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Omslag: VTI/Hejdlösa bilder 

Förord 

Längre och tyngre fordon på vägarna skulle kunna ge stora transport- och samhällseko-
nomiska vinster. I ett pågående VTI-projekt, benämnt Sammodalitetsprojektet, så 
genomförs bl.a. en samhällsekonomisk uppskattning av effekten av att tillåta längre och 
tyngre lastbilar. En central del av Sammodalitetsprojektet är trafiksäkerhetsanalyser och 
värdering av riskerna med längre och tyngre fordon. Vidare överväger Trafikverket att 
tillåta längre och tyngre lastbilar på vissa vägar förutsatt att de inte påverkar trafik-
säkerheten negativt. Syftet med studierna i denna rapport har således varit att undersöka 
säkerhetseffekten av fordonslängd, speciellt med avseende på olycksrisken vid 
omkörningar. 

Denna rapport beskriver upplägg och resultat från intervjuer med lastbilsförare av 
längre och normallånga lastbilar, en simulatorstudie och en fältstudie. Simulatorstudien 
har finansierats av och ingått som en del i Sammodalitetsprojektet. Fältstudien har 
utförts som ett enskilt projekt beställt av Trafikverket. Fältstudien, och intervjuer med 
lastbilsförare, har genomförts i nära samarbete med projektet En Trave Till (ETT). I 
ETT-projektet så testkörs det så kallade ETT-fordonet, med dispens, i Norrbotten under 
en treårsperiod med start från början av 2009. ETT-fordonet är 30 meter långt, har en 
bruttovikt på 90 ton och kan lasta 50 procent mer än traditionella virkesfordon.  

 

Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till dessa studier. 

 

Linköping och Göteborg, november 2011 

 

Jesper Sandin 
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Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon 

av Jan Andersson, Linda Renner, Jesper Sandin, Carina Fors, Niklas Strand, 
Mattias Hjort, Jonas Andersson Hultgren och Sverker Almqvist 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 

Detta arbete avser att bedöma om en introduktion av längre och tyngre lastbilskombina-
tioner, på 30 meter, på det svenska vägnätet kan leda till trafiksäkerhetsproblem – sär-
skilt i samband med omkörningar. Trafiksäkerhetsbedömningen kommer dels att ta sin 
utgångspunkt från mätbara förändringar i hastighet och tidsmarginaler vid omkörningar, 
dels medtrafikanternas och lastbilsförarnas upplevda situation. Konflikttekniken, som 
påvisar hur olika typer av incidenter är relaterade till faktiska olyckor, används för att 
bedöma parametrarnas tidsmarginal och omkörningshastighet. 

I rapporten presenteras fyra olika studier: en fokusgruppsintervju med förare av dagens 
tunga lastbilar, en intervjustudie med förare av de längre lastbilskombinationerna samt 
en simulatorstudie och en fältstudie med fokus på omkörningssituationer.  

Fokusgruppsintervjun syftar till att få en uppfattning om de trafiksäkerhetsproblem som 
existerar med dagens tunga lastbilar, medan intervjustudien fokuserar på hur lastbils-
förarna upplever att trafiksäkerheten påverkas av det längre fordonet. Förare av dagens 
tunga lastbilar upplever många problem och återkommer till medtrafikanterna som ett 
övergripande problemområde. Förarna som kört de längre lastbilskombinationerna 
upplevde dock inte några icke-hanterbara effekter av det längre fordonet, men tycker att 
det generellt behövs mer planering och framförhållning. De tror att skylten bak på 
fordonet som varnar medtrafikanterna har en positiv påverkan. Organisation, arbets-
miljö och fordonets utrustning är också av stor vikt. 

Simulatorstudien studerar omkörningssituationer på 2+1-väg, dels med en längre last-
bilskombination (30 m), dels med ett normallångt referensfordon (18,75 m). Resultaten 
visar att det är avståndet från den bakre delen av lastbilen till avsmalningen (där vägen 
åter blir enfält) som påverkar personbilsförarens omkörningsbeslut, oavsett lastbilens 
längd. Om den bakre delen på lastbilen är i samma position, framkom att personbils-
förarna hade signifikant kortare tidsmarginaler när de körde om den längre fordons-
kombinationen jämfört med den normallånga. Omkörningshastigheten var dock samma; 
117 km/tim.  

Fältstudien studerar också omkörningssituationer med en längre lastbilskombination 
som är 30 m (som med dispens satts i trafik) och ett referensfordon (24 m), både på 
2+1-väg och på vanlig landsväg. Omkörande trafik filmades, dels för att kunna studera 
omkörningsbeteende, dels för att få kontakt med de omkörande personbilsförarna. De 
som kört om har inte upplevt att trafiksäkerheten har påverkats i någon mån av den 
längre lastbilskombinationen, flera mindes inte ens att de kört om den. Datapunkterna 
var relativt få, särskilt för referensfordonet. Inga statistiska skillnader hittades för 
omkörningshastighet eller tidsmarginaler. Hastigheterna var dock mycket höga för båda 
fordonen. Däremot visar den okulära bedömningen en liten överrepresentation av 
andelen kritiska situationer för den längre fordonskombinationen på landsväg; dock inte 
på 2+1-väg. 
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Slutsatsen är att det existerar vissa tendenser som pekar på att den längre fordonskombi-
nationen kan påverka trafiksäkerheten negativt, särskilt på landsväg. Dessa ska dock 
inte övertolkas eftersom datamängderna är små och studierna är gjorda i specifika situa-
tioner under specifika förhållanden. En slutsats av studien är att ytterligare studier 
behövs för att på ett mer entydigt och säkert sätt avgöra om och när eventuella negativa 
effekter på trafiksäkerheten erhålls. Inte oväsentligt är också att införandet av extra 
långa fordon reducerar det totala antalet tunga fordon på vägnätet. 
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Traffic safety effects when overtaking 30 metre trucks 

by Jan Andersson, Linda Renner, Jesper Sandin, Carina Fors, Niklas Strand, 
Mattias Hjort, Jonas Andersson Hultgren and Sverker Almqvist 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 

The purpose of this report is to investigate if the introduction of extra-long and heavy 
vehicles has an effect on traffic safety on Swedish roads, especially in relation to 
overtaking. Traffic safety effects will be measured in terms of road user behavior 
concerning speed and accelerations and time slots. Road user experiences and heavy 
truck drivers’ experiences will also be studied. The traffic conflict technique presents 
how time-to-collision and speed are related to accidents and near accidents. The traffic 
conflict technique will be used as a starting point for the discussion on how the 
introduction of extra-long trucks might affect traffic safety. 

The report presents four empirical studies: a focus group interview study with heavy 
truck drivers, an interview study with drivers of extralong trucks, a simulator study and 
a field study. The simulator study and the field study focus on overtaking. 

The purpose with the focus group interview is to investigate if the heavy truck drivers 
(that do not drive the extra-long trucks) have an opinion on how extra-long vehicles 
might have an impact on traffic safety. The purpose with the interviews of drivers of 
extra-long trucks is to grasp the experiences they have of the extra-long trucks. Truck 
drivers that do not drive extra-long trucks believe that the introduction of extra-long 
trucks will create a number of traffic safety problems especially in terms of conflicts 
with ordinary road users. The drivers of extra-long trucks do not experience the 
problems that ordinary truck drivers predict. The problems they experience can be taken 
care of with more planning (thinking ahead). They also believe that the traffic sign on 
the back of the extra-long vehicle has a positive effect. The truck company, working 
environment and truck equipment are other important aspects mentioned by the drivers 
of the extra-long vehicles. 

The simulator study investigates overtaking situations on a 2+1-road, with extra-long 
trucks (30 m) and an ordinary truck (18.75 m). The results reveal that the distance from 
the back of the truck to the point where only one lane exists affects car drivers’ decision 
to overtake, independently of truck length. If the back of the truck is in the same 
position, the time slot for a safe overtaking was reduced significantly for extra-long 
trucks compared to ordinary trucks. Overtaking speed was, however, the same (approxi-
mately 117 km/h).  

The field study also studies overtaking situations with an extra-long vehicle (30 m) 
(with a license to drive on a specific road) and a reference vehicle (24 m), on a 2+1 road 
and an ordinary 2 lane road. Overtaking vehicles were video recorded with the purpose 
to measure overtaking behaviour but also in order to be able to contact the road users by 
telephone. The overtaking personal car drivers did not experience a traffic safety 
conflict on the road at hand. They did not even remember overtaking an extra-long 
vehicle. The number of data points was relatively few, especially for the reference 
vehicle. No significant differences were obtained for overtaking speed or time slots. The 
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overtaking speed was, however, relatively high for both trucks. On the other hand video 
analyses revealed a small overrepresentation of critical time slots for critical overtakings 
of the extra-long truck on a normal road, but not for the 2+1 road.  

The conclusion is that there exist small tendencies which point in the direction of 
enhanced traffic safety problems with the introduction of extra-long trucks. The results 
should, however, not be overinterpreted since the number of data point was few and 
collected in specific situations and in specific conditions. A conclusion is also that more 
research is needed. Not to be forgotten is the reduction of the number of trucks on the 
road if extra-long trucks will be permitted. 
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1 Bakgrund 

Detta arbete är en del av ett trafiksäkerhetsarbete som fokuserar på konsekvenserna av 
att tillåta fordon av större längder, på 30 meter, trafikera vägnätet i Sverige. Fyra olika 
delstudier presenteras i denna rapport; en fokusgruppsintervju med förare av tunga 
(normallånga) lastbilar, en intervjustudie med förare som kört fordon av de större 
längderna samt en simulatorstudie och en fältstudie som båda fokuserar på omkörnings-
situationer. De studier som presenteras i rapporten har gemensamt fokus på eventuella 
trafiksäkerhetseffekter. 

Simulatorstudien ingår som en del i Sammodalitetsprojektet, vilket syftar till att under-
söka möjligheterna att effektivisera godstransportsystemet genom att använda större 
dimensioner för olika fordonskombinationer på väg och järnväg. Andra delar i 
Sammodalitetsprojektet är att studera de företags- och samhällsekonomiska effekterna 
på respektive trafikslag av att använda större dimensioner för olika fordonskombina-
tioner. Viktiga delar av projektet består i att simulera effekter på gods- och trafikflödet, 
bland annat i internationella korridorer samt att ta fram effektsamband som visar hur 
olika typer av kostnader påverkas av fordonsstorlek. Detta gäller kostnader för 
infrastruktur, miljö och inte minst trafiksäkerhet. En central del av Sammodalitets-
projektet är trafiksäkerhetsanalyser och värdering av riskerna med längre och tyngre 
fordon. En del av detta arbete är knutet till pågående pilotprojekt, till exempel 
Skogforsks ”En Trave Till” -projektet (ETT-projektet). VTI bistår pilotprojekten med 
expertkunskaper samt hämtar information för de analyser som ska göras inom ramen för 
Sammodalitetsprojektet. 

Fältstudien är ett enskilt projekt beställt av Trafikverket. Det föreligger ett intresse från 
Trafikverket att studera längre och tyngre fordonskombinationer för landsvägs-
transporter i Sverige (och Europa) av transport- och samhällsekonomiska skäl. För att 
studera olika typer av effekter som en förändring av fordonskombinationerna kan föra 
med sig, pågår forskning kring denna typ av förändringar. Det finns av naturliga skäl 
ingen relevant empiri i Sverige eller ens i världen som visar hur längre och tyngre 
fordon påverkar, till exempel trafiksäkerheten, för den typ av fordon och de omkör-
ningssituationer som kommer att studeras här. Det är därför angeläget, ur ett samhälls-
perspektiv, att stödja forskningsinsatser som bygger upp kunskap kring hur ett möjligt 
införande av längre lastbilar påverkar trafiksäkerheten. 

 
1.1 Dagens tunga lastbilar 

Den tunga lastbilstrafiken är ett av de större trafiksäkerhetsproblemen i Sverige. Tunga 
lastbilar är involverade i cirka 20 procent av alla vägtrafikolyckor (Vägverket, 2002). 
Per körd kilometer med tung lastbil omkommer tre till fyra gånger fler personer jämfört 
med personbil eller lätt lastbil. Varje år omkommer cirka 100 personer i kollisioner där 
tunga lastbilar är inblandade. Från år 1996 till 2005 ökade trafikarbetet med tung lastbil 
med 20 procent. Även hastigheten, som är av avgörande betydelse både för olycksupp-
komst och skadekonsekvens, har i medel ökat något för både tunga lastbilar och 
personbilar. (Vägtrafikinspektionen, 2006) 

Den högsta tillåtna lastbilslängden och totalvikten för tung trafik i Sverige är 
25,25 meter och 60 ton, vilket är ett undantag från EU-standarden på 18,75 meter och 
40 ton. Regeringen gav, under år 2007, VTI i uppdrag att utreda vilka effekter dagens 
långa lastbilar har på transportsystemet i Sverige och vilka konsekvenserna skulle bli 
om EU-standarden införs i Sverige. I utredningen ingick trafiksäkerhetseffekter, vilka 
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beräknades med statistik från faktiska olyckor mellan åren 2003 och 2005. Enligt 
studien kommer trafiksäkerheten att försämras och antalet trafikdödade att öka, om 
Sverige inrättar sig efter EU-standarden. Detta eftersom antalet tunga fordon skulle 
behöva öka för att frakta samma mängd gods. En minskad längd och vikt för tunga 
fordon skulle alltså totalt sett leda till fler olyckor. Det bör dock noteras att bortfallet i 
olycksrapportering ofta är betydande. (VTI, 2008) 

 
1.2 Omkörning av tung trafik 

Fordonshastigheten är en mycket viktig faktor i trafiksäkerhetssammanhang, generellt 
ökar risken med högre hastigheter. Hastigheten är samtidigt betydelsefull för framkom-
lighet och effektivitet inom transportnäringen. Det finns således tydliga intressekonflikt-
er när fordonshastigheter kommer till diskussion.  

Med dagens moderna fordon, både lastbilar och personbilar, som är mycket potenta har 
förutsättningarna till viss del ändrats vad gäller vanlig landsvägskörning. Lastbilars 
egenskaper ifråga om att hålla en trafikrytm, liknande den som personbilstrafiken, har 
förbättrats med utvecklade motorer och drivlinor. Genom att närma sig personbilars 
rytm och körsätt har samtidigt förutsättningarna för omkörningar av lastbilarna föränd-
rats. Med längre lastbilskombinationer skulle dessa förutsättningar förmodligen skapa 
ytterligare svårigheter för omkörande.  

Även om hastighetsdifferenserna mellan lastbilar och personbilar minskat kommer det 
ändå att för de flesta personbilsförare finnas intresse och vilja att köra om lastbils-
ekipaget. Det finns flera faktorer till detta och en naturlig förklaring till viljan att köra 
om är att lastbilar inte får köra fortare än 80 km/tim på landsväg, medan skyltad 
hastighet ofta är 90 km/tim. Exempel på sådana faktorer som bidrar till omkörnings-
initiativ är (Evans, 1991): 

 Tidsfaktorn – bilföraren reagerar på att man förlorar tid vid att ligga bakom ett 
fordon som kör långsammare än vad man själv tänkt sig 

 Komfort/Bekvämlighet – att följa efter en lastbil innebär begränsat synfält i 
körriktningen. Vid dåligt väder gör smuts och däckssprut sikten begränsad och 
kräver väl fungerande vindruterengöring med torkare och spolning. Nedsmuts-
ning av strålkastare kan bidra till sämre ljus, särskilt under klimatsäsongen då 
salt används för halkbekämpning. Vintertid är snörök efter stora fordon även ett 
besvärande siktproblem 

 Information/säkerhet – att ligga bakom ett stort fordon med nämnda siktbegräns-
ningar innebär också att bilförarens informationsinhämtning via skyltar och 
vägmarkeringar också reduceras 

Köbildning – om trafikvolymen på vägen är någorlunda normal kommer det sannolikt 
att bildas en kortare eller längre kö efter lastbilen. För många bilister upplevs sådana 
situationer irriterande och initiativ till omkörningar uppstår. 

 
1.3 Konflikttekniken 

En utvecklad metod för att studera trafiksäkerhet är konflikttekniken, som påvisar hur 
olika typer av händelser är relaterade till faktiska olyckor (Almqvist, 2006; Ekman, 
1996; Hydén, 1987; Svensson, 1998).  
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Konflikttekniken är sannolikt den mest utvecklade indirekta metoden att kartlägga 
trafiksäkerhetsläget i befintlig miljö och trafik. Tekniken i sig bygger på förmågan att 
observera och registrera kritiska händelser i form av allvarliga konflikter i trafiken (s.k. 
”nästan-olyckor”).  

Fördelarna med denna realtidsmetod är en direkt och i de flesta avseenden mer repre-
sentativ beskrivning av ett förväntat olycksutfall för en viss trafikmiljö än traditionella 
olycksanalyser. Det är även möjligt att beskriva orsakssambanden i de registrerade 
händelserna, vilka kan användas i ett eventuellt förändringsarbete, av den fysiska miljön 
eller för beteendepåverkan av trafikanterna.  

Allvarliga konflikter är oönskade händelser i trafiken, som liksom olyckor kan beteck-
nas som ett sammanbrott i interaktionen mellan trafikanter och/eller miljö. Trafik-
olyckor och allvarliga konflikter följer i princip samma situationsförlopp (avseende 
kollisionskurs, hastighetsvariation, avvärjningsmanöver, tid etc.) med den skillnaden att 
tidsmarginalen för avvärjning var otillräcklig vid en olycka (och således tillräcklig, för 
att undvika en olycka, i en konfliktsituation). Baserat på jämförelser mellan inträffade 
olyckor och genomförda konfliktstudier har ett statistiskt samband mellan olyckor och 
allvarliga konflikter kunnat beläggas (Hydén, 1987). Genom det statistiska sambandet 
beräknades omräkningsfaktorer för några olika typfall av allvarliga konflikthändelser. 
Med några dagars konfliktstudier kan därför en risknivå beräknas för exempelvis en 
gatukorsning.  

Det inträffar allvarliga konflikter betydligt oftare än olyckor; 5 000–40 000 konflikter 
per polisrapporterad personskadeolycka – beroende på trafikmiljö och volym. Detta gör 
det därmed praktiskt möjligt att samla in data kring allvarliga konflikter för att beskriva 
trafiksäkerhetsläget och för att analysera och etablera kunskap kring olyckors uppkomst. 
Händelseförlopp som föregår olyckor är svårt att beskriva och även om man genomför 
haveriundersökningar är det oftast mycket svårt att skapa en realistisk uppfattning av 
händelseförloppet. Genom att använda konflikttekniken kan man i stor utsträckning 
bidra med kunskap om olycksförebyggande insatser och förmedla viktig information till 
projektörer av trafikmiljön. Konflikttekniken har sedan 1980-talet använts som ett 
diagnosinstrument och utvärderingsverktyg runt om i världen av yrkesverksamma inom 
trafiksäkerhet såväl som trafiksäkerhetsforskare.  

Konfliktstudier utförs av särskilt tränade observatörer som registrerar och klassificerar 
de beskrivna kritiska händelserna, trafikkonflikter, enligt definition som bygger på 
kollisionskurs, tid och hastighet. Om tiden för avvärjning i en situation mellan två 
trafikanter är lägre än ett gränsvärde (se figur 1) bedöms händelsen som en allvarlig 
konflikt. 
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Figur 1  Visar hur hastighet och tid till kollision påverkar allvarlighetsgraden av 
konflikten. 

 

I föreliggande simulator- och fältstudie där omkörningssituationer av långa lastbils-
kombinationer studeras, kan bedömningar av situationens allvarlighetsgrad göras genom 
att studera parametrarna hastighet och tid till kollision. 

 
1.4 Frågeställning 

Uppdraget avser att bedöma om en introduktion av längre och tyngre lastbilskombi-
nationer på svenska vägar kan leda till trafiksäkerhetsproblem, särskilt i samband med 
omkörningar. Trafiksäkerhetsbedömningen kommer att ta sin utgångspunkt från mät-
bara förändringar i medtrafikanternas hastighet och tidsmarginaler vid omkörningar, i 
samband med interaktion med lastbilar i allmänhet och det längre och tyngre 30-meters 
fordonet i synnerhet. Dessutom kommer både lastbilsförarnas och medtrafikanternas 
upplevelse och erfarenheter att studeras. 

