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Förord 
På uppdrag av Vägverket har VTI genomfört en studie av vägens sidoområde. 
Kontaktman på Vägverket har varit Jan Moberg. Göran Nilsson har varit 
projektledare och står för innehållet i kapitel 6, Mittremsor/mitträcken på 
motorvägar. I övrigt svarar Li Ljungblad för innehållet. Anita Carlsson har 
ansvarat för utskrift av rapporten. Tack till Arne Land för att han hjälp till när det 
uppstått problem vid uttagen av olycksstatistik från VITS.  

 
Linköping september 2000 

 
 

Li Ljungblad Göran Nilsson 
Författare Projektledare 
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Definitioner  
 
• Olyckskvot = antal olyckor dividerat med trafikarbetet. 
• Personskadeolyckskvot = antal olyckor med personskada dividerat med 

trafikarbetet. 
• Personskadeolyckskvot avseende döda och svårt skadade = antal olyckor med 

dödade eller svårt skadade dividerat med trafikarbetet. 
• Skadekvot = antal skadade personer dividerat med trafikarbetet. 
• Skadekvot för dödade = antal dödade personer dividerat med trafikarbetet. 
• Skadekvot för dödade och svårt skadade = Antal dödade och svårt skadade 

dividerat med trafikarbetet. 
• Skadekvot för svårt skadade = Antal svårt skadade dividerat med trafikarbetet. 
• Skadekvot för lindrigt skadade = antal lindrigt skadade dividerat med 

trafikarbetet. 
• Multipel regression = regression där fler än en oberoende variabel används. 
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Vägens sidoområde och sidoräcken 
av Li Ljungblad och Göran Nilsson, 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 
Linköping 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Flacka slänter, sammanhängande vägräcken och 
mitträcken skyddar vid avkörningsolyckor 
 
I vägmiljön är flacka slänter, vägräcken med så få räckesavslutningar som 
möjligt och mitträcken på motorväg det mest trafiksäkra när det gäller 
avkörningsolyckor. Vägräcken är mer trafiksäkra än dagens sidoområde i 
allmänhet. Hur flack slänten ska vara för att den ska vara lika säker som ett 
vägräcke har inte gått att fastslå. Att köra på en räckesavslutning är mycket 
farligare än att köra på övriga delar av räcket. Detta är dock inte något stort 
problem då endast ca 5% av räckespåkörningarna sker mot avslutningen. 
Ingen signifikant skillnad mellan tvär och nedsänkt avslutning kunde 
påvisas.  
 
Andelen avkörningsolyckor1 av samtliga olyckor (inklusive vilt) var 17% under 
den senaste tioårsperioden på statliga vägar. Hur mycket man skadas vid en sådan 
olycka beror till stor del av vägens sidoområde. Sidoområdet har studerats genom 
analyser och litteraturstudier. De sidoområdesvariabler som studerats är 
släntlutning, bank, jordskärning, vägräcken och dess avslutningar samt mittremsor 
på motorvägar. 
 
Kan sidoområdets trafiksäkerhet analyseras? 
En inledande studie gjordes för att se hur stora möjligheterna är att analysera 
sidoområdets konsekvenser på avkörningsolyckor när sidoområdet varierar. 
Idealiskt vore om en olyckas platsbestämning är så bra att man kan para ihop 
sidoområdet och olycksplatsen. Studien gjordes med hjälp av en inventering av 
sidoområdet på delar av Skånes motorvägar gjord av vägverksregion Skåne samt 
polisrapporterade avkörningsolyckor som hänt på dessa sträckor. Först klassades 
en olycka som räckesolycka om olyckan enligt polisens platsbestämning av denna 
hänt där det enligt inventeringen ska finnas ett vägräcke. Sedan klassades olyckan 
som räckesolycka om det i polisens olycksrapport stod att ett räcke körts på. Det 
senare klassificeringssättet betraktas som det ”sanna”. Om platsbestämningen är 
god ska resultaten från de två klassificeringssätten vara lika. Så var dock inte 
fallet, 19% av räckesolyckorna klassificerade med platsbestämningen var även 
klassade som räckesolyckor när man använt sig av polisens beskrivning av 
olyckan. Av de olyckor som klassats som ”icke räckesolyckor” med plats-
bestämningen var 90% även klassade som detta med polisens beskrivning. Tittar 
man på olyckskvoterna och personskadeolyckskvoterna beräknade för räckes-

                                                 
1 Avkörningsolycka är ingen fördefinierad olyckstyp utan är här en olycka där ett eller flera fordon 
kört av vägen. Det kan t.ex. vara en singelolycka, mötesolycka eller omkörningsolycka. 



6 VTI rapport 453 

olyckor och icke räckesolyckor från de båda klassificeringssätten skiljer sig 
kvoterna åt. Enligt klassificering med hjälp av olycksplatsen är det mindre farligt 
att köra av vägen utan att träffa ett räcke medan det enligt den andra metoden är 
mindre farligt att köra av där ett vägräcke finns. Slutsatsen är att även om man vet 
hur sidoområdet ser ut är det vara svårt att analysera sidområdets inverkan på 
olyckans utgång om sidoområdet skiftar.  
 
Sidoräcken säkrare vid avkörningsolyckor 
Från ovanstående studie ses att det är mindre farligt att på motorvägar köra av 
vägen där ett vägräcke finns, ungefär hälften så farligt. Samma analys gjordes på 
övriga inventerade vägar i Skåne. Det lilla antalet räckesolyckor, 10 stycken, ger 
ett mycket osäkert resultat men det pekar på att det är mindre farligt att köra på ett 
vägräcke än att köra av vägen där räcke ej finns. Litteraturstudier visar också att 
en räckespåkörning är mindre farligt dock ej för motorcyklister där det är det 
omvända förhållandet.  

 
Släntlutningar, bankar, jordskärningar etc. 
Inverkan av andelen jordskärning, andelen bank2, andelen farligt sidoområde och 
skog/inte skog analyserades. Andelen bank, andelen farligt sidoområde och 
skog/inte skog hade signifikant påverkan på trafiksäkerheten. Inverkan av skog 
var dock så liten att man kan bortse från den.  

Alla litteraturstudier visade på att ju flackare slänter desto mindre skadeföljd 
vid en avkörningsolycka. Bankhöjden visade sig också ha en betydelse men inte 
så stor som släntlutningen. 
 
Räckesavslutningar, farliga men inget stort problem 
Ett urval av polisrapporterna för de 3 393 räckesolyckor som skedde under 1994 
t.o.m. 1996 på samtliga vägar studerades för att försöka utläsa i vilka olyckor som 
en räckesavslutning blivit påkörd. Eftersom inte alla olycksrapporter studerades 
skattades totala antalet olyckor med en räckesavslutning från urvalet. Det var 
farligare att köra på själva avslutningen än att köra på övrig del av räcket. Ungefär 
5% av räckesolyckorna var olyckor där avslutningen träffats och dessa olyckor 
svarar för 3 dödsolyckor per år. De som dött eller skadats svårt hade oftast inte 
gjort det på grund av att de kolliderat med avslutningen, utan att de även kört på 
något bakom räcket. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan nedböjda 
avslutningar och tvära, en antydan till att nedböjda räckesavslutningar skulle ge 
fler svårt skadade och färre lindrigt skadade finns dock.   
 
Mittremsa eller mitträcken? 
Olika bredder på mittremsan och olika mitträcken/mittbarriärer på motorväg 
studerades. För att förhindra mötesolyckor är mitträcken/mittbarriärer bättre än 
bara en mittremsa. Breda  mittremsor är bättre än smala. Trafiksäkerheten som 
helhet skilde sig för vissa motorvägar med olika mittremsor/mitträcken. Detta 
behöver dock inte bero på själva mittremsan utan kan bero på andra faktorer. 
 

                                                 
2 För jordskärning och bank se bilaga 1. 
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The road side area and safety fences 
by Li Ljungblad och Göran Nilsson, 
Swedish National Road and Transport Research Institute, VTI 
Linköping, Sweden 
 
Summary 
 
Flat slopes, coherent safety fences and safety 
barriers protects at run-off-road accidents 
 
Flat slopes, safety fences with as few end terminals as possible, and central 
barriers on motorways in the traffic enviroment, contributes greatly to 
traffic safety as regards run-off-road accidents. Safety fences are safer than 
the general roadside area of today. It has not been possible to determine how 
flat a slope must be to be as safe as a safety fence. Colliding with the end 
terminal of a fence is much more dangerous than colliding with other parts of 
the fence. However, this is no major problem since only ca 5% of collisions 
with safety fences occur at the ends. No significant difference could be shown 
between rigid end terminals and terminals which sloped to underground 
anchorages. 
 
Over the last 10 year period on State maintained roads, run-off-road accidents 
made up 17% of all accidents (including accidents involving game). The severity 
of injury in such an accident largely depends on the roadside area. The roadside 
area has been studied through analyses and a review of the literature. The roadside 
variables studied are the gradients of slopes, embankments, earth cuttings, safety 
fences and their terminations, and central reserves on motorways. 
 
Can the traffic safety of the roadside area be analysed? 
A preliminary study was made to see what are the possibilities of analysing the 
impact of the roadside area on run-off-road accidents when the roadside area 
varies. In an ideal situation, determination of the location of an accident would be 
so good that the roadside area and the accident site can be matched. The study was 
made with the help of a survey of roadside areas on parts of the motorways in 
Skåne Province, made by the Skåne Road Administration Region, and run-off- 
road accidents on these sections which had been reported to the police. An 
accident was first of all classified, as a safety fence accident if, according to the 
position fixing of the police, it occurred where according to the survey there 
should be a safety fence. The accident was also classified as a safety fence 
accident if it was stated in the police accident report that the vehicle had collided 
with a fence. The latter classification is regarded as the "true" one. If position 
fixing is good, the results of the two classifications must be the same. However, 
this was not the case, only 19% of the safety fence accidents classified on the 
basis of position fixing were also classified as safety fence accidents on the basis 
of the police description of the accident. Of the accidents classified as "non-fence" 
accidents on the basis of position fixing, 90% were also classified as such by the 
police description of the accident. If the accident rates and injury rates calculated 
for fence and non-fence accidents according to these two classifications are 
examined, the rates are different. According to the classification based on the site 
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of the accident, it is less dangerous to drive off the road without hitting a safety 
fence, while according to the other method it is less dangerous to do so where 
there is a fence. The conclusion is that even when the appearance of the roadside 
area is known, it is difficult to analyse the influence of the roadside area on the 
outcome of the accident if the roadside area varies. 
 
Safety fences safer for run-off-road accidents 
It is seen from the above study that it is less dangerous on motorways to drive off 
the road where there is a safety fence; approximately half as dangerous. The same 
analysis was made for the other surveyed roads in Skåne. The small number of 
accidents involving safety fences, 10 No, provide a very unreliable result, but the 
indication is that it is less dangerous to collide with a fence than to drive off the 
road where there is no fence. Literature studies also show that collision with a 
fence is less dangerous, although not for motorcyclists where the situation is 
reversed. 
 
