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Referat  

Idén med räffling, både vägrensräffling och mitträffling, är att undvika olyckor genom att "väcka/larma" 

förare som ofrivilligt är på väg att lämna sitt körfält på grund av t.ex. distraktion eller trötthet. Utländska 

studier indikerar att räfflorna minskar singel- och mötesolyckor. För att minska allvarliga mötesolyckor 

bygger man om vanliga landsvägar till mötesfria 2+1-vägar. Föreliggande studie redovisar resultat från 

utvärderingen av mitträffling på tvåfältsvägar, riktningsseparerade vägar, motorvägar med vägrensräfflor 

och mötesfria vägar med mitträcke (ombyggnad från tidigare tvåfältsvägar med ca 9 m bredd, här 

benämnd gles 2+1). 

Olyckstudien är en före-efter-studie där olyckorna är hämtade från STRADA. I analysen ingår 

olycksdata till och med år 2011 och generell trend vad gäller allmän trafiksäkerhetsutveckling och 

förändrat trafikarbete har beaktats i analyserna. 

Resultaten visar att totalt sett har antalet dödade och svårt skadade (DSS) minskat med cirka 6 procent på 

mitträfflade tvåfältsvägar. För singelolyckor är motsvarande minskning 14 procent. Resultaten är 

signifikanta och i linje med finska erfarenheter. Mätningar av hastighet visar inte på några tydliga 

förändringar av medelhastigheten efter att mitträffla införts. Vad gäller sidoläge så visar resultaten att 

personbilar förflyttar sig i genomsnitt cirka 5 centimeter bort från mittlinjen och att spridningen i 

sidoläge minskar något. Detta innebär sannolikt ökat slitage. I de trafikantintervjuer som gjorts anser 90 

procent av förarna att räfflor i vägens mitt bidrar till en ökad trafiksäkerhet. Vad gäller externt buller så 

visar en studie att om riktlinjer för industribuller används, 65 dB (utomhus) och 40 dB (inomhus), så 

riskeras gränsvärdena att överskridas på avstånd kortare än 140 meter (utomhus) respektive 80 meter 

(inomhus).  

Vad gäller vägrensräffling på motorväg visar resultaten att på motorvägar med hastighetsbegränsning 

110 km/tim har antalet dödade och svårt skadade totalt sett minskat med 17 procent och för singelolyckor 

med cirka 30 procent. Andelen singel bland DSS har minskat från ca 60 procent i föreperioden till 51 

procent i efterperioden. Dessa resultat stämmer väl med amerikanska, kanadensiska och tyska 

erfarenheter. 

Resultaten för mötesfria vägar med mitträcke (gles 2+1 väg) visar att på länk har antalet dödade och 

svårt skadade minskat med 61 procent och totalt sett om både länk och korsning studeras så är 

motsvarande minskning 50 procent. Båda förändringarna är signifikanta, men olycksmaterialet är 

fortfarande litet vilket gör att en fortsatt uppföljning rekommenderas för att få säkrare resultat.  
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The idea behind rumble strips, that is both shoulder rumble strips and median rumble strips, is to 

“awaken/alert” the driver who, due to inattention, fatigue or for some other reason, is involuntarily 

intersecting the median or side lane marker, and to thereby prevent single-vehicle accidents and multi-

vehicle collisions. To prevent serious head-on collisions, ordinary 2-lane roads are rebuilt to meet free  

2 +1 roads. This report presents results from the evaluation on two-lane roads with median milled rumble 

strips, divided roads, motorways with shoulder rumble strips and roads with oncoming traffic separation  

(referred to as sparse 2+1). 

Results from accident analyses (berfore-after study) on roads with median milled rumble strips show that 

the number of deaths and severe injuries has decreased by roughly 6 per cent. The corresponding 

decrease for single-vehicle accidents is 14 per cent. These results are significant. Speed measurements 

show no clear changes in terms of average speed after median rumble strips have been installed.  With 

regard to lateral positioning, the results show that cars travel roughly 5 cm away from the centre line and 

that the variance of lateral position decreases slightly. This might lead to an increased rutting and wear. 

