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Förord 
På uppdrag av Vägverket har VTI genomfört en litteraturstudie för att i första hand upp-
datera kunskapen om hur vägens sidoområde bör utformas för att skadekonsekvenserna 
av en eventuell avkörning från vägen ska bli så lindriga som möjligt.  

Studien har genomförts av Jörgen Larsson, VTI, och Anna Vadeby, VTI, den först-
nämnde som projektledare. Jan Moberg har varit kontaktman på Vägverkets 
huvudkontor i Borlänge. 
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Kvalitetsgranskning/Quality review 
Granskningsseminarium genomfördes den 14 juni 2006 med Thomas Turbell, VTI, som 
lektör. 

Jörgen Larsson har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus den 21 juni 2006.  

Projektledarens närmaste chef, Fridtjof Thomas, forskningschef, har därefter granskat 
och godkänt publikationen för publicering den 2 juli 2006. 

 

Review seminar was carried out on June 14, 2006 where Thomas Turbell reviewed and 
commented on the report. Jörgen Larsson has made alterations to the final manuscript of 
the report. The research director of the project manager, Fridtjof Thomas, examined and 
approved the report for publication on July 2, 2006. 
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Förlåtande sidoområde 
En litteraturstudie 
 
av Jörgen Larsson och Anna Vadeby 
VTI 
581 95  Linköping 

Sammanfattning 
Singelolyckor med motorfordon är den enskilda olyckstyp som har den största andelen 
av dödsolyckorna i trafiken. Cirka en tredjedel av alla dödsolyckor är singelolyckor. 
Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om hur vägens sidoområde bör 
utformas så att konsekvenserna av en avkörning inte blir så allvarliga att det leder till 
dödsfall eller svår personskada. Resultaten ska ligga till grund för utformningsråd i 
kommande regelverk.  

En litteratursökning har, med hjälp av VTI:s Bibliotek och Informationscenter (BIC), 
genomförts med avsikt att via litteraturen kunna besvara de frågeställningar som ställts 
av den nordiska vägregelgruppen. Framförallt undersöks om det framkommit nya 
resultat eller publikationer efter sekelskiftet. 

Säkerhetszonen är det område vid sidan om vägbanan (inkl. eventuell cykelbana) som 
ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Dessa ska enligt 
svenska normer (VGU 2004) normalt inte förekomma i säkerhetszonen, såvida inte 
räcke skyddar mot påkörning. Enligt normer i många länder varierar zonens bredd med 
hänsyn till hastighetsgräns, trafikflöde, släntlutningar och kurvradier. Rekommenda-
tionerna är inom intervallet 2–14 meter. 

Fullskaleförsök har gjorts i både Sverige och Finland för att få en bättre kunskap om hur 
dikens utformning påverkar avkörningsolyckorna. Det har varit svårt att dra generella 
slutsatser från försöken, men det konstateras att det främst är avkörningsvinkeln och 
närvaro av hinder som avgör om bilen voltar. Det är också viktigt att tänka på hur sido-
området ser ut efter diket och det bör undersökas om en annorlunda markegenskap i 
diket kan minska hastigheten på fordonet där.  

Bankhöjden anses bli farlig vid olika nivåer i olika europeiska länder. Detsamma gäller 
släntlutning. 

Flera dokument påpekar att det föreligger både positiv och negativ samverkan mellan 
förekomst av fasta objekt som till exempel träd vid sidan av vägen. På riktigt dåliga 
vägar kan olycksrisken sjunka, troligen på grund av att förarna anpassar sin hastighet. 
Diametern för ”farliga” träd varierar mellan 7 och 16 cm, beroende på vilket europeiskt 
land som avses.  

Effekten av räcken är störst vid stora och icke-eftergivliga hinder. Enligt en norsk nytto-
kostnadsanlys är dock nyttan aldrig större än kostnaden om ÅDT<1 500. Räckesändarna 
utpekas som ett problem i flera studier, en förlängning av räckena för att minska antalet 
räckesslut är lönsamt på de mest trafikerade vägarna. Enligt resultat avseende franska 
motorvägar är skaderisken vid räckesändarna nu i alla fall lägre än på sträckor utan 
räcke. I amerikanska riktlinjer påpekas att lutningen mellan vägen och räckesslutet med 
närområde ska vara synnerligen flack. Motorcyklisternas problem med räcken har upp-
märksammats, men de utgör en mycket liten andel av skadeutfallet. Någon standardi-
serad provning för att bedöma vägräckens mc-säkerhet finns ännu inte. 
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Räfflor, som till en början infördes på motorvägar, har senare installerats även på 
tvåfältsvägar i USA. På motorväg har säkerhetseffekten varit mycket stor, men några 
riktigt säkra resultat avseende tvåfältsväg anses ännu inte föreligga. 

Även åtgärder som förbättrad skyltning/markering av kurvor, vägbreddning, säker 
beläggningskant, mitträcken samt upphöjda mittrefuger, kan vara åtgärder som direkt 
eller indirekt påverkar avkörningsolyckorna. 
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Driver friendly roadside areas 
A study of the literature 
 
by Jörgen Larsson and Anna Vadeby 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

Summary 
Single vehicle accidents are the type of accident that has the largest proportion of 
fatalities in traffic. About one third of all fatal accidents are single vehicle accidents. 
The aim of this study is to increase knowledge of how roadside areas should be 
designed so that the consequences of driving off the road will not be so serious as to 
cause death or severe injuries. The results are to provide data in formulating future 
regulations. 

A search of the literature has been performed with the help of the VTI Library and 
Information Centre (BIC) in order to provide answers, via the literature, to the questions 
posed by the Nordic Road Design Guideline Group. What is chiefly investigated is 
whether new results or publications have appeared since the turn of the century. 

The safety zone is that area at the side of the carriageway (inclusive of a cycle track if 
any) which must be free of physical obstacles in the form of fixed and unyielding 
objects. According to Swedish standards (VGU 2004), these must not normally be 
present inside the safety zone unless there are barriers to prevent collision with these. 
According to standards in many countries, the width of the zone varies with respect to 
speed limit, traffic volume, side slopes and bend radii. The recommendations vary 
between 2 and 14 metres. 

Full scale tests have been made in both Sweden and Finland to learn more about how 
the shape of the ditch affects run-off-the-road accidents. It has been difficult to draw 
general conclusions from these tests, but it appears that it is chiefly the angle at which 
the vehicle leaves the road and the presence of an obstacle that determines whether the 
vehicle rollover. It is also important to consider what the roadside area is like beyond 
the ditch, and it should be investigated whether a different ground in the ditch may 
reduce the speed of the vehicle. 

The height of the embankment at which it is considered a danger varies in European 
countries. The same applies to side slopes. 

Several documents point out that there is both a positive and a negative interaction 
between the presence of fixed objects such as trees at the side of the road. On really bad 
roads the accident risk may decrease, probably because drivers lower their speed. The 
diameter of a “dangerous” tree varies between 7 and 16 cm, depending on the European 
country concerned. 

The effect of barriers is greatest in the case of large and unyielding obstacles. According 
to a Norwegian cost-benefit analysis, however, the benefit is never greater than the cost 
if AADT < 1,500. Barrier terminals are pointed out as a problem in several studies, an 
extension of the barrier to reduce the number of barrier terminals is profitable on roads 
carrying the heaviest traffic. According to results concerning French motorways, the 
risk of injuries at barrier terminal is now in any case lower than on sections without 
barriers. In American recommendations it is pointed out that the slope of the roadside 
area between the road and the barrier termination must be very flat. The problem that 
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motorcyclists have with barriers has been noted, but they account for a very small 
proportion of the number of casualties. There is as yet no standardised test to assess the 
motorcycle safety of road barriers. 

