
VTI notat 6-2008
Utgivningsår 2008

www.vti.se/publikationer

State-of-the-art
för utformning av vägarbetsplatser

Förslag till nya lösningar

Anne Bolling

Gunilla Sörensen



 



Förord 
Denna studie har bekostats av Vägverket där Jan-Erik Elg har varit kontaktman. 
Litteraturgenomgången har gjorts av Anne Bolling och Behzad Koucheki, VTI. 
Intervjuerna har Anne Bolling genomfört. Dokumentationen har utförts av Anne Bolling 
och Gunilla Sörensen, VTI.  

Som bilaga finns dokumentation från test av ett mobilt farthinder. Mats Wiklund, VTI, 
har dokumenterat testet. 

 

Linköping februari 2008 

 

 

Mats Wiklund 

Projektledare 

VTI notat 6-2008 
Dnr: 2007/0507-28 



 

Kvalitetsgranskning 
Intern peer review har genomförts 2008-02-04 av Ragnar Hedström vid VTI. Anne 
Bolling har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus 2008-02-05. Projektledarens 
närmaste chef, Gudrun Öberg, VTI, har därefter granskat och godkänt publikationen för 
publicering 2008-02-07. 

 

 

 
Quality review 
Internal peer review was performed on 4 February 2008 by Ragnar Hedström, VTI. 
Anne Bolling has made alterations to the final manuscript of the report. The research 
director of the project manager, Gudrun Öberg, VTI, examined and approved the report 
for publication on 7 February 2008. 

 

 

VTI notat 6-2008 



 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ................................................................................................. 5 

Summary............................................................................................................ 7 

1 Inledning .................................................................................................. 9 

2 Litteratur................................................................................................. 10 

3 Intervjuer................................................................................................ 11 

4 Resultat.................................................................................................. 12 
4.1 Problembild............................................................................................ 12 
4.2 Metoder och utrustningar för säkerhet vid vägarbetsplatser .................. 12 
4.2.1 Hinder  13 
4.2.2 Ökad synbarhet 17 
4.2.3 Övervakning/Kontroll  18 
4.2.4 Visning av information  22 
4.2.5 Etablering ........................................................................................... 24 
4.2.6 Övrigt ................................................................................................. 26 

5 Summering ............................................................................................ 27 

Referenser........................................................................................................ 28 
 
Bilaga Test av mobilt farthinder 
 

VTI notat 6-2008 



 

 

 

VTI notat 6-2008 



 

State-of-the-art för utformning av vägarbetsplatser – förslag till nya lösningar 
av Anne Bolling och Gunilla Sörensen 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
På uppdrag av Vägverket inom projektet ”Framtida vägarbetsutmärkning med nyttjande 
av ny teknik och ny lagstiftning” har en state-of-the-art-studie genomförts. Studien 
består av dels en litteraturgenomgång med inriktning mot nya lösningar för ökad 
säkerhet vid vägarbetsplatser, dels intervjuer med kontaktpersoner hos entreprenörer 
och andra med direkt anknytning till säkerhet vid vägarbetsplatser.  

Syftet med studien är att söka nya, bra säkerhetslösningar vid vägarbetsplatser. Speciellt 
fokus har lagts på att finna utvärderingar av olika utrustningar och metoder. 

Flera utvärderingar av VMS-skyltar, som användes tillsammans med mätning av 
hastighet och kö för att styra var flera körfält ska vävas samman, visar goda effekter på 
aggressiva körbeteenden och reducerad fördröjning vid sammanvävning. 

Det finns också utvärderingar av VMS-skyltar tillsammans med radar som visar vilken 
hastighet trafikanten håller. Resultaten från dessa utvärderingar visar på en klar 
sänkning av hastigheterna även efter flera veckors användning och i någon studie 
kvarstod de positiva effekterna även efter att skyltarna var borttagna. 

Några undersökningar visar positiv men kortvarig effekt av användning av obemannad 
radar. Metoden medförde att alla som hade radarvarnare sänkte sin hastighet. Detta 
påverkade till största delen de högsta hastigheterna. Effekten har dock visat sig 
kortvarig, eftersom det ganska snabbt sprider sig bland trafikanterna att ingen polis 
finns närvarande.  
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State-of-the-art concerning work zone safety – new solutions 
by Anne Bolling and Gunilla Sörensen 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
On behalf of the Swedish Road Administration (SRA) a state-of-the-art study 
concerning work zone safety has been carried out. Literature describing new methods 
and evaluations of methods has been studied. Experts, working with work zone safety, 
were interviewed and gave their view of the safety problems at work zones. The aim of 
the study was to find new and effective measures to ensure safety at road work zones. 

A number of evaluations of the use of variable signs showed good results. A variable 
merge point was achieved by using variable message signs in combination with detected 
speed and queue length. This method resulted in reduced delay and less aggressive 
behaviour. Variable signs displaying the driver’s speed, detected with the use of radar, 
showed reduced speed, also after several weeks of use.  

The use of radar drone initially showed positive effect. Vehicles equipped with radar 
warning systems reduced their speed. This method mainly had an effect on the highest 
speeds but the drivers soon found out that there were no police present. Hence, the 
positive effect disappeared. 
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1 Inledning   
Vägarbetsplatser förekommer ofta i vår trafikmiljö. Avstängning av körbanan eller 
förändring av vägens geometri kan innebära reducering av vägens kapacitet, vilket i sin 
tur leder till begränsad framkomlighet i form av t.ex. köbildning eller sänkning av 
hastigheten. Varje år händer flera trafikolyckor vid vägarbetsplatser. Vägarbetsplatsen 
är en arbetsplats och ska därför vara säker enligt Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets 
författningssamling och Arbetsmiljöförordningen.  

Säkerheten vid vägarbetsplatser har förbättrats, samtidigt har nya instrument utvecklats 
för att leda trafiken vid vägarbetsplatser på ett effektivt sätt samt för att minska negativa 
effekter av omledning av trafiken. Den här rapporten avser en sammanställning av dels 
en litteraturgenomgång, dels intervjuer med personer med erfarenheter från säkerhet vid 
vägarbetsplatser. Syftet med studien är att söka nya, bra säkerhetslösningar vid 
vägarbetsplatser. 
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2 Litteratur 
En litteratursökning har genomförts i ett antal trafikdatabaser. Sökningar har gjorts på 
svenska och engelska i databaserna TRAX (248 st. träffar), ITRD (189 st. träffar) och 
TRIS (779 st. träffar). Artiklar, konferenser samt rapporter publicerade sedan 1995 har 
sökts. Sökord har varit: Arbete på väg, vägarbete, gatuarbete, construction site, work 
zone, road works. 

