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Förord 
Inom Vägverket (VV) påbörjades 1998 ett utvecklingsprogram benämnt alterna-
tiva 13 m-vägar. Syftet med detta program är att på ett kostnadseffektivt sätt öka 
trafiksäkerheten på befintliga 13 m-vägar och motortrafikleder (ML) med väsent-
ligt lägre investeringskostnader och mindre intrång än vid traditionella åtgärder. 
Programmet omfattade sex objekt med mitträcke (2+1-väg eller 2+2-väg). 
Vägverket beslutade våren 2000 att införa 2+1-väg med mitträcke på ytterligare 
ett drygt tiotal motortrafikleder 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 till-
kommande 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, 
utformning, 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 
• Halvårsrapport 2-02, VTI notat 45-2003 
• Halvårsrapport 1-03, VTI notat 36-2004 

 
Detta notat utgör Halvårsrapport 2 för 2003. Förutom sedvanlig utvärdering av 
trafiksäkerhetseffekter och räckespåkörningar redovisas i denna rapport resultatet 
från uppföjningar av vägslitage (spårdjupsmätningar) och driftkostnader.  

Projektledare för utvärderingen hos VTI är Arne Carlsson, som skrivit mer-
parten av texten och svarat för sammanställning och redigering av denna rapport. 
Ulf Brüde, VTI, har bidragit med sammanställning i tabeller av olycksutfall och 
regressionsanalyser. 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 januari 2005 

 
 

Arne Carlsson 
Projektledare 
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Sammanfattning 
Bakgrund och syfte 
Detta är den 12:e utvärderingsrapporten i Vägverkets (VV:s) utvecklingsprogram 
alternativa 13 m-vägar, sedan 2002 benämnt ”Uppföljning mötesfria vägar”. 
Syftet med programmet är bl.a. att finna och klarlägga standard- och kostnads-
nivåer för föreslagna åtgärder samt att klarlägga framkomlighets-, trafiksäkerhets- 
och miljöeffekter. Denna rapport redovisar uppföljningen till och med december 
2003, men på grund av eftersläpning i tid redovisas även en del data och resultat 
per den 1 juli 2004.  

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 huvudsakligen inom befintligt vägområde. Effekten be-
dömdes överslagsmässigt till ca 20 till 30 % men kanske ända upp till 50 % 
minskning av antalet döda och svårt skadade (länk exklusive viltolyckor), att jäm-
föra med ca 65 % för motorväg (MV). 2+1-väg med räcke (inom VV numera be-
nämnt 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. 
Effekterna av 2+1 med enbart vägmarkering 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 förutom Stockholm. 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 utvärderingen fem 
objekt som är 2+1-väg med enbart vägmarkering samt fyra 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 juni 2004 ca 960 km öppnade mötesfria vägar, se tabell 
på sidorna 22–24, varav ca 435 km utgörs av MML-objekt och resterande 
525 km av MLV-objekt. Av totalt ca 960 km väg ingår ca 750 km i uppfölj-
ningen i detta notat, 405 km med MML och 345 km med MLV. Till detta skall 
läggas totalt 85 km med fyrfältsväg, Alt 4 fält med bredden 18,5 m och MLV 2+2 
med bredden 16 m. 
 
Trafiksäkerhetsresultat mötesfria vägar 
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 (oavsett hastighetsgräns) omkom årligen ca 60 i 
mötes-/omkörningsolyckor som slutat i kollision med mötande (ca 10 på motor-
trafikled (ML) och ca 50 på vanliga 13 m-vägar). Dessutom omkom ytterligare ca 
20 i singelolyckor (nästan samtliga på vanliga 13 m-vägar). 

Ett mitträcke skulle som bäst kunna medföra en reduktion av dödade med 80 % 
på motortrafikleder och 60 % på vanliga 13 m-vägar i olyckor på väglänk. För 
antalet dödade och svårt skadade (DSS) är motsvarande värden 70 % respektive 
50 % av alla länkolyckor exklusive viltolyckor. Detta enligt antagandet att alla 
svåra mötes- och omkörningsolyckor samt alla svåra singelolyckor mot mitten 
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elimineras av en räckeslösning och att inga ”nya” svåra olyckor skulle uppstå. 
Vägverket och VTI bedömde gemensamt den sannolika effekten till 20 till 30 % 
och i bästa fall upp till 50 % sett över de ca 300 mil väg som enligt förstudien 
kunde vara aktuella för ombyggnad. 

 
Motortrafikleder MML 
I uppföljning av olycksutfallet t.o.m. december 2003 ingår ca 405 km s.k. mötesfri 
motortrafikled MML (28 objekt) att jämföra med 375 km och 26 objekt i juni 
2003. De flesta objekt är 13 m breda med mer eller mindre omfattande sido-
områdesåtgärder, förbättrad beläggning och väsentligt höjd vinterstandard samt 
förbättrade påfarter. Cirka hälften av totala trafikarbetet har hastighetsgräns 
110 km/h och andra hälften 90 km/tim. Region Norr och Mitt har i stor utsträck-
ning 110-sträckor. Skillnaderna i ren vägstandard är sannolikt små. 

DSS-kvoten för länk ligger på nivån 0,020 per miljon axelparkm baserat på 
67 DSS och 3 335 miljoner axelparkm att jämföra med 0,020 baserat på 
2 660 miljoner axelparkm i juni 2003. Objekt med 90 km/h har en markant lägre 
DSS-kvot än 110-objekten, 0,016 jämfört med 0,024, i stort sett samma differens 
som i förra halvårsrapporten. Singelolyckor svarar för ca 60 % (samma som i den 
förra halvårsrapporten) av de svårt skadade och upphinnandeolyckor svarar för 
hälften av övriga 40 %. Per december 2003 har fyra personer dödats, en cyklist, 
två fotgängare och en bilförare. Detta antal gäller även för alla MML-objekt på 
totalt 435 km. 

Utfallet på 110-objekten motsvarar ca 40–46 % reduktion av döda och svårt 
skadade på länk jämfört med normalvärdena för motortrafikleder (sidoområde B 
till C). Reduktionen av dödade är större. Vidare ligger DSS-kvoten ca 80 % över 
normalvärdet för bästa motorväg med 110 km/h med mitträcke och sidoområde av 
A-typ, enligt jämförelse med data för MV i EVA-modellen. Ovanstående resultat 
för 110 innebär en marginell förbättring jämfört med föregående halvårsrapport.  

Utfallet kan jämföras med ”potentialen” (mötes-, omkörnings- och singel-
olyckor mot vänster) i förstudien på 78 % för ML med 110 km/h. De 40 inträffade 
DSS-fallen på de 28 objekten med 110 km/h uppdelat på olyckstyp är följande 
jämfört med förstudiens hypoteser: 

• Mötesolyckorna har eliminerats och omkörningsolyckorna reducerats 
markant. 

• Singelolyckorna har ökat något. Det finns 25 DSS i singel vilket ger en 
kvot på 0,0152. Detta innebär något högre kvot (0,0132) än i ett olycks-
material från 1994–98 och i stort sett samma som i förra halvårsrapporten. 

• Upphinnandeolyckor har ökat markant från en låg nivå. Elva DSS ger en 
kvot på 0,0067, vilket nästan är en tredubbling jämfört med 90-talets ML-
data på 0,0025. Även detta är samma som i föregående rapport. 

• Variaolyckor och oskyddade är fåtaliga och i stort sett oförändrade. 
 

Slutsatsen är att maxantagandet i förstudien om halvering av antal skadade i 
singelolyckor ej infriats. Detta beror delvis på att det finns olyckor där ett fordon 
kört in i mitträcket och sedan styrt ner i höger dike och delvis på att sidoområdena 
åtgärdats i begränsad omfattning. Dessutom har antalet DSS i upphinnande-
olyckor tredubblats och dessa utgör 28 % av totala utfallet på 110-objekten. 
Singel plus upphinnande svarar för 90 % av alla DSS-fall. Men notera att mate-
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rialet blir litet när det bryts ner på olyckstyper och därmed blir osäkerheten stor. 
Men jämfört med förra halvårsrapporten är det bara marginella förändringar.  

Utfallet på 90-objekten motsvarar ca 55–60 % reduktion av döda och svårt 
skadade på länk jämfört med normalvärdena för motortrafikleder (sidoområde B 
till C). Ett dödsfall har inträffat, en fotgängare gående på vägbanan. Vidare ligger 
DSS-kvoten ca 55 % över normalvärdet för bästa motorväg med 90 km/h med 
mitträcke och sidoområde av A-typ. Ovanstående resultat för 90 km/h innebär 
nästan identiskt samma värden som i föregående halvårsrapport 

Utfallet i DSS-kvot för 90-objekten är ca 20 % lägre än genomsnittet av samt-
liga objekt (0,020 enligt ovan). I förstudien var materialet för ML med 90 km/h 
mycket begränsat, endast 34 DSS-fall under nästan sex år observerades. Men 
utfallet för ML var i förstudien ungefär som för vanlig 13 m väg. Därför används 
olycksdata från 13 m väg och ML för en analys av MML 90. 

De 32 inträffade DSS-fallen på 90-objekten uppdelat på olyckstyp är följande 
jämfört med förstudiens hypoteser: 

• Det finns 1 mötesolycka (förare kört in på fel väghalva) och omkörnings-
olyckorna (3 stycken) har reducerats med över 50 %. 

• Singelolyckorna har minskat. Det finns 16 DSS i singel vilket ger en kvot 
på 0,0095. Detta innebär ca 25 % reduktion (från 0,0131) jämfört med ett 
olycksmaterial från 1994–98 och något lägre än i förra halvårsrapporten. 

• Upphinnandeolyckor har ökat från en låg nivå. Fem DSS ger en kvot på 
0,0030, vilket nästan är en tredubbling jämfört med 90-talets 13 m plus 
ML-data på 0,0011. Utfallet är något lägre än i föregående rapport. 

• Variaolyckor och oskyddade är fåtaliga (2 stycken) och har en reduktion på 
ca 80 %. 

• Utfallet i nodolyckor med DSS-fall (5 totalt) har ej ökat utan ligger på 
samma nivå som en genomsnittlig ML med 90 km/h. Men på grund av 
stor reduktion i länkkvot blir andelen i nod hög (ca 15 % mot 7 % för ML). 

 
Slutsatsen är att antal DSS i singelolyckor har en bättre utveckling än för MML 
110. Antalet DSS i upphinnandeolyckor har precis som för MML 110 tredubblats 
men från en lägre nivå. Singel plus upphinnande svarar för knappt 80 % av DSS-
utfallet på länk på MML med 90 km/h, en minskning från 90 % i förra rapporten. 
Men återigen skall påpekas att materialet blir litet när det bryts ner på olyckstyper 
och därmed blir osäkerheten stor. Men precis som för 110-objekten är det bara 
marginella förändringar jämfört med förra halvårsrapporten. 

Jämfört med föregående halvårsrapport är förändringarna i DSS-kvot således 
små. Det synes finnas en klar skillnad i effekt mellan 90 och 110-objekt (50 % 
högre DSS-kvot på 110-objekten). Följande bedömning görs av den långsiktiga 
effekten för DSS-olyckor på länk (exklusive viltolyckor): 

• MML 90 km/h har en reduktion på 50–60 % i DSS-kvot räknat på ML 90 
med sidoområde C 

• MML 110 km/h har en reduktion på 40–50 % i DSS-kvot räknat på ML 
110 med sidoområde C 

• D-kvoten antages vara 12 % av DSS-kvoten för båda hastighetsgränserna, 
vilket är en minskning jämfört med tidigare bedömningar. Detta innebär en 
reduktion med 70–80 % jämfört med ML med sidoområde C. 
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Effekten i varje enskilt fall är beroende av hur vägen såg ut innan och hur mycket 
sidoområdes- och andra åtgärder som vidtas. Ju fler sidoområdesåtgärder som 
utförs desto större effekt. Ovanstående bedömning innebär följande intervallskatt-
ningar av DSS-kvoten och dödskvoten på länk (exklusive viltolyckor) för MML: 

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

MML 110 0,023–0,027 0,0028–0,0032 
MML 90 0,015–0,019 0,0018–0,0023 

 
För dödskvoten innebär värdena i tabellen en reduktion med 75–80 % för MML 
med 110 km/h och 72–78 % för MML 90 km/h jämfört med ML med mot-
svarande hastighetsgräns. Att reduktionen i dödskvot är större för 110 km/h beror 
på att ML med 110 har en markant hög kvot. 

Skillnaden i skattningen av DSS-kvot, som bygger på utfallet hittills, mellan 
110 och 90 km/h enligt tabellen ovan är ca 50 % högre för 110 km/h, vilket är 
avsevärt högre än vad som kan förklaras av den s.k. potensmodellen och uppmätta 
hastigheter på olika objekt. Eftersom skillnaden i vägstandard sannolikt är liten 
eller obefintlig borde effekten av att höja hastighetsgränsen från 90 till 110 km/h 
bli drygt 30 % i DSS-kvot och ca 45 % i D-kvot. Mot ovanstående bakgrund kan 
man ställa frågan om potensmodellen är tillräckligt förklarande för 2+1-
vägar. Frånvaro av bred vägren kan relativt sett betyda mer vid 110 än vid 
90 km/h. Vidare kanske effekten av ett mitträcke är mer optimal vid hastigheter 
kring 90–95 km/h. 

Enligt ovan finns nu 435 km mötesfria motortrafikleder (varav 405 km ingår i 
uppföljningen). Dessa 435 km har ett årligt trafikarbete på ca 1 530 miljoner 
axelparkm, varav ca 65 % med hastighetsgräns 110 km/h. Sett över ett år hade 
kunnat förväntas ca 17,5 dödade (och 48 svårt skadade) på länk om inga 
åtgärder hade vidtagits (räknat på sidoområde C). Ovanstående bedömning på i 
snitt ca 50 % innebär en reduktion av ca 32 DSS per år på alla MML-objekt, 
varav drygt 13 dödade beräknade efter en effekt på 75 % på enbart dödade. 

 
13 m-vägar MLV 
I uppföljning av olycksutfallet t.o.m. december 2003 ingår ca 345 km mötesfri 
landsväg MLV (27 objekt), en ökning med 120 km (och 8 objekt) sedan förra 
utvärderingen. Åtgärdsnivån varierar kraftigt mellan objekten men ambitionsnivån 
har varit hög när det gäller att begränsa antalet anslutningar och att bygga 
parallellvägar men vissa regionala skillnader finns troligen. Dessutom finns två 
objekt med s.k. 2+2-utformning på tillsammans 22 km. 

Utfallet på dessa 27 objekt är 2 döda och 31 svårt skadade varav 11 svårt 
skadade i korsning mellan statliga vägar. Detta ger en DSS-kvot för länk på 
0,017 per miljon axelparkm, baserat på ca 1 270 miljoner axelparkm med hastig-
hetsgräns 90 km/h eller 110 km/h. Denna kvot innebär en minskning från 0,019 i 
förra halvårsrapporten. Räknat på länk plus korsning är utfallet i DSS-kvot 0,026 
per miljon apkm (marginell ökning från 0,025 i förra halvårsrapporten). Singel-
olyckor svarar för ca 40 % av de svårt skadade eller dödade (inräknat korsnings-
olyckorna). Därpå följer korsande/avsvängsolyckor med ca 30 %. Omkörnings-
olyckor svarar för 20 % av andelen DSS-fall. Olyckan med en dödad var en typisk 
singelolycka med sladd, där en personbil efter sladd kört ner i diket och hamnat på 
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taket. Den andra dödsolyckan är en bilist som kört in i eller träffats av nedfallande 
träd vid storm. 

Enbart fyra objekt har för närvarande hastighetsgränsen 110 km/h och för 
dessa är trafikarbetet 223 miljoner apkm. Detta är för litet för att göra en säker 
effektskattning. Men utfallet är en DSS-kvot för länk på 0,031, vilket ligger klart 
under normalvärdet för 13 m med 110 km/h (0,051 med sidoområde C). För länk 
plus nod blir totala DSS-kvoten 0,049 per miljon apkm, ca 55 % högre än rena 
länkkvoten. Men materialet är litet. 

För 90-objekten är materialet större. Med trafikarbetet 1 050 miljoner apkm 
erhålles en DSS-kvot för länk på 0,0143 per miljoner apkm, vilket är lägre än 
utfallet på MML med 90 km/h (samt minskning från 0,0175 i förra halvårs-
rapporten). Jämfört med normalvärdet för 13 m med 90 km/h och sidoområde C 
erhålles en reduktion med 66 % i antal DSS. För länk plus nod blir utfallet i total 
DSS-kvot 0,021 per miljon apkm, ca 50 % högre än länkkvoten. 

I förstudien noterades en potential för 13 m-väg med 90 km/h på 54 % 
reduktion av DSS. Detta grundas på att mötes- plus omkörningsolyckor svarade 
för 36 % av antalet DSS och singelolyckor också för 36 %. Utfallet är 66 % för 
MLV 90 km/h. 

De 22 inträffade DSS-fallen på 90-objekten har uppdelats på olyckstyp och 
resultatet jämförs med motsvarande DSS-kvot i ett olycksmaterial från 90-talet på 
enbart 13 m med 90 km/h. 

• Mötesolyckor har helt eliminerats men omkörningsolyckor har ett svagt 
ökat utfall. Det finns 5 DSS i tre omkörningsolyckor, vilket ger en kvot på 
0,0048. 

• Singelolyckorna har reducerats. Det finns 8 DSS i singel vilket ger en kvot 
på 0,0076. Detta innebär en reduktion med ca 40 % från jämförelsemateria-
let och en liten minskning jämfört med förra rapporten. 

• Upphinnandeolyckor har oförändrad kvot. Enbart 1 DSS innebär en kvot på 
0,0010, påtagligt lägre än för MML-objekten. 

• Enbart 1 DSS i avsväng/korsande kurs på länk innebär en avsevärd 
reduktion med ca 80 %. 

• Variaolyckor och oskyddade har inget utfall i DSS. 
• Utfallet i nodolyckor med DSS-fall (7 totalt) har ej ökat utan ligger på 

samma nivå som en genomsnittlig 13 m väg med 90 km/h. Men på grund 
av stor reduktion i länkkvot blir andelen i nod hög (ca 30 % mot 15 % för 
13 m väg). 

 
En slutsats är att omkörningsolyckor ej har reducerats. Vidare har antal skadade i 
singelolyckor ett bättre utfall än för MML med nästan en halvering. Antalet DSS i 
upphinnandeolyckor är oförändrat i motsats till MML där en markant ökning (från 
låg nivå) kan observeras. Singel plus upphinnande svarar för 60 % av DSS-utfallet 
på länk, väsentligt lägre än för MML-objekten och oförändrat jämfört med 
föregående rapport. Vidare har avsväng/korsande kurs på länk reducerats med 
80 %, vilket torde bero på den sanering och upprustning av anslutningar som görs. 
Någon ökning i nod (knutpunktsolyckor) kan ej observeras utan dessa är oföränd-
rade men andelen är hög. Notera att ovanstående slutsatser bygger på små tal med 
stor osäkerhet. Men förändringarna från föregående halvårsrapport är genom-
gående små. 
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Materialet för MLV är mindre omfattande än för MML. Men tendensen är 
densamma. DSS-kvot och olycksreduktion är mycket samstämmiga för hastig-
hetsgränsen 90 km/h. För MLV med 110 km/h synes effekten vara lägre än för 
90 km/h precis som för MML-objekten. Med ledning av MML-resultaten görs 
följande bedömning av den långsiktiga effekten för länkolyckor på MLV: 

• MLV 90 km/h har en reduktion på 50–60 % i DSS-kvot räknat på 13 m 90 
med sidoområde C 

• MLV 110 km/h har en reduktion på 40–50 % i DSS-kvot räknat på 13 m 
110 med sidoområde C 

• D-kvoten antages vara 12 % av DSS-kvoten för båda hastighetsgränserna, 
vilket är en minskning jämfört med tidigare bedömningar. Detta innebär en 
reduktion med 65–75 % jämfört med 13 m med sidoområde C. 

 
Effekten är beroende av hur vägen såg ut innan och hur mycket sidoområdes- 
och andra åtgärder som vidtas. Ovanstående bedömning innebär följande inter-
vallskattningar av DSS-kvoten och dödskvoten på länk (exklusive viltolyckor) för 
MLV: 
 

Hast. gräns DSS per milj. apkm D per milj. apkm 
MLV 110 0,026–0,031 0,0031–0,0037 
MLV 90 0,017–0,021 0,0020–0,0025 

 
För dödskvoten innebär värdena i tabellen en reduktion med 65–70 % för MLV 
med 110 km/h och 70–75 % för MLV 90 km/h jämfört med 13 m väg med 
motsvarande hastighetsgräns. 

Skillnaden i skattningen av DSS-kvot, som bygger på utfallet hittills, mellan 
110 och 90 km/h enligt tabellen ovan är ca 50 %, vilket är avsevärt högre än vad 
som kan förklaras av den s.k. potensmodellen och uppmätta hastigheter på olika 
objekt. Detta är samma förhållanden som för MML-objekten ovan. Utfallet på 
MLV (med ett litet material för MLV 110 km/h) skiljer med ca en faktor 2 mellan 
90 och 110 km/h. 

Enligt ovan finns nu 525 km mötesfria landsvägar (varav 345 km ingår i upp-
följningen). Dessa 525 km har ett årligt trafikarbete på ca 1 400 miljoner axel-
parkm, varav ca 20 % med hastighetsgräns 110 km/h. Sett över ett år hade kunnat 
förväntas ca 11 dödade (och 51 svårt skadade) om inga åtgärder hade vidtagits 
(räknat på sidoområde C). Ovanstående bedömning på drygt 50 % effekt innebär 
en reduktion av ca 33 DSS per år på alla MLV-objekt, varav 8 dödade beräknade 
efter en effekt på 70 % på enbart dödade. 

Ovanstående uppskattningar för reduktion i årligt antal dödade blir drygt 21 för 
MML och MLV tillsammans. Skattningen bygger på ett normalutfall utan åtgärd 
enligt EVA-modellen och en beräknad reduktion med de dödskvoter som redo-
visas i tabeller ovan. Dessa D-kvoter är avsevärt högre än det verkliga utfallet 
hittills, som ligger på 0,0015 per milj. apkm. per december 2004. Dessutom var 
utfallet på ML och 13 m-vägar under åren 1998–2000 högre än i EVA. Den 
genomsnittliga dödskvoten på dessa vägtyper var 0,0107. Om i stället dessa utfall 
användes erhålles en reduktion på (0,0107–0,0015)*2930=27 dödade per år. 
Således kan sägas att effekten av alla 2+1-objekt färdigställda i mitten på 2004 ger 
en årlig reduktion i antal döda i intervallet 21–27. 
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MLV med 2+2-utformning samt Alt 4 fältsväg 
Inom ramen för utvecklingsprogrammet har två objekt med 2+2-utformning med 
bredden 15,75 m öppnats. Utfallet per 30 juni 2004 är 8 svårt skadade och 32 
lindrigt skadade. Men sex olyckor med tillsammans 4 svårt skadade och 11 
lindrigt skadade har inträffat i korsning mellan statliga vägar. Detta ger en DSS-
kvot på länk på 0,016 per miljon axelparkm men räknat på ett litet trafikarbete på 
enbart 250 miljoner axelparkm. Denna kvot är något högre än för de vanliga 
MLV-objekten med 2+1-utformning och 90 km/h. Räknat på länk plus korsning 
är utfallet i DSS-kvot 0,032 per miljon apkm, ungefär 50 % högre än för MLV-
objekten med 2+1. Sammanfattningsvis är utfallet på 2+2-objekten ungefär 
samma som för MLV med 90 km/h. 

I detta sammanhang jämförs med utfallet på alternativ fyrfältsväg (Alt 4 F med 
18,5 m bredd). Denna vägtyp har två körfält per riktning utan plankorsningar. 
Fyra objekt (alla med 110 km/h och hög sidoområdesstandard) på tillsammans 
63 km har öppnats med ett samlat trafikarbete på 760 miljoner axelparkm per 
30 juni 2004. Utfallet är 3 döda, 15 svårt skadade och 92 lindrigt skadade, alla i 
länk-olyckor. Dödsfallen är varia-, korsande kurs- och upphinnandeolyckor. 
Utfallet innebär en DSS-kvot på länk på 0,024 per miljon axelparkm, samma som 
för MML-objekten med 110 km/h. Men trafikarbetet är mindre än hälften mot 
MML med 110. 

Utfallet i singelolyckor är 10 DSS, vilket innebär oförändrad kvot jämfört 
med ett olycksmaterial för ML 110 km/h från 90-talet. Mötesolyckorna har 
eliminerats och omkörningsolyckorna har halverats (litet material). I upphinnan-
deolyckor finns 3 DSS vilket innebär en ökning och dessa utgör 17 % av totala 
utfallet. Singel plus upphinnande svarar för 70 % av alla DSS-fall. Men om 3 DSS 
i en korsande kursolycka räknas bort som ett särfall utgör singel plus upphinnande 
87 % av utfallet. Det är samma tendens som på MML 110. 

Sammanfattningsvis är utfallet på Alt 4 F-objekten ungefär samma som för 
MML med 110 km/h om man bortser från korsande kurs olyckan. 

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 4 F. Tabellen nedan redovisar 
skattningar av DSS-kvoten och dödskvoten på länk (exklusive viltolyckor). Döds-
kvoten antas vara 13 % av DSS-kvoten, något högre än för MML och MLV. 

 
Vägtyp DSS per milj. apkm D per milj. apkm 

Alt 4 F 18,5 m 110 0,022–0,028 0,0029–0,0036 
MML 2+2 16 m 110 0,022–0,028 0,0029–0,0036 

 
Notera att skattningen för 2+2 är högre än aktuellt utfall på de två objekten som 
redovisats ovan. Men dessa har 90 km/h medan skattningen är gjord för MML 
med 110 km/h, som förväntas ha ca 50 % högre utfall. Det finns i dagsläget inget 
som helst underlag för att kunna påstå att en fyrfältsutformning 110 km/h med 
16 m eller 18,5 m skulle ha en påtagligt lägre DSS-kvot än MML med 
110 km/h. 
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2+1 med målning 
Räknat till och med september 2003 har det funnits 60 km 2+1-väg med enbart 
målning (5 objekt varav 3 med ML-utformning), alla med 90 km/h. Fyra av dessa 
objekt har försetts med mitträcke under den tid utvecklingsprogrammet har löpt. 
Mycket omfattande sidoområdesåtgärder och förbättrad beläggning har utförts. 
Enda återstående objektet är E22 Björketorp–Nättraby, 12 m bredd med räffling i 
mitten och en separat GC-bana på 1,5 m. Det samlade trafikarbetet är 450 miljo-
ner apkm räknat per juni 2004. 