Rumble strips, which were originally introduced on motorways, have lately also been 
installed on two-lane roads in the US. On motorways they have had a very great safety 
effect, but there are no really reliable results available as yet concerning two-lane roads. 

Measures such as improved signposting/marking of bends, road widening, safe pave-
ment edges, central barriers and raised central islands may also have a direct or indirect 
impact on run-off-road accidents. 
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1 Bakgrund och syfte 
Singelolyckor med motorfordon är den enskilda olyckstyp som har den största andelen 
av dödsolyckorna. Cirka en tredjedel av alla dödsolyckor i vägtrafiken är singelolyckor. 
Mänskliga misstag och felbeteenden orsakar ofta sådana. Flertalet av singelolyckorna 
torde bero på för höga hastigheter, insomning, störande aktiviteter (t.ex. mobiltelefon-
samtal), förlorat väggrepp samt alkohol.  

Allra helst bör singelolyckor försöka förhindras. I de fall olyckor ändå sker bör sido-
området utformas så att krockvåldet inte överstiger vad människan tål och att mänskliga 
misstag inte behöver leda till dödsfall eller svår personskada. På såväl landsbygd som i 
tätort finns en stor potential att minska dödsolyckorna genom att förbättra befintliga 
vägars sidoområde och genom att utforma nya vägars sidoområde på ett säkert sätt.  

Den Nordiska vägregelgruppen vill ha ett förbättrat kunskapsunderlag för utformnings-
råd i kommande regelverk. 

En av VTI utförd litteraturinventering som berörde bl.a. sidoområdets utformning 
resulterade i ett PM 2001-05-22: ”Litteraturinventering – Trafiksäkerhet på landsbygd, 
väglänkar” av Jörgen Larsson. Detta opublicerade PM ingick i etapp 1.1 i det s.k. EMV-
projektet (Effektmodeller för vägtrafikanläggningar) som VTI deltog i åren 1999–2004. 

Avsikten med föreliggande studie är att öka kunskapen om hur vägens sidoområde bör 
utformas så att konsekvenserna av en avkörning inte blir så allvarliga att de leder till 
dödsfall eller svår personskada. Även åtgärder som har för avsikt att hindra olyckor är 
av intresse. Resultaten ska ligga till grund för utformningsråd i kommande regelverk.  
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2 Metod och material 
I etapp 1 görs inläsning och genomgång av den svenska ”Vägar och gators utform-
ning”(VGU), dvs. Vägverkets och Kommunförbundets (numera Sveriges kommuner 
och landsting) råd avseende utformning av vägar och gator för att få kunskap om de 
mått och faktorer som gäller för utformning av sidoområdet. Detta för att få en bak-
grund till studien av aktuell litteratur.  

Litteratur som var aktuell vid redovisning av EMV-projektet gås översiktligt igenom för 
eventuell komplettering mot bakgrund av de krav som ställs i VGU.  

En ny litteratursökning genomförs med hjälp av VTI:s Bibliotek och Informationscenter 
(BIC) med avsikt att i möjligaste mån kunna besvara de frågeställningar som ställts av 
den nordiska vägregelgruppen. Framförallt undersöks om det framkommit nya resultat 
eller publikationer efter sekelskiftet. Sökning har skett i databaserna TRAX (VTI:s 
bibliotekskatalog), ITRD (International Transport Research Documentation), TRIS 
(Transportation Research Information Services) och Compendex. Den sistnämnda 
visade sig i detta sammanhang ha svårt att tillföra något väsentligt utöver de övriga 
databaserna. 

Eftersom resultatet av den nya litteratursökningen bedömdes som tillräckligt intressant 
och syntes kunna vara en grund för kunskapshöjning påbörjades efter samråd med VV 
etapp 2. Den innebar en mera ingående genomläsning av funnen litteratur. Resultatet 
redovisas i föreliggande publikation.  
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3 Resultat 
Inledningsvis granskades den svenska ”Väg och gators utformning” (VGU), dvs. 
Vägverkets och Kommunförbundets (numera Sveriges kommuner och landsting) råd 
avseende utformning av vägar och gator för att ha som utgångspunkt vid granskning av 
övrig litteratur.  

Övriga länders riktlinjer för sidoområdet berörs direkt eller indirekt i föreliggande 
resultatredovisning, det gäller främst Norge och USA. Någon allmän genomgång av 
olika länders riktlinjer för sidoområdets utformning har dock inte genomförts i denna 
studie. I Norge ändrades ”rekkverksnormalen” av Statens Vegvesen år 2000. I USA ger 
Roadside Design Guide 2002 vägledning vid utformning av sidoområdet. I den svenska 
VGU används tre sidoområdestyper, som summariskt beskrivs nedan. 

 

Sidoområdestyp A:  
Mycket liten risk att välta. Föraren kan sannolikt få kontroll över fordonet vid 
avkörning utan vältningsrisk. Eventuella panikrörelser kan dock medföra att fordonet 
får sladd, välter eller på ett okontrollerbart sätt kommer tillbaka till körbanan. 
Innerslänten har lutningen 1:6 och är minst 3 meter bred. 

 

Sidoområdestyp B 
Liten risk att välta. Föraren kan sannolikt få kontroll över fordonet utan vältningsrisk. 
Innerslänten har lutningen 1:4 och är minst 2 meter bred. 

 

Sidoområdestyp C 
Risk att välta, föraren kan normalt inte få kontroll över fordonet. Bankslänten utförs 
med innerslänt 1:3 men kan brytas till 1:2 minst 3 meter från vägkant. 

Typ A ska alltså ge den högsta trafiksäkerhetsstandarden och C den lägsta. Sidoräcke 
antas alltid ge högsta trafiksäkerhetsstandard. 

 
3.1 Säkerhetszoner 
Säkerhetszonen är det område vid sidan om vägbanan (inkl. eventuell cykelbana) som 
ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Dessa ska normalt 
inte förekomma i säkerhetszonen såvida inte räcke skyddar mot påkörning. I aktuella 
svenska anvisningar VGU (Vägverket, 2004) anges bredd på säkerhetszonen vid god, 
mindre god samt låg standard. Bredden varierar också med hastighetsgräns och ytter-
kurvans radie. Vid god standard, hastighetsgräns 90 km/tim och med en kurvradie 
≥1000 meter, krävs en säkerhetszon på 9 meter. Vid samma hastighetsgräns, men vid 
mindre kurvradier (från ca 800 och ned till 500 meter) gäller istället att säkerhetszonen 
ska vara från 10 till 13 meter i ytterkurvan. Det påpekas (oavsett standardnivå) att på 
grund av behovet av breda zoner speciellt i ytterkurvor är det ofta kostnadseffektivt att 
välja sidoräcke istället för en bred säkerhetszon. 

I en sammanställning av Vägverkets djupstudier avseende singelolyckor på statsväg-
nätet (exkl. motorväg) åren 1997–2000 (Lindholm, 2002) konstateras att i ca två 
tredjedelar av de 290 singelolyckorna med dödlig utgång har fordonet stannat vid eller 
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utanför ytterkanten av sidoområdet. Mer än hälften av olyckorna har skett i ytterkurva. 
Andelen avkörningar i ytterkurva var som högst på lågflödesvägar. 

