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VTI notat 45-2003 

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 be-
slöt våren 2000 att införa 2+1-väg med mitträcke på ett drygt 10-tal motortrafik-
leder med höga utfall av skadade och dödade. Sedan juni 2001 har 2+1-lösningen 
ersatt den gamla 13 m-vägen i VV:s utformningsråd och investeringsplanering. 
För att säkerställa att syftet uppnås omfattas även tillkommande objekt av den 
omfattande utvärdering som vidtas inom ramen för utvecklingsprogrammet, som 
numera bytt namn till ”Uppföljning mötesfria vägar”. Denna utvärdering 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, ut-
formning, drift och underhåll samt i effektmodeller inom VV. På grund av ett stort 
allmänt intresse såväl inom som utom VV publiceras halvårsrapporterna som 
notat i VTI:s löpande rapportserie. Följande publikationer har getts ut: 

 
•  Halvårsrapport 1-99, utgiven som VTI notat 53-1999. 
•  Halvårsrapport 2-99, VTI notat 27-2000. 
•  Halvårsrapport 1-00, VTI notat 67-2000. 
•  Halvårsrapport 2-00, VTI notat 23-2001. 
•  Halvårsrapport 1-01, VTI notat 69-2001. 
•  Halvårsrapport 2-01, VTI notat 29-2002. 
•  Halvårsrapport 1-02, VTI notat 9-2003. 

 
Detta notat utgör Halvårsrapport 2 för 2002 och utvärderingen fokuseras helt på 
trafiksäkerhetsfrågor och i viss utsträckning räckespåkörningar. Övriga effekter 
såsom framkomlighetsfrågor och driftkostnader 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 denna PM. Ulf 
Brüde, VTI, har bidragit med sammanställning i tabeller av olycksutfall. Han har 
även medverkat i skrivandet av kapitel 3. 

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

 
Linköping september 2003 

 
 

Arne Carlsson 
Projektledare 
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Sammanfattning 
Bakgrund och syfte 
Detta är den tionde utvärderingsrapporten i Vägverkets (VV:s) utvecklings-
program 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/h 

•  rätta projekterings-, drift- och underhållsmetoder och kostnadsnivåer 
•  framkomlighets-, trafiksäkerhets- och miljöeffekter 
•  trafikantattityder. 
 
Vägverkets och VTI:s bedömning innan utvecklingsprogrammet startade var att i 
första hand mittseparering med räcke, s.k. mötesfri väg med mitträcke, och i andra 
hand sidoområdesåtgärder har 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 trängningsolyckor m.m. och sam-
tidigt begränsa kostnader och intrång. Effekterna av 2+1 med enbart vägmarke-
ring var på förhand omstridda, från mycket positiva bedömningar i Tyskland till 
negativa i Norge. Vägverkets och VTI:s bedömning var på maximalt 10 % effekt. 

Programmet omfattade ursprungligen sex objekt med mittseparering med 
räcke, ett per VV-region utom Stockholm, se tabell på sidan 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 ingår i ut-
värderingen fyra objekt som är 2+1-väg med enbart vägmarkering samt tre objekt 
som är s.k. alternativ fyrfältsväg. 

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. Det fanns i december 2002 ca 700 km öppnade mötesfria vägar, se 
tabell på sidan 14, varav ca 400 km utgörs av MML-objekt och resterande 300 km 
av MLV-objekt. Av totalt ca 700 km väg ingår ca 510 km i uppföljningen i detta 
notat. 

Denna rapport har sin tyngdpunkt på inträffade olyckor och räckespåkörningar 
på de öppnade objekten. Resultaten sammanfattas nedan. 
 
Trafiksäkerhetsresultat i koncentrat 
Totalt omkom under 1990-talet i trafiken ca 550–600 personer per år i Sverige 
(dessutom skadades ca 4 000 svårt), varav ca 400 dödades på det statliga vägnätet. 
På statliga vägar med 13 m bredd omkom årligen ca 60 i mötes-/omkörnings-
olyckor som slutat i kollision med mötande (ca 10 på motortrafikled (ML) och ca 
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50 på vanliga 13 m-vägar) Dessutom omkom 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 väg-
länk. För antalet dödade och svårt skadade (DSS) är motsvarande värden 70 % 
respektive 50 % av alla länkolyckor exklusive viltolyckor. Vägverket och VTI be-
dömde 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 MML 
Under hösten 2002 fanns det ca 315 km s.k. mötesfri motortrafikled MML som 
hittills ingår i uppföljningen (20 objekt) att jämföra med 295 km och 19 objekt i 
juni 2002. De flesta objekt är 13 m breda med mer eller mindre omfattande sido-
områdesåtgärder, förbättrad beläggning och väsentligt höjd vinterstandard samt 
förbättrade påfarter. 

DSS-kvoten för länk ligger på nivån 0,021 per miljon axelparkm baserat på 
42 DSS och 1 980 miljoner axelparkm att jämföra med 0,019 baserat på 
1 420 miljoner axelparkm i juni 2002. Objekt med 90 km/h har nu en markant 
lägre DSS-kvot än 110-objekten, 0,013 jämfört med 0,030. Detta beror på ett 
fåtal olyckor med många DSS på två av 110-objekten under hösten 2002. 
Singelolyckor svarar för ca 60 % (en ökning från ca hälften i den förra halvårs-
rapporten) av de svårt skadade och upphinnandeolyckor för merparten av övriga 
40 %. Hittills har bara två personer, en cyklist och en fotgängare, dödats. Den 
totala olycksbilden domineras fortfarande av singelolyckor som främst inträffar på 
tvåfältssträckor. 

Resultaten hittills motsvarar ca 45–50 % reduktion av döda och svårt skadade 
jämfört med normalvärdena för motortrafikleder. Detta kan jämföras med 
”potentialen” på 70 %. Reduktionen av dödade är större. Resultaten kan sägas 
vara marginellt högre än den genomsnittliga DSS-kvoten för 1990-talets motor-
vägar. Vidare ligger DSS-kvoten ca 55 % över normalvärdet för bästa motorväg 
med 110 km/h med mitträcke och sidoområde av A-typ.  

Arbetsgruppens bedömning från förra halvårsrapporten ligger kvar, innebär-
ande en långsiktig effekt, oavsett hastighetsgräns 90 eller 110, med 40 % upp 
till 55 % för svårt skadade och dödade. Effekten är beroende av hur vägen såg ut 
innan och hur mycket sidoområdes- och andra åtgärder som vidtas. Detta skall 
jämföras med en effekt på 65 % vid utbyggnad till MV. Effekten för enbart 
dödade på MML-vägar uppskattas till 65–75 %. Men i resultaten finns indika-
tioner på att effekten är påtagligt högre för 90-objekten och i motsvarande grad 
lägre för 110-objekten. Den fortsatta uppföljningen måste avvaktas innan svar 
kan ges på inverkan av skilda hastighetsgränser. Ovanstående bedömning innebär 
följande skattningar av DSS-kvoten och dödskvoten på länk (exklusive vilt-
olyckor): 

 
Hast. gräns DSS per milj. apkm D per milj. apkm 

110 0,020–0,027 0,0030–0,0041 
90 0,017–0,023 0,0026–0,0035 

 
De lägre värdena avser objekt med mycket omfattande sidoområdesåtgärder. 
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För de 315 km mötesfria motortrafikleder färdigställda senast oktober 2002 
som ingår i uppföljningen skulle man sett över ett år kunna förvänta sig ca 12 
dödade (och 35 svårt skadade) om inga åtgärder hade vidtagits. Ovanstående 
bedömning på 40–55 % innebär en reduktion av 19–26 DSS per år på de aktuella 
objekten (varav ca 8 dödade beräknade efter en effekt på 67 % på enbart dödade). 

 
13 m-vägar MLV 
Under hösten 2002 fanns det ca 165 km mötesfri landsväg MLV som hittills ingår 
i uppföljningen (12 objekt), en ökning med 35 km (och 2 objekt) sedan förra 
utvärderingen. Åtgärdsnivån varierar kraftigt mellan objekten. Dessutom fanns två 
objekt med s.k. 2+2-utformning på tillsammans 22 km. 

Hittills har på dessa 12 objekt 19 personer skadats svårt och en dödats, varav 6 
under etapputbyggnad av E4 Håknäs–Stöcksjö. Om 4 svårt skadade personer i 
olyckor relaterade till ombyggnaden av detta objekt exkluderas erhålles en DSS-
kvot för länk på 0,021 per miljon axelparkm, baserat på ca 520 miljoner 
axelparkm med hastighetsgräns 90 km/h eller 110 km/h. Denna kvot är samma 
som för MML-objekten men en ökning från 0,018 i förra halvårsrapporten. 
Singel- och korsandeolyckor (på länk) svarar för merparten av de svårt skadade 
eller dödade. Olyckan med en dödad var en typisk singelolycka med sladd, där en 
personbil efter sladd kört ner i diket och hamnat på taket. En person dödades och 
en blev lindrigt skadad. 

Resultatet ovan på 0,021 innebär ca 50 % reduktion av döda och svårt skadade 
på väglänk jämfört med normalvärdena för 13 m-väg med 90 km/h. Men uppfölj-
ningsperioden är ännu för kort och materialet för litet för en långsiktig prognos av 
effekten på svårt skadade och dödade. Resultaten visar dock en klart positiv 
tendens. En rimlig uppskattning på föreliggande material ger en skattning på 
35–50% (med sidoområdesåtgärder), oavsett hastighetsgräns, för svårt skadade 
och dödade, precis som i förra halvårsrapporten. Räknat på enbart dödade skulle 
effekten vara 45–60 %. Ovanstående bedömning innebär följande skattningar av 
DSS-kvoten och dödskvoten på länk (exklusive viltolyckor): 

 
Hast. gräns DSS per milj. apkm D per milj. apkm 

110 0,026–0,033 0,0038–0,0050 
90 0,021–0,027 0,0032–0,0041 

 
De lägre värdena avser objekt med mycket omfattande sidoområdesåtgärder. 

För de 165 km mötesfria landsvägar färdigställda hösten 2002 som ingår i 
uppföljningen skulle man sett över ett år kunna förvänta sig ca 3,5 dödade (och 
16 svårt skadade) om inga åtgärder hade vidtagits. Ovanstående bedömning på 
35–50 % innebär en reduktion av 7–10 DSS per år på de aktuella objekten (varav 
ca 2 dödade). 

 
MLV med 2+2-utformning samt alternativ fyrfältsväg 
Inom ramen för utvecklingsprogrammet har två objekt med 2+2-utformning med 
bredden 15,75 m öppnats. Utfallet per december 2002 är 4 svårt skadade och 8 
lindrigt skadade. Men två olyckor med 2 svårt skadade och 4 lindrigt skadade har 
inträffat i nod. Detta ger en DSS-kvot på länk på 0,019 per miljon axelparkm men 
räknat på ett litet trafikarbete på enbart 104 miljoner axelparkm. Denna kvot är 
marginellt lägre än för de vanliga MLV-objekten med 2+1-utformning. 
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I detta sammanhang jämförs med utfallet på alternativ fyrfältsväg (Alt 4F med 
18,5 m bredd). Denna vägtyp har två körfält per riktning utan plankorsningar. Tre 
objekt (alla med 110 km/h och hög sidoområdesstandard) på tillsammans 55 km 
har öppnats med ett samlat trafikarbete på 422 miljoner axelparkm per 1 december 
2002. Utfallet är 1 död och 11 svårt skadade, nästan alla i singelolyckor. Detta 
innebär en markant hög DSS-kvot på länk på 0,028 per miljon axelparkm, högre 
än för både MML- och MLV-objekten. Men skillnaderna är ej signifikanta på 
grund av det lilla materialet. 

För dessa båda vägtyper har en skattning av DSS- och D-kvot också gjorts. 
Men denna skattning grundar sig mer på rimliga skillnader mot MML 2+1 och 
MV än empiriska data. Skattning av kvoterna har enbart gjorts för hastighetsgräns 
110 km/h för vägtyperna MML 2+2 och Alt. 4F. Tabellen nedan redovisar 
skattningar av DSS-kvoten och dödskvoten på länk (exklusive viltolyckor): 

 
Vägtyp DSS per milj. apkm D per milj. apkm 

Alt 4F 18,5 m 0,016–0,026 0,0024–0,0039 
MML 2+2 16 m 0,019–0,027 0,0028–0,0040 

 
De lägre värdena avser objekt med omfattande sidoområdesåtgärder. 
 
2+1 med målning 
Räknat till och med december 2002 har det funnits 50 km 2+1-väg med enbart 
målning (4 objekt varav tre med ML-utformning). Tre av dessa objekt har försetts 
med mitträcke under den tid utvecklingsprogrammet har löpt. Mycket omfattande 
sidoområdesåtgärder och förbättrad beläggning har utförts. 

Hittills har 4 personer dödats och 5 skadats svårt. Två av dödsolyckorna med 
tillsammans två dödade är mycket speciella. Om dessa två räknas bort erhålles en 
DSS-kvot för länk på 0,020 per miljon axelparkm baserat på 358 miljoner 
axelparkm. Detta innebär en reduktion på knappt 50 % av döda och svårt skadade 
jämfört med normalvärdena för ML. Det torde vara rimligt att anta att effekten av 
sidoområdesåtgärderna ligger på ca 15–20 % reduktion och återstående 30–35 % 
beror på utformningen med 2+1 körfält. 

Ovanstående resultat är långt mer positiva än vad som erhölls under början på 
1990-talet för två försökssträckor på E4 respektive Rv 40. Den första sträckan var 
i bruk under kort tid med mycket litet olycksmaterial som inte visade några 
positiva tendenser. För den andra sträckan blev såväl olyckskvot, skadeföljd som 
skadekvot ungefär lika för försöks- och kontrollmaterial men med en viss tendens 
till förbättring på försökssträckan. 

För dagen gäller fortfarande hypotesen att 2+1 med markering kan ha en 
reduktion på 15–30 % (med omfattande sidoområdesåtgärder) på svårt skadade 
och dödade på ML, men någon sådan effekt kan ännu inte säkert fastställas. 
Ovanstående bedömning innebär följande skattningar av DSS-kvoten och döds-
kvoten på länk (exklusive viltolyckor) för ML med 2+1-markering och hastig-
hetsgräns 90 km/h: 

 
Hast. gräns DSS per milj. apkm D per milj. apkm 

90 0,027–0,033 0,0068–0,0083 
 

Det lägre värdet avser objekt med omfattande sidoområdesåtgärder. 
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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 0,63 för de MML-objekt som haft en 
fullständig uppföljning under hela tiden, vilket är i stort sett oförändrat sedan 
föregående halvårsrapport. Men på högtrafikerade vägar ligger kvoten i inter-
vallet 0,60–0,80 utan att det finns något signifikant flödessamband. På objekt 
med stor andel vinterväglag finns en markant överrepresentation av 
räckespåkörningar under vintermånaderna december–mars. 