Frågeställningen är om längre och tyngre fordon påverkar trafiksäkerheten och i så fall 
hur. Avsikten med detta arbete är att skapa en förståelse för om/hur ett införande av 
längre och tyngre fordon påverkar trafiksäkerheten. 
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1.5 Generellt upplägg av samtliga delstudier 

Fyra olika delstudier presenteras i denna rapport; en fokusgruppsintervju med förare av 
tunga (normallånga) lastbilar, en intervjustudie med förare som kört fordon av de större 
längderna samt en simulatorstudie och en fältstudie som båda fokuserar på omkörnings-
situationer. De studier som presenteras i rapporten har gemensamt fokus på eventuella 
trafiksäkerhetseffekter. 

Både i simulator- och fältstudien kommer resultaten av naturliga skäl vara starkt 
kopplade till vägtypen och trafikintensiteten. Studierna kan därför inte förväntas dras 
några generella slutsatser kring omkörningsbeteenden för övriga förekommande väg-
typer i Sverige.  

I en fältstudie är det heller inte möjligt att få kontroll på alla tänkbara aspekter som 
skulle kunna påverka resultatet, till exempel väder, trafikflöde och hastigheter. Därför 
genomförs även en simulatorstudie, vars styrka, bland annat, är att möjliggöra för en 
hög grad av systematik och kontroll. Simulatorstudien har givetvis också svagheter då 
det är en simulerad värld som presenteras för föraren. Dessa två studier, fältstudien och 
simulatorstudien, bör därför ses som kompletterande. Det innebär att resultaten från 
båda studierna tillsammans ger en mer utförlig förståelse för hur trafiksäkerheten kan 
komma att påverkas av längre och tyngre fordon. 

För att få ytterligare förståelse för hur trafiksäkerheten kan komma att påverkas genom-
fördes även en fokusgruppsintervju med förare av dagens tunga fordon och en intervju-
studie med förare av 30-meters fordon (som körs på dispens). Syftet med fokusgruppen 
var att få en uppfattning om de trafiksäkerhetsproblem som existerar med dagens tunga 
fordon och syftet med intervjustudien var att få en uppfattning om hur förarna av 
30-meters fordonen upplever att trafiksäkerheten eventuellt påverkas av den extra 
längden och tyngden. 

Fyra olika resultatredogörelser kommer därför att presenteras i denna rapport, i följande 
ordning: 

1. Fokusgruppsintervju med förare av tunga fordon 
2. Intervjustudie med förare av extra långa fordon 
3. Simulatorstudien 
4. Fältstudien 

 
1.6 Läsanvisningar 

I detta arbete presenteras fyra empiriska delar som initialt presenteras var för sig. Först 
presenteras fokusgruppsintervjun (kapitel 2) och därefter presenteras intervjuerna med 
förare som kör extra långa fordon (kapitel 3). Simulatorstudien följer därpå (kapitel 4) 
och slutligen fältstudien (kapitel 5). Samtliga delstudier har en metod, resultat och 
slutsatsavsnitt. Efter att samtliga delstudier redovisats kommer den slutgiltiga över-
gripande diskussionsdelen med avslutande slutsatser (kapitel 6).  

De längre och tyngre fordon, på 30 meter, som eventuellt kommer att införas i svensk 
trafik benämns i rapporten som extra långa fordon/fordonskombinationer/lastbilar. 
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2 Fokusgruppsintervju med förare av tunga fordon 

Det övergripande syftet med fokusgruppsstudien var att få en uppfattning om de trafik-
säkerhetsproblem som existerar med dagens tunga fordon. Syftet var också att få en bild 
av hur lastbilsförarna föreställer sig att trafiksäkerheten skulle kunna påverkas av att 
extra långa fordon, på 30 meter, börjar trafikera det svenska vägnätet. 

 
2.1 Metod fokusgruppsstudien 

Fyra förare av tunga fordon deltog i fokusgruppen. Samtliga hade mångårig erfarenhet 
som yrkesförare. Här följer en kort beskrivning av förarna: 

 BA Kör en 10 meters containerbil 

 TK Kör en 17 meters järntrailer. Arbetar bara natt 

 FW Kör en 24 meters lastbilssläp. Arbetar bara eftermiddag och natt 

 ML Kör en 24 meters långtradare. Kör bara natt. Kör en del spetsbyten (byter 
långtradare med annan förare). 

Dessa förare representerar populationen förare av tunga fordon.  

Fokusgruppsintervjun genomfördes i ett avgränsat rum med en moderator och en med-
hjälpare som förde anteckningar. Deras arbetsfördelning varierade över tid. Moderatorn 
inledde intervjun med att hälsa deltagarna välkomna och gav instruktioner till deltagar-
na om hur fokusgruppsintervjun skulle genomföras. I korthet initierades diskussionen av 
att moderatorn ställde en fråga som deltagarna sinsemellan diskuterade med varandra 
med minimalt inspel från moderatorn eller medhjälparen. När så behövdes trädde 
moderatorn in och ställde en ny fråga, bad om kompletterande information eller ledde 
diskussionen in på det som avsågs.  

Avsikten var att studera vilka upplevelser förare av tunga fordon har med avseende på 
trafiksäkerhet. Förarna hade dock inga erfarenheter av extra långa fordon. Därför in-
leddes fokusgruppsintervjun med upplevda problem med dagens tunga fordon. Därefter, 
och efter en presentation av extra långa fordon, fick förarna reflektera över potentiella 
problem med ett införande av dessa. Syftet med denna process var att undvika att 
förarna initialt målade upp en problemrymd utan att diskutera dagens problem alls eller 
göra det svårt att separera ut vad som de faktiskt upplever som ett problem idag och 
vilka problem som skulle kunna uppstå i och med ett införande av extra långa fordon.  

Dessa två huvudområden avhandlades, (1) problematik kring dagens tunga fordon och 
(2) eventuella problem med extra långa fordon, och för varje område diskuterades:  

a) infrastruktur 

b) kontext (situationsbetingelser) 

c) fordon 

d) förare 

e) medtrafikanter 

f) åkeri 

När detta avhandlats och moderator och medhjälpare var nöjda tackades förarna för sitt 
deltagande och erhöll en biobiljett som ersättning. 
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2.2 Resultat fokusgruppsstudien 

Resultaten nedan presenteras i samma ordning som fokusgruppen genomfördes (se 
strukturen ovan). 

För extra långa fordon presenteras endast problematik som är kopplat till den extra 
längden och tyngden på fordonet, det vill säga problem som redan finns med dagens 
tunga trafik upprepas inte. Ord eller meningar som presenteras mellan citationstecken 
(”) är citat hämtade från utsagor av förare som ingick i studien. 

 
2.2.1 Problem i dagsläget med tunga fordon 

Infrastruktur 

Exempel på infrastruktur som i dagsläget ger upphov till problem är: 

- vägbulor, avsmalningar och väghinder som kräver att man ”zick-zackar” 

- rondeller, om de är trånga och flerfiliga där personbilister försöker köra om inne i 
rondellen (rondeller kan annars vara till god hjälp) 

- korsningar, ”man kan inte vänta på en tillräckligt stor lucka utan måste vara lite 
fräck” 

- 2+1 vägar, när personbilister (och motorcyklister) försöker trycka sig emellan 
innan det blir enkelfiligt (annars en bra lösning). 

 
Kontext (situationsbetingelser) 

Exempel på kontext som i dagsläget ger upphov till problem är: 

- våta vägbanor bidrar till bländning då personbilister inte släcker dimljus och/eller 
bländar av helljus och extraljus ”kanske tänker de inte på att blända av när vajer-
räckena sitter mellan körfälten eller så tror de att lastbilsförarna inte blir bländade 
för att de sitter så högt upp – men det stämmer inte” 

- dåligt underhåll som leder till halka är ett generellt problem – varför ”försaltar” inte 
väghållarna? 

- halka skapar även problem då personbilister kör sakta (50 km/tim på 90-/110-
vägar). Dels kan det vara svårt för tunga fordon att hinna sakta ned i tid utan att köra 
av vägen, dels stoppar det upp fordon som måste ”ladda” inför uppförsbackar. 

 
Fordon 

Exempel på fordonsfaktorer som i dagsläget ger upphov till problem är: 

- långa start- och bromssträckor orsakar framför allt problem då andra trafikanter inte 
visar hänsyn utan exempelvis kör ut rakt framför ett tungt fordon 

- fellastade fordon (redan idag kör flera med fordon som andra lastat – detta verkar 
fungera bäst när föraren och lastaren känner varandra; även om förarna själva lastar 
sitt fordon kan det ibland vara svårt att veta vad lasten väger; det förekommer även 
problem med sned last samt tom lastbil med tungt släp oavsett vem som lastat). 
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Förare 

Exempel på förarfaktorer som i dagsläget ger upphov till problem är: 

- trötthet, vissa förare (framförallt den som jobbar varannan vecka natt och varannan 
vecka dag) uppger att de haft problem med trötthet, andra att trötthet inte är något 
större problem. Om de blir trötta stannar de och sover ett tag, men det förutsätter att 
man har tidsmarginaler och/eller vågar ringa chefen – kan vara svårt om man är ny 
på jobbet. 

 
Medtrafikanter 

Medtrafikanter är ett återkommande problem. Många gånger verkar det som om infra-
strukturen, kontexten eller de tunga fordonens begränsningar inte orsakar några större 
problem i sig utan att problemen uppstår i kombination med medtrafikanter som inte 
visar hänsyn. Exempel på sådana situationer är: 

- personbilister som försöker köra om i trånga rondeller 

- personbilister som försöker tränga sig förbi innan den tvåfiliga 2+1- vägen övergår 
till enfilig 

- personbilister som exempelvis kör ut alldeles framför ett tungt fordon utan att ta 
hänsyn till det tunga fordonets långa bromssträcka 

- personbilister som inte bländar av ljuset 

- personbilister (men även yrkestrafik) som kör förbi alldeles för nära och/eller fort 
då förare tvingats stanna och gå ut för att fixa något som gått sönder/krånglar 

- personbilister är ofta stressade och irriterade (kan t.ex. ligga bakom och tuta 
medan det tunga fordonet växlar upp). 

 
Åkeri/Uppdragsgivare 

- kör-/vilotider skapar problem ”är det verkligen vettigt att köra 9 timmar natt?” 

- det finns en stor kollegial sammanhållning vilket gör det lättare att exempelvis 
stanna och sova om man blir trött (”bilen kommer när den kommer så får chefen 
säga vad han säger”). 

 
2.2.2 Problem med extra långa fordon 

Genomgående förväntar sig förarna samma problem som i dagsläget men i vissa fall kan 
nya problem uppstå. 

 
Infrastruktur 

Exempel på infrastruktur som i framtiden kan ge upphov till problem är: 

- i alla korta och/eller trånga utrymmen kan det uppstå problem (ett fordons 
manövrerbarhet beror dock mer på fordonets konstruktion än på dess totala längd; 
förarna påpekar även att dessa extra långa fordon bör köras från A till B och inte 
köras omkring inne i städer etc.) 

- i icke reglerade korsningar förväntas ”längre väntan” på en tillräckligt stor lucka att 
åka ut i 
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- extra långa fordon med fler leder kommer ge upphov till fler döda vinklar där man 
inte kan se till exempel cyklister (förarna påpekar åter att extra långa fordon inte bör 
köras i stadstrafik) 

- extra långa fordon förväntas leda till ökade problem på 2+1 vägar (själva längden 
kommer också att göra det svårare för förarna att se vad som händer bakom deras 
fordon – t.ex. om någon privatbilist ligger och förbereder en omkörning). 

 
Kontext 

Exempel på kontext som i framtiden kan ge upphov till problem är: 

- i uppförsbackar och nedförsbackar förväntas extra långa fordon kräva mer av 
föraren men även här hänger det mer på konstruktionen än på längden/vikten i sig 
(extra långa fordonskombinationer med dragbilar förväntas ställa till problem medan 
extra långa lastbilar med släp inte tros skapa lika mycket problem) 

- i hala nedförsbackar förväntas extra långa och tunga fordon med fler leder öka 
risken för att fordonen viker ihop sig (när man bygger nya vägar gör man allt färre 
och mindre backar men på vissa ställen är det i dagsläget problem t.ex. Jönköpings-
backarna – ”det som fungerar där kommer att fungera överallt”) 

- i kraftig blåst förväntas extra långa fordon leda till en ökad risk för att fordonet ska 
börja ”vobbla”. 

 
Fordon 

Exempel på fordonsfaktorer som i framtiden kan ge upphov till problem är: 

- extra långa och tunga fordon ställer högre krav på däck, bromsar och framför allt 
service, underhåll och besiktning (t.ex. dagens bromsar är jättebra när de är nya och 
allt fungerar – men det är sällan allt fungerar – om man då har ännu längre/tyngre 
fordon där olika hjul bromsar olika mycket ökar risken att fordonet ställer sig på 
tvären). Förarna pekar här på vikten av lagstiftning samt ett ökat juridiskt ansvar hos 
fordonsägaren 

- det förväntas även uppstå problem om man får koppla ihop exempelvis en ny lastbil 
med ett gammalt släp och därmed blandar olika typer av bromsar – om de extra 
långa fordonskombinationerna ska bli säkra krävs det att de är nya och väl 
underhållna 

- med fler och flexiblare moduler ökar risken att man tvingas köra en tom lastbil med 
tungt släp alternativt med ett tomt mittensläp och ett tungt slutsläp – vilket är en 
dålig kombination 

- redan idag förekommer överlastning och med extra långa fordon förväntas denna 
öka ytterligare. Som motåtgärd föreslår förarna fungerande vågar i fordonen som 
dessutom skulle kunna kopplas direkt till färdskrivarbladet samt större juridiskt 
ansvar både hos åkerier och kunder. 

 
Förare 

Exempel på förarfaktorer som i framtiden kan ge upphov till problem är: 

- med fler nya fordonskombinationer finns risk för bristande utbildning. Redan idag 
finns det igen garanti för att man fått provköra alla olika fordonskombinationer – till 
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exempel trailer med ”link” under utbildningen. Att ha kört alla olika fordonskombi-
nationer borde vara del av körkortskravet (även för extra långa fordon). Extra långa 
fordon borde även ha en högre åldersgräns (t.ex. 30 år alt. 10 års erfarenhet av 
lastbil med släp) 

- att tvingas köra fler olika fordonskombinationer kan även detta leda till problem då 
olika fordonskombinationer beter sig på olika sätt och man vänjer sig vid de kombi-
nationer man oftast kör (t.ex. förväntas risken att man gör någon felkoppling att öka) 

- att stanna och sova när man blir trött förväntas bli svårare med extra långa fordon 
(redan idag är det svårt att hitta rastplatser där man kan stanna och sova). 

 
Medtrafikanter 

Vad gäller medtrafikanterna menade förarna att problemen inte kan bli mycket större än 
vad de redan är. Vad som behövs är framför allt att medtrafikanterna visar hänsyn och 
ger extra långa fordon det utrymme de behöver. Som åtgärd föreslås att alla skulle vara 
tvungna att åka med i ett tungt fordon som del av sin körkortsutbildning. 

 
Logistik 

Logistik var ett nytt område som förarna själva tog upp. 

- kör- och vilotider kan bli svårare att hålla med extra långa fordon om man inte 
bygger ut rastplatserna som redan idag är överfulla (t.ex. mellan Gränna och 
Ödeshög). Det behöver inte alltid vara välorganiserade rastplatser i anslutning till 
bensinstationer eller dylikt utan det räcker med ett extra ”körfält” där minst 20 last-
bilar kan köra av och stanna 

- det förväntas även bli större problem med förare som ställer av släpen på olämpliga 
ställen om antalet och storleken på rast- och uppställningsplatser inte byggs ut 

- en del terminaler måste också byggas om och behovet av rangerplatser i ytter-
kanterna av städerna kommer att öka. 

 
2.3 Slutsats fokusgruppintervju 

Förarna upplever ett stort antal problem med dagens tunga fordon och deras diskussion 
ger att den problematik som beskrivs, kan komma att öka i betydelse vid ett eventuellt 
införande av extra långa fordon. Det innebär i huvudsak att det är samma områden som 
är problematiska men det är graden av allvarlighet inom varje delområde som kan 
komma att förändras vid ett införande av extra långa fordon. 

Flertalet av de problem som förarna tar upp påverkar trafiksäkerheten indirekt och har 
med deras arbetssituation eller arbetsmiljö att göra, så som utbildning, rastplatser, last-
ning och underhåll av bromsar. Till exempel så upplever förarna att det idag är för lite 
utbildning i hantering av olika fordonskombinationer och om inga åtgärder sätts in kan 
detta komma att gälla även för extra långa fordon. För lite utbildning i hantering av 
extra långa fordon kan resultera i att körbeteendet inte optimeras och detta kan i sin tur 
leda till minskad trafiksäkerhet. Och om inte antalet stora rastplatser byggs ut kan det 
bli ännu svårare att hitta rastplatser för extra långa fordon, vilket i sin tur resulterar i 
tröttare förare som i sin tur resulterar i ett farligt körbeteende.  
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Direkta effekter på trafiksäkerhet av upplevda problem som beskrivs är rondeller, kors-
ningar och omkörningar där samspelet med medtrafikanter på ett direkt sätt äventyrar 
trafiksäkerheten. Förarna återkommer till medtrafikanter som ett problemområde. Det 
framgår inte i fokusgruppsintervjun att förarna är medvetna om det gemensamma ansvar 
som förare har vid de tillfällen (vävning) då tvåfältsvägen övergår till enfältsväg. Det 
framgår dock inte heller att de är omedvetna om detta gemensamma ansvar – det disku-
teras inte. Det verkar som om infrastrukturen, kontexten eller de tunga fordonens 
begränsningar inte orsakar några större problem i sig utan att problemen uppstår i 
kombination med medtrafikanter som inte visar hänsyn. Vad gäller extra långa fordon 
menade förarna dock att problemen inte kan bli mycket större än vad de redan är idag. 
Samtidigt förväntar sig förarna att extra långa fordon kommer att leda till ökade omkör-
ningsproblem på 2+1-väg samt att de kommer få svårare att se om till exempel en 
privatbilist ligger bakom lastbilen och förbereder en omkörning. 
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3 Intervjuer med förare av extra långa fordon 

Syftet med intervjuerna var att studera hur förare som redan idag kör extra långa fordon, 
på 30 meter, upplever hur trafiksäkerheten påverkas av den extra längden och tyngden. 
Denna datainsamling genomfördes för att fördjupa förståelsen för på vilket sätt ett 
eventuellt införande av extra långa fordon skulle kunna påverka trafiksäkerheten. Ett 
perspektiv är förarnas upplevelser av att köra extra långa fordon. 

Det extra långa fordon som förarna som medverkar i intervjustudien kör, är ett ETT-
fordon från Skogforsks ”En Trave Till” – projektet. ETT-fordonet är en 29,5 meter lång 
timmerbil, som kan lasta fyra timmertravar och har en bruttovikt på 90 ton. Fordonet 
kan därför lasta 50 procent mer än traditionella timmerbilar. ETT-fordonet testkörs med 
dispens mellan Överkalix och Piteå sedan början av 2009 och är försedd med skylten 
”Lång last” fram och bak. 

 
3.1 Metod intervjustudien 

Två manliga och en kvinnlig timmerbilsförare med erfarenhet av ETT-fordonet 
intervjuades. Deras ålder var 25, 38 och 53 år och de hade varierande erfarenhet som 
lastbilsförare. Den med kortast erfarenhet hade kört lastbilar i ett och ett halvt år och de 
övriga två hade kört i 18 respektive 25 år. Alla tre förarna hade kört ETT-fordonet i 
ungefär ett års tid. De hade även erfarenhet av att köra lastbilar inom andra områden, 
som till exempel fjärrbilar, godsbilar och grusbilar. Två av förarna körde fyra skift i 
veckan och en förare körde ett till två skift i veckan. Varje skift innebar en körsträcka på 
cirka 650 kilometer på vägsträckningar mellan Överkalix och Piteå, vilket i tid mot-
svarar ungefär tio timmar. Förarna uppskattade att en dags utbildning, i form av att åka 
med en annan förare med erfarenhet av ekipaget samt en vända själv var tillräckligt för 
att vänja sig vid den extra längden. 