I Norge ändrades ”rekkverksnormalen” år 2000. Därvid ökades säkerhetszonens bredd 
med 1–3 meter för vägar med hög hastighetsgräns och mycket trafik (Elvik, 2001). 
Säkerhetsavstånden varierar nu mellan 2 meter och 9 meter se tabell 1. 

Tabell 1  Säkerhetsavstånd enligt norska ”rekkverksnormalen”. Källa: TØI-rapport 
547/2001. 

Hastighetsgräns  

50 km/h 60 km/h 70–80 km/h ≥ 90 km/h 

ÅDT< 1 500 2 m 3 m 5 m 6 m 

ÅDT 1 500–5 000 3 m 4 m 6 m 7 m 

ÅDT 5 000–10 000 4 m 5 m 7 m 8 m 

ÅDT>10 000 5 m 6 m 8 m 9 m 
 

I publikationen hänvisas till olycksstatistik för riksvägar åren 1995−1999 som säges 
visa att de flesta fasta hinder som påkörs befinner sig inom 9,9 m från vägbanan. Enligt 
The handbook of road safety measures (Elvik & Vaa, 2004), som här bygger sin redo-
visning på två amerikanska studier, ger borttagning/flyttning av fasta hinder inom 
säkerhetszonen i bästa fall följande effekter på antalet avkörningsolyckor (skadegrad 
ospecificerad, 95 %-igt konfidensintervall): 

Avståndet till sidohinder ökas 1–5 m  [-24 %; -20 %] 

Avståndet till sidohinder ökas 5–9 m [-46 %; -43 %] 
 

I det under åren 2003−2005 genomförda EU-projektet RISER (Roadside Infrastructure 
for Safer European Roads) har det gjorts en genomgång av riktlinjer för sidoområdet i 
sju länder (Finland, Frankrike, Holland, Sverige, Storbritannien, Tyskland och Canada) 
(RISER, 2004). Därur har framkommit att enligt officiella nationella dokument är det 
fem huvudkriterier som används för dimensionering av säkerhetszonen. De bygger på: 

- hastighet (design speed) 

- släntlutning 

- vägtyp 

- trafikflöde 

- horisontalkurvor. 
 

Alla berörda nationer har hastighetskriterier och alla utom Storbritannien tar hänsyn till 
släntlutningen. Finland och Sverige tar inte hänsyn till vägtypen, vilket övriga gör. 
Enligt RISER-dokumentet förefaller det svårt att utifrån resultaten klart definiera en 
europeisk riktlinje för säkerhetszoner. Det verkar dock råda samstämmighet om att zon-
bredden ska öka med hastigheten. 

I den amerikanska Roadside Design Guide 2002 (AASHTO, 2002) presenteras både 
figur och tabell för att med hänsyn till vägens hastighetsgräns, trafikflöde och slänt-
lutningar bestämma bredden på säkerhetszonen. Ett utdrag visas i tabell 2a. 
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Tabell 2a  Säkerhetsavstånd vid några släntlutningar, trafikflöden och hastighets-
gränser (utdrag ur tabell i Roadside Design Guide 2002). 

Hastighetsgräns Innerslänt 
1:6 eller flackare ≤60 km/h 70–80 km/h 90 km/h 100 km/h 110 km/h 

ÅDT< 750 2–3 m 3,0–3,5 m 3,5–4,5 m 5–5,5 m 5,5–6 m

ÅDT 750–1 500 3–3,5 m 4,5–5,0 m 5–5,5 m 6–7,5 m 7,5–8 m

ÅDT 1 500–6 000 3,5–4,5 m 5–5,5 m 6–6,5 m 8–9 m 8,5 –10* m

ÅDT>6 000 4,5–5 m 6,0–6,5 m 6,5–7,5 m 9–10* m 9–10,5* m

1:5 eller 1:4   

ÅDT< 750 2–3 m 3,0–3,5 m 4,5–5,5 m 6–7,5 m 6–8 m

ÅDT 750–1 500 3,5–4,5 m 4,5–5,0 m 6–7,5 m 8–10* m 8,5–11* m

ÅDT 1 500–6 000 4,5–5 m 5–5,5 m 7,5–9 m 10–12* m 10,5 –13* m

ÅDT>6 000 5–5,5 m 6,0–6,5 m 8–10* m 11–13,5* m 11,5–14* m

* Om en platsinventering eller olyckshistorik indikerar hög sannolikhet för avkörningar kan större 
säkerhetsavstånd väljas. 
 

Tabellen visar bara en approximativ nivå på krävd säkerhetszon. Bakomliggande 
resultat bygger i många fall på begränsade empiriska data som ofta extrapolerats. 
Vägbyggaren måste naturligtvis även ta hänsyn till platsspecifika omständigheter, 
landsbygd/tätotsnärhet samt praktiska möjligheter. Det finns också möjlighet att ta 
hänsyn till horisontalkurvor enligt tabell 2b. 

Tabell 2b  Multiplikativ justeringsfaktor* för säkerhetsavstånd med hänsyn till 
kurvradie (utdrag ur tabell i RDG-2002).  

Hastighetsgräns (km/h)  
Radie (m) 60 70 80 90  100 110 

900 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 

700 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 

600 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 

500 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 

400 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 – 

300 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 – 

250 1,3 1,3 1,4 1,5 – – 

200 1,3 1,4 1,5 – – – 

150 1,4 1,5 – – – – 

100 1,5 – – – – – 

* Justeringsfaktorn avser endast ytterkurvor. Kurvradier >900 m behöver ej justeringsfaktor. 
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Enligt en artikel i Road & Transport Research (McLean, 2002) framhålls att den 
amerikanska standarden att ordna 9 meters säkerhetszon även vid relativt flacka sido-
områden bygger på en överskattning av storleken på nyttan av zonbredden. Observera 
då att han hänvisar till den förra Road Design Guide från 1996, men den synes i detta 
fall ha en bra överensstämmelse med den sedan år 2002 aktuella. Färsk forskning anser 
han ha visat att mer än 85 % av nyttan med en 9-meterszon tillfaller de första 
6 metrarna. Han framhåller den svenska modellen (hänvisar till VU 94, dvs. Vägverkets 
anvisningar för vägutformning från 1994) som enkel att använda och sidoområdes-
typerna A och B som intressanta. Enligt McLean kräver de svenska riktlinjerna för en 
viss sidoområdestyp 4–8 gånger högre trafikvolymer än de amerikanska för att vara 
ekonomiskt motiverade. 

På en konferens i Sydney (Delaney et al., 2003) påpekades att nuvarande riktlinjer för 
utformning av sidoområden i Australien inte är tillräckligt bra eftersom förekomsten av 
olyckor där man kolliderar med fasta objekt inte har minskat avsevärt samt att döds-
olyckor fortfarande är överrepresenterade vid krockar mot fasta objekt i Victoria, 
Australien. Riktlinjerna baserar sig på studier som är gjorda för 30 år sedan, då man 
fann att upp till 85 % av fordonen som körde av skulle hinna återfå kontrollen inom 
9 meter från vägkanten, givet att sidoområdet var relativt flackt och att vägen inte var 
särskilt kurvig. De ifrågasätter riktlinjerna om en säkerhetszon på 9 meter på vägar med 
höga hastigheter och menar att de är långt ifrån tillräckliga. Man jämför med att en 
15-meters mittremsa kan vara otillräcklig vid många olyckstillfällen.   