•  Frekvensen av räckespåkörningar har en minskande tendens på E4 Gävle–
Axmartavlan, det objekt som har de mesta och bästa data för räckespå-
körningar. Jämfört med tiden före oktober 1999 har kvoten för påkörningar 
minskat med ca 30 % men stabiliserats på nivån 0,65–0,70. Påkörnings-
frekvensen 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 haft effekt på både 
en- och tvåfältiga avsnitt. Cirka 59 % av räckespåkörningarna har skett i en-
fältiga 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 rikt-
ning söderut. Detta har gett ett visst utslag i antalet räckespåkörningar. Sedan 
1 juni 2001 finns 47 stycken påkörningar söderut mot 64 norrut, vilket är på 
gränsen för att vara en signifikant skillnad. 

•  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 125 räckes-
påkörningar inträffat. Kvoten för räckespåkörningar har sjunkit svagt från 0,84 
ner till 0,79. Men av dessa 125 har 81 inträffat i enfältiga avsnitt, vilket är 
77 %. Denna andel synes vara markant hög men jämfört med tiden innan finns 
en liten minskning av räckeskvoten för enfältiga avsnitt med 15 %. 

•  Kvoten för räckespåkörningar på MLV-vägarna har genomgående varit klart 
lägre än för MML-objekten. I december 2002 är kvoten för fyra objekt med 
fullständig uppföljning 0,49 per miljon axelparkm. 

•  Inga direkt nya slutsatser om räckespåkörningar kan dras ur ovanstående utan 
vad som redovisades i förra halvårsrapporten gäller fortfarande och upprepas 
nedan. Den viktigaste och främsta slutsatsen är att största delen av skill-
naderna i påkörningskvot kan förklaras av vinterväglag. Därvid utgör snö-
rök ett speciellt problem. Andra slutsatser som kan dras är följande: 
– det synes finnas en tillvänjningseffekt, kvoten för räckespåkörningar 

sjunker med tiden 
– ingen markant 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 en tendens till att minska 
påkörningarna. Denna tendens har förstärkts under hösten 2002 

– cirka 20–30 % av räckespåkörningarna kräver bärgning av fordonet. 



 

VTI notat 45-2003 11

Summary 
A Condensed version of Traffic Safety Results 
The total number of killed in Swedish road traffic was around 550–600 per year in 
the 1990:ies (in addition, around 4,000 suffer serious injuries), of which around 
400 was killed on state-owned roads. The statistics for state-owned 13 m-roads 
showed that around 60 was 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 addi-
tion, around 20 was 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 the autumn 2002, there were about 315 kilometres (20 objects) of so-called 
“non-meeting semi-motorways” (MML) included in the evaluation, to be 
compared with about 295 kilometres (19 objects) in June 2002. 

The level of the measured DSS rate is 0,021 per million vehicle-axle pairs 
based upon 1,980 million vehicle-axle pairs to be compared with 0,019 based 
upon 1,420 million vehicle-axle pairs in June 2002. Objects with speed limit 
90 kph show significant lower DSS-rates than 110 kph objects, 0,013 compare 
with 0,030. This is due to a few accidents with several severely injured on two of 
the 110 kph objects. Single vehicle accidents account for about 60 % of those 
killed or severely injured (an increase from about half in the last report). Catching 
up accidents account for the majority of the remaining 40 %. So far, two persons, 
a cyclist and a pedestrian, have 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 45–50 % 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 somewhat higher rate than the 
average DSS-rate for motorways in the 1990-ies. Furthermore, the DSS-rate is 
about 55 % 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, independent of speed limit, is a reduction of from 40 % up to 55 % 
(with simultaneous improvement 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 effect for fatalities only is estimated to 
65–70 %. But there are indications in the results that the effect is obviously higher 
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for the 90 kph objects and in the same degree lower for the 110 kph objects. The 
evaluation has to go on before the influence of the sped limit can be decided.  

For the 315 km of MML that have been completed before november 2002, one 
would expect around 12 fatalities (and 35 severely injured people) during one 
year, if no additional measures are introduced. The estimate of 40–55 % 
corresponds to a reduction of 19–26 DSS per year (including 8 fatalities). 

 
13 m-roads 
In the autumn 2002, there were about 165 kilometres (12 road objects) of non-
meting two-lane roads (MLV) included in the evaluation, an increase with 35 km 
and two objects since the last report. 

So far, 19 people have been severely injured and one killed, of which 6 refer to 
the step-wise extension of E4 Håknäs–Stöcksjö. If 4 severely injured people in 
accidents related to the extension of this object are excluded a DSS-rate of 0,021 
per million vehicle-axle pair is obtained, based on 520 million vehicle-axle pair. 
This rate is about the same as for the MML-objects but a slight increase compared 
with 0,018 in the last half-yearly report. Single- and crossing vehicle accidents 
account for the majority of those killed or severely injured. The accident with one 
killed is a typical single vehicle accident. A car was skidding and run into the 
right ditch where it rolled. One person was killed and one slightly injured. 

The DSS-rate of 0,021 corresponds to a reduction of 50 % in the number of 
killed or seriously injured compared with average numbers for ordinary 13 m-
roads. But the period of follow-up is still too short and the extent of data too small 
for a long-term effect in the number of killed or severely injured. However, the 
results show a clear positive tendency. A reasonable estimate gives a reduction of 
from 35 up to 50 % (with simultaneous improvement of the roadside area), 
independent of speed limit, in the number of killed or severely injured, the same 
as in the last half-yearly report. The effect for fatalities only is estimated to 
45–55 %. 

For the 165 km of MLV that have been completed before and during autumn 
2002, one would expect around 3.5 fatalities (and 16 severely injured) during one 
year, if no additional measures had been introduced. The estimates above 
corresponds to a reduction of 7–10 DSS per year (including 2 fatalities). 
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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 då befintliga 13 m-vägar och motortrafikleder (ML) med 
väsentligt lägre investeringskostnader och mindre intrång än vid traditionella åt-
gärder. Dessa vägar, med en total längd på ca 3 700 km varav 350 km ML, uppbar 
ca 25 % av trafikarbetet på huvudvägnätet men omfattade endast 14 % av dess 
längd. Under 1990-talet omkom på dessa vägar årligen nästan 100 trafikanter och 
skadades svårt nästan 400, vilket motsvarade nästan 25 respektive 20 % av total-
antalet på statliga vägar. 

Ett mitträcke skulle i absolut bästa fall kunna medföra en reduktion av dödade 
med ca 80 % på motortrafikleder och 60 % på vanliga 13 m-vägar i olyckor på 
väglänk enligt den förstudie VV genomförde. För antalet dödade eller svårt 
skadade (DSS) är motsvarande värden 70 % respektive 50 % av alla länkolyckor 
exklusive vilt. Vägverket och VTI bedömde gemensamt att 2+1-väg med mitt-
räcke och sidoområdesåtgärder skulle kunna minska antalet döda och svårt 
skadade med 20 till 30 % och kanske ända upp till 50 % sett över de ca 300 mil 
väg som kunde vara aktuella för ombyggnad. 

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 huvud-
syfte är att minska svåra mötes- och avkörningsolyckor, som svarar för 
cirka 40 % av alla döda och svårt skadade på 13 m-vägar (ca 60 % av alla 
dödade) 

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

 
Erfarenheterna ska utnyttjas för att bedöma den långsiktiga användningen av åt-
gärderna. Utvecklingsprogrammet bestod ursprungligen av sex olika objekt med 
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 nu av ca 13 km ML på 
E22 mellan Mörrum och Karlshamn Östra. Även denna sträcka har följts upp 
inom ramen för utvecklingsprogrammet. 
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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 under åren 
2001–2002. Tabellen nedan redovisar alla objekt med mitträcke (eller betong-
barriär), således mötesfria vägar av typerna 1+1, 2+1 och 2+2, öppnade den 
1 januari 2003. Vägtyp MML står för mötesfri motortrafikled och MLV innebär 
mötesfri landsväg 13 m. Detta innebär normalt 2+1 med mitträcke. Avvikelser 
anges i anmärkningskolumnen. Dessutom ingår i utvärderingen tre objekt som är 
s.k. alternativa fyrfältsvägar med bredden 18,5 m. 

 

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 Axmartavlan–Noran 14 km MLV Okt 02  

E4 Håknäs–Stöcksjö 14 km 
Håknäs–Stöcksjö 19 km MLV Okt 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 
E4 Ersnäs–Rutvik 22 km MML Dec-01 12 km med 2+2 
E14 Torvalla–Lugnvik 13 km MML 1/10-01  
E18 Västerås–Sagån 12,5 km MML 1/11-00  
E18 Enköping 1 km MML höst-00 1+1, utvärderas ej 

E18 Köping–Västjädra 23,5 km 
Västjädra–Västerås 6 km MML 1/7-01 

1/7-01 
 

E18 Skattkär–Väse 13 km MML 1/11-01  

E18 Stolpen–Övre Kvarn 10 km 
Övre Kvarn–Bodalen 11 km 

MLV 
MLV Dec 02  

E18 Rosenkälla–Söderhall 18 km MML 1/1-03  
E20 Gröndal–Eskilstuna 7,5 km MML 1/11-01  
E20 Öster Tibble–Gröndal 7,4 km MML 1/7-02  
E20 Kungsör–Öster Tibble 6 km MLV 15/11-02  
E20 Arboga–Gräsnäs 3,5 km MML 16/6-01  
E22 Hurvabacken 2,3 km MLV 24/9-01 Utvärderas ej 
E22 Hörby 6,5 km MML 20/12-99  

E22 Trensum–Bräkne Hoby 13 km 
Bräkne Hoby–Björketorp 17 km MML 6/12-00 

1/9-01 
Etapp 1 
Etapp 2 

E22 Rosenholm–Lösen 6 km MML/ 
MLV 25/6-02 3,5 km MML till Vedeby 

2,5 km MLV till Lösen 
E22 Söderåkra–Hossmo 28 km MML 1/12-00 Nybyggd, 14 m 
E22 Förbi Lindsdal 5 km MML 26/7-02 Utvärderas ej 
E22 Ålem–Mönsterås 7 km MLV 30/11-02  
E22 Förbi Oskarshamn 9 km MLV 2/12-02  
E22 Verkebäck–Västervik 6 km MLV 22/11-02  
E65 Börringe–Skurup 9 km MLV 1/2-02 2+2 i utv.progr. 16 m 
E65 Skurup–Rydsgård 7 km MLV 1/2-02 2+1 
E65 Rydsgård–Ystad 13 km MLV Dec 02  
Rv 11 Burlöv 0,6 km MML  2+2, utvärderas ej 
Rv 11 Malmö–Kyrkheddinge 11 km MLV 30/12-00  
 



 

VTI notat 45-2003 15

Väg Objekt och längd (km) Vägtyp Datum Anmärkning 

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
Perstorp–Tyringe 6,7 km 
Tyringe–Finja 1,5 km 

MML 
MLV 
MLV 

22/12-00
6/2-02 
6/2-02 

 

Rv 23 Hässleholm–Östanå 16 km 
Almaån–Rävninge 3 km MLV 30/12-00 

våren 03 
Etapp 1+2 
Etapp 3 

Rv 23 Osby–länsgränsen (Loshult) 13 km 
Loshult–Älmhult 3 km MLV 1/2-01 

1/6-01 
 

Rv 25 Förbi Smedby 4 km MLV 31/10-02 Utvärderas ej 
Rv 26 Brandshult–Spenshult 5 km MLV Dec 02  
Rv 26 Torup–Rydöbruk 4 km MLV Dec 02 Utvärderas ej 
Rv 31 Nässjö–Öggestorp, 20 km MLV 1/10-02  
Rv 36 Sjögestad–Tift 8 km MML 30/12-02 1,3 km med MLV 
Rv 36 Motala–Ervasteby 4 km MLV 15/11-02 Utvärderas ej 

Rv 40 Göteborgsbacken 3 km 
Nissastigen–Hedestorp 13 km 

MML 
MLV 

juni 01 
1/10-02 

2+2, utvärderas ej 
2+1 

Rv 44 Trollhättan–Håsten 10,5 km MLV 22/12-00 Nollvisionsstr., 14 m 
Rv 44/45 Överby–Skogsbo–Båberg 4+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 53 Gröndal–Kvicksund 6 km MML 15/11-02  
Rv 55 Åby–Simonstorp 11 km MLV 1/12-02 Målat sedan 1/12-01 
Rv 70 Säter–Solvarbo 6 km MML 19/10-01 Etapp 1 
Rv 70  Solvarbo–Borlänge 11,5 km MML Okt 02 Etapp 2, delvis MLV 
Rv 80 Förbi Sandviken 1,5 km MML Nov 02 Utvärderas ej. 
Lv 100 Höllviken–Vellinge 5 km MML 30/12-00 2+1 målad i okt. 99 
Lv 108 Flackarp–Furulund 9 km MLV 20/12-01  
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 
E4 Söderhamn–Enånger 27,7 km 4F 10/10-99 Alt 4F, 18,5 m 
E6 Gläborg–Rabbalshede 20,7 km 4F 11/11-00 Alt 4F, 18,5 m 
E22 Gårdstånga–Hurva 6,5 km 4F 1/10 01 Alt 4F, 18,5 m 
 
Således har ca 700 km mötesfria vägar hittills öppnats för trafik räknat per januari 
2003, varav ca 510 km är med i uppföljningen i detta notat. Under 2001 och 2002 
öppnades ett flertal objekt för trafik enligt tabellen ovan. Nästan samtliga objekt 
som öppnats före november 2002 behandlas i denna halvårsrapport men med 
undantag för korta objekt som ej avses utvärderas enligt tabellen ovan. 

Även ett nybyggt objekt på E22 Söderåkra–Hossmo ingår i uppföljningen. 
Denna väg löper i helt ny sträckning i Kalmar län och det finns inga data från 
någon föreperiod för jämförelse av olycksutfall för detta objekt. Dessutom ingår 
numera tre nybyggda objekt som är alternativa fyrfältsvägar med bredden 18,5 m. 

Förutom tabellen ovan skall nämnas ett objekt på Rv 55 Åby–Simonstorp. 
Denna sträcka har under hösten 2001 blivit 2+1-väg med målning i avvaktan på 
ny beläggning enligt ordinarie beläggningsprogram. Under senare delen av hösten 
år 2002 monterades mitträcket i samband med att ny beläggning utförts. Denna 
utbyggnadsstrategi användes normalt i region Skåne. 
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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: 
•  uppföljning och analys av polisrapporterade olyckor och räckespåkörningar 

inklusive djupstudier för en föreperiod under 90-talet och minst fem efterår för 
varje objekt 

•  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 

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

•  utformning och driftstandard samt kostnader. 
 
Allt eftersom erfarenheter har erhållits 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. 

Utvärderingen av tillkommande mötesfria vägar beslutas i samråd med respek-
tive region. Följande miniminivå har hittills gällt: 

•  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. 

 
Föregående halvårsrapport, nr 1 2002, utgavs i februari 2003 som VTI notat 29-
2002 och denna innehåller en samlad ingående trafiksäkerhetsanalys av de objekt 
som hade öppnats t.o.m. april 2002. Dessutom finns en detaljerad redovisning och 
analys av framkomlighetsfrågorna med förslag till hastighets-flödessamband för 
EVA-programmet.  