Två av timmerbilsförarna hade genomgått en teoretisk endagsutbildning som handlade 
om att framföra ETT-fordonet. Därtill hade samtliga förare under sin verksamma tid 
även fått annan vidareutbildning inom områden som exempelvis sparsam körning och 
kyl- och frystransporter. Beträffande behovet av vidareutbildning för att framföra ETT-
fordonet ansåg förarna att det vore gynnsamt med information om hur körningen 
planeras med avseende på, till exempel bromssträckor, körning i korsningar och back-
ning. En av förarna tyckte att en certifiering enligt samma koncept som exempelvis 
traktorcertifiering kunde vara bra.  

De tre timmerbilsförarna intervjuades, var för sig, i Överkalix och Töre i anslutning till 
sin arbetsplats. Intervjun genomfördes i ett enskilt rum och kunde genomföras på ett 
ostört och önskvärt sätt. Förarna fick information om att deras svar inte kommer att 
redovisas enskilt utan tillsammans med de andra förarnas svar. Intervjun tog ungefär en 
timme och intervjuaren spelade in intervjun för att underlätta tolkningen av svaren. 
Förarna upplystes om att intervjuaren raderar det inspelade materialet efter det att 
intervjun är ned skriven på papper. Intervjun följde en utvecklad intervjumall, se 
bilaga 1, och behandlade i synnerhet trafiksäkerhet (för denna studies syfte) men även 
andra aspekter, såsom utbildning och förarstöd. 
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3.2 Resultat intervjustudie 

Resultaten sammanfattas under tre rubriker, trafiksäkerhet, framkomlighet och arbets-
miljö. 

 

Trafiksäkerhet 

Timmerbilsförarna ansåg inte att trafiksäkerheten påverkats nämnvärt negativt av den 
extra traven som ETT-fordonet tillför, jämfört med en konventionell timmerbil. Det 
framkom dock att den extra traven ställde lite extra krav på föraren till följd av att den 
är längre och tyngre. Det framhölls att det, generellt sett, krävdes något mer av plane-
ring och framförhållning. Exempelsituationer som lyftes fram var vägsträckningar i 
uppförslut där det inte var så lämpligt att stanna under vinterväglag samt trafiksitua-
tioner som krävde inbromsning eftersom inbromsningen behövde initieras tidigare som 
följd av den extra tyngden. Relaterat till inbromsning framkom det även att en av 
förarna upplevde att bromsarna var bättre och att ekipaget krängde mindre än vad denne 
var van vid från körning med andra (konventionella) timmerbilar. Detta medförde även 
att det blev lättare att styra vid inbromsning, enligt denne.  

Vidare framkom en upplevd och potentiellt positiv effekt beträffande trafiksäkerhet. 
Timmerbilsförarna menade att medtrafikanterna inte var lika benägna att köra om. Detta 
tillskrevs den märkning (”Lång last”) som ETT-fordonet är försedd med. Visserligen 
förekom fortfarande icke-önskvärda omkörningar men frekvensen upplevdes som något 
lägre, jämfört med körning av konventionella timmerbilar. En av de intervjuade förarna 
uttryckte sig följande:  

”Jag tror att det är skylten som gör det. För att du ser inte bakifrån att det är något 
speciellt, att den är längre än en vanlig 25–25. Det är bara fyra meter, så det är inga 
stora sträckor, nog är det skylten som gör det.” 

 

De tillbud som sker inträffar enligt förarna på 2+1-vägar. En av förarna upplevde att det 
fanns en kategori av omkörande förare, eller ”dårar” som det uttrycktes i intervjun, som 
chansade för att hinna om innan vägen återgick till enfiligt. På frågan vad timmerbils-
föraren tänker på i en sådan situation svarade denne att:  

”Det är mycket energi i omlopp, men det är ju då bra bromsar, så det tar fast lika bra som 
en vanlig, det är ingenting man direkt har en extra lucka för, att man tänker att den är 
tyngre, men det suger fast så bra så.” 

 

Framkomlighet 

När det gäller framkomlighet på vägarna ansåg timmerbilsförarna att det fungerade bra. 
Under vintern framhöll en av förarna att det på vissa sträckor (E10 mellan Överkalix 
och Töre) varit dåligt plogat men att det efter dialog med Trafikverket och väghållaren 
skett en förändring mot det bättre. Samarbetet med entreprenören som plogade fungera-
de även det bra liksom kommunikation med denne, vilket även det bidrog till bättre 
planering; till exempel vid kraftigt snöfall framkom att ETT-fordonet inte avgick förrän 
vägen plogats. Anledningen till detta var att inte bli stående efter vägen; ”En omdömes-
fråga”, som en av förarna uttryckte det. Förarna menade vidare att framkomligheten för 
medtrafikanterna inte heller påverkades nämnvärt av ETT-fordonet.  
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Beträffande manövrering av ETT-fordonet såg inte förarna några större skillnader mot 
en konventionell timmerbil. Det framkom dock att det vid backning krävdes lite extra 
förtänksamhet samt även inför korsningar där det krävs att föraren ”håller ut” något 
mer. En av förarna sa följande angående backning  

”man planerar så att man slipper att backa” 

och en annan sa  

”men man får problem även med en konventionell, det går inte att backa in i trafiken i 
alla fall, det kanske inte går att backa in i en ficka och ta virke med den här”.  

 

Arbetsmiljö och förarstödsystem 

Förarna berättade att ETT-fordonet var utrustat med ett antal förarstödsystem, bland 
annat farthållare, system som känner av mittlinjen, backkamera och färddator med 
tillhörande informationsangivelser. Systemen användes av förarna och det framkom att 
backkameran även kunde nyttjas för att få information om bakomvarande fordon under 
körning. Förarna var nöjda med förarstödsutrustningen och menade att systemen som 
ETT-fordonet var utrustat med idag var, så gott som, standard. En av förarna hade dock 
gärna sett en eluppvärmd framruta för att förbättra sikten. Förarna var även nöjda med 
utformningen av förarstödsystemen och hur information från dessa presenterades.  

Förarna var nöjda med förarmiljön i kupén och menade att där fanns inga skillnader 
gentemot en konventionell timmerbil. Beträffande arbetsskiften som kördes var förarna 
nöjda och det rapporterades en klar förbättring i den bemärkelsen att arbetsskiften upp-
levdes som lugnare, något som till stor del berodde på att ETT-fordonet inte lastades i 
skogen på samma vis som en konventionell timmerbil. Detta medförde även att det blev 
lättare att planera skiften och få skiften att bli mer jämna. Pauser i arbetet togs främst i 
samband med lastning och lossning men vid behov fungerade det att stanna vid rast-
fickor längs vägen, något som visserligen kunde känns trångt om det fanns andra fordon 
parkerade i rastfickan. 

 
3.3 Slutsats intervjustudie 

Sammanfattningsvis kan sägas att timmerbilsförarna inte upplevde några icke-hanter-
bara effekter av den extra traven. ETT-fordonets förutsättningar i form av den extra 
längden och tyngden medförde vissa förändringar i körbeteende i vissa situationer, vilka 
upplevdes som hanterbara. Generellt behövs mer planering och framförhållning.  

I övrigt lyftes ett antal positiva effekter fram av timmerbilsförarna, till exempel effek-
terna på arbetsskiftutformning. Förarna upplevde också att övrig trafik gjorde färre 
omkörningar, vilket de tror beror på skylten bak på lastbilen, som indikerar ett extra 
långt fordon.  

De tillbud som inträffar sker på 2+1-vägar när omkörande förare ”chansar” att köra om 
innan vägen blir enfilig. 
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4 Simulatorstudie 

Simulatorstudiens syfte var att bedöma om extra långa fordonskombinationer kan leda 
till trafiksäkerhetsproblem i samband med omkörningar. Simulatorförsöket studerar 
detta med en hög grad av systematik och kontroll och därmed god reliabilitet. Studien 
kompletterar därför fältstudien vars styrka är en god validitet. Situationen som studeras i 
simulatorförsöket har även studerats i fält och avsikten är att optimera jämförelsemöjlig-
heterna mellan fält- och simulatorstudien. 

Eftersom avståndsbedömningar och bedömning av omgivande trafiks hastighet är 
problematiska i simulatorn valdes omkörningssituationerna för studien med omsorg. 
Den situation som studeras är omkörning av extra lång och normallång lastbil på 2+1-
väg (se figur 2). Den extra långa lastbilen är i simulatorstudien inte utmärkt med skylt 
för ”Lång last” eller liknande, detta för att säkerställa att resultaten är en effekt av 
lastbilens längd och inte en effekt av utmärkningen. 

 

 
Figur 2  Omkörningssituationen som studeras i simulatorförsöket, då en personbil kör 
om lastbilen strax innan tvåfältssträckan åter blir enfilig. 

 

Trafiksäkerheten vid omkörningar på 2+1-väg var en av de direkta effekter som disku-
terades av lastbilsförarna i fokusgruppen samt är den typ av tillbud som förarna av ETT-
fordonen rapporterar om i intervjustudien. I simulatorstudien är det dock omkörnings-
situationen utifrån ett medtrafikantperspektiv som studeras och det är alltså personbils-
förare som deltar i studien. 

 
4.1 Metod simulatorstudie 

Metoddelen är uppdelat i sex olika avsnitt; VTI:s körsimulator, deltagare, försöks-
design, genomförande, mätvariabler och statistisk analys. 

 
4.1.1 VTI:s körsimulator 

Studien genomfördes i VTI:s körsimulator III (se figur 3 nedan), vilken är en avancerad 
simulator med rörelsesystem och 120x30 graders framåtvy. Ljud och vibrationer inuti 
kabinen motsvarar de hos en modern bil. Kabinen är en Saab 9-3. I det här försöket hade 
bilen automatväxel. 
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Figur 3  VTI:s körsimulator III. 

 
4.1.2 Deltagare 

Deltagarna rekryterades via Vägtrafikregistret och via VTI:s databas med frivilliga 
försöksdeltagare. Samtliga deltagare hade giltigt B-körkort och körde bil regelbundet. 
Förare ur tre åldersgrupper deltog i försöket: 18−25 år, 26−55 år och 56−70 år. Fem 
kvinnor och fem män rekryterades till varje åldersgrupp. 

Två deltagare avbröt försöket på grund av simulatorsjuka. Ytterligare två deltagare 
lämnade återbud. Totalt fullföljde 26 deltagare försöket: nio i gruppen 18−25 år 
(4 kvinnor/5 män), åtta i gruppen 26−55 år (4 kvinnor/4 män) och nio i gruppen 
56−70 år (5 kvinnor/4 män). Deltagarnas körerfarenhet visas nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1  Deltagarnas körerfarenhet. 

 Antal körkortsår Körda mil senaste året ...varav % landsväg 

 kvinnor män kvinnor män kvinnor män 

18-25 år 1,8 2,8 1 508 475 35 20 

26-55 år 19,8 19,2 1 188 2 083 26 37 

56-70 år 44,6 47,0 1 100 1 450 36 28 

Deltagarna fick 400:- i ersättning. 

 
4.1.3 Scenario och försöksdesign 

Försöket genomfördes på en cirka 100 kilometer lång 2+1-väg. Vägen bestod av 
28 tvåfältssträckor med tre olika längder (1 300, 1 600 och 1 900 m). Mellan två-
fältssträckorna var det alltid en enfältssträcka. För att öka realismen och göra scenariot 
mindre förutsägbart fanns det en 3,6 kilometer lång landsvägssträcka efter ungefär 
50 kilometer. Skyltad hastighet var 100 km/tim och gällde hela vägsträckan utan 
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undantag. Den extra långa lastbilen var 30,4 meter lång och den normallånga lastbilen 
var 18,75 meter lång. 

Fyra omkörningshändelser utformades och implementerades i simulatorscenariot: 

Händelse 1: Omkörning av extra lång lastbil med kort frontavstånd 
Händelse 2: Omkörning av normallång lastbil med kort frontavstånd 
Händelse 3: Omkörning av extra lång lastbil med långt frontavstånd 
Händelse 4: Omkörning av normallång lastbil med långt frontavstånd 

 

Personbilsföraren gavs alltså möjlighet att köra om den extra långa och den normallånga 
lastbilen då fronten på lastbilen var på två olika avstånd till den punkt där vägen åter blir 
enfilig; kallad för kort respektive långt frontavstånd, se figur 4 nedan. 

 

 
Figur 4  Lastbilarnas relativa position i de fyra olika omkörningshändelserna. 

 

Avståndet för samtliga fyra händelser varierade mellan 300–400 meter. Det innebär att 
lastbilarnas bakre del skulle vara mellan 300 meter (för händelse 2) från punkten där 
vägen åter blir enfilig när personbilen var en sekund bakom respektive lastbil. Detta 
under förutsättning att personbilen kör i 100 km/tim. I praktiken gav detta att avståndet i 
händelse 2 blev cirka 300 meter, händelse 1 och 4 blev cirka 350 meter och händelse 3 
blev 400 meter. En viss variation uppstod eftersom förarna inte körde i 100 km/tim (se 
tabell 2). 

Det ovan beskrivna var det som avsågs. De faktiska värdena blev inte exakt de som 
eftersträvades eftersom personbilsförarnas hastigheter och accelerationer varierade, se 
tabell 2 nedan. Upphinner betyder att personbilens front är i samma position som 
lastbilens bakre del. Passerar betyder att personbilens bakre del passerar lastbilens 
front. Avstånden är alltså det avstånd som återstår till att tvåfältsvägen blir enfältsväg. 
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Tabell 2  Det faktiska uppmätta (medelvärden) avstånd från den punkt då vägen åter 
blir enfält som personbilen har då den hinner upp lastbilen och passerar lastbilen. 

 Upphinner (dR) Passerar (dF) 

Händelse 1 358 m 250 m 

Händelse 2 282 m 213 m 

Händelse 3 403 m 290 m 

Händelse 4 327 m 255 m 

 

Det innebär att de eftersträvade värdena inte uppnåddes perfekt, men inom de ansatser 
som var avsikten. Dock gör denna avvikelse från det optimala att tolkningen försvåras 
efter analysen. 

 

 
Figur 5  Avståndet till den punkt där vägen blir enfilig. 

 

För att öka variationen och minska inlärningseffekter implementerades två olika typer 
situationer innan omkörningen, kallad blockerad framfart och icke-blockerad framfart. 

Blockerad framfart; I den första varianten kom försöksdeltagaren ikapp en personbil 
och en lastbil eller buss i början av tvåfältssträckan. Personbilen och lastbilen körde 
med relativt låg hastighet i det högra körfältet. Avsikten var att få försöksdeltagaren att 
byta till vänsterfilen och köra om. När försöksdeltagaren bytte till vänsterfilen bytte 
även den framförvarande personbilen till vänster körfält och fortsatte köra framför 
försöksdeltagaren (med en konstant hastighet 90 km/tim). Först när båda fordonen 
passerade lastbilen bytte den framförvarande bilen tillbaka till höger körfält. En ny 
lastbil – lastbilen i själva omkörningshändelsen – blev då synlig i högerfilen en bit 
längre fram. Här blev försöksdeltagaren tvungen att besluta om han/hon skulle fortsätta 
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i vänster körfält och köra om eller byta till höger körfält och lägga sig bakom lastbilen. 
De två framförvarande/blockerande fordonen påverkade således försöksdeltagarens 
position och hastighet så att hon/han skulle komma ikapp lastbilen vid rätt tidpunkt. 

Icke-blockerad framfart; I den andra varianten var inga andra fordon än den omkörda 
lastbilen involverade i händelsen. Försöksdeltagaren kom ikapp lastbilen i slutet av två-
fältssträckan utan påverkan från andra fordon. I detta fall var återigen lastbilens hastig-
het anpassad, det vill säga lastbilen körde med den hastighet den behövde för att person-
bilen skulle passera lastbilen. Lastbilens hastighet justerades så att den körde i 80 k/tim 
när personbilen hunnit ikapp. 

Var och en av de fyra omkörningshändelserna upprepades sex gånger, vilket innebär att 
varje försöksdeltagare upplevde totalt 24 omkörningshändelser. Ordningen på händel-
serna var balanserad över deltagarna enligt följande procedur: 24 (av de totalt 28) två-
fältssträckor delades in i sex avsnitt med fyra på varandra följande tvåfältssträckor i 
varje avsnitt. De fyra omkörningshändelserna förekom en gång vardera i varje avsnitt. I 
två av händelserna var framfarten blockerad och två var den icke-blockerad. Ordningen 
på händelserna och varianterna var olika i olika avsnitt och för olika deltagare. De fyra 
återstående tvåfältssträckorna utgjorde ”dummy”-händelser där det inte fanns någon 
lastbil. ”Dummy”-händelserna inträffade på sträckorna nummer 3, 10, 17 och 24 
(samma för alla förare). Dummy-händelserna innehöll en buss/lastbil och en personbil i 
höger körfält som man passerade ungefär mitt på 2-sträckan. Det innebär att dessa 4 
”dummy-händelser” placerades ut och konsekvensen var att avsnitt 1, 3, 4 och 6 inne-
höll 5 händelser där en var ”dummy”. 

 
4.1.4 Genomförande 

Försöket inleddes med att försöksdeltagaren fick skriftlig och muntlig information om 
simulatorn och om försökets genomförande. Deltagaren fick därefter fylla i ett medgiv-
andeformulär och en bakgrundsenkät. Försöksdeltagarna blev informerade om att 
studien handlade om trafiksäkerhet och körbeteende, men de fick inte veta att det 
handlade om omkörning av lastbilar. Innan deltagaren tog plats i simulatorn presentera-
des följande scenario: 

”Det är fredag eftermiddag i början av maj. Du ska äntligen iväg på en efterlängtad semester-
resa till Medelhavet tillsammans med en vän. Dessvärre blir du försenad […] 

Nu är det bråttom. Du har ungefär tio mil till flygplatsen och måste först hinna hem och hämta 
din resväska. Sedan ska du ta dig genom staden innan du kommer ut på landsvägen som går till 
flygplatsen. Som tur är så är det en bra väg. Det är mestadels 2+1-väg med hastighetsgränsen 
100 km/h. Du har kört sträckan flera gånger förut och vet att du kommer att hinna om du i 
genomsnitt håller 95 km/tim hela vägen, men du vet också att det brukar vara mycket trafik på 
fredagar då många ska till sina lantställen. Det går dessutom mycket tung trafik på sträckan. 
Du känner dig lite stressad men är samtidigt medveten om att det inte är en bra idé att chansa 
och köra fortare än hastighetsbegränsningen tillåter. Polisen har ofta hastighetsbevakning på 
den här vägen på fredagseftermiddagar och att bli stoppad av polisen skulle försena dig ytter-
ligare. Men om du bara kan undvika att fastna bakom alltför många lastbilar och kan hålla 
95 km/h i genomsnitt hela vägen så kommer du hinna fram med ett par minuters marginal. 

Körningen i simulatorn börjar när du precis har kommit ut på 2+1-vägen. Din uppgift är att 
hinna fram till flygplatsen senast kl. 16.10. I bilen finns en klocka som dels visar vad klockan är 
just nu, dels din beräknade ankomsttid. 

Bilens hastighetsmätare visar din exakta hastighet. 
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Sammanfattning: 

1. Du har en tid att passa: 16.10 
2. Du hinner om du håller 95 km/tim i genomsnitt.” 

(Delar av texten har utelämnats av utrymmesskäl.) 

Syftet med scenariobeskrivningen var att försätta deltagarna i en lite stressad situation 
och på så vis motivera dem att köra om lastbilarna. 

Simulatorkörningen inleddes med en cirka 10 minuter lång träningssträcka. När träning-
en var slut påminde försöksledaren om det tänkta scenariot och därefter startade det 
riktiga försöket, vilket tog cirka 60 minuter. I bilen fanns en klocka som visade nuvar-
ande tid samt uppskattad ankomsttid (baserat på nuvarande hastighet) med avsikt att ge 
föraren återkoppling på om hon/han skulle hinna fram i tid. 

