30 7 0 46 0,16 0,15 0,23
Exkludera både E4 (1a) och Lv 167 102,4 160,8 22 17 1 0 30 0,14 0,11 0,19  
 
Vid jämförelse med MML-objekten i tabellen i avsnittet ovan är både olyckskvo-
ten och räckeskvoten markant lägre. Skadekvoten är ungefär densamma. Men 
DSS-kvoten för samtliga objekt exklusive Lv 167 Rotebroleden är 0,035 per mil-
jon axelparkm, ungefär dubbelt så stor som för MML-objekten. Men om E4 
Håknäs–Stöcksjö exkluderas, med bland annat tre personskadeolyckor med både 
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svårt och lindrigt skadade relaterade till pågående vägarbete, blir DSS-kvoten 
0,006 per miljon axelparkm. Detta är markant lägre än för MML-objekten med 
0,017. 

Effektbedömningen för MLV-objekten beror i stor utsträckning på hur man 
hanterar första årets utfall på E4 Håknäs–Stöcksjö. Rimligtvis bör en singelolycka 
och en omkörningsolycka, båda med en svårt skadad, och som ej kan knytas till 
byggverksamheten medräknas. I så fall blir DSS-kvoten ca 0,017 per miljon axel-
parkm, samma som för MML-objekten. 

I övrigt är uppföljningsperioden ännu för kort och det samlade trafikarbetet för 
litet för att göra någon mera ingående effektbedömning och jämförelse med vanlig 
13 m-väg. 

Sammanfattningsvis kan dock sägas att dessa sju objekt med längden 102 km 
har tillsammans ett årligt trafikarbete på 260 miljoner axelparkm. Detta innebär 
normalt sett ett årligt skadeutfall med 13 svårt skadade eller dödade varav 2,2 
dödad. Med Rotebroleden inräknad blir motsvarande värden 15,4 respektive 2,6. I 
detta fall för MLV är dock de olyckor som inträffar i nod medräknade. 

Nedan redovisas alla 37 rapporterade olyckor (nu inklusive Lv 167 Rotebro-
leden) fördelade på olyckstyp och skadeföljd. 

• 20 singelolyckor med 1 SS och 8 LS 
• 5 omkörningsolyckor med 1 SS och 9 LS 
• 1 upphinnandeolyckor med 3 LS 
• 4 variaolyckor med 1 SS och 3 LS 
• 7 korsning/avsväng (på länk och i nod) med 4 SS och 10 LS. 

 
Av korsning/avsvängsolyckorna har tre inträffat på E4 Håknäs–Stöcksjö under 
första året och en på Rv 23 Osby–länsgränsen. Alla dessa fyra olyckor har in-
träffat på länk. Övriga tre har inträffat på Lv 167 Rotebroleden och här framgår 
det inte om olyckan ligger i nod eller inte. 

Det är uppenbart att det är korsnings-/avsvängsolyckorna som utgör det största 
problemet när det gäller olyckor med svår skadeföljd. Andelen singelolyckor är 
klart lägre än för MML-objekten men detta beror förmodligen på den dåliga 
rapporteringen. 

Ovanstående resultat kan inte ge något underlag för en prognos av effekten på 
svåra olyckor med MLV-utformning. Det enda som kan sägas är att effekten 
synes bli lägre än för MML-utformning men materialet är ännu för litet för att 
några mer definitiva slutsatser kan dras. Problemet är korsningsolyckor med 
vänstersvängande eller rakt framkörande från sidoväg vid räckesöppning, vilket i 
allmänhet ger hög skadeföljd. Även olyckor med avsväng från primärväg har in-
träffat. 

Slutligen skall tilläggas att 2+2-objektet på Rv 50 med 15,75 m i bredd efter 
två månader ej har bättre data än den genomsnittliga 2+1-vägen i tabellen ovan. 
Olyckskvoten är 0,60 per miljon axelparkm och räckeskvoten 0,80. Men skade-
kvoten är låg, enbart 0,10. 

 
3.2 2+1 med målning 
Även 2+1-väg med målning följs upp inom ramen för utvecklingsprogrammet. Er-
farenheter 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 
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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 (13 km under 39,5 
månader). Till detta läggs Lv100 Höllviken (4,8 km under 12 månader fram till 
november 00). Tillsammans blir detta 283 miljoner axelparkm. Av detta har 22 
miljoner axelparkm på E4 Gävle–Axmartavlan uträttats vid hastighetsgränsen 
110 km/h. Detta är dock bara knappt 8 % och kan i detta sammanhang betraktas 
som försumbart. 

Tabellen nedan ger en översikt av utfallet till och med december 2001 på de 
olika sträckorna. I tabellen redovisas antalet olyckor och antalet skadade av olika 
svårighetsgrad. Slutligen har olyckskvot och skadekvot beräknats. 

 
Efterperiod
t.o.m dec 2001

Bredd Längd ÅDT T Obs. värden Kvoter
Namn Reg m km ap Period mapkm O S SSD D R OK SK  
E22 Karlshamn   (Mörrum-Trensum) VSÖ 13 13 8000 980918- 119,8 22 19 2 1 - 0,18 0,16
E4 Gävle-Axmartavlan No norra målat VM 13 17,7 9300 970822-000620 142,2 24 22 7 3 - 0,17 0,15
Lv 100 Höllviken VSK 13 4,8 11900 991029-001029 20,9 0 0 0 0 - 0,00 0,00
Summa 2+1_m  35,5 282,9 46 41 9 4 0,16 0,14
Exkl. speciella 35,5 282,9 44 37 7 2 0,16 0,13  

 
Av tabellen framgår att den genomsnittliga olyckskvoten är 0,16 per miljon axel-
parkm. Detta är drygt hälften av olyckskvoten på MML-objekten och lägre än 
olyckskvoten för vanlig ML med 90 km/h.  

Den genomsnittliga skadekvoten är 0,14 per miljon axelparkm, vilket är något 
högre än för MML-objekten och samma som för vanlig ML med 90 km/h. 

DSS-kvoten för alla objekt ovan i tabellen blir 0,032 per miljon axelparkm, 
vilket är betydligt högre än för MML-objekten med ca 0,018, men lägre än vanlig 
ML som har 0,038 per miljon axelparkm för länkolyckor. Det har inträffat två 
olyckor av speciell karaktär och om dessa räknas bort blir DSS-kvoten 0,025 per 
miljon axelparkm. Men vid jämförelse med vanlig ML bör detta göras med ML 
med A-slänt eftersom omfattande sidoområdesåtgärder genomförts på de tre 2+1-
objekten. Jämförelsevärdet blir då 0,031 per miljon axelparkm för länkolyckor. 

I tabell 2 nedan redovisas värden för normalt antal olyckor vid hastighetsgräns 
90 km/h för länk på ML med sidoområde C och jämförs med observerat antal, 
precis som på motsvarande sätt ovan i avsnitt 3.1.1. 

 
Tabell 2  Normalt antal olyckor och skadade på länk jämfört med observerat 
utfall på totalt tre 2+1-objekt med målning. 

Hast.-
gräns

Normalt Observerat

O 90 64 46 (44)
S 90 38 41 (37)

DSS 90 10,8 9 (7)
D 90 2,4 4 (2)
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Som framgår av tabellen är observerade antalet olyckor färre än normalt. Antalet 
skadade inklusive dödade är i stort sett normalt medan antalet svårt skadade inklu-
sive dödade är 15–20 % lägre än förväntat. Antalet dödade är fler än normalt. 
Två av dödsolyckorna med 2 D och 2 LS är dock som tidigare framhållits mycket 
speciella. Om dessa två räknas bort (värden inom parentes i tabellen) erhålles en 
mer positiv effekt på svårt skadade och dödade. Effekten skulle bli ca 35 % (ej 
signifikant) räknat på normalt utfall 10,8. 

Olyckor med överkörning till vänster står dock för en stor del av de svåra 
skadeföljderna. Av de 46 olyckorna utgöres 15 (ca en tredjedel) av överkörning 
till vänster med 2 dödade, 3 svårt skadade och 15 lindrigt skadade som följd. 
Enbart 6 av dessa 15 olyckor har slutat utan personskador. Två olyckor med över-
körning till vänster med två dödade har dock inträffat under speciella omständig-
heter. 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. 

Sammanfattningsvis kvarstår dock hypotesen att 2+1 med markering kan ha en 
reduktion på upp mot 15 % på svårt skadade och dödade på ML, 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 maximalt 10 % för länk skulle dock vara tillräcklig för att åtgärden är 
lönsam trots denna 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 mitt-
linjen. Denna åtgärd skulle kunna öka effekten ytterligare genom färre överkör-
ningar till vänster. Effekten på svårt skadade och dödade kan kanske bli upp mot 
20 %.  
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4 Räckespåkörningar 
Räckespåkörningarna på 2+1 med räcke bedömdes bli många med en förväntad 
frekvens i intervallet 0,5–1,0 påkörningar per miljon axelparkm. Utfallet hittills är 
i genomsnitt 0,54 för alla MML-objekt. Men på högtrafikerade vägar ligger 
kvoten i intervallet 0,60–0,90 utan att det finns något signifikant flödessamband.  

Mest och bäst data för räckespåkörningar finns för E4 Gävle–Axmartavlan, se 
bilaga 1. Av polisrapporterade räckespåkörningar framgår att i bara ca 30 % av 
fallen var räcket den primära orsaken då ett fordon av ouppmärksamhet kört in i 
räcket. I övriga 70 % har fordonet infångats i räcket efter sladd, punktering, vind-
kast eller annan orsak. I några fall har föraren efteråt uttalat sig om att utan mitt-
räcke hade risk för mötesolycka förelegat. Merparten av påkörningarna, 107 
stycken av 180 eller ca 60 %, har skett på enfältiga avsnitt och endast ca 12 påkör-
ningar i övergångssträcka 2 till 1, vilket är en mindre andel än procentuell längd 
med 2 till 1-övergång (drygt 10 %). Men hela 52 % av påkörningarna (93 stycken) 
har skett under vintermånaderna december–mars. Detta skall jämföras med andel 
trafikarbete som under dessa månader är ca 25–27 % av årligt trafikarbete. En 
bidragande orsak till detta är de många räckespåkörningar som inträffar vid ”snö-
rök” på vägen. 

Även objektet E4 Ljungby har bra uppföljning av räckespåkörningar, se bilaga 
2. Här har totalt 96 räckespåkörningar inträffat varav 71 eller 74 % i enfältiga av-
snitt. Enbart en påkörning har skett i övergångssträcka 2 till 1 körfält. Det har 
inträffat 39 påkörningar (41 %) under vintermånaderna december–mars, vilket är 
något högre än motsvarande andel tid. Om hänsyn dock tas till lägre trafikflöde 
under vintern blir jämförelsevärdet ca 30 %. Vinterfaktorn är således något lägre 
för E4 Ljungby än för Gävle–Axmartavlan. 

Frekvensen av räckespåkörningar har en minskande tendens på E4 Gävle–
Axmartavlan. Jämfört med tiden före oktober 1999 har kvoten för påkörningar 
minskat med 35 %. Påkörningsfrekvensen på detta objekt har minskat efter det att 
den enfältiga belagda bredden ökats från 4,75 till 5,75 m. Minskningen är något 
större på enfältiga avsnitt jämfört med tvåfältiga. Orsaken till minskningen är 
dock svårtolkad, den kan bero på breddningen eller ökad tillvänjning, och i det 
senare fallet ha effekt både på en- och tvåfältiga sträckor. Cirka 57 % av räckes-
påkörningarna har skett i enfältiga avsnitt efter att belagda bredden har ökats med 
en meter mot 65 % för perioden innan. 

På försök har från juni 2001 på E4 Gävle–Axmartavlan den släta inre kant-
linjen ersatts med rainflexlinje i riktning söderut. Men detta har inte gett något ut-
slag i antalet räckespåkörningar. Sedan 1 juni 2001 finns 11 stycken påkörningar 
söderut och 9 norrut. 

På E4 Ljungby flyttades kantlinjerna ut 0,5 m i enfältiga avsnitt i augusti 2001, 
vilket ändrade sektionen från V1,0 K3,5 till V0,5 K4,0 med konstant innervägren. 
Efter denna tidpunkt har 27 räckespåkörningar inträffat. Detta motsvarar 28 % av 
alla påkörningar men under en tidsperiod som är 36 % av den tid vägen varit 
öppen. Kvoten har sjunkit från 0,84 ner till 0,58. Men av dessa 27 har 22 inträffat 
i enfältiga avsnitt, vilket är 81 %. Denna andel synes vara markant hög men jäm-
fört med tiden innan finns en liten minskning av räckeskvoten för enfältiga 
avsnitt. 

Kvoten för räckespåkörningar på MLV-vägarna är klart lägre än för MML-
objekten. Denna ligger på 0,23 per miljoner axelparkm jämfört med 0,54 för 
MML-objekten. Främsta förklaringen är förmodligen klimatförhållandena som är 
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klart mer gynnsamma för MLV-sträckorna. Andelen is- och snöväglag är lågt i 
Skåne och i Västra Götaland, där tillsammans fem av objekten ligger, se vidare 
nedan. 

I tabellerna i kapitel 5 ovan redovisas antal räckespåkörningar och kvoten för 
dessa. I figur 1 nedan visas kvoten för räckespåkörningar som funktion av ÅDT 
för alla objekt, både MML och MLV. Därvid har en uppdelning på bredden 13 
respektive 14 m gjorts. Även data från MV och 4F-vägar redovisas. 
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Figur 1  Räckespåkörningskvot som funktion av ÅDT (axelpar). 
 
Som framgår av figuren finns inget tydligt flödessamband men högtrafikerade 
vägar ligger i regel högt. Objekt med utfall på eller över 0,60 har alla trafik över 
9 000 axelpar per dygn med några undantag. Två av fyrfältsobjekten ligger över 
0,60, nämligen E4 Söderhamn och Rv 50 Örebro. Annars ligger fyrfältsvägar och 
MV i intervallet 0,1–0,3. 

En sannolik orsak till att objekt med hög trafik har större kvot av räckespå-
körningar än lägre trafikerade är att andelen fordon i vänster körfält på tvåfältsav-
snitten genomsnittligt är större. Eftersom ca 25–35 % av räckespåkörningar sker i 
tvåfältiga avsnitt (vid ÅDT på 9–10 000 axelpar) bidrar en högre andel fordon i 
vänster körfält till att kvoten blir högre. Antalet upphinnanden och därmed antal 
omkörningar är proportionellt mot trafikflödet i kvadrat. Därmed blir antalet 
fordon per km (tätheten) i vänster körfält proportionellt mot trafikflödet. Vid 
dubbelt ÅDT-värde ger detta teoretiskt en påkörningskvot som är ca 30 % högre. 
Detta är en av förklaringarna till att MLV-objekten har lägre kvot än MML-
objekten. Men bara ungefär 20 % av skillnaden i räckeskvot mellan MML och 
MLV kan förklaras av genomsnittlig skillnad i årsdygnstrafik.  

Det synes som om bredden 14 m inte är ett tillräckligt villkor för färre räckes-
påkörningar. Både E4 Håknäs–Stöcksjö och Rv 45 Åmål har initialt höga räckes-
kvoter fast bredden är 14 m. Av erfarenheterna från E22 Söderåkra verkar det som 
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om mittremsans bredd är viktig. En bred mittremsa på mer än två meter synes 
reducera antalet påkörningar. 

För MML-objekten har kvoten för räckespåkörningar jämförts mellan 110- och 
90-objekten. Därvid har 110-objekten bättre data, 0,46 jämfört med 0,62. Det är 
främst fyra objekt som drar upp resultaten för 90-vägarna, nämligen E4 Gävle–
Axmartavlan etapp 1 (södra delen) första 10 månaderna, E4 Ljungby–Toftanäs, 
E18 Västerås–Sagån vintern 00/01 och E18 Västjädra–Västerås. Dessa fyra har 
alla hög trafik men också stor andel trafikarbete under vintermånaderna. 

Det synes helt uppenbart att räckespåkörningarna är ett vinterproblem. På 
objekt med stor andel vinterväglag finn en stor överrepresentation av räckespåkör-
ningar under vintermånaderna. Detta kan illustreras om man delar upp materialet i 
två grupper. Ena gruppen utgörs av alla objekt norr om Mälardalen samt E4 
Ljungby i Kronobergs län. Detta motsvarar ungefär klimatzon 2 och 3 i VVs drift-
modeller. Övriga objekt ligger utmed kusterna i södra Sverige eller precis söder 
om Mälardalen. Detta motsvarar ungefär klimatzon 1. Följande resultat erhålles: 

• De nordliga objekten har en kvot på 0,62 per miljon axelparkm 
• De sydliga objekten har en kvot på 0,28 per miljon axelparkm, enbart 45 % 

av kvoten för de nordliga 
• Högst 10 % av skillnaden i kvot på 0,34 per miljon axelparkm kan förklaras 

av det genomsnittligt något lägre trafikflödet. 
 
Den viktigaste och främsta slutsatsen som kan dras av ovanstående analyser är att 
största delen av skillnaderna i påkörningskvot kan förklaras av vinterväglag. Där-
vid utgör snörök ett speciellt problem. Andra slutsatser som kan dras är följande: 

− det synes finnas en tillvänjningseffekt, kvoten för räckespåkörningar 
sjunker med tiden 

− ingen skillnad på 13 och 14 m bredd men det kan vara en fördel med en 
bred mittremsa som styr fordonen långt från mitträcket 

− effekten av vidtagna åtgärder i vägren på enfältiga avsnitt är inte entydig. 
Andel påkörningar i enfältigt minskar svagt eller inte alls eftersom det även 
blir minskning i tvåfältiga avsnitt (tillvänjning) 

− ändrad målning av kantlinje mot mitträcket har hittills inte haft effekt. 
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5 Erfarenheter från planering och projektering 
5.1 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 mellan korsningar är mycket begränsat. Det ingick i 
beslutet att acceptera att de ca 5 m breda enfältiga sträckorna skulle innebära ett 
antal nackdelar, som störningar vid haverier och långsamgående trafik, 
begränsningar för dispenstransporter och något sämre utryckningsförhållanden vid 
de mycket sällsynta svåra 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” 
trafiksäkerhetsmålsättningen. Regionerna har alla mer eller mindre kraftfullt 
agerat för högre standard. Kostnaderna har därigenom också hamnat över be-
slutets inriktning på 1–2 miljoner kr/km. 

Inriktningen för de ”nya” projekten är dock generellt en större förståelse för 
argumenten att behålla 13 m vägbredd och att hålla projektet inom vägområdet. 
Detta gäller framför allt när livslängden bedöms kort, mindre än ca 20 år. E4 
Ljungby, E18 Västerås, Lv 222 Insjön–Mölnvik och E22 öster Karlshamn har alla 
byggts med 13 m vägbredd medan E22 Hossmo–Söderåkra är ca 14 m. Det sist-
nämnda är nybygge men har lägst trafik. Rv 44 ”På väg mot Nollvisionen” är 
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 
(september 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 har tagits under våren 2001, se kapitel 2. 

Det finns numera också rekommendationer från Räddningsverket om utryck-
ningsverksamheten på 2+1-vägar, där 5 m bredd i princip accepteras. 

 
5.2 Kostnader 
Kostnaden för en alternativ 13 m-väg beror på hur objektet ser ut i utgångsläget – 
från motortrafikled till tätt med anslutningar och dåliga vägrenar – och till vilken 
standard detta ska rustas upp. Grundtanken från Statlig Väghållning (SV) har 
varit; ingen breddning och mycket begränsade åtgärder inom vägområdet för sido-
område, utfarter, långsamgående trafik osv. Vid stor GCM-trafik och stora kost-
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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 bergskär-
ningar, skog och dylikt ligger kostnaderna på nivån 1 Mkr/km, varav mitträcke 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 om-
världen önskar/kräver högre standard och kostnader i olika avseenden beträffande 
bredd, vägrenar och GC-trafik. 

Men de objekt som öppnade i slutet på år 2000 och under 2001 ligger alla i ett 
intervall på 0,5–1,6 miljoner kr/km förutom E18 Köping–Västerås och E20 
Gröndal–Eskilstuna där kostnaden blev 2,3 Mkr/km. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (14) 

VTI notat 29-2002  

Objekt inom utvecklingsprogrammet 
 

 
1 E4 Gävle–Axmartavlan 
1.1 Utformning 
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. Dessa pekar på ett ÅDT-värde under år 2000 på 7 500 for-
don/dygn, vilket motsvarar 9 300 axelpar/dygn. Lastbilsandelen är ca 12 %. 

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) 
sänktes hastighetsgränsen till 90 km/h. 

Vägen har i tidigare dokumentationer delats in i en norra och en södra del 
med gräns vid Skarvsjön. Den norra delen, 17,7 km, ändrades till 2+1-väg med 
enbart markering redan hösten 1997 (1997-08-22) och med smärre förbättringar i 
sidoområdet. 

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

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

Räcket är genomgående.  
• Den breda stödremsan på enfältiga delar inkluderar övergången 2 till 1. En-

fältiga delar har 1:6-innerslänt mot terräng och grunt dike i skärning, på bank 
6 m ut och därpå 1:3.  

• Yttre kantlinjer är H0,30VB. Inre kantlinje och spärrområde är H0,30, tunn 
spraylinje för att underlätta vinterväghållningen. 

• Övergångar från 2 till 1 körfält är 150 m, totalt i båda riktningar 300 m. 
Övergång från 1 till 2 är 100 m. Dubbla markbundna körfältsförändringstavlor 
finns 400 m före 2 till 1, vid ingången 2 till 1 och då 1 körfält börjar i 2 till 1. 

• 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 var hastighetsgränsen på kvarvarande målad del-
sträcka, ca 9 km, sänkt till 90 km/h (vinterhastighet). 

Dessa resterande 9 km har i en slutlig ombyggnad försetts med mitträcke under 
tiden 00-05-02–06-22. Därvid kompletterades även en del sidoområde med slänt-
räcke. Även under denna ombyggnad var hastighetsbegränsningen 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. Således existerar 
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inte längre de två delsträckorna utan hela sträckan är från och med midsommar 
2000 försedd med mitträcke och har hastighetsgräns 110 km/h. 