En del andra studier och undersökningar av mötesfria vägar har gjorts och 
publicerats under senaste året. VTI har gjort mer detaljerade kostnadsuppföljning 
av ombyggnad till 2+1-utformning. Dessa redovisas i VTI notat 47-2002, 



 

VTI notat 45-2003 17

Kostnadsuppföljning av mötesfri väg, samt VTI Notat 28-2003, Kostnadsupp-
följning av mötesfri väg resultat från 2002, båda publikationerna av Jörgen 
Larsson. 

Vid KTH har en sårbarhetsstudie av 2+1-väg utförts som undersöker antalet 
fall av trafikstörningar och bärgningar på tre objekt, E4 norr Gävle samt de två 
E18-objekten väster och öster om Västerås. Studien redovisas i Mötesfri 
motortrafikled – En sårbarhetsstudie, KTH TRITA-INFRA 02-022 av Katja 
Berdica. 

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, 
Mainz juni 2000 

•  TRB Pacific Rim Conference on Highway Capacity, Hawai, juni 2000 
•  Traffic Safety on Three Continents, Moskva september 2001 
•  International Crashwortiness Confence – ICRASH 2002, Melbourne 

februari 2002. 
 
Utformningsråden förbättras successivt. Den senaste versionen ”2+1-väg med 
räcke – utkast till utformningsregler – september 2000” presenterades i samband 
med vägutformningsdagarna 2000 och ingår nu i VU94 S2, som publicerades sent 
år 2002. Det ingår även i utvärderingen att ta fram förslag till funktions- och 
standardbeskrivning samt trafikanordningsplaner för drift och underhåll. Nu-
varande 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 för-
bättring. Följande kriterier gäller för val av vägtyp: 

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

eller svårt skadad och år 
•  rimlig framkomlighet under normal maxtimme för dimensionerande trafik. 
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3 Ts-analyser och resultat 
3.1 Mötesfria vägar (med mitträcke) 
Främsta syftet med 2+1-väg med mitträcke är att påtagligt söka reducera antalet 
mötes- och omkörningsolyckor men även singelolyckor med svåra konsekvenser i 
form av svårt skadade och dödade. Detta utan att försämra trafiksäkerheten i 
övrigt. I VV:s förstudie gjorde VV och VTI en bedömning att mittseparering med 
räcke och sidområdesåtgärder inom vägområdet kan ha en mycket stor trafik-
säkerhetseffekt, sannolikt ca 20 till 30 % men kanske ända upp till 50 % minsk-
ning av antalet döda eller svårt skadade, att jämföra med ca 65 % för motorväg 
vilket rimligen borde vara den maximala effekten. Dock bedömdes att antalet 
lindriga olyckor skulle öka främst 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 öppnade objekten på E4 Ljungby och E18 Västerås bedömdes i mot-
svarande analys att ett mitträcke hade kunnat förhindra 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). Under den senare rubriken redovisas även de två objekten i utvecklings-
programmet med 2+2-utformning Mer detaljerad information om objekten i 
utvecklingsprogrammet finns i bilaga 1 med mer detaljerade olycksbeskrivningar. 

 
3.1.1 Motortrafikled (MML) 
För en samlad analys av effekten på motortrafikled beräknas utfallet för efter-
perioderna av hittills 20 öppnade objekt som ingår i uppföljningen. Det totala 
trafikarbetet som uträttats på dessa objekt är ca 1 980 miljoner axelparkm på 
315 km väg. Av detta trafikarbete har totalt ca 935 miljoner axelparkm uträttats 
vid hastighetsgränsen 110 km/h på åtta objekt. Detta utgör 47 % av trafikarbetet 
och resterande trafikarbete har uträttats vid 90 km/h, vilket då är 53 %.  

Tabellen nedan ger en översikt av utfallet till och med december 2002 på de 
olika sträckorna. I tabellen redovisas antalet olyckor, antalet skadade av olika 
svårighetsgrad samt antalet räckespåkörningar. De sistnämnda är dock bara upp-
daterade på ett fåtal objekt (icke gulmarkerade i tabellen). Slutligen har olycks-
kvot, skadekvot och ”räckeskvot” beräknats. Notera att antal olyckor även inne-
fattar olyckor i trafikplats på eller i anslutning till primärväg. Däremot är inte 
olyckor uppe på ramper och i sekundärvägskorsningar medtagna. Detta stämmer 
med gällande definition av länkolyckor på ML plus det så kallade ”lilla nodtill-
skottet”. 

På E22 Hörby finns två otvetydiga nodolyckor som inträffat i den plankorsning 
där objektet slutar i nordlig riktning. Dessa två olyckor svarar för alla person-
skador (tre personer) på detta objekt. En likartad situation finns på E4 Deltavägen 
där denna övergått i MLV-utformning på den andra halvan av detta objekt. Ett 
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vänstersvängande fordon kolliderar med ett mötande fordon med två svårt 
skadade som följd.  

Egendomsskadeolyckor rapporteras numera enbart för objektet E4 Gävle–
Axmartavlan samt för objekten i Region Mälardalen och Region Sydöst. I övriga 
regioner saknas egendomsskadeolyckor eftersom dessa sedan år 2001 inte längre 
rapporteras. 

 
Efterperiod

, t.o.m dec 2002
Bredd Längd ÅDT T Obs. värden Kvoter

Namn Reg m km ap Period mapkm O S DSS D R OK SK RK DSSK
E4 Gävle-Axmartavlan med räcke VM 13-14 32,1 9300 980618- 385,3 132 53 15 0 272 0,34 0,14 0,71 0,039
E22 Hörby VSK 13 6,4 7400 991220- 53,0 6 3 1 0 14 0,11 0,06 0,26 0,019
Lv 100 Höllviken VSK 13 4,8 11900 010101- 41,7 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,10 0,000
Rv 21  Finja-Ignaberga (Hässleholm) VSK 13 14,2 8200 010101- 85,0 11 16 3 0 12 0,13 0,19 0,14 0,035
E4 Ljungby-Toftanäs VSÖ 13 31 9870 001106- 240,5 78 29 2 0 194 0,32 0,12 0,81 0,008
E22 Trensum-Bräkne Hoby-Björketorp VSÖ 13 29,9 8600 010101- 150,3 52 6 2 0 84 0,35 0,04 0,56 0,013
E22 Söderåkra-Hossmo  (Söd Kalmar) VSÖ 14 27,8 5500 001201- 116,4 5 6 0 0 15 0,04 0,05 0,13 0,000
E18 Västerås-Sagån VMN 13 12,5 14467 001101- 143,0 53 25 0 0 74 0,37 0,17 0,52 0,000
E18 Köping-Västjädra(-Västerås) VMN 13 23,5 13600 010701- 175,5 77 51 3 1 88 0,44 0,29 0,50 0,017
E18 (Köping-)Västjädra-Västerås VMN 13 5,8 22000 010701- 70,1 33 30 4 0 30 0,47 0,43 0,43 0,057
E20 Gröndal-Eskilstuna VMN 13 7,5 12400 011101- 39,6 12 5 0 0 11 0,30 0,13 0,28 0,000
E20 Öster Tibble-Gröndal VMN 13 7,4 8900 020701- 12,1 1 0 0 0 0 0,08 0,00 0,00 0,000
E20 Arboga-Gräsnäs VMN 13+11 3,5 5900 010616- 11,6 3 4 0 0 9 0,26 0,34 0,78 0,000
Lv 222 Värmdövägen   (Insjön-Mölnvik) VST 13 6,5 14400 001101- 74,0 11 4 1 0 44 0,15 0,05 0,59 0,014
E4 Deltavägen VM 13 10,7 11350 010910- 58,0 7 17 7 0 23 0,12 0,29 0,40 0,121
E4 Överdal-Gallsäter (Höga Kusten) VM 13 32,4 5800 011001- 85,9 5 6 3 1 34 0,06 0,07 0,40 0,035
E14 Torvalla-Lugnvik (Östersund) VM 13 12,7 6200 011001- 36,0 6 7 0 0 15 0,17 0,19 0,42 0,000
Rv 70 Säter-Solvarbo-Romme VM 13 17,5 10000 011019- 36,5 3 4 3 0 5 0,08 0,11 0,14 0,082
E18 Skattkärr-Väse VVÄ 13 13,0 10900 011101- 60,4 2 3 0 0 13 0,03 0,05 0,22 0,000
Lv 158 Särö-Brottkär VVÄ 13 9,1 15600 011010- 63,6 5 8 1 0 10 0,08 0,13 0,16 0,016
Rv44/45 Överby-Båberg VVÄ 13-16 4,1 17000 011220- 26,3 3 3 0 0 2 0,11 0,11 0,08 0,000
Lv2026 Skogsbo-Korseberg VVÄ 13 2,3 13000 011220- 11,3 1 1 0 0 1 0,09 0,09 0,09 0,000
Summa 2+1_r  MML 314,7 1976,1 506 281 45 2 954 0,26 0,142 0,48 0,023  
 
Följande anmärkningar och förtydliganden kan göras till tabellen ovan: 
•  På E22 Hörby finns två olyckor i nod med 1 SS och 2 LS 
•  På Rv 21 Finja–Ignaberga finns en olycka i nod med 4 LS 
•  På E20 Gröndal–Eskilstuna finns en olycka i nod med 1 LS 
•  På E20 Arboga–Gräsnäs finns en singelolycka i nod med 2 LS 
•  På E4 Deltavägen finns en avsvängsolycka i nod med 2 SS 
•  På samma objekt finns en upphinnandeolycka med 3 SS och 1 LS dagen innan 

officiellt öppnande. Denna olycka är med i tabellen ovan 
•  På Lv 158 Särövägen finns en avsvängsolycka i nod med 1 LS 
•  På Rv 44/45 Överby–Båberg finns en singelolycka i nod med 1 LS. 

 
Således finns totalt 8 nodolyckor på eller i anslutning till primärväg med totalt 
3 SS och 11 LS. Dessa olyckor skall uteslutas vid jämförelse med EVA av 
olycks- och skadekvot på länk. Däremot skall de medräknas då jämförelse görs 
med kvoter för vad som kallas ”lilla nodtillskottet” 

Följande kan sägas om de generella olycks- och skadekvoterna: 
•  Den genomsnittliga olyckskvoten för de objekt som har uppföljning även 

av egendomsskadeolyckor är 0,33 per miljon axelparkm. Detta är ca 45 % 
högre än olyckskvoten för länk plus lilla nodtillskottet på vanlig ML med 
motsvarande fördelning av trafikarbetet på 90 och 110 km/h (fördelat ca 
50/50). Allt tyder på att utformningen med mitträcke ger upphov till ett 
stort antal ”nya” egendomsskadeolyckor som ökar olyckskvoten med ca 
40–50 %. Merparten är räckespåkörningar som blivit polisrapporterade, ca 
25–30 % av alla påkörningar blir rapporterade. 

•  Den genomsnittliga skadekvoten för alla objekt är 0,142 per miljon 
axelparkm. Motsvarande värde på vanlig ML (länk plus lilla nodtillskottet) 
är 0,146. Detta innebär ungefär samma skadekvot på MML-vägarna. 
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•  DSS-kvoten har stor slumpmässig spridning mellan objekten, vilket är 
naturligt. För alla objekt tillsammans ovan blir denna 0,023 per miljon 
axelparkm. Detta är betydligt lägre än för vanlig ML som har 0,044 per 
miljon axelparkm för länkolyckor plus lilla nodtillskottet. Detta senare 
värde gäller som medelvärde för 90 och 110 km/h på ML med sidoområde 
C (inga sidoområdesåtgärder vidtagna). Detta innebär en reduktion i 
olyckskvot för döda och svårt skadade med 48 % på de aktuella objekten. 

 
Mest rättvisande är att göra jämförelse enbart för olyckor på länk eftersom antalet 
olyckor i trafikplats är litet och varierar beroende på tätheten av trafikplatser. Det 
finns då 42 svårt skadade eller dödade på MML-objekten (inklusive de tre på E4 
Deltavägen). Detta motsvarar en DSS-kvot på länk på 0,0213 per miljon 
axelparkm, en ökning från 0,0190 i förra halvårsrapporten. Detta kan jämföras 
med följande vägtyper med 110 och 90 km/h fördelat 47/53 enligt VV:s 
normalvärden i Effekt 2000: 

•  ML med sidoområde C; 0,0415, vilket innebär en reduktion med 49 % 
•  ML med sidoområde B; 0,0374, en reduktion med 43 % 
•  ML med sidoområde A; 0,0332, en reduktion med 36 % 
•  MV med bred mittremsa eller mitträcke; 0,0147, vilket innebär 45 % högre 

DSS-kvot för MML 
•  MV med bred mittremsa eller mitträcke med sidoområde A; 0,0118, vilket 

innebär 80 % högre DSS-kvot för MML. 
 
De 20 objektens sidoområdesstandard innan 2+1-ombyggnaden varierar. För en 
del objekt hade sidoområdesåtgärder utförts innan räckesinstallationen. Det be-
döms skönsmässigt att de i genomsnitt motsvarade sidoområde B. Detta innebär 
att vidtagna åtgärder på MML-objekten vid ombyggnad (mitträcke, 2+1 körfält, 
ytterligare sidoområdesåtgärder, beläggningsåtgärder m.m.) har medfört en 
reduktion för DSS-kvoten på länk med ca 45 %. Detta gäller utfallet för den 
samlade tid objekten har varit öppnade för trafik. Jämfört med MV ligger detta 
utfall enligt ovan ca 80 % högre än den bästa MV-utformningen. Men jämfört 
med bästa MV med hastighetsgräns 110 km/h ligger utfallet ca 55 % högre. 

På 1990-talet gjorde VV en utredning om trafiksäkerheten på motorvägsnätet. 
Empiriska data för åren 1993 till oktober 1998 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 1998–2002 en DSS-kvot som genomsnittligt är 
marginellt högre än 90-talets motorvägar med mittbarriär och sidoområdet av typ 
C. Om enbart 110-objekten betraktas blir värdet dock större, se vidare sidan 23. 

Summaraden i tabellen ovan på sid. 19 kan även användas för en beräkning av 
reduktionen av antalet skadade. Dessa data jämförs med ”normalt” (förväntat) 
antal olyckor, skadade och dödade. Kontrollmaterialet utgörs av VV:s trafiksäker-
hetsmodell i Effekt 2000 för en genomsnittlig ML med sidoområde C med dess 
normala olycksutfall på länk med 90 eller 110 km/h. Sidoområde C väljs för att 
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få en bruttoeffekt av alla vidtagna sidoområdesåtgärder (både före och vid 
ombyggnad) samt mitträcke och 2+1 körfält. 

I tabell 1 nedan redovisas värden för normalt antal skadade och dödade på länk 
beräknat från ovan beskrivet kontrollmaterial och vid två olika hastighetsgränser. 
Dessutom har en viktning av data för hastighetsgränserna gjorts med 47 % för 110 
och 53 % för 90 km/h. Detta 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 skadade på länk jämfört med observerat utfall på totalt 
nitton 2+1-objekt (MML). 