Rekommendationen som framhålls i en australisk litteraturstudie (Oxley et al., 2004) är 
att använda säkerhetszoner på minst 3 meter. Vägrenar bör vara minst 1 meter. 

Amerikanska Federal Highway Administration framhåller vikten av en god underhålls-
plan för säkerhetszonen. I sin Lane Departure Strategic Action Plan (mars 2005, 
http://safety.fhwa.dot/gov/roadway_dept/docs/lanedeparture) nämns inspektionscykler 
om tre år och att växtlighet överstigande 1,5 inches (ca 4 cm) i diameter ska tas bort, 
eftersom de kan förväntas bli större innan nästa inspektion. Detta kriterium kan 
förändras med tiden, när kännedomen om tillväxtens hastighet är bättre känd. 

 
3.2 Diken, slänter 
Vägdiken har flera viktiga funktioner som både kan samverka och motverka varandra. 
Förutom effekten på trafiksäkerheten varierar bl.a. dräneringsförmågan, natur- och 
kulturvärden samt kostnader för anläggning drift och underhåll mellan olika typer av 
diken (Lindgren, 2003). VTI är för närvarande engagerat i ett VV-finansierat flerårs-
projekt om multifunktionella diken. Projektet beräknas vara slutfört år 2007. 

Både i Sverige och Finland är V-formade diken vanligt förekommande vid sidan av 
vägen, men följderna då en bil kör av vägen och hamnar i ett dike är ganska sparsamt 
dokumenterade. För att få en bättre uppfattning om mekanismer vid avkörningsolyckor 
(ROR) har man i Sverige och Finland gjort fullskaleförsök där man låtit bilar köra av 
vägen vid några olika typer av diken och med olika avkörningsvinklar. Försök som 
gjordes på VTI åren 1999–2000, vars resultat tidigare bara förekommit i protokollform, 
har nyligen sammanställts i en VTI-publikation (Wenäll, 2006). Dike med V-formad 
respektive U-formad botten har provats med bil i 900- och 1 500-kilosklassen med av-
körningsvinkel 10 grader. Det V-formade diket synes vara något aggressivare, det 
fångar upp fordonet men ger en uppenbar risk för voltning. I ett U-format dike bromsas 
inte bilen upp lika effektivt, men fordonet skadas inte alls på samma sätt och risken för 

14 VTI notat 28-2006 

http://safety.fhwa.dot/gov/roadway_dept/docs/lanedeparture


 

voltning är mindre. Ett U-format dike bedöms ställa något högre krav på den bakom-
varande terrängen än ett V-format. 

I försöket som gjordes i Finland, på uppdrag av finska och svenska Vägverket, 
(Lehtonen & Laakso, 2003), studerades i ett V-format dike med dikesdjup 1 meter. För 
att undvika onödiga skador på bilarna låg släntkrönet 1 meter över vägbaneytan. Man 
gjorde 14 försök där botten var V-formad, ett försök där man satt upp ett hinder med 
höjden 0,5 meter i bakslänten av diket, samt ett försök där man rundat av dikesbotten. 
Målet med försöken var dels att använda resultaten då man utvecklar riktlinjer för sido-
områden, speciellt dikesutformning, dels att utveckla och kalibrera en simulerings-
modell som kan användas för att via simulering studera ROR-olyckor. ASI-värden 
(Acceleration Severity Index, används i krocktester för vägräcken enligt den europeiska 
standarden EN1317) uppmättes endast i vissa av försöken. Resultat från försöket redo-
visas i tabell 3. 

Dessa fullskaleförsök analyseras i flera studier (Lehtonen & Laakso, 2003), (Laakso & 
Valtonen, 2001) samt (Thomson & Valtonen, 2002). Det var svårt att dra generella slut-
satser från försöken, men Lehtonen & Laakso pekar främst på några resultat: 

1. Normalt ”klättrar” en bil högre upp än 2 meter från dikets botten om avkör-
ningsvinkeln är ca 10 grader och inga försök till att styra tillbaka upp på vägen 
görs, detta är möjligt även vid så låga hastigheter som 60 km/h 

2. Om avkörningsvinkeln var 20 grader så flög bilen över innerkanten och 
kraschade in i bakkanten, med voltning eller att bilen slungades iväg som följd 

3. Om bilarna inte åkte ut ur diket över bakkanten så slutade färden vanligtvis med 
att bilen körde in i slutet av diket, ofta med höga retardationer som följd. 

Laakso & Valtonen påpekar att när avkörningsvinkeln var 5 grader, så hade alla bilar 
utom en fortsatt över dikeskanten utan den höga bakslänten. Som nämnts tidigare låg 
släntkrönet en meter över vägbaneytan. Dessa resultat belyser att det är viktigt att tänka 
på hur sidoområdet ser ut efter diket. Det verkar även som att det främst är avkörnings-
vinkeln och närvaro av hinder som påverkar om bilen voltar eller inte. Genom att 
studera bilarnas skador drar Laakso & Valtonen slutsatsen att det inte är så farligt att 
köra av vägen, förutsatt att man inte voltar eller kör på något objekt.  

Även Thomson & Valtonen intresserar sig för försöken ovan. De drar slutsatsen att det 
är svårt att predicera följderna när ett fordon kör av i ett V-format dike, men författarna 
påpekar att kontakten med bakslänten verkar vara den faktor som främst påverkar 
voltning. Författarna konstaterar även att i många av försöken så hade bilarna hög 
hastighet när de passerade ut ur diket, vilket kan få ödesdigra konsekvenser om det står 
ett träd eller stolpe i vägen. Eftersom många skandinaviska landsbygdsvägar saknar 
säkerhetszoner efter diket, så anser Thomson & Valtonen att man bör undersöka om 
annorlunda markegenskaper i diket kan göra att hastigheten hos fordonet minskar mer 
vid passage av diket samt även om en annorlunda geometri i diket gör att hastigheten 
minskar eller att fordonet lättare stannar kvar i diket efter en avkörning. 
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Tabell 3  Beskrivning av resultaten från finska försöket, Lehtonen, Laakso m.fl. 

Försök Fordonsstorlek  
[kg] 

Hastighet 
[km/h] 

Avkörningsvinkel 
[˚, grader] 

ASI- 
Värde* 

Höjd bilen 
klättrar på 
bakslänten  
[m] 

Voltning 

1 900 84 4 Saknas Över Nej 

2 900 78 3 0,1/1,2 0,2 Nej 

3 900 102 6 0,3 1,4 Nej 

4 1 500 81 4 0,1 1,6 Nej 

5 900 82 20 Saknas Över Nej 

6 900 79 20 0,6 1,5 Ja 

7 900 107 19 1,0 Över Ja 

8 900 83 10 0,4 Över Nej 

9 900 84 0 Saknas Ingen kontakt Nej 

10 900 62 10 Saknas Över Nej 

11 1 500 82 10 Saknas Över Nej 

12 900 82 11 Saknas 1,2 Ja 

13 900 83 10 0,1 1,3 Nej 

14 900 100 10 Saknas Över Nej 

15 900 95 10 saknas Över Nej 

16 900 105 10 0,6 0,0 ** Ja 
* ASI (Acceleration Severity Index) 
** V-format dike med barriär, fordonet voltade pga. barriären. 

I ett äldre dokument (Powers et al., 1998) hänvisas bland annat till den amerikanska 
Roadside Design Guide där man kategoriserar sidoområdet i fyra olika delområden, 
nämligen släntlutningar, diken, fasta objekt såsom skyltar, belysningsstolpar m.m. samt 
barriärer och räcken. De ger riktlinjer för de olika områdena.  

