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fokusgruppsdeltagarna, ordnat med deltagare och lokal samt beskrivit den planerade 
åtgärden i rapporten. På VTI har Anna Anund fungerat som stöd och diskussionspartner 
vid planering av projektet.  
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Förväntningar på åtgärd av riksväg 23 mellan Sandsbro och Braås. Grupp-
diskussioner med lastbilschaufförer och frekventa användare av riksväg 23 
av Birgitta Thorslund och Mats Petersson*

VTI 
581 95  Linköping 

 

 

Sammanfattning 
Riksväg 23 är en av de större infartslederna mot Växjö från nordost och trafiken är be-
tydande. Sträckan mellan Sandsbro och Braås är knappt 20 kilometer och vägen är cirka 
9 meter bred med ett körfält i vardera riktningen. Vägen är olycksdrabbad och en om-
byggnad för att höja trafiksäkerheten kommer att göras inom ramen för Vägverkets 
projekt Säkrare framkomlighet. Med hänsyn till den stora trafikmängden planeras ett 
mitträcke och 2+1-väg, eftersom detta minskar risken för svåra olyckor med frontal-
kollisioner.  

Syftet med denna studie var att fånga trafikanternas upplevelse av vägen idag samt 
deras förväntningar på den planerade åtgärden, detta såväl ur ett säkerhets- som ett 
framkomlighetsperspektiv. Därför bjöds lastbilschaufförer och personbilsförare som kör 
vägen ofta in till diskussioner i fokusgrupp.  

Resultaten visar att förarna av lastbil i dagsläget är frustrerade över bilar som inte kan 
köra om. Dessutom upplever de att timmerbilar har problem med att grindarna vid vilt-
stängsel är för smala. Även vägunderhållet anses var dåligt och spårighet nämns som ett 
problem.  

Gruppen med frekventa förare beskriver vägen som hårt trafikerad och att det är brist på 
lämpliga omkörningssträckor. Dessutom anser de att vägen är dåligt underhållen och 
har farliga svackor. Den stora andelen tung trafik ses som ett stort problem. De upplever 
att lastbilarna kör fort och har bred last. Det största problemet med vägen anser de dock 
vara att det inte finns någon plats att köra förbi.  

Lastbilschaufförerna ser mest positiva följder med åtgärden och tror att de har störst 
nytta av åtgärden, eftersom man ser svårigheter för timmerbilar och liknande som ska in 
i skogen. De mest positiva konsekvenserna av åtgärden är enligt dem att vansinnesom-
körning försvinner, tempot blir lugnare och att man får omkörningssträckor i uppförs-
backar. För dem som kör timmer tror de att det blir sämre och de ser även problem med 
att komma förbi breda transporter.  

Gruppen med frekventa förare tycker om mitträcke, men tror inte att någon kommer att 
ha nytta av åtgärden om den inte görs ”på riktigt”. Man tror att säkerheten och fram-
komligheten kommer att minska. De mest negativa konsekvenserna anser de vara att det 
blir för smalt, att inte räddningsfordon kommer fram, att trafikrytmen blir hattig. De såg 
inga fördelar för trafiksäkerheten eller framkomligheten med föreslagen åtgärd. 

 

                                                 
* Vägverket Region Sydöst (VSÖ), Regionkontoret i Jönköping, 551 91  Jönköping 
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Expectations of actions on road 23 between Sandsbro and Braås. Group 
discussions with truck drivers and frequent users of the road 
by Birgitta Thorslund and Mats Petersson*

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
Road 23 is one of the larger approaches to Växjö from north-east and the traffic is 
considerable. The stretch between Sandsbro and Braås is just about 20 kilometres and 
the road is about 9 meters wide with one lane in each direction. There have been many 
accidents on the road and a rebuilding to increase traffic safety is planned as a part of 
the project Safer accessibility performed by the Swedish Road Administration. With 
regard to the dense traffic a railing in the middle of the road and a 2+1-roadsection are 
planned, since they decrease the risk of harsh accidents with frontal collisions.  

The purpose with this study was to capture the road-users’ experience of the road today 
and their expectations of the planned action, both from a safety as from an accessibility 
perspective. Therefore truck drivers and frequent road-users’ where invited to 
discussions in focus groups.  

The results show that the truck drivers are frustrated today over cars not being able to 
overtake. Additionally they think that the game gates are too narrow for timber cars. 
Also road maintenance is considered poorly.  

The group with the frequent drivers describes the road as densely used and expresses the 
lack of stretches for overtaking. Additionally also they think that the road is poorly 
maintained. The large amount heavy traffic is seen as a big problem. The group means 
that the truck drivers drive fast and that the trucks are broadly loaded. The main 
problem though is according to them that there is no room for overtaking.  