 Hast.-
gräns 

Normalt 
 

Observerat

90 263 
90/110 274 

 
S 

110 286 

 
267  

90 75,7 
90/110 82,1 

 
DSS 

110 89,3 

 
42  

90 16,4 
90/110 21,0 

 
D 

110 26,1 

 
2 

 

 
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 42, vilket skulle indikera 
en effekt på ca 49 %. Reduktionen är signifikant skild från noll, med 95 % 
sannolikhet ligger effekten i intervallet 27–71 %. Även utfallet på 2 dödade inne-
bär en signifikant skillnad mot 21,0 enligt normalt utfall. Med 95 % sannolikhet 
ligger reduktionen i antal dödade i intervallet 55–99 %. Antal skadade inklusive 
dödade är något lägre än normalt, men enbart ca 3 % lägre, och denna skillnad är 
inte signifikant skild från noll. 

Jämförelse har i tabellen ovan gjorts för normalutfall på ML med sidoområde 
C. Om man i stället jämför med sidoområde B (för att renodla räckeseffekten och 
exkludera effekten av sidoområdesåtgärder) blir effekten lägre för de 20 MML-
objekten eftersom normalutfallet minskar med 10 %. Det innebär 43 % reduktion 
av antalet DSS och med sannolikheten 95 % en reduktion i intervallet 19–68 %. 

Dessa 20 objekt med längden 315 km har tillsammans ett årligt trafikarbete på 
1 125 miljoner axelparkm varav 510 miljoner på 110-begränsning, vilket är 45 %. 
Detta innebär normalt sett ett årligt skadeutfall med 47 svårt skadade eller dödade 
varav 12 dödade. Om ovanstående skattning på ca 45–50 % långsiktigt stämmer 
innebär det en reduktion av 21–23 DSS per år. Av dessa kan ca 8 sägas vara 
reduktion av antal dödade, räknat efter en effekt på 65–70 % i antal dödade. 
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Det skall åter påpekas att alla olyckor i nod med 14 skadade (varav tre svårt) 
inte har räknats med i tabell 1 ovan, se under tabellen i början på detta avsnitt. 

Nedan redovisas hur antalet skadade eller dödade personer (totalt 281) är 
fördelade på olyckstyp och skadeföljd, således även nodolyckorna: 

•  mötesolyckor med 1 SS och 9 LS 
•  singelolyckor med 25 SS och 84 LS 
•  omkörningsolyckor med 31 LS 
•  upphinnandeolyckor med 13 SS och 82 LS 
•  variaolyckor med 1 SS och 19 LS 
•  korsande/avsväng med 3 SS och 9 LS (varav alla utom 1 LS i nodolyckor) 
•  oskyddade med 2 D och 2 LS. 

 
Första dödsolyckan måste betraktas som en ”undantagsolycka” med en cyklist 
utan lyse i mörker i fel riktning på motortrafikled. Den andra dödsolyckan var en 
person som gick vid sidan av vägen för att skjuta igång en havererad personbil 
och blev påkörd av passerande fordon. Fotgängarolyckorna med två lindrigt 
skadade är olyckor där personer på vägen har blivit ”knuffade” av passerande 
fordon. 

Som synes finns mötesolyckor med en svårt och nio lindrigt skadade. Den 
allvarligaste inträffade på Rv 21 Finja–Ignaberga där en pb kommit in på fel 
väghalva, mötande pb bromsar men påkörs bakifrån. Utfallet blev en SS och fem 
LS. På E14 Torvalla–Lugnvik har en personbil kört ut på fel sida om mitträcket 
och kolliderade med mötande fordon med två lindrigt skadade som följd.  

Antalet singelolyckor med svår skadeföljd har reducerats men de står för över 
hälften av antalet svårt skadade eller dödade. De svåra skadefallen uppstår i regel 
vid avkörning ned i höger dike, ibland efter studs i mitträcket. Mest anmärknings-
värt 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 mitt-
räcket. Under år 2002 har det förekommit flera singelolyckor med svår person-
skada, varav två på E4 Gävle–Axmartavlan med totalt 7 SS, se bilaga 1. 

Omkörningsolyckor med svår skadeföljd har inte inträffat men dessa svarar 
normalt bara för ca 6 % av antalet svårt skadade eller dödade. Notera dock två 
omkörningsolyckorna (utan allvarliga personskador) men med totalhavererade 
fordon vid påkörning av stillastående fordon i vänster körfält. 

Antalet upphinnandeolyckor ökar markant för objekt med höga trafikflöden. 
Under senaste året har åtta personer skadats svårt i upphinnandeolyckor. 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 singel-
olyckor som genomsnittligt fått markant lindrigare skadeföljd. 

Effekten av MML-utformning bedöms långsiktigt, oavsett hastighetsgräns 90 
eller 110 km/h, (precis som i förra halvårsrapporten) vara från 40 % upp till 
55 % för svårt skadade inklusive dödade på länk. Detta skall jämföras med en 
effekt på 65 % för MV. Effekten för ett enskilt objekt är beroende av hur vägen 
såg ut innan och hur mycket sidoområdes- och andra åtgärder som vidtas. Om 
enbart dödade betraktas är effekten rimligtvis större. Andelen döda av DSS-fallen 
är på MV ca 15 % mot ca 25 % på vanlig ML. Om MML-vägarna antas få 
motsvarande värde på 15 % innebär det en reduktion med 65–75 % för dödade. 
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Ovanstående bedömning gäller vid hypotesen att effekten är oberoende av 
hastighetsgränsen (vid en jämförelse med samma hastighetsgräns). Därför redo-
visas en särskild analys av materialet uppdelat på hastighetsgräns 90 och 
110 km/h. Det visar sig att i motsats till tidigare halvårsrapporten har 110-
vägarna nu klart sämre data än 90-vägarna. Följande data kan redovisas: 

•  Den genomsnittliga olyckskvoten, för de objekt som har uppföljning även 
av egendomsskadeolyckor, är 0,31 per miljon axelparkm för 110-objekten 
och 0,36 för 90-objekten. Detta är ca 45 % högre än olyckskvoten för länk 
plus lilla nodtillskottet på vanlig ML för både 110 km/h och 90 km/h. 

•  Den genomsnittliga skadekvoten för 110-objekt är 0,165 per miljon axel-
parkm. Motsvarande värde på vanlig ML (länk plus lilla nodtillskottet) är 
0,149, vilket innebär ca 10 % högre skadekvot på MML-vägarna. För 90-
objekten är utfallet 0,122 per miljon axelparkm och motsvarande värde för 
ML är 0,143. Detta innebär 15 % lägre skadekvot på MML med 90 km/h. 

•  DSS-kvoten för länk är för 110-objekten 0,0300 per miljon axelparkm 
som skall jämföras med 0,0452 för ML med 110 km/h. Detta innebär en 
reduktion med 34 % i DSS-kvot. För 90-objekten är utfallet på länk 
0,0134 per miljon axelparkm som skall jämföras med 0,0383. Detta innebär 
en reduktion med 65 %. 

 
Slutsatsen är att allvarlighetsföljden är markant högre för 110-objekten jämfört 
med 90-objekten, ca 10 % jämfört med 4 % räknat på länk plus nod. Skillnaden i 
DSS-kvot på länk är signifikant skild från noll mellan 110- och 90-objekt. 

DSS-kvoten på länk för 110-objekten på 0,0300 per miljoner axelparkm är ca 
75 % högre än för MV med mitträcke och 110 km/h. Motsvarande värde för 
90-objekten på 0,0134 är endast ca 5 % högre än för MV med mitträcke och 
90 km/h och ca 20 % lägre än för MV med 110 km/h. 

För 110-objekten är det tre objekt som drar upp kvoten enligt följande, se även 
tabellen ovan: 

•  E4 Deltavägen med 5 svårt skadade, fyra i upphinnandeolyckor och en i 
singelolycka. 

•  E4 Gävle–Axmartavlan med 15 svårt skadade, 12 i singelolyckor och tre i 
upphinnande. På detta objekt har det under hösten 2002 varit ett mycket 
ogynnsamt utfall med 7 svårt skadade och 5 lindrigt i två singelolyckor. 

•  E4 Höga Kusten med 2 svårt skadade och en död, två i singelolyckor och 
en död i fotgängarolycka. 

 
För 90-objekten är det E18 Västjädra–Västerås som har höga olyckstal med 4 
svårt skadade i upphinnandeolyckor. 

Ovanstående analys pekar på att trafiksäkerhetseffekten är påtagligt högre för 
objekt med 90 km/h och i motsvarande grad lägre för objekt med 110 km/h. 
Effekten av MML-utformning skulle kunna vara 55–65 % vid 90 km/h mot 35–
45 % för 110 km/h. Sammanslaget vid lika fördelning av trafikarbetet på de två 
hastighetsgränserna ger detta totalt 45–55 %. Hypotesen om en effekt oberoende 
av hastighetsgräns kan vara falsk. Den fortsatta uppföljningen måste avvaktas 
innan inverkan av skilda hastighetsgränser fullt ut kan klargöras. 

Bästa objektet ur trafiksäkerhetssynpunkt (med rimligt högt trafikarbete) är 
dock den nybyggda vägen E22 Söderåkra–Hossmo med 110 km/h, som inte har 
någon svår personskada. Det skall påpekas att bredden här är 14 m. Mot detta 
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skall dock ställas att E4 Gävle–Axmartavlan med breddning till 14 m har ett utfall 
sedan åtgärden infördes på 0,046 i DSS-kvot, som ligger över snittet för samtliga 
MML med 110 km/h. 
 
3.1.2 13 m-väg (MLV) 
2+1-utformning 
För en samlad analys av effekten på 13 m-väg med 2+1-utformning beräknas 
utfallet för en efterperiod för hittills öppnade 13 objekt som ingår i uppföljningen. 
Totala trafikarbetet på dessa objekt är 639 miljoner axelparkm på 169 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 stor-
stadskaraktär. Alla övriga objekt utom två har 90 km/h som hastighetsgräns, dels 
E4 Håknäs–Stöcksjö som från och med april 2002 är höjd till 110 km/h året runt 
men med en del lokala 70-begränsningar och dels E4 Axmartavlan–Noran som 
öppnades den 1 november 2002 med 110 km/h. 

Tabellen nedan ger en översikt av utfallet till och med december 2002 på de 
olika sträckorna. I tabellen redovisas antalet olyckor (nästan bara personskade-
olyckor), antalet skadade av olika svårighetsgrad samt antalet räckespåkörningar 
(för icke gulmarkerade objekt). Slutligen har olyckskvot, skadekvot och ”räckes-
kvot” beräknats. Beräkningarna görs för alla objekt tillsammans och för Lv 167 
Rotebroleden exkluderat. Dessutom har en särskild summering gjorts där de första 
åtta månaderna för 14 km på E4 Håknäs–Stöcksjö exkluderats, eftersom bygg-
verksamhet pågick under denna tid. 

Det skall påpekas att materialet omfattar olyckor på både länk och nod 
(knutpunkter). Det går inte alltid att utifrån den rapportering som erhållits sortera 
på länk- och nodolyckor. Avsvängs- och korsande kursolyckor finns både i 
anslutningar på länk och i noder. Egendomsskadeolyckor finns rapporterade 
enbart för E4 Håknäs–Stöcksjö, Rv 45 Åmål–Säffle samt objekten i Region Syd-
öst. I övriga regioner rapporteras sedan år 2001 inte längre egendomsskade-
olyckorna. 

 
Efterperiod

, t.o.m dec 2002
Bredd Längd ÅDT T Obs. värden Kvoter

Namn Reg m km ap Period mapkm O S DSS D R OK SK RK DSSK  
E4 Håknäs-Stöcksjö, delvis öppnad VN 14 14 7000 001001-011022 37,9 10 13 6 0 16 0,26 0,34 0,42 0,158
E4 Håknäs-Stöcksjö VN 14 33,5 7000 011023- 102,0 27 17 8 0 60 0,26 0,17 0,59 0,078
E4 Axmartavlan-Noran VN 14 13,5 8400 021101- 6,9 2 2 0 0 2 0,29 0,29 0,29 0,000
Rv 11  Malmö-Kyrkheddinge VSK 13 11 11900 010101- 95,6 6 6 1 0 14 0,06 0,06 0,15 0,010
Rv 23 Hässleholm- Östanå VSK 13 15,4 4000 010101- 39,0 7 11 2 0 19 0,18 0,28 0,49 0,051
Rv 23 Osby-Loshult VSK 13 12,7 5200 010201- 46,2 4 5 2 1 8 0,09 0,11 0,17 0,043
Lv 108 Lund-Furulund VSK 13 8,8 8000 011220- 26,5 1 1 0 0 5 0,04 0,04 0,19 0,000
E65 Skurup-Rydsgård VSK 13 7 7800 020201- 18,2 1 2 1 0 3 0,05 0,11 0,16 0,055
Rv 21 Perstorp-Tyringe VSK 13 6,7 7300 020206- 16,1 2 2 0 0 2 0,12 0,12 0,12 0,000
Rv 21 Tyringe-Finja VSK 13 1,5 10200 020206- 5,0 2 2 0 0 1 0,40 0,40 0,20 0,000
Rv23 Loshult-Älmhult VSÖ 13 3 5200 010601- 9,0 2 3 0 0 3 0,22 0,33 0,33 0,000
Rv31 Öggestorp-Nässjö VSÖ 13 21 7900 021001- 15,3 1 0 0 0 3 0,07 0,00 0,20 0,000
Rv 44 Trollhättan-Håsten VVÄ 14 10,6 8550 010101- 66,2 10 7 0 0 12 0,15 0,11 0,18 0,000
Lv 161 Torp-Rotvik VVÄ 13 4,0 8400 010101- 24,5 2 1 0 0 5 0,08 0,04 0,20 0,000
Rv 45 Åmål-Säffle VVÄ 14 14,3 6400 011128- 36,5 7 5 0 0 13 0,19 0,14 0,36 0,000
Lv 167 Stäket -Rotebro VST 13 5,8 24100 010301- 93,8 14 21 1 0 2 0,15 0,22 0,02 0,011

Summa 2+1_r   MLV 168,8 638,7 98 98 21 1 168 0,15 0,15 0,26 0,033
Exkludera Lv 167 Rotebroleden 163,0 544,9 84 77 20 1 166 0,15 0,14 0,30 0,037
Exkludera 8 mån. av E4 (1a) samt Lv 167 163,0 521,1 80 68 16 1 155 0,15 0,13 0,30 0,031  
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Följande anmärkningar och förtydliganden kan göras till tabellen ovan: 
•  På E4 Håknäs–Stöcksjö etapp 1 finns under de första åtta månaderna fyra 

olyckor med tillsammans 4 svårt skadade och 5 lindrigt skadade, som kan 
relateras till pågående vägarbeten. Dessa olyckor exkluderas i den fortsatta 
analysen. 

•  På E4 Håknäs–Stöcksjö efter slutligt öppnande finns en avsvängsolycka i nod 
med 4 svårt skadade. Dessutom en avsvängsolycka på länk med 2 svårt 
skadade. 

•  På Rv 11 Malmö–Kyrkheddinge finns en cirkulationsplats i nod. Där har in-
träffat fyra olyckor med 1 svårt skadad och 3 lindrigt skadade. Det rör sig om 
tre singelolyckor där fordonet kört på rondellen och en avsväng i infart till 
cirkulationen. 