Vad gäller diken menar Powers et al. att eftersom de flesta avkörningarna sker med rela-
tivt liten vinkel så är innerslänten hos diket som är det mest kritiska och bör därför 
göras så flack som möjligt, helst med lutning 1:5 eller flackare. Om man kan uppnå en 
så pass flack innerslänt så kan ytterslänten vara brantare under förutsättning att den är 
mjuk och utan hinder. 

För släntlutningar så rekommenderar man så flacka slänter som möjligt samt liberala 
släntavrundningar både i början och i slutet av slänten eftersom det då är lättare att 
återfå kontrollen över ett fordon som kört av vägen och hamnat i slänten. I första hand 
rekommenderar man släntlutning 1:6 där det är möjligt. Man beskriver även en så kallad 
”tak”-lösning, där man börjar med släntlutning 1:6 för att efter ca 6 meter öka lutningen 
till 1:4. Även släntlutning 1:3 kan användas under förutsättning att släntavrundningar är 
mjuka och det finns ett ”rent” område efter slänten. Speciellt området efter slänten är 
viktigt att tänka på om man har lutningen 1:3.  

I svenska VGU finns liknande rekommendationer, där beskrivs att innerslänt i lutning 
1:3 inte får räknas in i säkerhetszonen. Vidare beskrivs att vid 1:4 slänt får halva slänt-
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bredden ovanför markplanet räknas in i zonen, samt att vid lutning 1:6 får hela 
innerslänten räknas. Vid brutna slänter görs korrektioner efter dessa principer. 

Enligt RISER-projektet (RISER, 2004) anses i studerade officiella nationella dokument 
att bankhöjden är farlig när den är: >2 m i Finland, >4 m i Frankrike och >6 m i 
Storbritannien. Bankslänter >1:1 anses farliga i Frankrike och Storbritannien medan 
>1:3 anges för Holland och Tyskland. 

I en australisk litteraturstudie (Oxley et al., 2004) nämns betydelsen av flacka sidoom-
råden för att förhindra vältning och framhåller en ”general agreement” att en släntlut-
ning på åtminstone 1:5 krävs för avsevärt reducera vältrisken. 

 
3.3 Fasta objekt, träd, stolpar med mera 
I Accident Analysis and Prevention (Lee & Mannering, 2002) analyseras avkörnings-
olyckor på 96,6 km landsväg i Washington State med hjälp av ZINB- (Zero inflated 
Negative Binomial) och NB- (Negativ Binomial) modeller. De finner flera faktorer som 
påverkar frekvensen respektive utgången av en avkörningsolycka. Resultaten visar att 
olycksfrekvensen kan reduceras genom att undvika vägar med felaktigt utformad 
skärning, minska avståndet mellan vägkant och räcke, minska antalet enstaka träd samt 
öka avståndet mellan vägkant och lyktstolpar. Svårhetsgraden påverkas bland annat av 
räcken, fasta objekt, skyltar m.m., men här ser författarna en komplex samverkan så att 
objekten både kan påverka på ett positivt och negativt sätt. Positivt på så sätt att förarna 
anpassar hastighet och beteende om det är en väg som är sämre utformad och negativt 
att om man kör av vägen och krockar så blir skadeföljden svår. 

Även Oxley et al. har gjort liknande iakttagelser om den typen av samverkan i sin 
litteraturstudie. De har funnit att på riktigt dåliga vägar så kan det vara låga olycks-
kvoter, troligen på grund av att förarna anpassar sin hastighet. 

Powers et al. menar att trummor ska anpassas efter den befintliga slänten för att undvika 
att de sticker upp och orsakar svåra skador vid en kollision. Vidare belyser de att skyltar 
och trafiksignaler bör placeras där det är minst troligt att de träffas efter en avkörning.  

Enligt RISER (RISER, 2004) anger nationella dokument att träd får anses som ”farliga” 
(läs oeftergivliga) när diametern är: >0,07 m (Tyskland), >0,08 m (Holland), >0,10 m 
(Finland, Frankrike, Sverige) och >0,16 m (Storbritannien). 

 
3.4 Räcken 
Vägverkets djupstudier avseende singelolyckor på statsvägnätet (exkl. motorväg) åren 
1997–2000 (Lindholm, 2002) har påvisat att i drygt 70 % av de 290 singelolyckorna 
med dödlig utgång hade förmodligen ett räcke räddat livet på trafikanten. Eftersom mer 
än hälften av olyckorna inträffat i anslutning till ytterkurva innebär det att ytterkurvorna 
och området därefter bör prioriteras vid uppsättning av räcke.  

I de nya norska anvisningarna har gränserna ändrats för hur brant en släntlutning ska 
vara för att det ska sättas upp vägräcke. I TØI rapport 547/2001 (Elvik, 2001) har en 
meta-analys av några äldre undersökningar genomförts för att påvisa effekten av de nya 
norska bestämmelserna. Analysen visar att det är farligare att köra på ett räcke än utför 
slänten i slänter som inte kräver räcke. I dessa fall får alltså bestämmelserna anses 
förnuftiga, dock är resultaten ganska osäkra. Vid de släntlutningar där de norska 
reglerna nu kräver räcke är det säkrare att köra på räcket än utför slänten. Effekten är 
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dock lägre för de platser som ska ha räcken enligt de nya reglerna än för de plaster som 
skulle ha räcken redan enligt de gamla. 

Samma rapport berör även räckens effekt för skydd av fasta hinder eller inom säkerhets-
zonen. En meta-analys har gett nedanstående tabell. 

Tabell 4  Räckens effekt på olycks-/skadeutfall vid olika typ av sidoområde, fasta före-
mål. Källa: TØI-rapport 547/2001. 

 Effekt av räcke: procentuell förändring (95 % konfidensintervall) 

Typ av sidoområde, 
föremål 

Olyckor per miljon 
fordonskilometer 

Sannolikhet för att 
dödas i en olycka 

Sannolikhet för att 
skadas i en olycka 

Träd -15 (-30; -2) -65 (-80; -45) -60 (-70;-50) 

Fjällsida -15 (-30; -2) -45 (-65; -15) -60 (-65; -50) 

Del av bro -15 (-30; -2) -75 (-85; -65) -55 (-70; -40) 

Belysningsstolpe -15 (-30; -2) -40 (-67; 0) -40 (-60; -10) 

Vägskylt -15 (-30; -2) 0 (-50; +120) 0 (-10; +10) 

Dike -15 (-30; -2) -30 (-70; 0) -30 (-70; 0) 

Sluttning -15 (-30; -2) -30 (-50; +20) -30 (-50; -20) 

Alla  -15 (-30; -2) -39 (-61; +3) -42 (-57; -28) 

Som synes är effekten av ett räcke störst vid stora och icke-eftergivliga fasta hinder. 
Effektskattningen för räcke vid vägskylt är mycket osäkra. Tabellen ska tolkas så att 
räcke framför träd förväntas innebära en 70-procentig reduktion av antal dödade 
personer 1-(1-0,15)∗(1-0,65). 

Den nytto-kostnadsanalys som Elvik genomfört för norska riksvägar visar att om 
ÅDT<1500 är inte nyttan någon gång större än kostnaden. Det påpekas att terrängen 
naturligtvis kan vara farlig oavsett vägens ÅDT. Räcke visar sig vara mest lönsamt som 
skydd vid fjällsidor, träd och brodelar.  