Gradients of slopes, embankments, earth cuttings, etc 
The influence of the proportions of earth cuttings, embankments2, dangerous 
roadside areas and forest/no forest was analysed. The proportions of 
embankments, dangerous roadside areas and forest/no forest had a significant 
effect on traffic safety. The influence of forest was however so slight that it can be 
ignored.  

All studies of the literature show that the flatter the slopes, the fewer the 
injuries that result from an accident. The height of an embankment was also found 
to be significant, but not as much as the gradient of the slope. 
 
Safety fence end terminals, dangerous but no major problem 
A selection of the police reports for the 3 393 accidents involving fences in the 
period 1994–1996 on all roads was studied in an attempt to find in what accidents 
a vehicle collided with the end of a fence. Since not all accident reports were 
studied, the total number of accidents involving safety fence terminations were 
estimated from the sample. It was more dangerous to collide with the termination 
than to collide with the other parts of the fence. In about 5% of accidents 
involving fences, the vehicle had collided with the end terminal, and these 
accidents are responsible for 3 fatalities annually. In most cases, fatalities or 
severe injuries were not due to the fact that those concerned had collided with the 
end terminal, but that they also collided with something beyond the fence. No 
significant difference could be seen between rigid end terminals and terminals 
which sloped to underground anchorages, but there was a suggestion that inclined 
fence terminals cause more severe injuries and fewer light injuries. 
 
Central reserve or central barrier? 
Central reserves of different widths and different central barriers were studied on 
motorways. For the prevention of head-on collisions, a central barrier is better 
than only a central reserve. Wide central reserves are better than narrow ones. 
There was a difference in traffic safety as a whole for certain motorways with 
different central reserves/barriers. However, this need not be due to the central 
reserve as such but may depend on other factors.  

                                                 
2 For earth cutting and embankment, see Appendix No 1 
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1 Bakgrund  
Andelen avkörningsolyckor3 av samtliga olyckor (inklusive vilt) var 17% på 
statliga vägar under den senaste tioårsperioden (VITS, Vägverkets informations-
system för trafiksäkerhet). Konsekvenserna av en avkörningsolycka beror till stor 
del på hur vägens sidoområde ser ut. Sidoområdets utseende kan beskrivas av 
följande faktorer: släntlutning, bank, jordskärning4, bergsskärning, hårda föremål 
vid sidan om vägen, sidoräcken samt mittremsor och mitträcken på motorvägar. 
VTI har på uppdrag av Vägverket genomfört en studie av sidoområdet. Resultaten 
redovisas i denna rapport och rapporten Stållineräcken i mittremsan på 
motorvägar (Nilsson och Ljungblad, 1999). 

För omkring 20 år sedan började man att fundera kring vägens sidoområde. 
Uppfattningen då var att flacka slänter var säkrare än branta och detta gäller 
fortfarande. Flacka slänter anses säkrare på grund av att ett fordon inte mister 
kontakten med marken lika lätt som om den vore brant, och därmed blir 
voltningsrisken mindre. En förare som kört av vägen har även lättare att återfå 
kontrollen över fordonet vid en flack slänt och kan därmed styra upp på körbanan 
igen.  

Stor betydelse för olyckskonsekvenserna har de hårda föremål och 
bergsskärningar som finns nära körbanan. De hårda föremålen kan vara träd, 
stolpar, trumändar och stenar. I stället för att ta bort dessa farliga föremål och 
flacka ut slänterna har vägräcken satts upp på senaste tiden i allt högre grad. 
Vägräcken är en klart billigare lösning och Vägverket anser att trafiksäkerhets-
effekten är minst lika god som att flacka ut slänterna och rensa sidoområdet.  

Avslutningar på W-räcket och Kohlswa-räcket (två typer av stålbalksräcken) 
gjordes till en början tvärt men det visade sig att detta var en dålig lösning ur 
trafiksäkerhetssynpunkt (Vägutformning 94, del 15). I stället gjordes förankring-
arna genom att navföljarna vinklades ner till marken. Erfarenheter visar nu att 
dessa avslutningar också kan vara trafikfarliga. Denna typ av räckesavslutning ger 
nämligen en rampeffekt vid påkörning. I Vägutformning 94 rekommenderas att 
avslutningarna på räcket vinklas ut. Det positiva med det är att rampeffekten 
minskar vid påkörning, det negativa är att fordon som kör på utvinklingen får en 
större påkörningsvinkel, vilket kan leda till högre skadeföljd. 

På senare tid har energiabsorberande räckesavslutningar satts upp för att 
kollisionen ska bli mindre våldsam vid en påkörning. I Vägutformning 94 finns 
inga generella kriterier för när dessa avslutningar ska sättas upp men det står att 
man bör överväga att använda sådana på motorvägar. Dessa avslutningar är 
mycket kostsamma och frågan är om de verkligen är lönsamma med hänsyn till 
nuvarande värderingar av trafikolyckor och åtgärdskostnader. Ett sätt att minska 
antalet räckesavslutningar är att bygga sammanhängande räcken utefter längre 
vägsträckor. 

Motorvägar har en mittremsa mellan de båda körriktningarna. Mittremsans 
syfte är att minska risken för att ett fordon vid en olyckshändelse kommer över på 
andra  körbanan och kolliderar med mötande trafik. Ju bredare mittremsa desto 
mindre risk. Alternativet till en bred mittremsa är ett räcke eller barriär av någon 
typ, vilket innebär att mittremsan kan vara betydligt smalare. Extremfallet är 
motorvägar som enbart har en mittbarriär i form av betongblock. Många äldre 
                                                 
3 Avkörningsolycka är ingen fördefinierad olyckstyp utan är här en olycka där ett eller flera fordon 
kört av vägen. Det kan t.ex. vara en singelolycka, mötesolycka eller omkörningsolycka. 
4 För jordskärning och bank se bilaga 1. 
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motorvägar har smala mittremsor, omkring 4 meter breda. En del av dessa har 
under mitten av 90-talet försetts med stållineräcke i mittremsan, se Nilsson och 
Ljungblad (1999). I denna rapport studeras skillnader mellan olika 
mittremsor/mitträcken. 

 
 

2 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en uppfattning om hur trafikfarliga olika 
sidoutformningar och mittremseutformningar på motorvägar är. Syftet är också att 
få en uppfattning om hur vanligt det är att man kör på avslutningen på ett 
vägräcke och hur svåra skador olika utformningar av räckesavslutningar ger.  
 
 
3 Kan man använda polisens platsbestämning av 

olyckor? 
3.1 Metod och databeskrivning 
För att kunna analysera sidoområdets konsekvenser på avkörningsolyckor krävs 
det att sidoområdet är bra inventerat. Vissa vägverksregioner har inventerat 
sidoområdet och lagt in det i Vägverkets olycksdatabas VITS och region Skåne 
har lagt in det i Excel. Inventeringarna är upplagda så att det är angivet när en viss 
sidoutformning (vägräckestyp, släntlutning) börjar och slutar. Ett urval i VITS på 
enbart de sträckor som har en viss typ av räcke eller en viss släntlutning går 
emellertid inte att göra på grund av att endast sidoutformningens början och slut 
är inlagda. Vad som finns är alltså två punktangivelser och inte en sträcka. Detta 
innebär att man måste göra ett uttag på hela den vägsträcka som kan vara aktuell 
för att sedan gå igenom uttaget för att se vilka vägräckestyper som finns, var de 
finns och hur långa de är. Sidoområdet är oftast inte homogent över en hel länk, 
därför kan analysen inte göras på länknivå. För att kunna analysera sidoområdets 
konsekvenser på avkörningsolyckor måste man även veta var olyckorna har ägt 
rum. Frågan är om polisens platsbestämning av olyckorna är så pass bra att en 
olycka blir placerad där den verkligen har skett. 

Polisens platsbestämning av olyckor går inte att använda som ses av senare 
resultat. För att studera hur noggrann polisens platsbestämning är användes 
materialet från Skåne. Är platsbestämningen god ska ett fordon som kört av vägen 
där ett vägräcke står enligt platsbestämningen också ha kört på ett räcke enligt 
polisens beskrivning av händelseförloppet och vice versa. Antalet olyckor som 
klassats som räckesolyckor respektive ej räckesolyckor med polisens plats-
bestämning jämfördes med antalet olyckor klassade som räckesolyckor respektive 
ej räckesolyckor med polisens beskrivning av händelseförloppet. Det senare 
klassificeringssättet betraktas som det ”sanna”. En jämförelse mellan olycks-
kvoterna och personskadeolyckskvoterna från de två klassificeringssätten gjordes 
också för att se hur fel det kan slå. Denna jämförelse gjordes på de motorvägar 
som inventerats i region Skåne. 

Ännu ett problem vid analys av sidoområdet är att sidoområdet ofta inte ser 
likadant ut på båda sidor och att man inte vet, förutom på motorvägar, i vilken 
riktning fordonen har kört och därmed inte vilken sida av vägen avkörningen har 
skett. 
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De motorvägar som är inventerade är hela eller delar av E6, E65 och E22. 
Inventeringen är daterad 98-12-17 och polisrapporterade singelolyckor användes 
där fordonet någon gång har kört av under händelseförloppet under perioden 
95-01-01 till 99-07-15 Vissa förändringar på vägnätet har skett under denna 
period och inventeringen stämmer inte helt.  

Totalt har 425 olyckor på motorväg analyserats på 350 km väg (bakriktning 
plus framriktning). Trafikarbetet på motorvägarna är 6 446 miljoner fordons-
kilometer under de drygt 4,5 åren. Inventeringen av sidoområdet är gjord dels för 
vägens framriktning och dels för dess bakriktning. För motorvägar vet man vilket 
håll fordonen är på väg till och trafikarbetet kan beräknas för varje riktning. 
Därför har det högra sidoområdet och avkörningar till höger endast beaktats för 
motorvägar. Olyckskvoten för avkörning utan respektive med påkörning av räcke 
beräknas enligt följande: 
 

finnsejräckedärtetTrafikarbe
räckepåkörningejolyckoravkörningsAntal

räckepåkörningejOlyckskvot
,

, =

 
 

finnsräckedärtetTrafikarbe
räckepåkörningolyckoravkörningsAntal

räckepåkörningOlyckskvot
,

, =  

 
Trafikarbetet anges i miljoner fordonskilometer. 
 
Personskadeolyckskvoten alternativt personskadeolyckskvoten avseende döda 
eller svårt skadade beräknas på motsvarande sätt.  
 
• Olyckskvot  = Antal olyckor5 dividerat med 

  trafikarbetet. 
• Personskadeolyckskvot  = Antal personskadeolyckor5  

  dividerat med trafikarbetet. 
• Personskadeolyckskvot avseende  = Antal olyckor5 med döda 

döda eller svårt skadade   eller svårt skadade dividerat 
  med trafikarbetet. 

 
 

3.2 Resultat 
Polisens platsbestämning av olyckor är ofta inte så noggrann. Ibland kan 
platsbestämningen vara flera hundra meter fel; detta medför att en räckesolycka 
hamnar där det inte finns något räcke eller att olyckan hamnar på fel räcke. 
Olyckor som skett där räcke inte finns kan enligt polisens platsbestämning ha 
skett där räcke finns. Även om polisen varit noggrann vid platsbestämningen och 
bara mätt ett par meter fel kan det få till följd att en olycka felaktigt klassas som 
räckesolycka respektive icke räckesolycka. Inventeringen av befintliga räcken är 
troligen inte heller felfri.  