Totala utfallet i juni 2004 är 4 döda, 7 svårt skadade, varav två i nodolyckor 
och 40 lindrigt skadade. Två av dödsolyckorna med tillsammans två dödade är 
mycket speciella och kan vid analysen exkluderas. Utfallet ger en DSS-kvot för 
länk på 0,016–0,020 per miljon axelparkm utan och med de speciella olyckorna 
medräknade. Detta innebär en reduktion på 48–60 % av döda och svårt skadade 
jämfört med normalvärdena för ML, något lägre reduktion än för MML med 
90 km/h Det torde vara rimligt att anta att effekten av sidoområdesåtgärderna 
ligger på ca 15–20 % reduktion och 35–50 % beror på utformningen med 2+1 kör-
fält. 

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 antages långsiktigt att 2+1 med markering har en reduktion på 
30–40 % (med omfattande sidoområdesåtgärder) för svårt skadade och dödade på 
ML, men någon sådan effekt kan ännu inte säkert fastställas. Ovanstående 
bedömning innebär följande skattningar av DSS-kvoten och dödskvoten på länk 
(exklusive viltolyckor) för ML med 2+1-markering och hastighetsgräns 
90 km/h. I detta fall antages dödskvoten vara 25 % av DSS-kvoten, vilket är ett 
normalvärde för ML. 

 
Hast. gräns DSS per milj. apkm D per milj. apkm 
ML 90 målad 0,023–0,027 0,0057–0,0067 

 
För dödskvoten innebär värdena i tabellen en reduktion med 20–30 % jämfört 
med ML 90 km/h med hastighetsgräns 90 km/h. 
 
Översikt ts-resultat 
I tabellen nedan sammanfattas inledningsvis utfallet för de olika vägtyperna och 
hastighetsgränserna. Tabellen redovisar för varje vägtyp utfallet i DSS-kvot för 
länk plus nod och för enbart länk angivet i antal per miljon axelparkm. Fet stil 
innebär att det samlade trafikarbetet är över 400 miljoner apkm per vägtyp medan 
övriga två har lågt trafikarbete och resultatet för dessa måste bedömas med stor 
försiktighet. För 2+1 målat redovisas genomsnittet i intervallet som erhålles med 
och utan de speciella olyckorna. I sista kolumnen anges reduktionen i faktiskt 
utfall DSS på länk jämfört med förväntade värden ML eller 13 m (om ingen 
åtgärd) med samma hastighetsgräns och sidoområde C. Feta tal anger en signi-
fikant skillnad medan icke feta tal inte signifikant skiljer sig från noll. 
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Typ och 

hastighetsgräns 
Trafikarbete 
milj. apkm 

DSS-kvot 
länk plus 

nod 

DSS-
kvot 
länk  

Reduktion 
DSS länk (%) 

MML 110  1 650 0,024 0,0243 46 
MML 90 1 685 0,019 0,0160 58 
MLV 110  223 0,049 0,031 39 
MLV 90  1 047 0,021 0,0143 66 
2+2 90 (MLV) 250 0,032 0,0161 62 
Alt 4 F 110 760 0,024 0,0237 48 
2+1 målat 90  450 0,022 0,018 53 
 
Som framgår av tabellen har hastighetsgränsen 110 km/h genomgående högre 
kvoter än 90 km/h. Högsta utfallet i DSS-kvot har MML 110 och Alt 4 F 
110 km/h med ca 0,024 som är 50 % högre än för MML med 90 km/h. MLV 
90 har lägre kvot för länk än MML 90 men DSS-kvoten länk plus nod är högre. 
2+1 målat med 90 km/h har enbart ca 15 % högre DSS-kvoter än MML 90. 
Notera att 2+2 med 90 km/h för länk har något högre DSS-kvot än MLV med 
90 km/h. 

De långsiktiga skattningar av DSS-kvoten för länk som redovisats ovan i varje 
avsnitt har sammanfattats i ett stapeldiagram. För jämförelse finns i detta diagram 
även DSS-kvot för MV med sektionen 21,5 respektive 26,5 m. Data för MV 
21,5 m grundar sig mer på rimliga skillnader mot Alt 4 F och MV 26,5 än på 
empiriska data. För MV 26,5 redovisas de DSS-kvoter som finns i EVA, spannet 
motsvarar differensen mellan sidoområde A och C. Diagrammet visas i figur 
nedan. 
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Figur   Skattade DSS-kvoter på länk för mötesfri väg med 90 och 110 km/h samt 
fyrfältig väg och MV med 110 km/h. 
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Följande kommentarer kan göras till diagrammet: 
• MV 26,5 m med 110 km/h har en empiriskt baserad DSS-kvot omkring 0,015 

per miljon apkm (enligt EVA-modellen) 
• MV 21,5 m 110 antas schablonmässigt få 10–20 % högre kvot och ligger då i 

intervallet 0,015–0,020 per miljon apkm 
• I samma intervall ligger MML och MLV med 90 km/h med MLV något högre 
• MML 110 km/h ligger kring 0,025 per miljon apkm och MLV 110 något 

högre kring 0,028. Notera att 2+1 målat med 90 km/h också ligger kring 0,025 
• Bedömningen för 2+2 och Alt 4 F är osäker och täcker därför ett större 

intervall. Mittpunkten ligger på samma värde som MML 110 med 0,025. 
 
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 2003 är för MML-objekt med räckesuppföljning en påkörningskvot 
på 0,56 per miljon apkm, en liten minskning från 0,58 i förra halvårsrapporten. 
Kvoten på MLV-objekten är genomgående lägre. Kvoten för 15 objekt med 
uppföljning är 0,40 per miljon apkm. Om objekt i Region Skåne med uppfölj-
ning till december 2002 inkluderas blir kvoten för MLV 0,35 per miljon apkm. En 
tydlig geografisk skillnad i utfallet av räckespåkörningar kan observeras. Nordliga 
objekt, både MML och MLV (från Mälardalen och norrut), har ett genomsnitts-
värde på 0,57 per miljon apkm medan de sydliga objekten har ett genomsnitts-
värde på 0,41. I de senare ingår då objekten i region Skåne med uppföljning fram 
till och med december 2002. 

För de fyra objekten med 4 F-utformning är den genomsnittliga räckespåkör-
ningskvoten 0,28 per milj. apkm, alltså väsentligt lägre än för MML-objekten. 
Värdet är i samma storleksordning som för de lägsta MML- och MLV-objekten 
enligt ovan. De två objekten med 2+2-utformning och 90 km/h har en räckeskvot 
på 0,36 per milj. apkm, högre än för 4 F-objekten och inte mycket lägre än snittet 
för MLV-objekten. 

Det totala materialet har delats upp på norra och södra Sverige samt på 
hastighetsgränsen 110 och 90 km/h. Inga tydliga slutsatser kan dras av denna 
analys förutom geografiska lägesfaktorn. För MML och MLV tillsammans finns 
dock en skillnad på ca 20 % i räckeskvot mellan 110 och 90 km/h totalt för hela 
landet. 

Beträffande bredden 14 m kan sägas att för objekten i norr kan ingen skillnad 
observeras mellan objekt med 13 och 14 m bredd, vilket gäller för både MML och 
MLV. Men merparten av 14 m-objekten har 110 km/h som hastighetsgräns. I 
söder däremot finns en klar skillnad. Här har 14 m-objekten en kvot på enbart 
0,21 per miljon axelparkm jämfört med 0,48 för 13 m-objekten. Således synes 
det som om ökad bredd får fullt genomslag vid mer gynnsamma klimatförhåll-
anden med lite vinterväglag och främst på MML-objekt. 

För att ytterligare fördjupa analysen och undersöka ett eventuellt breddbero-
ende har försök gjorts med regressionsanalys av materialet. Syftet har varit att 
analysera eller kanske snarare beskriva hur räckespåkörningskvoten (eller antalet 
räckespåkörningar) på 2+1-vägar påverkas av olika faktorer som hastighetsgräns, 
vägtyp, bredd och del av landet. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att 
hastighetsgränsen 110 km/h ökar räckespåkörningarna med 10–15 % men 
bredden 14 m minskar dessa med 10–15 %. En nordlig lokalisering ökar räckes-
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påkörningskvoten med 15–30 %. Om vägtyp MML tas med som förklarande 
variabel medför detta 20–40 % högre kvot för denna vägtyp medan inverkan av 
övriga variabler minskar. Osäkerheten i skattningarna är dock mycket stora. 

I övrigt kan nämnas: 
• Frekvensen av räckespåkörningar har en minskande tendens på E4 

Gävle–Axmartavlan. Jämfört med tiden före oktober 1999 har kvoten för 
påkörningar minskat med ca 30 % men stabiliserats på nivån 0,65–0,70. 
Påkörningsfrekvensen 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 63 % av 
räckespåkörningarna har skett i enfältiga avsnitt efter att belagda bredden 
har ökats med en meter i enfältiga avsnitt mot 65 % för perioden innan. På 
försök har från juni 2001 på E4 Gävle–Axmartavlan den släta inre kant-
linjen ersatts med rainflexlinje i riktning söderut. Detta har gett ett visst 
utslag i antalet räckespåkörningar. Sedan 1 juni 2001 finns 79 stycken på-
körningar söderut mot 99 norrut, vilket är på gränsen för att vara en 
signifikant skillnad. Tendensen mot minskade påkörningar söderut har 
dock avtagit under år 2003 med fördelningen 32 söderut mot 35 norrut. 
Det kan vara så att effekten avtar med mer slitna markeringar. 

• 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 196 
räckespåkörningar inträffat. Kvoten för räckespåkörningar har sjunkit från 
0,84 ner till 0,73. Men av dessa 196 har 134 inträffat i enfältiga avsnitt, 
vilket är 76 %. Denna andel synes vara markant hög men jämfört med tiden 
innan finns en minskning av räckeskvoten i enbart enfältiga avsnitt med ca 
15 %. 

• En uppdelning på avsnitt ger väsentligt högre räckespåkörningskvot för en-
fältiga avsnitt jämfört med tvåfältiga. För MML-objekten med 0,56 i 
genomsnittlig påkörningskvot blir kvoten 0,78 i enfältiga avsnitt och 0,35 i 
tvåfältiga. Det senare är samma som för 2+2-objekten och något högre än 
för objekt med 4 F-utformning. 

 
Inga direkt nya säkra 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 skillna-
derna 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 skillnad på 13 och 14 m bredd för objekt i norra Sverige men i söder 
har 14 m en klar reduktion av räckespåkörningar eftersom ökad bredd 
synes få fullt genomslag vid mer gynnsamma klimatförhållanden med lite 
vinterväglag och främst på MML-objekt. Vidare kan det vara en fördel 
med en bredare mittremsa (över 2 m) som tvingar fordonen längre från 
mitträcket 

− hastighetsgränsen 110 km/h har 10–20 % högre kvot än 90 km/h 
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− 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 dock försvagats under år 2003, kanske 
på grund av mer slitna markeringar 

− ca 20–30 % av räckespåkörningarna kräver bärgning av fordonet. 
 
Vägslitage och beläggningsunderhåll 
Förstudien analyserade skillnader i spårdjups- och IRI-utveckling och därtill 
knutna beläggningskostnader vid nuvarande RUD-krav (17 mm spårdjup och IRI 
2,5 över 400 m-sträckor för riksvägar med ÅDT >4 000 axelpar/dygn) för alterna-
tiva vägtyper med hjälp av Vägverkets PMS-modeller. Vid ÅDT >4 000 blir spår-
djup styrande för underhållskostnaden enligt PMS-modellen. 

Åtgärdsintervall och nuvärde (räknat på 4 % ränta, oändlig kalkyltid) för 
beläggningskostnader inklusive trafikomläggning med RUD-kriterier har 
beräknats inom ramen för VV:s PMS-modell, se tabell på sidan 53. 2+1-väg med 
räcke bedömdes i förstudien hamna mellan motorväg och 13 m väg på 
0,36–0,31 kr/apkm (nuvärde). Detta ger en kostnad för E4 Gävle–Axmartavlan 
(med ÅDT 9 300 axelpar) på mellan 42 och 48 kkr/år och km. Den årliga 
kostnaden per km beräknas utifrån nuvärdet genom division med annuitets-
faktorn 25. 

På tre objekt inom utvecklingsprogrammet har spårdjupsmätning med RST-bil 
genomförts, dels vid färdigställande och dels som eftermätning ett antal år efter 
öppnandet. Följande objekt har mätts: 

1. E4 Gävle–Axmartavlan, eftermätning efter 2 och 5 år. 
2. Rv 45 Åmål–Säffle, eftermätning efter 3 år. 
3. Rv 50 Örebro (2+2-väg), eftermätning efter 3 år. 

 
Spårdjupsförändringen mellan före- och eftermätning uppdelat på enfälts- och 
tvåfältsavsnitt har beräknats. Därefter har medelvärdet i spårdjupsförändring för 
alla delavsnitt per objekt beräknats. Detta medelvärde har jämförts med förväntad 
förändring för 9 m-, 13 m- och motorväg. För MV har höger respektive vänster 
körfält analyserats var för sig. Följande resultat i sammandrag har erhållits: 
 
E4 Gävle–Axmartavlan 
Schablonmässigt kan sägas att spårdjupsförändringen i enfältiga avsnitt kan jäm-
föras med 13 m-väg (dock är slitaget något större de första åren jämfört med 
efterföljande tre) och i tvåfältiga avsnitt med motorväg. Den genomsnittliga 
kostnaden för beläggningsunderhåll ligger då mellan värdena för motorväg och 
13 m. Kostnaden i beläggningsunderhåll för en 2+1-väg skulle då genomsnittligt 
bli 0,33 kr per axelparkm (i nuvärde räknat som medelvärde av en- och tvåfältiga 
avsnitt). 

För E4 Gävle–Axmartavlan erhålles då en kostnad på: 
0,04*0,33*9 300*365 = 45 kkr/km och år. 
 

Detta är samma värde som förstudiens värde på 42–48 kkr/km och år och en 
marginell ökning (5–10 %) jämfört med vanlig 13 m väg med breda vägrenar. 

16 VTI notat 3-2005 



 

Men jämfört med föresituationen med breda körfält bör det vara ca 10 % lägre 
kostnad. 
Rv 45 Åmål–Säffle 
Objektet har breddats med en meter på tvåfältssidan till 14 m bredd. Typsek-
tionen är V0,5 K3,5 K3,35 M1,5 K3,75 V1,4. Innan åtgärd var vägen vanlig 
13 m-väg med K7,0+2V3,0. 

Spårdjupsmätningen efter tre år visade på ett stort slitage i höger körfält i 
tvåfältsavsnitten (45 % högre än i enfältiga avsnitt). Dessutom var differensen 
mellan höger och vänster hjulspår i K1 på tvåfältsavsnitten mycket markant. 

Detta pekar på att det är den nya breddningen på en meter som orsakar det 
större spårslitaget i K1 på tvåfältiga avsnitt. Det är fråga om en bärighetsskada 
som uppstått i skarven mellan den gamla och nya beläggningen vid breddning. 
Det är uppenbart att den gamla vägrenen har bättre egenskaper. Spårslitaget hade 
med all sannolikhet blivit markant mindre om breddning ej gjorts. 

Den uppkomna skadan måste behandlas som en bärighetsåtgärd och ej belägg-
ningsunderhåll. Det krävs bortfräsning av den gamla skadade beläggningen, om-
packning av bärlager och en ny beläggning. Om man inte åtgärdar denna skada 
utan bara fyller på med ny beläggning i hjulspåren kommer nedbrytningen att 
fortsätta på samma sätt. 

Det är inte meningsfullt att räkna på kostnaden för beläggningsunderhåll för 
Rv 45 Åmål–Säffle under ovanstående förhållanden. Men förutsatt att skadan 
åtgärdas kan en uppskattning göras beträffande beläggningsslitage, gällande för 
ett ÅDT på 6 500 axelpar. Genomsnittliga kostnaden blir då ett medelvärde av 
9 m väg för enfältiga avsnitt och motorväg för tvåfältiga avsnitt, vilket innebär 
0,42 kr/apkm (nuvärde). 

För objektet Rv 45 Åmål–Säffle erhålles då en årlig kostnad på: 
0,04*0,42*6 500*365 = 40 kkr/km och år. 
 

Detta är ca 15 % högre än för 13 m-väg i föresituationen som kostar 35 kkr/km 
och år. Jämfört med en ren 9 m-väg är kostnaden ca 5 % högre (38 kkr/km och 
år). Men breddningen till 14 m medför en engångskostnad för reparation av 
bärighetsskadan. Det är svårt att uppskatta vad kostnaden för denna engångsåtgärd 
skulle bli. 

 
Rv 50 Lillån–Axbergshammar (Örebro) 
Detta är en 2+2-väg men med ett ca 700 m långt 1+1-avsnitt. ÅDT varierar från 
19 500 axelpar i söder till 11 000 axelpar i norr. 

Spårdjupsmätningen efter tre år visar att 2+2-avsnitten har ett slitage och 
därmed en kostnad för beläggningsunderhåll som kan jämföras med motorväg. 
Enfältiga avsnitten motsvarar i stort sett en vanlig 13 m-väg. Detta är helt 
enligt förväntningarna i förstudien. Kostnaden för de olika avsnitten varierar inom 
ett snävt intervall på 0,33–0,35 kr/apkm i nuvärde. 

Detta ger en årlig kostnad som varierar från 97 kkr/km och år för 2+2-av-
snitten i söder till 56 kkr/km och år i norr. Ett vägt medelvärde för hela objektet 
skulle bli 68 tkr per km och år. 

Detta kan jämföras med en snittkostnad i föresituationen på 0,32–0,34 kr/apkm 
för 13 m-väg med ÅDT från 11 000 till 19 500 axelpar. Ett vägt medelvärde blir 
ca 65 tkr per km och år. Således en obetydligt lägre kostnad som beror på att 13 m 
och MV har i stort sett samma kostnad per apkm vid ÅDT över 12 000 axelpar. 
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Sammanfattande slutsats: Slutsatsen tills vidare blir att kostnadsökningen för 
beläggningsunderhåll vid 2+1-utformning uppgår till: 
 

0–10 tkr per km och år. Storleken är beroende på undergrundens kvalitet 
samt bärigheten hos gamla vägrenar och eventuell breddning. Det synes som 
om merkostnaden minskar med ökande ÅDT-värde. Det är dock inte klart vilka 
merkostnader som erhålles vid ombeläggningen (bl.a. kan kvalitetsproblem 
uppstå). 

 
DoU-kostnader 
VV Konsult har genomfört en studie av DoU-kostnader på tre olika mötesfria 
objekt. Det första är E4 Gävle–Axmartavlan år 1998–2000. Därvid gjordes jäm-
förelse med en vanlig 13 m-väg, E4 Axmartavlan–Noran, precis norr om objektet. 

År 1999 gjordes förstudier på ytterligare två objekt inför kommande ombygg-
nad, båda objekten inom VV:s utvecklingsprogram. Det gäller Rv 45 Åmål–Säffle 
och Rv 50 Lillån–Axbergshammar, som byggdes om till 2+2-utformning. Vid 
denna förstudie användes kontrollsträckor med i stort sett samma ÅDT och ut-
formning. 

År 2002–2003 gjordes en ny uppföljning efter ombyggnad till mötesfri väg på 
försökssträckorna och med oförändrade kontrollsträckor. Detta upplägg medför att 
justering kan göras för olika klimat och eventuellt ändrade metoder mellan före- 
och efterstudie genom att beakta förändringen på kontrollsträckorna. Uppfölj-
ningsresultaten bygger på studier av åtgärder enligt timdagböcker, ett år före och 
två år efter. Använda resurser och material prissattes efter en standardprislista för 
alla sträckor. 

Dessutom finns en studie från Region Sydöst med en analys av tre genomförda 
MML-objekt på i denna region. Denna studie redovisar enbart kostnadshöjningen, 
ej några absoluta belopp. Slutligen finns också en uppföljning av DoU-kostnader 
på E4 Håknäs–Stöcksjö med en kontrollsträcka vid Nordmaling på E4.  
 
Merkostnader DoU för 2+1 och 2+2 
DoU-kostnaden per km väg och år före- och efter ombyggnad har beräknats. Mot-
svarande DoU-kostnader för kontrollsträckan har också beräknats. Merkostnaden 
för 2+1 eller 2+2-utformning är därefter beräknad som skillnaden mellan efter- 
och föresituationen men med hänsyn tagen till motsvarande skillnad på kont-
rollvägen. På E4 Gävle finns ingen förstudie utan bara data från två år i 
eftersituationen. Kostnaden för vinterväghållning har särbehandlats. En total årlig 
kostnad utan vajerräcke avseende de totala kostnaderna under ett år exklusive 
kostnaden för mitträcke vajer och sidoräcke vajer har beräknats för varje objekt. 
Sist nämnda kostnader för vajerräcke mitt och sida särbehandlas som en 
merkostnad i efterperioden och finns ej under föreperioden. 

Följande resultat har i sammandrag erhållits: 
 
Vinterväghållning 
I den förstudie som gjordes bedömdes ökningen för vinterväghållningen bli ca 
30–35 tkr per km och år främst på grund av stora kostnadsökningar för kantstolps-
tvätt. En förutsättning vid bedömningen var att tandemkörning tillämpades både 
med och utan mitträcke. Utfallet enligt ovan redovisade analys är väsentligt lägre 
med en kostnadsökning på 2–10 tkr/km och år. Men de tre MML-objekten i VSÖ 
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ligger markant högre, på 15–30 tkr. Denna ökning beror till stor del på ändrade 
funktionskrav med krav på ytterligare resurser. 

Uppföljningen visar ingen ökning av saltförbrukningen vid bredden 
13–14 m. Saltförbrukningen ligger oförändrat på ca 0,1 ton per km räknat per 
halk- och snötillfällen, vilket på hela vintern ger en förbrukning på 10–20 ton per 
km, beroende på klimatzon. 

Uppföljning av ploghastigheter visar mycket varierande resultat men erfaren-
heterna kan översiktligt sammanfattas enligt följande: 

• Hastigheten vid saltning minskar med max 10 km/h från nivån 
35–40 km/h för vanlig 13 m-väg 

• Hastigheten vid plogning och kombi minskar med max 5 km/h från 
nivån 28–30 km/h för vanlig 13 m-väg. 

 
Slutsatsen av resultaten för vinterväghållning kan sägas vara en kostnadsökning 
på max 10 tkr/km och år. Vid ökade standardkrav som medför ökade resurser 
ökar kostnaden med 20–30 tkr/km och år. Saltmängden är oförändrad vid 2+1-
utformning på 13–14 m bredd. Hastigheten vid plogning och saltning minskar 
med max 5–10 km/h. 

 
Total kostnad exklusive vajerräcken 
I förstudien antogs en merkostnad på ca 80 tkr/km och år varav 30–35 tkr för 
vinterväghållning. Men då ingick samhällsekonomiska värderingar av fördröj-
ningar vid trafikomläggning och stopp. Utfallet är väsentligt lägre. Enligt beräk-
ningarna ligger kostnadsökningen för VV som väghållare på 5–20 tkr/km varav 
vinterväghållning enligt ovan uppgår till 2–10 tkr/km. I övrigt ligger kostnadsök-
ningen främst på vägutrustning med ca 3 tkr/km och år samt för sidoområdet.  
 
Kostnad för vajerräcke 
Som väntat svarar kostnaden för vajerräcket för den största ökningen. Räckes-
påkörningarna ligger i intervallet 0,4–0,7 per miljon axelparkm, beroende på läge 
och vinterförhållanden. Reparationskostnaden för räcket är ca 10 tkr per tillfälle. 
Vid en påkörningskvot på 0,55 per miljon axelparkm och ÅDT 10 000 axelpar 
erhålles 2 påkörningar per km och år. Detta ger en kostnad på 20 tkr/km och år. 

Nettokostnaden för Vägverket (VV:s väghållarkostnad) blir ca 40 % av ovan-
stående eller ca 4 000 kr i genomsnitt per räckesreparation. Det skulle ge en 
merkostnad för DoU på 6–8 tkr per km och år. Resterande 60 % eller 6 000 kr 
per reparation är en ren olyckskostnad som betalas av bilister och försäkrings-
bolag. Denna kostnad uppgår till 9–12 tkr per km och år, beroende på påkörnings-
kvot och ÅDT-värde. 

Region VSÖ har kalkylerat med väsentligt högre merkostnader. Där räknar 
regionen med en avskrivning på 10 tkr/km och år för byte av mitträcke. E4 
Ljungby har dessutom två personer i jour för räckeslagning och detta motsvarar 
14,5 tkr/km och år i extra kostnader.  

Till ovanstående kommer olyckskostnader för reparation av fordon. Kostna-
den för reparation efter en räckespåkörning (med dåligt underlag) uppskattas till 
25 tkr. Med 1,5 till 2 påkörningar per km och år blir olyckskostnaden 
40–50 tkr/km och år. Denna kostnad betalas av bilister och försäkringsbolag. 
Enligt ovan kan försäkringskostnaden för räckesreparation räknas som olycks-
kostnad och då tillkommer 9–12 tkr/km och år för räckesreparation. 
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Sammanfattningsvis blir kostnaden för räckespåkörningar följande räknat på 
1,5–2 påkörningar per km och år: 

• Väghållarkostnad DoU; 6–8 tkr/km och år i reparationer, 10 tkr/km och år 
för avskrivning mitträcke, totalt ca 17 tkr/km om avskrivning görs 

• Olyckskostnader; 9–12 tkr/km och år för räckesreparationer och 
40–50 tkr/km och år för bilreparationer, totalt ca 55 tkr/km. 

 
Sammanställning av DoU-kostnader 2+1 
Som sammanfattning av ovanstående redovisning kan följande sammanställning 
av ökade DoU-kostnader (merkostnader) vid införandet av 2+1-väg göras. 
Sammanställningen gäller för ÅDT-värden på 7–10 000 axelpar. Vid högre ÅDT-
värden ökar kostnaden för räckesreparationer och olyckskostnaderna eftersom 
dessa är direkt proportionella mot ÅDT. 
 