Samtliga delsträckor har fått ny beläggning och beläggningsryggar har flyttats 
till mittremsan. Sträckan har också kompletterats med en rastplats och en polis-
kontrollplats med vågstation. Vägsträckan har också försetts med permanent om-
ledningsvägvisning med VMS-skyltar. 

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. 

I maj 2001 infördes på försök en profilerad kantlinje mot mitträcket (0,2 m 
rainflex) i riktning söderut längs hela sträckan på 32 km. Detta i avsikt att studera 
effekterna på antal räckespåkökörningar. 

 
1.2 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 
konsekvenserna blivit om ett mitträcke funnits. Studien genomfördes av VV 
Region Mitt och resultatet blev att ett mitträcke bedömdes ha förändrat utgången 
till det bättre i 27 olyckor, eller närmare 70 %. 

I tidigare rapporter har olycksredovisningen gjorts uppdelat på delsträckor 
(södra och norra), eftersom utbyggnaden gjorts etappvis. Från och med halvårs-
rapport 2-2000 behandlas hela sträckan som en enhet eftersom den nu är full-
ständigt utbyggd med mitträcke sedan slutet på juni 2000.  

På de olika delar av sträckan som har haft mitträcke hade det under tiden t.o.m. 
juni 2000 inträffat 50 polisrapporterade olyckor (förutom tre viltolyckor med en-
bart egendomsskada) med totalt 1 svårt skadad och 12 lindrigt skadade personer 
och således inga dödade. Under andra halvåret år 2000 och hela år 2001 (18 
månader) har ytterligare 45 polisrapporterade olyckor inträffat med totalt 4 svårt 
skadade och 13 lindrigt skadade. De 45 olyckorna fördelar sig enligt följande 
tabell: 
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Hela vägen, 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.

010103 S 08.30 Dagslj O2 Vått Pb kör om Lb, sladd, stöter i Lb och mitträcket.

010112 N 02.20 Mörkt S1 Tunn is Pb fick sladd i modden, voltade ned i höger dike. Alkoholpåverkad.

010202 S 14.35 Dagslj O2 Tjock is Snöfall, Pb kör om Pb, sammanstötning och sladd, båda kör in i mitträcket.

010202 S 17.20 Mörkt S1 Lös snö Snörök,  Pb kör av vägen till höger, välter och blir liggande på taket.

010202 N 23.00 Mörkt O2 Lös snö Pb omkörd av Van som sladdar mot bilen.

010203 S 16.25 Mörkt V5 Packis Snöfall, Pb hinner inte stanna för stillastående fordon, sedan själv påkörd bakifrån.

010203 S 16.40 Mörkt V5 Packis Snörök, Lb kör in i sönderkört mitträcke.

010205 N 12.05 Dagslj S1 Packis Pb fick sladd i det hala väglaget och körde in i mitträcket.

010205 N 12.05 Dagslj U1 Packis 1 Tre Lb med släp kör in i varandra p.g.a. framförvarande olycka.

010206 N 08.30 Gryning O2 Packis 1 Pb kör in i mitträcke under omkörning av plogbil.

010206 S 17.16 Mörkt U1 Packis 1 Snöfall, Lb bromsade för framförvarande bil, gick av vägen åt höger.

010208 S 00.20 Mörkt O2 Vått Pb påbörjar omkörning av Pb, sladd, in i mitträcket, slungas tillbaka mot andra bilen.

010222 S 15.15 Dagslj O2 Packis Pb kör om Lb som vinglar ut i omkörningsfältet och Pb tvingas in i mitträcket.

010225 N 01.50 Mörkt V5 Lös snö  Lb-släp kanar in i stillastående buss.

010225 S 13.15 Dagslj O2 Lös snö Llb misslyckas med omkörning och kör in i mitträcket vid övergång två till ett.

010301 S 14.25 Dagslj U1 Tunn is Snöfall och halka, Lb-släp börade sladda, tre efterföljande Pb blir inblandade i seriekrock.

010317 N 12.45 Dagslj S1 Lös snö 3 Pb sladd efter omkörning, in i höger plogvall, voltade.

010318 S 00.50 Mörkt U1 Lös snö Snörök, ambulans kan inte väja utan kör in i framförvarande Pb med släp.

010415 S 12.48 Dagslj S1 Torrt Pb-förare tappar kontrollen över fordonet och  kör in i mitträcket.

010429 N 11.55 Dagslj S1 Torrt Pb-förare nickat till och kört in i mitträcket.

010430 N 21.25 Mörkt S1 Torrt Pb kör ned ca 100 m mitträcke, springer sedan in i skogen.  
010501 S 17.40 Dagslj U1 Torrt Pb påkörd bakifrån av annan Pb som sedan smiter.

010519 S 04.53 Gryning S1 Vått 1 Pb kör ned i diket på höger sida och krockar med stolpe.

010604 S 18.40 Dagslj S1 Torrt 1 Pb kommer utanför sidoräcke med höger hjul och slår runt.

010701 S 19.30 Dagslj S1 Torrt Pb skulle köra om buss, blev trängd av bussen in i mitträcket.

010703 S 01.02 Gryning S1 Torrt Punktering enligt Pb-föraren, körde in i mitträcket.

010720 S 18.45 Dagsljus S1 Torrt Pb kört in i mitträcket, snurrat och kört in i staket på motsatta sidan.

010729 S 21.29 Dagsljus S1 Torrt Pb väjt för djur och kört in i mitträcket.

010804 N 17.05 Dagsljus S1 Torrt Pb, fel på styrningen, kört in i mitträcket, sedan ned i högra diket.

010930 N 03.34 Mörkt S1 Torrt 1 Pb hittades liggande på taket i högra diket, misstänkt rattfylleri.

011030 N 19.21 Mörkt O2 Torrt Pb med släp körde in i Lb under omkörning, sedan in i mitträcket.

011221 S 10.20 Dagsljus S1 Tunn is Tlb bromsade och halkade in i mitträcket.

011221 S 11.05 Dagsljus S1 Tunn is Tlb bromsade p.g.a. framförvarande olycka, sladdade in i mitträcket.

011222 N 01.15 Mörkt O2 Tunn is Pb trängd av Lb vid omkörning, körde in i mitträcket.

011222 N 12.00 Dagsljus S1 Okänt Pb körde av okänd anledning in i mitträcket.

011226 N 14.00 Dagsljus S1 Tunn is Pb skar ned i plogkanten och körde av vägen till höger, bländad av solen.  
 

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. 
Troligtvis var alla fem i bilen bältade och olyckan medförde bara 1 lindrigt 
skadad. 

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 



Bilaga 1 
Sid 4 (14) 

 VTI notat 29-2002 

kastas bilen in i mitträcket men studsar tillbaka ner i diket, där fordonet voltar och 
hamnar på taket men stannar mot viltstängslet på vänster sida. Olyckan medförde 
tre svårt skadade och två lindrigt skadade, men enligt polisrapporten synes samt-
liga skador vara av mer lindrig art. 

Under början på februari 2001 rådde kraftigt snöfall under flera dagar. I sam-
band med detta inträffade 10 olyckor med totalt tre lindrigt skadade. En personbil 
med släp i riktning norrut körde ”in i och genom” mitträcket den 3/2 2001. 
Händelsen blev inte polisrapporterad men ledde till två följdolyckor som finns 
med i förteckningen ovan. Den troliga orsaken till genomkörningen var 40 cm 
packad snö vid mitträcket som ger möjlighet att komma över/genom räcket. 

Under hösten 2001 (01-09-30) har det inträffat en singelolycka med en svårt 
skadad. Inga detaljer är kända utom att bilen påträffades i höger dike efter ca 35 m 
bromsspår. Misstänkt rattfylleri föreligger. 

Sammanfattningsvis har det på samtliga avsnitt med mitträcke således under 
drygt 42 månader (t.o.m. december 2001) inträffat 95 polisrapporterade olyckor 
(förutom tre viltolyckor med enbart egendomsskada) med totalt 5 svårt skadade 
och 25 lindrigt skadade personer och således inga dödade. 

Av de 95 olyckorna har 38 inträffat i enfältigt avsnitt, 41 i tvåfältigt avsnitt, 1 i 
en räckesöppning (från tvåfält) och 7 i övergång två till ett körfält. För resterande 
8 olyckor är det ej helt säkert fastslaget men troligen har 7 inträffat i enfältigt och 
1 i tvåfältigt avsnitt. Av de 20 olyckorna med personskador har sju inträffat i en-
fältigt avsnitt och tretton i tvåfältigt avsnitt. Således är det fler personskade-
olyckor i tvåfältigt än enfältigt. Förklaringen är många singelolyckor med 
avkörning till höger i diket, jämför med tabell 1 nedan. 

I tabell 1 nedan görs en översiktlig sammanställning av alla inträffade olyckor. 
En mer ingående beskrivning av varje olycka finns i tabellen ovan för olyckor 
som inträffat under senaste 18-månadersperioden.  

 
Tabell 1  Förteckning över olyckor på sträckor med mitträcke på E4 Gävle–
Axmartavlan. 

Olyckstyp Antal i 
enfältigt 

Antal i 
tvåfältigt 

Skadeföljd 
totalt 

Anmärkning 

Singel in i mitträcket 28 8 3 LS Sladd, punktering mm. 
Ett fordon över 

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

3 4 3 SS, 3 LS Alla skadade i olyckor i 
tvåfältigt 

Singel direkt till höger 4+1? 12 2 SS, 12 LS 1 SS från enfältigt, 
övriga från tvåfält 

Omkörning, på vanliga 
avsnitt 

1 16 4 LS 11st kör in i mitträcket 
varav 1 biltjuv i enfältigt. 
2 LS i allvarlig incident

Omkörning, 2 till 1 5 i övergång - Sladd eller snävt 
avslutad omkörning 

Upphinnande 6 1 3 LS Påkörning bakifrån 
Varia 4? 2 – Undanmanöver grävling, 

U-sväng i räckesöppn., 
sladd in i stillastående 
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Som synes i tabellen har 60 singelolyckor inträffat, 36 av dessa har slutat med att 
fordonet kört in i eller fastnat i mitträcket. De allvarligaste singelolyckorna är 
dock de som slutar i högra diket, ibland efter att ha studsat i mitträcket (två 
personskadeolyckor). Mest anmärkningsvärt är att de svåraste olyckorna har in-
träffat i tvåfältigt. De flesta av dessa singelolyckor börjar med att fordonet 
kommer utanför höger asfaltkant och sedan förlorar föraren kontrollen. 

Näst vanligaste olyckstyp är omkörningsolyckor. Det har inträffat 22 stycken 
med 4 lindrigt skadade som följd, varav i ett fall i enfältigt avsnitt (biltjuv lindrigt 
skadad). I tolv fall har olycksfordonet hamnat i mitträcket efter sladd i samband 
med omkörning, kast efter hopstötning med omkört fordon eller prejning från 
omkört fordon. Dessa tio olyckor har medfört en lindrig personskada. 

Två omkörningsolyckor är mycket allvarliga och utgöres av påkörning av 
stillastående fordon i vänster körfält i samband med omkörning. I det första fallet 
(dec. 1998) 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 (okt. 1999) var en personbil som körde in i 
en stillastående havererad lastbil i vänster körfält med totalförstört fordon och två 
lindrigt skadade personer 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 6 upphinnandeolyckor i enfältiga avsnitt inträffat med tre lindrigt 
skadade som följd. Alla fallen gäller påkörning bakifrån. Fyra av olyckorna in-
träffade under de svåra snöfallen i början på februari 2001. 

Slutligen har det inträffat 6 variaolyckor varav en slutade med påkörning av 
mitträcket efter undanmanöver för grävling. I tre fall har fordon kanat in i fram-
förvarande stillastående fordon vid snöväglag. 

På ursprungliga södra delen har 127 mitträckespåkörningar t.o.m. december 
2001 registrerats exklusive en stor mängd under två perioder med snöstormar. 
Totalt om alla delar med mitträcke medräknas är antalet 180. Således har 53 
räckespåkörningar inträffat på de nya delarna sedan 15 oktober 1999. I 58 fall av 
samtliga 180 sammanfaller räckespåkörningar med de polisrapporterade 
olyckorna (39 i dagsljus), vanligtvis singelolyckor men i några fall omkörnings-
olyckor. Vid snöfallen i början på februari 2001 förekom tre omkörningsolyckor 
på grund av sladd i halt väglag som slutade i mitträcket. I endast ca 18 av dessa 58 
fall (ca 30 %) 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 180 räckespåkörningar ser ut enligt följande: 
 
• Merparten, ca 107 stycken eller ca 60 %, har skett på rent enfältig del 
• Cirka 12 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 %) 

• 94 påkörningar har inträffat i riktning norrut och 82 i riktning söderut (4 är 
okänd riktning). I riktning norrut finns en tydlig tendens till anhopning i 
första enfältiga avsnittet efter ca 2 km, 13 stycken har inträffat i detta 
avsnitt 
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• 93 påkörningar har inträffat under vintermånaderna december–mars. Detta 
är 52 % i antal jämfört med 33 % i tid. Tas hänsyn till lägre trafikflöde 
under vintern blir jämförelsevärdet 25–27 %. Således är antalet under 
vintern dubbelt så högt jämfört med en proportionell fördelning mot trafik-
arbetet. 

 
Enligt uppgift från VVs driftledare och från driftentreprenören är det speciellt 
många räckespåkörningar när det är ”snörök” på vägen. Det innebär att måttliga 
mängder med torr snö fallit men som virvlar runt i fartvinden och försvårar sikten, 
speciellt vid omkörningar i tvåfältigt. Detta är en bidragande orsak till den höga 
andelen under vintermånaderna. 

Totalt 180 räckespåkörningar under 42 månader (26,5 respektive 18 månader 
på nya delarna) ger en ”påkörningskvot” på 0,65 per miljon axelparkm. Förväntat 
var en kvot i intervallet 0,5–1,0 beräknad utifrån räckespåkörningar i mittremsa på 
MV. Tendensen var minskande men ökade igen under första halvåret 2001 efter 
en stor mängd påkörningar i februari, som till större delen förklaras av snöröks-
väder. 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 100 räckespå-
körningar under 20,5 månader och på 9 km väg har inträffat 20 räckespåkörningar 
under 12 månader. Dessa 120 ger en kvot på 0,56 påkörningar per miljon axel-
parkm. Således är kvoten för räckespåkörningar lägre för tiden efter införandet av 
belagd stödremsa, skillnaden är dock inte signifikant men nästan. Dock kvarstår 
den tydliga snedfördelningen mellan avsnitt, 68 stycken eller 57 % har inträffat på 
enfältiga avsnitt. Därför kan den något minskade frekvensen av räckespåkörningar 
också förklaras av en ökad tillvänjning från trafikanternas sida. Frågan kan dock 
ställas om inte körbanan på enfältiga avsnitt skall flyttas 0,5 m till höger och den 
belagda stödremsan får utgöra vägren. På detta sätt skulle fordonens sidoavstånd 
mot räcket öka med 0,5 m.  

På försök har från juni 2001 den släta inre kantlinjen ersatts med rainflexlinje i 
riktning söderut. Men detta har inte gett något utslag i antalet räckespåkörningar. 
Sedan 1 juni 2001 finns 11 stycken påkörningar söderut och 9 norrut. 

Den växlande tendensen i räckespåkörningar med stort antal under vinter-
månaderna illustreras i nedanstående figur. Den visar antalet räckespåkörningar 
per månad på den ursprungliga södra delen. 
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Antal räckespåkörningar på Gävle Södra
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Figur 1  Antal räckespåkörningar per månad på södra delen. 

 
Frånsett första kvartalet efter öppnandet observeras en markant ökning av antalet 
räckespåkörningar under vintermånaderna december–mars.  

Tabell 2 nedan visar olyckskvoten för polisrapporterade olyckor och även 
kvoten för räckespåkörningar uppdelat på tiden före 15 oktober 1999 och efter då 
stödremsan belades. 

 
Tabell 2  Kvot (antal per miljoner apkm) för polisrapporterade olyckor och 
räckespåkörningar under olika tidsintervall. 

Olyckor Räckespåkörningar Delsträcka Tidsperiod 
Antal Kvot Antal Kvot 

Södra Före 15/10-99 30 0,49 60 0,98 
Södra Efter 15/10-99 39 0,37 67 0,63 
Södra  Hela tiden 69 0,41 127 0,76 
Norra  Efter 15/10-99 26 0,24 53 0,48 

Södra +Norra Efter 15/10-99 65 0,30 120 0,56 
Södra +Norra Hela tiden 95 0,34 180 0,65 

 
Som framgår av tabellen är både olyckskvot och ”räckeskvot” markant lägre efter 
15 oktober 1999 jämfört med tiden innan, vilket inte kan skyllas på försämrad 
rapportering. Dessutom är utfallet klart lägre på de nya norra delarna jämfört med 
den södra delen. I enfältigt avsnitt inträffade ca 40 räckespåkörningar före 15/10 
1999, vilket är ca 65 %. Efter denna tidpunkt har 68 stycken inträffat i enfältigt, 
vilket är 57 %. Således har andelen räckespåkörningar i enfält minskat något 
sedan beläggning av stödremsan gjordes. Det skall noteras att av de 95 olyckorna 
utgöres 58 av räckespåkörningar. 

Vid utvärdering av trafiksäkerheten studeras olycksutfallet, antal, skadeföljd 
och olycksförlopp, på de olika objekten efter ombyggnad. Utfallet jämföres mot 
ett kontrollmaterial, som utgöres av VVs nuvarande trafiksäkerhetsmodell för en 
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genomsnittlig ML med dess normala olycksutfall på länk (med hastighetsbe-
gränsning 90 eller 110 km/h). Denna modell tar specifikt hänsyn till utformningen 
som ML och bygger på inträffade olyckor under slutet på 1990-talet med justering 
för den generella trafiksäkerhetsutvecklingen avseende både olyckor och 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. Detta innebär att 
dessa åtgärder ger en viss positiv effekt utöver mitträcket. 

Utfallet t.o.m. juni 2001, över 42 månader och ca 276 miljoner axelparkm, är 5 
svårt skadade eller dödade (DSS) jämfört med 12,2 personer enligt normalt utfall 
beräknat som ovan beskrivits. Detta skulle ge en effekt av alla åtgärder på knappt 
60 % (7,2 inbesparade SSD jämfört med 12,2). Detta får betraktas som ett bra 
resultat som inte på något sätt motsäger de ursprungliga antagandena om stora 
positiva effekter på 20–50 % reduktion av DSS. Effekten är signifikant och med 
95 % sannolikhet större än ca 10 %. Den aktuella DSS-kvoten på Gävle–Axmar-
tavlan är 0,018 per miljon apkm. Dock har tre allvarliga händelser inträffat 
enligt beskrivningarna ovan. Den totala olyckskvoten är 0,34 per miljon apkm. 

 
2 E22 Karlshamn 
2.1 Utformning 
Den aktuella sträckan Mörrum V–Trensum är ca 12,2 km. ÅDT är ca 8000 axel-
par/dygn eller ca 6700 fordon/dygn. Lastbilsandelen är ca 10 %. Under hela perio-
den 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 
hastighetsgränsen varit sänkt till 90 km/h för hela sträckan. Från och med 
1998-09-18 är sträckan ändrad till 2+1-väg med målning med 13 m belagd bredd 
enligt följande: 

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

H0,3VB och körfältslinjer KL 0,15 
• övergångar från 2 till 1 körfält med förstärkt vägmarkering med vägbane-

reflektorer 150 m längs hela avslutningen av omkörningsfältet och med en 
avslutande 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 1998-09-18. En av portalerna monterades först 18/3 
1999 i syfte att utvärdera trafikantbeteende med och utan portaler. 

I samband med att objektet Trensum–Bräkne Hoby byggdes förlängdes målad 
2+1-sträcka i östra delen fram till Trensum trafikplats. Denna förlängning var 
ungefär 800 m varför totala längden nu är 13,0 km. 
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2.2 Trafiksäkerhetsstudier 
Alltsedan den nya 2+1-vägens öppnande i september 1998 har det fram t.o.m. 
december 2001 polisrapporterats 22 olyckor (exkl. viltolyckor), med totalt 1 
dödad (mycket speciella omständigheter), 1 svårt skadad och 17 lindrigt 
skadade personer. Dessutom har det till och med år 2000 inträffat 41 viltolyckor, 
varav sju älgolyckor med sammanlagt 4 lindrigt skadade personer. Efter 1 januari 
2001 registreras inga viltolyckor utan personskador. 

Olyckorna har fördelat sig enligt följande: 
 

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.

010331 07.45 Dagsljus V1 Torrt 2 Pb  gör undanmanöver för ett djur, kommer utanför vägbanan, hamnar i högra diket.

010405 14.50 Dagsljus U Torrt 1 Pb väjer för framförvarande Pb som gör kraftig inbromsning.

010420 01.40 Mörker S1 Tunn is 2 Svår halka, Pb fick kraftig sladd, hamnade i diket på motsatta sidan.

010816 21.25 Mörker S1 Torrt 1 Mc-olycka.

011219 19.10 Mörker M0 Lös snö T lb, släpet kom i sladdning och stötte emot mötande T lb, körde ned i diket.

011224 02.00 Mörker S1 Packis Pb fick sladd i halkan och körde av vägen på vänster sida.  
 
Tre singelolyckor, en omkörningsolycka och en mötesolycka, alla med överkör-
ning till motsatt körfält har lett till personskador, 1 dödad, 1 svårt och 6 lindrigt 
skadade. Övriga olyckor med personskador utgöres av fyra singelolyckor, en fot-
gängarolycka, en upphinnande och en varia. I tre av singelolyckorna har fordonet 
kört av vägen på höger sida (den fjärde är en MC-olycka). Detsamma gäller en 
variaolycka där fordonet väjde för ett djur. Dessa sju olyckor har resulterat i 11 
lindrigt skadade. Dessutom skall noteras två överkörningar till vänster utan 
personskada, dels efter att föraren somnat och dels efter sladd. Dessutom finns en 
mötesolycka efter sladd. 