Av de med hjälp av platsbestämningen klassificerade olyckorna var 90% av 
”icke räckesolyckorna” även klassificerade som detta med hjälp av beskrivningen 

                                                 
5 Singelolyckor med avkörning och påkörning/ej påkörning av räcke. 
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av händelseförloppet. Av de olyckor som klassificerats som räckesolyckor med 
hjälp av olyckans platsbestämning var endast 19% klassificerade som detta med 
hjälp av beskrivningen av händelseförloppet. 

 
 

3.2.1 Polisens platsbestämning av olyckor enligt Vägverkets 
referenssystem 

I tabell 3.2.1.1 visas olyckskvot, personskadeolyckskvot och personskade-
olyckskvot avseende döda eller svårt skadade, där ett vägräcke till höger har körts 
på respektive där fordonet kört av vägen till höger utan att träffa ett vägräcke.  

 
Tabell 3.2.1.1. Olyckskvot, personskadeolyckskvot och personskadeolyckskvot 
avseende döda eller svårt skadade på motorväg för olyckor där ett vägräcke till 
höger har körts på respektive avkörning åt höger utan påkörning av räcke enligt 
polisens platsbestämning av olyckorna. 

Räckesolycka Ej räckesolycka  
kvot antal kvot antal 

Olyckskvot resp. antal olyckor 0,073 106 0,064 319 
Personskadeolyckskvot resp. 
antal personskadeolyckor 

0,024 35 0,022 108 

Personskadeolyckskvot resp. 
antal olyckor med döda eller svårt 
skadade 

0,0062 9 0,0044 22 

 
De olika kvoterna är relativt lika mellan de två fallen, vägsida med räcke 

framstår dock som lite farligare. 
Andel personskadeolyckor per polisrapporterad olycka där fordonet kört på ett 

räcke är 0,33 medan andelen för dem som inte träffat ett räcke är 0,34, kvoterna är 
i stort sett samma. Andelen olyckor med döda eller svårt skadade per 
personskadeolycka är för räckesolyckor 0,26 och för olyckor där räcke ej körts på 
0,20. I detta material ger räckesolyckor alltså samma andel personskadeolyckor 
som icke räckesolyckor men de personskadeolyckor som händer är allvarligare 
vid räckespåkörning. Observera att metoden att klassa olyckor som räckesolyckor 
och ej räckesolyckor som använts här inte är tillförlitlig. 
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3.2.2 Polisens beskrivning av händelseförloppet 
I tabell 3.2.2.1 visas olyckskvot, personskadeolyckskvot och personskade-
olyckskvot avseende döda eller svårt skadade, där ett vägräcke till höger har körts 
på samt där fordonet kört av vägen till höger utan att träffa ett vägräcke.  
 
Tabell 3.2.2.1. Olyckskvot, personskadeolyckskvot och personskadeolyckskvot 
avseende döda eller svårt skadade på motorväg för olyckor där ett vägräcke till 
höger har körts på respektive avkörning åt höger utan påkörning av räcke enligt 
polisens rapportering av händelseförloppet. 

Räckesolycka Ej räckesolycka  
kvot antal kvot antal 

Olyckskvot resp. antal olyckor 0,035 51 0,075 374 
Personskadeolyckskvot resp. 
antal personskadeolyckor 

0,012 17 0,025 126 

Personskadeolyckskvot resp. 
antal olyckor med döda eller svårt 
skadade 

0,0014 2 0,0058 29 

 
Olyckskvoten och personskadeolyckskvoten är ca dubbelt så stora för olyckor 

där vägräcke ej körts på än för olyckor där räcke har körts på. Kvoten för 
personskadeolyckor avseende döda eller svårt skadade, utan påkörning av räcke, 
är till och med ca fyra gånger större. Det skulle således vara mindre farligt med en 
vägsida försedd med vägräcke. 

Andelen personskadeolyckor per polisrapporterad olycka där fordonet kört på 
ett räcke är 0,33 medan andelen för dem som inte träffat ett räcke är 0,34. 
Kvoterna är även här i stort sett lika. Andelen olyckor med döda eller svårt 
skadade per personskadeolycka är för räckesolyckor 0,12 och för olyckor där 
räcke ej körts på 0,23. Denna kvot är betydligt mindre för räckesolyckor. 
Räckesolyckor ger ungefär samma andel personskadeolyckor som icke räckes-
olyckor men räckesolyckorna är lindrigare. 

 
 

3.2.3  Resultatskillnader mellan de två klassningssätten 
Medan identifieringen av räckesolyckor med polisens platsbestämning av olyckor 
ger liten skillnad i olyckskvot, personskadeolyckskvot och personskadeolyckskvot 
avseende döda eller svårt skadade mellan räckesolyckor och icke räckesolyckor, 
ger identifieringen med hjälp av beskrivningen av händelseförloppet stor skillnad. 
Enligt kvoterna av det senare slaget är det mindre farligt att köra av vägen där det 
finns ett vägräcke.  

Tittar man på andelen olyckor med döda eller svårt skadade per person-
skadeolycka skiljer sig även denna kvot mellan de två klassificeringssätten. Större 
andel av personskadeolyckorna resulterar i olyckor med döda eller svårt skadade 
när ett räcke körts på än om räcke ej körts på vid användning av platsbestäm-
ningen av olyckorna. Andelen för räckesolyckor är 0,26 och för icke räckes-
olyckor 0,20. Använder man sig av händelseförloppet i stället är andelen 0,12 för 
räckesolyckor mot 0,23 för icke räckesolyckor. Detta klassificeringssätt ger 
således mindre andel olyckor med döda eller svårt skadade när ett räcke körts på. 

Sammanfattningsvis är det mindre farligt att köra av vägen och krocka med ett 
räcke än att köra av vägen där det inte finns något räcke om man vid analysen 
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använder beskrivningen av händelseförloppet. Däremot får man inte detta resultat 
om man använder platsbestämningen av olyckan. Då är skillnaderna små och 
pekar i vissa fall på att det är mindre farligt att köra av vägen där det inte finns 
räcke. 
 
 
4 Sidoräcken  
4.1 Metod och databeskrivning 
Risken för en olycka, samt olyckans svårhetsgrad, har beräknats för 
avkörningsolyckor utan påkörning av vägräcke respektive där vägräcke blivit 
påkört även för tvåfältsväg. Detta har också gjorts med hjälp av inventeringen i 
region Skåne. Släntlutningarna är till största delen 1:3 för såväl motorväg som 
tvåfältsväg och en uppdelning på olika släntlutningar är därför inte meningsfull. 
Vägräckena på motorvägarna är till största delen stålbalksräcken (W-balk med 
sigma-ståndare), en uppdelning på olika vägräckestyper är därför inte möjlig. På 
tvåfältsvägarna, är vägräckena W-räcken eller Kohlswabalkar. Ett för litet antal 
räckesolyckor omöjliggör dock en uppdelning.  

De tvåfältsvägar som är inventerade är hela eller delar av väg 9, väg 17 och väg 
24. Inventeringen är daterad 98-12-17 och polisrapporterade singelolyckor 
användes där fordonet enligt händelseförloppet har kört av vägen under perioden 
95-01-01 till 99-10-15. Vissa förändringar på vägnätet har skett under denna 
period och inventeringen stämmer inte helt.  

För tvåfältsväg har 303 olyckor analyserats på 210 km väg (endast en riktning). 
Trafikarbetet på tvåfältsvägarna under de drygt 4,8 åren utgör 2 404 miljoner 
fordonskilometer.  

För beräkning av olyckskvoten, personskadeolyckskvoten alternativt person-
skadeolyckskvoten avseende döda eller svårt skadade se avsnitt 3.1.  

Inventeringen av sidoområdet är gjord dels för vägens framriktning och dels 
för dess bakriktning. För tvåfältsvägar vet man inte vilken riktning fordonen kör i 
så här har sidoområdet på båda sidor och avkörningar såväl till höger som till 
vänster beaktats. 
 
 
4.2 Resultat 
I avsnitt 3.2.2 visades att det är ungefär häften så farligt att köra på ett vägräcke 
som att köra av vägen till höger utan att kollidera med ett räcke på motorvägar i 
Skåne, tabell 3.2.2.1. Samma analys gjordes även för tvåfältsvägar. Antalet 
avkörningsolyckor är 303 varav 10 mot ett vägräcke. 

I tabell 4.2.1 ses olyckskvot, personskadeolyckskvot och personskade-
olyckskvot avseende döda eller svårt skadade, där ett vägräcke till höger har körts 
på respektive där fordonet kört av vägen till höger utan att träffa ett vägräcke.  
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Tabell 4.2.1: Olyckskvot, personskadeolyckskvot och personskadeolyckskvot 
avseende döda eller svårt skadade på tvåfältsväg för olyckor där ett vägräcke till 
höger har körts på respektive avkörning åt höger utan påkörning av räcke enligt 
polisens rapportering av händelseförloppet. 

Räckesolycka  Ej räckesolycka  
kvot antal kvot antal 

Olyckskvot resp. antal olyckor 0,065 10 0,21 293 
Personskadeolyckskvot resp. 
antal personskadeolyckor 

0,013 2 0,088 123 

Personskadeolyckskvot resp. 
antal olyckor med döda eller svårt 
skadade 

0 0 0,020 28 

 
Även i detta material är det större risk att få en polisrapporterad olycka om 

fordonet kör av vägen utan att köra på ett räcke och olyckans konsekvenser blir 
svårare. På motorvägar var det ca dubbelt så stora olycksrisker, på vanliga vägar 
verkar skillnaden vara ännu större till vägräckets fördel. 

Andelen personskadeolyckor per polisrapporterad olycka där fordonet kört på 
ett vägräcke är 0,20 medan andelen för dem som inte träffat räcket är 0,42. 
Andelen är cirka dubbelt så stor när räcke ej körts på. Andelen olyckor med döda 
eller svårt skadade per personskadeolycka är för räckesolyckor noll och för 
olyckor där räcke ej körts på 0,23. Räckesolyckor skulle alltså ge färre 
personskador och personskadorna blir lindrigare. På grund av att det bara 
förekommit 10 räckesolyckor är osäkerheten stor. 

Vid jämförelse av tabell 3.2.2.1, avkörningsolyckor på motorväg och tabell 
4.2.1, avkörningsolyckor på tvåfältsväg ses att det är högre olycks- och 
personskadeolyckskvoter för tvåfältsvägar, för icke räckesolyckor ca 3 gånger så 
höga. 

I en fransk studie (Martin et al, a, 1997) har man studerat motorvägarna mellan 
Paris och södra Frankrike. Datamaterialet utgjordes av ca 50 000 olyckor från 
1985 t.o.m. 1995. De 12 000 olyckor som hade sin första kollisionen till höger om 
körbanan studerades här närmare. Som mått på olyckans svårhetsgrad användes 
förekomsten av åtminstone en skadad person i bilen. Olyckans svårhetsgrad var 
signifikant lägre vid avkörning om där fanns ett vägräcke än när det inte gjorde 
det. En avkörningsolycka utan räcke orsakade minst en skadad person i fordonet 
ungefär dubbelt så ofta som när det fanns räcke.  
 