The truck drivers see mainly positive consequences with the planned action and believe 
that they will have the most benefit. According to them the most positive consequences 
are that reckless overtaking will decrease and that there will be stretches for overtaking 
in the ascents. For drivers of timber cars, the truck drivers think that it might get worse 
and they also see potential problems with overtaking of broad transports.  

The group with frequent drivers is positive towards a railing in the middle of the road 
but do not think that anybody will have any benefit from the action if it is not 
“performed in the right way”. They believe that both safety and accessibility will 
decrease. The most negative consequences are according to the frequent drivers that the 
lanes will be narrow, there will be decreased accessibility for emergency vehicles and 
that the traffic flow will be dithery. 

 

                                                 
* Vägverket Region Sydöst (VSÖ), Regionkontoret i Jönköping, 551 91  Jönköping 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Riksväg 23 är en viktig förbindelse mellan Småland och sydvästra Skåne via norra 
Skåne. Vägen är en av de större infartslederna till Växjö från nordost och pendlings-
trafiken är betydande.  

Sträckan mellan Sandsbro och Braås är knappt 20 kilometer och vägen är cirka 9 meter 
bred med ett körfält i vardera riktningen. Hastigheten är primärt 90 km/tim med vissa 
partier med 70 km/tim. I genomsnitt färdas 6 000–7 000 fordon på vägen varje dygn. Se 
Figur 1 för översiktskarta. På vissa sträckor av vägen finns viltstängsel.  

Vägen är olycksdrabbad och en ombyggnad för att höja trafiksäkerheten kommer att 
göras inom ramen för Vägverkets projekt Säkrare framkomlighet. Med hänsyn till den 
stora trafikmängden planeras ett mitträcke och en ombyggnad till 2+1-väg, eftersom 
detta enligt tidigare studier visat sig minska risken för svåra olyckor med frontalkolli-
sioner (Carlsson och Brüde, 2005).  

 

 

Figur 1  Översiktskarta för sträckan Sandsbro–Braås.  

En del av genomförandet är att fånga trafikanternas upplevelse av vägen idag samt för-
väntningar på åtgärden. Detta gör man dels för att förankra genomförandet, dels för att 
ta till vara på användarnas åsikter och idéer.  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie var att ta vara på trafikanternas upplevelse av vägen idag samt 
förväntningar på den planerade åtgärden både utifrån ett framkomlighets- och ett trafik-
säkerhetsperspektiv. För att ta hänsyn till olika synpunkter som användare av vägen kan 
förväntas ha ingick två trafikantgrupper som alla nyttjar vägen så gott som dagligen.  

 

10 VTI notat 15-2007 



 

2 Metod 
För att fånga trafikanternas åsikter om vägen idag och de förväntningar de har på den 
planerade åtgärden användes den kvalitativa metoden fokusgruppsdiskussion. 
Diskussion i fokusgrupp har till syfte att generera en bred och innehållsrik beskrivning 
av t.ex. en trafikantgrupps förväntningar. Som i alla kvalitativa studier är resultaten inte 
möjliga att generalisera (Wibeck, 2000). Deltagarna var instruerade att diskutera sins-
emellan. En moderator ledde diskussionen, men avstod från att styra den. Diskussionen 
var strukturerad både vad avser innehållet och moderatorns agerande. Ett diskussions-
underlag fanns tillgängligt, men användes bara ett fåtal gånger för att leda diskussionen 
på rätt spår. Se bilaga 1 för diskussionsunderlaget.  

Diskussionen började med att deltagarna fick diskutera vägen idag rörande både fram-
komlighet och säkerhet. Därefter presenterade Vägverket den tänkta åtgärden varpå 
denna diskuterades. Deltagarna ombads även tillsammans enas om hur pass bidragande 
mitträcket är till ökad trafiksäkerhet. Detta skedde med hjälp av en skala från ett till sju 
där ett innebär lite bidragande till ökad trafiksäkerhet och sju innebär mycket bidragan-
de till ökad trafiksäkerhet. Även en bedömning av gruppens åsikt om bidrag till 
minskad framkomlighet efterfrågades på en liknande skala där ett innebär lite minskad 
framkomlighet och sju innebär mycket minskad framkomlighet. Diskussionen avsluta-
des med att lista de mest positiva och mest negativa konsekvenserna deltagarna trodde 
att åtgärden kommer att innebära.  

 
2.1 Urval 
Urval och rekrytering genomfördes av Vägverket. Två trafikantgrupper rekryterades, 
varav den ena bestod av lastbilschaufförer och den andra av personbilsförare som kör 
vägen ofta. Den senare gruppen kommer hädanefter att benämnas frekventa förare. 
Nedan presenteras några av gruppernas karaktäristika: 

 

Lastbilschaufförer: 

• 5 förare 

• Alla var medlemmar i samma fackförbund 

• Kände varandra väl 

• Såväl de som hade egna åkerier som de som var anställda på åkerier 

• Kör ofta vägen som avses åtgärdas 

• En av de anställda körde timmerbil vilket visade sig ha betydelse för 
diskussionen. 