Följande ord har använts i kombination med ovanstående ord:  

Safety, säkerhet, trafikolyckor, arbetsmiljö, arbetsförhållanden, working conditions, 
traffic control, traffic calming, traffic management, accident, crash, design, layout, 
traffic sign, traffic signal, traffic light, road marking, channelling, traffic lane, road 
closure, speed, vms, warning, diversion, driver and behaviour, safety fence, crash 
barrier, marker post, channelization, carriageway marking, lane closure, message sign, 
hazard, danger, flagger, signalisation, guard rail, guard fence, guide rail, delineator, 
traffic cone, guide post, visibility, shadow vehicle. 

Vidare har varianter av de ovanstående orden ingått, såsom pluraländelser och olika 
stavningar. 

I bruttolistan har ett urval gjorts med fokus på metoder och material som är nya eller 
som är utvärderade. Träffarna omfattade studier från många olika länder. Vid urvalet 
kvarstod dock främst amerikanska studier, vilket beror på att det var dessa som 
presenterade utvärderingar och nya metoder. Noterbart är att ingen av studierna avsåg 
utbildning eller träning i säkerhet för vägarbetare.  
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3 Intervjuer 
Stor kunskap om säkerhet vid vägarbete finns bland hos dem som arbetar i fält och de 
som ansvarar för säkerheten vid sådana arbeten, till exempel skyddsombud. För att 
dokumentera dessa erfarenheter har telefonintervjuer genomförts med följande personer, 
de flesta föreslagna av projektets uppdragsgivare Jan-Erik Elg, Vägverket. 

Bo Tage Andersson, Vägverket Produktion 

Leif Forslund, Vägverket Produktion 

Johan Granlund, Vägverket Konsult 

Ulf Norell, SEKO 

Fredrik Skiöld, NCC 

Per Tyllgren, Skanska  

Thomas Turbell, VTI 

Lennart Wahlund, Roadside Safety Engineering AB. 

 

Intervjuerna genomfördes under november–december 2007. Personerna tillfrågades 
bland annat om vilka problem som upplevdes vara störst när det gäller säkerheten vid 
vägarbetsplatser. Vidare frågades efter möjliga lösningar på problemen, avseende 
metoder och material. Intervjuerna tog allt ifrån tio minuter till en timme.  
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4 Resultat 
4.1 Problembild  
Intervjuerna ger en samfälld bild av problem i form av bristande respekt för vägarbeten. 
Problemen visar sig på flera områden. Lagstiftningen anses inte skydda vägarbetarna 
tillräckligt. Det ges exempel på påkörningar av skyddsfordon där det påkörande 
fordonets färdskrivare visar en hastighet runt 95 km/h medan den skyltade hastigheten 
varit 30 km/h. Påföljden för detta blev endast böter och chauffören fick behålla sitt 
körkort.  

Uppfattningen är att hastighetsbegränsningen förbi vägarbete respekteras dåligt och det 
medför otrygghet vid vägarbetsplatsen. Den tunga trafiken ökar denna otrygghet då de 
flesta påkörningsskydd är utprovade för personbilar. Bättre skydd och varningssystem 
mot tunga fordon efterlyses för såväl fasta arbetsplatser som intermittenta och rörliga. 

Flera upplever att det finns ny lovande teknik, men investeringar i ny teknik medför 
merkostnader. Därför försvåras implementeringen av nya metoder. Beställaren bör 
anpassa sina säkerhetskrav i föreskrifterna till ny teknik.  

Ett annat arbetsmoment som upplevs otryggt är att köra fordon som är TMA1-bärare, 
dvs. bärare av ett energiupptagande skydd. Det enda utökade krav på fordon som ska 
vara TMA-bärare är att de ska ha en vikt på minst 7 ton. Det finns däremot inga utökade 
krav på t.ex. automatiskt bromssystem, förarstol, nackskydd eller annan utrustning som 
skyddar föraren. 

Det som ytterligare komplicerar säkerhetsarbetet vid vägarbetsplatser är problem med 
stölder av utrustning. Batterier, solpaneler och elverk är exempel på stöldbegärliga 
utrustningar som stjäls trots att stora ansträngningar görs för att låsa in och kedja fast 
sådan utrustning.  

 
4.2 Metoder och utrustningar för säkerhet vid vägarbetsplatser 
Här redovisas de nya lösningar och utvärderingar av olika utrustningar och metoder vid 
vägarbetsplatser som framkommit i denna undersökning. I huvudsak har dessa hämtats 
från litteraturstudien, med vissa kompletteringar från intervjuerna. En indelning har 
gjorts för olika typer av skyddsanordningar enligt följande: 

 

Hinder: optiska hastighetslinjer, flyttbara bullerremsor, barriärer, 
chikaner, gupp, smala körfält samt TMA och dragfordon  

Förbättrad synbarhet:  reflexmaterial, rinnande ljus och belysning  

Övervakning/kontroll:  polis, reflexer och fluorescerande material, lots, Radar 
Drone, sammanvävning med variabel meddelandeskylt 
(VMS) samt kamera  

Visning av information:  alternativa vägar, rekommenderad hastighet, trafikantens 
hastighet, restid förbi vägarbetsområdet, kösituation 

Etablering:  rutiner, automatisering 

Övrigt:  ny typ av budskap på skyltar, varningssystem. 

                                                 
1 truck-mounted attenuators 
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4.2.1 Hinder 
Optiska hastighetslinjer 
Optiska hastighetslinjer används för att sänka hastigheten på speciellt farliga vägavsnitt. 
De består av tvärgående linjer målade från mitt- och kantlinjerna in mot körfältet, se 
Figur 1. Linjerna är korta vilket medför att fordon som ligger mitt i körfältet inte 
passerar över dessa linjer, utan mellan. Genom successivt minskande avstånd mellan 
linjerna ges ett synintryck av att hastigheten ökar. Detta ska då medföra att trafikanterna 
upplever att de ökar sin hastighet, vilket i sin tur förväntas leda till att de sänker sin 
hastighet. Från studier i simulator och från olycksdrabbade vägsträckor (Maze, Kamyab 
och Schrock, 2000) har man funnit hastighetssänkningar på 20 % för medelhastigheten 
och till och med högre än 20 % för 85-percentilen.  