 
4.2.1 Motorcyklar – litteraturstudie 
I studien av Martin et al fann man också att sannolikheten att skadas som 
motorcyklist när man kör av vägen till höger nästan är dubbelt så stor när det finns 
ett räcke i vägkanten, se tabell 4.2.1.1. Situationen för motorcyklister är alltså det 
omvända mot situationen för dem som sitter inne i ett fordon.  
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Tabell 4.2.1.1: Antal motorcyklar som kört av vägen till höger. Källa: Martin 
et al, a (1997). 
Motorcyklar som kört av  
vägen till höger 

Med skador Totalt antal Procent skadade 
motorcyklister 

Påkörning vägräcke6 17 19 89% 
Ej påkörning vägräcke 13 27 48% 
 

I en studie av Ellmers (1997) kom man fram till att det är ståndarnas vassa 
kanter som är den farliga delen av ett vägräcke för motorcyklister. Det bestämdes 
1985 att de så kallade IPE-ståndarna med vassa kanter skulle bytas ut mot 
ståndare med sigma-profil som saknar de vassa kanterna. Detta görs dock endast 
när ett vägräcke behöver repareras eller bytas ut. Man kan även skydda ståndarna 
på olika sätt. 

I Schnüll et al (1993) fann man att i nästan alla de fall där en motorcyklist kört 
på ett vägräcke blir det personskador – dubbelt så många skadas svårt och fem 
gånger så många dödas som när ett vägräcke inte är inblandat. 

 
 

5 Räckesavslutningar 
5.1 Metod och databeskrivning 
På VTI fanns sedan tidigare insamlat ett urval av de polisrapporter om olyckor 
med vägräcken som inträffat från 1994 t.o.m. 1996 på samtliga vägar. Totalt hade 
3 393 olyckor med vägräcken inträffat. Urvalet bestod av alla rapporter som rörde 
döds- och svåra personskadeolyckor, hälften som rörde lindriga personskade-
olyckor och en femtedel som rörde egendomsolyckor, tillsammans omkring 1 100 
olycksrapporter. Dessa rapporter har studerats för att försöka utläsa om räckets 
avslutning har träffats. Här avses enbart den avslutning som är mot trafiken. I 5 
fall kunde man klart utläsa att avslutningen hade träffats och i 73 fall såg det ut 
som om avslutningen hade träffats, d.v.s. 78 olyckor klassades som troliga 
olyckor med en räckesavslutning. Eftersom bara hälften av olyckorna med 
lindriga personskador och var femte olycka med egendomsskada studerades, 
räknades de troliga olyckorna med avslutningar upp med två respektive fem. 
Sammanlagt erhölls 180 troliga olyckor med en avslutning. Även de händelser 
som inträffade (t.ex. kört upp på vägräcket) vid olyckor med lindrig personskada 
och egendomsskada räknades upp. Detta medför en ökad osäkerhet.  

Om man även tittar på de inte fullt så troliga räckesavslutningsolyckorna får 
man före uppräkning 100 olyckor med en avslutning som efter uppräkning blir 
237 stycken. 

Flertalet av olyckorna där avslutningen träffats var singelolyckor. Där det 
förekommit mer än en bil i olyckan registrerades bara det fordon som kört på 
avslutningen. Inte i någon olycka förekom kollision mellan fordon. Bara olyckor 
med personbil studerades.  

Andelen döda, svårt skadade, lindrigt skadade och icke skadade förare 
jämfördes mellan samtliga räckespåkörningar och kollision med räckets 
avslutning respektive mellan sluttande och tvära avslutningar. I de flesta fallen 
stod det inte direkt vad det var för typ av avslutning. I de fall en bil har åkt upp på 
                                                 
6 Olyckor med räckets ände borttagna. 
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räcket har det tolkats som en nedböjd avslutning som gett en rampeffekt. Endast 
förarens skador studerades eftersom andelen passagerare varierade mellan de 
studerade grupperna.  

Nedan redovisas beräkningen av det 95-procentiga konfidensintervallet för 
andelen döda, intervallen beräknas på motsvarande sätt för de andra andelarna. 
 

olyckorantalettotala
dödaantalet

1,96
olyckorantalettotala

dödaantalet
∗±  

 
 

5.2 Resultat 
Av de studerade polisrapporterna klassades 78 räckesolyckor som olyckor med en 
räckesavslutning. Efter att ha räknat upp antalet olyckor med lindriga 
personskador med två och antalet olyckor med egendomsskador med fem erhölls 
180 olyckor mot en räckesavslutning. Drygt 5% av de totalt 3 393 räckes-
olyckorna från 1994 t.o.m. 1996 skulle således vara olyckor med räckets 
avslutning. Eftersom bara de mer säkra fallen tagits med kan 5% vara en för låg 
skattning. Ett antal fall hittades där bilen möjligen kunde ha kört på avslutningen, 
andelen räckesolyckor med påkörning av räckesavslutning skulle kunna vara ca 
7%. Bland de mer säkra fallen svarade olyckor med räckets avslutning för 3 
dödsolyckor och 6 svåra personskadeolyckor per år (när hänsyn tas till samtliga 
passagerare, inte bara föraren). Tas även de inte fullt så troliga fallen med skulle 
det vara 3,7 dödsolyckor per år och 10 svåra personskadeolyckor per år. Vidare 
studeras enbart de mer troliga olyckorna med en räckesavslutning. 

Av de 78 olyckorna med en avslutning (utan uppräkning) har 56 bilar träffat 
räckets avslutning på höger sida om körbanan, 13 på vänster sida, 3 har träffat 
avslutning på räcke som delar två körbanor, 4 räckesavslutning i en refug och 2 
har träffat på okänd sida. Det största antalet personbilar som har träffat en 
räckesavslutning har således träffat denna på höger sida. Andelen avkörningar av 
polisrapporterade olyckor på det statliga vägnätet som sker till vänster är 37% och 
till höger 63% (VITS). Detta betyder att det borde vara större risk att träffa en 
räckesavslutning till höger än till vänster, men att avslutningar till vänster träffas 
relativt ofta. 

En jämförelse mellan skadekonsekvenserna av att köra på ett vägräcke (träffat 
räcket varsomhelst, även avslutningen) och att köra på avslutningen, samt ett 
försök till jämförelse mellan skadorna orsakade av olika typer av avslutning 
gjordes. Vid jämförelse av kollisioner med olika typer av avslutning kan 
hastigheten spela roll om denna är ojämnt fördelad mellan de grupper som 
jämförs. Därför studerades även hastighetens betydelse. 

Tabell 5.2.1 visar antal och andel förare som dött, skadats svårt, skadats 
lindrigt och ej skadats efter att ha kört på ett vägräcke med tillhörande konfidens-
intervall. Tabell 5.2.2, 5.2.3, och 5.2.4 visar motsvarande för samtliga olyckor 
med en räckesavslutning, olyckor med en räckesavslutning där fordonet inte kört 
upp på räcket respektive olyckor med en avslutning där fordonet kört upp på 
räcket. 

För samtliga räckeskollisioner är andelen döda och svårt skadade förare 
tillsammans 6,2%. Motsvarande siffra för påkörning av en räckesavslutning är 
12,7%. 
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Tabell 5.2.1: Fördelningen av dödade, skadade och oskadade förare i samtliga 
räckesolyckor under perioden 1994 t.o.m. 1996. 

 Antal förare Antal förare per 
år 

Andel 95-procentigt 
konfidensintervall 

Död  48  16  1,4% 1,0%–1,8% 
Svårt skadad  164  55  4,8% 4,1%–5,6% 
Lindrigt skadad  702  234  20,7% 19,2%–22,2% 
Oskadad  2479  826  73,1% 70,2%–75,9% 
Totalt   3393  1131  100%  
 
 
Tabell 5.2.2: Fördelningen av dödade, skadade och oskadade förare i samtliga 
olyckor med en räckesavslutning under perioden 1994 t.o.m. 1996. 

 Antal förare Antal förare per 
år 

Andel 95-procentigt 
konfidensintervall 

Död  8  3  4,4% 1,4%-7,5% 
Svårt skadad  15  5  8,3% 4,1%-12,6% 
Lindrigt skadad  67  22  37,2% 28,3%-46,1% 
Oskadad  90  30  50,0% 39,7%-60,3% 
Totalt   180  60  100%  
 
 
Tabell 5.2.3: Fördelningen av dödade, skadade och oskadade förare i olyckor 
med en räckesavslutning där bilen inte kört upp på räcket under perioden 1994 
t.o.m. 1996. 

 Antal förare Antal förare per 
år 

Andel 95-procentigt 
konfidensintervall 

Död  6  2  4,8% 1,0%-8,6% 
Svårt skadad  6  2  4,8% 1,0%-8,6% 
Lindrigt skadad  55  18  44,0% 32,3%-55,6% 
Oskadad  58  19  46,4% 34,5%-58,3% 
Totalt   125  42  100%  
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Tabell 5.2.4: Fördelningen av dödade, skadade och oskadade förare i olyckor 
med en räckesavslutning där bilen kört upp på räcket under perioden 1994 t.o.m. 
1996. 

 Antal förare Antal förare 
per år 

Andel 95-procentigt 
konfidensintervall 

Död  2  1  3,6% -1,4%-8,7% 
Svårt skadad  9  3  16,4% 5,7%-27,1% 
Lindrigt skadad  12  4  21,8% 9,5%-34,2% 
Oskadad  32  11  58,2% 38,0%-78,3% 
Totalt   55  18  100%  
 

I figur 5.2.1 visas de 95-procentiga konfidensintervallen för andelen döda, 
svårt skadade, lindrigt skadade och icke skadade för samtliga räckesolyckor och 
för samtliga olyckor med en avslutning. Andelarna visas som ett streck i mitten av 
varje konfidensintervall. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 5.2.1. 95-procentiga konfidensintervall för andelen döda, svårt skadade, 
lindrigt skadade och oskadade förare i alla räckesolyckor respektive alla olyckor 
med en räckesavslutning.  

 
I figuren syns att olyckor mot en avslutning har en högre andel döda, svårt 

skadade och lindrigt skadade och en lägre andel oskadade. Andelarna för döda och 
svårt skadade är dock inte signifikant skilda. Det får ändå anses säkrare att köra på 
räcket så som det är avsett än att köra på avslutningen.  

I kapitel 7.2, tabell 7.2.2 och 7.2.3, ses också att risken för minst en skadad 
person i fordonet och andelen skadade och döda är högre för olyckor med en 
avslutning än för räcket i övrigt. Värdena är också högre än vid en avkörning utan 
kollision med vägräcke. 
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I figur 5.2.2 visas de 95-procentiga konfidensintervallen för olyckor med en 
räckesavslutning där personbilen inte har kört upp på vägräcket och för olyckor 
med en avslutning där bilen har kört upp på räcket.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.2.2. 95-procentiga konfidensintervall för andelen döda, svårt skadade, 
lindrigt skadade och oskadade förare i olyckor med en räckesavslutning där bilen 
kört upp på räcket (troligen nedböjd avslutning) respektive där bilen ej har kört 
upp (troligen tvär avslutning). 
 