Efter simulatorkörningen fick deltagaren fylla i ytterligare frågeformulär: a) Olycksin-
volvering, för att relatera körbeteende i simulatorn till individens olyckshistoria; 
b) Körförmåga, för att relatera körbeteende i simulatorn till individens till individens 
upplevda körförmåga; c) Upplevelse av studien, för att relatera körbeteende i simulatorn 
till individens upplevelse av scenariot; d) Acceptansskala, för att relatera körbeteende i 
simulatorn till individens acceptans för införandet av extra långa och tunga fordon; 
e) Upplevd kontroll, för att relatera körbeteende i simulatorn till individens grad av 
upplevd kontroll (MDIE); och f) Riskbenägenhet, för att relatera körbeteende i simula-
torn till individens riskvärderingsinställning (SSS-V). Avsikten med dessa instrument 
var att utifrån resultaten i simulatorn undersöka eventuella kopplingar till olika ”katego-
rier av förare”. Avsikten var att, utifrån hur försöksdeltagarna har besvarat en eller flera 
av dessa subjektiva skalor, studera huruvida detta kan förklara körbeteende i simulatorn. 
Av ekonomiska och praktiska skäl kommer detta inte att avrapporteras i denna rapport. 
Det subjektiva instrument som kommer att utnyttjas är bakgrundsenkäten. 

 
4.1.5 Mätvariabler 

Ett stort antal mått, mätvärden kan extraheras ur simulatorstudien. Avsikten med studien 
är att studera hur personbilsförarens beteende påverkas av de omkörningssituationer 
som vi studerar. Mått som t.ex. omkörningstid och omkörningslängd är bl.a. en kon-
sekvens av vilken hastighet och acceleration personbilsföraren (och lastbilens längd) har 
då den genomför en omkörning. Det är de direkta beteenden som personbilsföraren 
uppvisar som är huvudfokus i denna studie vilket gör att nedan redovisade mått 
analyserades i simulatorstudien. 

 

Antal genomförda omkörningar och antal påbörjade men avbrutna omkörningar 

Antalet omkörningar per händelsetyp utgör en av mätvariablerna för simulatorförsöket. 
Även antalet påbörjade men avbrutna omkörningar analyserades. En påbörjad men 
avbruten omkörning definierades enligt följande: 

- Försöksdeltagarens maximala acceleration från det att hon/han är 200 meter 
bakom lastbilen till dess att hon/han kommer ikapp lastbilen inträffar då hon/han 
är mindre än 60 meter bakom lastbilen och samtidigt befinner sig i vänster 
körfält 
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eller 

- Försöksdeltagaren har en acceleration >1,1 m/s2 då hon/han är mindre än 
50 meter bakom lastbilen och samtidigt befinner sig i vänster körfält. 

 

Medelhastighet, maxhastighet och maxacceleration vid omkörning 

Det omkörande fordonets medelhastighet, maxhastighet och maxacceleration beräkna-
des över en sträcka som började då fronten på personbilen befann sig 100 meter bakom 
lastbilens bak och slutade då det omkörande fordonets bak befann sig 10 meter framför 
lastbilens front. Valet av sträcka kan diskuteras och den valda sträckan är relativt lång. 
Motivet till detta val av längd är givet av analyser av data. Vid bearbetning av data där 
fördelningen blir tydlig skulle ett kortare avstånd resultera i att en större mängd data 
skulle utebli, i synnerhet maxacceleration och maxhastighet. Valet av avstånd är alltså 
baserat på hur data fördelade sig. 

 

Tidlucka 

Två olika tidluckor beräknades och analyserades. Den ena, Tidlucka 1, definierades som 
tiden från att det omkörande fordonets bak är jämsides med lastbilens front (t0) till att 
det omkörande fordonet passerar punkten där två körfält går ihop till ett (t1). Det innebär 
att Tidlucka 1 = t1-t0. Den andra tidluckan, Tidlucka 2, definierades som tiden från det 
att det omkörande fordonets bak är jämsides med lastbilens front (t0) till att lastbilens 
front är jämsides med den ospetsiga änden på den sista körfältspilen (vägmarkering som 
visar att körfälten går ihop; här har avsmalningen redan påbörjats och vänster körfälts-
bredd är 2,5 m) innan de två körfälten går ihop till ett (t2). Det innebär att Tidlucka 2 = 
t2-t0, se figur 6 nedan. 
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Figur 6  Mätpunkter för tidluckorna; Tidlucka 1 = t1–t0 och Tidlucka 2 = t2–t0. 

 

Skälet till denna uppdelning av tidlucka är enkel – Tidlucka 1 och Tidlucka 2 är mycket 
lika de två tidluckor som studeras i fältstudien. Tidlucka 1 är mycket lik den tidlucka 
som studeras på landsväg med mötande trafik (dock är t1 i fältstudien det mötande 
fordonets front istället för avsmalningen) och Tidlucka 2 är mycket lik den tidlucka som 
studeras på 2+1 vägen i fält.  

Det innebär att vi initialt kommer att analysera om det finns någon skillnad mellan de 
olika måtten med avseende på tidlucka. Om korrelationen är stark så är det av mättek-
niska skäl ointressant att genomföra analyser för vart och ett av dessa mätvariabler. Om 
så inte är fallet genomförs separata analyser. 

 
4.1.6 Statistisk analys 

För samtliga statistiska test för att studera eventuella effekter kommer en alfanivå på 
0,05 att nyttjas. Originaldesignen var således en faktoriell inomgruppsdesign, med 
frontavstånd (kort eller långt), lastbilslängd (extra lång och normallång) och framfart 
(blockerad och icke-blockerad), det vill säga en 2x2x2 trevägs-inomgruppsdesign. I de 
statistiska analyserna av mätvariablerna (som presenterats ovan) kommer denna design 
att analyseras.  

En svaghet med inomgruppsanalysen är att varje individ måste göra omkörningar av 
alla typer av händelser för att inkluderas. Det innebär att en individ, till exempel kan 
köra om sju av de åtta händelserna och därmed exkluderas i analysen. För att minimera 
denna svaghet kan istället medelvärdet för en händelsetyp utnyttjas. Detta förfarande 
gör analysen mer kraftfull på bekostnad av tillförlitligheten. I de fall ett värde saknas 
(enstaka tomma celler för enstaka händelser) kompletteras den tomma cellen med ett 

t2 
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medelvärde för den händelsetypen, så att analysen kan utföras för det fulla antalet 
deltagare, i denna studie 26 stycken. Det maximala antalet kompletterande celler 
uppgick till 25 procent, beroende på vilken analys som genomfördes. 

Baserat på erhållna resultat kan andra former av analyser komma att genomföras för att 
komplettera den bild som växer fram. I de fall kommer den unika analysen att beskrivas 
utförligare. 

Resultaten kommer att presenteras både i statistiska termer och sedan utförligt i text. 
Detta för att målgruppen bedöms vara spridd. 

 
4.2 Resultat simulatorstudien 

Till att börja med kontrolleras att manipulationen har fungerat, det vill säga huruvida 
försökspersonerna har gjort omkörningar. Därefter kommer resultaten av analyserna att 
presenteras för var och en av mätvariablerna (enligt 4.1.5). 

 
4.2.1 Antal omkörningar och avbrutna omkörningar 

Antalet omkörningar analyserades, det vill säga hur många gånger personbilsförarna 
körde om i de olika händelsetyperna. En deskriptiv redovisning visar att den normal-
långa lastbilen kördes om vid minst antal tillfällen; 65 gånger i den korta avståndssitua-
tionen och 82 gånger i den långa avståndssituationen. Den extra långa lastbilen kördes 
om vid flest tillfällen; 87 gånger i den mer korta avståndssituationen och 104 gånger i 
den långa avståndssituationen. Två deltagare körde inte om lastbilen i någon händelse. I 
tabell 3 nedan visas hur många deltagare som körde om i varje händelse, vid ett eller 
flera tillfällen. Åtta deltagare körde om lastbilen vid minst ett tillfälle för alla omkör-
ningshändelser. 

 

Tabell 3  Antal deltagare som körde om vid ett eller flera tillfällen. 

 blockerad icke-blockerad 

1) extra lång, kort 20 16 

2) normallång, kort 16 15 

3) extra lång, långt 23 24 

4) normallång, långt 19 16 

 

Det maximala antalet gånger det var möjligt att göra en omkörning av en specifik 
händelsetyp var 156 gånger (för samtliga försökspersoner). Lastbilen blev således 
omkörd vid 54 procent av det totala antalet potentiella omkörningar (338 av 624), se 
figur 7 nedan för andel omkörningar per omkörningshändelse. Manipulationen av 
avstånd till avsmalnande väg verkar ha fungerat väl, eftersom ett stort antal omkör-
ningar och ett stort antal uteblivna omkörningar erhölls. Dessutom varierade omkör-
ningarna som en funktion av lastbilslängd och omkörningsavstånd. 
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Figur 7  Andelen omkörningar för omkörningshändelse 1–4; blockerade och icke-
blockerad framfart sammantaget. Händelse 1 och händelse 4 är inringade eftersom det 
är en intressant jämförelse. Se även tabell 2 för upphinnande avstånd. 

 

Originaldesign: Variansanalysen av antalet omkörningar i originaldesignen resulterade i 
tre huvudeffekter, men inga interaktioner var signifikanta; frontavstånd (F(1, 25) = 
13.31, p<0.05, MSe = 0.42), framfart (F(1, 25) = 9.35, p<0.05, MSe = 0.74) och 
lastbilslängd (F(1, 25) = 18.33, p<0.05, MSe = 0.51). 

Det innebär att fler omkörningar genomfördes vid: 

a) Långt frontavstånd 

b) Blockerad framfart 

c) Extra långa lastbilar 

Avståndet från den bakre delen av lastbilen till avsmalningen är längre både i den långa 
frontavståndssituationen och med extra långa lastbilar, det vill säga avståndet i kombi-
nation med lastbilslängden. Resultatet, att det är i dessa situationer som försökspersonen 
kör om som mest, leder till antagandet att: 

Det är i första hand avståndet från den bakre delen av lastbilen till avsmalningen, 
som påverkar om personbilsföraren väljer att köra om eller inte.  
Figur 7 ovan styrker detta då den visar att ju längre avståndet är, mellan lastbilens bakre 
position och avsmalningen, desto större andel omkörningar gör personbilsförarna; störst 
andel i händelse 3, minst andel i händelse 2 och däremellan ungefär lika stor andel om-
körningar i händelse 1 och 4 (56 respektive 53 %, se inringade staplar). För lastbilarnas 
relativa position, se figur 4. 

För att få en förståelse för hur extra långa och tunga fordon påverkar trafiksäkerheten i 
de omkörningssituationer som simulerats i studien är det därför i huvudsak den normal-
långa lastbilen med det långa frontavståndet (händelse 4) som ska jämföras med den 
extra långa lastbilen med det korta frontavståndet (händelse 1). Detta eftersom avståndet 
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från den bakre delen av lastbilen till avsmalningen är samma i båda omkörningshändel-
serna. Att jämföra extra långa och normallånga lastbilar utifrån alla fyra omkörnings-
händelser ger inte, eftersom personbilsförarnas omkörningsbeslut inte styrs av frontav-
ståndet, en rättvisande bild. Detta eftersom försöksdesignen som helhet inte jämför last-
bilarna utifrån bakre position, som är det som påverkar personbilsföraren, utan jämför 
den normallånga och extra långa lastbilen utifrån frontavståndet. Därför kompletteras 
originalanalysen, för övriga mätvariabler, med en analys som utgår från att lastbilarnas 
bakre position är samma, det vill säga utgår från händelse 1 och 4.  

Även påbörjade omkörningar som inte fullföljs är intressanta utifrån ett trafiksäkerhets-
perspektiv. En deskriptiv analys av påbörjade men avbrutna omkörningar (definition 
enligt ovan 4.1.5) påvisar ett entydigt mönster; inga personbilar har sin maxacceleration 
60 till 80 meter bakom lastbilen, se figur 8. Detta kan tolkas som om personbilsföraren 
gör ett val mellan 60 och 80 meter bakom lastbilen (både den normallånga och den extra 
långa lastbilen). Om personbilen har sin maxacceleration närmare än 60 meter bakom 
lastbilen har föraren troligen för avsikt att köra om. 

 
Figur 8  Här illustreras personbilens maxacceleration på avstånd till lastbilen för de 
fall då personbilsföraren inte kör om. Trianglarna uppfyller de kriterier som gäller för 
en påbörjad men avbruten omkörning utifrån tidigare definition. Cirklarna visar var 
personbilsförare har sin maxacceleration i förhållande till lastbilen då de inte har en 
intention att köra om. 

 

Några av trianglarna är på ett avstånd större än 100 meter. Dessa förare har dock fort-
farande en maxacceleration >1,1 m/s2 då hon/han är mindre än 50 meter bakom last-
bilen. Ungefär 11 procent av alla påbörjade omkörningar avbryts (med avsiktsdefini-
tionen enligt ovan). Detta motsvarar ungefär 6 procent av alla potentiella omkörnings-
möjligheter.  
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Variansanalysen påvisade att a) frontavståndet, eller b) framfarten (blockad eller icke 
blockad), eller c) lastbilens längd, inte på något sätt är avgörande för om en omkörning 
avbryts eller inte.  

Tre alternativa tolkningar växer fram där en förklaring är att 1) a, b, c ovan inte har 
betydelse eller att 2) antalet avbrutna omkörningar är för få för att resultera i statistiskt 
säkerställda skillnader eller 3) att föraren på annat sätt kompenserar med ökad hastighet, 
acceleration eller mindre säkerhetsmarginaler. 

Avslutningsvis när det gäller omkörningar och avbrutna omkörningar har vi i denna 
studie funnit att lastbilens bakre del, och dess avstånd till avsmalning är betydelsefull 
för personbilsföraren när han/hon beslutar sig för att köra om. 

 
4.2.2 Medelhastighet, maxhastighet och maxacceleration vid omkörning 

För var och en av mätvariablerna (medelhastighet, maxhastighet, maxacceleration) görs 
fyra analyser; originaldesign med och utan medelvärdesutjämning samt en analys som 
utgår från att lastbilens bakre position är samma, (dvs. omkörningshändelse 1 och 4, 
som har samma avstånd från den bakre delen av lastbilen till avsmalningen) med och 
utan medelvärdesutjämning. Analysen som utgår från att lastbilens bakre position är 
samma inkluderar endast två faktorer, framfart och lastbilslängd (en 2x2 inomgrupps-
analys). De analyser som presenteras är alltså: 

- Originaldesign  

- för de åtta deltagare som kört om i alla händelsetyper 

- med medelvärdesutjämning, 26 deltagare 

- Lastbilens bakre position  

- för de elva deltagare som kört om i händelsetyp 1 och 4  

- med medelvärdesutjämning, 26 deltagare. 

 

Medelhastighet 

Originaldesign: Variansanalysen av medelhastigheten i originaldesignen resulterade i 
tre huvudeffekter, men inga interaktioner; frontavstånd (F(1, 7) = 20.71, p<0.05, MSe = 
10.35), framfart (F(1, 7) = 14.54, p<0.05, MSe = 69.7) och lastbilslängd (F(1, 7) = 
21.16, p<0.05, MSe = 7.34). 

Detta innebär att medelhastigheten var högre vid: 

a) Kort frontavstånd 

b) Icke-blockerad framfart 

c) Normallånga lastbilar. 

Notera att frihetsgraderna är små i denna analys (n=8). Därför genomfördes analysen 
med medelvärdesutjämning (n=26), vilken gav exakt samma resultat, det vill säga tre 
tydliga huvudeffekter men inga signifikanta interaktioner. Det stärker antagandet att 
analysen ger en korrekt bild av resultatet. 
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Figur 9  Medelhastigheten för omkörningshändelse 1–4; blockerad och icke-blockerad 
framfart sammantaget. Händelse 1 och händelse 4 är inringade eftersom det är en 
intressant jämförelse (n= de deltagare som kört om i respektive händelse, se tabell 3). 
 

Lastbilens bakre position: Nästa analys utgår från omkörningshändelserna (1 och 4) 
med samma avstånd från den bakre delen av lastbilen till avsmalningen (n=11). 
Resultatet ger endast en signifikant huvudeffekt; framfart (F(1,10)=12.41, p<0.05, 
MSe= 47.04). Medelhastigheten var högre när framfarten var icke-blockerad. Återigen 
genomfördes ytterligare en analys med medelvärdesutjämning (n=26), som resulterade i 
exakt samma resultat. Studerar vi de två betingelserna med bakre delen av lastbilen vid 
samma position försvinner alltså effekten av lastbilens längd. Detta är precis som 
förväntat om antagandet är att det är lastbilens bakre position som är avgörande för 
personbilsföraren vid omkörning, se stapel 1 och 4 (inringade) i figur 9 ovan.  

 

Maxhastighet 

Originaldesign: Nästa analys studerar maxhastighet. Analysen resulterade återigen i tre 
huvudeffekter, men inga interaktioner; frontavstånd (F(1, 7) = 84.26, p<0.05, MSe = 
2.90), framfart (F(1, 7) = 6.85, p<0.05, MSe = 25.29) och lastbilslängd (F(1, 7) = 10.13, 
p<0.05, MSe = 12.03) 

Detta innebär att maxhastigheten var högre vid: 

a) Kort frontavstånd 

b) Icke-blockerad framfart 

c) Normallånga lastbilar. 

Analysen med medelvärdesutjämning gav exakt samma resultat, det vill säga tre tydliga 
huvudeffekter men inga signifikanta interaktioner.  
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Figur 10  Maxhastigheten för omkörningshändelse 1–4; blockerade och icke-blockerad 
framfart sammantaget. Händelse 1 och händelse 4 är inringade eftersom det är en 
intressant jämförelse (n= de deltagare som kört om i respektive händelse, se tabell 3). 
 

Lastbilens bakre position: Analysen gav ett entydigt resultat där endast en huvudeffekt 
var signifikant; framfart (F(1,10)=5.83, p<0.05, MSe= 16.78). Personbilsföraren hade 
en högre maxhastighet när personbilen var icke-blockerad. Analysen med medelvärdes-
utjämning resulterade i exakt samma resultat. Även för maxhastigheten så försvinner 
alltså effekten av lastbilens längd när lastbilens bakre del är på samma avstånd från 
avsmalningen, se stapel 1 och 4 (inringade) i figur 10 ovan. 

 

Maxacceleration 

Originaldesign: Slutligen genomfördes samma analyser med avseende på maxaccelera-
tion. I analysen med originaldesignen framkom att endast en huvudeffekt var signi-
fikant; framfart (F(1,7) = 24.46, p<0.05, MSe = 0.047).  

Det innebär att maxaccelerationen var högre vid:  

a) – 

b) Blockerad framfart 

c) – 

Detta är att förvänta eftersom de blockerade personbilarna tvingats sakta ner farten 
innan omkörningen. Dessutom resulterade analysen i en tendens för interaktionen 
mellan framfart och lastbilslängd (F(1,7) = 4.35, p=0.076, MSe = 0.015). Denna tendens 
indikerar att maxaccelerationen var högre vid omkörning av extra långa lastbilar vid 
blockerad framfart, jämfört med normallånga; och tvärtom, det vill säga att max-
accelerationen var lägre för extra långa lastbilar än normallånga vid icke-blockerad 
framfart. 
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Analysen med medelvärdesutjämning resulterade i en signifikant huvudeffekt av fram-
fart (som ovan) men även två signifikanta interaktionseffekter. Dels var interaktionen 
mellan framfart och frontavstånd signifikant (F(1,25) = 7.3, p<0.05, MSe = 0.01) men 
också interaktionen mellan framfart och lastbilslängd (F(1,25) = 35.24, p<0.05, MSe = 
0.010). Detta innebär att tendensen ovan får stöd i denna analys (samma mönster). 
Dessutom var maxaccelerationen högre för långt frontavstånd, än för kort avstånd, vid 
blockerad framfart och tvärtom, det vill säga maxaccelerationen var högre vid kort 
frontavstånd vid icke-blockerad framfart. Dock är maxaccelerationen alltid högre vid 
blockerad jämfört med icke-blockerad framfart 

Det innebär totalt sett att maxaccelerationen påverkades av om det var en blockerad 
omkörningssituation eller inte, men också att extra långa lastbilar genererade den högsta 
maxacceleration vid blockerade omkörningssituationer, se figur 11 nedan. Interaktionen 
var tendensartad i originalanalysen men får stöd i den extra analysen. 