 
Figur 1  Optiska hastighetslinjer (Arnold and Lantz, 2007). 
 

Flyttbara bullerremsor  
Många studier har visat att bullerremsor är mest effektiva när de används tillsammans 
med andra åtgärder. De gör störst nytta när de används för att varna bilförarna för andra 
åtgärder, t.ex. byte av körfält eller förbifart. De ger däremot inte någon betydande 
reduktion av hastigheterna. 

Flyttbara bullerremsor har utvecklats av Strategic Highway Research Program, SHRP, 
(Morgan, 2003). De väger ca 36 kg. De har testats av flera entreprenörer och har funnits 
mest effektiva när en eller två stycken används i områden med låga hastigheter. I 
områden med högre hastigheter och tätare trafik tenderar bullerremsan att röra sig längs 
vägen med trafiken.    

På grund av det buller som remsorna förorsakar ska man undvika att använda dessa i 
närheten av bostäder. Undersökningen ger följande rekommendationer: 

• Bullerremsor med 10 mm tjocklek ± 3 mm bör vara 6 stycken och ha ett 
mellanrum som varierar med icke regelbundna intervaller. Ett avstånd mellan 
remsorna som varieras mellan 1,8 och 2,4 meter bör användas när hastighets-
gränsen är lägre än 80 km/h. När hastighetsgränsen är högre än 80 km/h 
rekommenderas en variation mellan 2,1 och 2,7 meter.  

• Bullerremsor bör endast användas när det är nödvändigt med varningsljud för att 
öka säkerheten för vägarbetarna och fordonsförarna.  
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Flyttbara bullerremsor hade i en undersökning (Fontaine, Carlson och Hawkins Jr, 
2000) en hastighetssänkande effekt på 2–3 km/h. Eftersom det tar tid att lägga ut 
remsorna rekommenderas dessa främst på platser som har en längre varaktighet. Dessa 
remsor bör inte heller användas nära bostadsbebyggelse på grund av bullret. 

 

Barriärer 
För att avskilja vägarbetsplatsen från trafik kan någon form av barriär användas.  

Vid fasta vägarbetsplatser kan flyttbara betongräcken eller flyttbara stålräcken användas 
som skydd. Om de placeras så att påkörningsvinkeln blir liten klarar räcket även av att 
styra undan tunga lastbilar (Thomas Turbell).  

Balsi Beam är en dragbil försedd med påkörningsskydd och teleskopiskt räcke  
(ca 10 m), se Figur 2. När fordonet placeras på vägarbetsplatsen fälls räcket ut mellan 
dragbilen och påkörningsskyddet. Innanför räcket kan sedan arbetet bedrivas. 
Anordningen är krocktestad med goda resultat (Thomas Turbell).  

 
Figur 2  Balsi Beam en mobil utrustning för vägarbetsskydd (Caltrans Division of 
Equipment). 
 

Vid temporära vägarbetsplatser kan längsgående vattenfyllda barriärer användas för att 
avskilja vägarbetsplatsen (Yodock och Christensen, 2005). Användningen av sådana har 
visat sig ge en bra visuell ledning för trafikanter och avskiljer effektivt fotgängare och 
andra trafikanter från vägarbetsområdet utan glapp. De är enkla att hantera, snabba att 
installera och innebär låga kostnader.  
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Chikaner 
Vid en undersökning på en vägarbetsplats söder om Gävle (Nygårdhs, 2007) har tre 
olika utmärkningar (A–C) som används i Tyskland testats mot en svensk konventionell 
utmärkning. Syftet med studien var att jämföra utrustningarna med varandra. Studien 
genomfördes i dagsljusförhållanden.  

Den konventionella svenska uppställningen innehåller sidomarkeringsskärmar och fasta 
skyltar, se Figur 3.  

 
Figur 3  Konventionell förvarning inför vägarbete (foto: Sara Nygårdhs, VTI). 
 

I alternativ A är förvarningsskyltar och hastighetsskyltar utbytta till VMS-skyltar, se 
Figur 4.  

 
Figur 4  Alternativ A, förvarning med VMS-skyltar (foto: Sara Nygårdhs, VTI). 
 

Alternativ B har samma utformning som alternativ A, men har även sidomarkerings-
skärmar med ett pilformat mönster, och lampor som tänds som rinnande ljus.  

Alternativ C liknar alternativ B, men har dessutom vita plaststaket i hela chikanen, se 
Figur 5 till höger. Till vänster visas konventionell chikan. 
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Figur 5  Till vänster konventionell chikan, till höger alternativ 3, chikan med skärmar 
med pilformat mönster samt plaststaket (foto: Sara Nygårdhs, VTI). 
 

Resultaten av utvärderingen visar att de testade alternativa utrustningarna har bättre 
effekt på att sänka hastigheten jämfört med de traditionella. Anledningen verkar vara en 
bättre hastighetsanpassning vid infarten till vägarbetsområdet när uppställningarna med 
VMS-skyltar används. De två alternativa uppställningarna som inte använder staket i 
chikanen anses vara likvärdiga, medan den tredje med staket ger något högre hastig-
heter. Resultatet gäller för både lätt och tung trafik. Uppställningen med staket visar 
bättre hur man ska passera chikanen, medan den svenska konventionella uppställningen 
visar tydligast att man närmar sig en vägarbetsplats. Ur säkerhetssynpunkt föredras 
uppställningen utan staket, där hastigheten blir något lägre. Det bör noteras att effekten 
kan vara en nyhetseffekt. Studien pågick endast under en vecka. 

 

Gupp 
Gupp används oftast permanent i låghastighetsmiljöer för att dämpa farten. Vid 
vägarbetsområden kan mera temporära former av gupp användas. För att bara påverka 
de trafikanter som kör för fort kan aktiva gupp användas. Vid dessa mäts först 
trafikantens hastighet. Endast om hastigheten är för hög aktiveras guppet och blir då 
kännbart för trafikanten. 

Resultaten från en utvärdering (Persson, 2007) av passivt minigupp och aktivt gupp 
tyder på att dessa åtgärder har en fartdämpande effekt. 