I figuren syns att det inte föreligger någon skillnad för döda mellan de två 
grupperna. För oskadade täcker konfidensintervallen varandra nästan helt. 
Andelarna svårt skadade och lindrigt skadade skiljer sig mer mellan de två 
grupperna men är inte signifikant skiljda. Man kan skönja en antydan till att 
föraren oftare får svåra skador om bilen åker upp på räcket och oftare får lindriga 
skador om bilen inte åker upp på räcket. 

Hastigheten har naturligtvis betydelse för skadans svårighet. I figur 5.2.3 visas 
95-procentiga konfidensintervall för andelen av olika svårhetsgrader per 
hastighetsbegränsning. Mönstret är att risken att dödas eller skadas svårt är större 
med högre hastighet.  
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Figur 5.2.3. 95-procentiga konfidensintervall för andelen döda, svårt skadade, 
lindrigt skadade och oskadade förare i olyckor med en avslutning vid 
hastighetsbegränsning 50, 70, 90 respektive 110 km/h. 

 
Anledningen till att nedböjda räckesavslutningar (antaget p.g.a. uppkörning på 

räcket) ger fler svårt skadade kan delvis bero på att nästan 30% av dessa olyckor 
har inträffat på 110-vägar mot 6% för tvära avslutningar, se tabell 5.2.5. Tabell 
5.2.5 är beräknad på icke uppräknade olyckor. 
 
Tabell 5.2.5.  Olyckornas fördelning över hastighetsbegränsningar för de som 
kört upp på räcket respektive de som inte kört upp. Siffran inom parantes anger 
antal bilar i varje cell. 
 Hast. 

begr. 50 
Hast. 

begr. 70 
Hast. 

begr. 90 
Hast. 

begr. 110 
Okänd 

hast. begr. 
Summa 

Inte kört  
upp på räcket  

13% 
(7) 

34% 
(18) 

45% 
(24) 

6% 
(3) 

2% 
(1) 

100% 
(53) 

Kört upp på 
räcket 

16% 
(4) 

20% 
(5) 

32% 
(8) 

28% 
(7) 

4% 
(1) 

100% 
(25) 

 
En annan anledning kan vara att personbilen krockar med det som räcket ska 

skydda genom att bilen kommer bakom räcket efter att ha kört upp på det. Som 
ses i tabell 5.2.6, beskrivning av olyckor där föraren dött och tabell 5.2.7, 
beskrivning av olyckor där föraren skadats svårt, förekommer händelsen att man 
kört upp på räcket oftare bland svårt skadade. Händelsen att man kört upp på 
räcket förekommer dock mer sällan vid olyckor där föraren dött.  
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Tabell 5.2.6.  Beskrivning av olyckor där föraren dött.  
Vägverks-
region 

Hast. 
begr. 

Slag av kollision Händelse efter kollisionen med räcket Räckets 
placering  

Sydöst 110  Mot avslutning  Voltat i jordvallen, träd uppslitet, 
avliden person utanför bilen 

Höger 

Väst Okänd Mot avslutning  Stannat nära räckets avslutning Höger 
Väst 110 Upp på räcke Ner från räcket krockat med 

betongfundament och träd 
Höger 

Väst 70 Mot avslutning Med fronten in i räcket, bilen snurrat 
på vägen, föraren kastades ur bilen 

Höger 

Väst 110 Mot avslutning Hamnat bakom räcket och flugit över 
cykelvägen under bilvägen 

Vänster 

Stock-
holm 

70 Mot avslutning Rakt på avslutningen, bilen klövs Mitt/refug 

Stock-
holm 

90 Mot avslutning/ 
över räcke 

Bakom räcket, påkörning 
belysningsstolpe 

Höger 

Mitt 110 Upp på räcke In i betongfundament Höger 
 

Hälften av de dödade har krockat med något bakom räcket, se tabell 5.2.6. Tre 
av de dödade har stannat kvar på vägbanan. De två som dött efter att ha kört upp 
på ett vägräcke har också kolliderat med ett hårt föremål. Av de fem döda förarna 
som inte kört upp på räcket har två kolliderat med ett hårt föremål. 
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Tabell 5.2.7.  Beskrivning av olyckor där föraren skadats svårt.  
Vägverks-
region 

Hast. 
begr. 

Slag av kollision Händelse efter kollisionen med räcket Räckets 
placering  

Skåne 90 Upp på räcket 
 

Ner på gångväg, mot gångtunnelns 
vägg 

Höger 

Sydöst 70 Upp på räcket 
 

Ner på slänten, voltat ner på en cykel 
& gångväg 

Höger 

Väst 90 Upp på räcket 
 

Ner från räcket på slänten, bilen rullat 
runt 

Höger 

Väst 90 Snett mot 
avslutningen 

I diket påkörning viltstängsel Höger 

Väst 70 Mot avslutning Stannat Höger 
Väst 70 Upp på räcke Ner i diket på staket Höger 
Väst 90 Upp på räcke Ner i diket, mot ett träd Höger 
Väst 90 Mot avslutning Bilen träffat med sidan, snurrat halvt 

varv, låg på sidan 
Vänster 

Stock-
holm 

90 Upp på räcke Voltade ner i diket, hamnade slutligen 
på taket 

Höger 

Mälar-
dalen 

90 Upp på räcke Åkte ner efter 25 m, åkte ner i 
slänten, stannade längst ner i slänten 
ca 50 m från vägen och 10 m under 
vägnivå. 

Höger 

Mitt 70 Mot avslutning Kört loss balk från pelare Vänster 
Mitt 90 Mot avslutning 

med sidan 
Krockade med sidan, bilen vek sig 
runt kanten 

Höger 

Mitt 110 Mot avslutning Stannat Höger 
Mitt 110 Upp på räcke Voltat ner i brant slänt Höger 
Norr 50 Gränslade låga 

delen av räcket 
Utför en slänten, korsar cykelbana, 
blir hängande över diket 

Höger 

 
Av de åtta som kört upp på räcket och skadats svårt hade två kört på ett hårt 

föremål bakom räcket, se tabell 5.2.7. Av de sju som inte kört upp på räcket och 
som skadats svårt hade en kört på ett hårt föremål. Anledningen till att nedböjda 
räckesavslutningar ger fler svårt skadade kan inte sägas ligga i att bilarna i högre 
grad kör på ett hårt föremål efter att de har kört upp på ett vägräcke.  

En liknande studie om räckesavslutningar har gjorts i Oklahoma, USA (Gattis, 
Verghese, och Toothaker, 1993) där olyckor från 1988 t.o.m. 1991 användes. 
Även där har olycksrapporter gällande räckesolyckor studerats för att försöka se i 
vilka olyckor en räckesavslutning träffats. En fjärdedel av räckesolyckorna var 
förmodade olyckor med en avslutning. Videofilm av vägarna användes för att 
bestämma vilken typ av räckesavslutning som körts på. 

De flesta olyckorna var mot tvär eller mot en nedsänkt avslutning. På vägar 
med mittremsa var risken att träffa en räckesavslutning på höger sida ungefär lika 
stor som att träffa en avslutning på mitträcket. På vägar utan mittremsa var det 
60% som träffat räckesavslutningen på höger sida. I de flesta olyckorna träffade 
bilen med fronten eller med sidan. Ungefär 17% av olyckor med en avslutning var 
dödsolyckor eller medförde invalidiserande skador. 
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Ungefär en fjärdedel till en tredjedel av olyckorna ledde till att bilen rullade 
eller voltade. Man fann att det fanns ett samband mellan typ av avslutning, 
förekomst av rullning och/eller voltning och skadans svårhetsgrad. Skadorna blev 
svårare när fordonet hade rullat/voltat för både olyckor med tvär och nedsänkt 
avslutning. Rullning/voltning förekom i högre utsträckning med en nedsänkt 
avslutning, man kunde dock inte påvisa att det blivit svårare skador när en 
nedsänkt avslutning träffats. När ett fordon hade rullat eller voltat var skadorna 
svårare om tvär avslutning träffats än om en nedsänkt avslutning träffats, denna 
skillnad var dock inte signifikant.  
 
 
6  Mittremsor/mitträcken på motorvägar 
6.1  Metod och databeskrivning 
Olika typ av mittremsa/mitträcke har kunnat analyserats med hjälp av en 
datasammanställning gjord av Vägverket. Denna datasammanställning gjordes 
ursprungligen för att finna de mest trafiksäkra motorvägarna för att där möjligen 
höja hastighetsgränsen. Detta utmynnade i rapporten Förutsättningar för att tillåta 
högre hastighet än 110 km/tim på de säkraste motorvägarna, (Vägverket, a, 
1999). Datasammanställningen är uppställd i längre sammanhängande vägavsnitt 
där mittremsan i stort sett är densamma. För varje vägavsnitt finns trafikarbetet i 
miljon axelparkilometer, antal olyckor samt antal döda, svårt och lindrigt skadade 
personer för alla olyckor respektive olika olyckstyper. Materialet utgörs av 100 
sträckor som tillsammans utgör 40 744 miljoner axelparkilometer, 8 782 olyckor 
(exklusive grenvägar och inklusive viltolyckor), 3 008 personskadeolyckor och 79 
mötesolyckor. 

Analysen är en jämförelse mellan olycks- och skadekvoter för vägar med olika 
mittremsa/mitträcke.  
 

 
6.2  Resultat  
Den genomsnittliga olyckskvoten för de undersökta motorvägarna (exklusive 
viltolyckor) är 0,22 med en personskadeolyckskvot som är 0,076 personskade-
olyckor per miljon axelparskilometer. I stort sett var tredje polisrapporterad 
trafikolycka är en olycka med personskada. 

I tabell 6.2.1 och figur 6.2.1 redovisas andelen mötesolyckor av samtliga 
motorfordonsolyckor samt andelen av de skadade som skadats i mötesolyckor. 
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Tabell 6.2.1.  Andelen mötesolyckor av samtliga motorfordonsolyckor samt 
andelen av de skadade som skadats i mötesolyckor. 
Typ av mittremsa/mitträcke Andel mötesolyckor 

av samtliga olyckor 
Andelen av de skadade 

som skadats i 
mötesolyckor 

Mittremsa <4m utan räcke 2,0% 5,5% 
Mittremsa 8-12m utan räcke 1,7% 4,6% 
Mittremsa >12 utan räcke 1,2% 2,8% 
Betongbarriär 0,1% 0,9% 
Stålbalk äldre (betongpelare) 1,2% 0,5% 
Stålbalk yngre (W-profil) 0,7% 1,4% 
Stållina 1,0% 2,4% 
Totalt 0,9% 2,0% 
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Figur 6.2.1.  Andelen mötesolyckor av samtliga motorfordonsolyckor samt 
andelen av de skadade som skadats i mötesolyckor. 