 

Frekventa förare: 

• 11 förare  

• Förare av personbil 

• Kör ofta vägen som avses åtgärdas 

• Bor på samma ort och känner varandra. 
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2.2 Genomförande 
Fokusgrupperna genomfördes den 6 februari på Vägverkets kontor i Växjö. Förutom 
fokusgruppsdeltagarna närvarade en moderator från VTI och två representanter från 
Vägverket. Vägverket presenterade den planerade åtgärden men agerade under själva 
diskussionen åhörare i bakgrunden. Gruppdiskussionen spelades in på en så kallad 
digital voice recorder. Inspelningen har använts som ett stöd för minnet och för att 
återfinna de citat som redovisad analys baseras på. Materialet har inte transkriberats, 
analysen är anteckningsbaserad.  
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3 Resultat 
3.1 Lasbilschaufförer 
Diskussionen var självgående och endast ett fåtal gånger behövde moderatorn leda 
gruppen på rätt spår. Första frågan rörde vad lastbilschaufförerna ser som största 
olycksrisk på vägen idag och därigenom kom de automatiskt in på lämpliga åtgärder. 
När den föreslagna åtgärden presenterats diskuterades denna och gruppen var positiv. I 
kapitlen nedan presenteras resultaten inte nödvändigtvis i den ordning de sagts utan 
efter område.  

 
3.1.1 Utformning idag 
Samtliga deltagare i gruppen åker dagligen på vägen och anser sig väl medvetna om 
dess brister. De tror att omkörningsolyckor med personbilar är vanligast och att orsaken 
är svårigheten att köra om. Det är antingen backigt eller kurvor ”Får man väl fritt 
kommer det för många mötande.” 

Det största problemet för dem som lastbilschaufförer, anser de vara bilar som inte 
kommer om och någon uttrycker frustration just över alla som ligger bakom och vill 
köra om: ”Man vill gärna hjälpa dem som vill om men man kan ju inte stanna vid varje 
parkeringsficka.” Resten av gruppen instämmer och menar att det också bromsar 
trafiken när man kör in i fickan.  

Någon säger att det var fler viltolyckor förr och någon annan tror att de har ökat. Den i 
gruppen som kör timmer påpekar att grindarna är för smala vid viltstängsel och att detta 
också påverkar trafiksäkerheten. Detta har övriga deltagare inte tänkt på tidigare men de 
inser genast problemet.  

Även vägunderhållet anses var dåligt och spårighet nämns som ett problem.  

 
3.1.2 Önskad utformning 
På frågan hur de skulle önska att vägen såg ut, både med avseende på framkomlighet 
och på trafiksäkerhet, kommer gruppen med flera önskemål och idéer som snart närmar 
sig den tänkta åtgärden. De säger själva att eftersom de kör lastbil tänker de mer på 
framkomligheten än på säkerheten. 

Först vill man ha minst 2+1-väg hela vägen eftersom ”det hopar sig om det är för glest 
med omkörningssträckor”. Någon påpekar att om detta ska vara möjligt måste hela 
vägen breddas eftersom ”en del lastbilar är 3,40 meter breda plus speglar och 
vingelmån”.  

Någon uttrycker att mitträcke egentligen är det allra bästa och får snabbt medhåll från 
gruppen. ”Det blir en lugnare trafik eftersom det är antingen eller och man slipper 
våghalsar.” Det konstateras snart att mitträcke byggt på ett vettigt sätt bara har fördelar.  

Dock uttrycks problem för ambulanser på 2+1-vägar, vilket leder till väldigt stor frustra-
tion när man inte kan släppa om dem var som helst. Även oro över rastplatserna ut-
trycks. ”Rastplatserna måste finnas kvar – vi måste kunna stanna. Man måste komma 
av för att vila/fixa punktering.”  

Någon tonar ned de nämnda problemen med att de finns överallt vid enfältiga vägar.  
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3.1.3 Presentation av åtgärd 
Vägverket presenterade föreslagen åtgärd. 