Utfallet t.o.m. december 2001, över 39 månader och ca 120 miljoner axel-
parkm, är 2 svårt skadade eller dödade (DSS) jämfört med 4,6 personer enligt 
normalt utfall beräknat som beskrivits ovan i avsnitt 3.1. Detta skulle ge en effekt 
av alla åtgärder på ca 55 % (2,6 inbesparade DSS jämfört med 4,6), vilket är mer 
än förväntat. På grund av små tal är det dock ingen signifikant effekt. Den aktuella 
DSS-kvoten på E22 Karlshamn är 0,017 per miljon apkm. Notera dock att denna 
skadeföljd beror på överkörningsolyckor. Den totala olyckskvoten är 0,18 per 
miljon axelparkm. 
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3 E4 Håknäs–Stöcksjö 
Objektet E4 Håknäs–Stöcksjö ingår i det ursprungliga utvecklingsprogrammet, se 
kapitel 1, som en MLV-väg. Detta objekt blev helt klart i slutet på oktober 2001. 
Men redan i oktober 2000 öppnades ca 14 km väg för trafik. Men detta var inte 14 
sammanhängande km utan tre skilda delsträckor på 4–6 km. 

Årsdygnstrafiken varierar från ca 5 000 f/dygn i söder upp till 7 000 f/dygn i 
norr. Ett genomsnittligt värde för hela sträckan skattas till ca 6 000 f/dygn eller ca 
7 000 axelpar/dygn. 

Vägen har breddats till 13,75 m med typsektion V0,75 K3,25 K3,25 Mr1,5 
K3,5 V1,5 med 1:4-slänter och viltstängsel. Viss räckessättning i sidoområdet har 
skett. Icke breddade sidor har behållit sina 1:3-slänter. Några bypassager saknar 
räcke och har 70 km/tim mot normalt 90 km/h. Avsikten är att öka hastighets-
gränsen till 110 km/tim. Kantlinjer är 30 cm kamflex. Räcket är N2 W5 med 
kantstolpskragar. 

Under de dryga tolv månaderna med 2+1-väg i etapper fram till öppning av 
hela sträckan har det inträffat åtta olyckor med personskador på avsnitten med 
mitträcke med totalt 6 svårt skadade och 7 lindrigt skadade. Dessutom finns två 
olyckor utan personskador. 

För tiden efter 23 oktober då hela sträckan invigdes har det inträffat fyra 
olyckor utan personskador. Förteckningen nedan redovisar samtliga olyckor fram 
till årskiftet 2001/02. 

 
Håknäs-Stöcksjö
Start: 2000-10-01 för etapp 1 och 2001-10-23 för etapp 2

Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

00-10-03 12.50 Dagsljus V Vått 1 1 Pb som stannat för en vägmaskin blir påkörd bakifrån.

00-10-22 13.25 Dagsljus K Torrt 3 1 Pb kör ut från sidoväg och blir påkörd.

00-10-24 11.00 Dagsljus S Vått 2 Pb med släp bromsar in p.g.a. vägarbete, får kast på bilen och voltar ned i diket.

00-12-29 13.00 Dagsljus A Lössnö 1 Pb hade stannat vid STOP, påkördes bakifrån.

01-06-25 10.45 Dagsljus S Torrt Pb kör av okänd anledning in i mitträcket.

01-06-28 04.15 Grysky S Torrt 1 Pb har av okänd anledning kört av vägen åt höger.

01-07-06 17.45 Dagsljus K Torrt 1 Pb kör ut från rastplats utan att stanna, kolliderar med Pb, fortsätter i fel körriktning.

01-08-14 07.30 Dagsljus S Torrt Lb kör av vägen åt höger.

01-08-27 ? Dagsljus O Vått 1 Pb skall köra om annan Pb, den senare byter också fil och påkörs bakifrån.

01-10-09 06.25 Grysky S Vått 1 Pb har av okänd anledning kört in i mitträcket och därefter ned i diket.

01-11-13 03.45 Mörkt V Vått Pb bromsar för djur, kör in i mitträcket och sedan ned i diket.

01-12-06 16.00 Mörkt S Vått Lb med släp bromsade i det dåliga väglaget, sladd ock ekipaget välte.

01-12-26 12.00 Dagsljus S Tunnis Pb med släp får sladd och hamnar i diket.

01-12-30 02.20 Mörkt S Tjockis Pb som kört i diket.  
 

Första olyckan är en varia där en personbil stannat för en vägmaskin. Fordonet 
blir påkört bakifrån av en personbil med släp med en person svårt skadad och en 
lindrigt skadad som följd. Därpå följer en korsningsolycka (i anslutning) där 
personbil kör ut från sidoväg utan att uppmärksamma att det kommer trafik på 
huvudvägen. Tre personer blev svårt skadade och en lindrigt skadad. Öppningen 
i mitträcket var ej utformad enligt byggritningen eftersom hinder för genomkör-
ning av lätta fordon saknades. Öppningen var avsedd enbart för arbetsfordon. 
Därefter inträffade en singelolycka där en personbil med släp har bromsat med an-
ledning av hastighetsbegränsning till 50 km/h vid vägarbete. Bilen har därvid fått 
kast varvid bil och släp voltat ner i diket. Två personer blev lindrigt skadade. 

Utöver dessa olyckor finns tre singelolyckor, en med en svårt skadad efter av-
körning åt höger, en med en lindrigt skadad efter påkörning av mitträcket och en 
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utan personskada. Dessutom en avsvängsolycka med en lindrigt skadad där en 
personbil blir påkörd bakifrån vid stoppskylt på anslutande väg. En omkörnings-
olycka med en svårt skadad har inträffat där omkört fordon plötsligt svänger ut 
till vänster. Slutligen måste nämnas en korsningsolycka där en personbil kör i 
sydlig riktning och ser en annan personbil köra ut i en anslutning för att korsa E4. 
Korsande förare iakttar ej väjningsplikten utan fordonen kolliderar. Det korsande 
fordonet fortsätter sedan längs E4 i sydlig riktning i mötande körfält i ca 1 km 
där tre fordon stoppar fordonet. Föraren 88 år. En person lindrigt skadad. 

Tillsammans gör detta 6 svårt skadade och 7 lindrigt skadade. Olyckskvoten 
för tolv månader blir 0,26 olyckor per miljon axelparkm vilket är normalt men 
skadekvoten är mycket hög, 0,34 skadade per miljon axelparkm. De tre första 
olyckorna beskrivna ovan får anses vara relaterade till pågående vägarbeten. 
Enligt VV bör inte denna sträcka ingå i en samlad analys för effekten av MLV-
vägar eftersom vägarbeten har pågått ända fram till oktober 2001.  

Antalet räckespåkörningar är 16 stycken varav en på övergång två till ett kör-
fält. Kvoten för räckespåkörningar blir 0,42 per miljon axelparkm, vilket är lågt 
för att vara ett nyöppnat objekt. Det skall observeras att vägbredden är 14 m. 

Den 23 oktober 2001 öppnades officiellt hela vägen med längden 33,5 km. 
Inga detaljer finns om utformning och anläggningskostnader förutom att bredden 
är 14 m. Under drygt två månader fram till årskiftet 2001/02 har fyra olyckor, alla 
utan personskador, inträffat. Det är en variaolycka där en personbil kört in i mitt-
räcket efter att ha väjt för ett mindre djur. De andra tre olyckorna är singel med 
dikeskörningar i snö- eller isväglag. Två av fordonen är med släp. 

Detta gör en olyckskvot på 0,24 per miljon axelparkm. Antalet räckespåkör-
ningar är lågt, enbart fyra stycken. Men det skall tilläggas att från årsskiftet fram 
till 27 mars 2002 har hela 38 stycken räckespåkörningar inträffat. Detta gör en 
räckeskvot på över 1,0 per miljon axelparkm från 23 oktober till 25 mars. 

 
4 Rv 50 Lillån–Axbergshammar 
4.1 Utformning och åtgärder 
Vägobjektet Lillån–Axbergshammar är 13,3 km långt. Vägbredden inom objektet 
var innan ombyggnad mellan 13 och 12 m. Från Lillån i söder och ca 3,6 km 
norrut till väg 755 (infart till Hovsta) var bredden 13 m. Därefter blev den 12 m på 
merparten av den resterande delen fram till Axbergshammar. Tillåten hastighet är 
90 km/h frånsett två kortare avsnitt, totalt ca 1,5 km, med 70 km/h vid anslut-
ningarna av väg 755 (Hovsta) och 830 Kvinnersta och vid Åby. 

Trafiken varierar från 17 400 fordon per årsdygn vid Lillån i söder till ca 9 000 
fordon/dygn i norr vid Axbergshammar med en lastbilsandel på 8–12 %. 

Vägobjektet har på huvuddelen av sträckan fått vägbredden 15,75 m, vilket in-
rymmer 2+2 körfält och mitträcke. Två kortare sträckor har getts annan sektion. 
Den ena ligger mellan de nya cirkulationsplatserna vid Hovsta och Kvinnersta 
med hastighetsgräns 70 km/h där 1+1 körfält bibehållits inom befintlig vägbredd 
13 m. Den andra sträckan går genom ett område med mycket dåliga grundför-
hållanden söder Seltorp där 2+1 körfält utförts inom befintlig vägsektion. Den 
totala längden på dessa sträckor uppgår till ca 1,3 km. 

De gamla fyrvägskorsningarna vid infarterna till Hovsta, väg 755, och 
Kvinnersta, väg 830, har ersatts med cirkulationsplatser. I anslutning till dessa har 
även gång- och cykelportar byggts för att förbättra trafiksäkerheten i anslutning 
till närliggande busshållplatser. Mellan cirkulationsplatserna vid Hovsta och 
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Kvinnersta och bebyggelsegruppen vid Åby har dessutom en ca 1,6 km lång fri-
liggande gång- och cykelväg byggts. 

Vid Åby passerar vägen över Mälarbanan och den dubbelspåriga stambanan 
mellan Hallsberg och Frövi. Den nyligen byggda 13 m breda bron över Mälar-
banan har breddats så att den även inrymmer en 3,5 m bred GC-bana. Total bro-
bredd 19,05 m. Den gamla 10 m breda bron över stambanan har ersatts med en ny 
med samma bredd som ovanstående bro. 

Korsningarna med vägarna 756 mot Axbergs kyrka, väg 747 vid Gottsätter och 
väg 752 vid Ön har byggts om till fyrvägskorsningar med vänstersvängskörfält. 
Fyrvägkorsningen vid Axbergshammar har ersatts med en cirkulationsplats. 

Längs vägsträckan har ett flertal enskilda vägutfarter samt åker- och skogsut-
farter stängts vilket medfört komplettering och nybyggnad av det enskilda väg-
systemet. Den totala längden för detta 3,5 m breda vägnät uppgår till ca 5,3 km. 

Samtliga korsningar är belysta och hastighetsbegränsade till 70 m/h. Miljöför-
bättrande åtgärder, bullerplank och vallar har utförts på total längd av ca 1,7 km. 

Ombyggnadsarbetena startade i april år 2000 och avslutades sista oktober 
2001. Typsektion 15,75 m har valts på större delen av objektet med indelning: 

 
 V0,75 K3,25 K3,25 M1,25 K3,25 K3,25V0,75 med räcke N2/W4.  
 
Förutom 2+2 körfältsträckor finns det en 1+1 sträcka och en 2+1-sträcka enligt 
beskrivningen ovan. Vägmarkeringen består av kamflexlinjer H0,2. 

Sidoområdena har rensats inom vägområdet. Befintliga räcken har tagits bort 
och ersatts med ca 3 km W-profil. Därtill kommer ca 19 km nya mitt- och sido-
räcken av stållina. På sträckan har ca 2,6 km GC-väg byggts. Därtill kommer tre 
nya GC-portar och 16 busshållplatser har fått förbättrad standard. Drygt 10 befint-
liga busshållplatser har tagits bort. Cirka 1,2 km bullerskärmar med varierande 
höjd och drygt 0,5 km bullervallar har byggts. Dessutom har sex oljeavskiljare 
byggts i anslutning till större bäckar. 

 
4.2 Kostnader 
De totala kostnaderna uppgår till ca 140 Mkr fördelade enligt nedan: 
 
– projektering  Ca 8,8 Mkr inkl arbetsplan 3,5 Mkr (av- 
 ser en längre sträcka) och bygghandling 5,3 Mkr  
– marklösen 6,5 Mkr enligt budget (marklösen ej slutförd) 
– breddning till 15,75 m 65,8 Mkr 
– markering och skyltar    2,5 ” 
– X km parallellvägar    7,5 ” 
– Y km GC-vägar   3,0 ” 
– N portar  21,0 ” 
– korsningsåtgärder   5,5 ” 
– bulleråtgärder   5,0 ” 
– övrigt  14,7 ”Tilläggsarbeten/miljömaskinkostnader/index 

bindemedel 
 
Ovanstående totalkostnad på 140 miljoner kr innebär en kostnad på 10,55 miljo-
ner per km väg. Det är ca 5–7 gånger högre kostnad än för normal 2+1-väg. 
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4.3 Trafiksäkerhetsutfall 
Under två månader från 1 november då vägen öppnades fram till årskiftet har det 
inträffat sex olyckor, varav en med personskada. Se förteckningen nedan. 
 
Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

011101 10.11 Dagsljus U1 Torrt Pb stannat för att en bil fått motorstopp, påkörs bakifrån av annan Pb.

011115 05.20 Mörkt S1 Vått Pb kört av vägen och slagit runt, bilen helt demolerad, misstänkt rattfylleri.

011119 Okänt Okänt S0 Okänt Pb har kört in i mitträcket.

011214 11.30 Dagsljus O2 Vått 1 Pb hann inte köra om Lb vid två till ett körfält, körde in i mitträcket, bländad av solen? 

011219 17.50 Mörkt O2 Vått Pb skulle köra om annan Pb, körde emot såväl denna som mitträcket.

011228 Okänt Mörkt O2 Lös snö Pb försökte köra om Lb, klämdes mellan denna och mitträcket.  
 

Personskadeolyckan är en omkörningsolycka där ett fordon kört in i mitträcket vid 
övergång två till ett körfält. 

Utfallet innebär en olyckskvot på 0,60 per miljon apkm, vilket är högt. Det har 
dessutom förekommit 8 räckespåkörningar vilket ger kvoten 0,80. Fyra av räckes-
påkörningarna återfinnes i tabellen ovan som polisrapporterade olyckor. 

Dessutom finns rapporter om en hel del trafikmissöden. Under den två månader 
långa snöfria perioden efter öppnandet av vägen har det inträffat ett antal upp-
körningar, 10–15 stycken, i själva rondellen i de tre nybyggda cirkulations-
platserna. Uppkörande fordon har varit både personbilar och lastbilar med eller 
utan släp. Vissa tunga fordon har bärgats från platsen eftersom de ej själva har 
kunnat ta sig från det jordbeklädda innerområdet i cirkulationsplatsen.  

Regionens bedömning är att missödena berott på för hög hastighet vid in-
gången till cirkulationen eller bristande uppmärksamhet. Under efterföljande snö-
period har det även inträffat uppkörningar och då övervägande med personbilar. 
Bedömningen är att dessa missöden berott på för hög hastighet i kombination med 
snö och ishalka. 
 
5 Rv 45 Åmål–Säffle 
5.1 Utformning och åtgärder 
Den i objektet ingående sträckan sträcker sig från Kasenberg i Åmål till Säffle och 
är 14,3 km lång. Rv 45 Åmål–Säffle byggdes ut under slutet av 1960- och början 
av 1970-talet som 13-metersväg (K7+2V3,0). Inga parallellvägar finns längs 
sträckan. Gång- och cykeltrafik förekommer på vissa sträckor och åtskilliga plan-
anslutningar både av enskilda och allmänna vägar liksom av åker- och skogsan-
slutningar finns. 

Trafiken varierar svagt från 6 730 axelpar/årsdygn i söder ner till 6 280 axelpar 
norr om länsgränsen till Värmland och är därefter konstant fram till Säffle. Från 
anslutningen av väg 1257 vid Kasenberg och 340 m i riktning mot Säffle är 
skyltad hastighet 70 km/h. På övrig sträcka gäller från augusti 1998 hastigheten 
90 km/h. Innan dess var hastighetsgränsen 110 km/h 

Totalt har 8 personer dödats och 12 personer skadats svårt under 5-årsperioden 
1992.01.01–1996.12.31. I mötesolyckor har 4 personer dödats och 6 personer 
skadats svårt och i singelolyckor 3 respektive 6 personer. En (1) person har dödats 
i olycka mellan cykel och bil. Viltolyckor utgör 2/3-delar av alla polisrapporterade 
olyckor, men under 5-årsperioden rapporterades endast 8 personer lindrigt 
skadade. Efter denna period har en (1) person dödats i viltolycka. En viss koncen-
tration av olyckor med svår skadeföljd finns på två avsnitt, dels mitt på sträckan 
mellan länsgränsen och väg 532, dels på den sista kilometern närmast Säffle. 
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Ombyggnadsarbetet påbörjades i början av augusti 2000 och var slutfört i slutet 
av november 2001. Vägen är ombyggd till 2+1-väg med mitträcke och har 
breddats med 1 m på den tvåfältiga sidan. Fältindelningen gör att mitträcket blir 
förskjutet i förhållande till den befintliga vägens bomberingsrygg, vilket medför 
att problem kan uppstå vid snöröjning av vägbanan. Beläggningsryggen hamnar 
15 cm in i mittvägrenen enligt indelningen: V0,5 K3,5 K3,35 M1,5 K3,75 V1,4. 

Stållineräcke N2/W4 användes som mitträcke och stållineräcket N2/W5 an-
vändes som sidoräcke. 

Omkörningssträckorna (2-fältsavsnitten) har i möjligaste mån förlagts i vägav-
snitt med motlut i körriktningen för att minimera köbildning bakom tunga fordon. 
Växlingssträckorna ligger i anslutning till vägskälen, där ändå en avtrappning av 
körfälten är nödvändig. Växlingssträckorna är utformade med längden 150 m vid 
övergång från 2 till 1 fält och 100 m vid övergång från 1 till 2 fält.  

Inga beläggningsåtgärder är vidtagna på objektet. Beläggningsryggen ligger 
15 cm in i mittvägrenen på tvåfältsidan, se indelningen ovan. 

All befintlig målning har blivit bortfräst och de nya kantlinjerna är kamflex 
både mot mittremsa och vägren. Sidoområdena har utformats enligt typ C och 
rensats från trafikfarliga hinder. Höga bergskärningar skyddas med sidoräcken. 
Samma sak gäller övriga trafikfarliga hinder inom säkerhetszonen, exempelvis 
kraftledningsstolpar. 

Med få undantag tillåts endast två rörliga fält (ett i vardera riktningen) passera 
genom plankorsningarna. I de fall tre fält måste passera är korsningen försedd 
med ett läutrymme i skydd av mittrefug. Detta för att anslutande eller korsande 
trafik skall ha möjlighet utföra manövern i två etapper, vilket bedöms vara mer 
trafiksäkert. Samtliga korsningar är utformade som vägskäl typ C. 

På ett par ställen har utförts öppningar i mitträcket för att jordbruksmaskiner 
skall kunna korsa vägen. Dessa öppningar kommer att hållas stängda för obehörig 
trafik. Vid skogsanslutningar, som utnyttjas mycket sällan har det inte gjorts 
någon öppning i mitträcket. Här tillåts endast högersväng och vändning i närmaste 
större vägskäl. För objektet har följande vägar byggts: 

• Enskilda vägar 730 m 
• GC-vägar 2840 m 
• Anslutningar till fastigheter 2800 m 
 

Elva busshållplatser finns i dag på vägsträckan. Samtliga ligger nära anslutande 
sidovägar, där korsning eller plananslutning även framledes kommer att finnas. 
Mitträcket kommer därför inte att ställa till något bekymmer för gående. Busshåll-
platserna utformas som så kallad ”avskild hållplats” med målad skiljeremsa 
mellan själva hållplatsen och vägen. Ingen information har erhållits om kostnaden 
för objektet. 

 
5.2 Trafiksäkerhetsutfall 
Efter att vägen öppnades för trafik 28 november 2001 har ingen olycka inträffat 
under tiden fram till årskiftet. Tre räckespåkörningar, alla i enfältigt avsnitt, har 
rapporterats. Detta gör en räckeskvot på 0,97 men notera att både antal och 
trafikarbete är litet. Men värden kring ett i räckeskvot är vanligt för de första 
månaderna av trafik. 
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Övriga objekt MML 
På objekt som inte tillhör det ursprungliga utvecklingsprogrammet görs enbart 
uppföljning av olyckor och räckespåkörningar. Detta innebär att uppföljning av 
olycksutfallet på de nya sträckorna i Skåne genomförs, E22 Hörby med mitträcke, 
Rv 21 Hässleholm med mitträcke samt Lv 100 Höllviken med målning och med 
mitträcke. I region Sydöst gäller det tre objekt öppnade november–december 2000 
varav ett av dessa förlängts i etapp 2 i augusti 2001, se tabell i kapitel 1. Det finns 
nu fyra öppnade objekt i region Mälardalen. Ett av dessa E18 Köping–Västjädra–
Västerås delas dock uppföljningsmässigt i två objekt eftersom trafikflödet skiljer 
väsentligt väster och öster om Västjädra där Rv 53 från Eskilstuna ansluter. I 
region Stockholm finns enbart ett objekt, Lv 222 Insjön–Mölnvik öppnat i 
november 2000. 

Under andra halvåret 2001 har tre objekt öppnats i region Mitt samt två i region 
Väst. Utfallet för olyckor och räckespåkörningar redovisas för samtliga objekt 
regionvis i denna bilaga. 

 
1 Objekt i region Skåne 
1.1 E22 Hörby 
Väg E22 förbi Hörby invigdes den 21 november 1986 som 13 meters motortrafik-
led. 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 Osbyholm 
och Stavröd, ca 6,5 km, till 2+1-väg med mitträcke. Hastighetsgränsen är oföränd-
rad 90 km/h efter åtgärd. 

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

• Typsektion V0,5 K3,25 K3,25 MR1,25 K3,75 V1,0 = 13,0 m. Mitträcket 
består 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. 

Efter öppnandet av 2+1-vägen har sex olyckor polisrapporterats till och med 
december 2001 med 1 svårt skadad och 2 lindrigt skadade. Se förteckningen 
nedan. 

 
Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

00-01-13 17.35 Mörkt V1 Torrt

00-02-29 08.00 Dagslj O2 Vått

00-05-17 12.55 Dagslj S1 Torrt

00-06-11 11.08 Dagslj S1 Torrt

00-08-15 10.12 Dagslj K6 Torrt 1 1 Pb stannade vid stopp i korsning, såg inte Pb på E22, körde ut och påkördes.