Ett problem med räcken är dock deras avslutning. VTI har tidigare påvisat (Ljungblad, 
2000) hur mycket farligare det är att köra på ett räckesslut jämfört med skadeutfallet för 
samtliga räckespåkörningar, se tabell 5. 

Tabell 5  Fördelning av dödade, skadade och oskadade förare i räckesolyckor åren 
1994–1996, Sverige. Källa: VTI rapport 453. 

Alla påkörningar av 
räcke 

Påkörning av räckesslut Skadegrad 

Antal % Antal % 

Dödade 48 1,4 8 4,4 

Svårt skadade 164 4,8 15 8,3 

Lindrigt skadade 702 20,7 67 37,2 

Oskadade 2 479 73,1 90 50,0 

Totalt 3 393 100 180 100 
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Olyckor som skett mot en avslutning har alltså en högre andel dödade, svårt eller 
lindrigt skadade, men skillnaderna mot övriga räckesdelar är inte statistiskt signifikanta. 
Påkörning av räckesslut utgjorde ungefär 5 % av räckesolyckorna i studien. 

På VTI har mer än 200 krockprov mot olika typer av vägräcken enligt standarderna 
EN1317 samt NCHRPR350 genomförts, vanligen som ett godkännandeprov av 
kommersiella produkter, vilket innebär att de inte är öppet dokumenterade (Andersson, 
2005). I ett nytt VTI-dokument (Wenäll, 2006) redovisas dock resultat från några 
krockprov på räckesändar som genomfördes åren 1999–2000. Det konstateras att en 
neddoppad räckesände medför en okontrollerad luftfärd med stor risk för att olyckan 
försvåras. Författaren anser att denna utformning endast bör användas vid hastigheter 
lägre än 70 km/tim och vikten av att hålla sidoområdet fritt från oeftergivliga hinder 
framhålls. 

Elvik har i sin nytto-kostnadsanalys av de nya norska kraven på räckesavslutningar 
antagit att 25 % av alla påkörningar av räcke sker i räckesslutet. Ändå blir nyttan 
vanligen mindre än kostnaden i de flesta fall. Däremot får han fram att en förlängning 
av räckena (för att minska antalet räckesslut) är lönsamt på de mest trafikerade vägarna. 

I Frankrike har studier av sidoräckens säkerhetseffekt på motorvägar gjorts vid flera 
tillfällen, både 1997 och 2001. I den senaste studien (Martin et al., 2001) som berör åren 
1996–2000 har 230 mil motorväg analyserats. De flesta har två körfält per riktning, men 
en fjärdedel har tre. Trafikmängder upp till 60 000 fordon per dygn förekommer. Resul-
taten visar att trots att allt färre motorvägar nu saknar sidoräcken kan det påvisas 
statistiskt signifikant högre skadeföljd vid avkörningsolyckor på motorväg utan sido-
räcke och diken som är mindre än 4 meter djupa.  

Räckena påverkar inte antalet olyckor, men antalet fordon med minst en skadad/dödad 
person vid avkörningsolycka är ungefär hälften på motorväg med sidoräcke jämfört med 
motorväg utan. Även vid relativt flacka sidoområden gör räcken alltså en stor nytta. 
Även dessa franska data påvisar att räckesändarna är ett problem, se tabell 6. 

Tabell 6  Vältningar vid avkörningsolyckor höger sidoområde på 230 mil franska 
motorvägar 1996–2000. Källa: Martin et al., 2001. 

Personbilar Lastbilar och vans  

Höger sidoområde Antal % som vält  Antal % som vält 

Vid räcke Utmed räcke 6 844 5,7 846 22,9 

 Vid räckesände 112 10,7 23 8,7 

Utan räcke Samma höjd 333 16,8 69 20,3 

 Över vägbana 1 002 24,3 165 24,2 

 Under vägbana 516 18,6 95 26,3 

Totalt  8 807 9,0 1 198 22,9 

Räckesändarna åstadkommer betydligt högre andel vältningar för personbilar än övriga 
delar av räcket, det gäller dock inte för lastbilar och ”vans”. För personbilar är vält-
ningsrisken ännu högre om räcke saknas än om bilen kör på en räckesände. Andelen 
vältningar vid räcken är lägre i denna studie än i motsvarande tidigare franska studie 
som avsåg åren 1985–1995. Det tolkar författarna som att räcken som sätts upp utmed 
de franska motorvägarna allt bättre är anpassade till europeiska personbilar. Dessutom 
påpekas att skaderisken vid räckesändarna på de franska motorvägarna i den senaste 
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studien är lägre än på sträckor utan räcke. Så var inte fallet i den tidigare studien vilket 
tolkas som att de mest skadliga räckesändarna antingen har tagits bort eller modifierats. 
Den hypotesen har dock inte kunnat konfirmeras. Martin et al. nämner slutligen att den 
mycket goda effekten av räcken på motorvägar, med små avkörningsvinklar, inte själv-
klart kan generaliseras till att gälla övriga vägtyper. 

I ett australisk-svenskt samarbete har Monash University genomfört några krocktester 
mot tre olika typer av räcken: vajerräcke, W-räcke samt betongbarriär (Ydenius, 2001). 
Hastigheten var 80 km/h vid påkörningsvinkel 45 grader respektive 110 km/h vid 
påkörningsvinkel 20 grader. Författarna påpekar att det inte är möjligt att dra 
långtgående slutsatser när endast en bilmodell (Toyota Yaris) har testats. 

Fullskaletest i USA [Paulsen et al., 2003] visar att W-räcken inte fungerar riktigt som 
avsett redan när de placeras på tämligen modest lutande vägkanter. Fordon som träffar 
räckesändarna går ofta igenom räcket vid en hög hastighet, vilket lätt kan orsaka vält-
ning. Den aktuella studien visar att energiabsorberande räckesavslutningar effektivt 
reducerar hastigheten på småbilar även för avkörningsvinklar upp till 15 grader. 
HVOSM (Highway Vehicle Object Simulation Model) som användes här predikterade 
att energiabsorberande avslutningar som installeras nära vägkanter vid lutningar 1:4 inte 
orsakar vältningar. 

Motivet för att installera räcken baseras ofta på subjektiva analyser av vägens sido-
område påpekas i den amerikanska Roadside Design Guide 2002 (AASHTO, 2002). En 
barriär förväntas dock installeras om konsekvenserna för ett fordon som åker av vägen 
minskas jämfört med att krocka med ett objekt eller t.ex. välta pga. släntlutningen. 
Bankhöjd och innersläntens lutning är några basfaktorer som styr berättigandet av 
sidoräcke. Några exempel synes i nedanstående tabell 7 som utifrån en figur i RDG-
2002 också tar hänsyn till trafikmängd. De ska ses som exempel och är inte avsedda för 
direkt tillämpning. 

Tabell 7  Exempel på anvisningar för sidoräcke enligt figur 5.2a i RDG-2002. 

Bankhöjd 3 m Bankhöjd 6m ÅDT 

Lutning 1:3 Lutning 1:2 Lutning 1:3 Lutning 1:2 

< 1 000 – – – – 

1 000–1 500 – – – räcke 

1 500–3 000 – – – räcke 

>3 000 – räcke räcke räcke 

Ett kapitel behandlar räckesändar separat. Det påpekas att lutningen mellan den nyttjade 
vägen och räckesslutet och dess närområde ska vara synnerligen flack (ingen lutning 
större än 1:10 i någon riktning) så att det felande fordonet är stabilt vid kontakt med 
räckesänden. I tabellform anges ett stort antal olika varianter av räckesändar som 
redovisats ha gott resultat i NCHRP Report 350 (Ross et al., 1993), det är alltså inga nya 
resultat. 