 

Smala körfält 

Smala körfält har en hastighetssänkande effekt enligt en undersökning av Maze, 
Kamyab och Schrock (2000). Beroende på val av metod för avsmalningen kan det 
krävas mycket tid att ställa i ordning och underhålla den. 

För att tydligare skilja körfält med motsatta körriktningar åt har små portabla skyltar 
med två pilar tagits fram. Dessa placeras mellan körfälten som avskiljare, istället för 
sidomarkeringsskärmar, vid tillfälliga vägarbeten (World Highways, 2001). 
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TMA och dragfordon 
TMA är ett påkörningsskydd som används både vid fasta och rörliga vägarbetsplatser. 
TMA monteras på en dragbil, den så kallade TMA-bäraren. Vid intermittenta och 
rörliga arbeten på motorväg används ibland rullande chikaner som består av 5 TMA-
skydd (Forslund, Vägverket Produktion). Detta anses vara en bra metod för att få ner 
hastigheten på den passerande trafiken. Men det är ett riskfyllt arbete för dem som kör 
TMA-bärarna på grund av de höga hastigheter som kan råda. Enda kravet på TMA-
bärare är en nedre viktgräns (ca 7 ton). Anordningen är inte utformad för att klara så 
stora krafter som en påkörning av tunga fordon kan innebära. Det finns därför all 
anledning att se över kraven för TMA-bärare för att öka säkerheten både för dem som 
kör TMA-bärarna och för vägarbetarna.  

 
Figur 6  Krockat TMA-skydd. Foto: Vägverket Produktion. 
 
4.2.2 Ökad synbarhet 
Reflexer och fluorescerande material 
På arbetskläder är det problem med att reflexytor konkurrerar med ytor med fluoresce-
rande färg, vilket medför att synbarhet i dagsljus och mörker konkurrerar (Tyllgren, 
Skanska). Tvättbeständighet är också ett problem eftersom dessa arbetskläder behöver 
tvättas ofta och i högre temperaturer än vad som är lämpligt för dessa material. 

Fluorescerade gul-gröna västar för vägarbetare testades i Fontaine, Carlson och 
Hawkins Jr (2000). Både bilförare och vägarbetare tyckte att dessa syntes bättre än de 
orangefärgade västarna. De fluorescerade västarna gav en mer distinkt kontrast mellan 
vägarbetarna och omgivningen.  

I samma undersökning var vägarbetarna också positiva till fluorescerade orangefärgade 
skyltar. Största nyttan gör sådana skyltar i dåligt dagsljus, molniga dagar, i skymning 
och gryning samt på skuggiga platser. 

Vid tester med varningsskyltar i fluorescerande material, Dixon och Wang (2002), fann 
man inledningsvis att fluorescerande material sänkte hastigheten dagtid med 2–5 km/h 
vid vägarbetsplatsen, men hade ingen effekt på natten. Efter några veckors användning 
av de fluorescerande skyltarna fanns ingen effekt kvar. 

Förstärkt mönster på väghållningsfordon används på flera håll för att öka synbarheten. 
Utvärdering av eventuell effekt pågår (Granlund, Vägverket Konsult). 

VTI notat 6-2008 17 



 

Rinnande ljus 
Rinnande ljus i kombination med en fast lysande pil för att markera körfältsbyte har 
testats i Finley, Ullman och Dudek (2001). Först undersöktes vad trafikanterna 
föredrog: inga varningsljus, enbart fast sken, fast sken kombinerat med starkare sken i 
rinnande ljus eller enbart rinnande ljus. Alternativen med rinnande ljus föredrog 62 % 
och av dessa alternativ föredrog de flesta rinnande ljus med fast bakgrundsbelysning. 
Det senare testades i fält och jämfördes med traditionell vägledning. I ett försök hittades 
inga skillnader i hastighet och inga felmanövrer noterades – kanske beroende på att det 
var ett vägarbete som hade pågått ca 6 månader. I ett annat försök i tätortsmiljö fann 
man däremot skillnader. Drygt 300 meter innan körfältet upphörde fanns före försöket 
30 % av personbilarna och 19 % av lastbilarna kvar i det körfältet. Med försöksupp-
ställningen hade de andelarna sjunkit till 23 respektive 7 %.  

 

Belysning 
I Mitsuru och Brent (2002) görs en jämförelse mellan olika typer av blinkande displayer 
placerade vid olika delar av en vägarbetsplats. Tre olika displayer jämförs, Dancing 
Diamonds med åtta lampor som tänds och släcks alternerande mellan höger och vänster 
sida av skylten och Flashing Diamonds där båda sidornas lampor tänds och släcks 
samtidigt samt Flashing Box med fyra lampor, en i varje hörn av skylten, där alla 
lampor tänds och släcks samtidigt. Resultat blev att Dancing Diamonds medförde en 
sänkning av medelhastigheten med ca 3 km/h. I övrigt noterades inga signifikanta 
resultat. Majoriteten av förarna ansåg också att Dancing Diamonds var den skyltning 
som hade den bästa effekten på säkerheten. 

För att öka synbarheten har Safe-T-Spins testats (Fontaine, Carlson och Hawkins Jr, 
2000). Det är en tresidig topp att sätta på en kon. Sidorna är täckta med ett reflekterande 
material och toppen snurrar med vinden. Den synbarhetsökande delen på toppen av 
konen gav stora uppmärksamhetseffekter och gav en hastighetssänkande effekt i arbets-
platsområdet. Åtgärden hade dock en del negativa effekter. När konerna användes på 
flerfältiga motorvägar där en fil var avstängd blåste konen bort när fordon passerade för 
nära eller för fort. Det gjorde att personalen var tvungen att hålla koll på konerna hela 
tiden.  

En idé som är under utveckling är ett aktivt vägarbetsskydd som tänder varningslampor 
med hjälp av en sändare på vägarbetarens byxben och en mottagare på en sidomarke-
ringsskärm. När en vägarbetare finns nära sidomarkeringsskärmen tänds en panel med 
lampor och informerar på så sätt trafikanterna om att det finns vägarbetare i närheten 
(Granlund, Vägverket Konsult).  