01-08-15 07.45 Dagslj A3 Okänt 1 Kollision mellan raktframkörande Pb och från motsatt håll vänstersvängande Pb.  
 

I korsningen precis där aktuell sträcka börjar norrifrån har en korsningsolycka in-
träffat med 1 svårt skadad och 1 lindrigt skadad. En personbil stannade vid 
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stopplinjen men såg inte en annan personbil som kom söderifrån på E22, utan 
körde ut framför denna. Ytterligare en olycka inträffade i samma korsning ett år 
senare men orsaken var nu en vänstersvängande som kolliderade med fordon 
söderifrån. Skadeföljden blev nu 1 lindrigt skadad. 

Vidare har det inträffat åtminstone fyra polisrapporterade olyckor med enbart 
egendomsskador enligt tabellen ovan. Detaljerna är dock inte kända. Olycks-
kvoten är 0,17 olyckor per miljoner axelparkm vilket är hälften av den för E4 
Gävle–Axmartavlan. 

Dessutom skall nämnas att totalt 12 räckespåkörningar har inträffat fram till 
halvårsskiftet 2001. Fyra av dessa sammanfaller med de fyra polisrapporterade 
olyckorna och en femte har inträffat i samband med en viltolycka. Kvoten för 
räckespåkörningar är efter drygt två år 0,34, vilken är ca hälften av den för E4 
Gävle–Axmartavlan. 

 
1.2 Lv 100 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. År 1976 byggdes korsningen om till planskild korsning med 
stoppliktpåfarter och 1983 försågs trafikplatsen med accelerationspåfarter. Vägen 
har under hela tiden fram till nu aktuell ombyggnad haft breda vägrenar. Flödet är 
relativt högt, 11 900 axelpar/dygn (1997) och längden är totalt ca 4,8 km. 

På delen Höllviken–Kungstorp finns ett körfält österut och två körfält västerut 
medan på sträckan Kungstorp–Vellinge finns två körfält österut och ett körfält 
västerut. Det andra körfältet i respektive riktning har utvecklats genom att på-
fartsramperna i trafikplats Kungstorp övergått till att bli detta körfält. Genom 
trafikplats Kungstorp är vägen endast tvåfältig. Den nya 2+1-vägen med målning 
öppnades 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 mitt-
remsan 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 blev således från årskiftet 2000/2001 en 2+1-väg med mitträcke. Ingen 
information finns om kostnaden för mitträcket. 

Efter öppnandet av 2+1-vägen har ingen olycka med personskada polisrappor-
terats till och med december 2001, varken under tiden med målning eller med 
mitträcke. Inte heller någon olycka utan personskada har rapporterats, men detta 
beror förmodligen på att polisen inte längre rapporterar dessa olyckor på väg 100. 

Det finns 3 räckespåkörningar rapporterade efter installationen av mitträcket, 
alla under andra halvåret 2001. Detta gör en kvot för räckespåkörningar på 0,14 
per miljon axelparkm, vilket är mycket lågt. 
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1.3 Rv 21 Finja–Ignaberga (Hässleholm) 
Vägobjektet Finja–Ignaberga på Rv 21 är 14,2 km. Vägen är 13 m med breda kör-
fält med hastighetsgräns 90 km/tim. Vägen byggdes 1992 och har god linjeföring i 
plan och profil. På den aktuella sträckan finns 5 trafikplatser och i övrigt inga an-
slutningar. Två av trafikplatserna, Finja respektive Ignaberga ligger i varsin ände 
av objektet. Årsdygnstrafiken var 1999 ca 7 000 f/dygn och med ca 17 % tung 
trafik. Detta gör ett värde på ca 8 200 axelpar/årsdygn. 

Under tiden mitten av november till slutet av december 2000 byggdes vägen 
om till 2+1 med räcke. Det finns sex stycken 2+1-avsnitt med längder mellan 1,4 
och 2,2 km och dessutom finns ett 1+1-avsnitt med längden 1,4 km. Detta avsnitt 
ligger mellan trafikplatserna Stoby och Läreda. I övrigt är utformningen enligt 
nedan: 

• Sektion: V0,75 K3,25 K3,25 MR1,25 K3,75 V0,75 = 13,0 m 
• Inga beläggningsåtgärder är vidtagna. Det finns ca 10,4 km med belägg-

ningsrygg i vänster körfält på tvåfältsavsnitt 
• De gamla kamflexlinjerna har ej frästs bort. Nya kamflex 0,30 m har lagts 

mot mittremsan 
• Befintliga räcken har behållits och kompletterats med ytterligare 120 m 

räcke. 
 
De totala kostnaderna uppgår till 7,75 miljoner kr fördelade enligt: 
− projektering 75 tkr 
− byggledning 65 tkr 
− heater 200 tkr 
− markering, skyltar och stållina 7 410 tkr. 
 
Detta innebär en kostnad på 545 tkr per km väg. 

Efter öppnandet av 2+1-vägen har tio olyckor varav sex med personskada 
polisrapporterats till och med december 2001. Skadeföljden är 2 svårt skadade 
och 8 lindrigt skadade. Se förteckningen nedan. 

 
Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

01-01-19 10.20 Dagslj K Vått 4 Pb körde ut från påfartsramp på Rv21framför Lb och påkördes. 

01-02-30 15.00 Dagslj S Torrt Kört in i mitträcket.

01-03-05 06.00 Okänt S Torrt Kört in i mitträcket.

01-06-25 08.00 Dagslj S Torrt Kört in i mitträcket.

01-08-24 ? Dagslj S Torrt 1 Pb kom utanför asfaltskanten, sladd, ned i diket och voltade.

01-09-03 08.00 Dagslj S Torrt Kört in i mitträcket.

01-09-29 21.25 Mörkt S Torrt 1 Pb som av oförklarlig anledning kört in i mitträcket.

01-11-10 09.34 Dagslj S Tunnis 2 Pb fått sladd, kommit över mitträcket, voltade ned i motsatta diket.

01-11-27 17.57 Mörkt S Vått 1 Pb körde in i mitträcket, föraren chockad och smärtor i ansiktet.

01-12-21 13.15 Dagslj S Lössnö 1 Pb kom utanför asfaltskanten och körde på vägräcke.  
 

Det finns två singelolyckor med 1 svårt skadad per olycka där fordonet kört in i 
mitträcket efter sladd i ena fallet och efter att varit utanför asfaltkanten i andra 
fallet. Vidare finns en singelolycka där fordonet kommer över mitträcket efter 
sladd och voltar i vänster dike med 2 lindrigt skadade som följd. I ytterligare två 
singelolyckor finns varsin lindrigt skadad. Slutligen noteras en olycka (korsande) i 
en trafikplats där en personbil från rampen kört ut på primärvägen framför en 
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lastbil, vilket medförde påkörning av personbil och att denna slungas in i mitt-
räcket. Skadeföljden blev 4 lindrigt skadade.  

Dessutom finns fyra olyckor utan personskada men inga detaljer är kända om 
dessa fyra. Detta gör en olyckskvot på 0,24 per miljoner axelparkm, vilket är 
något högre än för E22 Hörby men notera två svårt skadade här på Rv 21. 

Det har dessutom inträffat 12 räckespåkörningar under första året, vilket med-
för en kvot för räckespåkörningar på 0,28, vilket är lägre än för E22 Hörby. 

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga tre objekt i region Skåne hittills har 
relativt goda trafiksäkerhetsdata om man undantar korsningsolyckan på E22 
Hörby och singelolyckorna på Rv 21. Därtill är antalet räckespåkörningar lågt. 
Det sistnämnda förklaras till största delen av klimatförhållandena med låg andel 
snö- och isväglag. 

 
2 Objekt i region Sydöst 
2.1 E4 Ljungby–Toftanäs 
Den aktuella sträckan Ljungby–Toftanäs är 31,0 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 
men högre andel tunga fordon). Högsta tillåten hastighet har varit 110 km/h fram 
till juli 1997 då sänkning skedde till 90 km/h. 

Från och med 2000-11-06 är sträckan ändrad till 2+1 med mitträcke inom be-
fintlig 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 
Räddningstjänstens önskan att ha tvåfältig räddningsväg till enfältiga sträckor.  

Ny beläggning utfördes innanför befintlig målning (11 m bredd) och tvärfall 
justerades. Befintlig mitt justerades genom fräsning och justering med massor. De 
nya kantlinjerna mot mittremsa och vägren är H(0,3) VB. Befintliga kantstolpar 
byttes ej. 

Sidoområdesåtgärder hade utförts tidigare. Inget ytterligare gjordes i samband 
med ombyggnationen. Men 2 räddningsvägar utfördes plus 8 driftvändplatser och 
ett antal uppställningsplatser. 

Från den 1 augusti 2001 är på enfältiga avsnitt de gamla kamflexlinjerna bort-
frästa och nya kantlinjerna är utflyttade 0,5 m. Detta innebär att körfältet i en-
fältiga avsnitt nu är 4,0 m. 

De totala kostnaderna uppgår till ca 25 miljoner kronor inklusive beläggning. 
Kostnaderna fördelas enligt följande: 

• Projektering 500 kkr 
• Marklösen 50 kkr, ingen breddning 
• Markering och skyltar: 4,2 Mkr 
• Beläggning 10,55 Mkr 
• Mitträcke av stållinjetyp, längd 31,2 km 7,85 Mkr (alla kringkostnader 

inklusive trafikanordningar) 
• Belysning 500 kkr 
• Övriga kostnader uppställningsplatser, driftvändplatser, räddningsvägar 

m.m. kostnad 1,4 Mkr 
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• Kostnader för tidigareläggning av beläggningsarbetena ingår i det ordinarie 
anslaget för beläggning. 

 
Detta gör en ombyggnadskostnad på 0,81 miljoner per km väg. 

Sedan den nya 2+1-vägen öppnade den 6 november 2001 har det fram till och 
med december 2001 inträffat 46 polisrapporterade olyckor med 1 svårt skadad 
och 17 lindrigt skadade som följd. 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 kraftigt påkört av okänt fordon i vänster sida och åkte ned i höger dike.

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 Pb omkörd av Lb som därvid skrapade emot personbilen.  

010206 01.25 Mörkt O2 Lös snö Llb fick sladd vid påbörjad omkörning vid övergång 2 till 1 körfält, körde in i mitträcket.

010225 15.50 Mörkt S1 Lös snö Snörök, Pb kört emot mitträcket.

010228 20.05 Mörkt O2 Lös snö Pb kört om Lb där körbanorna går ihop, körde in i mitträcket, studsade emot Lb, sedan i diket.

010228 20.05 Mörkt S1 Lös snö Pb med släp fick sladd mot mitträcket, hamnade sedan i höger dike.

010318 13.45 Dagslj S1 Torrt 1 Pb-förare somnat, kört in i mitträcket, sladd ner i högra diket och voltat.  
010405 08.00 Dagslj S1 Vått Pb har av okänd anledning kört emot mitträcket.

010430 13.35 Dagslj U1 Vått Pb kommer i hög fart ifatt annan Pb, bromsar, bilen tvärställs, kör in i mitträcket.

010515 05.30 Dagslj V1 Vått Lb har väjt för ett djur och kört in i mitträcket.

010516 13.00 Dagslj S1 Torrt Lb kommer utanför högra vägkanten.

010530 23.50 Mörkt A2 Torrt 1 Lb tänkte svänga in på rastplats, ändrade sig, Lb bakom stötte emot, buss bakom körde på.

010617 09.00 Dagslj S1 Torrt Buss körde av okänd anledning ned i högra diket.

010705 06.04 Dagslj S1 Torrt Tung Lb skar ner i diket utanför asfaltskanten på höger sida, krockade med vägräcke.

010707 10.15 Dagslj O2 Torrt 1 Pb körde om Lb för snävt vid övergång två till ett, fick sladd, hamnade i högra diket.

010708 16.30 Dagslj S1 Torrt Pb fick punktering och körde in i mitträcket.

010711 18.40 Dagslj U1 Vått Pb körde in i framförvarande Pb.

010714 03.00 Gry/Sky V1 Torrt Lb väjde för ett mindre vilt på smala delen, kom utanför högra vägkanten ned i diket.

010717 17.30 Dagslj O2 Torrt Pb med husvagn körde om Lb, husvagnen började "vobbla" och skar ned i högra diket.

010724 11.10 Dagslj V0 Torrt Pb söderut  råkade köra in i mitträcket, samtidigt mötande bil i motsatt riktning.

010728 10.05 Dagslj S1 Torrt Pb plötsligt kört emot mitträcket.

010728 10.35 Dagslj S1 Torrt Pb kört in i mitträcket.

010812 17.00 Dagslj S1 Vått 1 Pb fick sladd p.g.a. vattenplaning, körde ned i högra diket.

010827 16.57 Dagslj S1 Torrt 1 Pb med hästkärra började vingla, in i mitträcket, sedan av vägen till höger och välte.

010901 13.40 Dagslj S1 Torrt 4 Pb hamnade utanför vägrenen, sedan in i mitträcket, slungades tillbaka, diket och voltade.

010911 07.00 Gry/Sky S1 Vått Pb fick sladd, körde in i mitträcket, ny sladd och hamnade i högra diket.

010914 10.30 Dagslj S1 Vått 2 Pb fick vattenplaning och sladd, ned i högra diket och voltar.

010917 14.37 Dagslj O2 Torrt Pb körde om Lb vid övergång två till ett körfält, stötte mot Lb och trycktes in i mitträcket.

010924 20.14 Mörkt V0 Torrt Lb med släp på enfältiga delen, kraftig blåst, släpet kolliderade med högra räcket.

010925 08.25 Dagslj S1 Torrt 1 Pb kom utanför vägbanan till höger, fick sladd och körde in i mitträcket.

011006 04.31 Mörkt S1 Torrt Pb körde av okänd anledning in i mitträcket.

011014 20.30 Mörkt S0 Torrt Pb fick punktering på vänster framhjul och körde in i mitträcket.

011113 22.30 Mörkt S1 Torrt 1 Pb körde av okänd anledning av vägen till höger, genom viltstängsel och ned i djupt dike.

011202 00.52 Mörkt S1 Torrt Pb körde in i mitträcket och sedan ned i högra diket. Misstänkt rattfylleri.

011207 03.35 Mörkt V1 Vått 1 Lb kommit utanför asfaltskanten och hamnat i diket.

011219 19.36 Mörkt U1 Tunn is Mycket halt, Lb fick sladd, påkörd bakifrån av annan Lb.

011223 11.45 Dagslj V0 Tunn is Pb bromsar p.g.a framförvarande avåkning, påkörs bakifrån och hamnar i diket.

011223 12.10 Dagslj U1 Tunn is 1 Kö p.g.a avåkningar, Pb påkörs bakifrån av annan Pb.

011223 14.10 Dagslj U1 Okänt 3 Stark motsol, Pb kör in i framförvarande Pb.  
 

Totalt noteras 25 singelolyckor med 1 svårt skadad och 10 lindrigt skadade. I 18 
fall har olyckan medfört inkörning i mitträcket. I fyra av dessa fall har fordonet 
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kört in i mitträcket och sedan fortsatt ned i högra diket och vält med personskada 
som följd. Dessa fyra olyckor har medfört 1 svårt skadad och 5 lindrigt skadade. 
I övrigt finns 4 lindrigt skadade vid avkörning direkt i höger dike. Övriga person-
skador har uppkommit i en avsvängsolycka (vid rastplats) där efterföljande fordon 
kört på det första i kön som hade ändrat sig, en omkörningsolycka med dikes-
körning, en variaolycka med dikeskörning samt två upphinnandeolyckor vid is-
väglag respektive stark motsol. 

Antalet räckespåkörningar har varit relativt många. Under knappt 14 månader 
fram till årsskiftet 2001/02 har det inträffat 96 stycken, dvs. genomsnittligt 1,6 
räckespåkörningar per vecka. Enligt ovan bör 25 av påkörningarna sammanfalla 
med polisrapporterade olyckor. Nedan redovisas hittills tillgängliga data: 

• 96 påkörningar av mitträcke och 2 påkörningar av enbart sidoräcke 
• 71 av påkörningarna (74 %) har skett på enfältssträckor och 21 har skett på 

tvåfältsavsnitt (22 %). Information om avsnitt saknas i tre fall 
• Påkörningarna är spridda längs hela sträckan. Det finns en påkörning i an-

slutning till upphörandet av MV 
• En påkörning har skett i övergångssträcka 2 till 1 körfält 
• 39 påkörningar (41 %) har inträffat under vintermånaderna december–

mars, vilket är något högre än motsvarande andel tid. Om hänsyn dock tas 
till lägre trafikflöde under vintern blir jämförelsevärdet ca 30 %. Således 
finns en viss överrepresentation för vintermånaderna 

• 35 påkörningar har skett i riktning norrut och 38 i riktning söderut och i 23 
fall är riktningen okänd 

• I ca 35 fall är påkörande fordonstyp känd. Det är 17 lätta fordon och 18 
tunga fordon som kört in i mitträcket, således lika fördelning men i flödet 
utgör tunga fordon ca 27 % 

• Efter 1 augusti 2001 då enfältiga avsnitt ändrades har 27 räckespåkörningar 
inträffat. Detta är 28 % i antal jämfört med andelen tid 36 %. Men av dessa 
27 har 22 inträffat i enfältiga avsnitt, vilket är 81 %. 

 
Således är den enda slutsatsen att antalet påkörningar i enfältigt är oproportionellt 
högt. Kvoten för räckespåkörningar blir 0,75 per miljon axelparkm. Efter den 
1 augusti 2001 med 4,0 m körfält i enfältigt har kvoten sjunkit till 0,58 per miljon 
axelparkm mot 0,84 för tiden innan. Men det märkliga är att andelen i enfält har 
ökat till över 80 %.  

Olyckskvoten räknat på 46 olyckor är 0,36 olyckor per miljoner axelparkm, 
vilket är marginellt högre än för E4 Gävle–Axmartavlan. 

Det kan konstateras att ”räckeskvoten” hittills efter knappt fjorton månader är 
högre än på E4 Gävle–Axmartavlan men tendensen är sjunkande efter den 
1 augusti med åtgärder i enfältiga avsnitt. Kvoten för tiden dessförinnan är nästan 
samma som på södra delen av Gävle–Axmartavlan räknat på tiden före 15/10-99. 
För tiden efter 1 augusti är kvoten nästan samma som för Gävle–Axmartavlan 
räknat på tiden efter 15/10-99. Således har dessa båda objekt samma räckeskvot 
både före och efter åtgärd i enfältiga avsnitt. 

 
2.2 E22 Trensum–Bräkne Hoby–Björketorp 
Vägobjektet Trensum–Bräkne Hoby–Björketorp på E22 är ca 30 km och byggt i 
två etapper. Objektet tar vid precis där målad 2+1-väg på E22 Karlshamn slutar 
vid trafikplats Trensum (Karlshamn Ö). Vägen är motortrafikled 13 m med breda 
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vägrenar med hastighetsgräns 90 km/tim från juni 1998. Innan dess var hastighets-
gränsen 110 km/h. Vägen byggdes 1972 som en 13-metersväg med planskilda 
korsningar. Vägen är kurvig samtidigt som profilen har relativt branta lutningar 
och små vertikalradier, vilket gör att sträckan har få bra omkörningssträckor. 
Höga bergskärningar innebär skugga på vägen, vilket vintertid ofta ger frosthalka. 
Sidoområdet har 70-talsstandard med sidoräcken av gammal typ. Vägen har häng-
ande vägrenar. 

På den aktuella sträckan finns sju trafikplatser och i övrigt inga anslutningar. 
Årsdygnstrafiken uppgår till 6 500–7 500 f/dygn på sträckan Karlshamn Öst–
Bräkne Hoby och 9 630–7 010 f/dygn på sträckan Bräkne Hoby–Björketorp, 
varav ca 10 % tunga fordon. Trafikökningen var under åren 1990–1998 omkring 
5 %. 

Under tiden september till början av december 2000 byggdes vägen om till 2+1 
med räcke på etapp 1 fram till Bräkne Hoby. Etapp 2 fram till Björketorp byggdes 
april–augusti 2001. Längden för enfältiga avsnitt varierar mellan 1,4 och 2,1 km. 
Tvåfältsavsnitten är dock något kortare på grund av övergångssträckorna. I övrigt 
är utformningen enligt nedan: 

 
• Sektion: V0,75 K3,25 K3,25 MR1,25 K3,75 V0,75 = 13,0 m 
• Ny beläggning lades 1999 men på grund av skevning av vägrenarna lades 

ny beläggning på dessa. Dessutom har ny toppbeläggning lagts på delar av 
sträckan. Det finns relativt stor andel med beläggningsrygg i vänster körfält 
på tvåfältsavsnitt 

• De gamla linjerna har frästs bort. På etapp 1 har nya kamflex 0,30 m lagts 
såväl mot mittremsan som vägkant. På etapp 2 finns i stället longflex med 
spray mot mittremsa men kamflex mot vägkant 

• Befintliga räcken har delvis behållits och kompletterats med sidoräcke med 
W-profil. Nya räcken sitter 0,5 m längre ut än befintliga räcken. Slänterna 
är utfyllda med sand till 1:4. 

 
De totala kostnaderna uppgår till följande: 
 
• Etapp 1, Karlsamn Öst–Bräkne Hoby; 
 19,7 Mkr inkl. beläggningsåtgärder som direkt kan knytas till projektet, dvs. 

justering och fräsning av vägrenar, dock ej slitlager. 
 
• Etapp 2, Bräkne-Hoby–Björketorp; 
 24,8 Mkr inkl. beläggningsåtgärder som direkt kan knytas till projektet, dvs. 

justering och fräsning av vägrenar, dock ej slitlager. 
 

Detta innebär en kostnad på 1,49 miljoner kr per km väg. Därtill kommer således 
kostnaden för toppbeläggning. 