   Tkr/km och år 
Vinterväghållning  max 10  
Övriga fasta och rörliga arbeten max 15  
Beläggningsunderhåll  max 10  
Räckesreparationer  ca 17 inklusive avskrivning 10 
Total väghållarkostnad DoU max 50–55 
 
Olyckskostnad räckespåkörning 55 (bilrep. 45 och räckesrep. 10) 
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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 
totalantalet på statliga vägar. 

Ett mitträcke skulle som bäst 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-
olyckor. Detta enligt antagandet att alla svåra mötes- och omkörningsolyckor samt 
alla svåra singeloyckor mot mitten elimineras av en räckeslösning och att inga 
”nya” svåra olyckor skulle uppstå. Vägverket och VTI bedömde gemensamt att 
2+1-väg med mitträcke och sidoområdesåtgärder överslagsmässigt 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 
åtgärderna. Utvecklingsprogrammet bestod ursprungligen av sex olika objekt med 
mittseparering, ett per VV-region förutom VST.  

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 
2001–2003. 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 juli 
2004. 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 ett antal objekt som är 
s.k. alternativa fyrfältsvägar med bredden 18,5 m, fyra längre och två kortare 
objekt. 
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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 Noran–Söderhamn, etapp 1 10 km MLV Okt 03 Etapp 2 15km i okt 04 

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 Hammering–Kongberget 16 km Räfflat Okt 03 13 m målat, delvis 
mitträfflor, Räcke 2004

E4 Skule–Skulnäs (Skulebackar) 
10,6 km MLV Dec 03 2+1 i långa stign.fält 

E4 Överhörnäs–Tvillingsta 4,3 km MLV Dec 03  
E4 Husum–Lämsgräns AC 12 km MLV Dec 03  
E4 Nordmaling–Håknäs 6,1 km MLV 29/10-03  

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 Yttervik–Tjärn 15 km MLV 3/10-03  
E4 Norr Rosvik–Ersnäs 11 km MLV Okt 03  
E4 Gäddvik–Rutvik 10,5 km 

Rutvik–Ängesbyn 9 km 
MML 
MLV 

1/10-02 
1/10-02 

 

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 10,5 km 
Bodalen–Kojängen-Karlskoga 10 km 

MLV 
MLV 
MLV 

15/12-02 
April 04 

3 km med MML 

E18 Rosenkälla–Söderhall 18,5 km MML 1/1-03  
E20 Lyrestad–Fagerlid 7km MLV 9/12-03  

E20 Ledfallet–Lgr Örebro 2,5 km 
Lgr V:a Götaland–Finnerödja 6,8 km 

MLV 26/11-03  

E20 Laxå–Sandstubbetorp 8,3 km MLV 28/10-03  
E20 Gröndal–Eskilstuna 7,5 km MML 1/11-01  
E20 Öster Tibble–Gröndal 7,4 km MML 1/7-02  
E20 Förbi Kungsör, väg 56–560, 6 km MLV 21/11-02  
E20 Arboga–Gräsnäs 3,5 km MML 16/6-01  

E22 Hurvabacken 2,3 km 
Hurva–Rolsberga 1 km 

MLV 24/9-01 
Nov 03 

Fortsättning på 4 F 
Utvärderas ej 

E22 Hörby 6,5 km MML 20/12-99  
E22 Nöbbelöv–Vä 4 km MLV Dec 03 70/90 km/h 
E22 Stensnäs–Trensum 13 km MML 10/12-03 Målad sedan sept 98 

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

1/9-01 
Etapp 1 
Etapp 2 

E22 Björketorp–Nättraby 9,4 km Räfflat 23/12-02 12 m målat, mitträff-
ling+cykelväg 1,5 m 

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

2,5 km MLV till Lösen 
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Väg Objekt och längd (km) Vägtyp Datum Anmärkning 
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 Emån–Oskarshamn 14 km MLV Okt 03  
E22 Förbi Oskarshamn 9 km MML 2/12-02  
E22 Verkebäck–Västervik 6 km MLV 22/11-02  
E22 Valdemarsvik–Söderköping 27 km MLV Okt-03 I utv.program. 14,5 m 
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 Etapp 1 13 km 

                           Etapp 2 2 km 
MLV Dec 02 

Juni 03 
 

Rv 11 Burlöv 0,6 km MML  2+2, utvärderas ej 
Rv 11 Malmö–Kyrkheddinge 11 km MLV 30/12-00  

Rv 21 Förbi Åstorp 2 km MML 23/11-00 2+1, ansluter till väg 
med 4 kf, utvärderas ej 

Rv 21 
Perstorp–Tyringe 6,7 km 
Tyringe–Finja 2,5 km 
Finja–Ignaberga (Hässleholm) 14 km 

MLV 
MLV 
MML 

6/2-02 
6/2-02 

22/12-00 

 

Rv 23 Hässleholm–Östanå 14,5 km 
Almaån–Rävninge 3 km MLV 30/12-00 

ej klar 
Etapp 1+2 Fortsätter  
Etapp 3  norr Östanå 

Rv 23 
Östanå–Osby Etapp 1 4,8 km 
                       Etapp 2 4,0 km 
                       Etapp 3 2,3 km 

MLV 
Dec 02 
Juni 03 
9/12-03 

Fortsätter som Osby-
Länsgränsen 

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 Oskarström–Brandshult 1,4 km 
Brandshult–Spenshult 4,7 km 

MLV 9/12-03 
Dec 02 

Utvärderas ej 

Rv 26 Nyebro–Torup 2,3 km 
Torup–Rydöbruk 3,6 km 

MLV Dec 03 
Dec 02 

Utvärderas ej 

Rv 27 Värnamo–Kärda 11 km MLV 30/10-03  
Rv 31 Nässjö–Öggestorp, 21 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 13,75 m. 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 40 Länsgräns O–Nissastigen 9,3 km MLV 3/11-03  
Rv 40 Ulricehamn–Lgr Jönköping 27 km MLV 3/12-03  
Rv 41 Varberg–Derome Etapp 1 4,2 km MLV Nov 2003 Utvärderas ej 
Rv 44 Trollhättan–Håsten 10,5 km MLV 22/12-00 Nollvisionsstr., 14 m 
Rv 44/45 
Lv 2026 

Överby–Skogsbo–Båberg 4,1 km 
Skogsbo–Korseberg 2,3 km 

MML 
MML 

Dec 01  

Rv 45 Båberg–Norr Vänersborg 7,5 km MLV Juni 03  
Rv 45 Åmål–Säffle 14 km MLV Nov 01 I utv.program, 14 m 
Rv 50 Motala–Nykyrka 8 km MLV Nov 03  
Rv 50  Lillån–Axbergshammar 13 km MLV 1/11-01 2+2 i utv.progr. 16 m 
Rv 50 Åsbro–Brändåsen 7,1 km MLV 4/7-03  
Rv 53 Gröndal–Kvicksund 6 km MML 15/11-02  
Rv 55 Åby–Simonstorp 13,1 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 
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Väg Objekt och längd (km) Vägtyp Datum Anmärkning 
Rv 80 Förbi Sandviken 1,5 km MML Nov 02 Utvärderas ej. 
Rv 80 Hillsta–Tegelbruket 13 km MML Nov 03 Forts. på 4 F 
Lv 100 Höllviken–Vellinge 5 km MML 30/12-00 2+1 målad i okt. 99 
Lv 103 Prästberga–Flackarp 2,2 km MLV Dec 02 Fortsätter som Lv 108 
Lv 108 Klörup–Aggarp 5 km (syd Svedala) MLV Dec 03  
Lv 108 Flackarp–Furulund 9 km MLV 20/12-01  
Lv 158 Särö–Brottkärr 9 km MML 10/10-01  

Lv 161 Rotvik–Holma 4,2 km 
Holma–Torp 2,8 km 

MLV 2/12-00 
15/10-03 

Etapp 1 
Etapp 2 

Lv 222 Insjön–Mölnvik 6,5 km MML 1/11-00  
Lv 267 Stäket–Rotebro 6 km MLV 1/3-01 1+1 betongbar. 70 km/h
E4 Söderhamn–Enånger 27,7 km 4 F 10/20-99 Alt 4 F, 18,5 m 
E4 Ersnäs–Antnäs 4 km 4 F 1/10-02 2 km med 2+1, 13 m 

2 km Alt 4 F, 18,5 m 
E4 Antnäs–Gäddvik 9 km 4 F 10/10-02 Alt 4 F, 18,5 m 
E6 Gläborg–Rabbalshede 20,7 km 4 F 11/11-00 Alt 4 F, 18,5 m 
E22 Gårdstånga–Hurva 6,5 km 4 F 1/10 01 Alt 4 F, 18,5 m 
Rv 80 Sandviken V–Hillsta 3,2 km 4 F Nov 03 Alt 4 F, 18,5 m 
 
Räknat per 1 juli 2004 har ca 960 km med mötesfri väg öppnats för trafik. Dess-
utom finns ca 70 km med s.k. alternativ fyrfältsväg med bredden 18,5 m. Fördel-
ningen på vägtyp är enligt följande: 
• ca 435 km MML, varav 270 km har hastighetsgränsen 110 km/h 
• ca 525 km MLV, varav 120 km har hastighetsgränsen 90 km/h 
• ca 70 km med Alt 4 F-väg, alla med hastighetsgräns 110 km/h. 
 
Under andra halvåret 2004 beräknas ca 200 km av nya objekt ha tillkommit och 
därmed finns ca 1 150 km mötesfri väg vid årsskiftet 2004/2005.  

Under 2002 och 2003 öppnades ett flertal objekt för trafik enligt tabellen ovan. 
Nästan samtliga objekt som öppnats före oktober 2003 behandlas i denna halvårs-
rapport men med undantag för korta objekt som ej avses utvärderas enligt tabellen 
ovan. Detta innebär att ca 650 km ingår i uppföljningen som redovisas i denna 
halvårsrapport plus drygt 60 km av Alt 4 F-väg. 
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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 
• 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 

• 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 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 2003, utgavs i april 2004 som VTI notat 36-2004 
och denna innehåller en samlad ingående trafiksäkerhetsanalys av de objekt som 
hade öppnats t.o.m. februari 2003.  

En del andra studier och undersökningar av mötesfria vägar har gjorts och 
publicerats under senaste året. VTI har gjort mer detaljerade kostnadsuppfölj-
ningar av ombyggnad till 2+1-utformning. Dessa redovisas i VTI notat 47-2002 
och VTI notat 28-2003, Kostnadsuppföljning av mötesfri väg resultat från 2002, 
båda publikationerna av Jörgen Larsson. Under våren 2004 utgavs VTI notat 33-
2004 med kostnadsuppföljning av objekt byggda under 2003. 

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 
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E18-objekten väster och öster om Västerås. Studien redovisas i Mötesfri motor-
trafikled – En sårbarhetsstudie, KTH TRITA-INFRA 02-022 av Katja Berdica. 

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-resultat mötesfria vägar 
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 % 
minskning 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). Dessutom finns avsnitt för objekten i utvecklingsprogrammet med 2+2-
utformning och för objekten med Alt 4 F-utformning. Slutligen redovisas också 
utfallet på vägar med målad 2+1-utformning. 

 
3.1 Motortrafikled (MML) 
För en samlad analys av effekten på motortrafikled beräknas utfallet för efter-
perioderna av hittills 28 öppnade objekt som ingår i uppföljningen med ett genom-
snittligt ÅDT-värde på ca 9 700 axelpar per dygn. Det totala trafikarbetet som ut-
rättats på dessa objekt är ca 3 330 miljoner axelparkm på 405 km väg. Av detta 
trafikarbete har totalt ca 1 650 miljoner axelparkm uträttats vid hastighetsgränsen 
110 km/h på 14 objekt. Detta utgör 49,5 % av trafikarbetet och resterande 
trafikarbete har uträttats vid 90 km/h, vilket då är 50,5 %. I stor utsträckning 
ligger 110-sträckorna i region Norr och Mitt men även region Mälardalen har 
många 110-objekt. Skillnaderna i ren vägstandard är sannolikt små. 

Tabellen nedan ger en översikt av utfallet till och med december 2003 på de 
olika sträckorna. I tabellen redovisas antalet olyckor, antalet skadade av olika 
svårighetsgrad samt antalet räckespåkörningar. För de sistnämnda är dock inte 
uppföljningen fullständig. Det finns perioder då räckespåkörningar inte samlats in 
och sålunda det samlade trafikarbetet inte svarar mot rätt antal påkörningar. Dessa 
objekt är gulmarkerade i tabellen. De objekt som har fullständiga och kompletta 
data beträffande räckespåkörningar är icke gulmarkerade i tabellen. Slutligen har 
olyckskvot, skadekvot och ”räckeskvot” beräknats. I summaraden för alla objekt 
är kvoten för räckespåkörningar dock korrekt eftersom hänsyn tagits till trafik-
arbetet för perioder utan registrering av påkörningar. Notera att antal olyckor även 
innefattar olyckor i trafikplats på eller i anslutning till primärväg. Däremot är inte 
olyckor uppe på ramper och i sekundärvägskorsningar medtagna. Detta stämmer 
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med gällande definition av länkolyckor på ML plus det så kallade ”lilla nod-
tillskottet”. 

På E22 Hörby finns två nodolyckor som inträffat i den plankorsning där 
objektet slutar i nordlig riktning. En likartad situation finns på E4 Deltavägen där 
denna övergått i MLV-utformning på den andra halvan av detta objekt. Ett 
vänstersvängande fordon kolliderar med ett mötande fordon med två svårt 
skadade som följd.  

Egendomsskadeolyckor rapporteras numera enbart för objektet E4 Gävle–
Axmartavlan. För övriga objekt saknas egendomsskadeolyckor eftersom dessa 
sedan år 2002 eller 2003 inte längre rapporteras. 

 
, Efterperiod t.o.m dec 2003

Bredd Längd Nuv. hast- ÅDT T Obs. värden Kvoter
MML Namn Reg m km gräns ap Period mapkm O S DSS D R OK SK RK DSSK
E4 Gävle-Axmartavlan med räcke 494,3 164 71 21 1 339 0,33 0,14 0,69 0,042
E22 Hörby 70,3 5 8 1 0 21 0,07 0,11 0,30 0,014
Lv 100 Höllviken 62,5 1 1 1 0 4 0,02 0,02 0,06 0,016
Rv 21  Finja-Ignaberga (Hässleholm) 127,5 10 19 3 0 12 0,08 0,15 0,09 0,024
E4 Ljungby-Toftanäs 352,2 91 48 6 0 265 0,26 0,14 0,75 0,017
E22 Karlshamn   (Mörrum-Trensum) 3,2 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,000
E22 Trensum-Bräkne Hoby-Björketorp 244,1 58 17 4 0 140 0,24 0,07 0,57 0,016
E22 Söderåkra-Hossmo  (Söd Kalmar) 172,2 4 8 0 0 31 0,02 0,05 0,18 0,000
E22 Förbi Oskarshamn 10,3 1 1 0 0 0,10 0,10 0,00 0,000
Rv 36 St Sjögestad-Tift 25,8 1 2 1 0 0,04 0,08 0,00 0,039
E18 Västerås-Sagån 209,5 63 39 0 0 117 0,30 0,19 0,56 0,000
E18 Köping-Västjädra(-Västerås) 292,1 85 63 3 1 164 0,29 0,22 0,56 0,010
E18 (Köping-)Västjädra-Västerås 116,6 43 47 4 0 53 0,37 0,40 0,45 0,034
E20 Gröndal-Eskilstuna 73,6 17 12 0 0 38 0,23 0,16 0,52 0,000
E20 Öster Tibble-Gröndal 36,2 0 0 0 0 22 0,00 0,00 0,61 0,000
E20 Arboga-Gräsnäs 11,6 2 4 0 0 9 0,17 0,34 0,78 0,000
Rv 53 Gröndal-Kvicksund 20,6 1 1 0 0 7 0,05 0,05 0,34 0,000
Lv 222 Värmdövägen   (Insjön-Mölnvik) 108,2 8 10 3 1 56 0,07 0,09 0,52 0,028
E18 Rosenkälla-Söderhall 93,3 6 7 1 0 18 0,06 0,08 0,19 0,011
E4 Deltavägen 102,4 9 19 7 0 46 0,09 0,19 0,45 0,068
E4 Överdal-Gallsäter (Höga Kusten) 154,5 13 15 7 1 81 0,08 0,10 0,52 0,045
E14 Torvalla-Lugnvik (Östersund) 64,7 7 8 0 0 26 0,11 0,12 0,40 0,000
Rv 70 Säter-Solvarbo-Romme 100,3 13 18 5 0 5 0,13 0,18 0,05 0,050
E4 Yttervik-Tjärn 8,4 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,48 0,000
E4 Gäddvik-Rutvik 24,3 5 6 0 0 8 0,21 0,25 0,33 0,000
E18 Skattkärr-Väse 123,4 6 8 0 0 36 0,05 0,06 0,29 0,000
E18 Stolpen-Övre Kvarn 41,6 5 7 1 0 23 0,12 0,17 0,55 0,024
Lv 158 Särö-Brottkär 115,4 12 16 3 0 34 0,10 0,14 0,29 0,026
Rv44/45 Överby-Båberg 51,7 9 15 1 0 8 0,17 0,29 0,15 0,019
Lv2026 Skogsbo-Korseberg 22,2 2 2 0 0 3 0,09 0,09 0,14 0,000
Summa 2+1_r  MML 3333,0 641 472 72 4 1570 0,19 0,142 0,56 0,022

VM 13-14 32,1 110 9300 980618-
VSK 13 6,4 90 7400 991220-
VSK 13 4,8 90 11900 010101-
VSK 13 14,2 90 8200 010101-
VSÖ 13 31 110 9870 001106-
VSÖ 13 14 110 11000 031210-
VSÖ 13 29,9 110 8600 010101-
VSÖ 14 27,8 110 5500 001201-
VSÖ 13 8,8 90 3200 030101-
VSÖ 13 8 110 8850 030101-
VMN 13 12,5 110 14500 001101-
VMN 13 23,5 110 13600 010701-
VMN 13 5,8 90 22000 010701-
VMN 13 7,5 110 12400 011101-
VMN 13 7,4 110 8900 020701-
VMN 13+11 3,5 90 5900 010616-021231
VMN 13 6,5 90 7800 021121-
VST 13 6,5 90 14400 001101-
VST 13 18 90 14200 030101-
VM 13 10,7 110 11350 010910-
VM 13 32,4 110 5800 011001-
VM 13 12,7 110 6200 011001-
VM 13 17,5 90/110 10000 011019-
VN 14 15 110 6 200 031003-
VN 13 10,4 110 6400 030101-
VVÄ 13 13,0 90 12000 011101-
VVÄ 14+13 10,0 90 11400 030101-
VVÄ 13 9,1 90 15600 011010-
VVÄ 13-16 4,1 90 17000 011220-
VVÄ 13 2,3 90 13000 011220-

405,4  
 
Följande anmärkningar och förtydliganden beträffande olyckor i nod (trafikplats 
eller vanlig korsning i anslutning till objektet) kan göras till tabellen ovan: 
• E22 Hörby har en korsande kurs olyckor med 1 SS och 1 LS 
• E22 Trensum–Björketorp har en singel mc-olycka på avfart med 1 SS 
• Rv 36 St Sjögestad-Tift har en avsvängsolycka med 1 SS och 1 LS 
• E4 Deltavägen har en avsvängsolycka med 2 SS 
• I singelolyckor i nod finns totalt 10 LS 
• Det finns i nod 4 LS i avsvängsolyckor och 9 LS i korsande kurs, tillsammans 

13 LS i nod. 
 

Det kan tilläggas att på objektet E4 Deltavägen finns en upphinnandeolycka med 
3 SS och 1 LS dagen innan officiellt öppnande. Denna olycka är med i tabellen 
ovan. 

Enligt punksatserna ovan finns i nodolyckor på eller i anslutning till primär-
vägen tillsammans 5 SS och 23 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”. Utfallet på 
länk är 4 döda, 63 SS samt 377 LS. Totala utfallet för länk plus nod är således 472 
skadade eller dödade varav 28 i nodolyckor. 

Följande kan sägas om de generella olycks- och skadekvoterna: 
• Den genomsnittliga skadekvoten för alla objekt är 0,142 per miljon axel-

parkm (ökning från 0,137 i förra halvårsrapporten). Motsvarande värde på 
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vanlig ML (länk plus lilla nodtillskottet) är 0,146. Detta innebär en reduk-
tion med 3 %, som dock ej är signifikant. 

• För enbart länk länk blir skadekvoten 0,133 per miljon apkm (ökning från 
0,130). För vanlig ML är värdet 0,139, vilket innebär en reduktion med 
4 %, ej signifikant. 

• Vanlig ML med sidoområde typ B har skadekvoten 0,131 per miljon apkm 
med nod och 0,125 per miljon apkm på enbart länk. Detta innebär lägre 
värden jämfört med utfallet på de aktuella MML-objekten. 

• DSS-kvoten har stor slumpmässig spridning mellan objekten vilket är 
naturligt. För alla objekt tillsammans ovan blir denna 0,022 per miljon 
axelparkm. Detta är betydligt lägre än för vanlig ML som har 0,044 per 
miljon axelparkm för länk 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 DSS-kvot för 
döda och svårt skadade med 50 % på de aktuella objekten. 

 
Antalet olyckor i trafikplats är litet och varierar beroende på tätheten av trafik-
platser. Dessutom finns MML-objekt med plankorsningar på korta angränsande 
MLV-avsnitt. Därför kan totala DSS-kvoten bli missvisande. Det viktigaste 
effektmåttet i uppföljningen är därför DSS-kvoten för enbart länk. Det finns per 
31 december 2003 67 svårt skadade eller dödade på länk på MML-objekten. Detta 
motsvarar en DSS-kvot på länk på 0,0201 per miljon axelparkm, en marginell 
minskning från 0,203 i förra halvårsrapporten. Detta kan jämföras med följande 
vägtyper med 110 och 90 km/h fördelat 49/51 enligt VV:s normalvärden i Effekt 
2000: 
• ML med sidoområde C; 0,0417, vilket innebär en reduktion med 52 % med 

konfidensintervallet 35–68 % 
• ML med sidoområde B; 0,0375, en reduktion med 46 % med konfidensinter-

vallet 28–64 % 
• MV med 110 km/h och bred mittremsa eller mitträcke med sidoområde A; 

0,0136, vilket innebär ca 50 % högre DSS-kvot för MML jämfört med MV 
110 km/h. 

 
De 28 objektens sidoområdesstandard innan 2+1-ombyggnaden varierar. För en 
del objekt hade sidoområdesåtgärder utförts innan räckesinstallationen. Det 
bedöms 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 46 %. Detta gäller utfallet för den 
samlade tid objekten har varit öppnade för trafik. Jämfört med MV ligger detta 
utfall enligt ovan ca 50 % högre än den bästa MV-utformningen med 110 km/h. 

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 
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Således har MML-objekten under 1998–2003 en DSS-kvot som genomsnittligt är 
samma som 90-talets motorvägar med mittbarriär och sidoområdet av typ C. Om 
enbart 110-objekten betraktas blir värdet dock större, se vidare avsnitt 3.1.1. 

Nedan redovisas hur antalet skadade eller dödade personer (totalt 472) är 
fördelade på olyckstyp och skadeföljd, således även nodolyckorna: 

• mötesolyckor med 1 SS och 15 LS 
• singelolyckor med 42 SS (en i nod) och 150 LS (10 i nod) 
• omkörningsolyckor med 5 SS och 39 LS 
• upphinnandeolyckor med 1 D, 15 SS och 152 LS 
• variaolyckor med 1 SS och 27 LS 
• korsande/avsväng med 4 SS och 14 LS (varav alla utom 1 LS i nodolyckor) 
• oskyddade med 3 D och 3 LS. 

 
Singelolyckor med svår skadeföljd svarar för över hälften av antalet svårt skadade 
eller dödade (ca 60 %). Beträffande lindrigt skadade svarar singelolyckorna för 
knappt 40 % av antalet. 

Antalet upphinnandeolyckor ökar markant för objekt med höga trafikflöden. 
Totalt noteras en död och 15 svårt skadade i upphinnandeolyckor (ca 20 % av 
samtliga DSS) och 152 lindrigt skadade (knappt 40 % av samtliga LS). Singel 
plus upphinnande svarar alltså för ca 80 % av samtliga DSS-fall och 75 % av 
samtliga LS. 

 
3.1.1 MML med 110 km/h 
Utfallet på de 28 objekten har delats på hastighetsgräns 110 km/h och 90 km/h för 
en analys av inverkan av hastighetsgräns. Utfallet på 110-objekten är 3 döda, 
37 SS samt 197 LS varav två i nod (mc respektive personbil sladdar på påfart på 
E4 Ljungby). Således totalt 237 skadade eller dödade varav 2 i nodolyckor. 

Med trafikarbetet 1 650 miljoner apkm erhålles en skadekvot på länk på 0,143 
per miljon apkm (minskning från 0,149 i förra halvårsrapporten). Detta skall 
jämföras med vanlig ML med 110 km/h som har skadekvoten 0,145 per miljon 
apkm, i stort sett samma utfall. För länk plus nod blir motsvarande värden ett 
utfall på 0,144 per miljon apkm jämfört med 0,149 för vanlig ML med 110 km/h. 

DSS-kvoten för länk blir 0,0243 per miljon apkm (minskning från 0,0253 i 
förra halvårsrapporten). Detta skall jämföras med följande normalvärden för andra 
vägtyper med 110 km/h: 

• ML med sidoområde C: 0,0452, en reduktion med 46 % med konfidens-
intervallet 22–68 % 

• ML med sidoområde B: 0,0407, en reduktion med 40 % med konfidens-
intervallet 14–67 % 

• MV med mitträcke och sidoområde A: 0,0136, vilket innebär ca 80 % 
högre DSS-kvot för MML med 110 km/h. Jämfört med MV med sidoom-
råde C är utfallet ca 45 % högre. 