Utmed den aktuella sträckan på väg 23, Sandsbro–Braås, planeras mitträcke samt 
breddning av vägen med jämna mellanrum för att skapa säkra omkörningssträckor. På 
vissa avsnitt kommer vägens sidoområde att förbättras genom att träd tas bort eller väg-
räcken sätts upp. Omkörningssträckorna planeras vara ca 800 meter långa och det plane-
ras totalt tio stycken, fem i södergående riktning och fem i norrgående riktning. När 
man färdas utefter vägen kommer det alltså att växla mellan två och ett körfält ungefär 
som på en vanlig 2+1-väg, men avstånden mellan omkörningsstäckorna är något längre 
samtidigt som omkörningssträckorna är något kortare än på hittills byggda 2+1-vägar. 
På några platser kommer korsningar med anslutande vägar att förbättras främst med så 
kallade ”bandyklubbor”. Figur 2 visar en principskiss över omkörningssträckorna, Figur 
3 visar en sektion av vägen utan omkörningssträcka och Figur 4 en sektion med 
omköringssträcka.  

 

Figur 2  Principskiss över omkörningssträcka. 
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Figur 3  Sektion på sträcka med ett körfält i vardera riktningen och mitträcke. 
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Figur 4  Sektion på sträcka med omkörningsfält och mitträcke. 

 

Under presentationen förekom ett flertal diskussioner. Nedan citeras de frågor och 
funderingar som framkom: 

”Hur många omkörningstillfällen har man idag?” 

”När det är lite trafik försämras omkörningssträckorna.”  

”Lastbilar kan inte köra om på dessa korta sträckor.”  

”Den verkar bredare – när Katrineholmsvägen visades.” 

”Var ska omkörningssträckorna vara?” 

”De borde vara längre.”  

 

Vägverket svarar på var omkörningssträckorna är planerade och därefter fortsätter 
gruppens diskussion. Det är dock lite svårt för dem att låta bli att komma med flera 
frågor om hur Vägverket tänkt sig utformningen av vägen men uppmanas att spara 
frågorna till diskussionen efteråt.  

 
3.1.4 Förväntningar på åtgärd 
Samtliga deltagare i gruppen säger sig ha endast positiv erfarenhet av mitträcke på 
vägen. Huvudsaken enligt dem är att de får ordentliga påfarter och att grindarna i 
viltstängslen hamnar minst 25 m in, detta för timmerbilarnas skull. Deltagarna uttryckte 
dock viss oro framförallt avseende parkeringsplatser och möjligheterna till omkörning: 

”Det kommer att försvinna parkeringsplatser.”  

”Tveksamt om 800 m räcker som omkörningssträcka.”  

”Hur ska bönder med traktorer göra?” 

 

I huvudsak är lastbilsförarna positiva till åtgärden, främst eftersom ”idiotomkörning-
arna” kommer att försvinna. Samtliga förväntar sig att personbilister kommer att klaga 
mer, i första hand på att omkörningssträckorna är för korta. Förarna är kreativa och nya 
förslag till utformning framkommer, t.ex. att göra åtminstone en omkörningssträcka 
längre. Vilken som är mest lämplig är gruppen överrens om: ”Vid Kråkenäsrydbacken, 
det står ett hus i vägen, men bredda på högersidan neråt borde gå.”  
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Någon funderar: ”Frågan är om det inte vore bättre att bara måla.” Men blir snart 
omvänd av de andra: ”Jo, räcke är bättre, det måste vara fysiskt omöjligt.”  

Man tror att ”vanliga” lastbilschaufförer har störst nytta av åtgärden eftersom man ser 
svårigheter för timmerbilar och liknande som ska in i skogen. En annan fundering är 
vad som händer vid olyckor: ”Bärgaren måste backa för att komma dit.”  

Avslutningsvis ombads gruppen att ange tre positiva och tre negativa konsekvenser av 
föreslagen åtgärd. Gruppen är genast överrens. De tre mest positiva anser de vara:  

• Vansinnesomkörningar försvinner 

• Det blir lugnare tempo 

• Det blir omkörningssträckor i uppförsbackar.  

 

De tre mest negativa anser de vara:  

• Det blir sämre för dem som kör timmer 

• Det blir svårt att köra förbi breda transporter 

• Antingen får plogbilen köra två varv eller så går det åt två. Det är otäckt om de 
hinner lägga en sträng som körs fast.  

 

Det påpekas ännu en gång att det är mer positivt än negativt att vägen åtgärdas, åtmin-
stone när man kör lastbil. Det som ansågs som mest positivt var att det blir mindre 
stressigt om de som vill köra om vet att de kommer att kunna köra om snart.  

Lastbilsförarna tror inte att räcket skulle få dem eller andra att köra längre trots att de är 
trötta, snarare tvärtom. Någon säger: ”Inte det – man håller sig nog mera vaken och 
skärper sig för räcket vill man inte köra in i.” 

På frågan om de kan ge exempel på andra trafikmiljöer där det är tänkbart att använda 
mitträcke svarar någon: ”Det måste vara 2+1-väg, i alla fall inte smalare.” En annan 
föreslår en konkret sträcka: ”Vid Huseby kanske.”  