Sedan den nya 2+1-vägen öppnade i början på december har det fram till och 
med december 2001 inträffat 22 polisrapporterade olyckor med 1 svårt skadad 
och 1 lindrigt skadad person som följd. Olyckan med svår skada var en varia-
olycka där fordonet bromsade för en fasan och blev påkört av nästa fordon som 
låg nära i enfältigt avsnitt. I övrigt fördelar sig olyckorna enligt följande två 
tabeller, en per etapp. 
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Trensum- Bräkne Hoby Etapp 1
Start: 2001-01-01

Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

010122 09.10 Dagsljus O2 Vått Pb påbörjar omkörning av Lb med släp vid övergång två till ett, sammanstöter med mitträcket.

010206 12.00 Dagsljus V0 Vått Okänt händelseförlopp. Påkörning av mitträcket.

010318 03.35 Mörker S0 Torrt Pb har av okänd anledning kört på mitträcket.

010405 11.30 Dagsljus V1 Torrt 1 Pb bromsade för en fasan,  påkörd av bakomvarande Lb som höll för dåligt avstånd.

010410 08.15 Dagsljus S1 Torrt Pb råkade köra emot mitträcket.

010509 08.25 Dagsljus O2 Torrt Pb kör om annan Pb vid övergång två till ett, svänger in för snabbt, sammanstöter med den omkörda.

010630 12.10 Dagsljus S1 Torrt Husbil började dra åt vänster och körde in i mitträcket.

010706 09.30 Dagsljus O2 Torrt Pb körde om annan Pb vid övergång två till ett, den omkörda körde in i högra sidoräcket.

010707 10.50 Dagsljus O2 Torrt 1 Pb kör in i mitträcket då annan Pb försöker köra om till höger, efterföljande kolliderar med varandra.

010718 12.55 Dagsljus S1 Torrt Pb körde av okänd anledning in i mitträcket.

010901 07.55 Dagsljus S0 Vått Pb fick punktering och körde in i mitträcket.

010903 10.00 Dagsljus S0 Torrt Pb körde in i mitträcket.

011211 11.40 Dagsljus V0 Torrt Pb väjt för dött djur på vägen och kört in i mitträcket.

011124 13.04 Dagsljus O2 Vått Pb kom emot mitträcket under omkörning och törnade sedan emot Pb till höger om sig.

011223 10.40 Dagsljus V0 Lös snö Pb stannade p.g.a rådjur, påkördes bakifrån av annan Pb.

011223 10.46 Dagsljus U1 Lös snö Mycket halt, Pb påkörd bakifrån av annan Pb.  
 
Bräkne Hoby-Björketorp Etapp 2
Start: 2001-09-01

Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

010914 07.15 Dagsljus S1 Vått Pb bromsat in för framförvarande fordon, fått sladd och snurrat ett varv mot mitträcket.

010930 06.55 Dagsljus S1 Torrt Pb körde av okänd anledning in i mitträcket och sedan in i högra vägräcket.

011115 08.05 Dagsljus S1 Vått Pb-förare tappade koncentrationen och törnade emot mitträcket.

011117 11.55 Dagsljus S1 Torrt Pb fick punktering på vänster fram och körde in i mitträcket.

011211 11.40 Dagsljus V0 Torrt Pb väjt för dött djur på vägbanan och kört in i mitträcket.

011225 11.55 Dagsljus O2 Lössnö Pb fick sladd efter omkörning och körde in vägräcke till höger.

 
 
Som framgår av tabellen är det totalt 13 singel- eller variaolyckor där fordonet 
kört in i mitträcket, alla utan personskador. I 5 av dessa 13 fall av mitträckespå-
körning finns en rimlig orsak såsom punktering eller väjning för föremål på 
vägen. Dessutom finns sex omkörningsolyckor med en lindrigt skadad som följd. 
Tre har inträffat vid övergång två till ett körfält. 

Ovanstående innebär en olyckskvot på 0,39 per miljon axelparkm, något högre 
än för E4 Gävle–Axmartavlan. 

Komplett information om anatl räckespåkörningar finns bara för etapp 1. Här 
har totalt inträffat 20 räckespåkörningar, 13 i tvåfältiga avsnitt och bara 5 i en-
fältigt. Övriga 2 är i övergång 2 till 1 körfält. På denna etapp blir räckeskvoten 
0,53 per miljon axelparkm, vilket är lägre än för Ljungby och Gävle–Axmar-
tavlan. På etapp 2 har bevisligen inträffat minst fem räckespåkörningar enligt 
tabellen ovan. För hela objektet Trensum–Björketorp ger detta en räckeskvot på 
lägst 0,44 per miljon axelparkm. 

 
2.3 E22 Söderåkra–Hossmo (söder Kalmar) 
Vägobjektet E22 Söderåkra–Hossmo är en nybyggd motortrafikled med 2+1-ut-
formning med mitträcke och längd 27,8 km. Vägen är 14 m bred efter en meters 
breddning på tvåfältssidan och hastighetsbegränsningen är 110 km/h. Objektet 
öppnades för trafik den 1 december 2000. Årsdygnstrafiken uppgår till mellan 
4 500 och 6 000 fordon per dygn. Trafikökningen har under åren 1990–1998 varit 
omkring 10 %. Tung trafik har ökat med ca 5 %. Andelen tung trafik var 1998 
10 %. Detta gör ett genomsnittligt värde på ca 5 500 axelpar/årsdygn. 
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Utformningen i övrigt är enligt följande: 
• Typsektionen är V0,75 K3,25 K3,25 M2,25 K3,75 V0,75 = 14 m. Notera 

den breda mittremsan på 2,25 m. Hela breddökningen finns alltså i mitt-
remsan. Mitträcket är av typ stållineräcke med kapacitetsklass N2 och 
arbetsbredd W5 

• Längden på delsträckorna 2+1 varierar från 1,2–2,9 km 
• Ny beläggning har lagts på sträckan. Beläggningsrygg ligger 25 cm från 

mittremsans kantmarkering på tvåfältsdelen, således 6,5 m från vägkant på 
enfältssidan 

• Kantlinjerna mot både mittremsa och vägren är H(0,3) VB 
• Sidoområdesåtgärder har utförts, dels med 1:6-slänter, dels med komplette-

ring av EU2-räcken. Samtliga räckesändar i tillfarterna är utförda med 
energiabsorberande räckesändar som avvinklas mot sidoområdet. 

 
De totala kostnaderna uppgår till ca 522 miljoner kronor varav 28 miljoner är 
kostnaden för mitträcket. Detta innebär en kostnad på 18,8 miljoner per km varav 
mitträckeskostnaden är 1,0 miljoner per km. 

Fram till och med december 2001, under 13 månader, har inga olyckor 
rapporterats på denna sträcka. Enligt uppgift från ansvarig driftledare har 4 
räckespåkörningar rapporterats, vilket ger en räckeskvot på 0,07 per miljon axel-
parkm. Detta objekt har således hittills mycket goda trafiksäkerhetsdata. En för-
klaring kan vara det låga trafikflödet och den breda mittremsan samt i övrigt en 
mycket hög linjeföringsstandard. 

 
3 Objekt i region Mälardalen 
3.1 Västerås–Sagån 
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 höjdes igen till 110 km/tim 
efter vintern och denna hastighetsgräns gäller nu året runt. Utformningen är enligt 
följande: 

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

• Det finns 7 stycken 2+1-avsnitt med längder från 700 m till 2 250 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 att fräsa bort på ett kostnadseffektivt 
sätt, varför en tunnskiktsbeläggning har gjorts. Kantlinjerna är H0,3 både 
mot mittremsa och vägren 
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• 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 
− mitträcke, sidoområde och sidoräcken 9 300 tkr 
− arkeologi 60 tkr. 
 
Detta gör en kostnad på 1,5 miljon per km väg. 

Under fjorton månader november 2000–december 2001 har det på den nya 
2+1-vägen inträffat 24 polisrapporterade olyckor med åtta lindrigt skadade som 
följd. Olyckorna har fördelat sig enligt följande: 

 
Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

001105 16.44 Mörkt O Vått Pb kört in i framförvarande Pb vid omkörning, sedan kört in i mitträcket.

001124 16.24 Mörkt U Vått 3 Pb påkörd bakifrån av annan Pb.

001124 16.30 Mörkt U Vått Följdolycka, påkörning bakifrån,  tre Pb inblandade.

001124 16.30 Mörkt U Vått Följdolycka, Pb påkörd bakifrån av annan Pb.

001207 14.30 Gry/Sky V? Vått Påkörning av grävmaskin vid arbete på vägen.

010123 06.40 Mörkt O Lös snö 1 Lb kör om annan Lb, får sladd, kör in i mitträcket, påkörd av den omkörda.

010128 16.05 Gry/Sky S Vått Pb kör in i mitträcket.

010326 09.55 Dagsljus O Tunn is Pb fick sladd vid omkörning, körde av till höger.

010330 15.49 Dagsljus S Vått Lb kom utanför asfaltskanten och ned i högra diket.

010406 14.30 Dagsljus S Vått 1 Pb körde av vägen till höger och voltade.

010424 12.38 Dagsljus O Torrt Pb med släp omkörd av två Lb, fick kast på släpet och hamnade i diket.

010505 09.51 Dagsljus S Torrt Pb körde in i mitträcket.

010506 18.05 Dagsljus S Torrt Pb-förare ouppmärksam, körde in i mitträcket.

010602 06.30 Dagsljus S Torrt Pb-förare ouppmärksam, körde in i mitträcket.

010617 01.55 Mörkt S Vått Pb-förare bländad av bakomvarande bilar, körde in i mitträcket.

010708 01.15 Mörkt V Torrt 2 Pb vänder på vägen, blir påörd av bakomvarande. 

010711 13.00 Dagsljus O Vått Sammanstötning då Pb körde om Lb.

010725 17.44 Dagsljus S Okänt Pb körde in i mitträcket.

010923 15.55 Dagsljus S Torrt Pb-förare tappar koncentrationen och kör in i mitträcket.

011019 08.37 Dagsljus S Torrt Stulen Pb kört in i mitträcket och sedan hamnat i högra diket.

011223 15.15 Gry/Sky S Tunn is Pb, rutorna immade igen, körde emot mitträcket.

011223 16.15 Mörkt S Tunn is 1 Pb fick sladd, körde in i mitträcket, hamnade med fronten mot körriktningen.

011223 22.00 Polisrapport saknas.

011229 08.55 Dagsljus S Lös snö Pb fick sladd i halkan, snurrade runt och in i mitträcket.  
 

Totalt noteras 13 singelolyckor med 2 lindrigt skadad, en vid avkörning till höger 
och en mot mitträcket. 11 singelolyckor har slutat med inkörning i mitträcket men 
således bara en lindrigt skadad. Övriga personskador har uppkommit i en 
upphinnandeolycka med tre lindrigt skadade, en omkörningsolycka med sladd in i 
mitträcket och en variaolycka med två lindrigt skadade då en pb skall vända på 
vägen. 
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I övrigt är det två upphinnandeolyckor, fyra omkörningsolyckor och en varia. I 
ett av dessa sju fall har ett fordon kört in i mitträcket. 

Dessutom har 38 stycken påkörningar av mitträcket och 3 av sidoräcket 
rapporterats. Av dessa räckespåkörningar är 13 polisrapporterade olyckor. Unge-
fär 65–70 % av räckespåkörningarna har skett i riktning österut.  

Olyckskvoten under dessa fjorton månader är 0,31 per miljon axelparkm, vilket 
är obetydligt lägre än för E4 Ljungby och E4 Gävle–Axmartavlan. Kvoten för 
räckespåkörningar är 0,49 per miljoner axelparkm, vilket dock är klart lägre än för 
dessa båda objekt på E4. 

 
3.2 Köping–Västjädra–Västerås 
E18 Köping–Västerås var utformad som en motortrafikled med bredden 13 meter, 
breda körfält introducerades i augusti 1996. Högsta tillåten hastighet har varit 
110 km/tim fram till 2000-10-31 för avsnittet väster om trafikplats Västjädra. 
Under vintern 1999/2000 och 2000/2001 har hastigheten här varit nedsatt till 
90 km/h, dvs. vinterhastighet, från 1 november till 15 mars. Öster om trafikplats 
Västjädra har hastighetsgränsen varit 90 km/h. Avsnittet som berörts av vinter-
hastigheter är från 1 200 meter nordost trafikplats Strö till 100 meter väster om 
trafikplats Västjädra. 

Efter ombyggnad är hastigheten 110 km/tim väster om Västjädra permanent 
året runt och fortsatt 90 km/h öster om Västjädra. 

Den aktuella ML-sträckan mellan Köping och Västerås ca 29,3 km. Vägen 
byggdes i mitten på 1960-talet och har god linjeföring i plan och profil. På 
sträckan finns fyra trafikplatser och två rastplatser, en i vardera riktning.  

Data från trafikräkningar 1998 visar på att trafiken detta år uppgick till ungefär 
10 500 fordon per dygn på ML-sträckan mellan Köping och tpl Eriksberg, 12 590 
fordon per dygn mellan tpl Eriksberg och tpl Västjädra samt 19 060 fordon ML-
sträckan mellan tpl Västjädra och Västerås. Det är således en markant trafikök-
ning i Västjädra där Rv 53 ansluter. 

Den 1 juli 2001 öppnades vägen som mötesfri motortrafikled (2+1 med räcke). 
Arbetena startades 2000-10-23 och avslutades 2001-08-24. Utformningen är 
enligt följande: 

• Typsektionen är 13 m med V0,5 K3,25 K3,25 M1,25 K3,75 V1,0 med stål-
lineräcke N2/W3 centriskt placerat och med stållineräcke N2/W5 som 
sidoräcke 

• Det finns 15 stycken 2+1-sträckor med längder från 1 000 meter till 2 530 
meter samt en 1+1-sträcka som är ca 2 240 meter 

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

• Vägens bombering och skevning har justerats enligt ett ”fyll & fräs”-pro-
gram, sedan har en tunnskiktsbeläggning (ca 17 mm) utförts på hela 
sträckan. Kantlinjerna är H0,3 både mot mittremsa och vägren 

• Sidoområdena har rensats inom vägområdet, brunnar och trumändar har 
kringfyllts. Viltstängsel har uppförts på en sträcka av ca 12,5 km. Befintliga 
W-profilräcken har behållits och kompletterats med ytterligare ca 7 km W-
profilräcke. Cirka 850 m Kohlswa-profil på betongplintar har ersatts av W-
profilräcken. I övrigt har sidoräcken utförts som stållineräcken, placerade 
1 m utanför beläggningskant. På sidan med ett körfält har räcket placerats i 
stödremsan som breddats 1 m, på sidan med två körfält har räcket placerats 
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i slänten, s.k. slänträcke. Totalt har ca 15 km stållineräcke utförts i breddad 
stödremsa och 10,5 km stållineräcke har utförts som s.k. slänträcke 

• I trafikplatser och rastplatser har kilavfarter byggts om till parallellavfarter 
och påfarterna har fått en större anslutningsradie. 

 
De totala kostnaderna uppgår till 67,5 Mkr fördelade enligt följande: 
− inmätning  0,3 Mkr 
− projektering 2,2 Mkr 
− marklösen  0,1 Mkr 
− sidoområdesåtgärder 16,7 Mkr 
− ramper 8,5 Mkr 
− fyll & fräs 9,3 Mkr 
− tunnskiktsbeläggning 11,3 Mkr 
− beläggning sekundärvägar 2,5 Mkr 
− mittbarriär 11,5 Mkr 
− vägmarkering 1,8 Mkr 
− skyltar, inkl. omledning 3,2 Mkr 
− arkeologi 0,1 Mkr 
 
Detta gör en kostnad på 2,3 miljon kr per km väg. 

Uppföljningsmässigt betraktas denna sträcka som två objekt på grund av olika 
hastighetsgränser och stor skillnad i trafikflöde. 

På delen Köping–Västjädra har det under andra halvåret 2001 inträffat 22 
polisrapporterade olyckor med 1 dödad och 2 lindrigt skadade som följd. 
Olyckorna har fördelat sig enligt följande: 

 
Köping-Västjädra Öppnades 2001-07-01 Hgr: 110 km/h

Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

010703 17.55 Dagsljus S Torrt Pb-förare bländad av solen, körde av vägen till höger.

010710 00.25 Mörkt S Torrt Pb-förare skulle kasta ut en cigarettfimp, krokade i mitträcket.

010718 20.09 Dagsljus S Vått Pb fått sladd och kört på mitträcket.

010720 15.30 Dagsljus S Torrt Pb fick punktering, åkte in i vajerräcket på höger sida.

010730 06.30 Dagsljus S Vått Pb fick punktering och körde mot mitträcket.

010730 15.15 Dagsljus S Torrt Pb som kört emot mitträcket.

010816 14.09 Dagsljus U Torrt Lb saktade in p.g.a vägarbete, påkördes bakifrån av annan Lb.

010824 17.15 Dagsljus S Torrt Pb som av okänd anledning körde in i mitträcket.

010824 19.10 Dagsljus U Torrt 1 Pb som bakifrån kör på annan inbromsande Pb.

010825 07.25 Dagsljus S Torrt Pb-föraren somnade till och körde in i mitträcket.

010831 17.55 Dagsljus O Torrt 1 Pb försökte köra om Lb på enfältiga delen, körde emot mitträcket.

010902 18.00 Dagsljus V Torrt Pb-förare slängde avsiktligt ut en tidning som skadade vindrutan på annan Pb.

010902 19.00 Dagsljus S Torrt Pb-förare bytte kanal på radion, körde emot mitträcket.

010904 13.45 Dagsljus S Vått Pb körde först in i vägräcket till höger, hamnade sedan i mitträcket.

010914 23.48 Mörkt C Vått 1 Cyklist utan belysning i fel färdriktning, påkörd av Pb.

011023 12.30 Dagsljus S Torrt Pb-förare av okänd anledning förlorat kontrollen och kört ned i högra diket.

011101 17.00 GrySky O Torrt Pb som vid omkörning kom för långt till vänster och körde på mitträcket.

011124 22.50 Mörkt S Torrt Pb fick av okänd anledning sladd och körde in i mitträcket.

011126 18.35 Mörkt O Vått Pb kör om Lb alltför snävt och skrapar emot den senare.

011208 11.45 Dagsljus S Vått Pb fick sladd, åkte in i mitträcket och snurrade runt.

011227 20.40 Mörkt S Packsnö Pb fick sladd i halkan och åkte in i mitträcket.

011229 11.30 Dagsljus O Lössnö Pb fick sladd vid omkörning av Lb, körde emot Lb och mitträcket.  
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Dödsolyckan är en cyklist som i mörker cyklat på vägen i fel riktning och blivit 
påkörd av en pb. En upphinnandeolycka och en omkörningsolycka med mitt-
räckespåkörning har medfört en lindrigt skadad per olycka. I övrigt noteras 
14 singelolyckor utan personskada varav 11 har kört in i mitträcket och 3 har kört 
ner i diket till höger (i ett fall sidoräcket). Dessutom 3 omkörningsolyckor med 
två räckespåkörningar som följd samt en upphinnande och en varia, alla dessa fem 
utan personskada. 

Antalet räckespåkörningar under denna tid är 36 på mitträcket och 6 på sido-
räcken. Enligt ovan är 14 av dessa polisrapporterade olyckor. 

Olyckskvoten under dessa sex månader är 0,37 per miljon axelparkm, vilket är 
ungefär samma som för E4 Ljungby och E4 Gävle–Axmartavlan och något högre 
än för Västerås–Sagån. Kvoten för räckespåkörningar är 0,61 per miljoner axel-
parkm, vilket dock är högre än för Västerås–Sagån och ungefär samma som för 
Gävle–Axmartavlan. 

På delen Västjädra–Västerås har det under andra halvåret 2001 inträffat 
14 polisrapporterade olyckor med 2 svårt skadade och 12 lindrigt skadade som 
följd. Olyckorna har fördelat sig enligt följande: 

 
Västjädra-Västerås Öppnades 2001-07-01 Hgr: 90 km/h

Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

010712 19.30 Dagsljus O Vått Pb hinner inte fullfölja omkörning av Lb vid övergång två till ett, hamnar i mitträcket.

010908 06.00 GrySky V Vått Pb och Lb inblandade i olyckan.

011007 22.05 Mörkt K Vått Fordon kör ut från anslutande väg, påkörs bakifrån, ytterligare påkörning bakifrån.

011031 14.42 Dagsljus S Vått Pb kör in i mitträcket.

011031 14.42 Dagsljus U Vått 2 Lb bromsar p.g.a framförvarande olycka, flera Pb bakom seriekolliderar 

011031 14.43 Dagsljus U Vått 2 4 Pb stannat på vägen, flera påkörningar bakifrån.

011101 17.55 Mörkt U Torrt 1 Kökrock mellan två Lb.

011104 16.55 Mörkt U Vått 2 Pb påkörd bakifrån av annan Pb.

011110 11.20 Dagsljus U Vått Lb påkörd bakifrån av Pb.

011112 16.50 Mörkt O Torrt Pb stannat p.g.a motorstopp, passerande Pb touchade emot.

011129 03.00 Mörkt S Vått Pb körde in i mitträcket.

011130 16.41 Mörkt O Torrt Köbildning, Pb skall göra omkörning, påkörs bakifrån av annan Pb.

011130 16.50 Mörkt U Vått 2 Köbildning, Pb påkörs bakifrån av Lb.

011227 15.33 Mörkt S Tunnis 1 Pb kört in i mitträcket och sedan snurrat runt.  
 

Som framgår av tabellen ovan så är det upphinnandeolyckor som utgör det stora 
problemet på denna sträcka. Det har inträffat sex upphinnandeolyckor med totalt 2 
svårt skadade och 11 lindrigt skadade. Två av dessa inträffade den 31 oktober 
som seriekollision bakom en personbil som kört in i mitträcket. Vidare finns tre 
singelolyckor med inkörning i mitträcket varav en med personskada. Dessutom 
har inträffat tre omkörningsolyckor varav en är inkörning i mitträcket vid över-
gång 2 till 1. En av omkörningsolyckorna är nästan en upphinnande eftersom det 
är påkörning bakifrån i samband med omkörning. 

Antalet räckespåkörningar under denna tid är 14 på mitträcket och 6 på sido-
räcken. Enligt ovan är 4 av dessa polisrapporterade olyckor. 