 
Figur 11  Maxaccelerationen för omkörningshändelse 1–4; endast blockerad framfart. 
Händelse 1 och händelse 4 är inringade eftersom det är en intressant jämförelse (n= de 
deltagare som kört om i respektive händelse, se tabell 3). 
 

Lastbilens bakre position: När analysen med lastbilens bakre del vid samma punkt 
genomfördes, så erhölls i den första analysen endast en signifikant huvudeffekt; framfart 
(F(1,10)=19.88, p<0.05, MSe= 0.033). Återigen med en högre maxacceleration vid 
blockerad jämfört med icke-blockerad framfart. I analysen med medelvärdesutjämning 
erhölls samma huvudeffekt som ovan samt en signifikant interaktionseffekt av framfart 
och lastbilslängd (F(1,25)=4.33, p<0.05, MSe= 0.012). Det innebär en högre max-
acceleration vid omkörning av extra långa lastbilar med blockerad framfart, jämfört med 
normallånga lastbilar, se stapel 1 och 4 (inringade) i figur 11 ovan. 

Sammantaget så resulterade analyserna av maxacceleration i att framfarten var betydel-
sefull i sig själv, men också i samvariation med lastbilens längd. Det innebär i klartext 
att personbilsföraren generellt hade en högre maxacceleration då framfarten var blocke-
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rad, men också att då framfarten var blockerad så maxaccelererade personbilsföraren i 
extra hög grad då han/hon skulle köra om en extra lång lastbil. 

 
4.2.3 Tidluckor 

Ytterligare en aspekt utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv ska analyseras i denna studie, 
tidluckor. Två olika mått på tidluckor har valts ut (dessa beskrivs i metodavsnittet).  

En korrelationsanalys av Tidlucka 1 och Tidlucka 2 resulterade i en signifikant positiv 
korrelation (r = 0.65, p<0.05). Detta innebär att den upplevda skillnaden i hur tidlucka 
har uppmätts inte överensstämmer perfekt. Det föranleder separata analyser av Tid 
lucka 1 och Tidlucka 2. 

 

Tidlucka 1 

Originaldesign: Initialt studerades originaldesignen för Tidlucka 1. Denna analys 
resulterade i två signifikanta huvudeffekter: frontavstånd (F(1,7) = 377.6, p=0.076, MSe 
= 0.84) och lastbilslängd (F(1,7) = 98.1, p=0.076, MSe = 0.29). Inga andra effekter var 
signifikanta.  

Det innebär att tidluckorna var kortare vid: 

a) Kort frontavstånd 

b)  – 

c) Normallånga lastbilar- 

Exakt samma effekter erhölls i analysen med medelvärdesutjämning.  

Resultatbilden är som förväntat då personbilsföraren påverkas, i sitt beslut att köra om 
eller inte, av den bakre delen av lastbilens position. I de två korta frontavståndssitua-
tionerna är den bakre delen av lastbilen längre fram än vid den långa avståndssitua-
tionen. Normallånga lastbilar är också längre fram än extra långa, vilket ger att tid-
luckan blir kortare för normallånga lastbilar.  

Lastbilens bakre position: Analysen av omkörningshändelse 1 och 4, där den bakre 
delen av lastbilarna är på samma avstånd från avsmalningen, resulterar inte i några 
signifikanta effekter. Men en marginell och inte säkerställd skillnad hittas; den extra 
långa lastbilen har en något kortare tidlucka än den normallånga.  

Analysen med medelvärdesutjämning stödjer denna skillnad, då analysen resulterar i en 
signifikant effekt av lastbilslängd ((F(1,25) = 12.27, p < 0.05, MSe = 1.16). Detta 
innebär att omkörning av extra långa lastbilar ger en kortare tidlucka än omkörning av 
normallånga lastbilar, se dubbelstapel 1 och 4 (inringade) i figur 12 nedan. 
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Figur 12  Tidluckorna vid omkörningshändelse 1–4; blockerad och icke-blockerad 
framfart sammantaget. Händelse 1 och händelse 4 är inringade eftersom det är en 
intressant jämförelse (n= de deltagare som kört om i respektive händelse, se tabell 3). 
 

Tidlucka 2 

Originaldesign: I analysen av Tidlucka 2, originaldesignen, erhölls samma resultat som 
för Tidlucka 1. Även den kompletterande analysen med medelvärdesutjämning erhöll 
samma resultat. Den enda avvikelsen mellan analyserna var att den kompletterande 
analysen även innehöll en huvudeffekt av framfart (F(1,25) = 151.1, p< 0.05, MSe = 
0.31). Det innebär att tidluckan var kortare då personbilsförarens framfart var blockerad 
jämfört med icke-blockerad. 

Lastbilens bakre position: I analysen, med de två betingelserna med bakre delen av last-
bilen i samma position, erhölls samma resultat som för Tidlucka 1, det vill säga inga 
signifikanta effekter, men med en marginell och inte säkerställd skillnad mellan extra 
långa och normallånga lastbilar. Den kompletterande analysen med medelvärdesutjäm-
ning påvisades igen att omkörningar av extra långa lastbilar ger kortare tidlucka än 
normallånga lastbilar, se dubbelstapel 1 och 4 (inringade) i figur 12 ovan. 

 

Omkörningar för olika tidlucksintervall 

För att ytterligare studera hur tidluckan påverkas av lastbilens längd har fördelningen av 
antalet omkörningar för olika tidluckor analyserats. I tabell 4 och 5 nedan presenteras 
andelen omkörningar (i kumulativa procent så att de blir jämförbara även med fält-
studien) för en specifik tidlucka för samtliga händelser. Det är de kortaste tidluckorna 
som är av intresse i ett trafiksäkerhetsperspektiv och därför presenteras enbart dessa. 
För de två lastbilarna med samma position på den bakre delen (händelse 1 och 4), finns 
en överrepresentation av omkörningar med kortare tidluckor för extra långa lastbilar, 
både för Tidlucka 1 och 2. 

Tidlucka per omkörningshändelse
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Tabell 4  Tidlucka 1; Andel omkörningar i kumulativa procent för olika tidlucksintervall 
(antalet omkörningar visas inom parentes) för omkörningshändelse 1–4. 

  

 

Tabell 5  Tidlucka 2; Andel omkörningar i kumulativa procent för olika tidlucksintervall 
(antalet omkörningar visas inom parentes) för omkörningshändelse 1–4. 

 

 

Sammantaget när det gäller analys av tidluckor så är resultatmönstret relativt entydigt, 
se figur 12. För det första så skapar det korta frontavståndet kortare tidluckor än det 
långa avståndet. För det andra så skapar extra långa lastbilar kortare tidluckor än 
normallånga då lastbilarnas bakre positioner är likvärdiga. Skillnaden i tidlucka är då 
0,2 samt 0,3 sekunder (Tidlucka 1 och 2). Andelen riktigt korta tidluckor var också 
störst vid omkörning av den extra långa lastbilen jämfört med den normallånga, när 
lastbilarna hade samma bakre position. Dessutom så resulterade analyserna av de två 
olika tidluckorna likvärdiga resultat trots att de inte korrelerade perfekt. 

 
4.3 Slutsats simulatorstudie 

Beslutet att köra om 

Det viktigaste resultatet som simulatorstudien ger är hur lastbilens position till avsmal-
ningen påverkar personbilsförarens beslut att köra om. Analysen av antalet omkörningar 
pekar på att det är avståndet från den bakre delen på lastbilen till den punkt där vägen 
åter blir enfältsväg som är betydelsefull för beslutet att köra om; ju längre avstånd desto 
fler omkörningar. Lastbilens frontavstånd, det vill säga avståndet från fronten av last-
bilen till avsmalningen, verkar inte ha samma betydelse som avståndet från den bakre 
delen av lastbilen. 

 

Händelse 2 

Att jämföra extra långa och normallånga lastbilar utifrån alla fyra händelser ger därför 
inte en rättvisande bild då resultat är speglat av försöksdesignen. Simulatorstudiens 
design jämför inte lastbilarna utifrån bakre position, som är det som påverkar person-
bilsföraren, utan jämför dem utifrån frontavståndet. Därför fokuseras sammanfattningen 

Händelse: 1 2 3 4

<5 s 0%

<6 s 0% 3,1% (2)

<7 s 5,7% (5) 76,9% (50) 0% 0%

<8 s 34,5% (30) 100% (65) 4,8% (5) 25,6% (21)

<9 s 97,7% (85) 25,0% (26) 72,0% (59)

<10 s 100% (87) 62,5% (65) 100% (82)

Händelse: 1 2 3 4

<1 s 0%

<2 s 0% 3,1% (2) 0% 0%

<3 s 12,6% (4) 16,9% (11) 1,0% (1) 1,2% (1)

<4 s 31,0% (10) 41,5% (27) 2,9% (3) 3,4% (5)

<5 s 66,7% (21) 89,2% (58) 11,5% (12) 14,6% (14)

<6 s 74,7% (46) 100% (65) 25,0% (26) 31,7% (35)
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av analyserna på händelse 1 och 4 där lastbilarna har samma avstånd från sin bakre del 
till avsmalningen. Detta trots att händelse 2 resulterar i högre omkörningshastighet och 
kortare tidluckor. Om försöksdesignen hade haft en händelse 5, med en extra lång lastbil 
med samma bakre position som den normallånga lastbilen i händelse 2, hade dessa fyra 
händelser (händelse 1, 2, 4 och 5) kunnat jämföras och gett en rättvisande bild av 
eventuell trafiksäkerhetspåverkan. 

Personbilsförarens omkörningsbeslut påverkas alltså av lastbilens bakre avstånd till 
avsmalningen. Dessutom indikerar data att beslutet att köra om fattas 60 till 80 meter 
bakom lastbilen (se figur 8). Om personbilen har sin maxacceleration närmare än 
60 meter bakom lastbilen har föraren troligen för avsikt att köra om. Det gick inte att 
säkerställa att de studerade parametrarna (frontavstånd, framfart och lastbilslängd) är 
relaterade till antalet avbrutna omkörningar på ett systematiskt sätt. 

 

Omkörningshastighet 

Analysen utifrån lastbilarnas bakre position (händelse 1 och 4) av medelhastigheten och 
maxhastigheten visar att effekten av lastbilens längd då försvinner, vilket återigen 
stärker antagandet att positionen för lastbilens bakre del är avgörande för personbils-
förarens omkörningsbeslut. Den genomsnittliga medel- och maxhastigheten vid om-
körning (i händelse 1 och 4) är 117 respektive 125 km/tim.  

 

Maxacceleration 

Analyser utifrån lastbilarnas bakre position av maxacceleration visade dock upp ett 
annat mönster. Maxaccelerationen var högre vid blockerad framfart, men också i 
samvariation med lastbilens längd. Det innebär att personbilsföraren generellt hade en 
högre maxacceleration då framfarten var blockerad, men också att då framfarten var 
blockerad så maxaccelererade personbilsföraren i extra hög grad då han/hon skulle köra 
om en extra lång lastbil. Vid omkörning av den extra långa lastbilen (i händelse 1) 
maxaccelererade personbilsföraren 0,07 m/s2 mer än för den normallånga lastbilen (i 
händelse 4) vid blockerad framfart (se figur 11). 

 

Tidluckor 

Analyserna av båda varianterna av tidluckor gav samma svar. Då den bakre delen av 
lastbilen var i samma position (händelse 1 och 4) framkom att personbilsföraren hade 
kortare tidluckor med 0,2 och 0,3 sekunder (Tidlucka 1 respektive Tidlucka 2) när 
han/hon körde om extra långa lastbilar jämfört med normallånga. Andelen riktigt korta 
tidluckor var också störst vid omkörning av den extra långa lastbilen jämfört med den 
normallånga, när lastbilarna hade samma bakre position (se tabell 4 och tabell 5). 

Huruvida simulatorstudiens resultat indikerar en negativ trafiksäkerhetspåverkan 
diskuteras i kapitel 6. 
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5 Fältstudie 

Fältstudiens syfte var att komplettera de andra studierna med data från verkliga situa-
tioner. Intervjuerna med de förare som kör konventionella tunga fordon samt ETT-
fordonsförarna och simulatorstudien har sina styrkor, men saknar den validitet som 
krävs för att på ett bra sätt kunna uttala sig om hur trafiksäkerheten påverkas av in-
förandet av extra långa fordon. Dock har fältstudien på samma sätt som de övriga 
datainsamlingsmetoderna svagheter som inte får negligeras. Det är omöjligt att skapa 
den kontroll som till exempel simulatorstudien erbjuder. Omgivningsfaktorer som till 
exempel väder och trafikarbete kan påverka. Detta gör att reliabiliteten är mycket 
svagare för de data som fältstudien genererar. Datainsamlingarna från fältstudien är 
därför kompletterande. 

 
5.1 Metod fältstudie 

Metoddelen är uppdelad i fem olika avsnitt; försökssträcka, fordon och teknisk utrust-
ning, genomförande, videoanalys och design av studien samt telefonintervjuer. 

 
5.1.1 Försökssträcka 

Väg E10 mellan Piteå och Överkalix utgjorde försökssträcka, se figur 13. Sträckan 
mellan Överkalix och Töre är cirka 50 kilometer lång och består av en sju till åtta meter 
bred landsväg. Söder om Töre finns en cirka 48 kilometer lång 2+1-väg. I Luleå övergår 
vägen i en 2+2-väg i 23 kilometer och därefter följer ytterligare 5 kilometer med 2+1-
väg. Sträckan närmast Piteå består av landsväg och motorväg. 

De sträckor som var av intresse för studien är dels landsvägen mellan Överkalix och 
Töre samt 2+1-sträckorna söder om Töre. Hastighetsbegränsningen var 90 km/tim på 
landsvägen mellan Överkalix och Töre, bortsett från några kortare sträckor vid kors-
ningar och samhällen där hastighetsbegränsningen var 70 km/tim. De sträckor mellan 
Töre och Piteå med 2+1 väg var mötesfria och försedda med vajerräcken. Hastighetsbe-
gränsningen på 2+1 sträckorna var 110 km/tim. (Trafikverket, 2010 och 2011) 
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Figur 13  Fältstudien genomfördes på väg E10 mellan Piteå och Överkalix. 

 
5.1.2 Fordon och teknisk utrustning 

Två timmerbilar ingick i studien. Den ena timmerbilen var ETT-fordonet (En Trave 
Till) som med last har en totallängd på ca 30 m, kan lasta fyra timmertravar, har en 
bruttovikt på 90 ton och kan lasta 50 procent mer än traditionella virkesfordon. ETT-
fordonet testkörs med dispens mellan Överkalix och Piteå sedan början av 2009 och är 
försedd med skylten ”Lång last” fram och bak. Den andra timmerbilen användes som 
referenslastbil, och var en i Sverige konventionell timmerbil med en totallängd på ca 
24 m (lastad), som kan lasta tre timmertravar och har en bruttovikt på 60 ton, se 
figur 14. 

 
Figur 14  ETT-fordonet (överst) och referensfordonet (underst). 

 

Lastbilarna var utrustade med fyra videokameror vardera. En kamera var monterad 
baktill på fordonet och riktad så att den filmade nedre delen av de fordon som befann 
sig bakom. Det vill säga, kameran fångade den bakomvarandes registreringsskylt men 
inte ansiktena på de personer som befann sig i fordonet. En kamera var monterad långt 
fram på lastbilens vänstra sida och riktad bakåt så att den filmade omkörande fordon. 
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Två kameror var monterade inuti hytten och riktade framåt, den ena med vidvinkel-
objektiv och den andra med teleobjektiv. Figur 15 visar den inspelade videobilden. 

Videofilmerna lagrades i en Video VBOX (Racelogic, UK), som även registrerade 
lastbilens hastighet och GPS-position. 

 
Figur 15  De fyra kameravyerna: snett bakåt (uppe till vänster), rakt fram med vidvinkel 
(uppe i mitten), rakt fram med teleobjektiv (uppe till höger) samt rakt bakåt (stora 
bilden). Videobilden visar även tidpunkt och lastbilens hastighet. 

 
5.1.3 Genomförande 

Fältstudien genomfördes i huvudsak under sommaren och hösten 2010. Kompletterande 
körningar gjordes under våren 2011. 

Körningarna med ETT-fordonet startade i Överkalix där det lastades med timmer. ETT-
fordonet kördes sedan söderut till hamnen i Piteå där timret lossades och därefter kördes 
lastbilen med tomt lass tillbaka samma väg till Överkalix. Körtiden mellan de två 
orterna var cirka 2 timmar och ETT-fordonet körde fem till sex vändor till Piteå per dag 
(endast vardagar). Körpassen började som tidigast vid tvåtiden på morgonen och slutade 
som senast vid tolv på kvällen. Förarbyte skedde runt lunchtid och förarna fick tillfälle 
till rast vid varje på- och avlastning. 

Till skillnad mot ETT-fordonet så kördes referensfordonet mer oregelbundet. Slutdesti-
nationen för timret var Piteå, men referensfordonet kunde starta på andra ställen än 
Överkalix eftersom det användes för att hämta timmer vid olika upplagringsplatser i 
området kring teststräckan. Referensfordonet hade således mycket mindre körtid på 
teststräckan än ETT-fordonet. Förarna av referensfordonet var instruerade att sätta på 
videoutrustningen så fort de befann sig på teststräckan. Video-och kördata från ETT- 
och referensfordonet spelades endast in vid körningar i dagsljus, skymning eller 
gryning. 

Fem olika förare körde ETT-fordonet, varav tre stod för mer än 90 procent av kör-
ningarna. Även referensfordonet kördes av fem olika förare, varav två stod för mer än 
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70 procent av körningarna. Vem som kört lastbilen i en viss körning noterades på ett 
loggblad. 

De insamlade datauppgifterna lagrades på minneskort som skickades med posten till 
VTI i Linköping, oftast samma dag eller dagen efter. 

 
5.1.4 Videoanalys och design av studien 

Omkörningar av ETT- eller referensfordonet som skett antingen på landsvägen mellan 
Överkalix och Töre eller i slutet av tvåfältssträckorna på 2+1-vägen söder om Töre, 
identifierades med hjälp av de inspelade videofilmerna. För varje omkörning noterades 
bland annat fordonstyp (ETT eller referens), tidpunkt, sträcka, om lastbilen varit lastad 
eller inte, lastbilsförare, väder- och ljusförhållanden, typ av omkörande fordon och typ 
av omkörning. 

För landsvägssträckorna noterades alla omkörningar. Kriteriet för vilka omkörningar 
som ska analyseras var dock att det omkörande fordonet var en personbil som fått 
möte inom tio sekunder efter att den passerat lastbilens front. Endast dessa fall be-
dömdes som intressanta ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och jämförbara med simula-
torstudien. För dessa omkörningar definierades ett antal tidsparametrar: 

 t0a: tidpunkten då det omkörande fordonets alla fyra hjul passerat mittlinjen 
 t0b: tidpunkten då det omkörande fordonet befinner sig 36 meter (motsvarar tre 

mittlinjestreck) bakom den linje som utgörs av den sidomonterade kamerans 
nedre bildkant, se figur 16 

 t0: tidpunkten då hela det omkörande fordonet precis har blivit synligt i den 
vidvinkliga framåtkameran, se figur 16 (motsvarar t0 för simulatorstudien) 

 t1: tidpunkten då det omkörande fordonet möter (front mot front) det mötande 
fordonet (motsvarar t1 i simulatorstudien) 

 t3: sista tidpunkten då hela det mötande fordonet syns i den vidvinkliga framåt-
kameran. 