 
4.2.3 Övervakning/Kontroll 
Polis 

I de studier som refereras i Maze, Kamyab och Schrock (2000) kan man konstatera en 
klar sänkning av hastigheten vid den tid och på den plats som polisen var närvarande. 
Däremot var den allmänna effekten sämre då polisen inte var synlig och när polisens 
övervakning var avslutad. 
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Radar Drone 
Radar Drone är ett elektroniskt radarsystem som genererar signaler till radarvarnare 
(Maze, Kamyab och Schrock, 2000). Systemet sänker i första hand 85-percentilen i 
hastighetsfördelningen medan det kanske inte påverkar medelhastigheten lika mycket. 
Detta antas bero på att den grupp som kör fortast är den grupp som också har radar-
varnare. Effekten av denna utrustning kan vara stor, framför allt initialt. Efter en ganska 
kort tidsperiod sprids kunskapen bland trafikanterna om att det inte finns någon polis 
närvarande. För att få effekt under en längre tid bör detta system kombineras med synlig 
polis/polisbil. En annan möjlighet är att flytta utrustningen ofta. Systemet har visat sig 
ha störst effekt på de lastbilar som kör fortast. 

I en undersökning (Fontaine, Carlson och Hawkins Jr, 2000) visades att användning av 
sådan radar sänkte hastigheten överlag. Vid arbetsplatsen sänktes hastigheten med  
ca 3 km/h. Radarn har fördelen att den är lätt att sätta upp, kräver inget underhåll och är 
framför allt billigt. 

 

Lots 
Demonstrationstest med lots genomfördes 2004 och 2005 vid reparationsarbeten av 
vajerräcken på en 2+1-väg (Persson, 2007), se Figur 7. Trafiken dirigerades med en 
flaggvakt och en lots (en chaufför på en 4-hjulig motorcykel). Lotsen ledde kön förbi 
arbetsplatsen i drygt 20 km/h. Lotsen hade radiokontakt med flaggvakten. När sista 
bilen i kön hade passerat vände lotsen och ledde kön från motsatt riktning förbi 
arbetsplatsen. En lotstur fram och tillbaka tog ca 3 minuter för trafikmängder mellan 
300 och 400 fordon per timme. Försöket visade att lots fungerar bra på kortare vägar-
betsområden vid dessa flöden. 

För att undersöka hur väl lotsmetoden fungerar vid större trafikmängder och hur stora 
vägarbetsområden som lotsen klarar genomfördes datorsimulering av detta. Resultaten 
visar att kötiderna ökar kraftigt redan vid flöden på 700–800 fordon/tim då vägarbetet är 
200 m långt. För längre vägarbetsplatser minskar kapaciteten ytterligare för lots-
metoden. För 400 meter långa arbeten fungerar metoden för flöden upp till  
600 fordon/timme. Det påpekas speciellt att utbildning av lotsen är mycket viktigt 
(Tyllgren, Skanska). 

   
Figur 7  Försök med lots vid reparation av mitträcke, foto Åke Johansson. 
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Sammanvävning med variabla meddelandeskyltar (VMS) 
Ett antal alternativa sätt att väva samman trafik vid avstängning av körfält har använts 
på senare år (Beacher, Fontaine och Garber, 2004). Vissa av dem är så kallade ”sena 
vävningar” (late merge). Vid sen vävning hänvisas trafikanterna till att använda alla 
körbanor fram till avstängningen och först där byta fil och köra vidare förbi arbets-
platsen. Vid höga flöden och köbildning tidigareläggs vävningspunkten med hjälp av 
VMS-skyltar som tänds, se Figur 8. 

 
Figur 8  Late Lane Merge Concept (Beacher, Fontaine och Garber, 2004). 
 

Konceptet med sen vävning har utvärderats genom att jämföra det med den traditionella 
vävningen både i fält och i dator. I datasimulering analyserades vävning av 2 körfält till 
1, 3 körfält till 1 samt 3 körfält till 2. Syftet var att få säkrare och effektivare passage av 
vägarbeten. I fält testades vävning från 2 körfält till 1. Man har undersökt hur åtgärden 
påverkat fordonskapacitet, andel fordon i det stängda körfältet och kötid. 

Datasimuleringarnas resultat visar att sen vävning höjer volymkapaciteten bara för 
vävning från 3 körfält till 1. För andra körfältsavstängningar höjs kapaciteten endast när 
andelen lastbilar är stor. 

Fältförsöket har visat liknande trend angående kapacitet. Flera trafikanter i det stängda 
körfältet menar att de har noterat signalen för sen vävning. Författarnas slutsatser är att 
sen vävning bör beaktas vid avsmalning från 3 till 1 körfält. För avsmalning från 2 till 1 
respektive 3 till 2 körfält bör metoden användas endast när andelen tunga lastbilar 
överstiger 20 %. 

En ITS-applicering på vägarbetsplatser är dynamisk körfältssammanslagning (Dynamic 
lane merge system) som behandlas i Bushman, Berthelot och Klashinsky (2003). 
Systemet har använts på många ställen där aggressivt körsätt konstaterats. Systemet 
med dynamisk körfältssammanslagning är utformat så att det reagerar automatiskt på 
förändrad kölängd och förändrat flöde och anpassar då hur många skyltar som ska 
tändas. Utvärderingen visade att restiderna sjönk med över 30 %. Genomsnittligt antal 
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stopp och längden på stoppen sjönk också. Dessutom minskade antalet aggressiva 
manövrar under rusningstid med 50–75 %.  

En metod för säkrare körfältsbyte och ökad framkomlighet beskrivs i Datta, Schatter 
och Hill (2002). Sensorer placeras i positioner före vägarbetet, för att detektera köer. 
Fem VMS-skyltar placeras också i positioner före vägarbetet. Skylten närmast före 
vägarbetet är alltid tänd med texten ”Vänster körfält – passera ej”. När kö uppstår 
skickas signal till skylten närmast framför kön så att den tänds. Skylten förblir sedan 
tänd minst 5 minuter eller tills ingen kö detekteras längre. Metoden medför minskad 
fördröjning och färre stopp förbi vägarbetsplatsen. Testresultat från två platser (A och 
B) under rusningstrafik presenteras i Tabell 1, dels för försökssituationen med VMS 
dels för kontrollsituationen utan VMS.  

 
Tabell 1  Resultat från test på två platser (A och B) av metod för ökad framkomlighet 
och säkrare sammanvävning av körfält. 