 
Som framgår av ovanstående är utfallet i DSS-kvot för 110-objekten ca 20 % 
högre än genomsnittet av samtliga objekt (0,0201 enligt ovan). I förstudien 
noterades en mycket hög potential för ML med 110 km/h grundat på att mötes- 
plus omkörningsolyckor svarade för 64 % av antalet DSS och singelolyckor för 
29 %. Idealt sett skulle ett mitträcke kunna förhindra alla svåra mötes- och 
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omkörningsolyckor samt singelolyckor med avkörning vänster (ca 50 %) Detta 
skulle ge en potential på 78 % reduktion av DSS. Utfallet är 46 %. 

De 40 inträffade DSS-fallen på 110-objekten har uppdelats på olyckstyp och 
kvoten för varje olyckstyp har beräknats. I tabell 1 nedan redovisas denna kvot 
och jämförelse görs med motsvarande DSS-kvot i ett olycksmaterial från ML med 
110 km/h åren 1994–98. För jämförelse har också normalt antal olyckor på vanlig 
ML 110 km/h beräknats för motsvarande trafikarbete på 1 650 miljoner apkm. 

 
Tabell 1  Antal DSS uppdelat efter olyckstyp med motsvarande kvot. Jämförelse 
med motsvarande kvot och antal för vanlig ML med 110 km/h. 

Utfall MML 110 Vanlig ML 110 Olyckstyp 
Antal Kvot Kvot Antal 

Förändring 
med MML % 

Singel 25 0,0152 0,0132 21,8 +15 
Möte 0 0 0,0251 41,3 -100 
Omkörning 2 0,0012 0,0030 5,0 -60 
Upphinnande 11 0,0067 0,0025 4,1 +170 
Varia 0 0 0,0011 1,8 -100 
Cykel/Fotg. 2 0,0012 0,0003 0,4 +300 
Totalt länk 40 0,0243 0,0452 74,5 -46 
 
Hypotesen i förstudien om halvering av antal skadade i singelolyckor har ej in-
friats, tvärtom observeras en liten ökning av kvoten för singelolyckor. Mötes-
olyckorna har dock eliminerats och omkörningsolyckorna har reducerats markant. 
Men antalet DSS i upphinnandeolyckor har nästan tredubblats och dessa utgör 
28 % av totala utfallet. Singel plus upphinnande svarar för 90 % av alla DSS-fall. 
Men notera att materialet blir litet när det bryts ner på olyckstyper och därmed blir 
osäkerheten stor. Men jämfört med förra halvårsrapporten innebär data i tabell 1 
ovan bara marginella förändringar. 

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 1 död och 20 svårt skadade, 15 SS i singel-
olyckor samt 1 död och 5 SS i upphinnande. På detta objekt var det under 
hösten 2002 ett mycket ogynnsamt utfall med 7 svårt skadade och 5 lind-
rigt i två singelolyckor 

• E4 Höga Kusten, med 1 död i fotgängarolycka samt 6 svårt skadade, fyra i 
singelolyckor och två i omkörningsolyckor. 

 
3.1.2 MML med 90 km/h 
Liknande analys som för 110-objekten har även gjorts för MML med 90 km/h. Ut-
fallet på 90-objekten är 1 död, 31 SS varav 5 i nod (4 avsväng eller korsande kurs 
på korta avsnitt med korsningar och 1 singel mc som sladdar i avfart på E22 vid 
Ronneby) samt 203 LS varav 21 i nod (de flesta är avsväng/korsande i tpl). 
Således totalt 235 skadade eller dödade varav 26 i nodolyckor. 

Med trafikarbetet 1 685 miljoner apkm ger detta en skadekvot på länk på 0,124 
per miljon apkm (ökning från 0,113 i föregående halvårsrapport). Detta skall 
jämföras med vanlig ML 90 som har skadekvoten 0,133 per miljon apkm, således 
en reduktion med 7 %, ej signifikant. För länk plus nod blir motsvarande värden 
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ett utfall på 0,139 per miljon apkm, jämfört med 0,143 för vanlig ML med 
90 km/h. 

DSS-kvoten för länk blir 0,0160 per miljon apkm (marginell ökning från 
0,0158 i förra halvårsrapporten). Detta skall jämföras med följande normalvärden 
för andra vägtyper med 90 km/h: 

• ML med sidoområde C: 0,0383, en reduktion med 58 % med konfidens-
intervallet 36–80 % 

• ML med sidoområde B: 0,0345, en reduktion med 54 % med konfidens-
intervallet 29–79 % 

• MV med mitträcke och sidoområde A: 0,0102, vilket innebär ca 55 % 
högre DSS-kvot för MML med 90 km/h. Jämfört med MV med sido-
område C är utfallet ca 25 % högre men 6 % lägre än MV med 110 km/h. 

 
Utfallet i DSS-kvot för 90-objekten är ca 20 % lägre än genomsnittet av samtliga 
objekt (0,0201 enligt ovan). I förstudien var materialet för ML med 90 km/h 
mycket begränsat, endast 34 DSS-fall under nästan sex år observerades. Någon 
motsvarande analys av potentialen som redovisas ovan för 110 km/h kan ej göras. 
Men utfallet för ML var ungefär som för vanlig 13 m-väg. Därför används olycks-
data från 13 m väg för en analys av MML 90. 

De 32 inträffade DSS-fallen på 90-objekten har uppdelats på olyckstyp och 
kvoten för varje olyckstyp har beräknats precis som i tabell 1 ovan. Resultatet 
redovisas i tabell 2 nedan. Jämförelse görs nu med motsvarande DSS-kvot i ett 
olycksmaterial från ML och 13 m med 90 km/h åren 1994–98 men där avsväng 
och korsande kurs på länk exkluderats för att få en jämförelse med ren ML. 
Normalt antal olyckor på vanlig ML 90 km/h har beräknats för motsvarande 
trafikarbete på 1 685 miljoner apkm. 

 
Tabell 2  Antal DSS uppdelat efter olyckstyp med motsvarande kvot. Jämförelse 
med motsvarande kvot och antal för vanlig ML och 13 m med 90 km/h. 

Utfall MML 90 Vanlig ML 90 Olyckstyp 
Antal Kvot Kvot Antal 

Förändring 
med MML % 

Singel 16 0,0095 0,0131 22,1 -27 
Möte 1 0,0006 0,0141 23,8 -96 
Omkörning 3 0,0018 0,0043 7,2 -58 
Upphinnande 5 0,0030 0,0011 1,8 +170 
Varia 1 0,0006 0,0033 5,6 -82 
Cykel/Fotg. 1 0,0006 0,0024 4,0 -75 
Totalt länk 27 0,0160 0,0383 64,5 -58 
Nodolyckor 5 0,0030 0,0028 4,7 +8 
 
Mötesolyckan är en förare som kört in på fel väghalva på Rv 21. I övrigt finns 
inga mötesolyckor med svårt skadade. Omkörningsolyckor har reducerats med 
mer än hälften. Singelolyckor har en bättre utveckling än för MML 110. 
Kvoten för singelolyckor med DSS har minskat med drygt 25 % och är något 
lägre än i föregående halvårsrapport. Antalet DSS i upphinnande har precis som 
för MML 110 nästan tredubblats men från en nivå som är ca hälften av den för 
ML 110. Kvoten är något lägre än i förra rapporten. Singel plus upphinnande 
svarar för knappt 80 % av DSS-utfallet på länk, en minskning från 90 % i förra 
rapporten. Men återigen skall påpekas att materialet blir litet när det bryts ner på 
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olyckstyper och därmed blir osäkerheten stor. Men precis som för 110-objekten är 
det bara marginella förändringar jämfört med förra halvårsrapporten. 

Utfallet i nodolyckor med DSS-fall har ej ökat utan ligger på samma nivå som 
en genomsnittlig ML med 90 km/h. Men på grund av stor reduktion i länkkvot blir 
andelen i nod hög (ca 15 % mot 7 % för ML). De fem fallen utgörs av en singel 
samt fyra avsväng/korsande kurs.  

Utfallet redovisat ovan indikerar att trafiksäkerhetseffekten är påtagligt bättre 
för objekt med 90 km/h och i motsvarande grad sämre för objekt med 
110 km/h. DSS-kvoten för 110 km/h är ca 50 % högre än för 90-objekten. 

För 90-objekten är det följande tre objekt som har den högsta kvoten. 
• E18 Västjädra–Västerås har högsta olyckstalen med 4 svårt skadade i upp-

hinnandeolyckor 
• Rv 70 Säter–Romme, delen med 90 km/h, har högst kvot. Utfallet här är 3 

svårt skadade i singelolyckor men med ett litet trafikarbete 
• Lv 222 Värmdövägen har 1 död i fotgängarolycka samt 2 svårt skadade, en 

i singelolycka och en i omkörningsolycka. 
 

Vad gäller mc-olyckor kan sägas att det finns tre singelolyckor i trafikplats (sladd 
på av- eller påfart med 1 SS och 2 LS). Därutöver finns 5 singel mc med 2 SS och 
3 LS. På E18 Stolpen–Övre Kvarn har en mc under omkörning stött emot hjulet 
på en lastbil och kört omkull med svår skada som konsekvens. På Rv 44/45 
Överby–Båberg har mc sladdat efter bromsning med handbroms och kört in i 
mitträcket, också med svår skada som följd. Tre singelolyckor har medfört en LS 
vardera. På E22 Trensum–Björketorp har en mc av okänd anledning kommit för 
nära mitträcket. På E20 Gröndal–Eskilstuna har en mc kört omkull vid inbroms-
ning för ett mindre djur och glidit in i mitträcket. På E18 vid Västerås har en mc 
kört omkull vid inbromsning för ett stoppat fordon. 

Sammanfattningsvis finns alltså 8 singelolyckor mc på MML med 3 SS och 
5 LS varav 1 SS och 2 LS är olyckor på ramp i trafikplats. Mitträcket har varit 
inblandat i tre fall av åtta med utfallet 1 SS och 2 LS. 

 
3.1.3 Långsiktig bedömning av ts-effekt på MML 
Jämfört med föregående halvårsrapport är förändringarna i DSS-kvot små. Det 
tycks som om resultaten har stabiliserat sig. Det synes finnas en klar skillnad i 
effekt mellan 90 och 110-objekt (50 % i DSS-kvot). Följande bedömning görs av 
den långsiktiga effekten för DSS-olyckor på länk (exklusive viltolyckor): 

• MML 90 km/h har en reduktion på 50–60 % i DSS-kvot räknat på ML 90 
med sidoområde C 

• MML 110 km/h har en reduktion på 40–50 % i DSS-kvot räknat på ML 
110 med sidoområde C 

• D-kvoten antages vara 12 % av DSS-kvoten för båda hastighetsgränserna 
vilket är en minskning jämfört med tidigare antaganden. Detta innebär en 
reduktion med 70–80 % jämfört med ML med sidoområde C. 

 
Effekten i varje enskilt fall är beroende av hur vägen såg ut innan och hur mycket 
sidoområdes- och andra åtgärder som vidtas. Ju fler sidoområdesåtgärder som 
utförs desto större effekt. Ovanstående bedömning innebär följande intervallskatt-
ningar av DSS-kvoten och dödskvoten på länk (exklusive viltolyckor) för MML: 
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Hast. gräns DSS per milj. apkm D per milj. apkm 
110 0,023–0,027 0,0028–0,0032 

90 0,015–0,019 0,0018–0,0023 
 
För dödskvoten innebär värdena i tabellen en reduktion med 75–80 % för MML 
med 110 km/h och 72–78 % för MML 90 km/h jämfört med ML med mot-
svarande hastighetsgräns. Att reduktionen i dödskvot är större för 110 km/h beror 
på att ML med 110 har en markant hög kvot. 

Observera att skillnaden i skattad DSS-kvot är ca 50 % mellan 90 och 
110 km/h räknat på mittpunkten i respektive intervall. Utfallet hittills i DSS-kvot 
skiljer också med ca 50 % och har gjort så under lång tid. Om det nybyggda 
objektet E22 Söderåkra–Hossmo plockas bort stiger DSS-kvoten för 110-objekten 
till 0,027 varvid differensen blir ca 65 %.  

Detta är en väsentligt större differens än vad som kan förklaras med potens-
modellen. Enligt denna borde skillnaden vara drygt 30 %. Skillnaden i väg-
standard mellan objekten är sannolikt liten eller obefintlig. Det enda som kan 
sägas är att 110-objekten till övervägande del ligger på E4 och E18 och därmed 
rimligtvis har större andel långväga trafikanter och kanske högre beläggning per 
fordon. Mot ovanstående bakgrund kan man ställa frågan om potensmodellen är 
tillräckligt förklarande för 2+1-vägar. Frånvaro av bred vägren kan relativt sett 
betyda mer vid 110 än vid 90 km/h. Vidare kanske effekten av ett mitträcke är 
mer optimal vid hastigheter kring 90–95 km/h. 

Enligt kapitel 1 ovan finns nu 435 km mötesfria motortrafikleder (varav 
405 km ingår i uppföljningen). Dessa 435 km har ett årligt trafikarbete på ca 1 530 
miljoner axelparkm, varav ca 65 % med hastighetsgräns 110 km/h. Sett över ett 
år hade kunnat förväntas ca 17,5 dödade (och 48 svårt skadade) på länk om inga 
åtgärder hade vidtagits (räknat på sidoområde C). Ovanstående bedömning på i 
snitt ca 50 % innebär en reduktion av ca 32 DSS per år på alla MML-objekt, 
varav drygt 13 dödade beräknade efter en effekt på 75 % på enbart dödade. 

 
3.2 13 m-väg (MLV) 
För en samlad analys av effekten på 13 m-väg med 2+1-utformning beräknas ut-
fallet för en efterperiod för hittills öppnade 27 objekt som ingår i uppföljningen 
med ett genomsnittligt ÅDT-värde på 7 600 axelpar per dygn Totala trafikarbetet 
på dessa objekt är 1 270 miljoner axelparkm på 345 km väg. Åtgärdsnivån 
varierar kraftigt mellan objekten men ambitionsnivån har varit hög när det gäller 
att begränsa antalet anslutningar och att bygga parallellvägar men vissa regionala 
skillnader finns troligen. Lv 167 Rotebroleden tas dock inte med i den samlade 
analysen. Den avviker så påtagligt från övriga objekt, dels genom att det är 1+1-
väg med betongbarriär, dels med hastighetsbegränsning 70 km/h och dels genom 
mycket hög trafik av storstadskaraktär. Alla övriga objekt utom fyra har 90 km/h 
som hastighetsgräns. Dessa fyra är E4 Håknäs–Stöcksjö som från och med april 
2002 är höjd till 110 km/h året runt men med en del lokala 70-begränsningar, E4 
Axmartavlan–Noran som öppnades den 1 november 2002 med 110 km/h, E4 
Rutvik–Ängesbyn som öppnade den 1 januari 2003 med 110 km/h samt E4 
Nordmaling–Håknäs öppnad i oktober 2003 med 110 km/h. Trafikarbetet på dessa 
fyra objekt är enbart 223 miljoner apkm med 110 km/h, vilket utgör 18 % av det 
totala trafikarbetet på MLV. 
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Tabellen nedan ger en översikt av utfallet till och med december 2003 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. 

Det skall påpekas att materialet omfattar olyckor på både länk och nod (knut-
punkter). Det går inte alltid att utifrån den rapportering som erhållits sortera på 
länk- och nodolyckor. Avsvängs- och korsande kursolyckor finns både i anslut-
ningar på länk och i noder. Egendomsskadeolyckor finns rapporterade enbart för 
E4 Håknäs–Stöcksjö och E4 Axmartavlan–Noran. För övriga objekt rapporteras 
inte längre egendomsskadeolyckorna. 

 
, Efterperiod t.o.m dec 2003

Bredd Längd Nuv. hast- ÅDT T Obs. värden Kvoter
MLV Namn Reg m km gräns ap Period mapkm O S DSS D R OK SK RK DSSK  
E4 Håknäs-Stöcksjö, delvis öppnad VN 14 14 90 7000 010601-011022 14,1 6 4 2 0 4 0,43 0,28 0,28 0,142
E4 Håknäs-Stöcksjö VN 14 33,5 110 7000 011023- 187,6 44 32 11 0 103 0,23 0,17 0,55 0,059
E4 Nordmaling-Håknäs VN 13 6,1 110 6 500 031029- 2,5 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,40 0,000
E4 Rutvik-Ängesbyn VN 13 8,8 110 7600 030101- 24,4 2 2 0 0 0 0,08 0,08 0,00 0,000
E4 Axmartavlan-Noran VM 14 13,5 110 8400 021101- 48,3 7 11 0 0 45 0,14 0,23 0,93 0,000
Rv 11  Malmö-Kyrkheddinge VSK 13 11 90 11900 010101- 143,3 10 12 4 0 14 0,07 0,08 0,10 0,028
Rv 23 Hässleholm- Östanå VSK 13 14,6 90 4000 010101- 60,4 7 13 3 0 19 0,12 0,22 0,31 0,050
Rv23 Östanå-Osby, etapp 1+2 VSK 13 11,1 90 6500 030101- 17,0 2 4 0 0 0,12 0,24 0,00 0,000
Rv 23 Osby-Loshult VSK 13 12,7 90 5200 010201- 70,3 5 10 3 1 8 0,07 0,14 0,11 0,043
Lv 103 Prästberga-Flackarp VSK 13 2,2 90 16000 030101- 12,8 2 2 0 0 0,16 0,16 0,00 0,000
Lv 108 Flackarp-Furulund VSK 13 8,8 90 8000 011220- 52,2 6 8 0 0 5 0,11 0,15 0,10 0,000
E65 Skurup-Rydsgård VSK 13 7 90 7800 020201- 38,2 4 7 1 0 3 0,10 0,18 0,08 0,026
E65 Rydsgård-Ystad etapp 1+2 VSK 13 15 90 8400 030101- 43,0 4 7 3 0 0,09 0,16 0,00 0,070
Rv 21 Perstorp-Tyringe VSK 13 6,7 90 7300 020206- 34,0 3 3 0 0 2 0,09 0,09 0,06 0,000
Rv 21 Tyringe-Finja VSK 13 2,5 90 10200 020206- 17,7 2 2 0 0 1 0,11 0,11 0,06 0,000
E22 Emån-Oskarshamn VSÖ 13 11 90 5500 031015- 4,7 1 2 0 0 0,21 0,43 0,00 0,000
E22 Valdemarsvik-Söderköping VSÖ 14,2 28,8 90 5600 031001- 14,8 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,07 0,000
Rv23 Loshult-Älmhult VSÖ 13 3 90 5200 010601- 14,7 2 3 0 0 3 0,14 0,20 0,20 0,000
Rv31 Öggestorp-Nässjö VSÖ 13 21 90 7900 021001- 75,8 6 10 3 0 3 0,08 0,13 0,04 0,040
Rv 40 Nissastigen-Hedentorp VSÖ 13 13,2 90 12000 030101- 57,8 6 12 1 0 0,10 0,21 0,00 0,017
Rv 40 Länsgränsen-Nissastigen VSÖ 13 9,3 90 8500 031101- 4,8 1 1 1 1 0,21 0,21 0,00 0,208
Rv 55 Åby-Simonstorp VSÖ 13 13,1 90 6900 021201- 35,8 4 6 1 0 18 0,11 0,17 0,50 0,028
E20 Söder Kungsör (väg56-560) VMN 13 6 90 7600 021121- 18,5 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,32 0,000
E18 Bodalen (gräns S/T)-Kojängen VMN 13 3,1 90 8750 030101- 9,9 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,20 0,000
Rv 50 Åsbro-Brändåsen VMN 13 7,5 90 8000 030704- 10,9 1 1 0 0 8 0,09 0,09 0,73 0,000
Rv 40 Ulricehamn-Länsgränsen VVÄ 13 26 90 8500 031203- 6,4 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,000
Rv 44 Trollhättan-Håsten VVÄ 14 10,6 90 8550 010101- 99,2 7 9 0 0 18 0,07 0,09 0,18 0,000
Lv 161 Rotvik-Holma-Torp VVÄ 13 7,0 90 8400 010101- 38,8 4 10 0 0 8 0,10 0,26 0,21 0,000
Rv 45 Åmål-Säffle VVÄ 14 14,3 90 6400 011128- 69,9 4 6 0 0 24 0,06 0,09 0,34 0,000
Rv 45 Båberg-N Vänersborg VVÄ 13 7,2 90 8500 030625- 11,6 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,17 0,000
E18 Övre Kvarn-Bodalen VVÄ 14+13 10,4 90 8200 030101- 31,1 0 0 0 0 8 0,00 0,00 0,26 0,000
Lv 167 Stäket -Rotebro VST 13 5,8 70 24100 010301- 144,8 19 32 1 0 0,13 0,22 0,007

Summa 2+1_r   MLV 350,8 1415,3 159 209 34 2 306 0,11 0,15 0,33 0,024
Exkludera Lv 167 Rotebroleden 345,0 1270,5 140 177 33 2 306 0,11 0,139 0,40 0,0260  
 
Följande anmärkningar och förtydliganden beträffande olyckor i nod (korsningar 
mellan statliga vägar) kan göras till tabellen ovan: 

• För E4 Håknäs–Stöcksjö etapp 1 har de första åtta månaderna fram till 
1 juni 2001 exkluderats ur materialet. Under denna tid inträffade fyra 
olyckor med tillsammans 4 svårt skadade och 5 lindrigt skadade, som kan 
relateras till pågående vägarbeten. 

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

• Rv 11 Malmö–Kyrkheddinge har en cirkulationsplats i nod. Där har 
inträffat fem olyckor med 4 svårt skadade och 3 lindrigt skadade. Det rör 
sig om fyra singelolyckor där fordonet kört på rondellen och en avsväng i 
infart till cirkulationen. 

• På E65 Rydsgård–Ystad har inträffat en korsande kurs olycka i nod med 2 
svårt skadade. Dessutom finns en korsande kurs på länk med 2 lindrigt 
skadade. 
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• Rv 55 Åby–Simonstorp har en korsande kurs olycka i nod med 1 svårt och 
en lindrigt skadad. 

• I singelolyckor i nod finns 5 LS plus 4 SS enligt punkt tre ovan. 
• Det finns i nod totalt 11 LS i korsande kurs och avsvängsolyckor plus 7 SS 

enligt punkterna ovan. 
 
Således finns i nodolyckor i korsningar med primärväg tillsammans 11 SS och 
16 LS. Dessa olyckor skall uteslutas vid jämförelse med EVA av olycks- och 
skadekvot på länk. Utfallet på länk är 2 döda, 20 SS samt 128 LS. Totala utfallet 
för länk plus nod är således 177 skadade eller dödade varav 27 i nodolyckor. 

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 skadekvoten för alla objekt är 0,139 per miljon axel-
parkm (ökning från 0,114 i förra halvårsrapporten). Motsvarande värde på 
vanlig 13 m-väg (länk plus nod) är 0,168. Detta innebär en reduktion med 
17 %, ej signifikant skillnad. 

• För enbart länk blir skadekvoten 0,118 per miljon apkm (ökning från 
0,103). För vanlig 13 m-väg är värdet 0,146, vilket innebär en reduktion 
med 19 %, på gränsen för icke signifikant skillnad. 

• DSS-kvoten har stor slumpmässig spridning mellan objekten, vilket är 
naturligt. För alla objekt tillsammans ovan blir denna 0,026 per miljon 
axelparkm (svag ökning från 0,025 i förra halvårsrapporten). Detta är lägre 
än för vanlig 13 m-väg som har 0,0505 per miljon axelparkm för länk-
olyckor plus nod. Detta innebär en reduktion i olyckskvot för döda och 
svårt skadade med 49 % på de aktuella objekten, en halvering som är en 
signifikant skillnad. 

 
Mest rättvisande är att precis som för MML göra jämförelse enbart för svåra 
olyckor på länk eftersom antalet olyckor i statlig korsning är litet och varierar 
beroende på tätheten av noder. Det finns då 22 svårt skadade eller dödade på 
MLV-objekten. Detta motsvarar en DSS-kvot på länk på 0,0173 per miljon 
axelparkm. Resultatet innebär en liten minskning från 0,0192 i förra halvårs-
rapporten. Detta skall jämföras med följande normalvärde för 13 m: 

• 13 m med sidoområde C: 0,0439, en reduktion med 60 % med konfidens-
intervallet 37–84 %. Detta är en större reduktion än för länk plus nod enligt 
ovan. Notera att totala DSS-kvoten är 50 % högre än kvoten för enbart 
länk. 

 
Jämförelsen i tabell 2 ovan har gjorts för normalutfallet på 13 m-väg med sidoom-
råde C, vilket får sägas vara rimligt. Alla av objekten var mer eller mindre 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 eftersom normalutfallet minskar med 
10 %. Det innebär 56 % reduktion av antalet DSS. 

Nedan redovisas hur antalet skadade eller dödade personer (totalt 177) är 
fördelade på olyckstyp och skadeföljd, således även nodolyckorna: 

• singelolyckor med 2 D, 11SS och 54 LS (varav 4 SS och 5 LS i nod) 
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• omkörningsolyckor med 6 SS och 17 LS, varav en olycka med 3 SS på Rv 
31 Nässjö 

• upphinnandeolyckor med 3 SS och 29 LS 
• variaolyckor med 1 SS och 14 LS 
• korsande/avsväng med 10 SS och 30 LS (varav 7 SS och 11 LS i nod-

olyckor). 
 
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. Den andra dödsolyckan är en bilist 
som kört in i eller träffats av nedfallande träd vid storm. 

Singelolyckor med svår skadeföljd svarar för ca 40 % av antalet svårt skadade 
eller dödade. Beträffande lindrigt skadade svarar singelolyckorna för knappt 40 % 
av antalet. Korsande/avsväng svarar för 30 % av antalet svårt skadade eller 
dödade. Men för denna grupp är andelen lindrigt skadade bara ca 20 %. Omkör-
ningsolyckorna är mer frekventa än för MML. Denna olyckstyp svarar för ca 
20 % av andelen DSS och drygt 10 % av andelen LS. Upphinnandeolyckor är ett 
mindre problem än för MML. Det finns tre DSS i upphinnande men andelen LS är 
högre, ca 25 %. 

Singel plus omkörning och korsande/avsväng svarar alltså för nästan 90 % av 
samtliga DSS-fall och 70 % av samtliga LS. Upphinnande har 25 % av samtliga 
LS.  

Beträffande mc-olyckor finns det bara en rapporterad för MLV-objekten. Det 
är en upphinnandeolycka med två svårt skadade på E4 Håknäs–Stöcksjö. Två mc 
har kört omkull vid inbromsning i kö efter avsvängande fordon. Olyckorna 
inträffade på en 70-begränsad sträcka. 