 

För 2+1-vägen studerades endast omkörningar som inträffade i slutet av tvåfälts-
sträckorna. Kriteriet för vilka omkörningar som ska analyseras var att det omkörande 
fordonet var en personbil samt att tiden från det att personbilen passerade lastbilen 
till att lastbilen passerade sista körfältspilen var mindre än 10 sekunder. Tidspara-
metrarna för dessa omkörningar definierades enligt följande: 

 t0b: tidpunkten då det omkörande fordonet befinner sig 36 meter (motsvarar tre 
mittlinjestreck) bakom den linje som utgörs av den sidomonterade kamerans 
nedre bildkant 

 t0: tidpunkten då hela det omkörande fordonet precis har blivit synligt i den 
vidvinkliga framåtkameran, se figur 12 (motsvarar t0 för simulatorstudien) 

 t2: tidpunkten då hela den sista körfältspilen syns i den vidvinkliga kameran, se 
figur 17(motsvarar t2 för simulatorstudien). 

 
De tidluckor som beräknas är alltså: 

- Tidlucka 1 = t1 – t0 (Landsväg) 
- Tidlucka 2 = t2 – t0. (2+1 väg). 
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Noteras att dessa tidluckor inte helt och fullt överensstämmer med simulatorstudiens 
exakta värden. Det är praktiska skäl (kamerans placering) som har varit avgörande. 

Utöver tidsparametrarna noterades även lastbilens hastighet vid de olika tidpunkterna 
samt GPS-position. Med hjälp av t0b och t1 är det möjligt att beräkna det omkörande 
fordonets medelhastighet under omkörningen. Hastigheter och tidluckor analyserades 
statistiskt med t-test, det vill säga oberoende t-test med fordonstyp som oberoende 
variabel och hastighet eller tidlucka som beroende variabel. 

 

 
Figur 16  Tidpunkterna t0b (vänster) och t0 (höger) för landsvägsomkörningar. 

 

Figur 17  Tidpunkten t2 för omkörningar på 2+1-väg. 

 
5.1.5 Telefonintervjuer 

För omkörningar av ETT-fordonet som skett på landsvägssträckan genomfördes även 
telefonintervjuer med ett mindre antal av de omkörande personbilsförarna. I de fall där 
det gick att identifiera registreringsnumret och där bilens ägare var en privatperson, 
hämtades information om bilens ägare via Vägtrafikregistret och ägaren kontaktades via 
telefon. Om det var ägaren som kört bilen och om han/hon godkände att medverka i 
studien ställdes ett antal frågor som i huvudsak handlade om trafiksäkerhet, framkom-
lighet och omkörningsmöjligheter på den aktuella vägsträckan, både generellt och vid 
just denna körning. Intervjun följde en intervjumall, se bilaga 2. Personbilsförarna 
förmodades inte veta vad ETT-fordonet är för något och därför användes benämningen 
”timmerbilen” under telefonintervjuerna. 

Omkörande förare kontaktades endast om det gått maximalt fyra dagar sedan körningen. 
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Totalt söktes kontakt med 96 ägare till de bilar som kört om ETT-fordonet och referens-
fordon (90 respektive 6). Två av dem ville inte medverka och en person var inte den 
person som kört bilen. Ytterligare 65 ägare fick vi inte kontakt med inom fyra dagar 
från körningen. Ingen av referensfordonets omkörande personbilar svarade. 

Totalt genomfördes 28 intervjuer med omkörande förare, varav åtta kvinnor och 
20 män. Åldern på förarna varierade från 23 till 73 år, med en medelålder på 47,2 år 
(std 14,4). Hur många år som förarna haft körkort varierande från två till 55 år. I 
genomsnitt hade förarna haft körkort i 27,6 år (std 15,1).  

De förare som kontaktades tillfrågades också om de även var villiga att delta i en enkät-
studie. Dessa enkäter fokuserade på olika individkaraktäristik som kan vara möjligt att 
koppla till olika variationer i körbeteende. Det ligger dock utanför detta arbete att 
bearbeta och analysera dessa data och koppla detta till ett faktiskt beteende. De instru-
ment som skickades per post till deltagarna var frågeformulär för: Acceptans (Van der 
Laan); Beslutsfattande (DMQ); Sensation seeking (SSS-V) samt Körbeteende. 

 
5.2 Resultat fältstudien 

Fältstudiens resultatavsnitt innehåller två datainsamlingar. Dels telefonintervjuer med 
personbilsförare som kört om ETT-fordon och referensfordon på landsväg, dels kördata 
som registrerats med hjälp av videokameror placerade på ETT-fordon och referens-
fordon. 

 
5.2.1 Resultat telefonintervjuerna 

De omkörande förarna tyckte generellt att trafiksäkerheten och omkörningsmöjlig-
heterna varken är bra eller dåliga på den studerade landsvägssträckan, (på en skala 1–10 
från mycket dålig till mycket bra). Framkomligheten bedöms vara något bättre, se 
figur 18 nedan. 

 
Figur 18  Upplevd trafiksäkerhet, framkomlighet och omkörningsmöjligheter på 
landsvägssträckan, både generellt och under den resa då de körde om ETT-fordonet 
(n=28;28;27;27;27;26). 
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De omkörande förarna bedömer att trafiksäkerheten, framkomligheten och omkörnings-
möjligheterna är något bättre under denna specifika resa än vad som är normalt för 
sträckan (t=-3,19; df=27; p=0,004) (t=-3,69; df=26; p=0,001) (t=-2,07; df=25; p=0,049), 
se figur 18 ovan. 

Endast en person nämner att ”timmerbilen” påverkat omkörningsmöjligheterna (på 
frågan: Var det något särskilt du tyckte påverkade omkörningsmöjligheterna på denna 
resa? Vad?). Ytterligare fem förare uppger att tung trafik/långtradare påverkat omkör-
ningsmöjligheterna. Vad gäller påverkan på trafiksäkerhet och framkomlighet nämndes 
inte timmerbilen, men däremot nämnde två respektive tre personer långtradare, lastbilar 
eller tungtrafik.  

Den positiva och negativa delen av skattningen av trafiksäkerheten generellt på lands-
vägssträckan motiveras nedan. 

 
Positivt: 

 oftast inte så mycket trafik 

 bra tempo 

 inga gangster kör där 

 bra med fartkameror 

 hyfsat med reflexpinnar 

 ganska översiktlig 

 raka sträckor 

Negativt: 

 folk kör för fort 

 en hel del tung trafik 

 dålig sikt 

 hastighetsgränsen för hög/låg, onödigt 
med så mycket hastighetsgränser 

 ej viltstängsel, finns inga mitträcken 

 dåligt underhåll, främst på vintern 

 mycket vilt 

 fläckvis dålig väg, gropigt, krokigt, 
kurvigt, smalt, spårigt 

 smala broar, många backkrön 

 

 

Fjorton av förarna tyckte att trafiksäkerheten påverkades av något särskilt just denna 
resa. Åtta av dem uppgav att det var lite trafik. Övriga kommentarer gällde: dålig asfalt, 
mycket grus på vägen, vädret var dåligt, mycket trafik, bättre sikt, inga lastbilar och 
bussar samt en del långtradare. 

Framkomligheten under denna resa påverkades utöver det av: mycket turister/hus-
vagnar/husbilar, sämre vid vägbyggen, borde finnas fler dubbelfiler. 

Och i motiveringen till skattningen av omkörningsmöjligheter under resan uppgavs 
dessutom: känner till vägen bra, gott om långa raksträckor, avsaknad av långa rak-
sträckor, vill inte ha mitträcke. 

Olika vägavsnitt samt olika tidpunkter bedömdes vara olika bra angående trafiksäkerhet, 
framkomlighet och omkörningsmöjligheter. 
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Omkörning av ETT-fordonet* 

(*Personbilsförarna förmodades inte veta vad ETT-fordonet är för något och därför användes benäm-
ningen ”timmerbilen” under telefonintervjuerna.) 

 

Tjugo av de 28 omkörande förarna uppger att de minns att de genomfört omkörningar 
under denna resa. Tre av dem nämner i en öppen fråga att de kört om ”timmerbilen”. 
Ytterligare nio personer uppger att de kört om lastbil med släp. På en direkt fråga om de 
kört om någon timmerbil under resan, uppger tio att de kört om en timmerbil, tre att de 
inte vet och sju att de inte kört om någon timmerbil. 

Upplevelsen av trafiksäkerheten vid omkörningen av ”timmerbilen” skiljer sig inte från 
förarens upplevelse av alla omkörningar sammanslaget under resan (t=1,5; df=8; 
p=0,17), för de förare som minns att de kört om timmerbilen, se figur 19 nedan. 

 
Figur 19  Uppskattad trafiksäkerhet vid omkörningar under resan, från alla som minns 
att de gjort omkörningar (stapel 1) samt alla som minns att de kört om ”timmerbilen” 
(stapel 2 och 3). (En person har inte skattat trafiksäkerheten vid omkörningar.) 

 

Trafiksäkerheten vid omkörningen av ”timmerbilen” bedöms vara högre (8,7) än trafik-
säkerheten generellt på sträckan (5,5) (t=-3,33; df=8; p=0,01) och trafiksäkerheten totalt 
sett just denna resa (6,5) (t=-2,75; df=8; t=0,025), se figur 18 och figur 19. 

Ingen av de tio förare, som minns att de kört om ”timmerbilen”, nämner att trafik-
säkerheten påverkats av den extra längden på timmerbilen. Men sex av dem uppger att 
de lade märke till den extra längden. 

Avslutningsvis uppger 24 av de 28 förarna att de känner till att det dagligen sker 
timmertransporter på sträckan samt att de känner till att timret ibland fraktas på ett extra 
långt fordon. 

 

Intervju efter incident 

Innan den egentliga datainsamlingen påbörjades, det vill säga när pilotstudier genom-
fördes för testning av utrustning för datainsamlingen, observerades en omkörning som 
på alla sätt och vis måste klassas som en kritisk omkörning. Filmen visade en personbil 
som först kör om en vanlig lastbil och sedan fortsätter köra om ETT-fordonet när två-
fältsvägen går ihop till ett fält. Omkörningen slutade lyckligt, utan personskador eller 
plåtskador och personbilsföraren kör vidare. Omkörningen ”tvingar” emellertid ETT-
föraren att bromsa hårt och utnyttja vägbanan maximalt, det vill säga föraren håller ut 
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till höger så mycket det går samtidigt som avståndet mellan ETT-fordonet och person-
bilen samt personbilens avstånd till vajerräcket är minimalt. Denna personbilsförare 
kontaktas och intervjuas enligt samma procedur som presenterats tidigare. Personbils-
föraren uppgav vid frågor om förarens omkörningar att det blev lite stressigt vid ett 
tillfälle då två filer gick ihop till en. Intressant i sammanhanget är att föraren har läst om 
den långa timmerbilen i tidningarna och vet att det är någon åkare i Överkalix som kör 
med den. Men själv har föraren aldrig sett någon! För övrigt kunde inte föraren erinra 
sig om att något speciellt hade inträffat utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att de kontaktade personbilsförarna som kört om 
ETT-fordonet inte upplever att trafiksäkerheten har påverkats av att det går extra långa 
fordon på sträckan. Flera har inte ens noterat att de kört om ett extra långt fordon. 

 
5.2.2 Deskriptiva resultat från kördata 

Till att börja med presenteras en deskriptiv analys som beskriver antalet omkörningar 
för respektive fordon, var omkörningarna genomförts och på vilka vägtyper som omkör-
ningar genomförts samt vilken tid på dygnet. Nedan i tabell 6 visas antalet omkörningar 
per vägtyp och fordon. 
 

Tabell 6  Antalet omkörningar per vägtyp och fordon. 

Landsväg ETT Ref 

Antal omkörningar totalt 1 078 265 

Antal omkörningar enligt kriterier   
   

2+1-väg ETT Ref 

Antal omkörningar totalt 240 119 

Antal omkörningar enligt kriterier 218 104 

 

Det totala antalet omkörningar är högre för ETT-fordonet än för referensfordonet. ETT-
fordonet har kört mer än referensfordonet, men närmare uppgifter om hur många kör-
ningar varje fordon har gjort saknas (se 5.1.3). Förhållandet är 1:5 för landsvägsomkör-
ningarna, det vill säga för varje omkörning av referensfordonet har fem omkörningar av 
ETT-fordonet gjorts. Förhållandet är 1:2 för omkörningar av 2+1-väg. 

Figur 20 visar hur antalet omkörningar (både på landsväg och 2+1-väg) fördelar sig 
över dygnet. Figur 21 visar var på sträckan de landsvägsomkörningarna inträffat där den 
omkörande föraren fått möte inom tio sekunder efter omkörningen; både för ETT- och 
referensfordonet, i båda riktningarna. 

Sammantaget resulterar den deskriptiva analysen av data i att omkörningar av ETT-
fordonet och referensfordonet inte uppenbart varierar på ett osystematiskt sätt, se 
figurerna nedan. Antalet omkörningar av referensfordonet är dock avsevärt lägre vilket i 
viss mån påverkar med vilken säkerhet eventuella effekter ska tolkas. Det är dock 
möjligt att genomföra fortsatta analyser. 
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Figur 20  Fördelning av antalet omkörningar över dygnet. 

 
Figur 21  Omkörningar (där det omkörande fordonet fått möte inom tio sekunder efter 
omkörningen) på sträckan mellan Överkalix och Töre, för både ETT- och referens-
fordonet, i båda riktningar. 
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5.2.3 Statistiska analyser av kördata 

Analyserna av kördata presenteras först för landsvägen och sen för den mötesfria 
2+1-vägen. I analyserna är det t-test som genomförts med fordonstyp som oberoende 
variabel och antingen hastighet eller tidlucka som beroendemått. Det innebär att 
jämförelsen mellan ETT-fordon och referensfordon är primär i alla analyser samt att 
jämförelsen genomförs när vi studerar medelhastigheten på den omkörande personbilen 
eller tidlucka. 

 

Landsväg 

Personbilarnas medelhastighet under omkörning på landsväg var 117 km/tim (std 11) 
för ETT-fordonet och 115 km/tim (std 14) för referensfordonet. Analysen visar dock att 
skillnaden inte är signifikant.  

Den första analysen av tidlucka resulterade i ett icke signifikant resultat (p>0.05), det 
vill säga det var ingen skillnad i tidlucka vid omkörning av ETT-fordon jämfört med 
referensfordon, på landsväg (Tidlucka 1).  

Därefter studerades antalet omkörningar för olika tidlucksintervall. Fördelningen av 
dessa presenteras i tabell 7 nedan. 

 

Tabell 7  Andel omkörningar i kumulativa procent för olika tidlucksintervall (antalet 
omkörningar visas inom parentes) på landsväg (Tidlucka 1). 

 

 

En okulär bedömning av videomaterialet på landsväg gjordes och det konstaterades att 
vid tidluckor som är mindre än tre sekunder behöver det mötande fordonet hålla ut 
kraftigt till höger och/eller att lastbilsföraren behöver bromsa för att undvika kollision. 
För tidluckor på mer än tre sekunder ses inte samma beteende hos mötande fordon eller 
lastbilsföraren. Den okulära bedömningen är därför att gränsen för en kritisk situation är 
precis under 3 sekunder. 

Tabell 7 ovan påvisar att omkörningar med kritiska situationer och den kortaste tid-
luckan (<3 s) enbart inbegriper omkörningar av ETT-fordonet. 

 

Mötesfri 2+1-väg 

Personbilarnas medelhastighet under omkörning på 2+1-väg var 127 km/tim (std 14) för 
ETT-fordonet och 126 km/tim (std 15) för referensfordonet. Analysen visar dock att 
skillnaden inte är signifikant.  

I analysen av tidluckor som inkluderade samtliga omkörningar som uppfyllde kriteriet 
(se 5.1.4), erhölls återigen ett icke-signifikant resultat (p>0.05), det vill säga det var 

Fält, landsväg ETT ref

<2 s 0%

<3 s 3,4% (3) 0%

<4 s 5,7% (5) 5,3% (1)

<5 s 19,3% (17) 21,1% (4)

<6 s 35,2% (31) 26,3% (5)

<7 s 50,0% (44) 42,1% (8)
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ingen skillnad i tidlucka för omkörning av ETT-fordon jämfört med referensfordon, på 
2+1-väg (Tidlucka 2).  

Därefter studerades antalet omkörningar för olika tidlucksintervall. Fördelningen av 
dessa presenteras i tabell 8 nedan. För att de kumulativa procenten ska vara någorlunda 
jämförbara mellan landsväg och 2+1-väg i fältstudien samt med data från simulator-
studien, utgår tabellen endast från tidluckor som är kortare än fem sekunder. I denna 
tabell kan tidlucka vara negativ eftersom personbilen kan ha passerat t2 när t0 har upp-
kommit (se figur 17). 

 

Tabell 8  Andel omkörningar i kumulativa procent för olika tidlucksintervall (antalet 
omkörningar visas inom parentes) på mötesfri 2+1-väg (Tidlucka 2). 

 
Obs! 100 % = 63 omkörningar av ETT-fordonet och 29 av referensfordonet (<5 s) 

 

En okulär bedömning av videomaterialet gjordes och det konstaterades att vid tidluckor 
som är mindre än 0 sekunder behöver omkörande fordon köra delvis utanför vägbanan, 
det vill säga köra mycket nära mitträcket med ena hjulparet på eller utanför den hel-
dragna linjen, för att undvika kollision. För tidluckor på 0 sekunder eller mer ses inte 
samma beteende. Den okulära bedömningen är därför att gränsen för en kritisk situation 
är precis under noll sekunder. 

Tabell 8 ovan påvisar att andelen omkörningar med kritiska situationer (tidlucka <0 s) 
är ungefär samma för ETT-fordonet som för referensfordonet. 

 
5.3 Slutsats fältstudie 

De upplevelser som de omkörande personbilsförarna (som kontaktades inom maximalt 
fyra dagar efter att de genomfört en resa på den utvalda sträckan) har, kan sammanfattas 
relativt enkelt. De har inte upplevt att trafiksäkerheten har påverkats i någon mån, i 
synnerhet inte av att det går extra långa fordon på sträckan. Flera har inte ens uppmärk-
sammat att de kört om ett extra långt fordon. Det är andra faktorer som har en större in-
verkan på hur de upplever trafiksäkerheten.  

Vidare ger den deskriptiva analysen att antalet omkörningar och vald plats för omkör-
ningar inte varierar på ett onormalt sätt med avseende på omkörningar av ETT-fordon 
och referensfordon. Dock ska noteras att antalet datapunkter för referensfordon var 
mycket lägre än för ETT-fordon vilket försvårar entydigheten i tolkningen.  

Analysen för medelhastighet på landsväg och 2+1 väg ger samma svar; personbilarna 
kör om de olika fordonstyperna med en mycket hög medelhastighet, långt mycket högre 
än den tillåtna. Dock finns det ingen signifikant skillnad i hastighet mellan omkörning 
av ETT-fordon och referensfordon. Analysen av tidlucka totalt sett varierar inte heller 
mellan referensfordon och ETT-fordon, varken på landsväg eller 2+1-väg. 

Fält 2+1‐väg ETT ref

<‐3 0% 0%

<‐2 1,6% (1) 6,9% (2)

<‐1 7,9% (5) 6,9% (2)

<0 14,3% (9) 13,8% (4)

<1 23,8% (15) 20,7% (6)

<2 34,9% (22) 27,6% (8)
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Uppdelningen av tidlucka i olika tidlucksintervall visar dock att för kritiska situationer 
(enligt okulär bedömning) på landsväg finns en liten överrepresentation av andelen 
omkörningar av ETT-fordon medan andelen kritiska situationer på 2+1-väg är ungefär 
samma för ETT-fordon som för referensfordon. Antalet kritiska omkörningar är dock 
mycket få och därför svåra att dra slutsatser ifrån. Resultaten från fältstudien påvisar 
alltså inte en entydig överrepresentation av korta tidluckor för ETT-fordon jämfört med 
referensfordon. 
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6 Generell diskussion 

Detta arbete innehåller fyra separata datainsamlingar; (1) dels har lastbilsförare som 
idag inte kör extra långa fordon problematiserat trafiksäkerhetseffekter av extra långa 
fordon, (2) dels har lastbilsförare som kör ett extra långt fordon redogjort för sina 
erfarenheter, (3) dessutom har en simulatorstudie genomförts som har utsatt personbils-
föraren för en stor mängd omkörningssituationer med olika omkörningsavstånd, både 
med extra lång och normallång lastbil, (4) slutligen har fältdata samlats in med ett extra 
långt fordon och där en normallång lastbil utnyttjats som referensfordon. I detta avsnitt 
kommer dessa datainsamlingar att kopplas samman. Var och en av dessa datainsam-
lingar ger en bild av hur trafiksäkerheten kan komma påverkas. Samtliga datainsam-
lingar har styrkor och svagheter och det är därför viktigt att presentera en övergripande 
tolkning för att ge en så korrekt bild som möjligt. 