TESTRESULTAT 

från två platser 

Plats Kontroll Försök 

Genomsnittshastighet A 

B 

58 km/h 

29 km/h 

64 km/h 

42 km/h 

Fördröjning A 

B 

112 sek 

285 sek 

83 sek 

187 sek 

Genomsnittligt antal 
stopp per fordon 

A 

B 

1,7 

2,4 

0,4 

1,5 

Antal aggressiva 
manövrer per timme 

A 

B 

68 32 

38 9 

 

Tabellen visar en ökning av genomsnittshastigheten och en minskad fördröjning. 
Genomsnittligt antal stopp sjönk liksom antal aggressiva manövrer. 

 

Kamera 
En kamera kan användas för att övervaka trafiken och sänka hastigheten förbi väg-
arbetsplatsen, på liknande sätt som i systemen med automatisk hastighetsövervakning 
som finns längs svenska vägar. Kameran används tillsammans med en radar som mäter 
trafikantens hastighet och om hastigheten överstiger hastighetsbegränsningen tar 
kameran en bild där registreringsnumret kan avläsas. Placerad före kameran finns en 
skylt som upplyser om att vägarbetsplatsen har kameraövervakning. I en pilotstudie 
(Bolling och Nilsson, 2001) studerades effekten av sådan kameraövervakning av 
vägarbetsplatser. Hastigheten med och utan kamera jämfördes och trafikanter som 
passerade med för hög hastighet har via en enkät frågats om regelefterlevnad och 
attityder till vägarbete. Vidare har vägarbetare tillfrågats om säkerhet och trygghet vid 
arbetsplatsen.  

Resultaten från hastighetsmätningen visar en sänkning med 5 km/h när kamera används. 
Värt att notera är att sänkningen var oberoende av förarens hastighetsnivå, dvs. 
sänkningen var 5 km/h för alla nivåer från den högsta till den lägsta. I enkätsvaren från 
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fortkörarna kan man se att de till största delen är positiva till kameran. Mycket få angav 
att de hade haft bråttom eller varit stressade. Svaren tyder på att man inte anser det vara 
oaktsamt att köra några km/h för fort förbi en vägarbetsplats. Vidare framkom 
synpunkter att om det är det skyltat 50 km/h bör det gå att köra så fort förbi/genom hela 
området. Svaren från vägarbetarna visar att många känner oro och otrygghet på 
arbetsplatsen och att för höga hastigheten är ett stort problem. 

 
4.2.4 Visning av information 
Alternativa vägar 
Vid långvariga vägarbeten kan det vara lämpligt att vid tidpunkter med höga trafik-
flöden informera trafikanterna om alternativa vägar för att undvika lång köbildning. I 
den litteratur som är genomgången i detta projekt har vi inte funnit någon utvärdering 
av sådana system. Däremot hänvisas på flera ställen till andra (ej specificerade) 
undersökningar, i vilka det nämns att sådan information efterfrågas av trafikanterna.  

 

Rekommenderad hastighet 
Att skylta rekommenderad hastighet kan vara ett alternativ till traditionell hastighets-
begränsning. Försök med fordonsburna skyltar med rekommenderad hastighet har 
genomförts av Vägverket 2004–2005, se Persson (2007). Resultaten från dessa försök 
visar en avsevärd sänkning av genomsnittshastighet för passerande trafik, vid använd-
ning av skyltar med rekommenderad hastighet. 

Enligt Granlund, Vägverket Konsult, har VMS-skyltar som visar rekommenderad 
hastighet gett stora hastighetssänkningar (22 km/h). Skyltarna har haft måtten  
90x90 centimeter. Detta har hanteringsmässigt upplevts som otympligt. Fortsatta tester 
görs därför med en mindre storlek på skyltar.  

 

Visa trafikantens hastighet 
Flera undersökningar visar goda effekter av att mäta trafikantens hastighet och sedan 
presentera den på en VMS-skylt (Fontaine, Carlson och Hawkins Jr, 2000). Minsk-
ningarna var i storleksordningen 3–12 km/h.  

I Bowie (2003) redovisas en empirisk studie avseende en VMS-skylt som visar ett 
fordons hastighet (The Speed Monitoring Display, SMD) och en undersökning av 
bilförarnas åsikter om VMS-skylten. Figur 9 nedan visar en sådan SMD-skylt på en 
vägarbetsplats. 
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Figur 9  Speed Monitoring Display (Bowie, 2003). 
 

Hastigheten reducerades med i genomsnitt 6 % med hjälp av SMD. Som jämförelse kan 
nämnas att polisens närvaro vid arbetsplatsen reducerade hastigheten med 10 %. Den 
positiva effekten av SMD minskade efter några veckor. 

Enkätundersökningen visade att bilförarna var positiva till skyltarna. Cirka 95 % 
svarade att de skulle sänka hastigheten om SMD visade att de körde för fort.  

I ett försök med VMS-skyltar kopplade till radar som mäter fordonshastighet fick man 
goda resultat (Dixon och Wang, 2002). Utgångsläge för de VMS-skyltar som användes 
var en varning ”Aktivt vägarbete sänk hastigheten”. Vid hastigheter högre än 8 km/h 
över hastighetsgränsen visades meddelandet ”Du kör för fort sänk hastigheten”. 
Effekten av VMS-skyltarna blev en hastighetssänkning med 10–11 km/h direkt efter 
VMS-skylten, men effekten varade inte fram till den aktiva delen av vägarbetsplatsen 
(avstånd 6 miles, ca 10 km). Med kortare avstånd mellan skylt och arbetsplats kan 
effekten finnas kvar, enligt författarna. Effekten kvarstod fortfarande efter några veckor. 

En meddelandeskylt, som kan ändra meddelandet, utrustad med radar har använts för att 
reducera hastigheter i South Carolina (Sorrell, Sarasua, Davies, Ogle och Dunning, 
2007). Fyra olika meddelandesekvenser testades mot en defaultsekvens. Medelhastig-
heten, 85-percentil och andel hastighetsöverträdare har mätts på flera platser vid väg-
arbeten. Samtliga tester gav reduktioner i storleksordningen 5–16 km/h. De sekvenser 
som ingick var: 
Defaultsekvens STAY ALERT -> WORK ZONE. 
Sekvens 1  YOU ARE SPEEDING -> SLOW DOWN 
Sekvens 2  YOUR SPEED IS… MPH -> SLOW DOWN 
Sekvens 3  YOUR SPEED … MPH -> THANK YOU FOR NOT SPEEDING 
 YOUR SPEED … MPH -> SLOW DOWN 
Sekvens 4  YOU ARE SPEEDING -> MINIMUM FINE $200 
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I ett annat försök där hastigheten mättes och presenterades för trafikanten, uppnåddes en 
sänkning av den genomsnittliga hastigheten med ca 7 km/h (Chitturi och Benekohal, 
2006). Efter tre veckor hade hastigheten sänkts med ytterligare ca 4 km/h, vilket tyder 
på att långtidseffekten är minst lika bra som den direkta effekten. 