Gruppen tror att åtgärden kommer att bidra mycket till ökad trafiksäkerhet, men med 
tanke på mc-förare och andra oskyddade trafikanter sätter de 5–6 på den sjugradiga 
skalan.  

När de gäller framkomlighet tror de att den både ökar och minskar, så det blir en 4 på 
den sjugradiga skalan.  

 
3.1.5 Efterdiskussion 
Efter att gruppen diskuterat allt på diskussionsunderlaget inbjöds Vägverket att vara 
med i diskussionen och svara på frågor.  

Någon undrade: Är det någon som bryr sig om vad vi sagt nu? Vägverket svarar att de 
är tacksamma för alla synpunkter och att just den här typen av diskussioner är något 
man funnit väldigt bra. Gruppen instämmer i att fokusgrupper är en bra metod och är 
villiga att komma till en ny diskussion en tid efter att åtgärden genomförts.  

Återigen nämns svårigheter med att rastplatser försvinner.  

16 VTI notat 15-2007 



 

Vägverket berättar att vinterväghållningen i framtiden oftare kommer att ske med två 
bilar, så kallad tandemkörning.  

På frågan när föreslagen åtgärd ska påbörjas svarar Vägverket att det skulle ha varit nu, 
men att diskussioner med markägare skjutit upp starten minst ett år.  

Även diskussionen om ambulansernas framkomlighet fortsatte. Vägverket berättade att 
representanter för ambulansförarna har varit inblandade i planeringen från början. De är 
i allmänhet positiva eftersom olyckorna blir färre och även mindre allvarliga med mitt-
räcke. Det gör att ambulanspersonalen inte ser räcken som ett problem. Det kommer 
även att finnas öppningar i räcket där ambulansen kan komma fram och när det gäller 
räddningstjänsten så klipper de hål i räcket vid behov. Angående längden på omkör-
ningssträckan nämndes även att den kortaste idag är på ca 400 m.  

 
3.2 Frekventa förare 
De frekventa förarna fick samma introducerande fråga som lastbilschaufförerna. De var 
klart missnöjda med vägen idag och en livlig diskussion var snart igång. När åtgärden 
presenterats var de tydligt besvikna och inte vidare intresserade av att diskutera möjliga 
positiva effekter gällande säkerhet och framkomlighet. Resultaten presenteras nedan 
enligt samma rubriker som för lastbilschaufförerna.  

 
3.2.1 Utformning idag 
Gruppen ser många orsaker till olyckor på vägsträckan såväl på grund av vägutformning 
och underhåll som beroende på förare och fordon. Vägen beskrivs som hårt trafikerad, 
bilarna håller hög hastighet och det är brist på lämpliga omkörningssträckor. Dessutom 
anses den vara dåligt underhållen och ha farliga svackor. Förarna upplever att det är 
mycket vilt och man önskar viltstängsel längs hela sträckan. Bilar som gör vänster-
svängar anses också vara en stor olycksrisk. 

Den stora andelen tung trafik ses som ett stort problem. Lastbilarna kör fort och har 
bred last. Att de kör när det är som mest trafik bidrar enligt gruppen till att det blir 
många farliga omkörningar. Utländska lastbilschaufförer kör ofta på sträckan. Det finns 
en tro att dessa kör onyktra, har dåliga vinterdäck och kör fortare än de svenska lastbils-
förarna.  

Man tycker också att det har blivit mera timmertransporter nu, vilket tar mycket plats på 
vägen. Någon nämner även bussar: ”De måste ju hålla sina marginaler, men de tar 
plats.” 

Det största problemet med vägen anser de är att det inte finns någon plats för att göra 
omkörningar. De anser att vägen borde breddas med 5 meter. Dessutom är det enligt 
gruppen så trångt på vägen och bilarna ligger så tätt att det är svårt att komma ut efter-
som man saknar bra påfartszoner: ”Det blir vansinnesutkörningar.” Någon har en direkt 
kritik till lastbilschaufförer: ”Lastbilarna stannar inte vid stop – det är livsfarligt vid 
bron i Drättinge.”  

 
3.2.2 Önskad utformning 
Om gruppen fick välja fritt skulle de vilja ha en ”riktig 2+1-väg som 25:an”. Man anser 
att det satsas så mycket, men blir inget riktigt. ”Åtminstone viltstängsel borde sättas 
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upp.” Man tycker att det krävs ett accelerationsfält och att alla på- och avfartszoner är 
för korta: ”Står där en lastbil är det fullt.” 

Det kommer även förslag på specifika åtgärder vid vissa platser.  

• Vid Braås föreslås att en sväng bör göras om 

• Årö och Tveta uppges vara svåra avfarter 

• I Ekökorset föreslås en rondell vara en bra lösning 

• I Lenhovda tycker man att ”det är en lögn att komma ut”.  