 
6.1 Lastbilsförarnas upplevelser 

Fokusgruppstudien visar på att förare av konventionella tunga fordon upplever ett flertal 
problem i trafiken idag och att de förväntar sig att graden av denna problematik kommer 
att öka med ett eventuellt införande av extra långa fordon. Intervjustudien med ETT-
förarna reducerar dock de farhågor som togs upp i fokusgruppstudien. De tre ETT-
förarna upplevde inte några icke-hanterbara effekter, utan den extra längden och 
tyngden kan, generellt, hanteras med bättre planering och framförhållning. Istället upp-
lever de några positiva effekter. Det bör dock poängteras att de positiva effekter ETT-
förarna tar upp inte verkar bero på lastbilens storlek, utan på organisation och utrust-
ning. Till exempel har arbetsskiften blivit mer jämna som en effekt av var lastbilen 
lastas. ETT-fordonet har, enligt förarna, också haft mycket bra bromsar och förarstöd-
system. Vid ett eventuellt införande av extra långa fordon är det viktigt att även beakta 
förarnas arbetsmiljö och utrustning samt organisationen runt omkring. Till exempel har 
svårigheten att se bilister, som ligger bakom det extra långa fordonet och förbereder 
omkörning, avhjälpts genom att backkameran nyttjas även under körning.  

För de förarna av konventionella tunga fordon är medtrafikanter som inte visar hänsyn 
är ett återkommande problem. Många gånger verkar det som om det är just i kombina-
tion med medtrafikanters oaktsamma beteende som infrastrukturen, kontexten eller de 
tunga fordonens begränsningar orsakar problem. Ett typexempel är omkörningar på 
2+1-väg strax före att det blir enfiligt. Förarna förväntar sig särskilt att det, med extra 
långa fordon, kommer att bli problem på 2+1-vägar. De tror också att det kommer att bli 
svårare att se om en bilist ligger bakom lastbilen och vill köra om. ETT-fordonsförarna 
upplever dock att det var färre omkörningar av det extra långa fordonet än vad det 
brukar vara av konventionella lastbilar. Återigen verkar detta inte bero på fordonet i sig, 
utan, enligt ETT-förarna, var dessa färre omkörningar en effekt av skylten bak på 
fordonet (”Lång last”), som indikerar att det är ett extra långt fordon. Med andra ord kan 
utmärkningen av extra långa fordon vara en viktig aspekt vid ett eventuellt införande. 
De omkörningar av ETT-fordonet som genomfördes var av samma karaktär som vid 
konventionell tung trafik, det vill säga att det alltid finns några som ”chansar” och gör 
mindre säkra omkörningar. De tillbud som ETT-förarna upplevt har skett på just 2+1-
väg.  

Intervjuerna med de tre ETT-förarna ska ses som en metod att belysa hur just dessa 
förare upplever, till exempel trafiksäkerheten och bör inte generaliseras. Andra förare 
skulle kunna uppleva trafiksäkerheten annorlunda. Det är också viktigt att notera att 
förarna av konventionella tunga fordon inte uttalar sig om den specifika sträcka som 
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diskuterats med ETT-förarna. Diskussionen har också gällt extra långa fordon i all-
mänhet och inte enbart timmerbilar. Det är därför tänkbart att andra extra långa fordon 
än timmerbilar och andra sträckor skulle kunna ge en annan problematik eller stämma 
bättre med farhågorna från fokusgruppintervjun. Detta bör beaktas innan ett eventuellt 
införande av extra långa fordon i svensk trafik. Dock är inte lastbilsförarna i fokus-
gruppstudien förare av extra långa fordon och har alltså inte erfarenhet av denna 
fordonstyp. 

 
6.2 Personbilsförarnas beteende 

Det viktigaste resultatet i simulatorstudien är att analysen av antalet omkörningar i 
simulatorstudien pekar på att personbilsförarna, i första hand, påverkas i sitt val att köra 
om eller inte, av avståndet från den bakre delen av lastbilen till avsmalningen där vägen 
åter bara har ett körfält.  

Det är i första hand avståndet från den bakre delen av lastbilen till avsmalningen, 
som påverkar om personbilsföraren väljer att köra om eller inte.  
Detta indikerar att en omkörande personbilsförare har svårt att, innan omkörningen, 
uppfatta lastbilens längd. Detta är i sig en signal om att införandet av längre fordons-
kombinationer skulle kunna leda till trafiksäkerhetsproblem. Om det motsatta resultatet 
funnits, det vill säga om personbilsförarens omkörningsbeslut påverkats av lastbilens 
avstånd från fronten till avsmalningen, hade detta varit en signal om att föraren kan 
uppfatta och ta hänsyn till lastbilens längd redan innan omkörningen; men resultaten 
indikerar alltså att det är lastbilens bakre position som är avgörande. Beslutet att köra 
om fattas också cirka 60 till 80 meter bakom lastbilen (se figur 8), ett avstånd där 
personbilsföraren visuellt bör ha svårigheter att bilda sig en uppfattning av lastbilens 
längd och således också ha svårt att bedöma om ett säkert omkörningsavstånd före-
ligger. Om detta är en effekt som endast existerar i en simulerad situation är dock svår 
att avgöra. 

Att det är den bakre positionen som är avgörande för omkörningsbeslutet, leder till att 
originalanalysen i simulatorstudien ger ett resultat som är starkt styrt av försöks-
designen. Att jämföra extra långa och normallånga lastbilar utifrån alla fyra omkör-
ningshändelser ger inte, eftersom personbilsförarnas omkörningsbeslut inte styrs av 
frontavståndet, en rättvisande bild. Detta eftersom försöksdesignen som helhet inte 
jämför lastbilarna utifrån bakre position, som är det som påverkar personbilsföraren, 
utan jämför den normallånga och extra långa lastbilen utifrån frontavståndet. (Se även 
4.3 Slutsats: Simulatorstudie.) 

I simulatorstudien har det extra långa fordonet inte varit utmärkt med skylt som varnar 
för den extra längden. Detta för att kunna studera den extra längden separat. Det skulle 
kunna vara så att utmärkning av fordonet är tillräcklig för att den omkörande föraren ska 
kunna ta hänsyn till den extra lastbilslängden i sitt omkörningsbeslut, vilket inte är fallet 
i simulatorstudien. Förarna av ETT-fordonet i intervjustudien upplever, som sagt, att 
skylten ”Lång last” bak på fordonet påverkar bakomvarande trafik positivt genom att 
färre kör om. I fältstudien på 2+1-väg där ETT-fordonet är utmärkt med samma skylt 
ses heller inga trafiksäkerhetsskillnader mellan ETT- och referensfordon. Vid ett 
eventuellt införande av extra långa fordon i svensk trafik kan det alltså vara av stor 
betydelse att även reglera utmärkningen av fordonen.  

Ytterligare en skillnad mellan studierna är längden på det normallånga (referens)for-
donet. I simulatorstudien är referensfordonet 18,75 meter och i fältstudien är det 
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24 meter. Detta medför naturligtvis att en ”rak översättning” av resultat blir svår och att 
skillnaderna mellan det extra långa fordonet och det normallånga fordonet bör bli 
mindre i simulatorstudien jämfört med fältstudien. Detta val gjordes dock för att kunna 
problematisera olika längder på ett bra sätt. Men samtidigt innebär det att vi måste 
beakta resultaten med ytterligare försiktighet. 

 

Omkörningshastighet 

Resultaten från simulatorstudien visar, när lastbilens bakre del är i samma position 
(omkörningshändelse 1 och 4), så görs ungefär lika många omkörningar. Analys av 
medel- och maxhastighet i simulatorstudien visar också att effekten av lastbilens längd 
försvinner när lastbilens bakre position är likvärdig. Personbilsförarna kör alltså, i 
genomsnitt, om den normallånga och den extra långa lastbilen på samma sätt när last-
bilens bak är i samma position; lite oftare än vid vartannat potentiellt omkörningstill-
fälle, med en medelhastighet på 117 km/tim och en maxhastighet på 125 km/tim. 
Observera att hastighetsbegränsningen är 100 km/tim! Den scenariobeskrivning som 
presenterats för försöksdeltagarna beskriver att det är bråttom stressigt och därmed är 
höga hastigheter att vänta. Men samtidigt står också att de hinner fram i tid om de i snitt 
håller 95 km/tim samt att polisen ofta har hastighetsbevakning på sträckan. Detta verkar 
dock inte ha avskräckt simulatorstudiens deltagare från höga hastigheter under omkör-
ningen. Hastigheterna i simulatorstudien kan jämföras med omkörningshastigheterna i 
fältstudien på 2+1-väg. I fält var medelhastigheterna under omkörningen 127 respektive 
126 km/tim för ETT- och referensfordon (ingen signifikant skillnad dem emellan) och 
hastighetsbegränsningen var 110 km/tim. Omkörande förare i både simulatorstudien och 
fältstudien på 2+1-väg kör alltså i snitt 16–17 km/tim över tillåten hastighetsbegräns-
ning. Detta indikerar att scenariobeskrivningen i simulatorstudien fungerat för omkör-
ningssituationen. Medelhastigheterna är dock uppmätta på olika sätt i fält och i 
simulator. I fält mäts hastigheten från det att omkörande förare är närmare lastbilen än i 
simulatorn. I simulatorn är avståndet som används när personbilens front är 100 meter 
bakom lastbilen till att personbilens bak är 10 meter framför. Exakt sträcka i fältstudien 
är svårt att uppskatta då analysen gjorts utifrån videodata. 

Omkörningshastigheterna i fältstudien på landsväg var 117 respektive 115 km/tim för 
ETT- och referensfordon (inga signifikanta skillnader). Observera att även detta är 
medelhastigheter och att hastighetsbegränsningen är 90 km/tim. Omkörande förare kör 
alltså i snitt 25–27 km/tim fortare än tillåten hastighet på landsväg! 

 

Tidlucka 

Det som påverkas av den extra längden i simulatorstudien, då lastbilarnas bak är i 
samma position, är tidsmarginalerna under omkörningen. Tidluckan vid omkörning av 
den extra långa lastbilen är 0,2 respektive 0,3 sekunder kortare (för Tidlucka 1 och 2) 
jämfört med tidluckan för den normallånga lastbilen. Det innebär en längre sträcka på 
cirka 5,5–8,5 meter vid 100 km/tim. Denna skillnad ses inte i fältstudien, varken på 
2+1-väg eller på landsväg. 

För den extra långa lastbilen ses också en överrepresentation av de allra kortaste tid-
luckorna jämfört med den normallånga, när lastbilarnas bakre position är samma. För 
2+1-vägen, i fältstudien, ses inte heller samma skillnader för de kortaste tidluckorna. De 
kortaste tidluckorna i fältstudien på 2+1-väg är också betydligt kortare än de kortaste 
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tidluckorna i simulatorstudien, se tabell 9 nedan. Det beror på att de mer kritiska 
situationerna inte testades i simulatorstudien med den försöksdesign som nyttjades. 

 

Tabell 9  Tidlucka 2 i simulator- och fältstudien på 2+1-väg, andel omkörningar i 
kumulativa procent för olika tidlucksintervall (antalet omkörningar visas inom 
parentes). 

 

 

I fältstudien på 2+1-väg gjordes också en okulärbedömning. Om den omkörande 
personbilsföraren behövde köra delvis utanför vägbanan, det vill säga köra mycket nära 
mitträcket med ena hjulparet på eller utanför den heldragna linjen, för att undvika 
kollision, bedömdes situationen som kritisk. Den okulära bedömningen visade ingen 
överrepresentation av andelen kritiska situationer (Tidlucka 2 <0 s) vid omkörning av 
ETT-fordon jämfört med referensfordon på 2+1-väg, se röda siffror i tabell 9 ovan. 
Antalet omkörningar är dock lågt. Resultaten för 2+1-vägen indikerar inte att ETT- 
fordon har en negativ trafiksäkerhetspåverkan i omkörningssituationen. Dock är antalet 
omkörningar för få för att fastslå att en negativ trafiksäkerhetspåverkan inte alls finns.  

Fördelningen av omkörningar per tidlucksintervall på landsvägen visar en liten över-
representation för ETT-fordonet av kritiska situationer (Tidlucka 1 <3 s), se röda siffror 
i tabell 10. I den okulära bedömningen på landsväg klassades situationen som kritisk om 
det mötande fordonet håller ut kraftigt till höger och/eller att lastbilsföraren behöver 
bromsa för att undvika kollision. Eftersom antalet omkörningar av referensfordonet är 
så få skulle dock en enda extra omkörning av referensfordonet kunna omkullkasta 
resultatet. Data från fältstudien på landsväg stödjer därför inte helt tesen att extra långa 
fordon ger en negativ trafiksäkerhetspåverkan. Samtidigt går det inte heller med över-
tygelse att påstå att en sådan negativ trafiksäkerhetspåverkan inte alls finns, eftersom 
antalet datapunkter är för få. Extra långa fordon skulle, i ett större datamaterial, kunna 
ge fler kritiska situationer och därmed negativ trafiksäkerhetspåverkan på landsväg. 
Detta behöver utredas vidare. 

 
 
  

Tidlucka 2 Simulatorstudie, händelse: Fältstudie, 2+1‐väg:

1 2 3 4 ETT ref

<‐3 s

<‐2 s 1,6% (1) 6,9% (2)

<‐1 s 7,9% (5) 6,9% (2)

<0 s 14,3% (9) 13,8% (4)

<1 s 23,8% (15) 20,7% (6)

<2 s 3,1% (2) 34,9% (22) 27,6% (8)

<3 s 12,6% (4) 16,9% (11) 1,0% (1) 1,2% (1)

<4 s 31,0% (10) 41,5% (27) 2,9% (3) 3,4% (5)

<5 s 66,7% (21) 89,2% (58)11,5% (12) 14,6% (14)

<6 s 74,7% (46) 100% (65) 25,0% (26) 31,7% (35)
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Tabell 10  Tidlucka 1 i simulator- och fältstudien på landsväg, andelen omkörningar i 
kumulativa procent för olika tidlucksintervall (antalet omkörningar visas inom 
parentes). 

Tidlucka 1 Simulatorstudie, händelse: Fältstudie, landsväg:

1 2 3 4 ETT ref

<2 s

<3 s 3,4% (3)

<4 s 5,7% (5) 5,3% (1)

<5 s 19,3% (17) 21,1% (4)

<6 s 3,1% (2) 35,2% (31) 26,3% (5)

<7 s 5,7% (5) 76,9% (50) 50,0% (44) 42,1% (8)

<8 s 34,5% (30) 100% (65) 4,8% (5) 25,6% (21)

<9 s 97,7% (85) 25,0% (26) 72,0% (59)

<10 s 100% (87) 62,5% (65) 100% (82)  

 

Att det är så stora skillnader mellan de kortaste tidlucksintervallen i simulatorstudien 
och fältstudien (se tabell 9 och tabell 10 ovan) samt att det i simulatorstudien inte på 
långa vägar finns så korta tidluckor att de skulle kunna klassas som kritiska situationer, 
tyder på att omkörningarna i simulatorstudien inte är tillräckligt korta för att indikera 
negativ trafiksäkerhetspåverkan. Dessutom är fältstudiens tidlucka baserad på ett 
mötande fordon och simulatorsstudiens tidlucka baserad på en fast punkt. 

 

Fortsatta studier 

De allra kortaste tidluckorna i simulatorstudien uppmättes i händelse 2, som har det 
allra kortaste avståndet från lastbilens bak till avsmalningen; normallång lastbil med det 
korta frontavståndet. Medel- och maxhastigheten i händelse 2 var också högre; 120 
respektive 129 km/tim. Eftersom personbilsföraren i första hand utgår från den bakre 
delen av lastbilen skulle man hypotetiskt kunna anta att en femte händelse med extra 
lång lastbil med baken i samma position som i händelse 2 skulle generera ungefär lika 
många omkörningsförsök (ungefär 40 % av alla potentiella omkörningsmöjligheter, se 
figur 7). I dessa hypotetiska situationer skulle tidluckan då bli ännu kortare, såvida 
personbilsföraren inte ökar hastigheten ytterligare eller väljer att avbryta omkörningen – 
vilket i dessa hastigheter inte heller är ett önskvärt beteende. Fortsatta simulatorstudier 
bör fokusera på omkörningssituationer där den extra långa och normallånga lastbilens 
bakre del har samma avstånd till avsmalningen samt situationer där detta avstånd är 
ännu kortare än i händelse 2. Studier med detta upplägg är dock problematiskt, då så få 
personbilsförare väljer att köra om; man försätter sig inte medvetet i allvarliga konflikt-
situationer. Dataunderlaget skulle därför (precis som i fältstudien) bli begränsat. 

Fokus i fortsatta studier i fält bör ligga på landsväg då genomförd studie visar på indika-
tion för ökning av antalet kritiska omkörningssituationer för landsvägen, men inte på 
2+1-vägen. I genomförd studie är trafikflödet lågt och kompletterande studier på mer 
trafikerade landsvägar behövs därför. Eftersom ingen dramatisk negativ trafiksäkerhets-
påverkan setts i genomförda studier bör detta kunna genomföras. Vi rekommenderar att 
dispens ges. Det är också av stor vikt att få kontroll över att det extra långa fordonet och 
referensfordonet trafikerar studerad sträcka lika frekvent. I genomförd fältstudie är det 
stor skillnad mellan fordon, med många fler omkörningar av ETT-fordonet, vilket 



 

60 VTI rapport 732 

påverkar möjligheterna att dra slutsatser. Genomförd telefonintervju med omkörande 
personbilsförare gav mycket lite och resurserna kan därför med fördel användas inom 
andra delar av ett studieupplägg. Det vore dock intressant att få mer kunskap om 
trafikanters upplevelse av kritiska situationer. Om datahanteringen kan snabbas upp och 
trafikanterna kontaktas senast dagen efter omkörningen av det extra långa fordonet vore 
både omkörande och mötande förares samt lastbilsförarens upplevelse av kritiska om-
körningssituationer av intresse. 

Vidare vore det mycket intressant med konfliktteknikstudier av just omkörningssitua-
tionen på landsväg för att reda ut vad som i dessa situationer är en allvarlig konflikt och 
hur detta härrör till faktiska olyckor. Ett utförligare resonemang kring genomförda 
studiers koppling till konflikttekniken förs nedan. 

 

Konflikttekniken 

Enligt konflikttekniken (se övre högra hörnet i figuren nedan, samma som figur 1) kan 
en kortare ”Tid till olycka” än 4–6 sekunder ses som en allvarlig konflikt i de hastig-
heter som personbilsförarna kör i under simulator- och fältstudien. De hastigheter som 
konfliktteknikstudier påvisar ligger dock delvis bortom originalkurvan (Hydén, 1987), 
som i synnerhet utvecklats i stadstrafik. Dessutom är data från konfliktteknikstudier inte 
i första hand uppmätta i omkörningssituationer. 