 
3.2.1 MLV med 90 respektive 110 km/h 
Enbart fyra objekt har för närvarande hastighetsgränsen 110 km/h och för dessa är 
trafikarbetet 223 miljon apkm. Detta är för litet för att göra en effektskattning. 
Men utfallet är 11 SS och 34 LS varav 4 SS i nodolycka. Detta ger en skadekvot 
för länk på 0,184 per miljon apkm och en DSS-kvot för länk på 0,031. Detta 
kan jämföras med normalvärdena för 13 m 110 km/h som är 0,136 respektive 
0,051. Således ligger utfallet i skadekvot över normalvärdet men under normal-
värdet för DSS-kvoten. För länk plus nod blir det ett utfall på 0,202 per miljon 
apkm i skadekvot jämfört med 0,147 för vanlig 13 m med 110 km/h. Totala DSS-
kvoten blir 0,049 per miljon apkm, ca 55 % högre än rena länkkvoten, men något 
under schablonvärdet för länk plus nod på 0,055. Men materialet är litet. 

Allt utfall för DSS-olyckor på 110-objekten finns på objektet E4 Håknäs–
Stöcksjö, som har DSS-kvoten för länk på 0,047 per miljon apkm (räknat på den 
tid 110 km/h gällt). Det gäller 7 svårt skadade i singel-, omkörnings-, upp-
hinnande-, varia- och avsvängsolyckor. Men här har även en avsvängsolycka i 
nod inträffat med 4 SS. Den totala DSS-kvoten blir då 0,074 per miljon apkm. 
Upphinnandeolyckan är två mc som kört omkull vid inbromsning bakom av-
svängande fordon, se ovan i slutet på föregående avsnitt. 
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För 90-objekten är materialet större. Utfallet är 2 döda, 20 SS varav 7 i nod (4 i 
singel i cirkulationsplats och 3 i korsande kurs) samt 110 LS varav 16 i nod 
(singel och avsväng/korsande i korsning). Således totalt 132 skadade eller dödade 
varav 23 i nodolyckor. 

Med trafikarbetet 1 047 miljoner apkm erhålles en skadekvot på länk på 0,104 
per miljon apkm (liten ökning från 0,097). Detta skall jämföras med 13 m 90 
som har skadekvoten 0,148 per miljon apkm, således en reduktion med 30 %, 
signifikant skillnad. För länk plus nod blir motsvarande värde ett utfall på 0,126 
per miljon apkm (ökning från 0,105 i förra halvårsrapporten). Detta skall jämföras 
med 0,173 för vanlig 13 m med 90 km/h, en reduktion med 27 %, signifikant 
skillnad. 

DSS-kvoten för länk blir 0,0143 per miljon apkm, vilket är lägre än utfallet på 
MML med 90 km/h (samt minskning från 0,0175 i förra halvårsrapporten). Jäm-
förelse görs med följande normalvärde för 13 m: 

• 13 m med sidoområde C: 0,0423, en reduktion med 66 % med konfidens-
intervallet 41–90 %. 

 
För länk plus nod blir utfallet i total DSS-kvot 0,021 per miljon apkm. Detta 
innebär att totala DSS-kvoten ligger ca 50 % över länkkvoten men ca 57 % under 
schablonvärdet för 13 m 90 km/h. 

I förstudien noterades en potential för 13 m med 90 km/h på 54 % reduktion 
av DSS. Detta grundas på att mötes- plus omkörningsolyckor svarade för 36 % av 
antalet DSS och singelolyckor också för 36 %. Utfallet är 66 % för MLV 
90 km/h. 

De 22 inträffade DSS-fallen på 90-objekten har uppdelats på olyckstyp och 
kvoten för varje olyckstyp har beräknats precis som för MML-objekten ovan. 
Resultatet redovisas i tabell 3 nedan. Jämförelse görs nu med motsvarande DSS-
kvot i ett olycksmaterial från enbart 13 m med 90 km/h åren 1994–98. Där före-
kommer nu avsvängsolyckor och korsande kurs på länk (i anslutningar och 
mindre vägar). Normalt antal olyckor på vanlig 13 m 90 km/h har beräknats för 
motsvarande trafikarbete på 1 047 miljoner apkm. 

 
Tabell 3  Antal DSS uppdelat efter olyckstyp med motsvarande kvot. Jämförelse 
med motsvarande kvot och antal för vanlig 13 m med 90 km/h. 

Utfall MLV 90 Vanlig 13 m 90 Olyckstyp 
Antal Kvot Kvot Antal 

Förändring 
med MLV % 

Singel 8 0,0076 0,0131 13,7 -42 
Möte 0 0 0,0136 14,3 -100 
Omkörning 5 0,0048 0,0039 4,1 +23 
Upphinnande 1 0,0010 0,0011 1,2 -9 
Avsväng/kors 1 0,0010 0,0045 4,7 -78 
Varia 0 0 0,0035 3,7 -100 
Cykel/Fotg. 0 0 0,0025 2,6 -100 
Totalt länk 15 0,0143 0,0423 44,3 -66 
Nodolyckor 7 0,0067 0,0072 7,5 -7 

 
Omkörningsolyckor är denna enda typ som har ett ökat utfall på MLV 90 jämfört 
med 13 m-väg. För singelolyckor har kvoten minskat med drygt 40 %, något 
bättre än för MML 90 och ett något lägre värde än i föregående rapport. Upp-
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hinnandeolyckor har en oförändrad kvot jämfört med 13 m. Enbart en avsvängs-
olycka innebär en väsentlig reduktion, vilket torde bero på den sanering och 
upprustning av anslutningar som görs. Singel plus upphinnande svarar för 60 % 
av DSS-utfallet på länk, väsentligt lägre än för MML och samma som i före-
gående rapport. I stället finns omkörningsolyckor med 33 % av DSS-utfallet. 

Det skall särskilt noteras att utfallet i nod inte överstiger det normala utan 
ligger på samma nivå som en genomsnittlig 13 m-väg. Men på grund av stor 
reduktion i länkkvot blir andelen i nod hög (ca 30 % mot 15 % för 13 m väg). 
Notera att samtliga ovanstående slutsatser bygger på små tal med stor osäkerhet. 
Men förändringarna från föregående halvårsrapport är genomgående små. 

Det finns två objekt med hög DSS-kvot bland MLV 90-objekten men båda har 
ett relativt lågt trafikarbete på 40–60 milj. apkm. Det första är E65 Rydsgård–
Ystad med 1 SS i upphinnandeolycka och 2 SS i korsande kurs i nod. Det andra är 
Rv 23 Hässleholm–Östanå med 3 SS i två singelolyckor. Detta objekt har även en 
hög skadekvot. Men under andra halvåret 2003 har inte något skadefall inträffat 
på detta objekt. 

Det kan avslutningsvis nämnas att alla sex objekt i Region Väst inte har några 
DSS-olyckor registrerade. 

 
3.2.2 Långsiktig bedömning av ts-effekt på MLV 
Materialet för MLV är mindre omfattande än för MML. Men tendensen är den-
samma. DSS-kvot och olycksreduktion är mycket samstämmiga för hastighets-
gränsen 90 km/h. För MLV med 110 km/h synes effekten vara lägre än för 
90 km/h precis som för MML-objekten. Med ledning av MML-resultaten görs 
följande bedömning av den långsiktiga effekten för länkolyckor på MLV: 

• MLV 90 km/h har en reduktion på 50–60 % i DSS-kvot räknat på 13 m 90 
med sidoområde C 

• MLV 110 km/h har en reduktion på 40–50 % i DSS-kvot räknat på 13 m 
110 med sidoområde C 

• D-kvoten antas vara 12 % av DSS-kvoten för båda hastighetsgränserna, 
vilket är en minskning jämfört med tidigare antagande. Detta innebär en 
reduktion med 65–75 % jämfört med 13 m med sidoområde C. 

 
Effekten är beroende av hur vägen såg ut innan och hur mycket sidoområdes- och 
andra åtgärder som vidtas. Ovanstående bedömning innebär följande intervall-
skattningar av DSS-kvoten och dödskvoten på länk (exklusive viltolyckor): 
 

Hast. gräns DSS per milj. apkm D per milj. apkm 
110 0,026–0,031 0,0031–0,0037 

90 0,017–0,021 0,0020–0,0025 
 

För dödskvoten innebär värdena i tabellen en reduktion med 65–70 % för MLV 
med 110 km/h och 70–75 % för MLV 90 km/h jämfört med 13 m väg med 
motsvarande hastighetsgräns. 

Skillnaden i skattningen av DSS-kvot, som bygger på utfallet hittills, mellan 
110 och 90 km/h enligt tabellen ovan är ca 50 %, vilket är avsevärt högre än vad 
som kan förklaras av den s.k. potensmodellen och uppmätta hastigheter på olika 
objekt. Detta är samma förhållanden som för MML-objekten i avsnittet 3.1 ovan. 
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Utfallet hittills på MLV 110 km/h (med ett litet material) är ca dubbelt så högt 
som för MLV 90 enligt redovisningen ovan. 

Enligt kapitel 1 ovan finns nu 525 km mötesfria landsvägar (varav 345 km in-
går i uppföljningen). Dessa 525 km har ett årligt trafikarbete på ca 1 400 miljoner 
axelparkm, varav ca 20 % med hastighetsgräns 110 km/h. Sett över ett år hade 
kunnat förväntas ca 11 dödade (och 51 svårt skadade) om inga åtgärder hade 
vidtagits (räknat på sidoområde C). Ovanstående bedömning på drygt 50 % effekt 
innebär en reduktion av ca 33 DSS per år på alla MLV-objekt, varav 8 dödade 
beräknade efter en effekt på 70 % på enbart dödade. 

Ovanstående uppskattningar för reduktion i årligt antal dödade blir drygt 21 för 
MML och MLV tillsammans. Skattningen bygger på ett normalutfall utan åtgärd 
beräknad med de dödskvoter som finns i EVA-modellen och en beräknad reduk-
tion med de dödskvoter som redovisas i tabeller ovan i avsnitt 3.1.3 och 3.2.2. 
Men dessa kvoter är avsevärt högre än det verkliga utfallet hittills. Per december 
2004 är utfallet i dödskvot 0,0015 per milj. apkm. Dessutom var utfallet på ML 
och 13 m-vägar under åren 1998–2000 högre än i EVA. Den genomsnittliga döds-
kvoten på dessa vägtyper var 0,0107. Om dessa utfall användes för att beräkna 
effekten erhålles en reduktion på (0,0107–0,0015)*2930=27 dödade per år. 
Således kan sägas att effekten av alla 2+1-objekt färdigställda i mitten på 2004 ger 
en årlig reduktion i antal döda i intervallet 21–27. 

 
3.3 MLV med 2+2-utformning samt Alt 4 fältsväg 
Det finns två MLV-objekt inom utvecklingsprogrammet med 2+2-utformning 
med bredden 15,75 m och hastighetsbegränsning 90 km/h. Dessa öppnades 
vintern 2001/2002. Tabellen nedan ger en översikt av utfallet till och med juni 
2004 på de två sträckorna. I tabellen redovisas antalet personskadeolyckor, antalet 
skadade av olika svårighetsgrad samt antalet räckespåkörningar. Slutligen har 
olyckskvot, skadekvot och ”räckeskvot” beräknats. Egendomsskadeolyckor 
rapporteras inte längre för någon sträcka. 

 
, Efterperiod t.o.m juni 2004

Bredd Längd Nuv. hast- ÅDT T Obs. värden Kvoter
2+2 Namn Reg m km gräns ap Period mapkm O S DSS D R OK SK RK DSSK  
Rv 50 Lillån-Axbergshammar 159,3 11 22 3 0 58 0,07 0,14 0,40 0,019
E65 Börringe-Skurup 89,6 13 18 5 0 6 0,15 0,20 0,18 0,056
Summa 2+2_r 248,9 24 40 8 0 64 0,10 0,16 0,36

VMN 15,75 13,3 90 12300 011101-
VSK 15,75 9,0 90 11300 020201-

22,3 0,032  
 

Det samlade trafikarbetet är relativt lågt, enbart ca 250 miljoner axelparkm. Det 
totala olycksutfallet är 8 SS och 32 LS. Men det finns två korsande kursolyckor i 
nod med tillsammans 2 SS och 4 LS på E65 Börringe–Skurup. På E4 Lillån finns 
fyra olyckor i nod (singel och upphinnande i cirkulation samt singel och korsande 
i tpl Förlunda) med tillsammans 2 SS och 7 LS. 

Totala skadekvoten länk plus nod är 0,160 per miljon axelparkm, högre än 
för MLV-objekten med 2+1-utformning. För enbart länk blir skadekvoten 0,100 
per miljon apkm, vilket är ungefär samma som för MLV med 2+1 och 90 km/h. 
Åtta svårt skadade ger en DSS-kvot på 0,032 per miljon axelparkm, ungefär 50 % 
högre än för MLV-objekten med 90 km/h. Men enligt ovan finns två DSS-olyckor 
i nod med 4 SS (en singel och en korsande kurs). Enbart länkolyckor ger en DSS-
kvot på länk på 0,0161 per miljon axelparkm räknat på ett ganska litet trafik-
arbete. Denna kvot är något högre än för de vanliga MLV-objekten med 2+1-ut-
formning och 90 km/h. Sammanfattningsvis är utfallet på 2+2-objekten ungefär 
samma som för MLV med 90 km/h. 
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Nedan redovisas alla rapporterade personskadeolyckor fördelade på olyckstyp 
och skadeföljd: 

• 10 singelolyckor med 5 SS och 10 LS, varav 2 SS och 5 LS i nod 
• 4 omkörningsolyckor med 10 LS, varav 9 LS på Rv 50 
• 5 upphinnandeolyckor med 1 SS och 5 LS, varav 1 LS i nod 
• 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 alla utom en LS i nod. 1 

korsande kurs på Rv 50 med 1 LS i nod. 
 
Korsande kursolyckorna är utfart från sidovägar utan att lämna företräde till 
fordon på E65. Två av dessa är i nod och en på länk. På Rv 50 finns en korsande 
kurs i tpl vid utfart från stormarknaden. 

I detta sammanhang jämförs med utfallet på alternativ fyrfältsväg (Alt 4 F med 
18,5 m bredd). Denna vägtyp har två körfält per riktning och planskilda kors-
ningar. Det finns fyra objekt på tillsammans 62,5 km som öppnats, alla med 
110 km/h och hög sidoområdesstandard. Tabellen nedan ger en översikt av utfallet 
till och med juni 2004.  

 
Längd ÅDT TA

Namn Öppnad km ap Mapkm D DSS S Räcke S DSS Räcke
E6 Gläborg-Rabbalshede 001111 19,3 9 870 253,0 2 6 29 55 0,11 0,024 0,22
E4 Söderhamn-Enånger 991020 27,7 6 840 324,0 1 10 57 24 0,18 0,031 0,23
E22 Gårdstånga-Hurva 011001 6,5 18 170 118,5 0 2 21 21 0,18 0,017 0,22
E4 Antnäs-Gäddvik 021010 9,0 11 400 64,6 0 0 3 36 0,05 0,000 0,56
Summa 4F 62,5 760,1 3 18 110 136 0,145 0,0237 0,28

Utfall t.o.m. dec 2003 Kvoter

 
 
Det samlade trafikarbetet är 760 miljoner axelparkm. Utfallet per halvårsskiftet 
2004 är 3 döda, 15 svårt skadade och 92 lindrigt skadade, alla i länkolyckor. Detta 
ger en skadekvot för länk på 0,145 per miljon apkm, vilket är samma som för 
MML-objekten med 110 km/h. 

Även DSS-kvoten på länk är ungefär samma som för MML 110. Utfallet inne-
bär en kvot på 0,0237 per miljon apkm, marginellt lägre än för MML-objekten 
med 110 km/h. Men observera det något låga trafikarbetet på 4 F-objekten, 
mindre än hälften än för MML 110. 

Rapporteringen av olyckstyp är ej helt komplett. Ett dödsfall (på E6 Gläborg) 
är en variaolycka i samband med bärgning av havererad bil, ett är en korsande 
kurs (på E4 Söderhamn) där ett fordon skulle vända i driftsvändplats. Det tredje 
dödsfallet är förmodligen en upphinnandeolycka (E6 Gläborg) där ett stoppat 
fordon blev påkört bakifrån. 

De 18 inträffade DSS-fallen på de fyra objekten har uppdelats på olyckstyp och 
kvoten för varje olyckstyp har beräknats precis som för MML. I tabell 4 nedan 
redovisas denna kvot och jämförelse görs med motsvarande DSS-kvot i ett 
olycksmaterial från ML med 110 km/h åren 1994–98. För jämförelse har också 
normalt antal olyckor på vanlig ML 110 km/h beräknats för motsvarande trafik-
arbete på 650 miljoner apkm. 
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Tabell 4  Antal DSS uppdelat efter olyckstyp med motsvarande kvot. Jämförelse 
med motsvarande kvot och antal för vanlig ML med 110 km/h. 

Utfall Alt 4 F 110 Vanlig ML 110 Olyckstyp 
Antal Kvot Kvot Antal 

Förändring 
med Alt 4 F % 

Singel 10 0,0132 0,0132 10,1 +/-0 
Möte 0 0 0,0251 19,0 -100 
Omkörning 1 0,0013 0,0030 2,3 -57 
Upphinnande 3 0,0039 0,0025 1,9 +56 
Korsande 3 0,0039 0 0 Inget utfall ML 
Varia 1 0,0013 0,0011 0,8 +18 
Cykel/Fotg. 0 0 0,0003 0,2 -100 
Totalt länk 18 0,0237 0,0452 34,4 -48 

 
Kvoten för singelolyckor är oförändrad jämfört med ML 110 km/h. Notera att 
för MML 110 observeras en liten ökning (se avsnitt 3.1.1 ovan). Mötesolyckorna 
har eliminerats och omkörningsolyckorna har halverats (litet material). Antalet 
DSS i upphinnandeolyckor har en ökning och dessa utgör 17 % av totala ut-
fallet. Singel plus upphinnande svarar för 70 % av alla DSS-fall. Men om kors-
ande kursolyckan räknas bort som ett särfall utgör singel plus upphinnande 87 % 
av utfallet. Det är samma tendens som på MML 110. 

Sammanfattningsvis är utfallet på Alt 4 F-objekten ungefär samma som för 
MML med 110 km/h om man bortser från korsande kurs olyckan. 

För dessa båda vägtyper har en bedömning 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 4 F. Tabellen nedan redovisar 
skattningar av DSS-kvoten och dödskvoten på länk (exklusive viltolyckor). På 
grund av osäkerheten är spannet i kvot stort. Dödskvoten antas vara 13 % av DSS-
kvoten, något högre än för MML och MLV. 

 
Vägtyp DSS per milj. apkm D per milj. apkm 

Alt 4 F 18,5 m 110 0,022–0,028 0,0029–0,0036 
MML 2+2 16 m 110 0,022–0,028 0,0029–0,0036 

 
Notera att skattningen för 2+2 är högre än aktuellt utfall på de två objekten som 
redovisats ovan. Men dessa har 90 km/h medan skattningen är gjord för MML 
med 110 km/h, som förväntas ha ca 50 % högre utfall. Det finns i dagsläget inget 
som helst underlag för att kunna påstå att en fyrfältsutformning 110 km/h med 
16 m eller 18,5 m skulle ha en påtagligt lägre DSS-kvot än MML med 
110 km/h. Det synes som om det är frånvaron av bred vägren som förklarar det 
något höga utfallet och några positiva effekter av ett extra kontinuerligt körfält 
kan ej observeras. 
 
3.4 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.  
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Räknat till och med september 2003 har det funnits 60 km 2+1-väg med enbart 
målning (5 objekt varav tre med ML-utformning), alla med 90 km/h. Fyra av 
dessa objekt har nu försetts med mitträcke under den tid utvecklingsprogrammet 
har löpt. Mycket omfattande sidoområdesåtgärder och förbättrad beläggning har 
utförts. Enda återstående objektet är E22 Björketorp–Nättraby, 12 m bredd med 
räffling i mitten och en separat GC-bana på 1,5 m. Det samlade trafikarbetet är 
451 miljoner apkm. Tabellen nedan ger en översikt av utfallet till och med juni 
2004. I tabellen redovisas antalet olyckor och antalet skadade av olika 
svårighetsgrad. Slutligen har olyckskvot och skadekvot beräknats. Alla olyckor 
utom en är länkolyckor. 

 
, Efterperiod t.o.m juni 2004

Bredd Längd Nuv. hast- ÅDT T Obs. värden Kvoter
2+1 målat Reg m km gräns ap Period mapkm O S DSS D R OK SK RK DSSK  
E22 Karlshamn   (Mörrum-Trensum) VSÖ 13 13 90 8000 980918-030930 186,2 27 21 3 1 - 0,15 0,11 0,016
E4 Gävle-Axmartavlan No norra målat VM 13 17,7 90/110 9300 970822-000620 142,2 24 22 7 3 - 0,17 0,15 0,049
Lv 100 Höllviken VSK 13 4,8 90 11900 991029-001029 20,9 0 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000
Rv 55 Åby-Simonstorp VSÖ 13-14,5 15 90 6800 011201-021130 37,2 2 2 0 0 - 0,05 0,05 0,000
E22 Björketorp-Nättraby VSÖ 12 9,4 90 12500 20030101- 64,3 5 6 1 0 0,08 0,09 0,016
Summa 2+1_m  59,9 450,8 58 51 11 4 0,13 0,113 0,024
Exkl. speciella 59,9 450,8 56 47 9 2 0,12 0,104 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. 

• E22 Karlshamn har en mc singelolycka i nod med en svårt skadad. Mc 
sladdade på avfart i trafikplats. 

• E22 Björketorp–Nättraby har en korsande kursolycka i nod med 1 svårt 
skadad. Vänstersvängande lb kolliderar med rakt framkörande pb. 

 
Totala utfallet är 4 döda, 7 SS varav två i nod och 40 LS, således 51 skadade eller 
dödade varav 2 i nodolyckor. Det kan tilläggas att det på E4 Gävle–Axmartavlan 
finns en mc singelolycka med en svårt skadad (avkörning höger ned i diket på 
länk). Följande kan sägas om de generella olycks- och skadekvoterna: 
• Den genomsnittliga skadekvoten för alla objekt är 0,113 (0,104 exklusive 

speciella olyckor) per miljon axelparkm. För enbart länk erhålles 0,109 
(0,100) per miljon apkm. Motsvarande värde på vanlig ML på länk med 
90 km/h är 0,133. Skadekvoten är samma som för MLV med 90 km/h och 
dessutom ca 20 % lägre än för vanlig ML. 

• DSS-kvoten på länk för alla objekt ovan i tabellen blir 0,020 per miljon 
axelparkm, vilket är ca 25 % högre än för MML- objekten med 90 km/h, 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 0,0155 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 35 % (50 % exklusive 
speciella). 

 
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-
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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 För efterperioden blev såväl olyckskvot, skadeföljd som skadekvot 
ungefär lika för försöks- och kontrollmaterial men med en viss tendens till 
förbättring på försökssträckan. 

Olyckor med överkörning till vänster står dock för en stor del av de svåra 
skadeföljderna på de målade objekten. Av de 58 olyckorna utgörs 16 (ca 30 %) 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 över-
körningar till vänster ca 35 % på vanlig 13 m-väg och ML. Men det skall obser-
veras 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 ut-
formning. 

Av övriga olyckor kan nämnas två dödade i en singelolycka (avåkning till 
höger i hög fart med stulen bil). Dessutom finns enligt ovan två mc singelolycka 
med sladd och avåkning, varav en i nod, med en svårt skadad vardera som följd. 

För dagen antas långsiktigt att 2+1 med markering har en reduktion på 
30–40 % (med omfattande sidoområdesåtgärder) för svårt skadade och dödade på 
ML, men någon sådan effekt kan ännu inte säkert fastställas. Ovanstående 
bedömning innebär följande skattningar av DSS-kvoten och dödskvoten på länk 
(exklusive viltolyckor) för ML med 2+1-markering och hastighetsgräns 
90 km/h. I detta fall antages dödskvoten vara 25 % av DSS-kvoten, vilket är ett 
normalvärde för ML. 

 
Hast. gräns DSS per milj. apkm D per milj. apkm 
ML 90 målad 0,023–0,027 0,0057–0,0067 

 
För dödskvoten innebär värdena i tabellen en reduktion med 20–30 % jämfört 
med ML 90 km/h med hastighetsgräns 90 km/h. Vanlig 13 m-väg med målad 2+1-
utformning förväntas ha kvoter i samma storleksordning som för ML ovan. 

Utfallet hittills tyder på en ännu något större effekt än skattningen i tabellen 
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. Objektet på Rv 55 
kostade totalt 520 tkr kr per km med sanering av utfarter och nya busshållplatser. 
För E22 Björketorp–Nättraby, med räffling i mittremsan samt 8 km GC-väg 
separerad med vajerräcke, uppgår kostnaden till 1,34 miljon kr per km. 

 
3.5 Översikt ts-resultat 
I tabellen nedan sammanfattas utfallet för de olika vägtyperna och hastighets-
gränser. Tabellen redovisar för varje vägtyp utfallet för skadekvot länk plus nod, 
skadekvot länk samt DSS-kvot för länk plus nod och enbart länk, allt angivet i 
antal per miljon axelparkm. Fet stil innebär att det samlade trafikarbetet är över 
400 miljoner apkm per vägtyp medan övriga två har lågt trafikarbete och resultatet 
för dessa måste bedömas med stor försiktighet. För 2+1 målat redovisas 
genomsnittet i intervallet som erhålles med och utan de speciella olyckorna. I sista 
kolumnen anges reduktionen i faktiskt utfall antal DSS på länk jämfört med 
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förväntade värden ML eller 13 m (om ingen åtgärd) med samma hastighetsgräns 
och sidoområde C. Feta tal anger en signifikant skillnad medan icke feta tal inte 
signifikant skiljer sig från noll. 
 