 
Andel kodade mötesolyckor, konflikt med mötande fordon, utgör som framgår 

av tabell 6.2.1 endast storleksordningen två procent om mitträcke saknas och 
mittremsan är smal och lägre andel där mittremsan är bredare. Vid 
mitträcke/barriär är andelen mötesolyckor omkring en procent. Andelen av de 
skadade i mötesolyckor utgör tre till drygt fem procent av totala antalet skadade 
om mitträcke saknas, och en halv till drygt två procent om mitträcke/barriär finns. 
Andelen skadade framstår som hög på motorvägar med stållineräcken och extremt 
låg på motorvägar med stålbalksräcke fäst på betongpelare. I det senare fallet kan 
förklaringen till den låga andelen skadade ligga i att stålbalksräcke fäst på 
betongpelare ofta förekommer där det är relativt breda mittremsor och nästan 
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alltid är det då fråga om två räcken mellan körbanorna vilket försvårar 
överkörning till andra körbanan.  

Andelen mötesolyckor och skadade i mötesolyckor är således av en 
storleksordning som maximalt skulle kunna förändra antalet olyckor med omkring 
1% och antalet skadade med storleksordningen 3% om mitträcke finns eller 
saknas. Det skulle krävas enorma datamängder för att statistiskt säkerställa en 
sådan skillnad.  

I Vägverket, a (1999) som bygger på samma data står: ”Räcken i mittremsan 
har enligt inventeringen lägre skaderisk för de allvarligaste olyckstyperna.” 
”Mittremsa med mitträcke är sannolikt bättre än bred mittremsa utan räcke. 
Analysen styrker tidigare hypoteser.”  

Är det då någon skillnad mellan olika typer av motorvägar om man ser till 
samtliga olyckstyper? Olyckor skapas på olika sätt men generellt gäller att den 
dominerande olyckstypen är singelolyckor. En viss mängd av mötesolyckorna blir 
genom mitträcket singelolyckor eftersom fordonet stoppas av mitträcket och 
aldrig kommer över på mötande körbana. Dessa olyckor får då i genomsnitt lägre 
svårhetsgrad. Enkelt uttryckt kan sägas att minskningen av mötesolyckor 
kompenseras av en ökning av singelolyckor. Den ursprungliga händelsen kan ju 
vara densamma. Ett fordon som kommer över på motsatt sida utan att påverka 
mötande fordon definieras som en singelolycka. Olyckor där mötande trafik 
påverkar beteendet hos föraren och händelsen slutar i en trafikolycka definieras 
som en mötesolycka. 

Tabell 6.2.2 visar antal polisrapporterade olyckor per miljon axelparkilometer, 
antal polisrapporterade personskadeolyckor per miljon axelparkilometer och antal 
skadade per personskadeolycka. I figur 6.2.2 och 6.2.3 visas antal olyckor och 
personskadeolyckor per miljon axelparkilometer även grafiskt och med 
95-procentigt konfidensintervall.  
 
Tabell 6.2.2.  Antal polisrapporterade olyckor och antal polisrapporterade 
personskadeolyckor per miljon axelparkilometer samt antal skadade per 
personskadeolycka (samtliga olyckstyper exklusive vilt). 
Typ av mittremsa/mitträcke Polisrapp. 

olyckor per 
milj. axelparkm 

Personskade- 
olyckor per milj. 

axelparkm 

Skadade per 
personskade-

olycka 
Mittremsa <4 m utan räcke 0,193 0,064 1,41 
Mittremsa 8-12 m utan räcke 0,238 0,087 1,74 
Mittremsa >12 utan räcke 0,193 0,081 1,61 
Betongbarriär 0,233 0,093 1,52 
Stålbalk äldre (betongpelare) 0,218 0,084 1,55 
Stålbalk yngre (W-profil) 0,233 0,079 1,47 
Stållina 0,218 0,062 1,54 
Totalt 0,222 0,076 1,52 
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Figur 6.2.2. Polisrapporterade olyckor per miljon axelparkilometer med 
95-procentiga konfidensintervall för motorvägar med olika typ av mittremsa. 
 

I figur 6.2.2 ses att olyckskvoterna på motorvägar med mittremsa smalare än 4 
meter utan räcke och mittremsa bredare än 12 meter utan räcke är låga och att de 
med 95% säkerhet är signifikant lägre än vissa av de andra motorvägarna med 
andra mittremsor/mittbarriärer. Här har alla olyckor studerats och skillnaderna 
behöver inte bero på mittremsan/mittbarriären. Motorvägar med bred mittremsa är 
byggda senare och är därför antagligen på det hela taget mer trafiksäkra. Med 
tanke på detta borde även motorväg med yngre stålbalk ha en lägre olyckskvot, så 
är dock inte fallet. 
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Figur 6.2.3. Antal personskadeolyckor per miljon axelparkilometer med 
95-procentiga konfidensintervall för motorvägar med olika typ av mittremsa. 

 
I figur 6.2.3 ses att personskadeolyckskvoten för motorvägar med mittremsa 

smalare än 4 meter och stållineräcke är låga. Mittremsa smalare än 4 meter är 
signifikant skild från betongbarriär. Stållina är signifikant skild från alla de övriga 
bortsett från mittremsa smalare än 4 meter. De vägar som har fått stållina är just 
motorvägar med smal mittremsa, kanske är detta förklaringen till att 
personskadeolyckskvoten är så lika för de två.  

Skadekvoten, antal skadade per miljon axelparkilometer och motsvarande 
kvoter för döda, svårt skadade och lindrigt skadade studerades även. Av figur 
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6.2.4 ses att dödskvoten på motorvägar utan mitträcke/mittbarriär är större än på 
vägar med. 
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Figur 6.2.4:  Antal skadade per miljon axelparkilometer uppdelat efter 
skadegrad och typ av mittremsa. 
 

Ovanstående beräkningar baseras på axelparkilometer som särskilt för 
motorvägar är en kraftig överskattning av antalet fordonskilometer. Antalet 
fordonskilometer är ca 13% lägre än antalet axelparkilometer. Den genom-
snittliga olyckskvoten uttryckt i miljoner fordonskilometer blir då 15% högre eller 
0,222*1,15=0,255 resp. 0,087 för personskadeolyckor.  

Ytterligare en studie på olycksmaterialet från de franska motorvägarna gjordes 
(Martin et al, b, 1997). Man har här jämfört stålräcke med betongbarriär i mitten 
av motorvägen på sträckor där mittbarriären har bytts från stålräcke till 
betongbarriär. Efter bytet steg andelen fordon med minst en skadad person per 
olycka från 10,5% till 16,2%. Det relativa risken att skadas i ett fordon där 
kollisionen skedde mot betong jämfört med stål beräknades till 1,9 när hänsyn 
togs till typ av olycka och motorväg samt väderförhållanden. Relativa risken var 
signifikant skild från 1 med 95% säkerhet.  

I en rapport, se Schoon (1999) som referat INRETS (1993), som rörde olyckor 
med betongbarriär och stålbalksräcke på motorväg har man studerat andelen 
olyckor med voltning. Ingen skillnad mellan andelen olyckor med voltning för 
betong och stålräcke kunde ses för sidoräcken. Däremot var det skillnad för 
betong och stålräcken som mitträcke. Andelen olyckor med voltning var för 
betong 20% och för stål 8%. Schoon (1999) menar att det är möjligt att om 
andelen olyckor med voltning var samma för betongbarriär och stålräcke skulle 
olyckornas svårhet vara samma för de två räckestyperna, detta eftersom Schoon 
antagligen anser att voltning ger svårare skador.  
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7 Övriga undersökningar av sidoområdet  
7.1 Metod och databeskrivning 
En analys av om några olika sidoutformningar har inverkan på olyckors utfall 
gjordes med hjälp av två datainsamlingar som gjorts av Vägverket. Eftersom man 
inte kan se vilka fordon som har kört av vägen i detta material har i stället 
singelolyckor studerats. Detta torde vara en bra approximation eftersom nästan 
alla fordon i singelolyckor kommer utanför körbanan (Nilsson och Wenäll, 1997).  

Den första datasammanställning gäller motorvägar och är den som användes i 
kapitel 6. Förutom trafikarbetet, antal olyckor, antal döda och skadade personer 
och typ av mittremsa finns sidoområdet i övrigt angivet för varje sträcka. Andelen 
bank och jordskärning är angivet i procent av vägsträckan som är en meter eller 
mer över respektive under omgivande marknivå. Omgivningen är angiven som 
skog, öppen eller blandad. Eftersom singelolyckor används här kommer både 
avkörning till höger och vänster med. Det är emellertid bara avkörningar till höger 
som är av intresse eftersom endast sidoområdet till höger i vägens framriktning 
har inventerats. Hur sidoområdet ser ut på andra sidan vet man alltså inget om. De 
fordon som kör av och hamnar i mittremsan är heller inte av intresse. Antalet 
singelolyckor var 4 374 stycken. I singelolyckorna har 79 personer dött, 365 
skadats svårt och 1 622 skadats lindrigt. 

Analysen är gjord med linjär regression där olika beroende variabler provats. 
De beroende variablerna utgörs av: 

• Olyckskvot för singelolyckor. 
• Skadekvot7 för singelolyckor. 
• Skadekvot för dödade8 i singelolyckor. 
• Skadekvot för svårt skadade i singelolyckor. 
• Skadekvot för dödade och svårt skadade i singelolyckor. 
• Skadekvot för lindrigt skadade i singelolyckor. 
• Antal dödade och skadade personer per olycka för singelolyckor. 

 
De förklarande variablerna utgörs av: 
• Procent av väglängden som är bank. 
• Procent av väglängden som är jordskärning. 
• Omgivning uppdelat i skog, öppet och blandat.  

 
Samma analys har även gjorts på en annan sammanställning av Vägverket för 

13-meters vägar. Här är singelolyckor en bättre approximation av avkörnings-
olyckor eftersom sidoområdet är inventerat på båda sidor om vägen. Avkörningar 
såväl till höger som till vänster är således intressanta. Materialet utgörs av 173 
sträckor som tillsammans utgör 38 756 miljoner axelparkilometer. Antalet 
personer som dött i singelolyckor var 94 stycken och antalet som dött eller skadats 
svårt var 675 stycken. Här utgörs de beroende variablerna av: 

• Skadekvoter för dödade i singelolyckor. 
• Skadekvoter för dödade och svårt skadade i singelolyckor. 

 
                                                 
7 Skadekvot = antal skadade inklusive dödade dividerat med trafikarbetet i miljoner 
axelparkilometer. 
8 Skadekvot för dödade = antal dödade dividerat med trafikarbetet i miljoner axelparkilometer.  
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De förklarande variablerna utgörs av: 
• Procent av väglängden som är bank över en meter och som inte har räcke 

eller A/B9 utformning. 
• Procent av väglängden med bergsskärning utan räcke eller utan A/B 

utformning med skärning djupare än en meter. 
• Procent av väglängden med farligt sidoområde, t.ex. mycket trumändar, 

stolpar, grova stenar och dylikt.  
• Omgivning som ovan.  
 