 
3.2.3 Presentation av åtgärd 
Vägverket presenterade föreslagen åtgärd på samma vis som för lastbilsförarna, se 
3.1.3. Under genomgången av planerad åtgärd är samtliga i gruppen väldigt intresserade 
och många antecknar. Spontana kommentarer är: 

”En Volvotransport kan man inte köra om och de håller på att bli ännu bredare.” 

”Gud vad irritationer det kommer att bli!” 

 

Det är en upprörd stämning efter att åtgärden presenterats och moderatorn uppmanar 
gruppen att glömma att Vägverket är där under den kommande diskussionen. Gruppen 
informeras om att de kommer att kunna ställa frågor till Vägverket efter det att diskus-
sionen avlutats. Tanken var att de skulle resonera själva först och inte bli styrda av för 
mycket information från Vägverket.  

 
3.2.4 Förväntningar på åtgärd 
Gruppen är tydligt missnöjd med förslaget och egentligen är deltagarna inte så intres-
serade av att diskutera det. Moderatorn försöker flera gånger få dem att resonera kring 
vissa punkter men skepticismen och viljan att uttrycka denna dominerar den fortsatta 
diskussionen.  

Alla uppger sig ha bra erfarenheter av att köra på vägar med mitträcke, men då har 
vägen varit 13,5 m säger man. ”Det här kommer att bli stressande, man hinner inte 
förbi”, säger någon och en annan: ”Det måste definitivt var 2+1 om det ska vara mitt-
räcke!” 

Gruppen tror inte att någon kommer ha nytta av åtgärden om den inte görs ”på riktigt”. 
Någon tror att man inte kommer att våga köra motorcykel på sträckan utan kommer att 
ta en annan väg. Andra frågor som dyker upp är vad som händer om det blir en olycka 
och vart cyklisterna ska ta vägen. ”En viltolycka kommer att ge tvärstopp”, säger någon 
och samtliga är eniga om att viltstängsel längs hela sträckan eller en breddning och 
räcke vore en bättre åtgärd. 

Gruppen tror att säkerheten kommer att minska och kommentarerna är många på denna 
punkt: 

”Det kommer att bli många vilda chansningar.” 

”Det blir fortfarande dålig sikt i backar.” 

”Lägg ner skiten!”  
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”Man jagar livet ur varandra på dessa sträckor.” 

”Det blir flaskhalsar vid omkörningssträckorna.” 

”Törs oskyddade trafikanter köra denna sträcka?” 

”Viltstängsel är det viktigaste.” 

 

Gruppen tror inte att framkomligheten kommer att förbättras om inte vägen breddas och 
någon frågar: ”Varför göra om samma misstag?” Man tycker att det är en stor nackdel 
att accelerationssträckor inte finns med i förslaget.  

När deltagarna blir ombedda att enas om tre positiva och tre negativa konsekvenser med 
anledning av föreslagen åtgärd kan gruppen bara komma på negativa: 

• Det blir för smalt 

• Att räddningsfordon inte kommer fram 

• Ojämn (”hattig”) trafikrytm, stressigt och korkar igen. Motverkar eko-driving. 

 

Alla tror att det kommer att bli mer stressigt med denna typ av åtgärd, mest på grund av 
de många chansningar som de korta omkörningssträckorna kommer att innebära.  

På frågan om de tror att olika förargrupper uppfattar åtgärden olika svarar gruppen åter 
samstämmigt. De frekventa förarna tror att det måste vara tuffare för yrkestrafikanter, 
för att det är stressigare för dem. De tror inte heller att det finns en förståelse för 
åtgärden hos yrkesförare. Någon säger: ”Jag vet att de inte tycker om det.” 

Ingen tror att denna typ av väg med mitträcke gör att förare kör längre än de annars 
hade gjort när de blir trötta. Någon säger: ”Nä, men det fångar ju upp dem” och en 
annan: ”Räfflor är bättre.”  

Gruppen tycker att mitträcke är en väldigt bra lösning i alla lägen där vägen är tillräck-
ligt bred, som t.ex. på motorväg. 

På en skala från 1 till 7 (där 1 är lite bidragande till ökad trafiksäkerhet och 7 är mycket 
bidragande till ökad trafiksäkerhet) svarar gruppen 1 med följande kommentarer: 

”Det blir en riktig propp, vi har sett situationer så vi tycker det är synd att lägga så 
mycket pengar på det.”  

”Blir vansinnesomkörningar.” 

På en skala från 1 till 7 (där 1 ger lite minskad framkomlighet och 7 ger mycket 
minskad framkomlighet) svarar gruppen 7.  