Olyckskvoten under dessa sex månader är 0,60 per miljon axelparkm, vilket är 
markant högt och den klart högsta av alla objekt. Skadekvoten är 0,60 skadade per 
miljon axelparkm, vilket också är den högsta av alla objekt. Kvoten för räckes-
påkörningar är 0,60 per miljoner axelparkm, vilket dock är ungefär samma som 
för både Köping–Västjädra och Gävle–Axmartavlan. 
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Det synes som det höga trafikflödet utgör ett trafiksäkerhetsproblem på denna 
sträcka med ett stort antal upphinnandeolyckor med personskador. Olyckskvoten 
är ca dubbelt så hög som genomsnittet av alla MML-objekt. Skadekvoten är ca 
fem gånger högre än genomsnittet. 

 
3.3 E20 Gröndal–Eskilstuna 
E20 Arboga–Eskilstuna, delen trafikplats Gröndal–Helgestahill (där motorvägen 
börjar i Eskilstuna) har varit utformad som motortrafikled med bredden 13 meter. 
Efter broreparationer och utbyten av räcken till W-profil minskades bredden 
mellan räcken på den aktuella sträckan på cirka 400 meter till som minst 
12,5 meter. 

Vägen byggdes i början av 1970-talet och har god linjeföring i plan och profil 
förutom en sättning väster om Eskilstunaån. Den aktuella ML-sträckan väster om 
Eskilstuna är ca 7,5 km. 

Tre trafikplatser finns inom objektet. Gröndal (där väg 53 ansluter), Folkesta 
(korsning med Torshällavägen) och Marielund (väg 230). En ramp i Gröndal och 
båda ramperna i Marielund har väjningsplikt mot trafik på E20. Övriga ramper har 
accelerationsfält. 

Breda körfält introducerades på sträckan hösten 1995.  
Högsta tillåten hastighet har varit 110 km/timme fram till november 1999 då 

denna sänktes till 90 km/timme. Avsikten är att få till stånd en permanent höjning 
till 110 km/timme.  

Trafikmätningar utfördes under 1998 med följande resultat: 
− Gröndal–Folkesta, 12 000 fordon varav 12,6 % lastbilar 
− Folkesta–Marielund, 10 600 fordon varav 11 % lastbilar 
− Marielund–motorväg (Åby), 10 200 fordon varav 11 % lastbilar. 

 
På vägsträckan har under tioårsperioden juli 1991-juli 2001 rapporterats 140 
olyckor totalt (68 exklusive vilt) varav 6 med svåra personskador och 27 
(23 exklusive vilt) med lindrigt skadade. Inget dödsfall har noterats under perio-
den. 

Arbetena med ombyggnad startades 2001-08 och avslutades 2001-11 då vägen 
öppnades som mötesfri motortrafikled. Där vägbanebredden understigit 13 meter 
har vägbanan breddats till 13 meter. Det har varit på partier med räcken vilket 
medfört utflyttning och höjning av räcken samt utfyllnader i slänter. Sättningen 
väster om Eskilstunaån har åtgärdats. Energiupptagande W-räckesavslutningar har 
rivits (utom en som flyttats) och ersatts med utvinklingar/nerdoppningar. I övrigt 
är utformningen enligt följande: 

• Typsektionen är 13 m med V0,5 K3,25 K3,25 M1,25 K3,75 V1,0 med stål-
lineräcke N2/W3 typ Gunnebo i ”mittremsan” 

• Indelning i delsträckor räknat från Gröndal är 1+1 i 3 km, 2+1 i 1 km, 1+2 i 
1,2 km och 2+1 i 1,1 km samt därefter motorväg. Notera att i riktning 
västerut mot Gröndal finns bara 1,2 km med tvåfältigt 

• Fräsning och beläggning har utförts så att vägbanans höjdpunkt på rak-
sträcka sammanfaller med ”mitträcket”. En tunnskiktsbeläggning har ut-
förts på hela sträckan (ca 16 mm). Kantlinjerna är H0,3 både mot mittremsa 
och vägren 

• Förvarning om avsmalning från två till ett körfält sker 400 meter före av-
smalning. På skyltar som upplyser om två körfält anges fältens längd 
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• Sidoområden har rensats inom vägområdet. Befintliga räcken har behållits 
och kompletterats. Ny W-profil har satts på cirka 700 meters sträcka i be-
läggningskanten. Linkanträcken har satts 1 meter från beläggningskant på 
en längd av cirka 3 400 meter 

• Kantstolpe typ Euro har satts c/c 48 meter på sträckor utan räcke. På W-
profil reflexer var 48:e meter. På linkanträcke har satts reflexstolpar typ 
vajerskärm var 48:e meter. På mitträcke, reflexstolpar typ vajerskärm var 
24:e meter. Vid avsmalning från 2 till 1 körfält reflexstolpar c/c 12 meter 
på mitträcke. Reflexer finns under nedersta vajern på mitträcke med 
centrum 35 cm över vägbana, c/c 24 meter vid övergång c/c 12 meter 

• Tre rampanslutningar har byggts om från att ha haft väjningsplikt till att få 
eget accelerationsfält genom att ramperna getts 50 m radie vid påfart mot 
E20. Det gäller för en ramp i tpl Gröndal och två ramper i tpl Marielund. 
Det har visat sig att ombyggnaderna fungerat bra 

• En ny driftvändplats har byggts i anslutning till trafikplats Gröndal. Vilt-
stängsel har satts utmed hela sträckan. Omledning kan ske via lokal-
vägnätet. 

 
De totala kostnaderna uppgår till 17,5 Mkr fördelade enligt följande. 
− projektering 0,8 Mkr 
− beläggning med uppjustering av vägrenar 7,1 Mkr 
− vägmarkering 0,4 Mkr 
− räcken inkl. uppfyllnad av slänter 6,2 Mkr 
− viltstängsel 2,1 Mkr 
− övrigt 0,9 Mkr. 
 
Detta gör en kostnad på 2,3 miljoner kr per km väg, precis samma kostnad som 
för E18 Köping–Västerås. 

Sedan den första november och fram till årets slut har inte någon olycka polis-
rapporterats för detta objekt. Dock har två räckespåkörningar rapporterats vilket 
ger räckeskvoten 0,35 per miljon axelparkm. 

 
3.4 E20 Arboga–Gräsnäs 
Den aktuella vägsträckan börjar cirka 800 meter norr om knutpunkt 1063 A87 vid 
Arboga/Ekbacken och slutar vid trafikplats Gräsnäs, där den ansluter till den nya 
motorvägen Örebro–Gräsnäs. Vägen hade 11 m bredd till strax norr om trafikplats 
Marieborg och 13 meters bredd resterande del till Gräsnäs. 

Vägen byggdes på 90-talet och har god linjeföring i plan och profil. Den 
aktuella sträckan är cirka 3 km lång.  

Det finns två trafikplatser inom objektet. Dessa är trafikplats Marieborg som 
ansluter till väg 249 och trafikplats Gräsnäs som utgör koppling mellan E18 och 
E20 (ansluter till E18/E20 mellan Arboga och Örebro.)  

Högsta tillåtna hastighet var 70 km/h mellan cirkulationsplatsen vid 
Ekbacken/Arboga och trafikplats Marieborg och 110 km/h mellan trafikplats 
Marieborg och trafikplats Gräsnäs. 

Trafikmätningar utfördes under 1998 med följande resultat: 
− Ekbacken/Arboga–Marieborg, 10 070 fordon/dygn varav 8 % lastbilar 
− Marieborg–Gräsnäs, 9 610 fordon/dygn varav 8 % lastbilar. 
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Efter att nya motorvägen Örebro–Gräsnäs tagits i bruk beräknas trafiken uppgå till 
ca 5 000 fordon/dygn varav andelen lastbilar beräknas till ca 18 %. 

Vägsträckan har mellan 1995 och 2001-04 haft totalt 55 olyckor (20 exklusive 
vilt), varav två med svår personskada eller mer. En person har dödats i en mötes-
olycka och en har skadats svårt i korsningsolycka. 

Arbetena med ombyggnad startades 2001-04-01 och avslutades 2001-06-15. 
Mitträcke har införts på hela sträckan och befintligt räcke vid korsande vattendrag 
kompletterats med sidoräcken som vinklas ut. I övrigt är utformningen enligt 
följande: 
 

• Vägbanebredden 11 respektive 13 meter har bibehållits. Vid 11 m är indel-
ningen V1,0 K3,75 M1,5 K3,75 V1,0 med stållineräcke av typ Blue System 
N2/W3 med 4 linor centriskt placerat i mittremsan. Vid 13 m är indel-
ningen V0,5 K3,25 K3,25 M1,25 K3,75 V1,0 med stållineräcke av typ Blue 
System N2/W3 med 4 linor centriskt placerat i mittremsan 

• Indelning i delsträckor räknat söderifrån är 1+1 i 0,3 km och 1+2 i 2,7 km 
samt därefter motorväg 

• En tunnskiktsbeläggning har utförts på hela sträckan (16 mm). Kantlinjerna 
är H0,3 både mot mittremsa och vägren 

• Skyltar för 1+1 körfält och för 2 körfält finns. Det finns ingen skyltning 
som anger körfältens längd 

• Smärre åtgärder har vidtagits i sidoområdet som förlängning av räcke vid 
bro, komplettering av kantstolpar och utflackning av slänt. Kantstolpe av 
typ EURO har satts med c/c 30 meter 

• Påfartsrampen vid trafikplats Gräsnäs har byggts om genom komplettering 
av accelerationsfält 

• För att möjliggöra fortsatt odling av åkermark som blivit instängd av 
motorväg, motortrafikled och Lillån medges en överfart för jordbruks-
fordon över motortrafikleden. 

 
De totala kostnaderna uppgår till 5,7 Mkr fördelade enligt följande: 
− projektering 50 kkr 
− mitträcke inkl sidoområdesåtgärder och väglinjemålning 1,9 Mkr 
− ramp tpl Gräsnäs 187 kkr 
− beläggning 3,6 Mkr. 
 
Detta gör en kostnad på 1,63 miljoner kr per km väg, lägre än för E20 Gröndal–
Eskilstuna. 

Under ca 6,5 månader fram till årsskiftet har det inträffat en olycka med två 
lindrigt skadade. Det gäller en singelolycka i Gräsnäs trafikplats där en pb ej 
klarade den snäva avfarten utan voltade. Kraftig dimma rådde vid olyckstillfället. 
Detta gör en olyckskvot på 0,24 per miljon axelparkm. Skadekvoten är 0,49. 

Dessutom har det inträffat tre räckespåkörningar vilket ger kvoten 0,73. Detta 
är på sedvanligt sätt en hög initial räckeskvot. 

 
4 Region Stockholm, 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 
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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 
Gustavsberg, varav 990 fordon är tunga fordon (mätår 1997). Mellan trafikplats 
Gustavsberg och Mölnvik är ÅDT 10 970 fordon per år, varav 670 fordon är 
tunga fordon (mätår 1997). Genomsnittligt över hela sträckan ger detta en års-
dygnstrafik på 14 400 axelpar. Sommardygnstrafiken har, i mätpunkten strax öster 
om Mölnvik, uppmätts till 22 % högre än årsmedeldygnstrafiken. Riktningsfördel-
ningen under högtrafiktid varierar mellan 65–70 % i den mest belastade rikt-
ningen. 

Vägen trafikeras av Stockholms Lokaltrafik, SL. Busslinjerna ingår i stomlinje-
nätet 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 meter. 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 stållineräcke med kapacitetsklass N2 och arbetsbredd W5 

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

• Längden på delsträckorna varierar. Vid trafikplats Insjön är den första 
delsträckan drygt 1 600 meter, därefter följer en delsträcka på drygt 1 750 
meter. Sedan avslutas objektet med två delsträckor på omkring 1 450 meter 
respektive 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 efter-
som profilplan ligger i framtida inre vägrenslinje. De nya kantlinjerna är 
mot mittremsa och vägren H(0,3) VB, Cleanosol X 

• Sidoområdesåtgärder har utförts, dels med 1:6-slänter och dels med komp-
lettering av EU2-räcken. Samtliga räckesändar i tillfarterna har ersatts med 
energiabsorberande 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 
− Beläggning 4 300 tkr 
− Mitträcke av stållinjetyp, längd 6 km 365 kr/m (alla kringkostnader inkl. 

trafikanordningar) 
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− Komplettering sidoräcke, längd 2 km 440 kr/m (alla kringkostnader inkl. 
trafikanordningar) 

− 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 tidigare-
läggning av beläggningsarbetena ingår dock i det ordinarie anslaget för belägg-
ning. 

Under de fjorton månaderna fram till december 2001 har det inträffat 9 polis-
rapporterade olyckor med en svårt skadad och två lindrigt skadade som följd. 
Olyckan med en svårt skadad var en singelolycka där fordonet kört in i både mitt- 
och sidoräcket. I övrigt fördelar sig olyckorna enligt nedanstående tabell. 

 
Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

001101 10.40 Dagsljus U1 Torrt 2 Lb kör in i framförvarande inbromsande Pb.

001119 09.30 Dagsljus S Torrt Pb-förare somnar och kör in i mitträcket.

010104 17.30 Mörker S Vått Pb-förare väjer för något okänt och kör in i mitträcket.

010206 21.25 Mörker S Lös snö Pb får sladd och kör in i mitträcket, studsar mellan mitt- och sidoräcket.

010323 00.42 Mörker S Tunn is 1 Pb studsat mellan mitträcket och sidoräcket.

010506 19.38 Dagsljus S Torrt Pb-förare fick yrsel och körde in i mitträcket.

010519 12.22 Dagsljus S Torrt För att inte köra på bromsande bil före rondellen körde Pb in i mitträcket. 

010530 14.15 Dagsljus S Torrt Uppretad Pb-förare körde in i mitträcket.

011030 15.50 Dagsljus S Torrt Pb-förare blev distraherad och kom för nära mitträcket.  
 

Som framgår av tabellen finns en upphinnandeolycka med två lindrigt skadade. 
Övriga åtta olyckor är singelolyckor där fordonet i samtliga fall kört in i mitt-
räcket och i ett fall med svårt skadad som följd. 

Dessutom har 31 stycken påkörningar av mitträcket rapporterats, varav sju av 
påkörningarna utgöres av ovan nämnda singelolyckor (en olycka saknas). Olycks-
kvoten under dessa åtta månader är 0,23 per miljon axelparkm, vilket är lägre än 
för E4 Gävle–Axmartavlan och objekten på E18. Kvoten för räckespåkörningar är 
0,78 per miljoner axelparkm, vilket är ett av de högsta värdena för alla MML-
objekt, ungefär som E4 Ljungby–Toftanäs. 
 
5 Objekt i region Väst 
5.1 E 18 Skattkärr–Väse 
Vägobjektet Skattkärr–Väse på väg E18 är 13,0 km. Vägsträckan mellan Skattkärr 
och Väse är i dag motortrafikled, vilket innebär att ett lokalvägssystem redan 
finns utbyggt och att inga plankorsningar förekommer. För den allmänna trafiken 
och för jordbruket krävs därför inga utbyggnader av parallellvägar. Frånvaron av 
plankorsningar underlättar också utförandet av vägprojektet. Eftersom det är en 
motortrafikled förekommer det inte någon gång- och cykeltrafik.  

Vägsträckan hade en bredd på 13m och en typsektion enligt V2.75 K3.75 
K3.75 V2.75. Hastighetsgränsen har tidigare varit 110 km/tim men den sänktes till 
90 km/tim våren 1999. Objektet ingår bland de 100 mest olycksdrabbade väg-
sträckorna i landet. 

Vägen byggdes i början av 1970-talet. Sträckan har två trafikplatser, 
Spångamotet och Väsemotet.  
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Trafiken varierar mellan 9 200 och 9 750 fordon/dygn på sträckan. Andelen 
tunga fordon uppgår till ca 15 %. 

Under femårsperioden 1995–1999 har 154 polisrapporterade trafikolyckor in-
träffat på den aktuella delsträckan, där 2 trafikanter har dödats, 5 blivit svårt 
skadade och 60 lindrigt skadade. Av dessa trafikolyckor var 86 viltolyckor, varvid 
1 person blev lindrigt skadad. 

Objektet har byggts om till 2+1 med mitträcke på befintlig väg. Det pågår en 
standardutredning för väg E18 och trots att denna utredning pågår har man valt att 
göra åtgärden med 2+1, då den beräknas betala sig på kort tid. 

Arbetena startade i slutet av år 2000 och var klara för slutbesiktning  
2001-11-30 enligt tidplanen. Utformningen i övrigt är enligt följande: 

 
• Typsektion är 13m med V0,5 K3,5 K3,25 M1,75 (0,75+1,0) K3,5 V0,5 

med stållineräcke N2/W4 osymmetriskt placerat med fördel till enfälts-
sidan. Detta på grund av att merparten av påkörningarna av mitträcket sker 
från enfältssidan 

• Det finns 8 stycken 2+1-sträckor med längder från 1 200 m till 2 500 m 
inklusive växlingssträcka. Övergångar har utformats enligt utkast till 
projekteringsråd version 2000-06-06. Räckesförankringarna är förlagda till 
växlingssträckorna. Två stycken vändplaner för räddningsfordon har 
projekterats och dessa är förlagda till växlingar från ett till två körfält 

• Inga beläggningsåtgärder är vidtagna. Nuvarande beläggning är från 1993. 
Det finns ca 2,4 km med beläggningsrygg i K2 

• Gammal målning har frästs bort. Kantlinjerna är H(0,3)VB både mot 
mittremsa och vägren. Befintlig skyltning behålles. Tillkommer gör skyltar 
för ”Upplysning om körfält” 

• Sidoområdena har rensats till cirka 10 m ut från beläggningskant. Befint-
liga räcken har behållits och kompletterats med ytterligare cirka 6 450 m 
räcke (ca 5 600 m stållineräcke och 850 m W-profilräcke) 

• Det förekommer inga plankorsningar. Vid Väsemotet breddas påfarterna, 
mot Karlstad med en längd av 300 m och mot Kristinehamn med 250 m.  

 
De totala kostnaderna uppgår till 12,5 Mkr, delvis fördelade enligt nedan: 
− projektering ca 600 tkr (Förstudie, MKB, Förfrågningsunderlag) 
− marklösen ca 20 tkr 
− markering och skyltar ca 1 550 tkr 
− korsningsåtgärder ca 1 240 tkr 
− överfarter för räddningsfordon ca 235 tkr. 
 
Detta gör en kostnad på 0,96 miljoner kr per km väg. 

Sedan objektet öppnades den 1 november 2001 har det under två månader inte 
inträffat någon olycka. Det har dock rapporterats tre räckespåkörningar vilket ger 
räckeskvoten 0,35 per miljon axelparkm, vilket är samma som för E20 Gröndal–
Eskilstuna. Två räckespåkörningar har skett i enfältiga avsnitt och en i tvåfältigt. 

 
5.2 Lv 158 Särö–Brottkärr 
Väg 158 sträcker sig från E6/E20 i Kungsbacka i söder till E6.20 vid Järnbrotts-
motet i norr. Mellan Kungsbacka och Särömotet är vägen 9 m bred, mellan 
Särömotet och Hovåsmotet 13 m och återstående del närmast Göteborg mellan 
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Hovåsmotet och Järnbrottsmotet (E6.20) är vägen fyrfältig med mitträcke. För 
närvarande pågår projektering för en förlängning av fyrfältsvägen från Hovås ned 
till Brottkärrsmotet. Att man i nuläget valt att förlänga fyrfältsvägen till denna 
punkt beror på att cirka en tredjedel av trafiken norrifrån avvecklas i 
Brottkärrsmotet. 

Den cirka 9 km långa sträckan mellan Särömotet och Brottkärrsmotet där 
vägen är 13 m bred utgör motortrafikled och omfattar förutom nämnda mot även 
Kullaviks- och Lindåsmoten. Gränsen mellan Hallands län och Västra Götalands 
län samt kommunerna Kungsbacka och Göteborg går rakt genom Lindåsmotet. 

Tillåten hastighet är 90 km/h och vägen är markerad med 3,75 m körfält och 
2,75 m vägrenar. Eftersom vägen är motortrafikled förekommer inga anslutningar 
annat än av- och påfarterna i moten. Vägen är byggd under 1970 talet. 

Sidoområdet består mestadels av innerslänt med en lutning på 1:3 och väg-
konstruktionen är ganska god med en överbyggnadstjocklek på c:a 1 m. Belägg-
ningen är spårig och hårt nedsliten och i behov av ny toppbeläggning. 

Medelvardagsdygnstrafiken 1999 uppgick till ca 14 000 fordon söder om 
Lindåsmotet och ca 16 000 fordon norr därom. Andelen tung trafik har uppmätts 
till 4–4,5 %. Det kan nämnas att motsvarande trafik närmast Järnbrottsmotet i norr 
uppgår till ca 26 000 fordon. 

Under drygt tio år från 1990 till september 2000 har det inträffat 158 olyckor 
totalt varav 13 med svår personskada eller mer. Då skall nämnas att efter 1 januari 
2000 har inte egendomsskador registrerats. Av de 158 olyckorna är 87 viltolyckor. 
Tre personer har dödats, två i omkörningsolyckor och en i korsandeolycka. 
Antalet svårt skadade är 12 varav sex i singelolyckor, två i omkörningsolyckor, en 
var i upphinnande och korsande samt två i viltolyckor. 