I ytterligare ett försök testades under 5 veckor effekter av hastighetsmonitorer som visar 
den passerandes egen hastighet (McCoy och Pesti, 2001). Monitorerna sänkte hastig-
heten med i genomsnitt ca 5 km/h. Även hastighetsvariationen minskade. Effekten var 
störst på natten, vilket antas bero på att skylten syntes bättre då. Effekten var större på 
personbilsförare än övriga trafikanter. Effekten höll i sig under de 5 veckor försöket 
pågick. En vecka efter att displayerna hade tagits bort fanns fortfarande en signifikant 
effekt på hastigheten, om än inte lika stor som under försöket.  

 

Visa restid förbi vägarbetsområdet 
En utvärdering av ett realtidssystem för beräkning av restider förbi vägarbete har 
genomförts (Zwahlen, 2001). Dels undersöktes hur bra systemet klarade att beräkna 
restiden, dels vad trafikanterna ansåg om systemets användbarhet. Det genomfördes  
119 körningar förbi vägarbetet, där den beräknade restiden jämfördes med den faktiska. 
Den beräknade restiden visades med 4 minuters noggrannhet i intervall från 8 till  
44 minuter. Beräkningarna visades vid 3 platser placerade före vägarbetet. De flesta 
beräkningarna låg inom ±4minuter från den faktiska restiden, men ju längre restiden 
var, desto större blev felet på beräkningen. Trafikanterna bedömde systemet som 
användbart.  

 

Visa kö-situation 
Smart Work Zone (SWZ) används i USA som ett sätt att informera dynamiskt om 
trafiksituationer vid en vägarbetsplats (Fontaine och Edara, 2007). I systemet används 
sensorer för att upptäcka trafikflödets tillstånd i närhet till vägarbetsplatser. Dessa data 
används sedan för att varna för låga hastigheter längre fram på vägen och också för att 
rekommendera en hastighet samt informera om fördröjningar. Totalt har 15 tester av 
systemet genomförts. I en studie tillfrågades trafikanterna ifall de hade tagit en annan 
väg när de fått information om köer. Mer än 70 % av de tillfrågade som ofta färdades på 
sträckan svarade att de ibland eller ofta hade tagit en annan väg. Av dem som åkte på 
sträckan mer sällan var det knappt 50 % som hade använt informationen för att ta en 
annan väg. Ingen alternativ väg angavs av systemet, vilket kan förklara varför de som 
åkte sträckan mer sällan inte valde en alternativ väg så ofta.   

I tester med variabla informationsskyltar med information om köbildning (McCoy och 
Pesti, 2001) fann man effekt på hastigheten bara om det fanns synlig köbildning. 
Uppmaning om att byta till alternativ väg på grund av köbildning hade viss effekt. Cirka 
4 % fler valde en alternativ väg. När trafikanterna tillfrågades om det alternativa 
vägvalet framkom det att fler skulle ha bytt väg om lämpliga alternativ hade angivits, 
eftersom de inte var från trakten och därför inte kände till alternativen. 

 
4.2.5 Etablering  
Vid intervju med Andersson, Vägverket Produktion, beskrevs en metod som används 
vid uppsättning av skyltar. Cirka 3–4 fordon blockerar alla filer och kan på så sätt få ner 
hastigheten till noll under de korta stunder skyltarna sätts upp. Vidare framkom 
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synpunkten att omledning bör användas oftare förbi vägarbetsplatser. Slutligen efter-
frågades bättre rutiner för skyltning.  

Ulf Norell, SEKO, informerade om en mobil portalkran som kan användas för att skylta 
vägarbetsplatsen, se Figur 10. Skyltarna monteras på kranen som sedan körs ut och 
placeras vid vägarbetsplatsen. Portalkranen har lånats från Holland och testats i 
Stockholm med gott resultat. Norell informerade även om en metod för att automatiskt 
placera ut sidomarkeringsskärmar. Metoden har vid tester visat sig fungera bra, men har 
inte anammats.  

 

 

 
Figur 10  Mobil portal för VMS-skyltar, foto Johan Granlund, Vägverket Konsult. 
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4.2.6 Övrigt 
Flera av de intervjuade personerna menar att det finns ny lovande teknik som ibland 
också har provats. De påpekar samtidigt att problemen kommer när den nya tekniken 
ska in i den ordinarie verksamheten, eftersom investeringar i ny teknik medför mer-
kostnader. Så länge inte beställaren anpassar sina säkerhetskrav i föreskrifterna till ny 
teknik, köps inte ny utrustning in. Ett sätt som föreslås för att komma till rätta med detta 
är att lyfta ut trafikanordningsplanerna2 (TA-planerna) ur anbuden så att säkerheten 
bedöms separat, istället för som nu tillsammans med det övriga anbudet. 

Innovativa varningsskyltar som visar nya typer av meddelanden, t.ex. ”Pappa arbetar 
här – kör sakta” beskrivs i Dixon och Wang, 2002. De innovativa varningsskyltarna 
sänkte hastigheten med upp till 4 km/h dagtid, men hade ingen effekt nattetid. Efter 
några veckor fanns ingen effekt kvar. I kombination med fluorescerande material blev 
effekten dagtid något högre, upp till 5 km/h, men inte heller den effekten kvarstod efter 
några veckor. 

Thomas Turbell, VTI, informerade om en typ av ”skrikande” koner som ger ett högt 
ljud ifrån sig när de tippar omkull. 

Bo Tage Andersson, Vägverket Produktion, menade också att det är angeläget med 
något uppväckningssystem placerat innan trafikanterna kommer fram till arbetsfordonet. 
Förvarningen är särskilt viktig vid tung trafik som inte alltid stoppas av det ordinarie 
skyddet. Tester med en ”kon” som släpar efter arbetsfordonet användes i detta syfte för 
några år sedan. Ett problem som upptäcktes var att vissa fordon körde in mellan konen 
och arbetsfordonet.  