•  Av det totala trafikarbetet på 521 miljoner axelparkm kommer ca 70 miljoner 
från hastighetsgränsen 110 km/h på två objekt. Detta blir ca 13 % av det 
totala trafikarbetet. 

 
Således finns totalt 5 nodolyckor i korsningar med primärväg med totalt 5 SS och 
3 LS. Dessa olyckor skall uteslutas vid jämförelse med EVA av olycks- och 
skadekvot på länk. 

Följande kan sägas om de generella olycks- och skadekvoterna med Rotebro-
leden exkluderad liksom fyra olyckor på etapp 1 av E4 Håknäs–Stöcksjö: 

•  Den genomsnittliga olyckskvoten för fyra objekt som har uppföljning även 
av egendomsskadeolyckor är 0,24 per miljon axelparkm. Detta är samma 
som olyckskvoten för länk plus nod på vanlig 13 m-väg med motsvarande 
fördelning av trafikarbetet på 90 och 110 km/h (fördelat ca 65/35 på dessa 
fyra objekt). Men data bygger på ett litet material, endast 177 miljoner 
axelparkm. 

•  Den genomsnittliga skadekvoten för alla objekt är 0,130 per miljon 
axelparkm, vilket är lägre än för MML-objekten. Motsvarande värde på 
vanlig 13 m-väg (länk plus nod) är 0,170. Detta innebär ca 25 % lägre 
skadekvot på MLV-vägarna. 

•  DSS-kvoten har stor slumpmässig spridning mellan objekten, vilket är 
naturligt. För alla objekt tillsammans ovan blir denna 0,031 per miljon 
axelparkm, vilket är klart högre än för MML-objekten. Men det är 
betydligt lägre än för vanlig 13 m-väg som har 0,050 per miljon axelparkm 
för länkolyckor plus nod. Detta innebär en reduktion i olyckskvot för döda 
och svårt skadade med knappt 40 % på de aktuella objekten. 

 
Mest rättvisande är att precis som för MML göra jämförelse enbart för olyckor på 
länk eftersom antalet olyckor i statlig korsning är litet och varierar beroende på 
tätheten av noder. Det finns då 11 svårt skadade eller dödade på MLV-objekten. 
Detta motsvarar en DSS-kvot på länk på 0,0211 per miljon axel, vilket nästan är 
precis samma som för MML-objekten. Resultatet är baserat på ca 520 miljoner 
axelparkm och innebär en liten ökning från 0,0182 i förra halvårsrapporten. 

Utfallet kan jämföras med DSS-kvoten för länk på vanlig 13 m väg (sido-
område C) med 87 % med 90 km/h och resten 110 km/h. Denna jämförelsekvot är 
0,0434 per miljon axelparkm och skulle normalt sett gett 22,6 DSS-fall. Detta 
framgår mer tydligt i tabell 2 nedan. Precis som för MML-objekten redovisas i 
tabellform värden för normalt antal skadade och dödade på länk beräknat från 



 

26 VTI notat 45-2003 

normalkvoterna i Effekt 2000 för vanlig 13 m-väg med sidoområde C och vid två 
olika hastighetsgränser. Dessutom har en viktning av data för hastighetsgränserna 
gjorts med 13 % för 110 och 87 % för 90 km/h. Detta för att få ett jämförelse-
material med bästa möjliga referens till det utförda trafikarbetet för 110 respektive 
90 km/h (mellersta raden i varje ruta). 

 
Tabell 2  Normalt antal skadade på länk jämfört med observerat utfall på totalt 
nitton 2+1-objekt (MLV). 

 Hast.-
gräns 

Normalt 
 

Observerat

90 77 
90/110 76 

 
S 

110 71 

 
60  

90 22,0 
90/110 22,6 

 
DSS 

110 26,6 

 
11  

90 3,8 
90/110 4,0 

 
D 

110 5,3 

 
1 

  
 

De mest relevanta jämförelsevärdena för att skatta effekten av vidtagna åtgärder är 
således markerade med fet stil i tabellen. Antalet svårt skadade inklusive dödade 
på länk under hela den studerade perioden och för alla objekt är 11, vilket skulle 
indikera en effekt på ca 51 %. Reduktionen är signifikant skild från noll, med 
95 % sannolikhet ligger effekten i intervallet 11–92 %. Utfallet på 1 dödad inne-
bär inte en signifikant skillnad mot 4,0 enligt normalt utfall. Antal skadade inklu-
sive dödade är ca 20 % lägre än normalt, och denna skillnad är inte signifikant 
skild från noll. 

Jämförelsen i tabell 2 ovan har gjorts för normalutfallet på 13 m-väg med sido-
område C, vilket får sägas vara rimligt. Alla av objekten var äldre vägar och med 
sidoområden av sämre utformning innan åtgärd, som dock i flera fall förbättrats 
markant i samband med ombyggnaden. Om man i stället jämför med sidoområde 
B (för att renodla räckeseffekten och exkludera effekten av sidoområdesåtgärder) 
blir effekten lägre för de 12 MLV-objekten eftersom normalutfallet minskar med 
10 %. Det innebär 46 % reduktion av antalet DSS. 

Sammanfattningsvis kan dock sägas att dessa tolv objekt med längden 163 km 
har tillsammans ett årligt trafikarbete på 435 miljoner axelparkm, varav 29 % med 
110 km/h på de båda objekten på E4. Detta innebär normalt sett ett årligt skade-
utfall med 19,5 svårt skadade eller dödade på länk varav 3,5 dödade. Med 
Rotebroleden inräknad blir motsvarande värden 22 respektive 3,9. Om ovanstå-
ende skattning på ca 50 % långsiktigt stämmer innebär det en reduktion av 10 
DSS per år. Av dessa kan ca 2 sägas vara reduktion av antal dödade, räknat efter 
en effekt på ca 55 % i antal dödade. 

Det skall åter påpekas att olyckor i nod med åtta skadade (varav fem svårt) inte 
har räknats med i tabell 2 ovan, se under tabellen i början på detta avsnitt. 
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Nedan redovisas hur antalet skadade eller dödade personer (totalt 77) är 
fördelade på olyckstyp och skadeföljd, således även nodolyckorna: 

•  singelolyckor med 1 D, 5 SS och 24 LS 
•  omkörningsolyckor med 2 SS och 7 LS 
•  upphinnandeolyckor med 9 LS 
•  variaolyckor med 2 SS och 10 LS 
•  korsande/avsväng med 10S och 7 LS (varav 4 SS och 1 LS i nodolyckor). 

 
Till ovanstående kan nämnas en mötesolycka Lv 167 Rotebroleden med 1 svårt 
skadad. Det var en personbil som fick sladd och körde över en refug och 
kolliderade med släpet till mötande lastbil. Detta måste rimligen ha inträffat i 
korsningsområde med öppning i mittbarriären. 

Singelolyckan med en dödad är en typisk singelolycka. En personbil har fått 
sladd, kört ner i diket, upp igen på vägbanan och slutligen hamnat på taket i diket. 
En person dödades och en blev lindrigt skadad. Ytterligare tre singelolyckor med 
totalt fyra svårt skadade är avkörningar till höger, en på E4 Håknäs–Stöcksjö, en 
på Rv 23 Hässleholm–Osby och en på E65 Skurup–Rydsgård. I de två senare 
fallen voltade olycksfordonet i diket. En singelolycka är påkörning av rondell på 
Rv 11 med en svårt skadad. 

Av korsning/avsvängsolyckorna har en inträffat på E4 Håknäs–Stöcksjö under 
etapp 1 och en på Rv 23 Osby–Loshult och medfört totalt 4 svårt skadade. På E4 
Håknäs–Stöcksjö finns ytterligare en med två svårt skadade. Alla dessa tre 
olyckor har inträffat på länk. På E4 Håknäs–Stöcksjö har dessutom en 
avsvängsolycka inträffat i nod med 4 svårt skadade. 

Det är uppenbart att det är korsnings-/avsvängsolyckorna som utgör det största 
problemet när det gäller olyckor med svår skadeföljd och detta både i korsningar 
och i anslutningar med räckesöppningar på länk. Dessa olyckor har hittills fler 
svårt skadade än singelolyckor. 

Ovanstående resultat kan ännu inte ge något underlag för en långsiktig prognos 
av effekten på svåra olyckor med MLV-utformning. En rimlig uppskattning på 
föreliggande material ger en skattning på 35–50 % i reduktion av antalet dödade 
eller svårt skadade på länk, oberoende av hastighetsgräns, precis som i förra 
halvårsrapporten. Om enbart dödade betraktas blir effekten rimligtvis lägre än för 
MML-objekten. Andelen döda av DSS-fallen är på 13 m-väg ca 17,5 % mot ca 
25 % på vanlig ML. Om även MLV-vägarna antas få motsvarande värde som för 
MV på 15 % innebär det en reduktion med 45–60 % för dödade. Det skall dock 
nämnas att under de sista åren på 1990-talet var utvecklingen mycket negativ för 
antalet dödade på 13 m-väg med 90 km/h. Den reella kvoten för dödade låg 
40–50 % över EVAs värden och med en dödsandel på 0,24 av antal DSS. Men 
under senaste året har läget i detta avseende normaliserats. 

Precis som för MML är hypotesen att effekten av MLV-utformning är 
oberoende av hastighetsgräns. Någon uppdelning av data på 90- och 110-objekt 
är inte särskild meningsfull på grund av det lilla materialet med 110 km/h. Men 
det skall konstateras att sedan E4 Håknäs–Stöcksjö höjdes till 110 km/h i april 
2002 har det blivit 8 svårt skadade i fyra olyckor, varav fyra SS i nod enligt ovan. 
Detta gör en DSS-kvot för länk på 0,063 per miljon axelpar km under tiden med 
110 km/h. DSS-kvoten blir dubbelt så hög om även nodolyckan beaktas. Om de 
två 110-objekten tas bort blir DSS-kvoten på länk för 90-objekten 0,0155 per 
miljon axelparkm grundat på 451 miljoner axelparkm. Således finns även bland 
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MLV-objekten indikationer på att effekten är högre för 90 km/h än för 110 km/h, 
men dessa indikationer är ej så starka som för MML. 

 
2+2-utformning samt alternativ fyrfältsväg 
Det finns två MLV-objekt inom utvecklingsprogrammet med 2+2-utformning 
med bredden 15,75 m. Dessa öppnades vintern 2001/2002. Tabellen nedan ger en 
översikt av utfallet till och med december 2002 på de två sträckorna. I tabellen 
redovisas antalet olyckor, antalet skadade av olika svårighetsgrad samt antalet 
räckespåkörningar. Slutligen har olyckskvot, skadekvot och ”räckeskvot” beräk-
nats. För E65 Börringe–Skurup rapporteras inga egendomsskadeolyckor. 

 
Efterperiod

, t.o.m dec 2002
Bredd Längd ÅDT T Obs. värden Kvoter

Namn Reg m km ap Period mapkm O S DSS D R OK SK RK DSSK  
Rv 50 Lillån-Axbergshammar VMN 15,75 13,3 12300 011101- 69,7 15 4 0 0 15 0,22 0,06 0,22 0,000
E65 Börringe-Skurup VSK 15,75 9,0 11300 020201- 34,0 8 12 4 0 6 0,24 0,35 0,18 0,118
Summa 2+2_r 103,7 23 16 4 0 21 0,22 0,15 0,20 0,039  

 
Det samlade trafikarbetet är relativt lågt, enbart 104 miljoner axelparkm. Totala 
skadekvoten är 0,15 per miljon axelparkm, något högre än för MML- och MLV-
objekten med 2+1-utformning. Fyra svårt skadade ger en hög DSS-kvot på 0,039 
per miljon axelparkm, betydligt högre än genomsnittet för övriga objekt. Men två 
korsande kursolyckor på E65 Börringe–Skurup med tillsammans 2 SS och 4 LS 
har inträffat i nod. Detta ger en DSS-kvot på länk på 0,0193 per miljon 
axelparkm, vilket är marginellt lägre än för objekten med 2+1-utformning. Men 
observera att detta bara är slumpmässiga skillnader. 

Nedan redovisas alla rapporterade personskadeolyckor fördelade på olyckstyp 
och skadeföljd: 

•  3 singelolyckor med 2 SS och 1 LS på E65 
•  2 omkörningsolyckor med 3 LS på Rv 50 
•  2 upphinnandeolyckor med 2 LS, en på vardera objektet 
•  1 variaolycka med 1 LS på E65, pb kolliderar med lösslitet hjul från en 

räckespåkörning i motsatt riktning 
•  3 korsande kurs med 2 SS och 5 LS på E65, varav två i nod. 

 
Singelolyckorna med två svårt skadade är båda avåkningar till höger, det ena 
olycksfordonet fick sladd och åkte in i sidoräcket till höger, det andra voltade i 
diket. 

Korsande kursolyckorna är utfart från sidovägar utan att lämna företräde till 
fordon på E65. Två av dessa är i nod och en på länk. 

Ovanstående resultat kan självfallet inte ge något underlag för en prognos av 
effekten på svåra olyckor med 2+2-utformning. 

I detta sammanhang kan det vara intressant att jämföra med utfallet på alter-
nativ fyrfältsväg (Alt 4F med 18,5 m bredd). Denna vägtyp har två körfält per 
riktning och planskilda korsningar. Det finns tre objekt på tillsammans 55 km som 
öppnats, alla med 110 km/h och hög sidoområdesstandard. Tabellen nedan ger en 
översikt av utfallet till och med november 2002.  

 
Längd ÅDT TA Kvoter

Namn Öppnad km ap Mapkm D DSS S DSS S
E6 Gläborg-Rabbalshede 001111 20,7 10134 157,28 1 3 10 0,0191 0,064
E4 Söderhamn-Enånger 991020 27,7 6820 214,32 0 7 34 0,0327 0,159
E22 Gårdstånga-Hurva 011001 6,5 18170 50,29 0 2 7 0,0398 0,139
Summa 4F 54,9 421,89 1 12 51 0,0284 0,121

Utfall t.o.m. nov 2002
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Det samlade trafikarbetet är 422 miljoner axelparkm. Utfallet per den 1 december 
2002 är 1 död och 11 svårt skadade. Dödsfallet är en variaolycka medan alla svårt 
skadade är följden av singelolyckor. Detta innebär en DSS-kvot på 0,028 per 
miljon axelparkm, högre än för både MML- och MLV-objekten, men något lägre 
än för MML-objekten med 110 km/h. Denna skillnad är dock inte signifikant. Det 
låga utfallet innebär en stor slumpmässig osäkerhet. 

 
3.2 2+1 med målning 
Även 2+1-väg med målning följs upp inom ramen för utvecklingsprogrammet. 
Erfarenheter från Tyskland pekar på stora trafiksäkerhetseffekter även på 2+1-väg 
med målning. Tidigare svenska försök med 2+1 med målning på några sträckor på 
E4 och Rv 40 visade dock ej lika tydligt positiva effekter. Förstudiens bedömning 
var att antalet olyckor och skadade skulle minska på grund av generellt mindre 
monoton bilkörning och genomsnittligt större sidoavstånd mellan mötande fordon. 
En tidigare första bedömning sträckte sig dock till maximalt 10 % effekt på svårt 
skadade och dödade. 