Den aktuella sträckan Särömotet–Brottkärrsmotet har byggts om till 2+1 med 
mitträcke av vajertyp. Arbetet påbörjades 2001-06-11 och var helt färdigställt 
2001-10-09. Utformningen är enligt följande: 

 
• Typsektion är 13m med V0,5 K3,5 K3,25 M1,75 (0,75+1,0) K3,5 V0,5 
• På sträckan finns fyra delavsnitt, två av varje typ per riktning. De olika del-

sträckornas längd uppgår till ca 2 800 m, 1 900 m, 2 500 m och 1 900 m 
• Innan räckesarbetet påbörjades försågs vägen med ny toppbeläggning av 

typ TSK (tunnskikt). Sträckan Särömotet–Lindåsmotet är byggt från början 
med profilplanet i mitten av vägen medan sträckan Lindåsmotet–
Brottkärrsmotet är utbyggd så som en halv motorväg och således med 
profilplanet i blivande inre vägrenskant. Det innebär att vägen på denna 
senare sträcka har ensidigt tvärfall över hela vägbanan och hade därför 
inget problem med någon ”felaktig” beläggningsrygg. På sträckan 
Särömotet–Lindåsmotet justerades vägen om så att beläggningsryggen nu i 
princip ligger där vajerräcket placerats 

• Helt nya vägmarkeringar har gjorts. Äldre kantmarkeringsstolpar har 
bibehållits på ett cc-avstånd av 60 m. Mitträckets ståndare har försetts med 
reflexer på båda sidor mitt för kantstolparna samt även på halva avståndet. 
Mitträcket har således reflexer på ett cc-avstånd av 30 m 

• Sidoområdena har på några ställen rensats från växtlighet och enstaka 
stenar. Samtliga vägräcken som uteslutande bestod av kolsvabalk med 
betonggardister har tagits bort. Befintliga broräcken har bibehållits men 
kompletterats med stålbalk W-profil som också dragits ut åt båda sidor så 
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långt det varit nödvändigt. Längs bergskärningar och höga bankar har slänt-
räcke av vajertyp med rund stolpprofil anlagts. Mestadels har slänträcket 
placerats 1,0 m utanför yttre vägrenskant. På vissa ställen har sidomåttet 
minskats till 0,75 m beroende på att det inte varit ekonomiskt försvarbart 
att justera upp slänterna. Cirka 5 500 m slänträcke och 1 500 m enkelsidigt 
stålbalksräcke W-profil utan tvärbalk har anlagts 

• Eftersom moten ligger ganska nära varandra har det inte varit erforderligt 
att anordna mer än en s.k. katastroföverfart, vilken är förlagd mittemellan 
Lindås- och Brottkärrsmoten. 

 
Den totala kostnaden uppgick till 14,5 milj. kr enligt följande uppdelning: 

 
Röjning, avverkning samt avjämning inom vägområdet. 50 kkr 
Ombyggnad av tidigare stoppreglerade påfarter,  
justering av innerslänter, stödremsor m.m. 2 000 kkr 
Trafikanordningar 650 kkr 
Kompl. av kantmarkeringsstolpar, reflexer m.m. 450 kkr 
Vägräcken 4 500 kkr 
Beläggning av nya påfarter samt del i justering av 
bef väg samt toppbeläggningen av huvudvägen. 5 050 kkr 
Vägbanemarkering 1 100 kkr 
Projektering 700 kkr  
Summa 14 500 kkr 

 
Detta gör en kostnad på 1,59 miljoner kr per km väg, vilket är lägre än för de 
högtrafikerade objekten på E18. 

Under tiden fram till årsskiftet, drygt 2,5 månader har det inträffat två olyckor 
med en svårt skadad och en lindrigt, se tabellen nedan. 

 
Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

011008 18.10 Dagsljus S1 Vått 1 Pb kört av vägen och i diket.

011210 14.28 Dagsljus S1 Vått 1 Pb kört av vägen av okänd anledning.  
 

Det är således två singelolyckor med avåkning till höger. Den första inträffade 
dagen före det officiella slutdatumet för arbetet men tas ändå med här. Olycks-
kvoten (och skadekvoten) blir 0,17 per miljon axelparkm, vilket är lägre än 
genomsnittet. Men då har inte egendomsskadeolyckorna registrerats.  

Inga räckespåkörningar har rapporterats. 
 

6 Objekt i region Mitt 
6.1 E4 Timrå–Torsboda (Deltavägen) 
Denna sträcka börjar där motorvägen norr om Sundsvall slutar och övergår till en 
väg med 13 meters bredd. I norr slutar avsnittet i Gökböle där södergående stig-
ningsfält börjar, vilket ger en total längd på vägsträckan av 10 805 meter. 

Avgränsningarna har motiverats med att vägsträckan är en så kallad 13-meters-
väg som har motortrafikleds- eller motortrafikledsliknande standard. Söder om 
detta avsnitt av E4 har vägen motorvägsstandard. Norr om avsnittet är vägen 
endast 10 meter bred samt har betydligt fler anslutande vägar. 
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Trafikmängderna på sträckan varierar från 6 570 fordon per årsdygn i norra 
änden till ett bedömt årsdygnsvärde på 15 500 fordon söder om trafikplats 
Sörberge. Andelen tunga fordon utgör 10–14 %. 

Den aktuella sträckan Timrå–Torsboda har byggts om till 2+1 med mitträcke. 
Ombyggnaden påbörjades fysiskt 1 augusti 2001 och den 7 september samma år 
”öppnades” vägen. Vissa mindre kompletteringar utfördes periodvis under 
september. Slutbesiktningen utfördes den 25 oktober. 

Vägen är 13 meter bred och har motortrafikledsstandard de första 5 km. 
Sträckan från trafikplats Midlanda till Torsboda, ca 2,7 km, är 1+1-väg och 
trafikerad av både långsamgående fordon och GC. Sträckan från motorvägen till 
Torsboda är belyst. I övrigt är utformningen enligt följande: 

 
• Sektion på 2+1 är utförd med V0,5 K3,25 K3,25 M1,25 K3,75 V1,0. 

Sektion på 1+1 är utförd med V2,125 K3,75 M1,25 K3,75 V2,125. Mitt-
räcke som monterades är Blue Systems Safence med 3 linor, N2/W4 

• På sträckan finns sex 2+1-avsnitt med längder mellan 0,7 och 2,2 km och 
ett 1+1-avsnitt med längden 2,3 km 

• På de sydligaste 7,7 kilometrarna är beläggningsryggen flyttad och nytt slit-
lager är påfört. På resterande delar (stigningsfälten vid Torsbodabacken) 
behölls beläggningen och linjemarkeringen målades om 

• En strukturerad linje som har bra våtreflektionsvärden samt vissa audiella 
fördelar är utförd. Linjebredderna är 0,3 m vid mittremsan och 0,2 m som 
vägrenslinje. Körfältsdelaren är 0,15 m. Kantstolpar är kompletterade på 
hela sträckan. ”Kantstolpar” på mitträcket är satt på c/c 50 m på sträcka och 
10 m vid övergång från två till ett körfält. Höjden på dessa är 86 cm till c/c 
reflex 

• Vissa mindre sidoområdesåtgärder utfördes såsom överfyll av brunnar och 
trummor. Befintligt sidoräcke (W-profil) kompletterades med sammanknyt-
ningar av kortare uppehåll och förlängningar 

• Fyra uppställningsplatser anlades på delen söder om trafikplats Sörberge 
uppdelat på två per enfältsdel. En katastrofvändplats byggdes mellan trafik-
platserna Sörberge och Midlanda i samråd med de berörda Räddnings-
tjänsterna och Polis. 

 
Detta projekt har utförts som en totalentreprenad så därför är inte uppdelningen av 
kostnader känd för regionen men nedanstående data har muntligen redovisats. 
− Beläggning: 5 000 tkr 
− Borttagning samt nymålning av linjemarkeringar: 1 900 tkr 
− Övriga entreprenadkostnader såsom mitträcke, sidoräcken, trafikanordningar 

under byggtiden, permanent skyltning, uppställnings- och katastrofvändplatser 
m.m: 7 000 tkr 

− Övriga projektkostnader såsom projektering, byggledning och information 
m.m: 700 tkr 

− Permanent omledningsskyltning: 250 tkr. 
 
Totalt gör detta en kostnad på 14,85 miljoner kr, vilket skulle bli 1,39 miljoner per 
km väg. 

Från öppnandet den 7 september fram till årskiftet har det inträffat 2 olyckor 
med sammanlagt sex lindrigt skadade. Men dagen innan öppnandet inträffade en 
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upphinnandeolycka med 3 svårt skadade och 1 lindrigt skadad, se förteckningen 
nedan. 

 
Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

010906 08.10 Dagsljus U1 Torrt 3 1 Innan officiella öppnandet. Köbildning, sex fordon inblandade i seriekrock.

011012 12.30 Dagsljus F9 Torrt 1 Pb med släp skulle passera stillastående polisbil, polis såg inte släpet utan påkördes.

011226 19.05 Mörkt O2 Lössnö 5 Pb avbröt omkörning av Lb vid två till ett, stötte mot mitträcket, snurrade, påkördes av annan pb.  
 

En olycka är en fotgängarolycka med polis inblandad med en lindrigt skadad. 
Vidare finns en omkörningsolycka med fem lindrigt skadade, där ett fordon i 
övergången två till ett avbrutit omkörning och sladdat in i mitträcket. Detta gör 
olyckskvoten 0,15 per miljon axelparkm och skadekvoten 0,44. Men den all-
varligaste olyckan inträffade dagen före öppnandet, en upphinnandeolycka med 
tre svårt skadade och en lindrigt i seriekrock. Om denna olycka medräknas blir 
skadekvoten höga 0,70 per miljon axelparkm. Olyckskvoten blir 0,21 med då 
registreras inte egendomsskadeolyckorna. 

Totalt har tolv räckespåkörningar rapporterats, 9 i enfältiga avsnitt och 3 i två-
fältiga. Detta gör en räckeskvot på 0,88 per miljon axelparkm, vilket är det högsta 
bland alla MML-objekt. Det är uppenbart att första tiden efter öppnandet ger höga 
kvoter för nästan alla objekt. 

 
6.2 E4 Överdal–Gallsäter (Höga Kusten) 
Denna sträcka är den så kallade Högakustenleden som färdigställdes 1997. 
Sträckan var tänkt att byggas om till 2+1-väg med mittseparering 2002 men 
tidigarelades till 2001 vid ett beslut taget i maj 2001. Vägen är 13 meter på hela 
sträckan förutom över Högakustenbron där fria bredden är 17,8 m. Objektet 
sträcker sig från vägskäl väg 723 vid Överdal till vägskäl 856 Träsk, vilket ger en 
total längd på vägsträckan av 32 380 meter. 

Avgränsningarna har motiverats med att vägsträckan är en så kallad 13-meters-
väg som har motortrafikleds- eller motortrafikledsliknande standard. Sidoområdet 
är utformat enligt typ B. 

Trafikmängderna på sträckan varierar mellan 3 400–6 100 fordon per årsdygn. 
Andelen tunga fordon utgör 18–25 %. 

Ombyggnaden utfördes fysiskt under augusti, september och oktober 2001 och 
var i trafik under hela ombyggnadsperioden. Slutbesiktningen utfördes den 
8 november. 

Vägen är 13 meter bred och har motortrafikledsstandard. En lång sträcka över 
Högakusten-bron samt genom trafikplatserna norr och söder därom är 1+1-väg, 
totalt 5,6 km lång, varav bron är 1,8 km. I övrigt är utformningen enligt följande: 

 
• Sektion på 2+1 är utförd med V0,5 K3,25 K3,25 M1,25 K3,75 V1,0 = 

13 m. Sektion på 1+1 är utförd med V2,125 K3,75 M1,25 K3,75 V2,125 
förutom på HK-bron där sektionen är G1,65 V2,85 K3,50 M1,80 K3,50 
V2,85 G1,65. Utformningen på HK-bron har redan visat sig olycklig på 
grund av den breda vägrenen som ger en osäkerhet om det är 2+2 eller 1+1-
utformning. Huvuddelen av trafikanterna synes tro att det är 2 körfält i 
vardera riktningen. G står för ett utrymme för gående och cyklister på bron. 
Mitträcke som monterades är Certex’s Briefen 4 linor, N2 W4 

• På sträckan finns 14 stycken 2+1-avsnitt med längder mellan 0,9 och 
2,7 km och ett 1+1-avsnitt med längden 5,6 km 
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• Från Överdal upp till Hornöberget (norra landfästet vid HK-bron) har inte 
beläggningsryggen flyttats och inga beläggningsåtgärder är utförda. Norr 
om denna sträcka är beläggningsryggen flyttad och nytt slitlager är påfört. 
Detta innebär att beläggningsryggen är flyttad på 13 delavsnitt norr om 
HK-bron 

• En strukturerad linje som har bra våtreflektionsvärden samt vissa audiella 
fördelar är utförd. Linjebredderna är 0,3 m vid mittremsan och 0,2 m som 
vägrenslinje. Körfältsdelaren är 0,15 m. ”Kantstolpar” på mitträcket är satt 
på c/c 50 m på sträcka och 10 m vid övergång från två till ett körfält. 
Höjden på dessa är 86 cm till c/c reflex 

• Vissa mindre sidoområdesåtgärder utfördes såsom överfyll av brunnar och 
trummor. Befintligt sidoräcke (FMK rör-profil) har förlängts med ca 
1,5 km 

• En traktoröverfart anordnades på sträckan. 
 

Följande information om uppdelning av kostnaden föreligger: 
− Beläggning (slitlager, beläggningsryggsflytt och förstärkning): 16 200 tkr 
− Borttagning samt nymålning av linjemarkeringar: 3 100 tkr 
− Övriga entreprenadkostnader såsom mitträcke, sidoräcken, trafikanordningar 

under byggtiden, permanent skyltning, uppställnings- och katastrofvändplatser 
m.m: 14 800 tkr 

− Övriga projektkostnader såsom projektering, byggledning och information 
m.m: 900 tkr. 

 
Detta gör en projektkostnad på 35 miljoner kr för 32,4 km väg eller 1,08 miljon kr 
per km. Detta är något lägre än för Deltavägen ovan. 

Sedan objektet öppnades har det under ca tre månader inte inträffat någon 
olycka. Det har dock rapporterats fem räckespåkörningar vilket ger räckeskvoten 
0,29 per miljon axelparkm, vilket är ungefär samma som för E18 Skattkärr–Väse. 
Fyra räckespåkörningar har skett i enfältiga avsnitt och en i tvåfältigt. 

 
6.3 E14 Torvalla–Lugnvik 
Ursprunglig plan för detta objekt var att det skulle samanfalla med den sträckning 
av E14 som öppnades 1995, förbifart Östersund, men objektet förlängdes med ett 
par delsträckor i varje ände av utformningsmässiga skäl. 

Vägen är 13 meter på hela sträckan och är på de 7 mittersta kilometrarna, förbi-
fart Östersund, planskild. På omslutande delar finns ett mindre antal enskilda an-
slutningar. Den totala längden på vägsträckan är 12 660 meter. 

Avgränsningarna har motiverats med att vägsträckan är en så kallad 13-meters-
väg som har motortrafikleds- eller motortrafikledsliknande standard. Utanför 
objektet har E14 mer karaktär av landsväg vilket skulle ha inneburit en mer om-
fattande planering och större samråd innan byggstart. 

Trafikmängderna på sträckan varierar mellan 4 750–6 580 fordon per årsdygn. 
Andelen tunga fordon utgör 7–12 %. 

Ombyggnaden utfördes fysiskt under augusti och september 2001 och den 
21 september samma år ”öppnades” vägen. Vissa mindre kompletteringar utfördes 
periodvis under september och oktober. Slutbesiktningen utfördes den 31 oktober. 

Vägen är 13 meter bred och har motortrafikledsstandard. En sträcka på ca 
1,5 km är 1+1-väg. I övrigt är utformningen enligt följande: 
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• Sektion på 2+1 är utförd med V0,5 K3,25 K3,25 M1,25 K3,75 V1,0. Sektion 

på 1+1 är utförd med V2,125 K3,75 M1,25 K3,75 V2,125. Mitträcke som 
monterades är Allmacos Saferoad III, N2 W4 

• På sträckan finns sex 2+1-avsnitt med längder mellan 0,8 och 2,8 km och ett 
1+1-avsnitt med längden 1,5 km 

• På en 300 meter lång sträcka vid tpl Torvalla samt ca nio km nordväst därom 
är beläggningsryggen flyttad vid bombering och nytt slitlager är påfört. På två 
km av detta avsnitt har även bärigheten förbättrats med ett extra AG-lager. På 
resterande delar behölls beläggningen och linjemarkeringen målades om 

• En strukturerad linje som har bra våtreflektionsvärden samt vissa audiella 
fördelar är utförd. Linjebredderna är 0,3 m vid mittremsan och 0,2 m som väg-
renslinje. Körfältsdelaren är 0,15 m. ”Kantstolpar” på mitträcket är satt på c/c 
50 m på sträcka och 10 m vid övergång från två till ett körfält. Höjden på 
dessa är 86 cm till c/c reflex 

• Vissa mindre sidoområdesåtgärder utfördes såsom överfyll av brunnar och 
trummor. Befintligt sidoräcken (W-profil) har på enfältssträckor bytts ut mot 
släntmonterat stållineräcke, Blue Systems med 4 linor och öppna rörprofil-
stolpar, på ca 1 km 

• Fyra uppställningsplatser anlades på enfältsdelar och två traktoröverfarter 
anordnades på sträckan. 

 
Detta projekt har utförts som en totalentreprenad så därför är inte uppdelningen av 
kostnader känd för regionen men nedanstående data har muntligen redovisats. 
− Beläggning (slitlager, beläggningsryggsflytt och förstärkning): 8 300 tkr 
− Borttagning samt nymålning av linjemarkeringar: 1 600 tkr 
− Övriga entreprenadkostnader såsom mitträcke, sidoräcken, trafikanordningar 

under byggtiden, permanent skyltning, uppställnings och katastrofvändplatser 
m.m: 10 000 tkr 

− Övriga projektkostnader såsom projektering, byggledning och information 
m.m: 600 tkr. 

 
Totalt gör detta en kostnad på 20,5 miljoner kr, vilket skulle bli 1,61 miljoner per 
km väg, vilket är något dyrare än för Deltavägen. 

Under ca tre månade fram till årsskiftet har det inträffat två olyckor med totalt 
två lindrigt skadade, se förteckningen nedan. 

 
Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

011019 19.22 Mörkt V3 Torrt 1 Pb kunde inte väja utan körde in i traktor bakifrån på enfältig sträcka.

011212 23.00 Mörkt O2 Vått 1 Pb girade för stillastående Pb i enfältigt, sladd, for in i mitträcket och voltade flera gånger.  
 

Den första olyckan är en variaolycka med långsamgående traktor i enfältigt av-
snitt. Traktorn hade ingen behörighet att färdas på vägen. Den andra olyckan är 
omkörning av stillastående fordon (bensinstopp) i enfältigt avsnitt. Båda 
olyckorna medförde en lindrigt skadad vardera. 

Olyckskvoten (och skadekvoten) blir 0,28 per miljon axelparkm, vilket är 
ungefär som genomsnittet. Men då har inte egendomsskadeolyckorna registrerats.  
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Dessutom har fyra räckespåkörningar rapporterats förutom ovanstående om-
körningsolycka. Detta gör fem räckespåkörningar med kvoten 0,69 per miljon 
axelparkm, vilket är ett normalt värde för första tiden efter öppnandet. 

 
6.4 Rv 70 Säter–Romme 
Första etappen av objektet Säter–Romme på Rv 70 omfattar 6 km motortrafikled 
på sträckan Säter–Solvarbo. Resterande del färdigställes år 2002 dels som MML 
8,4 km och dels som MLV och med 2+2 sista 1,1 km in mot Romme där vägen 
idag är 17 m bred. 

Trafiken på dessa första sex km i etapp 1 är ca 9 000 fordon per årsdygn. Om-
byggnad har pågått under hösten och objektet slutbesiktigades den 18 oktober 
2001. Följande är känt om utformningen: 

 
• Sektion på 2+1 är utförd med V0,5 K3,25 K3,5 M1,5 K3,75 V0,5 = 13 m 
• En justering har gjorts med ABT 16 mm, Toppbeläggningen är en tunn-

skiktsbeläggning 40 Viacon Chip 16 70/100 
• Vägmarkering enligt standard 
• Inga sidoområdesåtgärder har gjorts. 
 

Inga exakta uppgifter om kostnaden finns, enbart att etapp 1 kostar 35 % av total-
summan 34,2 miljoner kr. Detta skulle göra 12 miljoner för 6 km, vilket blir 
2,0 miljoner per km som synes vara högt. 

Sedan objektet öppnades har det under ca 2,5 månader inte inträffat någon 
olycka. Det har dock rapporterats två räckespåkörningar vilket ger räckeskvoten 
0,45 per miljon axelparkm. 
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Övriga objekt MLV 
De flesta objekt som inte tillhör det ursprungliga utvecklingsprogrammet utgöres 
av ML. Men det finns även en del vanlig 13 m-väg som konverterats till 2+1 och 
ligger utanför utvecklingsprogrammet. På dessa objekt görs dock enbart uppfölj-
ning av olyckor och räckespåkörningar. I region Skåne finns tre likartade objekt 
öppnade vid årsskiftet 2000/01 på Rv 11 och Rv 23. Dessutom finns i region Väst 
två objekt, dels den så kallade nollvisionsslingan på Rv 44 och dels ett mindre 
objekt på Lv 161, Torp–Rotvik. Slutligen finns ett objekt i region Stockholm av 
speciellt slag. Det är Lv 167 Stäket–Rotebro (Rotebroleden) som har blivit en 
1+1-väg med mittbarriär av betong. 

Ovan nämnda objekt beskrivs mer detaljerat i denna bilaga. 
 
1 MLV-objekt i region Skåne 
I region Skåne har tre objekt öppnats för trafik kring årsskiftet 2000/01. Dessa tre 
är följande med angivande av längd och ÅDT. 

 
• Rv 11 Malmö–Kyrkheddinge 11 km, 9–13 000 f/dygn med 8,5 % tunga 

fordon 
• Rv 23 Hässleholm–Östanå 16 km, 4 300–3 100 f/dygn med 13 % tunga fordon 
• Rv 23 Osby–gräns Kronoberg 13 km, 4 500 f/dygn med 15 % tunga fordon. 

 
Det skall tillägas att på objektet Hässleholm–Östanå finns inte 16 sammanhäng-
ande km utan detta är byggt i två etapper, Hässleholm–Almaån ca 6 km och 
Rävninge–Östanå ca 10 km. Däremellan finns en tredje etapp, Almaån–Rävninge 
på ca 3 km som enligt planerna färdigställes under våren 2002. Objektet Osby–
gräns Kronoberg (Loshult) har i juni 2001 blivit förlängt med delen Loshult–
Älmhult 3 km. I denna uppföljning behandlas enbart de ursprungliga 13 km. 
Hastighetsgränsen är 90 km/h för alla tre objekt. 