Typ och 
hastighets-

gräns 

Trafik-
arbete 

milj. apkm 

S-kvot länk 
plus nod 

S-kvot 
länk 

DSS-kvot 
länk plus 

nod 

DSS-kvot 
länk  

Reduktion 
DSS länk 

(%) 
MML 110  1 650 0,144 0,143 0,024 0,0243 46 
MML 90 1 685 0,139 0,124 0,019 0,0160 58 
MLV 110  223 0,202 0,184 0,049 0,031 39 
MLV 90  1 047 0,126 0,104 0,021 0,0143 66 
2+2 90 (MLV) 250 0,160 0,100 0,032 0,0161 62 
Alt 4 F 110 760 0,145 0,145 0,024 0,0237 48 
2+1 målat 90  450 0,108 0,104 0,022 0,018 53 
 
Notera att reduktionen i DSS gäller relativt C-utformning enligt EVA medan 
kvoterna avser medelutformning av alla objekt i respektive grupp. Det torde vara 
så att 4 F-objekten alla är utformade med "A-slänter". De två 2+2-objekten har 
också hög sidoområdesstandard. För MML och MLV däremot så är det stor 
variation. Det innebär att en 50 % reduktion för MML, MLV är mer effektiv än 
motsvarande värde för fyrfältsutformningarna. 

Som framgår av tabellen har hastighetsgränsen 110 km/h genomgående högre 
kvoter än 90 km/h. Högsta utfallet i DSS-kvot har MML 110 och Alt 4 F 
110 km/h med ca 0,024 som är 50 % högre än för MML med 90 km/h. MLV 90 
har lägre kvoter än MML 90 med undantag av DSS-kvoten länk plus nod som är 
högre. 2+1 målat med 90 km/h har lägre skadekvoter än MML 90 och enbart ca 
15 % högre DSS-kvoter. Notera att 2+2 med 90 km/h för länk har samma 
skadekvot och något högre DSS-kvot än MLV med 90 km/h. Om motsvarande 
relation skulle gälla för 110 km/h bör Alt 4 F (och 2+2 med 110 km/h) ha en DSS-
kvot på ca 0,024 per miljon apkm, vilket precis är utfallet. Reduktionen för 
denna nya vägtyp jämfört med ML 110 är ca 50 %. 

De långsiktiga skattningar av DSS-kvoten för länk som redovisats ovan i varje 
avsnitt har sammanfattats i ett stapeldiagram. För jämförelse finns i detta diagram 
även DSS-kvot för MV med sektionen 21,5 respektive 26,5 m. Data för MV 
21,5 m grundar sig mer på rimliga skillnader mot Alt 4 F och MV 26,5 än på 
empiriska data. För MV 26,5 redovisas de DSS-kvoter som finns i EVA, spannet 
motsvarar differensen mellan sidoområde A och C. Diagrammet visas i figur 1. 
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Figur 1  Skattade DSS-kvoter på länk för mötesfri väg med 90 och 110 km/h samt 
fyrfältig väg och MV med 110 km/h. 
 
Följande kommentarer kan göras till diagrammet: 
• MV 26,5 m med 110 km/h har en empiriskt baserad DSS-kvot omkring 0,015 

per miljon apkm (enligt EVA-modelen) 
• MV 21,5 m 110 antas schablonmässigt få 10–20 % högre kvot och ligger då i 

intervallet 0,015–0,020 per miljon apkm 
• I samma intervall ligger MML och MLV med 90 km/h med MLV något högre 
• MML 110 km/h ligger kring 0,025 per miljon apkm och MLV 110 något 

högre kring 0,028. Notera att 2+1 målat med 90 km/h också ligger kring 0,025 
• Bedömningen för 2+2 och Alt 4 F är osäker och täcker därför ett större 

intervall. Mittpunkten ligger på samma värde som MML 110 med 0,025. 
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4 Räckespåkörningar 
4.1 Generella resultat 
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 2003 är för MML-objekt med räckesuppföljning en påkörningskvot 
på 0,56 per miljon apkm, en liten minskning från 0,58 i förra halvårsrapporten. 
Kvoten på MLV-objekten är genomgående lägre. Kvoten för 15 objekt med upp-
följning till och med december 2003 är 0,40 per miljon apkm (för icke gul-
markerade objekt i tabell i avsnitt 3.2, en minskning från 0,43). Detta kan 
förklaras med genomsnittligt lägre ÅDT-värden samt mer nordlig lokalisering för 
MML-objekten. Om objekt i Region Skåne med uppföljning till december 2002 
inkluderas blir kvoten för MLV 0,35 per miljon apkm. Således kan en tydlig 
geografisk skillnad observeras. Nordliga objekt, både MML och MLV (från 
Mälardalen och norrut), har ett genomsnittsvärde på 0,57 per miljon apkm medan 
de sydliga objekten har ett genomsnittsvärde på 0,41. I de senare ingår då 
objekten i region Skåne med uppföljning fram till och med december 2002. 

För de fyra objekten med 4 F-utformning är den genomsnittliga räckepåkör-
ningskvoten 0,28 per milj. apkm, alltså väsentligt lägre än för MML-objekten. 
Men det finns bara 1,5 års uppföljning för de två objekten på E4, Söderhamn och 
Gäddvik. Värdet är i samma storleksordning som för de lägsta MML- och MLV-
objekten enligt ovan. De två objekten med 2+2-utformning och 90 km/h har en 
räckeskvot på 0,36 per milj. apkm, högre än för 4 F-objekten och inte mycket 
lägre än snittet för MLV-objekten. 

Ett försök till analys av inverkan av olika faktorer har gjorts av 2+1-objekten. 
Materialet har delats upp i MML och MLV-objekt på delen norra och södra 
Sverige samt i hastighetsgräns 90 och 110 km/h. Följande tabell över räckeskvoter 
erhålles vid en sådan uppdelning. 
 

Vägtyp Region 110 km/ 90 km/h 110+90 
 Norra 0,62 0,53 0,59 
MML Södra 0,33 0,55 0,49 
 Hela landet 0,57 0,54 0,55 
 Norra 0,52 0,47 0,50 
MLV Södra – 0,25 0,25 
 Hela landet 0,52 0,30 0,35 
 Norra 0,61 0,52 0,57 
MML+MLV Södra 0,33 0,43 0,41 
 Hela landet 0,56 0,46 0,50 

 
Inga tydliga slutsatser kan dras av tabellen ovan förutom lägesfaktorn. Men följ-
ande kommentarer kan göras: 

• För MML finns en klar skillnad mellan norra och södra Sverige på ca 20 %. 
I norra delen finns dessutom en skillnad mellan 110 och 90 km/h på mer än 
15 %. 

• MML i södra Sverige har låg kvot vid 110 km/h. Detta beror på att objektet 
E22 Hossmo–Söderåkra ingår med ca 65 % av trafikarbetet. 

• MML 90 har ingen skillnad mellan norra och södra delen beroende på att 
E4 Ljungby med stort trafikarbete har hög kvot. Sett över hela landet finns 
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en marginell skillnad på ca 5 % mellan 110 och 90 km/h för MML-
objekten. 

• För MLV finns mycket stor skillnad mellan norra och södra Sverige. Men 
nästan alla MLV-objekt i söder ligger i Region Skåne och Region Väst. 

• För MLV finns en stor skillnad mellan 110 och 90 km/h sett över hela 
landet. Detta beror till stor del på att det bara finns fåtal 90-objekt i norr 
och inte några 110-objekt i söder. I norr finns en liten skillnad mellan 110 
och 90 km/h på ca 10 %. 

• För MML och MLV tillsammans finns en skillnad på ca 20 % i räckeskvot 
mellan 110 och 90 km/h totalt för hela landet. I norr är skillnaden ca 15 %. 

 
Beträffande bredden 14 m kan sägas att för objekten i norr kan ingen skillnad 
observeras mellan objekt med 13 och 14 m bredd, vilket gäller för både MML och 
MLV. Men merparten av 14 m-objekten har 110 km/h som hastighetsgräns. I 
söder däremot finns en klar skillnad. Här har 14 m-objekten en kvot på enbart 
0,21 per miljon axelparkm jämfört med 0,48 för 13 m-objekten. Både MML 
och MLV med 14 m har låga kvoter men kvoten för MLV är bara marginellt lägre 
än för 13 m. Således synes det som om ökad bredd får fullt genomslag vid mer 
gynnsamma klimatförhållanden med lite vinterväglag och främst på MML-objekt. 

 
4.2 Regressionsanalys 
För att ytterligare fördjupa analysen och undersöka ett eventuellt breddberoende 
har försök gjorts med regressionsanalys av materialet. Samma material som i 
avsnitt 4.1 ovan har använts. Följande objekt och data enligt tabell nedan har 
nyttjats: 
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Obs. värden
t.o.m. dec 03

Bredd Hast- T Antal Kvot Hg Reg Vägtyp Bredd
VTI/AC/UB 2004-08-25 Reg m gräns mapkm R RK 90=0 110=1 S=0 N=1 MLV=0 MML=1 13=0 14=1
E4 Gävle-Axmartavlan med räcke VM 13 110 23,7 12 0,51 1 1 1 0
E4 Gävle-Axmartavlan med räcke VM 13 90 37,4 48 1,28 0 1 1 0
E4 Gävle-Axmartavlan med räcke VM 14 110 433,2 279 0,64 1 1 1 1
E18 Västerås-Sagån VMN 13 110 152,0 95 0,63 1 1 1 0
E18 Västerås-Sagån VMN 13 90 24,2 22 0,91 0 1 1 0
E18 Köping-Västjädra(-Västerås) VMN 13 110 233,3 164 0,70 1 1 1 0
E18 (Köping-)Västjädra-Västerås VMN 13 90 93,1 53 0,57 0 1 1 0
E20 Gröndal-Eskilstuna VMN 13 110 25,6 12 0,47 1 1 1 0
E20 Gröndal-Eskilstuna VMN 13 90 48,0 26 0,54 0 1 1 0
E20 Öster Tibble-Gröndal VMN 13 110 18,1 14 0,77 1 1 1 0
E20 Öster Tibble-Gröndal VMN 13 90 18,1 8 0,44 0 1 1 0
Rv 53 Gröndal-Kvicksund VMN 13 90 20,6 7,0 0,34 0 1 1 0
Lv 222 Värmdövägen   (Insjön-Mölnvik) VST 13 90 108,2 56,0 0,52 0 1 1 0
E18 Rosenkälla-Söderhall VST 13 90 93,3 18,0 0,19 0 1 1 0
E4 Deltavägen VM 13 110 69,6 36 0,52 1 1 1 0
E4 Deltavägen VM 13 90 10,5 10 0,95 0 1 1 0
E4 Överdal-Gallsäter (Höga Kusten) VM 13 110 119,9 81 0,68 1 1 1 0
E14 Torvalla-Lugnvik (Östersund) VM 13 110 49,7 15 0,30 1 1 1 0
E14 Torvalla-Lugnvik (Östersund) VM 13 90 15,0 11 0,73 0 1 1 0
E4 Yttervik-Tjärn VN 14 110 8,4 4 0,48 1 1 1 1
E4 Gäddvik-Rutvik VN 13 110 24,3 8 0,33 1 1 1 0
E18 Skattkärr-Väse VVÄ 13 90 94,7 36 0,38 0 1 1 0
E18 Stolpen-Övre Kvarn VVÄ 14+13 90 41,6 23 0,55 0 1 1 1
E4 Håknäs-Stöcksjö, delvis öppnad VN 14 90 37,9 16 0,42 0 1 0 1
E4 Håknäs-Stöcksjö VN 14 110 148,0 71 0,48 1 1 0 1
E4 Håknäs-Stöcksjö VN 14 90 39,6 32 0,81 0 1 0 1
E4 Nordmaling-Håknäs VN 13 110 2,5 1 0,40 1 1 0 0
E4 Rutvik-Ängesbyn VN 13 110 24,4 0 0,00 1 1 0 0
E4 Axmartavlan-Noran VM 14 110 48,3 45 0,93 1 1 0 1
E20 Söder Kungsör (väg56-560) VMN 13 90 18,5 6,0 0,3 0 1 0 0
E18 Övre Kvarn-Bodalen VVÄ 14+13 90 31,1 8 0,26 0 1 0 1
E18 Bodalen (gräns S/T)-Kojängen VMN 13 90 9,9 2 0,20 0 1 0 0
E22 Hörby VSK 13 90 70,3 21 0,30 0 0 1 0
Rv 21  Finja-Ignaberga (Hässleholm) VSK 13 90 42,5 12 0,28 0 0 1 0
E4 Ljungby-Toftanäs VSÖ 13 110 89,2 55 0,62 1 0 1 0
E4 Ljungby-Toftanäs VSÖ 13 90 263,0 210 0,80 0 0 1 0
E22 Karlshamn   (Mörrum-Trensum) VSÖ 13 90 3,2 0 0,00 0 0 1 0
E22 Trensum-Bräkne Hoby-Björketorp VSÖ 13 90 244,1 140 0,57 0 0 1 0
E22 Söderåkra-Hossmo  (Söd Kalmar) VSÖ 14 110 172,2 31 0,18 1 0 1 1
Lv 158 Särö-Brottkär VVÄ 13 90 115,4 34 0,29 0 0 1 0
Rv 11  Malmö-Kyrkheddinge VSK 13 90 95,6 14 0,15 0 0 0 0
Rv 23 Hässleholm- Östanå VSK 13 90 39,0 19 0,49 0 0 0 0
Rv 23 Osby-Loshult VSK 13 90 46,2 8 0,17 0 0 0 0
Lv 108 Lund-Furulund VSK 13 90 26,5 5 0,19 0 0 0 0
E65 Skurup-Rydsgård VSK 13 90 18,2 3 0,16 0 0 0 0
Rv23 Loshult-Älmhult VSÖ 13 90 11,9 3 0,25 0 0 0 0
E22 Valdemarsvik-Söderköping VSÖ 14,2 90 14,8 1 0,07 0 0 0 1
Rv 55 Åby-Simonstorp VSÖ 13 90 35,8 18 0,50 0 0 0 0
Rv 50 Åsbro-Brändåsen VMN 13 90 10,9 8 0,73 0 0 0 0
Rv 40 Ulricehamn-Länsgränsen VVÄ 13 90 6,4 0 0,00 0 0 0 0
Rv 44 Trollhättan-Håsten VVÄ 14 90 99,2 18 0,18 0 0 0 1
Lv 161 Rotvik-Holma-Torp VVÄ 13 90 38,8 8 0,21 0 0 0 0
Rv 45 Åmål-Säffle VVÄ 14 90 69,9 24 0,34 0 0 0 1
Rv 45 Båberg-N Vänersborg VVÄ 13 90 11,6 2 0,17 0 0 0 0
Summa 3647,4 1853 0,51  
 
Ickelinjär regressionsanalys har genomförts med hjälp av SPSS. Syftet har varit 
att analysera eller kanske snarare beskriva hur räckespåkörningskvoten (eller 
antalet räckespåkörningar) på 2+1-vägar påverkas av olika faktorer som hastig-
hetsgräns, vägtyp, bredd och del av landet. 

Eftersom kvoterna för de olika objekten är olika säkerställda (olika öppningsår 
och olika trafik) har därför valts att väga observationerna med hjälp av tillhörande 
trafikarbeten. Alternativt skulle objekt med mycket små trafikarbeten ha kunnat 
uteslutas ur analysen. 
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Förklaringsvariablerna är grova och delvis lite godtyckliga. Exempelvis skulle 
indelningen efter ”norra” eller ”södra” Sverige kunna göras annorlunda. Hastig-
hetsgränsen 110 km/h kan ha olika innebörd. I vissa fall har objektet haft 
110 km/h under hela livslängden medan i andra fall hade objektet 90 km/h under 
inledningsperioden (90-perioden räknas som ett annat objekt) och 110 först 
därefter, se tabellen ovan. Fler förklaringsvariabler än de valda skulle också kunna 
ha betydelse. 

Ett annat problem är att data är dåligt balanserade. Några kombinationer är mer 
eller mindre unika. Några av förklaringsvariablerna är dessutom kraftigt 
korrelerade. 

Följande typ av regressionsmodell har valts: 
 
Räckespåkörningskvot = a × bHg × cNorrsödra × dBredd × eVägtyp

 

”Hg”, ”Norrsödra”, ”Bredd” och ”Vägtyp” är s.k. dummyvariabler eller 0/1-
variabler. 
 
b, c, d och e är de regressionskoefficienter som skattats med hjälp av tillgängliga 
data. Respektive regressionskoefficient visar hur tillhörande variabel påverkar 
räckespåkörningskvoten RK med ”allt övrigt konstant”. Exempelvis visar 
koefficienten b hur kvoten förväntas påverkas om hastighetsgränsen är 110 km/h i 
stället för 90 km/h. På samma sätt visar koefficienterna c, d och e inverkan av 
”norra Sverige” jämfört med ”södra”, bredd 14 m jämfört med 13 m och MML 
jämfört med MLV. 

Erhållna resultat är inte statistiskt säkerställda och måste därför tolkas med 
försiktighet. Resultaten påverkas kraftigt om alla förklaringsvariablerna tas med 
eller inte och likaså om vissa delmängder eller t.o.m. vissa enskilda objekt av 
”unik” art (som E22 Söderåkra–Hossmo) exkluderas eller inte. 

Resultaten (se nedan i tabell) pekar sammantaget på att MML, Norra Sverige 
och 110 km/h höjer påkörningskvoten medan bredd 14 m sänker densamma. 
 

Skattade regressionskoefficienter Datamängd 
Hg 110 Norr Bredd 14 Vägtyp MML 

Allt 1,12 1,31 0,89 – 
Allt minus 
Skåne 

1,09 1,17 0,85 – 

Norra 1,16 – 1,05 – 
Södra 1,25 – 0,38 – 
     
Allt 1,04 1,25 0,97 1,43 
Allt minus 
Skåne 

1,03 1,17 0,93 1,33 

Norra 1,14 – 1,11 1,23 
Södra 1,01 – 0,42 1,98 
 
Om inte vägtyp tas med i analysen så ökar räckespåkörningarna med 10–15 % 
vid 110 km/h och minskar med 10–15 % vid bredden 14 m. I norr ökar påkör-
ningarna med 15–30 %. 
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När vägtyp tas med slår MML igenom med 20–40 % högre kvot. Detta innebär 
att inverkan av övriga faktorer minskar. Hastighetsgränsen 10 km/h ökar räckes-
kvoten med 0–15 % och men bredden 14 m har mindre inverkan. I norr blir det en 
ökning med 15–25 %. 
 
4.3 Åtgärder på E4-objekten 
Mest och bäst data för räckespåkörningar finns för E4 Gävle–Axmartavlan. 
Merparten av påkörningarna, 214 stycken av 339 eller 63 %, 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 (165 stycken) har skett under vintermånaderna 
december–mars (33 % av tiden). Detta bör dock jämföras med andel trafikarbete 
som under dessa månader är ca 28–30 % 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 265 räckespåkörningar inträffat varav 183 eller 69 % i enfältiga avsnitt 
(dock 76 % räknat på de 242 som har information om avsnitt). Nio påkörningar 
har skett i övergångssträcka 2 till 1 körfält (3,7 % av dem med känd information). 
Det har inträffat 111 påkörningar (42 %) under vintermånaderna december–mars, 
vilket är högre än motsvarande andel tid (34 %). Om hänsyn dock tas till lägre 
trafikflöde under vintern blir jämförelsevärdet ca 30–31 %. ”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 30 % 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 
tvåfältiga. Orsaken till minskningen är dock svårtolkad, den kan bero på 
breddningen eller ökad tillvänjning och i det senare fallet ha effekt både på en- 
och tvåfältiga sträckor. Cirka 63 % 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 79 stycken påkörningar söder-
ut och 99 norrut. Detta är på gränsen för att vara en signifikant skillnad. Konfi-
densintervallet för lika fördelning av 178 påkörningar är 76–102 påkörningar. 
Tendensen mot minskade påkörningar har dock försvagats under år 2003 med 
fördelningen 32 söderut och 35 norrut under året 2003. Det skall tilläggas att 
under knappt tolv månader före åtgärden var fördelningen på riktning praktiskt 
taget jämn, 31 påkörningar norrut och 32 söderut. Det kan vara så att effekten 
avtar med mer slitna markeringar. 

På E4 Ljungby flyttades kantlinjerna ut 0,5 m i enfältiga avsnitt i augusti 2001, 
vilket ändrade sektionen från V1,0 K3,5 till V0,5 K4,0 med konstant innervägren. 
Efter denna tidpunkt har 196 räckespåkörningar inträffat. Detta motsvarar 74 % av 
alla påkörningar under en tidsperiod som är 77 % av den tid vägen varit öppen, 
vilket är en liten skillnad. Men kvoten för räckespåkörningar har sjunkit från 0,84 
ner till 0,73. Men av dessa 196 påkörningar har 134 inträffat i enfältiga avsnitt, 
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vilket är 76 % 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 minskning av räckeskvoten för enfältiga avsnitt med ca 15 %. 

Schablonmässigt kan sägas att räckespåkörningarna fördelar sig med 70 % i 
enfältiga avsnitt, 25 % i tvåfältiga och 5 % i övergången 2 till 1 körfält. Trafik-
arbetet på 2+1 uppdelat på avsnitt fördelar sig i stort sett med 50 % i enfältiga, 
40 % i tvåfältiga och 10 % i övergångssträckor. Med dessa värden kan en kvot för 
enfältiga- respektive tvåfältiga avsnitt beräknas. 

Enligt ovan i kap 4.1 är genomsnittliga räckespåkörningskvoten för MML-
objekten 0,56 per miljon axelparkm. Uppdelat på avsnitt skulle kvoterna bli 

• för enfältiga avsnitt 0,78 per milj. apkm 
• för tvåfältiga avsnitt 0,35 per milj. apkm, samma som för de två 2+2-

objekten och något högre än för Alt 4 F 
• för övergång 2 till 1 blir kvoten 0,28 men detta är en mer osäker skattning. 
 

För MLV-objekten med ett genomsnitt på 0,40 blir motsvarande uppdelning 
• för enfältiga avsnitt 0,56 per milj. apkm 
• för tvåfältiga avsnitt 0,25 per milj. apkm, något lägre än för Alt 4 F 
• för övergång 2 till 1 blir kvoten 0,20. 
 

4.4 Slutsatser 
Inga direkt nya säkra slutsatser om räckespåkörningar kan dras ur ovanstående 
utan vad som redovisades i förra halvårsrapporten gäller fortfarande och upprepas 
nedan. Men det finns indikationer på att 110 km/h har 10–20 % högre kvot än 
90 km/h. Vidare kan bredden 14 m ha betydelse i södra delen av landet eftersom 
ökad bredd synes få fullt genomslag vid mer gynnsamma klimatförhållanden med 
lite vinterväglag och främst på MML-objekt. 

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 skillnad på 13 och 14 m bredd för objekt i norra Sverige men i söder 
har 14 m en klar reduktion av räckespåkörningar. Vidare kan det vara en 
fördel med en bredare mittremsa (över 2 m) som tvingar fordonen längre 
från mitträcket 

− hastighetsgränsen 110 km/h har 10–20 % högre kvot än 90 km/h 
− 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 dock försvagats under år 2003, kanske 
på grund av mer slitna markeringar 

− kvoten i enfältiga avsnitt är ca 0,80 på MML-objekt och ca 0,35 i två-
fältiga avsnitt, något högre än för objekt med 4 F-utformning 

− ca 20–30 % av räckespåkörningarna kräver bärgning av fordonet. 
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5 Vägslitage och beläggningsunderhåll 
5.1 Inledning 
Förstudien analyserade skillnader i spårdjups- och IRI-utveckling och därtill 
knutna beläggningskostnader vid nuvarande RUD-krav (17 mm spårdjup och IRI 
2,5 över 400 m-sträckor för riksvägar med ÅDT >4 000 axelpar/dygn) för 
alternativa vägtyper med hjälp av Vägverkets PMS-modeller. Vid ÅDT >4 000 
blir spårdjup styrande för underhållskostnaden enligt PMS-modellen. Figuren 
nedan visar spårdjupsförändringen för 9 m väg och motorväg med VÄG94-
standard (för motorväg gäller figuren för högra körfältet i båda riktningarna och 
med den trafik som trafikerar högra körfältet, schablonmässigt ca 2/3 av totala 
ÅDT). Fyrfältsväg bedömdes ge ca 10 % större ökning av spårdjupet och 13 m 
vägar 30 % mindre ökning vid breda körfält och 20 % mindre vid breda vägrenar.  
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Åtgärdsintervall och nuvärde (räknat på 4 % ränta, oändlig kalkyltid) för be-
läggningskostnader inklusive trafikomläggning med RUD-kriterier redovisas i 
tabellen nedan. Den relativt höga kostnaden för 13 m med breda körfält beror på 
att åtgärdad vägbredd blir större än för övriga typsektioner. 
 
 ÅDT 4 000 ÅDT 8 000 ÅDT 12 000 
Typsektion intervall kr/apkm intervall kr/apkm intervall kr/apkm 
Normal motorväg 18 0,43 18 0,24 16 0,23 
Alternativ 4-fältsväg 18 0,48 18 0,27 15 0,29 
13 m; breda körfält 18 0,66 18 0,37 12 0,39 
13 m; normala körfält 16 0,47 16 0,31 12 0,32 
11 m 14 0,47 14 0,34 11 0,35 
  9 m 14 0,46 14 0,37 10 0,37 
 
Notera att kostnaden i tabellen är nuvärdet med oändlig kalkyltid. Annuitets-
faktorn vid 4 % ränta är ca 25 räknat som summan av en oändlig serie, 
1/(1-0,96)=25. Detta innebär att den årliga kostnaden beräknas som 
 

1/25*x*ÅDT*365 = 0,04*x*ÅDT*365, där x är nuvärdet i kr/apkm enligt 
tabell och ÅDT räknas i axelpar. 

 
Enligt VTIs mening är kostnaden för MV och fyrfält för låg. Den avser enbar 
högra körfältet. Till kostnaden ovan skall läggas ca 50 % för åtgärdskostnad i 
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vänster körfält. I den fortsatta analysen användes genomgående ett värde för MV 
som är 50 % högre än i tabellen ovan. 
 
5.2 E4 Gävle-Axmartavlan 
2+1-väg med räcke bedömdes i förstudien hamna mellan motorväg och 13 m väg 
på 0,24–0,31 kr/apkm. Detta ger en kostnad för E4 Gävle–Axmartavlan (med 
ÅDT 9 300 axelpar) på mellan 32 och 42 kkr/år och km (egentligen 42–48 kkr/år 
om hänsyn tas till felkalkyleringen för MV). Men observera att denna sträcka före 
åtgärd hade breda körfält. Detta innebär enligt tabellen ovan en kostnad på ca 
50 kkr/år. 