 
3.2.5 Efterdiskussion 
Under efterdiskussionen får gruppen chans att ställa flera frågor till Vägverket.  

”Hur stor skillnad i pengar är det på detta och en riktig 2+1 väg?” undrar någon.  

Det senare alternativet kostar 5–6 gånger mer, svarar Vägverket.  

När Vägverket undrar varför deltagarna blir mer missnöjda när de får omkörnings-
sträckor svarar någon: ”Det är inte omkörningssträckorna som är problemet, det är 
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propparna som blir emellan.” Alla är överrens om att mitträcke är bra, men då måste 
vägen var bred och ha längre omkörningsfält.  

Vägverket frågar också om 90 km/h är en lämplig hastighet. Någon svarar: ”Få bilar 
håller 90, de flesta kör 100”. Flera håller med: ”Kör man 90 blir man omkörd.” ”Att det 
ligger så mycket i vägen trissar upp hastigheten. Börjar man köra om så fortsätter man 
att jaga på.” Men egentligen är 90 km/h en bra hastighet på vägen tycker gruppen.   

Vägverket frågar hur många omkörningstillfällen de får när de åker där idag och någon 
svarar: ”På 8 ställen kan man köra om ifall det är fritt, men det är bara 1–2 ställen där 
man verkligen kör om i vanliga fall.”  
Även problemen vid själva ombyggnationen diskuterades. Vägen kommer inte att 
stängas av enligt Vägverket. Någon undrar om det blir något bullerskydd för de hus som 
ligger nära och svaret blev att detta inte var planerat. Deltagarna var även nyfikna på 
vad lastbilschaufförerna tyckte och förvånade över att det stämde illa med vad de trott. 
Den positiva konsekvensen att det blir omkörningssträckor i uppförsbackarna kunde de 
hålla med om även om de inte kommit på den själva.  

En fråga som ju även ställdes av lastbilschaufförerna var: ”Kan man inte göra färre och 
längre omkörningssträckor?” 

Även gruppen med frekventa förare är intresserad av en diskussion efter åtgärd.  
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4 Diskussion och slutsatser 
Det blev väldigt olika respons i de två grupperna. Lastbilschaufförerna såg mest fördelar 
men trodde att gruppen med frekventa förare skulle vara mer negativa, vilket de hade 
rätt i. De frekventa förarna trodde att lastbilschaufförerna skulle vara ännu mera nega-
tiva än de själva var, vilket inte stämde.  

Diskussionen i lastbilsgruppen upplevdes vara mer konstruktiv än diskussionen mellan 
frekventa förare. Möjligtvis hade lastbilschaufförerna en annan inställning när de kom 
till mötet. De såg åtgärden som något positivt även om de inte tyckte den var optimal. 
De frekventa förarna var egentligen väl många för att vara en fokusgrupp och borde 
kanske ha delats upp i två grupper för optimalt resultat. Det finns en risk att den stora 
gruppen kan ha gömt många åsikter bland dem som inte så gärna yttrar sig i stor grupp. 
De flesta kände dessutom varandra vilket också sannolikt kan ha påverkat diskussionen.  

Gruppen med frekventa förare verkade komma till diskussionen ”uppladdade” och hade 
nog en stor förväntan att kunna påverka. De verkade besvikna både över åtgärdens form 
och över att den redan verkade bestämd. När de fått åtgärden presenterad och förstod att 
de skulle resonera kring just denna idé var de flera som hade lust att gå. Det finns anled-
ning att tro att stämningen bland de frekventa förarna även påverkade deras sätt att se på 
konsekvenserna av åtgärden. Under efterdiskussionen undrade de vad lastbilschauffö-
rerna haft för tre positiva slutsatser och kom då på att de kunde hålla med om den att det 
blir omkörningssträckor i uppförsbackarna. Detta indikerar att under deras egen diskus-
sion var de låsta i de negativa följder de kunde se.  

En intressant punkt är att gruppen med frekventa förare trodde att vansinnesomkör-
ningarna kommer att öka med åtgärden medan lastbilschaufförerna trodde att de 
kommer att minska. Även bidrag till framkomlighet och trafiksäkerhet skattades olika 
av två grupperna. De frekventa förarna tror att framkomligheten blir mycket sämre och 
att åtgärden inte bidrar till ökad trafiksäkerhet. Lastbilsförarna tror att framkomligheten 
både kommer att öka och minska men att trafiksäkerheten kommer att öka avsevärt 
förutom för mc-förare och andra oskyddade trafikanter.  