De tre objekten är likartade till utformning och andra åtgärder. Följande kan 
sägas om utformning med mera 

 
• Sektion V0,5 K3,25 K3,25 M1,25 K3,75 V1,0 = 13 m 
• Inga beläggningsåtgärder eller justering av beläggningsrygg. På Rv 11 är 

större delen av vägen skevad 
• Anslutningar tillåtes medlöpande på tvåfältsavsnitten. På Rv 11 stängs två 

fastighetsanslutningar eller görs medlöpande. Här finns ett mestadels ut-
byggt parallellvägnät delvis med GC-vägar 

• Eftersom alla tre är relativt nybyggda vägar görs inga ytterligare åtgärder i 
sidoområdet 

• Rv 11 har busstrafik och där har busshållplatserna på enfältiga avsnitt ut-
formats med 75 m långa accelerationsfält med bredden 7,0 m. 

 
De totala kostnaderna uppgår till följande belopp: 

 
− Rv 11 Malmö–Kyrkheddinge ca 11 miljoner kr, 1 000 tkr per km väg 
− Rv 23 Hässleholm–Östanå ca 17 miljoner kr, 1 060 tkr per km väg 
− Rv 23 Osby–gräns Kronoberg ca 8 miljoner kr, 615 tkr per km väg. 
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Sedan dessa tre objekt öppnades, 1 januari 2001, har det under tolv månader fram 
till 31 december 2001 inträffat olyckor enligt nedanstående förteckning: 

 
• Rv 11 Malmö–Kyrkheddinge, 2 personskadeolyckor med 2 lindrigt skadade. 

En singelolycka där ett fordon kör rakt genom en rondell med en lindrigt 
skadad. Ingen information finns om den andra olyckan. Olyckskvoten är 
enbart 0,04 per miljon axelparkm 

• Rv 23 Hässleholm–Östanå, 3 personskadeolyckor med sammanlagt 8 lindrigt 
skadade, se förteckningen nedan. 

 
Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

01-02-01 10.00 Dagslj U Torrt 3 Pb bromsar för Pb framför, blir påkörd av bakomvarande Pb, mitträcket påkört.

01-05-02 11.30 Dagslj Okänt Torrt Okänt händelseförlopp, mitträcket påkört.

01-05-04 03.30 Mörkt Okänt Torrt Okänt händelseförlopp, mitträcket påkört.

01-06-01 13.30 Dagslj O Torrt 1 Två Pb sammanstöter vid omkörning, den ena kör in i mitträcket, den andra i diket. 

01-06-22 15.00 Dagslj V Vått 4 Pb kör på annan Pb som stod stilla med motorproblem.  
 

Två omkörningsolyckor (en varia?) med 5 lindrigt skadade och en upphinnande-
olycka med 3 lindrigt skadade. Dessutom finns två olyckor utan personskada. 
Olyckskvoten är 0,21 men skadekvoten är hög, 0,34 per miljon axelparkm. 
• Rv 23 Osby–gräns Kronoberg, 2 personskadeolyckor med 1 svårt skadad och 

2 lindrigt skadade, se förteckningen nedan. 
 
Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

01-04-19 19.15 Dagslj A Vått 1 1 Pb tänker nyttja öppning i räcket för vänstersväng, blir påkörd bakifrån.

01-05-24 ? ? ? ? ?

01-11-08 00.39 Mörkt S Tunnis 1 Pb fick sladd i halkan och körde av till höger.  
 

En avsvängningsolycka med en svårt skadad och en lindrigt skadad. En personbil 
med släp i riktning söderut på tvåfältigt avsnitt skulle göra en vänstersväng vid 
räckesöppning. Föraren observerade ej ett omkörande fordon i vänster körfält som 
körde om en lastbil, vilket ledde till kollision. Räckesöppningen var enbart avsedd 
för korsande fordon (vänstersväng förbjuden) men hade utsatts för skadegörelse 
då två reflexstolpar som begränsade bredden tagits bort. Förutom denna olycka 
finns två singelolyckor varav en med personskada efter avkörning till höger. 
Olyckskvoten är 0,12 och skadekvoten är 0,12 per miljon axelparkm. 

Förmodligen finns det också fler egendomsskadeolyckor på dessa tre objekt 
men de rapporteras inte av polisen i region Skåne. 

Dessutom har det inträffat ett antal räckespåkörningar under dessa tolv 
månader enligt följande förteckning 

 
• Rv 11 Malmö–Kyrkheddinge, 6 räckespåkörningar rapporterade vilket ger 

räckeskvoten 0,13 per miljon axelparkm, ett lågt värde 
• Rv 23 Hässleholm–Östanå, 6 räckespåkörningar rapporterade varav fyra i 

polisrapporterade olyckor enligt ovan. Detta ger räckeskvoten 0,26, ungefär 
samma som för Rv 21 

• Rv 23 Osby–gräns Kronoberg, 2 räckespåkörningar rapporterade vilket ger 
räckeskvoten 0,08 per miljon axelparkm, ett mycket lågt värde. 
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För dessa tre objekt måste sägas att antalet räckespåkörningar är lågt vilket kan 
förklaras med gynnsamma klimatförhållanden, precis som för ML-objekten i 
Skåne. 

 
2 MLV-objekt i region Väst 
2.1 Rv 44 Trollhättan–Håsten 
Den aktuella sträckan Stallbacka–Håsten är 10,6 km. Vägen öppnades för trafik 
som vanlig 13m-väg juni 1990. Under sommaren/hösten 1993 ändrades sektionen 
till breda körfält. Hastighetsgränsen har varit 90 km/h förutom på ett kort avsnitt, 
vid anslutningen av Rv 42 vid Mulltorp, där hastigheten är nedsatt till 70 km/tim. 

Det fanns 3 stycken 4-vägskorsningar med vänstersvängfickor (Mulltorp, 
Börsle och Håsten) och en trafikplats vid Hullsjön (väg 2005). 

Under perioden 1991–99 har ÅDT genomsnittligt varit ca 7 700 axelpar/dygn 
(eller ca 6 450 f/dygn). I dagsläget har ÅDT ökat till ca 8 550 axelpar/dygn (ca 
7 150 f/dygn). 

I augusti 2000 påbörjades breddning till 14 m och uppsättning av mitträcke. 
Den 22 december 2000 var den nya utformningen klar med 6 stycken 2+1-avsnitt 
med längder från 910 m till 1 880 m. I övrigt är utformningen enligt nedan: 

 
• Typsektion har valts 14 m: V0,75 K3,50 K3,25 M1,75 K3,75 V1,00 = 

14 m, med stållineräcke N2/W5 placerat 0,75 m från 2-fältsdelen och 1,0 m 
från enfältsdelen 

• Ny toppbeläggning är utförd med beläggningsryggen vid mitträcket 
• De gamla kamflexlinjerna har frästs bort. Kantlinjen mot mittremsan är ut-

förd med bullerräfflor (Pennsylvaniaräfflor) 0,35 m breda och en 0,3 m 
heldragen målad linje. Kantlinjen mot vägren är heldragen 0,2 m bred 

• Sidoområdena har rensats inom vägområdet. Befintliga sidoräcken har 
bytts ut och 2 240 m (exkl. räckesavslutningar) nytt sidoräcke har satts 

• Vid trafikplatsen Hullsjön har längre avfarter till väg 2005 byggts ut. 
Korsningen i Mulltorp har byggts om till en cirkulationsplats med hastig-
hetsbegränsning till 70 km/tim 

• De fyra större korsningarna vid Fristorp, Börsle, Johannesberg och Håsten 
har byggts om med separata vänstersvängfält samt med gångpassager 

• Vid Fristorp har den enskilda vägens anslutning flyttats ca 340 m österut 
och byggts om till fyrvägskäl med anslutning även från lokalvägen. 
Radarstyrda varningstavlor för oskyddade trafikanter har monterats 

• Börsle har byggts om till en förskjuten korsning (vänster/höger) där den 
enskilda vägens anslutning flyttats ca 80 m västerut. Vägskälet är hastig-
hetsbegränsat till 70 km/tim. Även radarstyrd hastighetstavla har monterats 

• Johannesberg har byggts om till fyrvägskäl där nybyggd lokalväg och en-
skild väg ansluter. Vid Håsten har en kilavfart mot väg 2044 byggts ut samt 
radarstyrda tavlor för rekommenderad hastighet 70 km/tim monterats 

• 20 stycken av de 40 övriga anslutningarna har tagits bort. Det återstår 14 
högersvängslösningar, och 8 traktoröverfarter på sträckan 

• På sträckan har 6,4 km kombinerad lokal- och GC-väg byggts. Dessutom 
har 11 busshållplatsfickor byggts om och 2 tagits bort. 
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Högsta tillåten hastighet är fortfarande 90 km/h. Ingen information finns om 
kostnaden för detta objekt. 

Under år 2001 har det inträffat sex polisrapporterade olyckor med tre lindrigt 
skadade som följd, se förteckningen nedan. 

 
Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

010101 23.50 Mörkt S Snö Lb med släp körde rakt in i rondellen vid Mulltorp.

010104 01.20 Mörkt O2 Vått 2 Pb bromsade kraftigt efter omkörning av Lb med släp, Lb körde in i Pb.

010228 ? ? S ? Buss körde i diket vid cirkulationsplats Mulltorp.

010303 12.53 Dagslj S Vått Äldre Pb-förare körde rakt in i rondellen vid Mulltorp

010516 ? ? S ? MC körde omkull i cirkulationsplats Mulltorp.

010713 ? ? S ? 1 Lb-förare somnade och körde av vägen åt höger.  
 

Två personer skadades i en omkörningsolycka. Den tredje i en singelolycka där 
fordonet körde av åt höger. Dessutom finns fyra singelolyckor utan personskador, 
alla i rondellen vid Mulltorp. Detta gör en olyckskvot på 0,18 per miljon axel-
parkm, lägre än genomsnittet på MML-objekten. 

Dessutom har det rapporterats 5 påkörningar av mitträcket. Detta gör en 
räckespåkörningskvot på bara 0,15 per miljon axelparkm, ungefär samma som för 
de bästa Skåneobjekten men dubbelt så högt som för E22 Söderåkra. De låga 
kvoterna för både olyckor och räckespåkörningar kan förklaras av vägbredden 
14 m. 

 
2.2 Lv 161 Torp–Rotvik 
Sträckan Rotvik–Torp på Lv 161 väster om E6 i höjd med Uddevalla kan indelas i 
två etapper där delen Rotvik–Holma var under utbyggnad till traditionell 13 m-
väg med planerad trafiköppning i början av december 2000. Den andra delen 
Holma–Torp är 13 m bred och öppnades för trafik 1997. 

Under byggtiden fattades beslut om att delen Rotvik–Holma skulle byggas ut 
till en mötesfri landsväg med bibehållen 13 m bred sektion. En utvärdering 
kommer att göras efter ca ett år. Om det då visar sig att lösningen fungerat bra bör 
även delen Holma–Torp byggas om till mötesfri landsväg. 

Avsnittet Rotvik–Holma är 4,3 km lång och objektet är översiktligt kostnads-
beräknat till 6,2 Mkr. 

Vägen upplåtes för hastigheten 90 km/h på hela sträckan utom på delen när-
mast Holma där anslutning av gamla väg 161 kommer att ske. På denna senare 
sträcka kommer 70 km/h att gälla. 

Enda större anslutningen i plan är där gamla väg 161 vid Holma ansluter i ett 
målat 4-vägskäl. Utmed sträckan finns även ett antal mindre anslutningar med 
liten trafik bestående av enstaka boende, jordbruksmaskiner och skogstraktorer. 

Framtida GC-trafik kommer att hänvisas till blandtrafik på gamla väg 161 förbi 
Lanesund. På ombyggnadssträckan finns 4 st. planskilda GC- och koportar. Vid 
de busshållplatser som finns utmed sträckan går det att korsa vägen planskilt. 

Trafiken uppgår till ca 8 000 i ÅDT varav ca 5–6 % utgör lastbilar. Långsamt-
gående fordon förekommer i ringa omfattning längs sträckan. Markägare som bor 
utmed sträckan kommer att färdas längs vägen i liten omfattning, deras behov är 
mer att korsa vägen. GC-trafiken bedöms bli mycket begränsad. 

Objektet har byggts om till 2+1 med räcke under tiden 1998-10 till 2000-12. 
Trafiköppning var den 2 december 2000. Utformning m.m. är enligt följande: 
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• Typsektionen V0,5 K3,5 K3,25 M1.5 K3,75 V0,5 = 13 m 
• Utmed sträckan finns två avsnitt med 2+1 uppdelning, ett i vardera kör-

riktningen. Sträckorna har en längd på ca 1 500 m. Vid anslutningen mot 
befintlig väg vid Holma finns en sträcka på ca 800 m utformad med 1+1 
körfält och typsektion V1,45 K3,75 M2,6 K3,75 V,1,45 = 13,0 m 

• Mitträcket är ett vajerräcke med kapacitetsklass N2 och arbetsbredd W4. 
Vid korsningen av Holmaån på 1+1-sträckan finns en längre bro, ca 80 m. 
På bron och på ömse sidor om den användes en ca 160 m lång betong-
barriär, typ Flexblock. Stötupptagande krockskydd har satts upp vid 
respektive ände 

• Samtliga beläggningsryggar ligger i mittremsan vid räckesplaceringen 
• Kantlinjerna är utförda med en 0,2 m heldragen linje kallad ”Rainline”, och 

även körfältslinjen på två-fältsdelarna utgörs av ”Rainline” med 0,15 m 
bred. Vid mittremsan är en ”Pennsylvania fräsning” utförd på ömse sidor 
om räcket, en 0,3 m bred heldragen linje är målad i fräsningen 

• Vägen är byggd med flacka slänter, 1:6 i inner- och ytterslänter. Vilt-
stängsel finns längs hela sträckan 

• Vid de busshållplatser som finns utmed sträckan kan oskyddade trafikanter 
korsa vägen planskilt. 

 
Den totala kostnaden för utbyggnaden är bedömd till 6,2 miljoner kr vilket gör ca 
1 450 tkr per km väg. 

Under året 2001 fram till sista december har det inträffat två polisrapporterade 
olyckor med en lindrigt skadad (variaolycka). Det var en lösspringande häst som 
blev påkörd av en personbil som därefter sladdade in i mitträcket. Dessutom finns 
en singelolycka utan personskada. 

Dessutom har det inträffat fyra räckespåkörningar under tolv månader, varav 
en utgöres av ovanstående variaolycka. Detta ger en olyckskvot på 0,16 per miljon 
axelparkm och en ”räckeskvot” på 0,33, vilket båda är låga värden. 

 
3 Lv 267 Rotebroleden 
Lv 267 är en hårt trafikerad primär länsväg och utgör en viktig tvärförbindelse 
mellan E18 (trafikplats Stäket) och E4 (trafikplats Rotebro). Väg 267 är en 13 m 
belagd väg med 7 m körbana med vägrenar på 3 m. Sträckan har en längd av 
5,8 km. Skyltad hastighet är 90 km/tim förutom vid anslutning till väg 850, där 
hastigheten är skyltad 70 km/tim. I slutet av sträckan, där avfart från E4 och väg 
till golfbana ansluter är hastigheten skyltad 50 km/tim. 

Vägen byggdes på slutet 60-talet och har i huvudsak god linjeföring i plan och 
profil. Någon enstaka konvex vertikalradie är av mindre god standard. Det finns 
kollektivtrafik längs sträckan och tio busshållplatser där bussen stannar på den 
3 m breda vägrenen. Det finns fyra stycken anslutningar som är okanaliserade 
(korsningstyp A) och en anslutning (väg 850) som har ett särskilt körfält för 
vänstersvängande trafik (korsningstyp C) och trafiköar kombinerat med en kant-
stenssatt trafikö i sekundärvägen. Oskyddade trafikanter måste korsa vägen i plan 
förutom öster om Ytterby Gård där en gångbro finns.  

På den mest belastade delen av sträckan närmast Stäkets trafikplats är års-
dygnstrafiken (ÅDT) 24 300 (år 2000), på resterande del fram till trafikplats 
Rotebro är ÅDT uppskattat till ca 19 000. På den anslutande allmänna vägen (väg 
850) är ÅDT ca 6 000. Den tunga trafiken utgör ca 12 % av den totala trafiken. 
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Trafikproblemen är störst under mornar kl. 07.00–09.00 och eftermiddag kl. 
16.00–18.00. Även i anslutning till helger fredag eftermiddagar och söndag 
kvällar uppstår långa köer. 

Storstockholms Lokaltrafik (SL) bedriver linjetrafik med buss på väg 267. 
Bussar som trafikerar berört vägavsnitt är buss nr 530 och buss nr 560. Antal turer 
är vardagar ca 47 stycken och helger ca 10 st. Antal resenärer som använder 
hållplatserna är sammanlagt omkring 15 st. per dag i vardera riktningen. 

Objektet har byggts om till 1+1 körfält med mittbarriär i betong med kapa-
citetsklass N2 och arbetsbredd W3. Barriären förbereds för att kunna utrustas med 
vägbelysning. Barriärändarna är försedda med krockskydd. Hastighetsbegränsning 
70 km/tim kommer att gälla utmed hela vägsträckan. 

Ombyggnaden inleddes 2000-10-30 och etapp 1 avslutades 2001-03-01 (mitt-
barriär, skyltning, krockskydd, vänstersvängsfält, busshållplatser). För sista 
etappen pågår utredning om hur gång- och cykelförbindelsen tvärs väg 267 ska 
utföras, detta beräknas vara klart under 2001. Utformningen är enligt följande: 
 

• Typsektionen utformas som 1+1 enligt V2,2 K3,5 M 1,6 K3,5 V2,2 = 
13,0 m. 1+1-väg är vald eftersom det blir alltför korta avstånd mellan an-
slutande vägar för ett 2+1 utförande. Vid anslutningarna utförs ett särskilt 
körfält för vänstersvängande trafik. Vid gångpassagerna blir typsektionen 
V1,5 K3,5 M 3,0 K3,5 V 1,5 = 13,0 m, gångpassagen utförs med en 2.0 m 
bred refug 

• I samband med utbyggnaden av cirkulationsplats breddas vägen, vid stig-
ningsfält väster om väg 850, med ca 2,0 m för att ge plats för ett stig-
ningsfält med 3,5 m bredd. Hela sträckan åtgärdas före årsskiftet 2002/03 

• Ny beläggning har lagts på hela körbanan på sträckan. De nya kantlinjerna 
utgörs av H0.3 VB mot mittremsa och H0.2 N mot vägren 

• För att tydliggöra 1+1 körfält har ett nytt upplysningsmärke tagits fram. 
Märket visar dels att det är ett körfält och dels vilka typer av långsamt-
gående fordon som kan finnas längs vägen (traktor, moped, cykel) samt att 
dessa ska trafikera körbanan längst till höger utanför den heldragna linjen. 
Märket finns uppsatt ett i vardera färdriktningen 

• Flacka slänter ingår inte i objektet. Uppsättning av sidoräcke koncentreras 
till bergskärningar. Viltstängsel finns efter hela sträckan 

• Vid väg 850 pågår en förstudie om utförandet av en cirkulationsplats. 
Under 2001 avses både cirkulationsplatsen och stigningsfältet västerut 
komma till utförande. De fyra korsningar som tidigare var icke kanali-
serade har byggts om och försetts med vänstersvängsfickor på huvudvägen. 
Sekundärvägarna är fortfarande okanaliserade dvs. utan refug (typ A) 

• På sträckan har byggts fem gångpassager med en 2,0 m bred refug. Gående 
ska endast behöva korsa ett körfält i taget. För att öka uppmärksamheten 
och sänka hastigheten görs en sidoförskjutning av körfältet före gång-
passagerna. En planskild GC-överfart kommer att utföras under år 2001vid 
Överby. Ytterliggare en planskild GC-överfart kommer att utföras vid stig-
ningsfältets slut (väg 850) , dock ej under 2001. 
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De totala kostnaderna uppgår till ca 15,4 miljoner kronor fördelat enligt följande: 
− Projektering av mittbarriär, busshpl. och vänstersvängskörfält 515 tkr 
− Beteendestudier 175 tkr 
− Information 36 tkr 
− Mittbarriär 4 761 tkr 
− Busshållplatser 10 st. och vänstersvängskörfält 3 st. 5 176 tkr 
− Beläggning av körbanor 2 100 tkr 
− Sidoräcken 656 tkr 
− Krockskydd 1 418 tkr 
− Trafiklinjemålning och reflexer 42 tkr 
− Kabelomläggning 78 tkr 
− Informationstavlor 19 tkr 
− Funktionellt ansvariga 349 tkr 
− Diverse  8 tkr 
 
Detta gör en kostnad på 2,66 miljoner kr per km väg. Om kostnaden för belägg-
ning samt busshållplatser och vänstersvängfält exkluderas blir kostnaden 1,4 mil-
joner kr per km. 

Sedan objektet öppnade den 1 mars 2001 har det under tio månader inträffat 
fem polisrapporterade olyckor med nio lindrigt skadade, se förteckningen nedan. 

 
Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

010608 13.10 Dagslj S1 Torrt 1 Tlb-förare somnade, kört in i mittbarriären, kanat över spärrområde och mötande körfält.

010620 18.30 Dagslj K6 Torrt 2 Pb från anslutande väg skulle svänga vänster, kolliderade med från vänster raktframkörande Pb. 

011005 08.30 Dagslj O2 Torrt 2 Pb försökte köra om Lb, för trångt, Pb gick emot och upp på mittbarriären och välte.

011123 17.00 Mörkt A0 Vått 1 Lb skulle svänga vänster i korsning, kolliderade med Pb från motsatta hållet.

011227 17.35 Mörkt K6 Lössnö 3 Pb från anslutande väg skulle svänga vänster, kolliderade med från vänster raktframkörande Pb.  
 
En singelolycka med personskada har inträffat där föraren av tung lastbil med släp 
somnade och körde in i mittbarriären. Lastbilen kanade sedan över mötande kör-
fält genom ett staket och ned i diket. Två korsningsolyckor och en avsvängs-
olycka i korsning har inträffat med totalt sex lindrigt skadade. Slutligen finns en 
omkörningsolycka med 2 lindrigt skadade där omkörande fordon kört upp på mitt-
barriären. De fem olyckorna ger en olyckskvot på 0,12 per miljon axelparkm och 
0,21 i skadekvot vilket är högt. 

Det har enbart inträffat två påkörningar av barriären under dessa tio månader, 
nämligen ovan beskrivna singel- och omkörningsolycka. Detta medför en kvot för 
påkörningar på enbart 0,05 per miljon axelparkm. 
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