En annan synpunkt som framkom vid samtalet var att det borde ges mer information i 
media, vid körkortsutbildningar och vid färjeterminaler. 

 

 

                                                 
2 Varje vägarbete ska ha en trafikanordningsplan som visar hur och när skyltning, trafikanordningar och 
arbete ska utföras. TA-planen ska vara godkänd av ansvarig väghållare. 
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5 Summering 
Man kan konstatera att det finns en del bra lösningar som också visat sig ha goda 
effekter. En sak som återstår är att verka för att de goda lösningarna kommer till 
användning i produktionen. Det man i första hand skulle vilja testa är följande. 

 
Anbuden 
Testa att lyfta ut TA-planerna ur anbuden. Dela på anbuden i en säkerhetsdel och en 
vägarbetsdel, vilket skulle göra det möjligt att lättare implementera nya metoder för att 
öka säkerheten vid vägarbetsplatser.   

 
Hastighetsdämpande åtgärder 
Testa att visa trafikantens hastighet med VMS, vilket i flera studier har visat sig fungera 
hastighetsdämpande. Det samma gäller optiska hastighetslinjer och Radar Drone, som 
också bör testas.  

 
Styr sammanvävning med VMS 
Testa sammanvävning med VMS-skyltar för att dynamiskt styra var sammanvävningen 
ska ske. Studier har visat på ökad framkomlighet med denna metod. 

 
Visa fördröjning/kö med VMS 
Testa metoden att visa fördröjning/kö med VMS, vilket ger god information till 
trafikanten om skyltarna placeras strategiskt så att trafikanten kan välja alternativ väg. 

 
Skärpta krav på TMA-bärare 
Undersök hur kraven på TMA-bärare skulle kunna höjas för att öka säkerheten för 
föraren av TMA-bäraren. 

 
Synbarhet och tvättbarhet av arbetskläder 
Det har framkommit att arbetskläders inte kan tvättas i tillräckligt hög temperatur. Man 
bör därför studera hur god synbarhet kan förenas med tvättbeständighet. Ett ytterligare 
problem är att kombinera god synbarhet i dagsljus med god synbarhet i mörker, vilket 
också behöver lösas. 

 
Etablering/avveckling av vägarbetsplatser 
Att vistas på vägen när den inte är fullt utmärkt för vägarbete är mycket riskabelt. Det 
finns olika mer eller mindre automatiserade system för etablering/avveckling av 
vägarbetsplatser. Dessa bör testas i större skala. 

 
Olika varningssystem 
Annalkande fordon som inte följer anvisningarna utgör en stor fara för vägarbetaren. 
Det kan handla om att förarna kör fel väg eller håller för hög hastighet. Det finns flera 
metoder för att varna för denna typ av fara. Det är därför angeläget att testa sådana 
system, för såväl fasta som intermittenta och rörliga arbeten. Vid fasta arbeten kan t.ex. 
skrikande koner testas. Bra och enkla skydd och varningssystem vid intermittenta och 
rörliga arbeten saknas.  
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Bilaga 

Sid 1 (1) 
Test av mobilt farthinder 
Mats Wiklund, VTI 

Det är viktigt att utveckla metoder som medför att trafikanter sänker sin hastighet 
tillräckligt då de passerar vägarbeten. Ett speciellt problem är att finna sådana metoder 
som fungerar vid rörliga vägarbeten, t.ex. slåtter av vägkanter och dikesslänter.  

Vägverket Produktion har, genom Janne Salkert, utvecklat en prototyp till mobilt 
farthinder som fästes vid ett vägarbetsfordon och syftar till att få omkörande trafikanter 
att anpassa sin hastighet. Det är helt enkelt en metallstång som fälls ut från 
vägarbetsfordonet tvärs över det körfält där omkörande fordon passerar. Stången ligger 
eller släpas på vägbanan och kan köras över av passerande fordon.  

Detta farthinder funktionstestades av VTI 2007-12-14 på Mantorps motorbana. 
Eftersom testet utfördes på en motorbana innebär det att det utförs på en vägbana som är 
förhållandevis jämn i tvärled såväl som längsled.  

Farthindret monterades i plogfästet på en plogutrustad lastbil. Denna kördes med en 
hastighet på ungefär 7 km/h.  

Farthindret passerades (i samma rörelseriktning som farthindret) av en treaxlig lastbil 
och en personbil. Vid första passagen var lastbilens och personbilens hastighet 20 km/h, 
vid nästa 30 km/h osv. upp till 90 km/h. Därefter stegade man tillbaka, i steg om  
10 km/h, ned till 10 km/h. I nästa steg accelererade lastbilen och personbilen upp till  
70 km/h för att panikbromsa vid passage av farthindret. Testet avslutades med att den 
treaxliga lastbilen med hastigheten 20 km/h passerade farthindret i motsatt riktning.  

Farthindrets funktion var bra under alla betingelser utom en. Problem uppstod när de 
passerande fordonens hastighet var 10 km/h, alltså bara aningen högre hastighet än 
farthindrets, 7 km/h. I det fallet hakade farthindret fast i lastbilens bakre boggieaxlar 
och på liknande sätt i personbilens bakaxel. Dock släppte farthindret ganska snabbt utan 
att de passerande bilarnas hastighet påverkades synbart och utan att farthindret eller 
fordonen synbart skadades.  

Efter att bilarna passerat farthindret i 20 km/h och lastbilen skulle passera i 30 km/h 
missade man att sänka plogfästet. Detta innebar att när lastbilen passerade farthindret i 
30 km/h var det infäst i plogbilen ungefär en dm över vägbanan. Även den passagen 
fungerade problemfritt och det kan ses som en indikation på hur farthindret fungerar på 
vägbana som är mindre jämn i tvärled. När sedan personbilen passerade i 30 km/h var 
plogfästet sänkt.  

Slutsatsen är att funktionstestet föll ganska väl ut. Innan man går vidare och testar 
trafikanters beteende vid passage av farthindret, bör man dock finna ett sätt att undvika 
de problem som uppstår då hastighetsskillnaden är liten mellan passerande fordon och 
det mobila farthindret.  

En film, ”Test av mobilt farthinder, 2007-12-14”, från försöket finns tillgänglig via 
publiceringen av detta notat på www.vti.se. 
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