 

7.2 Resultat 
Av de olika sidoområdesvariablerna bank, jordskärning, omgivning, farligt 
sidoområde och bergsskärning fanns ett signifikant samband mellan bank, farligt 
sidoområde respektive omgivning och vissa olycks- och skadekvoter med 95% 
säkerhet. Sambanden är dock små, koefficienterna för bank och farligt sidoområde 
är av storleksordningen 10-4 (båda variablerna är i procent, 1–100). Det vill säga, 
ökar procentandelen väg för bank eller farligt sidoområde med en procentenhet 
kommer olyckskvoten/skadekvoten att stiga med storleksordningen 10-4; ökar 
procentandelen med 100 procentenheter kommer olyckskvoten/skadekvoten att 
stiga med storleksordningen 10-2. Skulle sidoområdet ändras från skog till öppet 
(0,1 variabel) skulle skadekvoten minska med storleksordningen 10-3. Se även 
Brüde och Wretling (1998). 

Vägverket analyserade i samband med utredningen att finna de säkraste 
motorvägarna (Vägverket, a, 1999) de olika sidoområdestyperna A, B och C. Man 
fann att sidoområdestyp A hade genomgående låg skaderisk och att 
sidoområdestyp B hade högst skaderisk, se tabell 7.2.1. 

 
Tabell 7.2.1:  Skadekvoter för olika sidoområdestyper.  
 Källa: Vägverket, a (1999). 
Hastighet/ 
sidoområdes-
typ7 

Dödade 
och svårt 
skadade 

Dödade och 
svårt skadade 
i singelolyckor

Trafik-
arbete
10 

Skade-
kvot11  

Skade- 
kvot, 
singel 

DSS-
kvot12  

DSS-
kvot, 
singel 

110/A  128  68 7646 0,089 0,051 0,017 0,009 
110/B  74  45 3229 0,113 0,056 0,023 0,014 
110/C  506  284 24314 0,119 0,053 0,021 0,012 
Alla 110  711  400 35441 0,111 0,053 0,020 0,011 
 

Enligt de simuleringar som gjorts av avkörning utför olika släntlutningar har 
flackare slänter, avrundade släntkrön och avrundade dikesbottnar visat sig bättre 
ur trafiksäkerhetssynpunkt. Se Förbättring av vägens sidoområde (Vägverket, b, 
1999, koncept) för en utförligare sammanställning. 

I Ragnarsson (1989) har bl.a. bankhöjder simulerats och man fann att 
bankhöjden inte verkar spela så står roll för olyckans utgång. Inte ens vid så höga 
bankar som 15 meter verkar det bli så allvarliga följder. 
                                                 
9 Se bilaga 1. 
10 Trafikarbete i miljon axelparkilometer 
11 Skadade per miljon axelparkilometer 
12 Dödade (D) och svårt skadade (SS) per miljon axelparkilometer 
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I studien av Martin et al (1997) fann man att det förekom högre värden på 
olyckans svårhetsgrad (minst en skadad person i fordonet) vid avkörning vid bank 
eller diken än vid andra vägmiljöer utan vägräcke (bankar över fyra meter och 
sträckor med hårda föremål har vägräcken), se tabell 7.2.2 och 7.2.3. Båda 
tabellerna är uppdelade efter den första händelsen i olyckans händelseförlopp. 
 
Tabell 7.2.2:  Relativa riskerna med 95-procentiga konfidensintervall från 
multipel logistisk regression. Källa: Martin et al, a (1997). 
Höger sida Relativa risken Konfidensintervall på 95% 
Vägräcke 
          Utmed räcket 
          Räckets avslutning 
 
Utan vägräcke 
     Höger sidoområde: 
            Samma höjd 
            Jordskärning 
            Bank 

 
1 

2,86 
 
 
 

2,03 
2,39 
2,59 

 
 

2,41-3,39 
 
 
 

1,73-2,37 
2,12-2,70 
2,28-2,94 

 
 

Tabell 7.2.3. Svårhetsgraden för olyckor uppdelat efter händelseförloppet. 
Källa: Martin et al, a (1997). 
Höger sida Procent skadade Procent  

dödade 
Antal fordon 

Vägräcke 
     Utmed räcket 
     Räckets avslutning 
 
Utan vägräcke 
     Höger sidoområde: 
            Samma höjd 
            Jordskärning 
            Bank 

 
9,3 
25,3 

 
 
 

18,0 
20,8 
22,5 

 
1,2 
6,9 

 
 
 

2,6 
2,2 
2,5 

 
6385 
553 

 
 
 

1095 
2111 
1856 

Totalt höger sida 14,9 2,0 12000 
 

I tabellerna ser man att den relativa risken respektive andelen med minst en 
skadad i fordonet har högre värden då olyckan skett vid bank eller vid 
jordskärning än då sidoområdet är i samma höjd som vägen (höjdskillnaden 
mellan vägen och sidoområdet överstiger inte 0,5 meter). Andelen olyckor med 
döda är dock lägre då olyckan skett vid bank eller vid jordskärning. Det lägsta 
värdet på relativa risken och andelen olyckor med skadade eller döda är då 
fordonet kolliderat med ett vägräcke (inte avslutningarna inräknade) och det 
högsta är då fordonet kolliderat med räckets avslutning. De relativa riskerna för 
bank, jordskärning, samma höjdnivå som vägen och räckets avslutning är alla 
signifikant skilda från den relativa risken för att köra på utmed ett vägräcke med 
95% säkerhet. 

Förekomsten av voltning/vältning analyserades vid olika sidoutformningar, se 
tabell 7.2.4. Voltning/vältning förekom enligt Martin et al signifikant mer där det 
inte fanns vägräcke (alla fordon sammanräknat). Tittar man enbart på lastbilar och 



32 VTI rapport 453 

bussar fanns inte detta mönster. Dessa tyngre fordon har också högre andel 
vältning än personbilar. Jordskärning gav den högsta andelen vältning för såväl 
personbilar som lastbilar. 
 
Tabell 7.2.4. Voltning/vältning uppdelat efter händelseförloppet. Källa: Martin 
et al, a (1997). 

Personbilar Lastbilar och bussar Höger sida 
% voltning/ 

vältning 
antal % voltning/ 

vältning 
antal 

Vägräcke 
     Utmed räcket 
     Räckets avslutning 
 
Utan vägräcke 
     Höger sidoområde: 
            Samma höjd 
            Jordskärning 
            Bank 

 
8,1% 
21,4% 

 
 
 

22,6% 
32,4% 
22,1% 

 
5674 
449 

 
 
 

935 
1857 
1606 

 
25,2% 
34,0% 

 
 
 

30,9% 
39,7% 
19,1% 

 
667 
103 

 
 
 

152 
237 
243 

Totalt höger sida 16,4% 10521 30,3% 1402 
 

Behovet av vägräcken på vägbankar undersöktes av Glennon och Tamburri 
(1967). De studerade singelolyckor i Kalifornien, dels från 1963 utför bankar utan 
påkörning av hårda föremål, dels mot vägräcken på bankar under 1963 och 1964. 
En regressionsekvation anpassades till skadeindexet för olyckor utför bank där 
bankhöjd och släntlutning utgjorde de förklarande variablerna. 
 

Skadeindex SI för givna förhållanden beräknades som: 
 

N
EDO6S25DSI ++=  

 
D = antal dödsolyckor  
S = antal personskadeolyckor  
EDO = antal egendomsolyckor  
N = totalt antal olyckor  

 
Data som användes till regressionsanalysen visas i bilaga 2. Olika vikter för 

döds- och personskadeolyckor samt egendomsolyckor vid beräkning av SI 
användes. Även semi-logaritmiska och logaritmiska anpassningar prövades. 
Nedan redovisas den linjära regressionen, med vikterna 1, 6 och 25. För övriga 
regressionsanpassningar se bilaga 2. 

 
SI = 2,649 + 0,018*h + 3,075*s 
 
SI = skadeindex 
h = bankhöjd i fot 
s = släntlutning (bankhöjden/längden) 
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Enligt regressionsekvationen skulle en utflackning av slänten från 1:3 till 1:5 
ge en minskning av skadeindexet med 0,41. En höjning av banken med en meter 
skulle ge en ökning med 0,06 i skadeindex, en höjning med två meter skulle ge en 
ökning med 0,12 i skadeindexet. För att få samma förändring i skadeindex som 
utflackning av slänten från 1:3 till 1:5 ger, krävs en förändring av bankhöjden med 
ca sju meter. 

Förhållandena för att ett vägräcke ska vara nödvändigt analyserades genom att 
sätta in SI för vägräcke i regressionsekvationen för den logaritmiska ekvationen 
(bästa anpassningen där den multipla korrelationskoefficienten (R) var 0,80 och 
standardavvikelsen var 0,91) med vikterna 1, 6 och 25. I figur 7.2.1 ses den 
resulterande regressionslinjen vilken visar när vägräcke har samma SI som givna 
bankhöjder och släntlutningar. Vid ett SI för en given bankhöjd och släntlutning 
över kurvan ger ett vägräcke lindrigare skador och vid ett SI under kurvan ger ett 
vägräcke större skador. Vid de högre bankhöjderna och flackare släntlutningarna 
har kurvan extrapolerats. För en släntlutning på 1:3 skulle det enligt figuren vara 
mer trafiksäkert att ha ett vägräcke på bankar över ca 9 meter. 
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Figur 7.2.1. Förhållanden när vägräcke ger högre respektive lägre skadeindex 
än vägbank vid olika höjd och släntlutning. Källa: Glennon och Tamburri (1967), 
omarbetad. 

 
Pigman och Agent (1991) räknade på kostnadseffektiviteten för vägräcken 

respektive bankar. De använde sig dels av Glennon och Tamburris data och dels 
av ett dataprogram kallat ROADSIDE. Vid en hastighet av 80 km/h och 
släntlutning 1:2 varierade bankhöjden, där ett vägräcke var det mest kostnads-
effektiva, från 12 meter vid ÅDT 250 till 4,6 meter vid ÅDT över 5000, se tabell 
7.2.5. Vid brantare släntlutningar var vägräcke alltid det mest kostnadseffektiva 
vid en bankhöjd över ca 1,5 meter. Vid släntlutningar på 1:3 eller flackare var 
vägräcke inte nödvändigt. 
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Tabell 7.2.5:  Trafikflöde och bankhöjd där ett vägräcke ska vara det mest 
kostnadseffektiva vid släntlutning 1:2. Källa: Pigman och Agent (1991), 
omarbetat. 

Trafikflöde (ÅDT) Bankhöjd över 
 250 12,0 m 
 500 9,5 m 
 1000 7,3 m 
 2000 6,1 m 
 3000 5,5 m 
 4000 5,2 m  
 5000 4,9 m 
 >5000 4,6 m 
 

 
 

8 Diskussion 
8.1  Sidoräcken och sidoområdet 
Det är inte praktiskt möjligt att analysera sambandet mellan avkörningsolyckors 
svårighet och vägens sidoutrymme där sidoutrymmet växlar. Hela länken bör ha 
samma sidoutrymme. 