 
Figuren ovan (samma som figur 1) påvisar hur hastighet och tid till kollision påverkar 
allvarlighetsgraden av konflikten enligt konflikttekniken. 
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Ytterligare en komplikation är att Tidlucka 1 i simulatorstudien inte mäts exakt på 
samma sätt som ”Tid till olycka” enligt konflikttekniken. Tidlucka 1 kan antingen 
skattas som marginellt längre än ”Tid till olycka” eftersom den mäts från det att person-
bilens bak är i jämnhöjd med lastbilens front och inte från det tillfälle då personbils-
föraren börjar göra en undanmanöver i form av en sidoförflyttning till eget körfält. Dock 
är det viktigt att ta hänsyn till att en undanmanöver i en omkörningssituation inte, (som 
ofta i stadstrafik) i första hand, kräver en inbromsning och sidoförflyttning utan snarare 
en fartökning och sidoförflyttning. Detta för att komma förbi lastbilen i god tid innan 
möte eller avsmalning av tvåfältsväg. Då omkörande förare ofta accelererar under om-
körning, oavsett risk för allvarlig konflikt, kan det vara svårt att avgöra när/om föraren 
påbörjar en undanmanöver i form av fartökning. Tidlucka 1 kan därför, om en eventuell 
fartökning ses som en undanmanöver, också skattas som kortare än ”Tid till olycka”. 
(Observera att Tidlucka 2 är än mer olik ”Tid till olycka” och därför kan dessa värden 
inte alls jämföras. Däremot kan fördelningen av omkörningar per sekund för de kortaste 
tidluckorna ge en fingervisning om vilket fordon som kan komma att ge mest negativ 
trafiksäkerhetspåverkan. Simulatorstudien visar att Tidlucka 1 och 2 är jämförbara i det 
hänseendet. Tidlucka 2 i simulatorstudien används endast för att möjliggöra jämförelser 
med fältstudien.) 

De avvikelser från konflikttekniken, som avhandlas ovan, gör det svårt att göra en direkt 
överföring av dessa data. Det är dock inte en helt orimlig jämförelse och som princip är 
fullt möjlig.  

Den okulära bedömningen på landsväg visar att kritiska situationer, där mötande fordon 
och/eller lastbilsföraren håller ut och/eller bromsar för att undvika olycka, uppstår när 
tidluckan är kortare än 3 sekunder. Tre kritiska situationer identifieras. Det är inte helt 
orimligt att den okulära bedömningens kritiska situationer är jämförbara med konflikt-
teknikens ”allvarliga konflikter” och därmed också en indikation på en förhöjd olycks-
risk. Fördelningen av omkörningar på landsvägen enligt konflikttekniken tyder på att 
detta är ett rimligt antagande, se figur 22 nedan. De tre kritiska situationerna avviker 
tydligt från övriga omkörningar; man kan beskriva det som att det finns ett ”glapp”, 
med liknande lutning som konfliktteknikkurvan (se streckad och heldragen linje), 
mellan de kritiska situationerna och övriga omkörningar.  

Eftersom man inte medvetet försätter sig i en allvarlig konfliktsituation är detta kanske 
inte helt oväntat. De flesta omkörningar görs med god marginal, inte bara för att und-
vika olyckor utan även för att undvika allvarliga konflikter, vilka kan upplevas som 
mycket obehagliga. Observera dock att datamaterialet är mycket litet och att vi inte med 
säkerhet kan säga att en konfliktkurva för omkörningssituationer måste se ut precis så 
här. Dock är det en intressant iakttagelse och ett uppslag för fortsatta studier, där det 
vore högst intressant att försöka definiera en konfliktkurva för omkörningssituationer. 
En sådan definition vore högst användbar. 
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Figur 22  Fördelningen av omkörningar, i fältstudien på landsväg, enligt konflikt-
tekniken (Tidlucka 1 ≈ Tid till olycka). Notera att totala antalet omkörningar är fler för 
ETT-fordonet än referensfordonet. 

 
6.3 Slutsatser 

Den övergripande frågeställningen för detta arbete har hela tiden varit om införandet av 
extra långa fordon påverkar trafiksäkerheten. Fordonsförares erfarenheter och upplevel-
ser samt personbilsförares upplevelser och även omkörningsbeteende har studerats i fält 
och i simulator för att öka vår förståelse för hur trafiksäkerheten kan påverkas.  

Fältstudien, där antalet omkörningar är få, särskilt antalet kritiska omkörningssitua-
tioner, ger dubbla budskap. På 2+1-väg ses ingen skillnad mellan den längre fordons-
kombinationen och den kortare. Men på landsväg ses en liten överrepresentation av 
kritiska situationer för den längre fordonskombinationen. Skillnaderna i det totala 
antalet omkörningar mellan fordonstyperna samt antalet i sig, gör dock att resultaten ska 
ses som osäkra. 

Den kontrollerade studien, i simulatorn, visar att den omkörande föraren påverkas i sitt 
omkörningsbeslut av avståndet från den bakre delen av lastbilen till avsmalningen där 
vägen åter blir enfilig. Längre och kortare fordonskombinationer bör därför jämföras i 
situationer när den bakre positionen är likvärdig. Simulatorstudien visar, när bakre 
positionen är likvärdig, en skillnad i tidlucka mellan den längre fordonskombinationen 
och den kortare. Tidluckan blir signifikant kortare för den längre fordonskombina-
tionen. En ökning av de kortaste tidluckorna vid omkörning av den längre fordons-
kombinationen återfinns också.  

Resultaten tyder på att vi inte får några drastiska negativa effekter på trafiksäkerheten, i 
alla fall inte på 2+1-väg. Vi måste dock i samma andetag också säga att dessa resultat är 
en konsekvens av under vilka förhållanden som de studerats. Det innebär att omkör-
ningarna har genomförts under mycket gynnsamma betingelser – i dagsljus och torrt 
väglag. Vidare är trafikarbetet på de vägar som studerats relativt lågt. Dessutom erhålls 
mycket höga omkörningshastigheter både i simulator- och fältstudien, långt över de 

Fält: Landsväg

90

100

110

120

130

140

150

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidlucka 1 (s)

M
ed

el
h

as
t.

 p
b

 (
km

/h
)

ETT

ref

konfliktteknikskurva

kritiska situationer 



 

VTI rapport 732  63 

tillåtna. Detta är ett trafiksäkerhetsproblem i sig, även om det inte verkar öka med den 
längre fordonskombinationen. 

Vi kan alltså inte utesluta negativa effekter på trafiksäkerheten vid införandet av längre 
fordonskombinationer på 30 meter, särskilt inte på landsväg med mötande trafik. Det 
som inte har beaktats är också att ett införande av längre och tyngre fordon, givet en 
konstant mängd gods, reducerar antalet tunga fordon på vägnätet.  

Om ett införande av längre fordonskombinationer införs är det av stor vikt att även 
beakta utmärkningen av dessa fordonskombinationer. Det skulle kunna vara skylten 
som gör att de negativa effekter vi ser i simulatorstudien inte återfinns på 2+1-vägen i 
fält.  

Dessutom har förare av dagens tunga trafik farhågor om att de problem som finns idag 
inom yrket kommer att öka i dignitet med längre fordonskombinationer. Vidare visar 
intervjuerna med förare som kör den längre fordonskombinationen att arbetsmiljö, 
utrustning och organisation runtomkring är av stor vikt; särskilt jämna arbetsskift, bra 
bromssystem och förarstödsystem. Det är viktigt att inte glömma bort dessa frågor vid 
ett eventuellt införande av 30-meters fordon. 

Slutligen blir följaktligen slutsatsen med dessa studier att det existerar vissa tendenser 
som pekar på att längre fordonskombinationer kan påverka trafiksäkerheten negativt. 
Dessa ska dock inte övertolkas eftersom datamängderna är små och studierna är gjorda i 
specifika situationer under specifika förhållanden. Den tråkiga, men inte helt oväntade 
slutsatsen som dessa studier ger är att ytterligare studier behövs för att på ett mer 
entydigt och säkert sätt avgöra om och när eventuella negativa effekter på trafiksäker-
heten erhålls. 
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Intervjuguide – Förare av extra långa fordon 

Hej! Jag heter NN och arbetar på VTI. Jag har i uppdrag att hjälpa till med 

utvärderingen av hur körningar med de extra långa timmerbilarna fungerar. 

 

Jag kommer här i Överkalix att intervju ett antal av er förare som har erfarenhet av den 

extra långa timmerbilen. Dina svar kommer inte att redovisas enskilt utan tillsammans 

med de andras – vi är intresserade av vad ni gemensamt tyckt och tänkt. 

 

Intervjun med dig tar ungefär en timme och jag skulle gärna spela in den för att 

underlätta. Jag raderar sedan det inspelade materialet efter att jag skrivit ned det på 

papper. 

 

Har du några frågor innan vi börjar? 

Bakgrund 

Så då tänkte jag börja med några frågor om dig. 

1. Vad är din ålder? 

2. Hur långt kör du årligen? I tjänsten? Privat? 

3. Hur länge har du haft körkort? C-körkort? 

Erfarenhet (tunga fordon) 

4. Hur länge har du kört lastbil med släp? 

5. Hur länge har du kört timmerbilar? 

6. Hur länge samt hur frekvent har du kört det extra långa timmerbilarna? 

7. Vilka sträckor kör du med det här fordonet? 

Vidareutbildning 

8. Har du haft möjlighet att vidareutbilda dig efter det att du tog körkort? 

 Om inte: Dubbelkolla med exempel och gå sedan vidare till fråga 10.   
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9. Vad har du genomgått för utbildning? (miljövänlig körning, extra halkkörning, 

etc.) 

 Har du fått någon vidareutbildning som är riktad mot timmerbilskörning? 

 Har du fått någon vidareutbildning som handlar om körning med extra 

långa timmerbilar? 

10. Ser du något behov av mer vidareutbildning? 

 Vad och varför? 

Trafiksäkerhet 

11. Hur skulle du säga att trafiksäkerheten är med (den extra långa) timmerbilen? 

 Vidareutveckla/beskriv? Olika vägtyper, situationer etc.?  

12. Vad ser du för förbättringsmöjligheter beträffande säkerhet? 

  Utformning av vägar/infrastruktur? Arbetsscheman? Andra aspekter? 

13. Hur är trafiksäkerheten under körning med extra långa timmerbilar jämfört med 

timmerbilar av normalstorlek?  

14. Hur ser du på dina medtrafikanters körbeteende, kör de bra? Mindre bra? 

15. Vad gör de som du möter, bra? Mindre bra?  

16. Hur agerar bilister när dom ligger bakom dig, vad gör de bra? Mindre bra? 

17. Hur agerar bilister när dom kör om, vad gör de bra? Mindre bra? 

18. Upplever du beteenden hos dina medtrafikanter som du inte tycker är 

trafiksäkert? 

 Vilken typ av beteende samt i vilka trafikmiljöer sker detta? Frekvens på 

beteendet? 

Förarstöd 

19. Den här extra långa timmerbilen som du kör är utrustad med…använder du dig 

av dem? 

20.  Hur tycker du att systemen fungerar? Vad är bra och vad är mindre bra? 
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21. Skulle du vilja ha fler eller annorlunda utformade förarstöd i den extra långa 

timmerbilen? 

 Vilka funktioner skulle du helst vilja ha? Hur skulle du vilja ändra på 

utformningen? 

22. Hur är det att köra den extra långa timmerbilen jämfört med en timmerbil av 

normalstorlek beträffande fordonsdynamik?  

 Skulle ett förarstödsystem kunna underlätta? 

23. Hur är sikten i den extra långa timmerbilen? 

 Framåt? Bakåt? Åt sidorna?  

 Skulle ett förarstödsystem kunna underlätta? 

Arbetsmiljö 

24. Hur trivs du med din arbetsmiljö i den extra långa timmerbilen? Vad är bra? 

Mindre bra? 

25. Kan du beskriva ditt arbetsschema? Vad är bra och vad är mindre bra? 

 Hur ser arbetsmiljön ut under körning? Vad är bra och vad är mindre 

bra? 

 Hur ser det ut vid stopp (raster, tankning, lossning, lastning mm.)? Vad 

är bra mindre bra i arbetsmiljön i dessa situationer? 

26. Hur är arbetsmiljön i den extra långa timmerbilen jämför med en timmerbil av 

normalstorlek? 

Vägsträckor 

27. Hur fungerar framkomligheten på de sträckor du kör med den extra långa 

timmerbilen?  

 Om det finns framkomlighetsproblematik: Var och varför? 

 Olika vägtyper/infrastruktur? 

 Hur fungerar det under olika väderförhållanden? 

28. Hur påverkas framkomligheten för dina medtrafikanter av den extra långa 

timmerbilen? 
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29. Hur fungerar finmanövrering med (den extra långa) timmerbilen? 

 Backa? Vända? Annat?   

30. Finns det några vägsträckor (exempelvis beträffande hastighet, vägbredd, 

trafikmängd, 2-1, smal landsväg, rastningsmöjligheter et cetera) som du inte 

tycker lämpar sig för att köra (extra lång) timmerbil på? 

 Vilka vägsträckor rör det sig om och varför? 

31. Krävs det något särskilt i vägmiljön för att transporter med (extra långa) 

timmerbilar ska fungera? 

 Trafiksäkerhetsperspektiv? Arbetsmiljöperspektiv? Övrigt/annat? 

32. Hur är framkomligheten med den extra långa timmerbilen jämfört med en 

timmerbil av normalstorlek? 

Övrigt 

33. Finns det någon mer skillnad mellan att köra med den extra långa timmerbilen 

jämfört med en timmerbil av normalstorlek? 

 Vad är den främsta skillnaden? Positivt? Negativt? 

34. Innan vi avslutar, har du något övrigt att tillägga för att jag bättre ska förstå hur 

tänker och resonerar kring att den extra långa timmerbilen? Eller något som du 

tycker att jag missat att fråga om? 

Avslutning 

Då var vi klara. Tack så mycket för att du tog dig tid att ställa upp. Dina och dina 

kollegors svar är viktiga för oss! 

 

Om du har några frågor eller funderingar eller något du vill tillägga får du gärna höra 
av dig till mig. Här ska du få mina kontaktuppgifter (visitkort). 
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Hej, 

Jag heter … och ringer från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut (i 
Linköping?).  

 

Ett fordon som du äger (med registreringsnummer – se dokumentet ”Fp 
uppgifter”) körde igår på en sträcka mellan Piteå och Töre där VTI just nu 
genomför en undersökning om trafiksäkerhet.  

 

Om det är du som har kört bilen skulle jag vilja ställa ett antal frågor till dig med 
avseende på hur du upplevde att det var att köra på just den sträcka vi 
undersöker. (Om det inte är personen som kört bilen, fråga om personen som 
kört har möjlighet att svara på några korta frågor) 

  

Det tar ungefär 5 minuter att medverka och du kan när som helst avbryta 
utfrågningen om du inte vill fortsätta. Just din medverkan är viktig för oss för att 
få ett bra statistiskt underlag. Dina svar kommer inte att kunna spåras till dig 
eller ditt fordon, utan kommer att redovisas sammanslaget med många andra 
bilisters svar. Får jag ställa frågorna till dig?  

 

Om EJ samtycke: 
De data vi har samlat in i undersökningen är videodata 
(fastmonterade kameror) från lastbilen De kommer inte att kunna 
spåras till dig eller ditt fordon.  

 

Vid samtycke: 

Sträckan som fordonet kördes på igår är Piteå och Töre och det är denna 
vägsträcka som frågorna avser. 

(Viktigt att i förväg ha delat upp sträckan i delsträckor så det går att jämföra 
svaren med olika delsträckor!) 

 

Frågorna jag kommer att ställa gäller alltså enbart denna sträcka. 

 

Trafiksäkerheten: 
1.  

a. Generellt, hur upplever du trafiksäkerheten på denna 
sträcka?  

På en skala 1- 10; från 1- mycket dålig; till 10- mycket bra 
(Låt ej fp ange halva siffror, 7,5 etc, be dem välja en hel siffra) 

b. Motivera det:  
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a. Hur upplevde du att trafiksäkerheten på sträckan var under 
denna resa?  

På en skala 1- 10, från 1- mycket dålig; till 10- mycket bra 
 

b. Var det något särskilt som du tyckte påverkade 
trafiksäkerheten på denna resa? Vad? 

Fråga ej, men ta ställning till om fp säger att trafiksäkerheten 
är/har blivit sämre pga timmerbilen, direkt eller indirekt  

 

Framkomligheten: 

Med framkomlighet menar vi att du inte upplever att det finns 
trafik eller utformning av vägmiljön som förhindrar eller stör din 
framkomlighet. 

3.  
a. Generellt, hur upplever du framkomligheten på denna 

sträcka? 

På en skala 1- 10, från 1- mycket dålig; till 10- mycket bra 
b. Motivera det:  

 
4.  

a. Hur upplevde du att framkomligheten på sträckan var under 
denna resa? 

På en skala 1- 10, från 1- mycket dålig; till 10- mycket bra 
 
b. Var det något särskilt som du tyckte påverkade 

framkomligheten på denna resa? Vad? 

Fråga ej, men ta ställning till om fp säger att framkomligheten 
är/har blivit sämre pga timmerbilen, direkt eller indirekt  

Omkörningsmöjligheter: 
5.  

a. Generellt, hur upplever du omkörningsmöjligheterna på 
denna sträcka? 

På en skala 1- 10, från 1- mycket dålig; till 10- mycket bra 
b. Motivera det:  

6.  
a. Hur upplevde du att omkörningsmöjligheterna på sträckan var 

under denna resa? 

På en skala 1- 10, från 1- mycket dålig; till 10- mycket bra 
 
b. Var det något särskilt som du tyckte påverkade 

omkörningsmöjligheterna på denna resa? Vad? 

Fråga ej, men ta ställning till om fp säger att omkörningsmöjlig-
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heterna är/har blivit sämre pga. timmerbilen, direkt eller indirekt  

Dina omkörningar: 
7.  

a. Genomförde DU några omkörningar under denna resa? 

Om nej  Gå till fråga 9 

 
b. Vilka fordon körde du om? 

 
c. Hur säkra upplevde du att dina omkörningar var, totalt sett? 

På en skala 1- 10, från 1- mycket dålig; till 10- mycket bra 
8.  

Om omkörningen av timmerbilen inte nämns i fråga 7 b:      
a. (Körde du om någon timmerbil under denna resa?) 

Om nej  Gå till fråga 9 

 
b. Hur tyckte du att trafiksäkerheten var under omkörningen av 

timmerbilen?  

På en skala 1- 10; från 1- mycket dålig; till 10- mycket bra 
 

c. Motivera det: 

Fråga ej, men ta ställning till om fp säger att trafiksäkerheten 
är sämre pga. den extra längden på timmerbilen 

 
d. Lade du märke till om det var något som var annorlunda med 

timmerbilen som du körde om 

 

och i så fall vad? 

Fråga ej, men ta ställning till om fp säger att han/hon lagt 
märkte till den extra längden på timmerbilen. 

Allmänt: 

 
9. Vet du om att det dagligen sker timmertransporter på denna sträcka? 

 
10. Vet du om att timret ibland fraktas på ett extra långt fordon? 

 
11. Hur gammal eller ung är du? 

 
12. Hur många år har du haft körkort? 
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Det var de frågor vi hade för avsikt att ställa till dig.  

 

Har du något ytterligare att tillägga med avseende på trafiksäkerheten eller 
framkomligheten på den sträcka som vi frågat om?  

Då undrar jag slutligen om du kan tänka dig att besvara ett större antal frågor 
som skickas hem till dig per post eller via mail. Om du vill medverka får du ett 
symboliskt ”stort tack för hjälpen” i form av 2 biobiljetter.  

Får jag skicka fler frågor till dig? 

 

 

Då vill jag tacka så mycket för hjälpen! 

 

De data vi har samlat in i undersökningen är videodata (fastmonterade 
kameror) från lastbilen.  
Varken dina svar eller övrig data kommer att kunna spåras till dig eller ditt 
fordon.  

 

Jag har alltså ringt från VTI. Om du har några frågor är du välkommen att höra 
av dig till Jan Andersson på VTI. (013-204000) 

 

Stort tack för hjälpen! Ha en bra dag/kväll! 

Om JA: 

 

Har du möjlighet att ta emot frågorna via e-mail?: 

Skriv i så fall upp adressen i Fp uppgifter.doc 

 

Annars, stämmer denna adress? – se Fp uppgifter.doc 

Är det hit jag bör skicka frågorna? 





www.vti.se
vti@vti.se
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