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

I augusti 2000 har en första eftermätning av spårdjup genomförts på hela 
sträckan och i juni 2003 en andra eftermätning. Men det är bara meningsfullt att 
jämföra med data från juni 1998 på södra delen över alla 5 åren. De andra 
delarna har fått ny beläggning i samband med införandet av mitträcke i etapperna 
2 och 3. För den norra delen kan analys av spårdjupsförändring under tre år 
göras, åren 2000–2003. 

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

Den södra delen har tio avsnitt, fem tvåfältiga och fem enfältiga. För varje 
avsnitt har medelvärdet (20 m-intervall) längs vägen beräknats för fyra respektive 
två mätningar. Det slitagemått som beräknats är spårdjup max (över hela 
körfältet), spårdjup vänster (vänstra delen av körfältet) och spårdjup höger (högra 
delen av körfältet). Nedan i tabell 5 redovisas ett samlat mått för samtliga fem 
tvåfältiga avsnitt och fem enfältiga avsnitt per riktning. Detta samlade slitagemått 
är medelvärdet i mm för skillnaden i spårdjup max för alla delavsnitt av samma 
typ per riktning mätt för 2 respektive 5 år. 

 
Tabell 5  Medelvärdet (mm) för skillnaden i max spårdjup (över hela körfältet) för 
alla delavsnitt per riktning. Förändring över 2 respektive 5 år, södra delen. 

Förändring max spårdjup (mm) 
Norrut Söderut 

Körfält 

2 år 5 år 2 år 5 år 
Enfältigt 2,7 5,5 2,6 5,4 
Höger i tvåfältigt (K1) 1,7 3,4 1,6 3,3 
Vänster i tvåfältigt (K2) 0,1 0,2 0,1 -0,1 
 
Följande intressanta observationer kan göras ur tabell 5 ovan: 
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• Spårslitaget är störst i enfältiga avsnitt med 2,6–2,7 mm för de första två 
åren. Medelvärdet över ett avsnitt kan i stort sett jämföras med en mätning 
över 400 m som användes i RUD. 

• Slitaget har en avtagande trend med 2,8 mm i enfältiga avsnitt under 
följande tre år, således bara obetydligt högre än för de två första åren. 

• Höger körfält i tvåfältiga avsnitt ligger på 1,6–1,7 mm i ökning av 
spårdjup under de två första åren. Under följande tre år har spårdjupet ökat 
med 1,7 mm. Således en avtagande trend precis som för enfältiga avsnitt. 

• Vänster körfält i tvåfältiga avsnitt har en mycket marginell förändring som 
knappt är mätbar. Det negativa värdet söderut efter fem år beror på att 
kantlinjen av misstag har täckts av mätutrustningen och därmed stört resul-
tatet. 

• I tvåfältiga avsnitt ligger förändringen således klart under det som upp-
mätts för enfältiga avsnitt. 

 
Spårdjupet i enfältiga avsnitt kan närmast jämföras med 9 m-väg eller vanlig 
13 m-väg med normala körfält. Tvåfältiga avsnitt kan närmast jämföras med 
motorväg. Enligt VV:s schablonmodell för spårdjup erhålles förändring i spår-
slitaget enligt tabell 6 nedan för dessa vägtyper för en väg med ÅDT på 9 300 
axelpar. 

 
Tabell 6  Förväntad förändring i spårdjup för olika vägtyper efter 2 respektive 
5 år vid ÅDT 9 300 axelpar. 

Förväntad ökning spårdjup (mm) Tid (år) 
9m 13 m MV K1 MV K2 

2 3,0 2,4 2,1 0,9 
5 7,4 6,0 5,2 2,2 

 
Vid jämförelse med uppmätta spårdjup i tabell 5 framgår att uppmätt spårslitage i 
enfältiga avsnitt efter två år ligger något över förväntade värden för normal  
13 m-väg men efter fem år något under. Jämfört med 9 m-väg ligger uppmätta 
spårdjup klart under förväntade värden under alla år. För tvåfältiga avsnitt är det 
uppmätta slitaget i höger körfält ca 20–30 % under förväntat värde för motorväg 
och vänster körfält har ett nästan försumbart slitage. En förklaring till de låga 
värdena kan vara att underbyggnaden enligt uppgift är mycket bra på objektet E4 
Gävle–Axmartavlan, vilket medför lägre slitage än förväntat. 

För tidsperioden 2000–2003 kan analys göras av även den norra delen av 
objektet. På den norra delen finns 12 avsnitt, sex tvåfältiga och sex enfältiga. På 
samma sätt som i tabell 5 ovan redovisas i tabell 7 medelvärdet i uppmätt föränd-
ring av max spårdjup per avsnittstyp. Värdena avser förändringen under tre år och 
jämförelse för samma tidsperiod görs även med den södra delen. 
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Tabell 7  Medelvärdet (mm) för skillnaden i max spårdjup (över hela körfältet) för 
alla delavsnitt per riktning. Förändring över 3 år. 

Förändring max spårdjup (mm) 
Norrut Söderut 

Körfält 

Norra Södra Norra Södra 
Enfältigt 3,9 2,8 3,9 2,8 
Höger i tvåfältigt (K1) 2,2 1,7 2,1 1,7 
Vänster i tvåfältigt (K2) -0,1 0,1 0,6 -0,2 

 
Följande intressanta observationer kan göras ur tabell 7 ovan: 

• Spårslitaget är genomgående större på den senare öppnade norra delen, 
skillnaden är ca 40 % i enfältiga avsnitt och ca 25 % i höger körfält i två-
fältiga avsnitt. 

• Detta tyder på att slitaget har en avtagande trend enligt data från södra 
delen. 

• På norra delen är spårslitaget i medeltal 3,9 mm i enfältigt de första tre 
åren, vilket kan jämföras med 2,7 mm de första två åren på södra delen 
enligt tabell 5. Detta innebär i stort sett samma årliga slitage. 

• Höger körfält i tvåfältiga avsnitt på norra delen ligger på 2,1–2,2 mm i 
ökning av spårdjup under de tre första åren. Detta är något mindre slitage 
jämfört med 1,6–1,7 mm under första två åren på södra delen. 

• Vänster körfält i tvåfältiga avsnitt har stor variation men slitaget är i stort 
sett försumbart. 

 
Som jämförelse redovisas nedan förändring i spårslitaget enligt VV:s schablon-
modell för tre år vid olika vägtyper för en väg med ÅDT på 9 300 axelpar. 

 
 9 m 13 m MV K1 MV K2 

 4,5 mm 3,6 mm 3,1 mm 1,4 mm 
 

Vid jämförelse med uppmätta spårdjup i tabell 7 framgår att norra delen i en-
fältiga avsnitt har ett uppmätt spårslitage som ligger klart under förväntat värde 
för 9 m-väg men något över det för normal 13 m-väg. För tvåfältiga avsnitt är det 
uppmätta slitaget i höger körfält ca 30 % under förväntat värde för motorväg och 
vänster körfält har ett nästan försumbart slitage. 

Både södra och norra delen har således likartad utveckling av spårdjupet. 
Schablonmässigt kan sägas att spårdjupsförändringen i enfältiga avsnitt kan jäm-
föras med 13 m-väg (dock är slitaget något större de första åren) och i tvåfältiga 
avsnitt med motorväg. Den genomsnittliga kostnaden för beläggningsunderhåll 
ligger då mellan värdena för motorväg och 13 m. Kostnaden för motorväg (två-
fält) bör vara ca 0,35 kr per axelparkm i nuvärde (4 % ränta, oändlig kalkyltid). 
Motsvarande värde för normal 13 m-väg (enfält) är 0,31 kr per axelparkm. Kost-
naden i beläggningsunderhåll för en 2+1-väg skulle då genomsnittligt bli 0,33 kr 
per axelparkm, räknat som medelvärde av enfältiga och tvåfältiga avsnitt. 

För E4 Gävle–Axmartavlan erhålles då en årlig kostnad på: 
0,04*0,33*9 300*365 = 45 kkr/km och år. 
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Detta är samma som förstudiens värde på 42–48 kkr/km och år. Men jämfört 
med föresituationen med breda körfält bör det vara ca 10 % lägre kostnad. 

Således kan sammanfattas att beräkningarna i förstudien för beläggningsunder-
håll är giltiga för objektet E4 Gävle–Axmartavlan. Om detta objekt är representa-
tivt uppgår kostnaden för beläggningsunderhållet i stort sett till ett medelvärde för 
normal 13 m-väg och motorväg. För en 2+1-väg med ÅDT på 10 000 axelpar 
skulle detta innebära en kostnad på ca 48 kkr per km och år. Detta är ca 10 % 
lägre än för en 13 m väg med breda körfält. 

Det finns tre enfältiga avsnitt norrut som har markant större förändring i spår-
djup än övriga. Ett av dessa är det långa enfältiga avsnittet med sidoräcke av stål-
balk i beläggningskant (avsnitt nr 4 norrut). I riktning söderut observeras den 
största förändringen i avsnitt nr 5, som är det enfältiga avsnitt som ligger precis 
norr om järnvägsviadukten (avsnittet norr om ovan nämnda nr 4). I riktning norrut 
är ökningen 5,9 mm i ökat spårdjup och i riktning söderut är ökningen 7,1 mm. 
Dessa värden på 6–7 mm för fem år är något högre än för en motsvarande 
vägsträcka i södra Sverige, men inte på något sätt exceptionella. 

Figur 2 nedan visar förändring i max spårdjup i dessa två avsnitt, nr 4 i riktning 
norrut och nr 5 i riktning söderut, plottat längs vägen. På en kort sträcka på 50 m 
är spårdjupet över 15 mm nu i juni år 2003 i avsnitt 4. Även i avsnitt 5 finns en 
kort sträcka med spårdjup upp mot 15 mm.  

 
E4 Norr om Gävle 2+1-väg,
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E4 Norr om Gävle 2+1-väg,
Spårdjup max sträcka 5, K1 söderut
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Figur 2  Förändring i max spårdjup mellan 1998 och 2003 i enfältigt avsnitt 
norrut med sidoräcken (avsnitt 4) överst samt i enfältigt avsnitt söderut (avsnitt 5) 
underst i figuren. 
 
5.3 Rv 45 Åmål–Säffle 
I november 2001 gjordes en spårdjupsmätning på Rv 45 Åmål–Säffle enligt 
samma metod som redovisas ovan för E4 Gävle. Detta var samma månad som 
objektet öppnades för trafik. Tre år senare i september 2004 gjordes en första 
eftermätning. Det visade sig då att på den del som ligger i Västra Götalands län 
(Dalsland) hade en spårytebehandling gjorts genom att spåren fyllts med bitumen 
och stenmaterial (ytbeläggning). Detta gjordes som en förebyggande åtgärd inför 
vintern på grund av nötning av beläggningen, som i Dalsland var av äldre datum 
och med dålig kvalitet. Denna åtgärd hade gjorts i enfältiga avsnitt samt i höger 
körfält på tvåfältiga avsnitt. På den del som ligger i Värmlands län hade ingen 
åtgärd vidtagits varför spårdjupsdata för denna del kan användas för analys av 
beläggningsslitage. Beläggningen är här av bättre kvalitet än i Dalsland. 

Den del som ligger i Värmlands län har 5 avsnitt, tre enfältiga och två två-
fältiga i riktning norrut. På det första enfältiga avsnittet har ca 200 m exkluderats 
som ligger söder om länsgränsen. I riktning söderut finns följaktligen två enfältiga 
avsnitt och tre tvåfältiga. I Dalsland finns 3 avsnitt, två tvåfältiga norrut och ett 
tvåfältigt söderut. Vänstra körfältet (K2) på dessa avsnitt hade inte åtgärdats och 
kan användas i analysen. 

Årsdygnstrafiken på sträckan är ca 6 500 axelpar (något högre söder om läns-
väg 2258 i Dalsland på första avsnittet). Enligt förstudien bedöms kostnaden bli i 
intervallet mellan 13 m-väg och motorväg, vilket vid 6 500 axelpar innebär ett nu-
värde på 0,37–0,45 kr/apkm. Detta innebär en kostnad på 35–43 kkr/år och km 
vid aktuellt ÅDT-värde 6 500 axelpar, se tabell och formel på sid 46 med 50 % 
tillägg för MV. 

Objektet har breddats med en meter på tvåfältssidan till 14 m bredd. Typ-
sektionen är V0,5 K3,5 K3,35 M1,5 K3,75 V1,4. Innan åtgärd var vägen vanlig 
13 m-väg med K7,0+2V3,0. Figur 3 nedan visar typsektion före och efter bredd-
ning. 
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Figur 3  Indelning av typsektionen på Rv 45 Åmål–Säffle före och efter åtgärd. 
 

Breddning till 14 m på tvåfältssidan innebär följande: 
• Körbanan i enfältiga avsnitt utgörs till 1,6 m av gamla breda vägrenen på 

3,0 m. 
• Höger körfält i tvåfältiga avsnitt består av 0,5 m nybyggd breddad remsa. 

Övriga 3,0 m utgörs av gamla vägrenen. 
 

På samma sätt som ovan för objektet E4 Gävle–Axmartavlan har genomsnittlig 
förändring av max spårdjup beräknats. I tabell 8 nedan redovisas resultatet för fem 
avsnitt, tre enfältiga och två tvåfältiga norrut (tre tvåfältiga för vänster körfält). I 
riktning söderut är det två enfältiga och tre tvåfältiga avsnitt. 

 
Tabell 8  Medelvärdet (mm) för skillnaden i max spårdjup (över hela körfältet) för 
fem delavsnitt per riktning. Förändring över 3 år. 

Förändring max spårdjup (mm) Körfält 
Norrut Söderut 

Enfältigt 3,0 2,9 
Höger i tvåfältigt (K1) 4,1 4,7 
Vänster i tvåfältigt (K2) 0,7 0,8 
 
Följande observationer kan göras ur tabell 8 ovan: 

• Spårslitaget i enfältiga avsnitt ligger på ca 3 mm under 3 år. 
• Slitaget i höger körfält på tvåfältiga avsnitt är markant högre än för 

enfältigt och är över 4 mm. I genomsnitt är slitaget ca 45 % högre. 
• Vänster körfält i tvåfältiga avsnitt har obetydligt slitage, klart lägre än 

1 mm på tre år. 
 

Som jämförelse redovisas nedan förändring i spårslitaget enligt VV:s schablon-
modell för tre år vid olika vägtyper för en väg med ÅDT på 6 500 axelpar. 

 
 9 m 13 m MV K1 MV K2 

 3,1mm 2,5 mm 2,2 mm 0,9 mm 
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Vid jämförelse med uppmätta spårdjup i tabell 8 framgår att enfältiga avsnitt har 
ett uppmätt spårslitage som ligger något under förväntat värde för 9 m-väg men 
klart över det för normal 13 m-väg. För tvåfältiga avsnitt är det uppmätta slitaget i 
höger körfält ca 100 % över förväntat värde för motorväg (samt 42 % över värdet 
för 9 m-väg). Vänster körfält har slitage som ligger något under det för motorväg. 

Orsaken till stora slitaget i tvåfältiga avsnitt måste rimligtvis bero på dålig 
bärighet hos den nybyggda remsan på en meter eller dålig bärighet i den gamla 
vägrenen. Mot det sistnämnda talar att slitaget i enfältiga körfält, som till nästan 
hälften består av vägrenen innan ombyggnad (se figur 3) är klart lägre. För att för-
djupa analysen har slitaget i vänster och höger körspår i respektive körfält 
studerats. Förändringen över tre år i spårdjup vänster och spårdjup höger har 
studerats. Tabell 9 nedan redovisar resultatet. Data för vänster hjulspår i vänster 
körfält i tvåfältigt måste beaktas med stor försiktighet eftersom vänster kantlinje 
kan störa mätresultatet. 
 
Tabell 9  Medelvärdet (mm) för skillnaden i spårdjup vänster och höger spår för 
fem delavsnitt per riktning. Förändring över 3 år. 

Förändring i spårdjup (mm) 
Norrut Söderut 

Körfält 

Vänster Höger Vänster Höger 
Enfältigt 2,4 2,9 2,1 2,6 
Höger i tvåfältigt (K1) 1,8 4,6 1,8 4,8 
Vänster i tvåfältigt (K2) -0,3 0,7 -0,3 0,9 

 
Följande slutsatser kan utläsas ur tabell 9: 

• Förändringen i spårdjup är 0,5 mm större i höger spår än i vänster spår i 
enfältiga avsnitt. Detta gäller för båda riktningarna. Höger hjulspår ligger i 
gamla vägrenen. 

• I tvåfältiga avsnitt för höger körfält är skillnaden mellan höger och vänster 
körfält mycket markant. Förändringen i höger spår är nästan 3 mm större 
än för vänster spår som medelvärde av båda riktningarna. Höger hjul 
ligger 0–0,5 m in på gamla vägrenen alldeles intill den nya remsan på en 
meter, se figur 3. 

• Höger spår i vänster körfält på tvåfältigt har ökat med 0,8 mm, ungefär 
samma värde som maxvärdet i tabell 8 ovan. 

 
Ovanstående analys pekar på att det är den nya breddningen på en meter som 
orsakar det större spårslitaget i K1 på tvåfältiga avsnitt. Det är fråga om en 
bärighetsskada som uppstått i skarven mellan den gamla och nya beläggningen 
vid breddning. Det är generellt svårt att få bra bärighet när man adderar en ny 
vägremsa till befintlig väg. Det fordrar samma packning och samma egenskaper i 
befintliga och nya delen (muntlig uppgift Leif Wiman VTI). 

Det är uppenbart att den gamla vägrenen har bättre egenskaper. Spårslitaget 
hade med all sannolikhet blivit markant mindre om breddning ej gjorts. 

Den uppkomna skadan måste behandlas som en bärighetsåtgärd och ej 
beläggningsunderhåll. Det krävs bortfräsning av den gamla skadade beläggningen, 
ompackning av bärlager och en ny beläggning. Om man inte åtgärdar denna skada 
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utan bara fyller på med ny beläggning i hjulspåren kommer nedbrytningen att 
fortsätta på samma sätt (muntlig uppgift Leif Wiman VTI). 

Det är inte meningsfullt att räkna på kostnaden för beläggningsunderhåll för 
Rv 45 Åmål–Säffle under ovanstående förhållanden. Men förutsatt att skadan åt-
gärdas kan följande uppskattning göras beträffande beläggningsslitage, gällande 
för ett ÅDT på 6 500 axelpar. 

• Enfältiga avsnitt har kostnad som en 9 m-väg, vilket innebär 0,40 kr/apkm 
(nuvärde räknat på 4 % ränta och oändlig kalkyltid) 

• K1 i tvåfältiga avsnitt får en kostnad som är som motorväg, vilket innebär 
0,31 kr/apkm 

• K2 i tvåfältiga avsnitt har en kostnad som ligger något lägre än K2 för 
motorväg, vilket innebär 0,13 kr/apkm 

• Genomsnittliga kostnaden blir då ett medelvärde av 0,40 och 0,44 kr, 
vilket är 0,42 kr/apkm. 

 
För objektet Rv 45 Åmål–Säffle erhålles då en årlig kostnad på: 
0,04*0,42*6 500*365 = 40 kkr/km och år. 
 

Detta är ca 15 % högre än för 13 m-väg i föresituationen som kostar 35 kkr/km 
och år. Jämfört med en ren 9 m-väg är kostnaden ca 5 % högre (38 kkr/km och 
år). Ovan uppskattad kostnad ligger i övre delen av intervallet för förstudiens 
antagande om 35–43 kkr/km och år. Men breddningen till 14 m medför en en-
gångskostnad för reparation av bärighetsskadan. Det är svårt att uppskatta vad 
kostnaden för denna engångsåtgärd skulle bli. 

Den största förändringen i ett enfältigt avsnitt finns på avsnitt nr 6 norrut med 
en genomsnittlig förändring på 3,2 mm. Figur 4 nedan visar förändring i max 
spårdjup i detta avsnitt plottat längs vägen. På vissa kortare sträckor är spårdjupet 
upp mot 15 mm nu i september år 2004. Men dessa avsnitt hade stort spårdjup 
redan i november 2001, varför förändringen ej är så stor. 

 
Rv45 Säffle-Åmål 2+1-väg,
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Figur 4  Förändring i max spårdjup mellan 2001 och 2004 i enfältigt avsnitt 
norrut (avsnitt 6). 
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Det sämsta tvåfältiga avsnittet är samma del, avsnitt nr 6, fast i riktning söderut. 
Här har max spårdjup förändrats med 7,2 mm, långt mer än genomsnittet på 
4–4,5 mm. Figur 5 nedan visar förändring i max spårdjup för höger körfält i detta 
avsnitt plottat längs vägen. På vissa kortare sträckor är också nu spårdjupet upp 
mot 15 mm. Men i föremätningen 2001 låg spårdjupet på en jämn nivå på 
1,5–2,5 mm längs vägen. Här syns tydligt försämringen under tre år. 

Rv45 Säffle-Åmål 2+1-väg,
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Figur 5  Förändring i max spårdjup mellan 2001 och 2004 i tvåfältigt avsnitt 
söderut (avsnitt 6), höger körfält. 

 
5.4 Rv 50 Lillån–Axbergshammar (Örebro) 
I november 2001 gjordes också spårdjupsmätning på Rv 50 Lillån–
Axbergshammar norr om Örebro samtidigt som Rv 45. Detta var ca två veckor 
efter att objektet öppnades för trafik. Tre år senare i september 2004 gjordes en 
första eftermätning. 

Årsdygnstrafiken på sträckan varierar från ca 20 500 axelpar längst i söder 
närmast Örebro till ca 11 100 axelpar norr om Kvinnersta, med ett vägt medel-
värde på ca 13 500 axelpar över hela sträckan.  

Vägobjektet har på huvuddelen av sträckan breddats till 15,75 m som in-
rymmer 2+2 körfält och mitträcke. Två kortare sträckor har getts annan sektion, 
dels mellan de nya cirkulationsplatserna vid Hovsta och Kvinnersta där 1+1 kör-
fält bibehållts inom befintlig vägbredd 13 m, dels genom ett område med mycket 
dåliga grundförhållanden söder Seltorp där 2+1 körfält utförts inom befintlig 
vägsektion. Den totala längden på dessa sträckor uppgår till ca 1,5 km. 

Typsektionen på 2+2 är V0,75 K3,25 K3,25 M1,25 K3,25 K3,25 V0,75. För 
1+1-avsnittet är typsektionen V0,75 K3,75 M4,0 K3,75 V0,75 och på 2+1 är den 
V0,75 K3,25 K3,25 M1,25 K3,5 V0,75. Vägrenen är således på alla avsnitt 
0,75 m. Detta innebär att K1 alltid ligger 0,75 m från vägkant, både på 2+2-av-
snitten som breddats samt på 1+1- och 2+1-avsnitten som har behållit sin befint-
liga bredd innan ombyggnaden. 

De gamla fyrvägskorsningarna vid infarterna till Hovsta, väg 755, och 
Kvinnersta, väg 830, har ersatts med cirkulationsplatser. Korsningarna med de all-
männa vägarna 756 mot Axbergs k:a, väg 747 vid Gottsätter och väg 752 vid Ön 

62 VTI notat 3-2005 



 

har byggts om till fyrvägskorsningar med målade vänstersvängskörfält och där-
med blir det 1+1 körfält genom dessa korsningar. Fyrvägkorsningen vid 
Axbergshammar i norra ändpunkten har ersatts med en cirkulationsplats. 

På grund av ovan redovisade förhållanden finns i riktning norrut 5 tvåfältiga 
avsnitt och 2 enfältiga avsnitt. I riktning söderut finns 5 tvåfältiga avsnitt och ett 
enfältigt. 2+1-avsnittet har tvåfältigt söderut och därmed blir det ett långt två-
fältigt avsnitt söderut samt ett enfältigt och ett kortare tvåfältigt norrut. 

På grund av skillnaden i ÅDT har objektet vid spårdjupsanalys delats i fyra 
delar norrut och tre delar söderut enligt följande: 

1. Ett 2+2-avsnitt längst i söder fram till första cirkulationsplatsen med ett 
genomsnittligt ÅDT på 19 500 axelpar 

2. 1+1-avsnitt med 70 km/h mellan Hovsta och Kvinnersta med ÅDT 15 000 
axelpar 

3. Enfältigt avsnitt norrut i 2+1-sträcka vid Seltorpasjön med ÅDT 11 000 
axelpar 

4. Fyra 2+2-avsnitt per riktning norr om Kvinnersta med ÅDT 11 000 
axelpar. 

 
På samma sätt som för de övriga två objekten har genomsnittlig förändring av 
max spårdjup beräknats men för vardera av de fyra delarna redovisade ovan. I 
tabell 10 nedan redovisas resultatet för varje del, varav del fyra innehåller fyra 
2+2-avsnitt per riktning. 

 
Tabell 10  Medelvärdet (mm) för skillnaden i max spårdjup (över hela körfältet) 
för fyra olika delar av objektet. Förändring över 3 år. 

Förändring max spårdjup (mm) Körfält 
Norrut Söderut 

Höger i tvåfält (K1) 19 500 ap 6,6 7,1 
Vänster i tvåfält (K2) 19 500 ap 1,8 1,1 
Enfältigt 15 000 ap 5,3 6,6 
Enfältigt 11 000 ap 3,8 – 
Höger i tvåfält (K1) 11 000 ap 4,8 4,3 
Vänster i tvåfält (K2) 11 000 ap 0,1 0,6 
 
Följande observationer kan göras ur tabell 10 ovan: 

• Spårslitaget i enfältiga avsnitt ligger på ca 4–6 mm under 3 år beroende på 
ÅDT 

• Slitaget i höger körfält på tvåfältiga avsnitt är ungefär samma eller något 
högre än för enfältigt och är 4,5–7 mm beroende på ÅDT 

• Vänster körfält i tvåfältiga avsnitt har obetydligt slitage, 1 mm eller lägre 
på tre år utom för del 1 norrut, som ligger på 1,8 mm 

• Orsaken till det högre slitaget i K2 norrut kan vara mer trafik i detta körfält 
eftersom trafiken matas som brutet flöde på grund av trafiksignal precis 
före sträckan. 