Många undersökningar visar att vägräcken normalt är mer trafiksäkra än 
sidoområdet i allmänhet. Mer vältning förekommer också utan räcke och mest vid 
jordskärning. För motorcyklister är dock inte vägräcken säkrare än sidoområdet i 
allmänhet. Sannolikheten för dem att skadas är ca dubbelt så stor om de kör på ett 
vägräcke vid avkörningen.  

Andra undersökningar där behovet av vägräcken på bankar har analyserats 
visar att banken ska vara relativt hög för att ett vägräcke ska vara mer trafiksäkert. 
Eftersom vägbankar i allmänhet inte har den höjd där vägräcke skulle vara det 
mest trafiksäkra går dessa resultat mot de resultat som säger att vägräcken oftast 
är mer trafiksäkert än sidoområdet i allmänhet. Det har därför inte gått att bedöma 
vid vilken höjd en bank med en given släntlutning ska ha räcke. 

Både simuleringar och studier av olyckor visar att flacka sidoområden är 
säkrare. Gjorda studier visar också att bankhöjden har betydelse för en 
avkörningsolyckas utgång men att släntlutningen har större betydelse än 
bankhöjden. Andelen bank och andelen farligt sidoområde har en signifikant 
inverkan på avkörningsolyckors konsekvenser. Vid större förändringar av de båda 
andelarna ges en viss förändring av vissa olycksmått. Sambanden är positiva, det 
vill säga ökar andelen bank eller andelen farlig sidoområde ökar olycksmåtten. 

Av övriga sidoområdesvariabler som analyserades var även omgivning 
signifikant där skog gav svårare följder än öppen terräng. Ändrades denna 
variabel från skog till öppet minskade skadekvoten med storleksordningen 10-3. 
Jordskärning och bergsskärning gav ingen påverkan på olyckornas utgång. 
Jordskärning har här mätts som andel av en vägsträcka och man vet inte hur höga 
jordskärningarna är. Resultatet pekar inte på att jordskärning inte skulle ha någon 
betydelse, utan kanske bara på att jordskärningarna i analyserad data är för låga 
för att påverka avkörningsolyckor.  
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Vid regressionsanalys med andel bank etc. har singelolyckor i stället för 
avkörningsolyckor använts. Detta är en bra approximation för 13-metersvägar 
men inte för motorvägar där en del fordon kör av vägen till vänster och inte till det 
inventerade sidoområdet till höger om vägen. Detta kan göra att samband som 
finns mellan avkörningsolyckor till höger och sidoområdet döljs. 
 
 
8.2  Räckesavslutningar 
Drygt en tredjedel av de döda och svårt skadade hade kolliderat med ett hårt 
föremål på andra sidan räcket, denna händelse förekom både efter att bilen kört 
upp på räcket och när den inte gjort det. Räcket skyddar således inte alltid för det 
som det ska. 

I försöket att jämföra nedböjda avslutningar med tvära användes de olyckor där 
bilen kört upp på räcket respektive inte kört upp. Det är inte säkert att alla olyckor 
med nedböjd avslutning har resulterat i en rampeffekt och inte att alla avslutningar 
har varit nedböjda där bilen kommit upp på räcket. Anledningen till att nedböjda 
avslutningar ger fler svårt skadade kan delvis bero på att de nedböjda 
avslutningarna förekommer där hastighetsbegränsningen är högre. 

Ungefär 17% dödades eller fick invalidiserande skador av alla olyckor mot en 
räckesavslutning i studien från Oklahoma. I föreliggande studie var det 13,5% 
som dödades eller skadades svårt efter att kört på en räckesavslutning. Eftersom 
alla svårt skadade inte blir invalider är skillnaden större än skillnaden mellan 17% 
och 13,5%. Detta kan till stor del förklaras av att bilbältesanvändningen är lägre i 
USA än i Sverige. 

En fjärdedel, 25%, av räckesolyckorna i Oklahomastudien var olyckor mot en 
avslutning, i föreliggande studie 5%. Eftersom bara de mer säkra fallen tagits med 
kan 5% vara en för låg skattning. Ett antal fall hittades där bilen möjligen kunde 
ha kört på avslutningen. Andelen olyckor med en avslutning överstiger dock 
troligen inte 7% av totala antalet räckesolyckor.  
 
 
8.3 Mittremsor/mitträcken på motorväg 
När det gäller att förhindra mötesolyckor ser mittremsa med mitträcke/barriär bäst 
ut. Om mitträcke saknas är breda  mittremsor är bättre än smala. Betongbarriär är 
bland det analyserade materialet det mest verksamma mot mötesolyckor. 
Betongbarriärer ger dock större skador vid påkörning än andra mitträcken. 
Trafiksäkerheten som helhet skilde sig för vissa motorvägar med olika 
mittremsor/mitträcken. Detta behöver dock inte bero på själva mittremsan utan 
kan bero på andra faktorer. 
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Sidoområdestyper och släntlutningar 
 
 
Sidoområdestyp A (Vägutformning 94 del 5 Sektion) är dimensionerad så att 
avkörande fordon ska löpa mycket liten risk att välta. Detta innebär mycket 
mjuk utformning med släntlutning 1:6 eller flackare. Typ A utformas med 
täckdike. 
 
Sidoområdestyp B är dimensionerad så att avkörande fordon ska löpa liten risk 
att välta. Detta innebär mjuk utformning med släntlutning 1:4 eller flackare. Typ 
B kan utformas med täckdike eller öppet dike. 
 
Sidoområdestyp C är dimensionerad så att avkörande fordon löper risk att välta. 
Typ C har vid landsbygdsförhållanden normalt 1:3-slänt med öppet dike. 
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Skärning  
 
 
Sidoområdestyp A. Källa: Vägutformning 94 del 5 Sektion. 
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Sidoområdestyp A. Källa: Vägutformning 94 del 5 Sektion. 
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Data och resultat från Glennon och Tamburris analys om 
vägbankar 
 
Tabell 1.  Data som användes för regressionsanalyserna. Källa: Glennon och Tamburri 
(1967), omarbetad. 

Kategori av jordbank Antal olyckor 
Bankhöjd 
(fot) 

Höjd kategori Släntlutning Döds-
olyckor 

Personskade-
olyckor 

Egendoms-
olyckor 

Totalt  
SI 

1-6-25 

1-5 3 
3 
3 
3 
3 
3 

0,200 (1:5) 
0,250 (1:4) 
0,333 (1:3) 
0,500 (1:2) 
0,667 (1:1,5) 
1,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
4 
22 
10 
1 

9 
7 
6 
20 
7 
3 

11 
9 
10 
42 
17 
4 

1,91 
2,11 
3,00 
3,62 
3,94 
2,25 

6-10 8 
8 
8 
8 
8 
8 

0,200  
0,250  
0,333  
0,500  
0,667  
1,000 

0 
1 
0 
1 
2 
1 

2 
4 
5 
34 
42 
19 

2 
3 
5 
31 
27 
5 

4 
8 
10 
66 
71 
25 

3,50 
6,50 
3,50 
3,94 
4,63 
5,76 

11-20 15 
15 
15 
15 
15 

0,250  
0,333  
0,500  
0,667  
1,000 

1 
0 
5 
3 
1 

1 
6 
75 
73 
14 

3 
3 
44 
41 
9 

5 
9 
124 
117 
24 

6,80 
4,33 
4,98 
4,73 
4,88 

21-30 25 
25 
25 
25 
25 

0,250  
0,333  
0,500  
0,667  
1,000 

0 
0 
1 
8 
1 

1 
0 
33 
42 
21 

1 
2 
22 
28 
5 

2 
2 
56 
78 
27 

3,50 
1,00 
4,38 
6,17 
5,78 

31-40 35 
35 
35 

0,500  
0,667  
1,000 

1 
1 
1 

22 
20 
5 

5 
8 
4 

28 
29 
10 

5,80 
5,65 
5,90 

41-50 45 
45 
45 

0,500  
0,667  
1,000 

0 
2 
0 

3 
18 
10 

3 
7 
1 

6 
27 
11 

3,50 
6,12 
5,55 

51-70 60 
60 
60 

0,500  
0,667  
1,000 

0 
3 
2 

8 
25 
3 

4 
6 
2 

12 
34 
7 

4,33 
6,80 
10,00 

71-100 85 
85 
85 

0,500  
0,667  
1,000 

1 
0 
1 

6 
20 
4 

3 
3 
2 

10 
23 
7 

6,40 
5,37 
7,28 

101-150 125 
125 
125 

0,500  
0,667  
1,000 

0 
0 
1 

1 
16 
7 

1 
3 
1 

2 
19 
9 

3,50 
5,22 
7,68 

151-200 175 
175 
175 

0,500  
0,667  
1,000 

0 
1 
3 

2 
7 
8 

0 
3 
0 

2 
11 
11 

6,00 
3,36 
11,20 

201-500 350 
350 

0,667  
1,000 

1 
5 

6 
7 

1 
0 

8 
12 

7,75 
13,90 

 
 
Data grupperades och kategoriserades för att förbättra säkerheten på SI i varje kategori av 
bankhöjd och släntlutning. Det SI som användes i regressionen var medelvärdet i en viss 
kategori. 
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Tabell 2.  Regressionsekvationer från de olika anpassningarna, Källa: Glennon och 
Tamburri (1967), omarbetad. 
Svårighets 
vikterna 

Ekvatio
nstyp 

Regressionsekvation Standard 
avvikelse 

Multipel  
korrelations-
koefficient 
(R)  

linjär SI=1,988+0,012*h+1,933*s 0,656 0,791 
semi-log SI=2,250+1,433*log(h)+2,061*log(s) 0,705 0,753 

 
1-4-17 

log-log log(SI)=0,413+0,149*log(h)+0,278*log(s) 0,440 0,794 
linjär SI=2,189+0,017*h+2,851*s 0,970 0,788 
semi-log SI=2,679+2,020*log(h)+3,064*log(s) 1,071 0,734 

 
1-5-25 

log-log log(SI)=0,505+0,164*log(h)+0,329*log(s) 1,070 0,785 
linjär SI=2,649+0,018*h+3,075*s 0,966 0,804 
semi-log SI=3,146+2,185*log(h)+3,316*log(s) 1,032 0,772 

 
1-6-25 

log-log log(SI)=0,566+0,160*log(h)+0,324*log(s) 0,913 0,804 
linjär SI=2,565+0,0190*h+3,341*s 1,108 0,785 
semi-log SI=3,151+2,326*log(h)+3,566*log(s) 1,190 0,747 

 
1-6-28 

log-log log(SI)=0,572+0,164*log(h)+0,336*log(s) 1,272 0,790 
linjär SI=2,787+0,068*h+9,578*s 4,163 0,750 
semi-log SI=3,618+7,625*log(h)+9,773*log(s) 4,690 0,667 

 
1-10-100 

log-log log(SI)=0,806+0,235*log(h)+0,467*log(s) 18,841 0,738 
 
 
 
 

Figur 1. Den linjära- semi-logaritmiska- och logaritmiska regressionslinjen. Källa: 
Glennon och Tamburri (1967), omarbetad. 
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Figur 2.  Regressionslinjerna från linjär regression med olika vikter för dödsolyckor, 
personskadeolyckor och egendomsolyckor. Källa: Glennon och Tamburri (1967), omarbetad. 
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