I den australiska litteraturstudien (Oxley et al., 2004) om kostnadseffektiva åtgärder på 
landsbygdsvägar har man funnit att utöver reduktion av hastigheten så är det räcken och 
räfflor som bland sträckåtgärderna har störst potential för att reducera antalet allvarliga 
skador.  
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Det har uppmärksammats att vägräcken kan vara en nackdel för motorcyklister. I en 
VTI-studie (Nilsson, 2002), som omfattat såväl litteraturöversikt som statistikbearbet-
ning, konstateras att i Sverige inträffar ungefär tre dödsolyckor med motorcyklister per 
år med vägräcke. Om dödrisken är dubbelt så stor att köra in i ett räcke som att köra av 
vägen där räcke inte finns, bidrar vägräcke med i storleksordningen ytterligare ett (1) 
dödsfall per år bland motorcyklisterna. Författaren framhåller att det gäller att både 
förbättra vajerräckena och att öka skyddsnivån hos motorcykeln. 

I ett färskt VTI-dokument (Andersson, 2005) som huvudsakligen grundar sig på en 
litteraturstudie konstateras att antalet krockprov med mc mot räcken är mycket få, det 
finns dock exempel från Tyskland 2001. Problem som framhålls är att oskyddade 
stolpar kan skada motorcyklisten samt att en motorcyklist som i upprätt position kör på 
ett räcke kan falla över räcket in i det område som räcket egentligen ska skydda 
trafikanten från. Vad gäller stolparna nämner Andersson exempel på kompletterande 
utrustning i syfte att skydda motorcyklisterna, men deras skadereducerande förmåga är 
ännu odokumenterad. Problematiken med mc och räcken gäller inte bara sidoräcke utan 
har också aktualiserats i samband med utbyggnaden av mötesfria 2+1-vägar. Någon 
standardiserad provning för att bedöma vägräckens mc-säkerhet finns ännu inte. 

Även Roadside Design Guide tar upp att ingen systematisk ansats avseende motor-
cyklisternas kollisioner med räcken har utvecklats på grund av den slumpmässiga 
naturen i mc-olyckorna och den tveksamma effektiviteten i att modifiera befintliga 
räcken. Man konstaterar att det förefaller finnas en svag bas för att utveckla räcken 
speciellt med hänsyn till motorcyklister. Det finns dock en förmodan om att ett slätt 
betongräcke utgör den minsta faran för motorcyklisterna vad gäller räcken. 

Mitträcken är också en åtgärd som vinner terräng i många amerikanska stater (Taylor, 
2005), men de är ju primärt avsedda att förebygga mötesolyckor, en sekundär effekt kan 
vara ett de förhindrar singelolyckor med avkörning vänster. 

I ett australiskt konferenspapper (Larsson et al., 2003) framhålls räcken som en kost-
nadseffektiv åtgärd för att minska antalet olyckor. De beskriver utbyggnaden av 2+1-
vägar i Sverige och ser Sverige som ett föregångsland vad gäller trafiksäkerhetsåtgärder. 
Inspirerade av Sveriges resultat vad gäller minskning av antalet dödade och svårt 
skadade på 2+1-vägar ser man införandet av räcken både på sidan och i mitten på vägen 
som den åtgärd som borde ge störst utdelning för att reducera både antalet allvarliga 
olyckor och skadeföljden. 

 
3.5 Räfflor  
Rumble strips framhålls i många amerikanska undersökningar/publikationer som ett 
mycket effektivt sätt att hålla bilarna kvar på vägen. Även amerikanska Federal 
Highway Administration (www.fhwa.dot.gov/rnt4u/ti/rumblestrips.htm) pekar ut 
rumble strips som ett kostnadseffektivt sätt att minska singelolyckor som medför av-
körning av vägen. Rumble strips infördes till en början på motorvägar, men har senare 
också installerats även på tvåfältsvägar.  

I detta sammanhang är det främst räfflor vid vägkanten som avses, men även räfflor i 
mitten av vägen, som främst är till för att förhindra mötesolyckor, kan ses som ett sätt 
att även förebygga vissa singelolyckor, sådana som beror på att föraren av misstag låter 
sitt fordon dra alldeles för långt åt vänster och kanske kör av vägen på vägens sido-
område i motsatt körriktning.  
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I ett konferenspapper år 2002 (Council et al., 2002) nämns att det ännu är svårt att 
redovisa resultat från tvåfältsvägar, men att påvisad effekt från ”freeways” varierar från 
7 % minskning av alla singelolyckor till en 90-procentig minskning av olyckor som 
beror på ouppmärksamhet och/eller trötthet. Åtminstone en stat i USA uppges ha noterat 
problem för motorcyklister, nämligen att de kan få svårt att återkomma till ordinarie del 
av vägbanan. Mycket små tester via fyra motorcyklister på State Highway Patrol har 
dock inte påvisat några problem. 

En artikel i Public Roads (Taylor, 2005) pekar ut bl.a. rumble strips som en av sex 
lovande åtgärder för att förebygga avkörningsolyckor.  

Rumble strips är i amerikanska FHWA:s ”Lane Departure Strategic Action Plan” 
(http://safety.fhwa.dot/gov/roadway_dept/docs/lanedeparture) ett exempel på kostnads-
effektiv åtgärd. Där nämns även behovet av att rumble strips placering är tolerant 
gentemot eventuellt förekommande cykeltrafik. 

I NCHRP (National Cooperative Highway Research Program) report 500:6 (Neuman et 
al., 2003) redovisas räfflor som en åtgärd installerad på många platser, men som ännu 
inte utvärderats tillräckligt avseende tvåfältsvägar. I rapporten nämns hur man i 
Pennsylvania utvecklat en räffla med hänsyn till cyklisterna. Räfflan, som används på 
vägrenar med åtminstone 1,8 m bredd, är 12,5 cm bred och knappt 1 cm djup. Avståndet 
mellan räfflorna är nästan 18 cm. 

Vägverket gjorde i oktober 2005 en studieresa till USA för att studera räfflor i vägmitt 
(Olsson et al., 2005) där man konstaterar att vägrensräfflor i USA generellt är längre 
från vägrensmarkering än vad som är fallet i Sverige. Med den nya cykelvänliga 
markeringen har man dock löst detta problem. Vägrensräfflor används idag i princip av 
alla delstater i USA, medan mitträfflor testas i 24 delstater enligt uppgift från 2003. 

I en simulatorstudie på VTI (Anund et al., 2005) har man studerat placering och ut-
formning av frästa räfflor på landsväg. Målet var att studera räfflornas effekt i samband 
med trötthetsrelaterade olyckor. I försöket deltog 40 skiftarbetare som kom direkt till 
VTI efter avslutat nattskift. Fyra olika typer av räfflor användes och räfflorna varierade 
dels i bredd, djup, längd och centrumavstånd, dels fanns en skillnad avseende om de var 
kontinuerliga eller intermittenta. Räfflorna var placerade både i mitten av vägen och vid 
vägrenen. De olika räffeltyperna som studerades var följande: 

• Pennsylvania (bredd 50 cm; djup 1,2 cm; längd 17 cm; centrumavstånd 30 cm) 

•  Svenska (bredd 50 cm; djup 2,0 cm; längd 30 cm; centrumavstånd 53 cm) 

•  Målilla (bredd 35 cm; djup 1,0 cm; längd 15 cm; centrumavstånd 120 cm) 

•  Finska (bredd 17,5 cm; djup 1,5 cm; längd 2,0 cm; centrumavstånd 30 cm). 