 
Som jämförelse redovisas nedan i tabell 11 förändring i spårslitaget enligt VV:s 
schablonmodell för tre år vid olika vägtyper för ÅDT-värden på 11 000 till 
19 500 axelpar. 
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Tabell 11  Förväntad förändring i spårdjup för olika vägtyper efter 3 år vid ÅDT 
11 000 till 19 500 axelpar. 

Förväntad ökning spårdjup (mm) ÅDT 
9m 13 m MV K1 MV K2 

11 000 5,3 4,2 3,7 1,6 
15 000 7,2 5,8 5,0 2,2 
19 500 9,4 7,5 6,6 2,8 

 
Vid jämförelse med uppmätta spårdjup i tabell 10 framgår följande: 

• Norra delen med lägre ÅDT har i det enfältiga avsnittet ett uppmätt spår-
slitage som ligger under förväntat värde för 13 m-väg (3,8 mm jämfört 
med 4,2). För tvåfältiga avsnitt är det uppmätta slitaget i höger körfält ca 
25 % över förväntat värde för motorväg men vänster körfält har slitage 
som ligger klart under det för motorväg. 

• 1+1-avsnittet med 15 000 axelpar i ÅDT har en genomsnittlig 
spårdjupsförändring på 6 mm. Detta är något över förväntat värde för  
13 m-väg men klart under det för 9 m-väg. 

• 2+2-avsnittet i söder med 19 500 axelpar har ett uppmätt slitage i K1 som 
är enligt förväntan norrut men ca 7,5 % högre än MV i riktning söderut. 
Slitaget i K2 är klart lägre än för MV i båda riktningarna. 

 
Beroende på trafikfördelningen mellan körfälten på 2+2-avsnitten bör kanske 
slitaget för K1 och K2 summeras och jämföras med en 9 m-väg. Då är slitaget på 
norra 2+2-delen lägre än för 9 m-väg (4,9 mm jämfört med 5,3 mm). För den 
södra delen med högre ÅDT gäller detsamma (snitt 8,3 mm jämfört med 9,4). 

Slutsatsen av ovanstående analys blir att 2+2-avsnitten har ett slitage och 
därmed en kostnad för beläggningsunderhåll som kan jämföras med motorväg. 
Enfältiga avsnitten motsvarar i stort sett en vanlig 13 m-väg. Detta är helt 
enligt förväntningarna i förstudien. 

Vad skulle då kostnaden bli för objektet Rv 50 Lillån–Axbergshammar. 
Följande komponenter finns: 

1. MV med 19 500 axelpar kostar ca 0,33 kr/apkm i nuvärde 
2. MV med 11 000 axelpar kostar 0,35 kr/apkm 
3. 13 m-väg med 15 000 axelpar kostar ca 0,33 kr/apkm. 

 
Detta ger en årlig kostnad på 0,04*0,33*19 500*365 = 97 kkr/km och år för 2+2-
avsnitten i söder. Norr om Kvinnersta blir kostnaden 0,04*0,35*11 000*365 = 
56 kkr/km och år. Det korta avsnittet med 1+1-väg kostar 0,04*0,33*15 000*365 
= 72 kkr/km och år. Ett vägt medelvärde för hela objektet skulle bli 68 tkr per 
km och år.  

Detta kan jämföras med en snittkostnad i föresituationen på 0,32–0,34 kr/apkm 
för 13 m-väg med ÅDT från 11 000 till 19 500 axelpar. Ett vägt medelvärde blir 
ca 65 tkr per km och år. Således en obetydligt lägre kostnad som beror på att 13 m 
och MV har i stort sett samma kostnad per apkm vid ÅDT över 12 000 axelpar.  

Nedan visas spårdjupsförändringen för den första 2+2-delen i söder i riktning 
norrut. Här har mätts en genomsnittlig försämring på 6,6 mm. Figur 6 nedan visar 
förändring i max spårdjup i höger körfält (K1) för detta avsnitt plottat längs 
vägen. På vissa kortare sträckor är spårdjupet ca 15 mm nu i september år 2004. 
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Rv50 Lillån-Axbergshammar, 2+2-väg,
Spårdjup max sträcka 1, K1 norrut
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Figur 6  Förändring i max spårdjup mellan 2001 och 2004 i tvåfältigt avsnitt 
norrut (del 1), höger körfält. 

 
Det framgår av figuren att förslitningen är störst i slutet på sträckan närmast 
cirkulationsplatsen. Nästa del är 1+1-sträckan mellan de två cirkulationsplatserna. 
Här är förändringen 5,3 mm i riktning norrut och 6,6 mm söderut. Figur 7 visar 
förändringen i max spårdjup för de två riktningarna. 

 
Rv50 Lillån-T751 1+1-avsnitt,

Spårdjup max sträcka 2, K1 norrut
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Rv50 Lillån-T751 1+1-avsnitt,
Spårdjup max sträcka 2, K1 söderut
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Figur 7  Förändring i max spårdjup mellan 2001 och 2004 i 1+1-avsnitt (del 2), 
norrut överst och söderut underst). 

 
För båda riktningarna gäller att spårdjupet är störst i början och slutet av sträckan. 
Detta kan tyda på att acceleration efter cirkulationsplats respektive retardation 
före cirkulation ökar spårdjupsförslitningen. 

 
5.5 Sammanfattning vägslitage 
Ovan tre analyserade objekt pekar på olika kostnader för beläggningsunderhåll. 
E4 Gävle–Axmartavlan ligger på en kostnad på 45 tkr/km och år. Detta är helt 
enligt förstudiens antagande och enbart en marginell ökning (5–10 %) jämfört 
med konventionell 13 m-väg med breda vägrenar. Jämfört med 13 m med breda 
körfält är det en minskning med 10 %. 

Det andra objektet Rv 45 Åmål–Säffle är svårbedömt på grund av bärighets-
skada vid skarven till utbyggd enmetersremsa. Om man bortser från denna defor-
mation borde kostnaden ligga på ca 40 tkr/km och år, vilket är ca 15 % högre än 
för 13 m väg i föresituationen som kostar 35 kkr/km och år. Men breddningen 
till 14 m medför en engångskostnad för reparation av bärighetsskadan. Det är 
svårt att uppskatta vad kostnaden för denna engångsåtgärd skulle bli.  

Det tredje objektet Rv 50 Örebro har en mycket marginell fördyring på ca 3 tkr 
per km och år. Detta är också enligt förstudiens antagande om att 2+2-väg får 
en kostnad som kan jämföras med motorväg. Vid här aktuella ÅDT-värden 
innebär detta marginell merkostnad jämfört med vanlig 13 m-väg.  

Slutsatsen tills vidare blir att kostnadsökningen för beläggningsunderhåll vid 
2+1-utformning uppgår till: 

 
0–10 tkr per km och år. Storleken är beroende på undergrundens kvalitet 
samt bärigheten hos gamla vägrenar. Det synes som om merkostnaden minskar 
med ökande ÅDT-värde. Det är dock inte klart vilka merkostnader som er-
hålles vid ombeläggningen (bl.a. kan kvalitetsproblem uppstå). 
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6 DoU-kostnader 
6.1 Allmänt 
VV Konsult har genomfört en studie av DoU-kostnader på tre olika mötesfria 
objekt, se ”Uppföljning Drift och Underhåll av alternativa 13 m-vägar, Urban 
Kling, VV Konsult, 2004”. Det första är E4 Gävle–Axmartavlan år 1998–2000. 
Därvid gjordes jämförelse med en vanlig 13 m-väg, E4 Axmartavlan–Noran, 
precis norr om objektet. Vidare innehöll studien även kostnader för 2+1 med 
markering under den tid som etapputbyggnad pågick 1998–2000. Resultaten av 
denna studie finns redovisade i halvårsrapport 1 år 2000, VTI notat 67-2000. 

År 1999 gjordes förstudier på ytterligare två objekt inför kommande ombygg-
nad, båda objekten inom VV:s utvecklingsprogram. Det gäller Rv 45 Åmål–Säffle 
och Rv 50 Lillån–Axbergshammar, som byggdes om till 2+2-utformning. Vid 
denna förstudie användes kontrollsträckor med i stort sett samma ÅDT och ut-
formning. För Rv 45 valdes Rv 63 Karlstad–Ulfsby som kontrollsträcka och för 
Rv 50 valdes Rv 50 Fingerboda–Rya, beläget enbart ca 15 km norr om försöks-
sträckan. 

År 2002–2003 gjordes en ny uppföljning efter ombyggnad till mötesfri väg på 
försökssträckorna och med oförändrade kontrollsträckor. Detta upplägg medför att 
justering kan göras för olika klimat och eventuellt ändrade metoder mellan före- 
och efterstudie genom att beakta förändringen på kontrollsträckorna. Uppfölj-
ningsresultaten bygger på studier av åtgärder enligt timdagböcker, ett år före och 
två år efter. Använda resurser och material prissattes efter en standardprislista för 
alla sträckor. 

Dessutom finns en studie från Region Sydöst med en analys av tre genomförda 
MML-objekt på i denna region ”Erfarenheter av drift och underhåll på 2+1 vägar i 
Region Sydöst, M Petersson, VSÖ, 2001”. Denna studie redovisar enbart kost-
nadshöjningen ej några absoluta belopp. Slutligen finns också en uppföljning av 
DoU-kostnader på E4 Håknäs–Stöcksjö med en kontrollsträcka vid Nordmaling 
på E4. Men för dessa sträckor har uppföljning gjorts enbart under vintern 
2001–2002, ej hela året. 

Det skall observeras att inte för någon sträcka behandlas kostnaden för 
beläggningsunderhåll eftersom något sådant inte utförts under försökstiden. 
 
6.2 Merkostnad DoU för 2+1 och 2+2 
Tabell 12 nedan visar de viktigaste resultaten vad avser kostnader per år i 
sammandrag. Tabellen redovisar DoU-kostnaden per km väg och år före- och 
efter ombyggnad till 2+1-utformning. Motsvarande DoU-kostnader för kontroll-
sträckan redovisas också. Merkostnaden för 2+1 eller 2+2-utformning är beräknad 
som skillnaden mellan efter- och föresituationen men med hänsyn tagen till 
motsvarande skillnad på kontrollvägen. På E4 Gävle finns ingen förstudie utan 
bara data från två år i eftersituationen. I tabellen är kostnaden för vinterväg-
hållning särredovisad. Kolumnen totalt utan vajerräcke avser de totala kostna-
derna under ett år exklusive kostnaden för mitträcke vajer och sidoräcke vajer 
(reparationskostnader efter påkörning). Sist nämnda kostnader särredovisas som 
en merkostnad i efterperioden och finns ej under föreperioden. I de tre objekt som 
ingår i VV Konsults undersökning redovisas kostnaden hos driftentreprenören. 
För objekten i Region Sydöst redovisas Regionens kostnad efter ersättning från 
försäkringsbolagen, som uppgår till ca 4 000 kr per reparation. 
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Observera att kostnaderna för tvätt av kantstolpar i mitträcket inte ingår i kost-
naden för vajerräcket. Men kostnaden för tvätt av reflektorer på mitträcket ingår i 
kostnaden för vajerräcke om sådan åtgärd har gjorts. 
 
Tabell 12  DoU-kostnader per km väg och år i tkr för mötesfria vägar. 

Vinterväghållning 
tkr/km 

Totalt utan 
vajerräcke 

tkr/km 

Kostnad för 
vajerräcke 

tkr/km 

Objekt Före/ 
Efter 

Försök Kontroll Försök Kontroll Mitt Sida 
E4 Gävle: Efter 18,2 16,2 25,2 21,4   
Merkostn. 2+1  +2,0  +3,8  +21,1 +0,1 
Rv 50 Örebro Före 9,9 7,8 15,1 11,4   
 Efter 14,6 11,0 22,1 13,2   
Merkostn. 2+2  +1,4  +5,1  +7,6 +0,4 
Rv 45 Säffle Före 14,5 11,7 27,5 15,6   
 Efter 21,4 13,0 48,2 15,9   
Merkostn. 2+1  +5,5  +20,4   +5,3 +6,4 
E4 Stöcksjö Efter 33,5 22,9 35,2 22,9   
Merkostn. 2+11  +10,6  +12,3  +9,6  
VSÖ 3 obj Efter       
Merkostn. 2+1  +15–30  +15–30  +15–402  
 

1Uppföljning enbart under vinterperioden 
2Nettokostnad för räckesrep. ca 4 000 kr per gång ger 5–15 tkr/km 
  Reservation långsiktigt utbyte av räcket, 10 tkr/km 
  E4 Ljungby har jour för räckeslagning, 14 tkr/km 
 
Vid uppföljning av E4 Gävle–Axmartavlan gjordes motsvarande registreringar 
också på de delar som hade 2+1 med vägmarkering under två år. Kostnaden för 
2+1 med vägmarkering var jämfört med normal 13 m-väg: 

• vinterväghållning +2,0 tkr/km, samma merkostnad som 2+1 med mitträcke 
• totalt under ett år -0,7 tkr/km, marginell minskning jämfört med 13 m. 

 
Följande kommentarer kan lämnas till tabellen ovan: 
 
Vinterväghållning 
I den förstudie som gjordes bedömdes ökningen för vinterväghållningen bli ca 
30–35 tkr per km och år främst på grund av stora kostnadsökningar för kantstolps-
tvätt. En förutsättning vid bedömningen var att tandemkörning tillämpades både 
med och utan mitträcke. Utfallet enligt tabell ovan är väsentligt lägre: 

• De tre objekten inom utvecklingsprogrammet har en kostnadsökning på 
2–6 tkr per km och år. 

• E4 Håknäs–Stöcksjö med mer vinterklimat har en ökning på ca 10 tkr/km 
och år. Kostnaden för kontrollsträckan är betydligt högre än för övriga 
13 m-objekt. 

• De tre MML-objekten i VSÖ ligger markant högre, på 15–30 tkr. Denna 
ökning beror till stor del på ändrade funktionskrav med krav på ytterligare 
resurser. Tandemkörning har införts på ett av objekten som tidigare hade 
breda vägrenar. 
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Uppföljningen visar ingen ökning av saltförbrukningen vid bredden 13–14 m. 
Saltförbrukningen ligger oförändrat på ca 0,1 ton per km räknat per halk- och 
snötillfällen, vilket på hela vintern ger en förbrukning på 10–20 ton per km, 
beroende på klimatzon. Rv 50 Örebro har en ökning från 0,08 ton/km till 
0,18 ton/km vid utbyggnad till 2+2-väg. Men då finns även en ökning på kont-
rollsträckan från 0,04 till 0,08 ton /km. Således ökar saltförbrukningen med ca 
0,05 ton/km per tillfälle eller ca 50 % vid 2+2-väg. 

Uppföljning av ploghastigheter visar mycket varierande resultat. Nedan görs en 
summerande redovisning: 

• På E4 Gävle sker saltning vid ca 35 km/h samt plogning och kombi-
körning (plogning i kombination med saltning) vid knappt 30 km/h. Detta 
gäller både vid vanlig 13 m-väg och vid 2+1, således ingen ändring. 

• På Rv 45 Säffle var hastigheten vid saltning ca 40 km/h och vid kombi-
körning 27 km/h i föresituationen. Dessa hastigheter sjönk vid 2+1 till ca 
30 km/h respektive 23 km/h. Men på kontrollsträckan var motsvarande 
hastigheter enbart 22 km/h respektive ca 18 km/h. Således klart lägre 
hastigheter vid 13 m jämfört med 2+1. 

• På Rv 50 noteras markanta minskningar i hastigheter, vid saltning från 40 
till 25 km/h och vid kombi från 28 till 19 km/h. Men samtidigt minskar 
hastigheterna även på kontrollsträckan, från 37 till 32 km/h vid saltning 
och från 32 till 22 km/h vid kombi. 

 
Ovanstående kan sammanfattas enligt följande: 

• Hastigheten vid saltning minskar med max 10 km/h från nivån 
35–40 km/h för vanlig 13 m-väg. 

• Hastigheten vid plogning och kombi minskar med max 5 km/h från 
nivån 28–30 km/h för vanlig 13 m-väg. 

 
Slutsatsen av redovisade resultat ovan för vinterväghållning kan sägas vara en 
kostnadsökning på max 10 tkr/km och år. Vid ökade standardkrav som medför 
ökade resurser ökar kostnaden med 20–30 tkr/km och år. Saltmängden är 
oförändrad vid 2+1-utformning på 13–14 m bredd. Hastigheten vid plogning och 
saltning minskar med max 5–10 km/h. 
 
Total kostnad exklusive vajerräcken 
I förstudien antogs en merkostnad på ca 80 tkr/km och år varav 30–35 tkr för 
vinterväghållning. Men då ingick samhällsekonomiska värderingar av fördröj-
ningar vid trafikomläggning och stopp. Utfallet är väsentligt lägre. Enligt tabell 1 
ovan ligger kostnadsökningen för VV på 5–20 tkr/km varav vinterväghållning 
enligt ovan uppgår till 2–6 tkr/km. I övrigt ligger kostnadsökningen på vägutrust-
ning med ca 3 tkr/km och år samt för sidoområdet. På Rv 45 har kostnaden för 
sidoområdet ökat med 7,4 tkr/km och på denna sträcka finns även ökade kost-
nader för belysning på 2,6 tkr/km, således en ökning med 10 tkr/km för dessa två 
poster. 

Notera att beläggnings- och vägmarkeringsunderhåll saknas helt i uppfölj-
ningen. Däremot ingår kostnaden för driftbeläggning i form av spricklagning 
m.m. Dessutom finns ingen värdering av trafikantkostnader vid stopp och trafik-
omläggningar med. En mer noggrann redovisning av de olika delkostnaderna görs 
i nästa avsnitt. 
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Kostnad för vajerräcke 
Som väntat svarar kostnaden för vajerräcket för den största ökningen. Räckes-
påkörningarna ligger i intervallet 0,4–0,7 per miljon axelparkm, beroende på läge 
och vinterförhållanden. Reparationskostnaden för räcket är ca 10 tkr per tillfälle. 
Vid en räckespåkörningskvot på 0,55 per miljon axelparkm och ÅDT 10 000 axel-
par erhålles 2 påkörningar per km och år. Detta ger en kostnad på 20 tkr/km och 
år. I tabell ovan ligger E4 Gävle på en kostnad på 21 tkr men detta objekt har en 
påkörningskvot på ca 0,7 och ÅDT på 9 000 axelpar. 

Övriga två objekt i utvecklingsprogrammet har en kostnad på 8–12 tkr/km 
vilket beror på lägre påkörningskvot (0,35 för både Rv 45 Säffle och Rv 50 
Örebro). Den stora kostnaden för sidovajer på Rv 45 är ett mysterium och ingen 
förklaring finns. 

E4 Håknäs–Stöcksjö har en kostnad på 9 tkr/km för vinterhalvåret. Det mot-
svarar en årskostnad på ca 15 tkr/km vilket i sin tur motsvarar 1,5 påkörning per 
km och år (kvoten 0,55 vid ÅDT 7 000). 

Nettokostnaden för Vägverket (VV:s väghållarkostnad) blir ca 40 % av ovan-
stående eller ca 4 000 kr i genomsnitt per räckesreparation. Det skulle ge en mer-
kostnad för DoU på 3–8 tkr per km och år. Resterande 60 % eller 6 000 kr per 
reparation är en ren olyckskostnad som betalas av bilister och försäkringsbolag. 
Denna kostnad uppgår till 5–12 tkr per km och år, beroende på påkörningskvot 
och ÅDT-värde. 

Region VSÖ har räknat med väsentligt högre merkostnader. Nettokostnaden 
för räckesreparationer är 5–15 tkr/km (den högsta siffran för E4 Ljungby som har 
extremt hög påkörningskvot på 0,8). Dessutom räknar regionen med en avskriv-
ning på 10 tkr/km och år för byte av mitträcke. E4 Ljungby har dessutom två 
personer i jour för räckeslagning och detta motsvarar 14,5 tkr/km och år. Således 
erhålles en total merkostnad för E4 Ljungby på 15+10+15=40 tkr/km och år. 

Till ovanstående kommer olyckskostnader för reparation av fordon. Kostna-
den för reparation efter en räckespåkörning uppskattas till 25 tkr. Med 1,5 till 2 
påkörningar per km och år blir olyckskostnaden 40–50 tkr/km och år. Denna 
kostnad betalas av bilister och försäkringsbolag. Enligt ovan kan försäkringskost-
naden för räckesreparation räknas som olyckskostnad och då tillkommer 
9–12 tkr/km och år för räckesreparation. 

Sammanfattningsvis blir kostnaden för räckespåkörningar följande räknat på 
1,5–2 påkörningar per km och år: 

• Väghållarkostnad DoU; 6–8 tkr/km och år i reparationer, 10 tkr/km och år 
för avskrivning mitträcke, totalt ca 17 tkr/km om avskrivning görs. 

• Olyckskostnader; 9–12 tkr/km och år för räckesreparationer och 
40–50 tkr/km och år för bilreparationer, totalt ca 55 tkr/km. 

 
6.3 DoU-kostnad uppdelad efter typ av arbete 
I uppföljningen av tre objekt från VV Konsult kan nedbrytning av DoU-kostnaden 
göras per typ av arbete enligt VV:s traditionella indelning av DoU-kostnader. För 
de tre objekten har skillnaden i kostnader mellan före- och eftersituationen 
beräknats men med hänsyn tagen till motsvarande skillnad på respektive 
kontrollväg. E4 Gävle har ingen förestudie utan enbart en kontrollväg och här 
redovisas differensen mot kontrollvägen. Tabell 13 nedan visar ändring i del-
kostnader FoU vid införandet av 2+1- eller 2+2-utformning räknat i tkr per km 
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och år. Totalsiffran för samtliga arbeten redovisas dessutom exklusive vajer-
räcken, precis som i tabell 12 ovan. 
 
Tabell 13  DoU-kostnader per arbetstyp per km väg och år i tkr för mötesfria 
vägar, merkostnad jämfört med 13 m-väg. 

Merkostnad (tkr) per km och år Typ av arbete 
E4 Gävle Rv 50 Örebro Rv 45 Säffle 

Vinterväghållning 2,0 1,4 5,5 
Belagd väg 0,0 1,3 -2,0 
Bro 0,2 -0,7 1,0 
Sidoområde -2,3 0,9 7,4 
Vägutrustning 24,2 9,2 15,5 
Belysning 0 0 2,6 
Omledningar 0,5 0 -0,0 
Diverse arbeten 0,4 1,0 2,0 
Totalt 25,0 13,1 32,1 
    
Mitt- och sidovajer 21,2 8,0 11,7 
Vägutr. exkl. vajer 3,0 1,2 3,8 
Totalt exkl. vajer 3,8 5,1 20,4 
 
Om man exkluderar kostnaderna för vajer är kostnadsökningen låg för varje del-
post. Största ökningen ligger i vinterväghållning och vägutrustning. Sidoområdet 
har ökat mycket på Rv 45 Säffle men minskat på E4 Gävle. Förklaringen till det 
sistnämnda torde vara att de flacka slänterna ej behövts åtgärdas medan röjning 
gjorts på kontrollsträckan med vanlig 1:3-slänt. Belysning har införts på Rv 45 
Säffle vilket förklarar ökningen. 

En del typer av arbete har minskad kostnad, vilket slumpmässigt beror på att en 
del åtgärder sker med långa intervall. En maxsiffra för totala kostnaden kan upp-
skattas om man ”nollar” dessa minusposter. Vidare bör kostnaden för belysning 
på Rv 45 Säffle exkluderas eftersom denna är ny. Kostnaden för omledning på E4 
Gävle bör fördubblas eftersom VMS-skylt enbart fanns andra året. Detta ger 
följande totala maxkostnad för DoU exklusive vajerräcken: 

• E4 Gävle; 6,6 tkr/km varav vinterväghållning 2,0 tkr 
• Rv 50 Örebro; 5,8 tkr/km varav vinterväghållning 1,4 tkr 
• Rv 45 Säffle; 19,8 tkr/km varav vinterväghållning 5,5 tkr. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att VV:s kostnader för DoU exklusive vinter- och 
vajerkostnader ökar med 5–15 tkr/km och år. Enligt ovan ökar kostnaden för 
vinterväghållning med max 10 tkr/km. Reparation av mitträcket kostar enligt 
ovan netto 17 tkr/km om avskrivning görs. Enligt tidigare kapitel ökar belägg-
ningsunderhållet med max 10 tkr/km och år. Totalt erhålles en ökning med ca 
50 tkr/km och år. 
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6.4 Sammanställning DoU-kostnad 2+1 
Som sammanfattning av ovanstående redovisning kan följande sammanställning 
av ökade DoU-kostnader (merkostnader) vid införandet av 2+1-väg göras. 
Sammanställningen gäller för ÅDT-värden på 7–10 000 axelpar. Vid högre ÅDT-
värden ökar kostnaden för räckesreparationer och olyckskostnaderna.  
 
   Tkr/km och år 
Vinterväghållning  max 10  
Övriga fasta och rörliga arbeten max 15  
Beläggningsunderhåll  max 10  
Räckesreparationer  ca 17 inklusive avskrivning 10 
Total väghållarkostnad DoU max 50–55 
 
Olyckskostnad räckespåkörning 55 (bilrep. 45 och räckesrep. 10) 
 
Vid investeringsplanering och objektsanalyser behövs en modell för årliga DoU-
kostnader för varje typsektion. I VV:s effektkatalog (Publikation 2001:78) redo-
visas samband mellan DoU-kostnaden per vägtyp och ÅDT. Dessa samband finns 
för både vanlig 13 m väg och ML samt för 2+1-vägar. 

Nuvarande modell i effektkatalogen för 2+1-vägar gör ett multiplikativt påslag 
med faktorn 1,7 på värdet för 13 m väg. Men denna faktor innefattar då också 
olyckskostnaden för räckespåkörningar, bilisters och föräkringsbolags kostnader 
på ca 55 tkr/km enligt ovan.  

Mot bakgrund av resultaten ovan i avsnitt 6.2 är detta en för enkel modell. En 
reviderad och mer genomarbetad modell kommer att presenteras i nästa halvårs-
rapport. Inom VV pågår en översyn och beräkning av kostnaderna för utmärkning 
av fasta och rörliga DoU-arbeten för 2+1-vägar. Resultat av denna översyn 
planeras också att redovisas i nästa halvårsrapport. 
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