För en samlad analys används utfallet för en efterperiod på E4 Gävle–
Axmartavlan 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 drygt 51 månader). Till detta läggs Lv100 Höllviken (4,8 km under 
12 månader fram till november 00). Från december 2001 tillkom ett objekt på Rv 
55 i Östergötland under 12 månader, Åby–Simonstorp 15 km, som dock försågs 
med mitträcke i december 2002. Tillsammans blir detta 358 miljoner axelparkm. 
Av detta har 22 miljoner axelparkm på E4 Gävle–Axmartavlan uträttats vid 
hastighetsgränsen 110 km/h. Detta är dock bara ca 6 % och kan i detta samman-
hang betraktas som försumbart. De tre första objekten är ML medan Rv 55 Åby–
Simonstorp är vanlig 13 m väg. 

Tabellen nedan ger en översikt av utfallet till och med december 2002 på de 
olika sträckorna. I tabellen redovisas antalet olyckor och antalet skadade av olika 
svårighetsgrad. Slutligen har olyckskvot och skadekvot beräknats. Alla olyckor är 
länkolyckor. 

 
Efterperiod

, t.o.m dec 2002
Bredd Längd ÅDT T Obs. värden Kvoter

Namn Reg m km ap Period mapkm O S DSS D R OK SK RK DSSK  
E22 Karlshamn   (Mörrum-Trensum) VSÖ 13 13 8000 980918- 157,8 25 19 2 1 - 0,16 0,12 0,013
E4 Gävle-Axmartavlan No norra målat VM 13 17,7 9300 970822-000620 142,2 24 22 7 3 - 0,17 0,15 0,049
Lv 100 Höllviken VSK 13 4,8 11900 991029-001029 20,9 0 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000
Rv 55 Åby-Simonstorp VSÖ 13-14,5 15 6800 011201-021201 37,2 2 2 0 0 - 0,05 0,05 0,000
Summa 2+1_m  50,5 358,1 51 43 9 4 0,14 0,120 0,025
Exkl. speciella 50,5 358,1 49 39 7 2 0,14 0,109 0,020  

 
Följande anmärkningar och förtydliganden kan göras till tabellen ovan: 
•  På E22 Karlshamn respektive E4 Gävle har inträffat vardera en olycka av 

speciell karaktär med totalt 2 döda och 2 LS. Dessa olyckor särredovisas i den 
fortsatta analysen. 

 
Som påpekats ovan finns inga nodolyckor i materialet som redovisas i tabellen. 
Följande kan sägas om de generella olycks- och skadekvoterna: 
•  Den genomsnittliga olyckskvoten för alla objekt 0,14 per miljon axelparkm, 

vilket är markant lägre än för MML- och MLV-objekten. Detta är ca 40 % 
lägre än olyckskvoten för länk på vanlig ML med 90 km/h.  
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•  Den genomsnittliga skadekvoten för alla objekt är 0,120 (0,109 exklusive 
speciella olyckor) per miljon axelparkm. Motsvarande värde på vanlig ML på 
länk med 90 km/h är 0,133. Skadekvoten är lägre än för MML- och MLV-
objekten och dessutom ca 10 % lägre än för vanlig ML. 

•  DSS-kvoten på länk för alla objekt ovan i tabellen blir 0,025 per miljon 
axelparkm, vilket är högre än för MML-objekten med 0,021, men lägre än 
vanlig ML med 90 km/h som har 0,038 per miljon axelparkm för länkolyckor. 
Om de två olyckorna av speciell karaktär räknas bort blir DSS-kvoten 0,020 
per miljon axelparkm. 

•  Men vid jämförelse med vanlig ML bör detta göras med ML med A till B-
slänt eftersom mycket omfattande sidoområdesåtgärder genomförts på de fyra 
2+1-objekten. Ett rimligt jämförelsevärde är 0,031 per miljon axelparkm för 
länkolyckor, vilket innebär en reduktion med ca 20 % (35 % exklusive 
speciella). 

 
I tabell 3 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 för att få bruttoeffekten av 
sidoområdesåtgärder och målning tillsammans. 

 
Tabell 3  Normalt antal olyckor och skadade på länk jämfört med observerat 
utfall på totalt fyra 2+1-objekt med målning. 

Hast.-
gräns

Normalt Observerat

O 90 81 51 (49)
S 90 48 43 (39)

DSS 90 13,7 9 (7)
D 90 3,0 4 (2)

 
 
Som framgår av tabellen är observerade antalet olyckor färre än normalt. Antalet 
skadade inklusive dödade är 10–15 % lägre än normalt. Antalet svårt skadade 
inklusive dödade är 35–50 % lägre än förväntat. Antalet dödade ligger på normalt 
utfall för ML. Om de två olyckorna av speciell karaktär räknas bort (värden inom 
parentes i tabellen) erhålles en mycket positiv effekt på svårt skadade och 
dödade. Effekten skulle bli 49 % (ej signifikant, konfidensområdet är 0–14 DSS) 
räknat på normalt utfall 13,7. Av detta kan dock 15–20 % sägas vara effekten av 
de omfattande sidoområdesåtgärderna som vidtagits. 

Ovanstående resultat är långt mer positiva än vad som erhölls under början på 
1990-talet för två försökssträckor på E4 respektive Rv 40. Sträckan på E4 var i 
trafik under kort tid. Olycksmaterialet i den gjorda före-efter-studien var synner-
ligen litet och visade inga tendenser till förbättrad trafiksäkerhet. Försökssträckan 
på Rv 40 hade i föreperioden drabbats av enskilda olyckor med stort antal skadade 
eller dödade. Elimineras dessa extremfall blev skadeföljd och skadekvot tämligen 
normala. Men för efterperioden blev såväl olyckskvot, skadeföljd som skadekvot 
ungefär lika för försöks- och kontrollmaterial men med en viss tendens till förbätt-
ring på försökssträckan. 
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Olyckor med överkörning till vänster står dock för en stor del av de svåra 
skadeföljderna på de målade objekten. Av de 51 olyckorna utgörs 16 (ca en tredje-
del) av överkörning till vänster med 2 dödade, 3 svårt skadade och 15 lindrigt 
skadade som följd. Enbart 7 av dessa 16 olyckor har slutat utan personskador. Två 
olyckor med överkörning till vänster med två dödade har dock inträffat under 
speciella omständigheter. Det kan tilläggas att även i förstudiematerialet var 
andelen överkörningar till vänster ca 35 % på vanlig 13 m-väg och ML. Men det 
skall observeras att på norra delen av E4 Gävle–Axmartavlan var denna andel 
mycket hög, över 50 %. Här skedde en reell minskning under tiden objektet hade 
målad utformning. 

Av övriga olyckor kan nämnas två dödade i en singelolycka (avåkning till 
höger i hög fart med stulen bil). Dessutom finns en MC singelolycka med sladd 
och avåkning till höger med en svårt skadad som följd. 

Sammanfattningsvis kvarstår hypotesen att 2+1 med markering har en reduk-
tion på 15–30 % (med sidoområdesåtgärder) för svårt skadade och dödade på 
ML, men någon sådan effekt kan ännu inte säkert fastställas. Utfallet hittills tyder 
på ännu större effekt och att 2+1-väg med enbart målning är en relevant åtgärd. 
Generellt sett är det en billig åtgärd, ca 200 tkr per km, med målning och 
skyltning. Det senaste objektet på Rv 55 kostar totalt 520 tkr kr per km med 
sanering av utfarter och nya busshållplatser. 

Helt obestridligt kan sägas att införandet av 2+1 med målning som en 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 
35–40 % med sidoområdesåtgärder. 

 
3.3 Översikt ts-effekter 
En särskild sammanfattning har gjorts av ts-effekterna för att kunna användas vid 
objektsanalyser med EVA-programmet. För varje utformning och hastighetsgräns 
finns en långsiktig skattning av olyckskvot och allvarlighetsföljd. Därmed kan 
även DSS-kvoten anges. Kvoten för dödade är beräknad efter en schablon om att 
15 % av antalet DSS är dödade, precis som för motorvägar. Slutligen har också 
olyckskostnaden beräknats efter den schablon som finns i Effekt 2000. 

Nedan visas en tabell för alla mötesfria vägar. Då skall noteras att polis-
rapporterade räckespåkörningar utan personskada ej ingår i olyckskvoten. Kostna-
den för räckesreparationer ligger i DoU-kostnaden i EVA-kalkylerna. Därför 
måste dessa exkluderas ur olyckskvoten för att undvika dubbelräkning. 

I tabellen finns ett minvärde och ett maxvärde för varje utformning (som mot-
svarar max respektive min effekt i reduktion av antal olyckor eller skadade). 
Utgångspunkten för bedömningarna har varit hypotesen att reduktionen av DSS är 
oberoende av hastighetsgräns enligt ovan i av snitt 3.1. 
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Kvoter för länk exklusive räckespåkörningar med enbart egendomsskador 
(polisrapp.) 
 

min max min max min max min max min max min max
OK Kvot

AF Allvarlighet % 10,0 13,1 18,2 23,6 14,2 17,4 8,9 12,1 12,5 16,9 10,3 14,7

Kvot 0,021 0,0275 0,0255 0,033 0,027 0,033 0,017 0,023 0,020 0,027 0,0185 0,0265
DSS

Reduktion % 35 50 35 50 15 30 40 55 40 55 41 59

Kvot 0,0032 0,0041 0,0038 0,0050 0,00675 0,0083 0,00255 0,00345 0,0030 0,00405 0,0028 0,0040
D

Reduktion % 44 56 50 62 0 20 58 70 69 77 70 79

Olyckskostnad kkr 192 243 220 282 237 286 158 205 178 234 169 231
per Mapkm

0,21 0,14 0,19 0,160,19 0,18

MML 110 MML 2+2, 110MLV 90 MLV 110 2+1 målat, 90 MML 90

 
 
Kvoten för räckespåkörningar totalt antas vara 0,55 för MML, 0,50 för MLV och 
0,40 för MML 2+2. I genomsnitt är ca 25–30 % av påkörningarna polisrapportera-
de. Detta innebär att totala olyckskvoten inklusive polisrapporterade påkörningar 
är 0,14 per miljon apkm högre för MLV, 0,15 per miljon apkm högre för MML 
och 0,11 högre för MML 2+2 än vad som anges i tabellen. 

Den procentuella reduktionen är beräknad mot 13 m sidoområde C, 90 respek-
tive 110 km/h, för MLV-väg med 90 och 110 km/h. För övriga vägtyper, även 
2+1 målning, är den beräknad mot ML sidoområde C och med motsvarande 
hastighetsgräns. För minvärdet (och max reduktion) i allvarlighetsföljd och DSS-
kvot erfordras att omfattande sidoområdesåtgärder vidtas, motsvarande uppgrade-
ring från sidoområde C till minst A till B. 

Som angetts ovan är D-kvoten genomgående 15 % av DSS-kvoten utom för 
2+1 målning där den är 25 % av DSS-kvoten. Således kan en "dödsföljd" 
beräknas som OK*AF*0,15 (0,25 för 2+1 målat). 

Som jämförelse redovisas också motsvarande data för 4F-väg och MV med 
sektionen 21,5 respektive 26,5 m. Data för 4F-väg och MV 21,5 grundar sig mer 
på rimliga skillnader mot MML 2+1 och MV 26,5 än på empiriska data. 
 

min max min max Sidoomr A Sidoomr C
OK Kvot

AF Allvarlighet % 8,2 13,3 7,6 11,0 7,4 9,2

Kvot 0,016 0,026 0,0145 0,021 0,0136 0,0170
DSS

Reduktion % 43 65 54 68 70 62

Kvot 0,0024 0,0039 0,0022 0,0032 0,0020 0,0025
D

Reduktion % 70 82 76 83 85 81

Olyckskostnad kkr 151 229 139 189 132 158
per Mapkm

0,195 0,19 0,185

4F 18,5 m, 110 MV 21,5, 110 MV 26,5, 110

 
 
För dessa vägtyper i tabellen ovan innebär minvärde att sidoområde A finns. Max-
värdet motsvarar sidoområde C. Den procentuella reduktionen är beräknad mot 
ML sidoområde C med hastighetsgräns 110 km/h. 
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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 per 31 
december 2002 är i genomsnitt 0,63 för de MML-objekt som haft räckesupp-
föjningar hela tiden, se tabell i avsnitt 3.1.1. Men på högtrafikerade vägar ligger 
kvoten i intervallet 0,60–0,80 utan att det finns något signifikant flödessamband. 
På objekt med stor andel vinterväglag finns en markant överrepresentation av 
räckespåkörningar under vintermånaderna december–mars. 

Mest och bäst data för räckespåkörningar finns för E4 Gävle–Axmartavlan, se 
bilaga 1. Av polisrapporterade räckespåkörningar framgår att i bara ca 29 % av 
fallen var räcket den primära orsaken då ett fordon av ouppmärksamhet kört in i 
räcket. I övriga 71 % har fordonet infångats i räcket efter sladd, punktering, vind-
kast eller annan orsak. Sladd är en vanlig orsak under vintertid. I några fall har 
föraren efteråt uttalat sig om att utan mitträcke hade risk för mötesolycka 
förelegat. Merparten av påkörningarna, 163 stycken av 272 eller ca 60 %, har 
skett på enfältiga avsnitt och endast ca 12 påkörningar i övergångssträcka 2 till 1, 
vilket är en markant lägre andel än procentuell längd med 2 till 1-övergång 
(drygt 10 %). Men hela 49 % av påkörningarna (133 stycken) har skett under 
vintermånaderna december–mars (33 % av tiden). Detta bör dock jämföras med 
andel trafikarbete som under dessa månader är ca 25–28 % 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 
totalt 194 räckespåkörningar inträffat varav 130 eller 67 % i enfältiga avsnitt 
(dock 76 % räknat på de 171 som har information om avsnitt). Fem påkörningar 
har skett i övergångssträcka 2 till 1 körfält (3 % av dem med känd information). 
Det har inträffat 90 påkörningar (46 %) under vintermånaderna december–mars, 
vilket är högre än motsvarande andel tid (35 %). Om hänsyn dock tas till lägre 
trafikflöde under vintern blir jämförelsevärdet ca 28 %. ”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 ca 35 % men stabiliserats på nivån 0,65–0,70. 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 två-
fältiga. 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 59 % av räckespåkörningarna 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. Detta har gett ett visst utslag i 
antalet räckespåkörningar. Sedan 1 juni 2001 finns 47 stycken påkörningar söder-
ut och 64 norrut. Detta är på gränsen för att vara en signifikant skillnad. Konfi-
densintervallet för lika fördelning av 111 påkörningar är 45–66 påkörningar. 
Tendensen mot minskade påkörningar har förstärkts under hösten 2002. Det skall 
tilläggas att under knappt tolv månader före åtgärden var fördelningen på riktning 
praktiskt taget jämn, 31 påkörningar norrut och 32 söderut. 

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. 