Lastbilschaufförerna skulle hellre se en ”riktig 2+1-väg” men tror att åtgärden kommer 
att leda till högre trafiksäkerhet och bättre framkomlighet även om de tycker att omkör-
ningssträckorna är för korta. De tror även att stressen kommer att minska och att tempot 
blir lugnare. Omkörningssträckor i uppförsbackar ser de speciellt fram emot och tror 
även att vansinnesomkörningarna kommer att minska. En viktig återkommande punkt är 
att det måste göras ordentliga påfarter för timmerbilsförare. Gruppen med frekventa 
förare såg bara nackdelar med den planerade åtgärden. De tror att vansinnesomkörning-
arna blir fler och att stressen ökar. De tror även att både framkomligheten och trafik-
säkerheten minskar. De är väldigt missnöjda med vägen som den är idag, men verkar 
framförallt upprörda över att man lägger pengar på något som de tror kommer att bli 
värre. De frekventa förarna tror att ett viltstängsel längs hela sträckan skulle öka trafik-
säkerheten betydligt mycket mer. 
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Bilaga 1 

Sid 1 (2) 

 
Diskussionsunderlag 
Välkomna! 

Jag heter Bibbi Thorslund och kommer från VTI och det här är Mats Petersson och Åsa Tolf från 
Vägverket syd öst.  

Vägverket planerar att förändra utformningen på rv 23 mellan Sandsbro och Braås. En del av 
genomförandet är att fånga trafikanternas förväntningar på denna typ av åtgärd. Det är viktigt 
för att ta till vara trafikanternas tankar och idéer. Detta görs bland annat genom 
gruppdiskussioner där olika trafikantgruppers tankar kring föreslagen åtgärd fångas. Den ena 
gruppen är yrkesförare och den andra är personer som åker sträckan ofta.  

Syftet med dagens diskussion är därför att ta del av era tankar, erfarenheter och idéer 
avseende möjligheten att placera mitträcke på vägar av typen rv 23. Vi räknar med att själva 
diskussionen kommer att pågå högst 2 timmar. Vi vill betona att det är ni som är experterna och 
att vi är här för att lära av era erfarenheter. Därför kommer vi att hålla oss i bakgrunden.  

Vi har förberett en intervjuguide som i någon mån speglar de områden avseende åtgärden som 
vi förväntar/önskar att ni berör i diskussionen. Vi kommer endast att nyttja denna i de fall ni inte 
spontant tar upp dem.  

Som ett stöd för minnet bandar vi det som sägs. Tycker ni att det är ok? Vi kommer inte att 
koppla det som sägs till någon individ utan är enbart intresserade av vad som sägs – inte av 
vem! 

Ni kan väl börja med att presentera er för varandra med namn, (var ni arbetar, vilken typ av 
gods ni kör) och hur ofta ni kör på denna väg. 

 

Har ni några frågor innan vi startar? 

 

Generellt 

 
1. Ni kör alla ofta på rv 23 mellan Sandsbro och Braås – vad tror ni är den vanligaste 

orsaken till olyckor på denna väg? 
• Singel/Mötesolyckor 
• Föraren (privata/yrkesförare: godstransport/persontransport) 
• Vägen/Fordon 

 
2. Vad upplever ni själva är det största problemet när ni kör på denna väg? 
3. Om ni fritt fick välja, hur skulle vägen se ut? 
• Trafiksäkerhet  
• Framkomlighet 

 

Förväntningar på åtgärden 

 
4. Har ni erfarenhet av att köra på vägar med mitträcke? 
5. Vilka tror ni har störst nytta (trafiksäkerhetsmässigt) av åtgärden? 
6. Kan mitträcke på vägen bidra till en förändrad säkerhet? 

• Ökad 
• Minskad 

7. Hur tror ni att framkomligheten förändras? 
8. Kan ni enas om tre positiva och tre negativa konsekvenser med anledning av 

föreslagen åtgärd? 
9. Tror ni att det blir mer eller mindre stressigt med denna typ av åtgärd? 
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Sid 2 (2) 
 

 

Acceptans hos förare 

 
10. Finns det anledning att tro att olika förargrupper uppfattar åtgärden olika? 
11. Tror ni att det finns en förståelse för denna typ av åtgärd hos yrkesförare? 
12. Finns det en risk att denna typ av väg med mitträcke gör att förare kör längre än de 

annars hade gjort när de blir trötta? 
13. I vilka andra typer av trafikmiljöer är det tänkbart att använda mitträcke? 

 

Sammanfattningsvis 

 
14. Om ni på en skala från 1 till 7 (där 1 är lite bidragande till ökad trafiksäkerhet och 7 är 

mycket bidragande till ökad trafiksäkerhet) vad är då er uppfattning om mitträckets 
bidrag till ökad trafiksäkerhet? 

15. Om ni på en skala från 1 till 7 (där 1 är ger lite minskad framkomlighet och 7 är ger 
mycket minskad framkomlighet) vad är då er uppfattning om mitträckets bidrag till 
framkomlighet? 
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