I försöket visades att frästa räfflor har en positiv effekt eftersom förarna blir uppmärk-
samma på att de håller på att lämna vägen och kan då på ett säkert sätt vidta motåtgärd. 
Det visade sig även att det fanns en signifikant skillnad mellan olika räffeltyper vad 
gäller tid mellan påkörning av räfflan. Baserat både på intervjuer med förarna och på 
resultatet från körningarna dras slutsatsen att det inte finns något som hindrar att man 
rekommenderar en mer aggressiv typ av räffla såsom den Svenska eller Pennsylvania på 
smala 2-fältsvägar (mindre än 9 m). Vad gäller placeringen så verkar det inte finnas 
någon avgörande skillnad i effekt om man har smal eller bred vägren. Författarna pekar 
dock på att simulatorförsöket gäller för personbilar och att ytterliggare valideringar 
behöver göras för buss och lastbil. 
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3.6 Övriga åtgärder 
I den australiska litteraturstudien (Oxley et al., 2004) belyses även att man bör tänka på 
materialet i vägbanan vid utformning av vägar så att vägbanan blir så resistent mot 
halka som möjligt. En annan kostnadseffektiv åtgärd som tas upp är att ha en belagd 
vägren, vilket dock redan är det normala i Sverige. Detta gör att föraren får möjlighet att 
återfå kontrollen över fordonet om det kommit utanför ordinarie körfält. 

I Public Roads (Taylor, 2005) pekas sex lovande åtgärder ut för att förebygga avkör-
ningsolyckor. Rumble strips, som behandlas i kapitel 3.5, är en. De övriga är: 

- förbättrad skyltning/markering av kurvor 
- mitträcken (se kapitel 3.4) 
- säker beläggningskant/vägkant (”safety edge”) 
- vägbreddning 
- upphöjda mittrefuger (!). 

Den senare åtgärden avser dock inte sidoområdet utan framhålls som en åtgärd för att, i 
huvudsakligen urban miljö, förebygga att bilar kör upp på befintlig mittremsa som kan 
innehålla t.ex. träd. 

Som objekt där vägbreddning kan vara en effektiv åtgärd anges som exempel vägar 
smalare än 7 meter och med ÅDT > 400.  Vägbreddning i horisontalkurvor nämns även 
i NCHRP Report 500:7 (Torbic et al., 2004). 

 
3.7 Översyn av utformningskriterier 
Både Thomson och Delaney lyfter fram att man kan se en utplaning av kurvan som 
beskriver olycksutvecklingen. Det är därför dags att börja tänka i nya banor. Delaney 
menar att ett sätt är att se över och kanske förändra riktlinjer och rekommendationer vad 
gäller vägar och sidoområdens utformning. Thomson däremot efterlyser kunskap om 
varje detalj i systemet för att få större säkerhetsvinster och fokuserar på testmetoder för 
räcken. Han identifierar tre huvudområden som kan användas och förbättras för att 
utvärdera t.ex. räcken nämligen: fördjupade studier av hur fordonet ändrar riktning, 
materialets egenskaper och lämplighet samt förar-/passagerarsäkerhet. 

I ett konferenspapper (Cota, 2002) nämns ett antal pågående projekt som kan vara 
underlag till nästa revision av den amerikanska Roadside Design Guide. Ett exempel är 
NCHRP Project 17-11 avseende säkra och kostnadseffektiva släntlutningar som dock 
enligt http://www4.trb.org/trb/crp.nsf/All+Projects/NCHRP+17-11 (februari 2006) inte 
är slutdokumenterat. 
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4 Diskussion och slutsatser 
Eftersom singelolyckor med motorfordon är den enskilda olyckstyp som har den största 
andelen av dödsolyckorna och cirka en tredjedel av alla dödsolyckor är singelolyckor 
finns följaktligen en stor potential i att förebygga, eller åtminstone lindra skadeutfallet i, 
singelolyckor som medför avkörning av vägen. 

Föreliggande litteraturstudie har bl.a. berört hur säkerhetszonen i olika länder vanligen 
bestäms av hastighet, släntlutning och trafikflöde. Det konstateras en viss oenighet 
avseende omfattningen av säkerhetszoner överstigande 9 meter. 

Vad gäller diken och slänter finns resultat från ett antal finska fullskaletest som det kan 
vara vissa svårigheter att dra generella slutsatser ur. Det synes ännu svårt att utöver 
befintliga svenska riktlinjer kunna bestämma en optimal släntlutning och dikesutform-
ning. En viktig åtgärd synes vara att förbättra dikets möjligheter att sänka fordonshastig-
heten. 

När säkerhetszonen inte kan befrias från farliga föremål eller farliga slänter framstår 
sidoräcke som en effektiv trafiksäkerhetsåtgärd. Problemet är fortfarande räckesavslut-
ningarna, även om franska resultat pekar på att förbättringar fått positiv effekt åtmin-
stone på motorvägar de senaste åren. Antalet räckesslut bör i möjligaste mån minskas 
genom att binda ihop två separata delsträckor med sidoräcken. Inget exakt mått kan 
dock ges. Några studier som pekar ut var (i förhållande till vägbanan) räckena optimalt 
kan placeras har inte hittats. 

Räcken utgör ett visst, men trots allt litet, problem för motorcyklister. Det gäller inte 
bara att anpassa räcket till mc utan även att förbättra mc-designen. Någon standardi-
serad provning för att bedöma vägräckens mc-säkerhet finns ännu inte. 

Räfflor i vägkanten (och i viss mån även i vägmitt) har alltmer framkommit som ett 
kostnadseffektivt sätt att förhindra singelolyckor, åtminstone på motorvägar och övriga 
flerfältsvägar. Det återstår uppenbarligen ännu en tid innan man har klargjort 
effekternas storleksordning på vanliga tvåfältsvägar. Räfflorna ska då även vara cykel-
vänliga, vilket tydligen inte synes vara ett oöverstigligt problem. 

Observera att EU-projektet RISER (Roadside Infrastructure for Safer European Roads), 
avslutades i december 2005. Ett slutdokument ska publiceras år 2006. Målet har varit att 
bl.a. via förbättrad datainsamling, analyser och beaktande av dagens riktlinjer/praxis 
kunna lägga grund för pan-europeiska riktlinjer. I ett arbetsdokument (RISER, 2004), 
avseende en litteraturstudie inriktad mot trafikanternas respons gentemot förändrad 
vägutformning i syfte att förebygga allvarliga följder av avkörningsolyckor, påpekas att 
det är relativt få studier som i detta ämne berör trafikanternas beteende. Det påpekas 
dock att om en förare kan öka hastigheten utan att den upplevda olyckrisken eller 
manöversvårigheten ökar kommer han att göra det. Det påverkar då effekten av t.ex. 
åtgärder som kurvrätning. 

Det framstår slutligen som mycket viktigt att det finns en bra olycksdatabas som 
tillåter framtida analyser där olycksdata enkelt kan kopplas till olika typer av vägdata 
avseende t.ex. sidoutformning. Då det blir allt vanligare att bilar har 4-hjulsdrift 
och/eller farthållare synes risken att hamna långt utanför vägbanan öka om föraren 
somnar. 
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