 

34 VTI notat 45-2003 

Efter denna tidpunkt har 125 räckespåkörningar inträffat. Detta motsvarar 64 % av 
alla påkörningar men under en tidsperiod som är 66 % av den tid vägen varit 
öppen. Kvoten för räckespåkörningar har sjunkit svagt från 0,84 ner till 0,79. Men 
av dessa 125 påkörningar har 81 inträffat i enfältiga avsnitt, vilket är 77 % om 
hänsyn tas till de påkörningar som saknar information. Denna andel synes vara 
markant hög och är en liten ökning jämfört med tiden innan. Men det finns en 
liten minskning av räckeskvoten för enfältiga avsnitt med ca 15 %. 

Kvoten för räckespåkörningar på MLV-vägarna har genomgående varit klart 
lägre än för MML-objekten. I december 2002 är kvoten för fyra objekt med full-
ständig uppföljning 0,49 per miljon axelparkm. 

Inga direkt nya slutsatser om räckespåkörningar kan dras ur ovanstående utan 
vad som redovisades i förra halvårsrapporten gäller fortfarande och upprepas 
nedan. 

Den viktigaste och främsta slutsatsen är att största delen av skillnaderna i 
påkörningskvot kan förklaras av vinterväglag. 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 markant 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 en tendens till att minska 
påkörningarna. Denna tendens har förstärkts under hösten 2002 

− ca 20–30 % av räckespåkörningarna kräver bärgning av fordonet. 
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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 fordon/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 och 
omfattande sidoområdesåtgärder strax innan midsommar 1998 (1998-06-18). 

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 
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. 

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 
försöka reducera antalet mötes- och omkörningsolyckor och i andra hand singel-
olyckor med svåra konsekvenser (svårt skadade och dödade). I en djupstudie av 
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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 då blev 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 
enbart egendomsskada) med totalt 1 svårt skadad och 12 lindrigt skadade 
personer och således inga dödade. Under 2,5 år efter denna tidpunkt (30 
månader) har ytterligare 82 polisrapporterade olyckor inträffat med totalt 14 svårt 
skadade och 26 lindrigt skadade. De 82 olyckorna fördelar sig enligt följande 
tabell: 
 
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 Gryn 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 Gryn 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.  
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Datum S/N Kl Ljusf Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning  
010701 S 19.30 Dagslj S1 Torrt Pb skulle köra om buss, blev trängd av bussen in i mitträcket.

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

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

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

010804 N 17.05 Dagslj 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 Dagslj S1 Tunn is Tlb bromsade och halkade in i mitträcket.

011221 S 11.05 Dagslj 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 Dagslj S1 Okänt Pb körde av okänd anledning in i mitträcket.

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

020101 S 18.20 Mörkt U1 Tjock is Pb börjar sladda, sedan kör flera bakomvaranda bilar in i varandra.

020106 N 06.10 Mörkt S1 Tunn is Pb-förare bländad i backspegeln, körde in i mitträcket.

020107 S 04.55 Mörkt O2 Tunn is Pb fick sladd vid omkörning och körde in i mitträcket.

020108 S 19.11 Mörkt S1 Vått Pb stördes av stänk från Lb, hakade i plogkanten, ned i diket och voltade.

020111 S 18.05 Mörkt S1 Tunn is Pb fick sladd, körde in i mitträcket, blev hängande över räcket.

020119 S 16.50 Mörkt U1 Vått Lb kör ut från p-ficka, Pb kör in i Lb och kastas därefter in i mitträcket.

020122 N 18.30 Mörkt U0 Tunn is 1 Ambulans tänker göra u-sväng i halkan, buss kör in i vänstra sidan.

020128 S 06.17 Mörkt S1 Tunn is Vid möte virvlar det upp snörök, Pb får sladd och kör in i mitträcket.

020129 S 17.10 Mörkt S1 Tunn is Pb fick sladd, körde in i mitträcket och sedan ned i högra diket.

020212 N 19.10 Skym S1 Tunn is Pb fick sladd, körde in i mitträcket och sedan ned i diket.

020212 S 11.10 Dagslj S1 Vått 1 Pb girade för skada i sidoräcket, fick sladd och körde in i mitträcket.

020222 N 17.15 Skym O2 Lös snö 1 Pb gör omkörning, får sladd och kör in i mitträcket.

020228 S 01.07 Mörkt S1 Lös snö Lb fick sladd, körde in i mitträcket, sedan ned i diket och genom viltstängslet.

020419 S 12.30 Dagslj O2 Torrt Pb kör om annan Pb, plåtföremål på vägen kastas upp på den senare.

020510 S 20.15 Dagslj S1 Torrt Pb träffas av delar som lossnar då mötande Pb kör mot mitträcket.

020510 S 20.25 Dagslj S1 Torrt Pb-förare ouppmärksam, lyssnar på radio, kör in i mitträcket.

020520 N 19.10 Dagslj U0 Torrt 3 Pb skulle väja/passera stillastående Pb, påkördes bakifrån av Pb.

020522 N 03.10 Gryn O2 Torrt Lb omkörd av Pb vid två till ett,  Lb tvingas utanför kanten, släpet välter.

020608 N 03.45 Gryn S1 Torrt Lätt Lb krängde till och körde in i mitträcket. 

020622 S 05.36 Dagslj S1 Torrt Pb kör in i mitträcket.

020725 S 16.20 Dagslj O2 Torrt Pb körde om husvagn vid övergång två till ett, backspeglarna slog ihop.

020804 N 10.20 Dagslj S1 Torrt 3 5 Pb kom utanför vägkanten, styrde upp, fick sladd, voltade över vajerräcke på sidan. 

020808 S 16.58 Dagslj O2 Torrt Pb skulle köra om annan Pb som gick ut åt vänster, den omkörande körde in i mitträcket.

020809 N 07.46 Dagslj S1 Torrt 4 Pb körde av okänd anledning av till höger, stoppades av sten, totalkvaddad.   

020818 N 10.25 Dagslj S0 Torrt 1 Pb tappade kontrollen och körde in i mitträcket.

020920 N 15.20 Dagslj S0 Vått Pb körde av okänd anledning in i mitträcket.

020928 S 05.25 Gryn S1 Torrt 1 Pb körde in i mitträcket, kraftig kollision.

020930 S 03.35 Mörkt V1 Vått 1 Pb väjde för räv, fick sladd och voltade ned i höger dike.

021025 N 05.50 Mörkt S1 Vått Pb bländad av Lb, körde in i mitträcket.

021031 S 13.45 Dagslj O2 Lös snö Pb skulle köra om Lb, fick sladd och körde in i mitträcket. 

021107 S 07.40 Dagslj O2 Vått 1 Pb skulle köra om Lb, fick sladd och körde in i mitträcket. 

021110 N 15.45 Mörkt V1 Lös snö Lösspringande hund påkörd av polisbil.

021111 S 22.24 Mörkt S1 Tunn is Pb bromsade för framförvarande bil, sladdade in i mitträcket.  
021113 S 20.50 Mörkt O2 Lös snö Lb försökte köra om annan Lb vid övergång två till ett, stötte emot varandra.

021222 S 00.55 Mörkt S1 Torrt Pb körde ned i högra diket.

021229 N 10.45 Dagslj S1 Lös snö Pb fick sladd och körde in i mitträcket.

021230 S 02.08 Mörkt U2 Lös snö 1 Pb körde in i Pb som stannat för annan Pb som blivit stående.  
 
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. Tro-
ligtvis var alla fem i bilen bältade och olyckan medförde bara 1 lindrigt skadad. 
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Den andra olyckan var också en singelolycka (00-10-27) där fordonet kom 
utanför asfalten till höger i tvåfältigt avsnitt. När föraren tar sig upp på vägbanan 
kastas bilen in i mitträcket men studsar tillbaka ner i diket, där fordonet voltar och 
hamnar på taket men stannar mot viltstängslet på vänster sida. Olyckan medförde 
tre svårt skadade och två lindrigt skadade, men enligt polisrapporten synes 
samtliga skador vara av mer lindrig art. 

Under början på februari 2001 rådde kraftigt snöfall under flera dagar. I 
samband 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. 

I maj 2002 inträffade en upphinnandeolycka med 3 svårt skadade. En personbil 
bromsade in för att väja vänster för ett stillastående (havererat?) fordon i höger 
körfält på ett tvåfältsavsnitt. Det inbromsande fordonet blev då påkört bakifrån. 

I augusti 2002 inträffade två singelolyckor med kort mellanrum och med totalt 
7 svårt skadade och 5 lindrigt skadade. I den första kom ett fordon utanför väg-
kanten, styrde upp men fick sladd och voltade över sidoräcket (stålvajer) ner i 
diket. Detta hände i enfältigt avsnitt. I den andra olyckan körde ett fordon av till 
höger och 30 m av viltstängslet blev nedkört innan bilen stannade mot en sten. 
Även denna olycka skedde i enfältigt avsnitt. 

Sammanfattningsvis har det på samtliga avsnitt med mitträcke således under 
drygt 54 månader (t.o.m. december 2002) inträffat 132 polisrapporterade olyckor 
(förutom viltolyckor med enbart egendomsskada) med totalt 15 svårt skadade 
och 38 lindrigt skadade personer och således inga dödade. 

På ursprungliga södra delen har 173 mitträckespåkörningar t.o.m. december 
2002 registrerats exklusive en stor mängd under två perioder med snöstormar. 
Totalt om alla delar med mitträcke medräknas är antalet 272. Således har 99 
räckespåkörningar inträffat på de nya delarna sedan 15 oktober 1999. I 76 fall av 
samtliga 272 sammanfaller räckespåkörningar med de polisrapporterade 
olyckorna (46 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 22 av dessa 76 
fall (ca 29 %) 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 272 räckespåkörningar ser ut enligt följande: 
•  merparten, ca 163 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 markant lägre andel än procentuell längd med 2 till 1 övergång 
(drygt 10 %) 

•  149 påkörningar har inträffat i riktning norrut och 118 i riktning söderut (5 
är okänd riktning). I riktning norrut finns en tydlig tendens till anhopning i 
första enfältiga avsnittet efter ca 2 km, 16 stycken har inträffat i detta 
avsnitt 

•  133 påkörningar har inträffat under vintermånaderna december–mars. Detta 
är 49 % i antal jämfört med 33 % i tid. Tas hänsyn till lägre trafikflöde 



Bilaga 1 
Sid 5 (15) 

VTI notat 45-2003  

under vintern blir jämförelsevärdet 25–28 %. Således är antalet under 
vintern nästan dubbelt så högt jämfört med en proportionell fördelning mot 
trafikarbetet. 

 
Enligt uppgift från VV:s 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 272 räckespåkörningar under 54 månader (38,5 respektive 30 månader 
på nya delarna) ger en ”påkörningskvot” på 0,71 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 snö-
röksväder. Även under år 2002 finns en stigande tendens. 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 
belagd och avsnitt med mitträcke förlängd med 8,4 km respektive 9,3 km 
(juni 2000). På sammanlagt 23 km väg med mitträcke har det därefter inträffat 
167 räckespåkörningar under 38,5 månader och på 9 km väg har inträffat 45 
räckespåkörningar under 24 månader. Dessa 212 ger en kvot på 0,65 påkörningar 
per miljon axelparkm. Således är kvoten för räckespåkörningar lägre för tiden 
efter införandet av belagd stödremsa, skillnaden är dock inte signifikant men 
precis på gränsen. Dock kvarstår den tydliga snedfördelningen mellan avsnitt, 124 
stycken eller 59 % har inträffat på enfältiga avsnitt mot 65 % för tiden innan. 
Därför kan den något minskade frekvensen av räckespåkörningar också förklaras 
av en ökad tillvänjning från trafikanternas sida.  

På försök har från juni 2001 den släta inre kantlinjen ersatts med rainflexlinje i 
riktning söderut. Detta har gett ett visst utslag i antalet räckespåkörningar. Sedan 
1 juni 2001 finns 47 stycken påkörningar söderut och 64 norrut. Detta är på 
gränsen för att vara en signifikant skillnad. Konfidensintervallet för lika fördel-
ning av 111 påkörningar är 45–66 påkörningar. För jämförelse skall sägas att 
under knappt 12 månader före denna åtgärd var utfallet 31 påkörningar norrut och 
32 söderut, således praktiskt taget jämn fördelning. 

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 varje år sedan 
december 1998. Dessutom finns en topp i november 2002 som var en månad med 
dåliga väderleksbetingelser. 

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 62 0,40 113 0,73 
Södra  Hela tiden 92 0,43 173 0,80 
Norra  Efter 15/10-99 40 0,24 99 0,58 

Södra +Norra Efter 15/10-99 102 0,31 212 0,65 
Södra +Norra Hela tiden 132 0,34 272 0,71 

 
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 124 stycken inträffat i enfältigt, 
vilket är 59 %. Således har andelen räckespåkörningar i enfält minskat något 
sedan beläggning av stödremsan gjordes. Det skall noteras att av de 132 olyckorna 
utgöres 78 av räckespåkörningar. 

Vid utvärdering av trafiksäkerheten studeras olycksutfallet, antal, skadeföljd 
och olycksförlopp, på de olika objekten efter ombyggnad. Utfallet jämföres mot 
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ett kontrollmaterial, som utgöres av VV:s nuvarande trafiksäkerhetsmodell i 
Effekt 2000 för en genomsnittlig ML med sidoområde C med dess normala 
olycksutfall på länk (med hastighetsbegränsning 90 eller 110 km/h). 

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. december 2002, över 54 månader och ca 385 miljoner axel-
parkm, är 15 svårt skadade eller dödade (DSS) jämfört med 17,1 personer enligt 
normalt utfall beräknat som ovan beskrivits. Detta skulle ge en effekt av alla 
åtgärder på ca 12 % (2,1 inbesparade SSD jämfört med 17,1). Effekten är inte 
signifikant större än noll. Den aktuella DSS-kvoten på Gävle–Axmartavlan är 
0,039 per miljon apkm, vilket är markant över genomsnittet för samtliga MML-
objekt. Skadekvoten ligger på 0,14 per miljon apkm, vilket är precis på genom-
snittet för alla MML-objekt. Det har varit en mycket ogynnsam utveckling under 
hösten 2002 med 7 svårt skadade och 5 lindrigt i två singelolyckor och dessutom 5 
lindrigt skadade i andra olyckor. 

 
2 E22 Karlshamn 
2.1 Utformning 
Den aktuella sträckan Mörrum V–Trensum är ca 12,2 km. ÅDT är ca 8 000 axel-
par/dygn eller ca 6700 fordon/dygn. Lastbilsandelen är ca 10 %. Under hela 
perioden fr.o.m. 1990-01-01 t.o.m. 1997-12-31 har vägen varit utformad som 
vanlig ML med breda vägrenar. 

Den 1 december 1994 sänktes hastighetsgränsen från 110 till 90 km/h på del av 
sträckan (väster Elleholm till öster Strömma). Från och med 1998-06-15 har 
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. 
Övergångarna från två till ett körfält förstärktes med vägbanereflektorer och en 
avslutande portal. 

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. 

 
2.2 Trafiksäkerhetsstudier 
Alltsedan den nya 2+1-vägens öppnande i september 1998 har det fram t.o.m. juni 
2002 polisrapporterats 25 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 älg-
olyckor med sammanlagt 4 lindrigt skadade personer. Efter 1 januari 2001 
registreras inga viltolyckor utan personskador. 
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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.

020110 15.20 Gry/Sky S1 Vått Pb kom av okänd anledning över på fel sida, skrapade vägräcket, sedan tillbaka på rätt sida.

020125 08.00 Dagsljus V0 Torrt Pb körde på plaströr som tappats av mötande fordon.

021203 19.00 Mörkt V0 Vått Pb körde på tappad hjultrumma till Lb.  
 
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 tre överkörningar till vänster utan 
personskada, dels efter att föraren somnat eller varit ouppmärksam och dels efter 
sladd. Dessutom finns en mötesolycka efter sladd. 

Utfallet t.o.m. juni 2002, över 51 månader och ca 158 miljoner axelparkm, är 2 
svårt skadade eller dödade (DSS) jämfört med 6,0 personer enligt normalt utfall 
beräknat som beskrivits ovan i avsnitt 3.1. Detta är långt mer positivt än för-
väntat och skulle ge en effekt av alla åtgärder på ca 65 % (4 inbesparade DSS 
jämfört med 6,0). På grund av små tal är det dock ingen signifikant effekt. Den 
aktuella DSS-kvoten på E22 Karlshamn är 0,0127 per miljon apkm. Notera dock 
att denna skadeföljd beror på överkörningsolyckor. Den totala olyckskvoten är 
0,16 per miljon axelparkm. 

 
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. 
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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/h mot normalt 90 km/h. I april 2002 höjdes hastighetsgränsen 
till 110 km/h på de avsnitt som haft 90 km/h. 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 2001 då hela sträckan invigdes har det under drygt 
14 månader inträffat 10 personskadeolyckor med 8 svårt skadade och 9 lindrigt 
skadade samt 17 olyckor utan personskador. Förteckningen nedan redovisar samt-
liga olyckor fram till årskiftet 2002/03. 

 
Start: 2000-10-01 för etapp 1 och 2001-10-23 för etapp 2 Arbetsperioden började egentligen 2000-09-01, invigning 2001-10-23

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.

02-02-09 17.15 O Pb hinner inte slutföra omkörning vid två till ett utan kör in i framförvarade Pb.

02-03-13 16.15 S Pb kör emot mitträcket.

02-06-10 15.45 S Pb bländad av solen, kör emot mitträcket. 

02-06-30 04.05 V 1 Moped prejas av Pb och kör in i mitträcket, föraren kastas av och skadas svårt.  
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Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning  
02-07-26 08.03 O 1 Pb hinner inte slutföra omkörning av Lb vid två till ett, stöter samman, kör in i skogen.

02-08-05 18.30 A 4 Pb skall svänga vänster i korsning, bländas av solen, kolliderar med mötande Pb.

02-08-11 16.55 S Pb kör in i mitträcket.

02-08-19 16.30 S 1 Pb-förare bromsar, däcket låser sig, fordonet kör in i mitträcket.

02-09-25 14.57 S Torrt 1 Pb-förare blir sjuk och kör in i mitträcket.

02-09-26 19.40 U Torrt Pb med släp påkörs bakifrån, får sladd, kör ned i diket och voltar.

02-09-30 09.04 A Vått 2 Pb kör in i Lb som skall svänga i korsning, kraftig kollision.

02-10-23 05.50 S Tunn is Pb sladd,  in i mitträcket, nya sladdar, över i motriktad körbana genom öppning i mitträcket. 

02-11-11 09.50 S Packsnö Pb kör in i mitträcket.

02-11-11 12.30 S Pb får sladd och kör ned i diket.

02-11-19 17.10 S Lös snö Pb tvingas till undanmanöver för annat fordon, får sladd och kör in i mitträcket.

02-11-20 16.55 S Tunn is Pb med släp hamnar utanför vägbanan efter vindkast.

02-11-25 08.45 S Tunn is Pb kör emot mitträcket, får sladd och kör ned i diket.

02-11-28 11.55 U Tunn is Lb tvingas till undanmanöver för Pb som bromsar, får sladd och kör in i mitträcket.

02-12-02 10.55 S Tunn is 2 Pb kör av okänd anledning av vägen.

02-12-05 ? Mörkt S Tunn is 1 Pb får sladd, åker av vägen och voltar.

02-12-27 00.20 S Tunn is Pb får kast och kör in i mitträcket.

02-12-27 10.27 O Tunn is 1 Lb med släp kolliderar med plogbil vid omkörning, ytterligare två Pb blir inblandade i olyckan.

02-12-27 12.00 U Tunn is 3 Lb bromsar för framförvarande, tre bakomvarande Pb kör in i varandra.  
 

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 genom-
körning av lätta fordon saknades. Öppningen var avsedd enbart för arbetsfordon. 
Därefter inträffade en singelolycka där en personbil med släp har bromsat med 
anledning 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 
avkörning åt höger, en med en lindrigt skadad efter påkörning av mitträcket och 
en 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 blev 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 var 16 stycken varav en på övergång två till ett 
körfält. 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 förutom att bredden är 14 m. Under drygt 14 
månader fram till årskiftet 2002/03 har 10 personskadeolyckor med 8 svårt 
skadade och 9 lindrigt skadade inträffat. Första personskadeolyckan är en varia-
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olycka där en moped kört in i mitträcket efter att ha prejats av en personbil. Den 
allvarligaste olyckan är en avsvängsolycka i nod med 4 svårt skadade. Föraren 
blev bländad av solen. Ytterligare en avsvängsolycka med 2 svårt skadade har 
inträffat, denna gång i korsning på länk. En personbil körde in i en lastbil, som 
skall svänga höger i korsningen. 

För tiden efter oktober 2001 är olyckskvoten 0,26 per miljon axelparkm, vilket 
är normalt. Skadekvoten på 0,17 ligger något över genomsnittet för alla MLV-
objekt men DSS-kvoten är mycket hög, hela 0,078 per miljon axelparkm. Efter-
som fyra DSS-fall inträffat i nod blir DSS-kvoten för länk hälften eller 0,039. 
Notera att alla personskador inträffat efter att hastighetsgränsen höjts till 
110 km/h. DSS-kvoten för länk under tiden med 110 km/h är 0,063 per miljon 
axelparkm. 

Antalet räckespåkörningar är högt, hela 77 stycken, men 32 stycken inträffade 
under tre dygn med ogynnsamt väder 29–31 januari 2002. Under det första av 
dessa tre dygn inträffade 14 påkörningar då snödrev och hård vind rådde. De 
följande två dygnen inträffade 18 påkörningar vid kall väderlek och troligen med 
snörök. De 14 påkörningarna under första dygnet borträknas hädanefter från 
statistiken. Då återstår 63 räckespåkörningar under drygt 14 månader vilket gör en 
räckeskvot på 0,62 per miljon axelparkm. Om alla 77 beaktas blir kvoten 0,75 per 
miljon axelparkm. 

 
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 norr-
ut 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 
inrymmer 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 
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. 
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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. 

De totala kostnaderna uppgår till ca 140 Mkr. Detta innebär en kostnad på 
10,55 miljoner per km väg. Det är ca 5–7 gånger högre kostnad än för normal 
2+1-väg. 

 
4.2 Trafiksäkerhetsutfall 
Under 14 månader från 1 november 2001 då vägen öppnades fram till årskiftet 
2002/03 har det inträffat 15 olyckor, varav tre 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.

020809 16.15 Dagsljus O2 Torrt 2 Lb i vänstra körfältet skulle byta fil, sammanstötte med Pb som körde in i mitträcket.

020814 14.30 Dagsljus U1 Torrt Pb tvingades bromsa tvärt för Pb som stod mitt i korsning, påkörd av Pb bakifrån.

020904 16.30 Dagsljus V0 Torrt Okänt fordon som kört in i mitträcket.

020915 20.01 Mörkt S0 Torrt Pb med husvagn uppmärksammade inte cirkulationsplats, körde in i rondellen, husvagnen slog runt.

020921 18.50 Dagsljus V0 Vått Pb körde in i mitträcket, två mötande Pb skadades av lösa delar.

021002 10.00 Dagsljus S1 Torrt Pb kör in i mitträcket vid övergång två till ett.

021008 okänt Okänt S0 Torrt Pb körde rakt fram i rondellen, har senare kört ned i diket.

021202 04.45 Mörkt S0 Vått Lb med släp, släpet lossnade i rondellen.

021221 16.50 Mörkt U1 Vått 1 Pb bromsade innan cirkulationsplats, påkördes bakifrån av annan Pb.  
 
Två av personskadeolyckorna är omkörningsolyckor där fordon kört in i mitt-
räcket i samband med omkörningen. Den tredje olyckan är en upphinnandeolycka 
vid inbromsning före cirkulationsplats. 

Utfallet innebär en olyckskvot på 0,22 per miljon apkm, vilket är relativt lågt. 
Skadekvoten ligger på 0,06 per miljon axelparkm vilket är långt under medel-
värdet för MLV-objekten med 2+1-utformning. 

Dessutom finns rapporter om en hel del trafikmissöden under första tiden efter 
öppnandet. Under den två månader långa snöfria perioden efter öppnandet av 
vägen har det inträffat ett antal uppkörningar, 10–15 stycken, i själva rondellen i 
de tre nybyggda cirkulationsplatserna. Uppkörande fordon har varit både person-
bilar 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. 
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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 
plananslutningar både av enskilda och allmänna vägar liksom av åker- och skogs-
anslutningar 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 
koncentration 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. 

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 
användes som sidoräcke. 

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

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.  

Den totala kostnaden har uppgått till 57 Mkr vilket gör 4,0 miljoner kr per km. 
 

5.2 Trafiksäkerhetsutfall 
Efter att vägen öppnades för trafik 28 november 2001 fram till årsskiftet 2002/03 
har tre personskadeolyckor med totalt fem lindrigt skadade inträffat (enligt uppgift 
dessutom fyra egendomsskadeolyckor). Förteckningen nedan redovisar de tre 
olyckorna. 
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Åmål-Säffle
Öppnades 2001-11-28 (2001-10-24 enligt VDB)

Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

02-05-06 14.40 S1 3 Pb, sannolikt punktering, sladd och hamnat i diket.

02-06-06 19.00 A3 1 Pb skall svänga vänster från Rv 45, kolliderar med Pb från motsatt håll.

02-07-11 17.30 Dagsljus U1 Torrt 1 Pb hade stannat i fordonskö p.g.a. buskröjning, påkördes bakifrån av annan Pb.  
 
Den första olyckan är en singelolycka med avkörning höger efter punktering. Den 
andra är en avsväng från primärvägen på länk med kollision med mötande fordon. 
Den tredje olyckan är en typisk upphinnandeolycka i kösituation. Fem lindrigt 
skadade gör en skadekvot på 0,14 vilket är normalt. 

Totalt har 13 räckespåkörningar rapporterats, fem i enfältigt avsnitt och en i 
övergång två till ett. Detta gör en räckeskvot på 0,36, vilket är ett normalt värde 
för en MLV med måttligt med vinterväglag. 
 
6 E65 Börringe–Skurup 
Vägobjektet Börringe–Skurup är 9,0 km långt. Vägbredden inom objektet var 
innan ombyggnad 12–12,5 m. Tillåten hastighet är 90 km/h och trafiken uppgick 
1998 till ca 9 400 f/årsdygn med ca 8,5 % tunga fordon. Detta innebär nu 2002 ett 
ÅDT på ca 10 400 fordon eller 11 300 axelpar/årsdygn. 

Vägobjektet har på huvuddelen av sträckan 2+2 körfält med vägbredden 
15,75 m och med en parallellväg för GC-trafik. Vid två plankorsningar är det 
öppningar i mitträcket och ett genomgående körfält i varje riktning. 

Ombyggnadsarbetena startade under år 2000 och avslutades i slutet på 2001. 
Officiellt öppnades vägen den 1 februari 2002. 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 parallell GC-väg.  

 
Kostnader för åtgärderna har angetts vara ca 100 Mkr. Då ingår utgifter för mitt-
räcke, vägmarkering, breddökning, beläggningsarbeten, nya vägmärken, belys-
ningsåtgärder i vägskäl, sidoräcken samt släntåtgärder. Dessutom har separat GC-
väg anlagts och utfartssanering har skett. Hänsyn har även tagits till utrycknings-
fordon och driftfordon.  

Utöver åtgärdskostnaderna ger marklösen (6,5 Mkr), projektering (2 Mkr) och 
byggledning (150 kkr) en totalkostnad på ca 108,7 Mkr (12,1 Mkr/km). 

Under 11 månader från 1 februari 2002 då vägen öppnades fram till årsskiftet 
2002/03 har det inträffat sju olyckor med tillsammans 3 svårt skadade och 8 lind-
rigt skadade (egendomsskadeolyckor redovisas inte för detta objekt). Förteck-
ningen nedan redovisar samtliga personskadeolyckor fram till årskiftet 2002/03. 

 
Börringe-Skurup 2+2

Datum Kl Ljusförh Oltyp Väglag D SS LS Olycksbeskrivning

02-02-22 13.15 Dagsljus S1 Lös snö 1 Pb fick sladd och kanade in i vägräcket till höger.

02-07-17 17.30 Dagsljus S1 Torrt 1 Pb körde av vägen, över cykelväg och genom viltstängsel.

02-07-28 11.45 Dagsljus U1 Torrt 1 Pb omkörd strax innan avsmalning, bromsar och påkörs bakifrån.

02-08-08 21.53 Mörkt K3 Torrt 2 Pb kör ut från STOP, påkörs av Pb på E65-an, kraftig kollision. Nodolycka

02-08-24 15.30 Dagsljus K6 Torrt 2 2 Pb lämnar inte företräde, påkörs av Pb på E65-an. Nodolycka

02-09-23 21.15 Mörkt S1 Torrt 1 Pb körde av okänd anledning av vägen, slog runt och hamnade på taket.

02-10-29 17.30 Mörkt V0 Vått 1 Pb kör in i mitträcket, hjulet slits loss. Pb kolliderar med hjuletpå andra sidan.

02-11-14 19.54 Mörkt K7 Vått 1 Pb ser inte bil som kommer från mindre väg, får sladd och voltar. På länk  
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Det finns två singelolyckor med avåkning till höger med vardera en svårt skadad. 
Det första olycksfordonet fick sladd och åkte in i sidoräcket till höger, det andra 
voltade i diket och hamnade på taket. 

De allvarligaste olyckorna är tre korsande kursolyckor med tillsammans två 
svårt skadade och fem lindrigt skadade. I två fall har utfart skett utan att lämna 
företräde till fordon på E65. 

Utfallet innebär en skadekvot på 0,35 per miljon apkm, vilket är högt över 
genomsnittet för MLV-objekten med 2+1-utformning. Fyra svårt skadade ger en 
mycket hög DSS-kvot på 0,118 per miljon axelparkm. Men två av dessa ligger i 
nod. DSS-kvoten för länk är 0,059 per miljon axelparkm, vilket är det högsta för 
samtliga objekt som är med i uppföljningen. Men observera att det är små tal, 
såväl för utfall som för trafikarbete. Det senare är bara 34 miljoner apkm. 
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