In the driver interviews that were conducted, 90 per cent of the drivers considered that median rumble 

strips contribute to higher traffic safety.With respect to external noise, one study shows that raising the 

guideline values for road traffic by 5 dB to 65 dB (outdoors) and 40 dB (indoors) in the same way that 

industrial noise has been addressed would result in a risk wherein the limit values would be exceeded at 

distances of less than 140 meters (outdoors) and 80 meters (indoors).  

In the case of divided roads (painted 2+1 with median rumble strips), the number of deaths and severe 

injuries decreased by roughly 30 per cent. This change is not significant.  

With respect to shoulder rumble strips on motorways, the results show that the total number of deaths 

and severe injuries on motorways with a 110 km/h speed limit has decreased by 17 per cent, and by 

roughly 30 per cent for single-vehicle accidents.  

The results for roads with oncoming traffic separation and median barriers (sparse 2+1 roads) show that 

the number of deaths and severe injuries at road sections excluding junctions has decreased by 61 per 

cent, while the corresponding decrease, if we consider both sections and  junctions in total, is 50 per cent. 

Both of these changes are significant, although the accident material is still too small, with the result that 

continued follow-up is recommended to obtain more reliable results.   
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Förord 
Föreliggande rapport redovisar sammanfattande resultat från de studier som gjorts av 

VTI inom Trafikverkets utvecklingsprogram Säker framkomlighet under åren 2007 - 

2012. Resultaten avser: tvåfältsvägar med mitträffling, riktningsseparerade vägar (dvs 

mötesfria vägar där mittremsan utgörs av vägmarkering och räfflor i stället för räcke), 

motorvägar med vägrensräfflor och mötesfria vägar (med mitträcke) där ombyggnad 

skett från tidigare tvåfältsvägar med cirka 9 meters bredd. Projektet har genomförts på 

uppdrag av Trafikverket med Lars Frid som kontaktperson och med Anna Vadeby som 

VTI:s sammanhållande projektledare.  
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Säker framkomlighet. Sammanfattande resultat 

av Anna Vadeby, Anna Anund, Urban Björketun och Arne Carlsson 

VTI 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 
Föreliggande rapport redovisar resultat från de studier som gjorts av VTI inom 

Trafikverkets utvecklingsprogram Säker framkomlighet under åren 2007 – 2012. 

Resultaten avser: 

 Tvåfältsvägar med mitträffling (dvs frästa räfflor i mitten av vägen). 

 Riktningsseparerade vägar (dvs mötesfria vägar där mittremsan utgörs av 

vägmarkering och räfflor i stället för räcke).  

 Motorvägar med vägrensräfflor (räfflor på vägrenen)  

 Mötesfria vägar (med mitträcke) där ombyggnad skett från tidigare tvåfältsvägar 

med cirka 9 meters bredd (här benämnd gles 2+1).  

Idén med räffling, både sidoräffling och mitträffling, är att "väcka/larma" förare som på 

grund av ouppmärksamhet, trötthet eller annan orsak ofrivilligt är på väg över mittlinjen 

eller sidolinjen och därmed undvika singel- och mötesolyckor.  

Ett flertal studier har genomförts för att studera olika effekter av mitträffling på 

tvåfältsvägar. Resultat från olycksanalyser visar att totalt sett har antalet dödade och 

svårt skadade (DSS) minskat med cirka 6 procent. För singelolyckor är motsvarande 

minskning 14 procent. Resultaten är signifikanta och i linje med finska erfarenheter. 

Resultaten är hittills betydligt bättre för vägar med 7–8 meters bredd än för 8–10 meters 

bredd. Orsakerna till detta är oklara, men en delförklaring kan vara att de mitträfflade 

objekten med vägbredd 8–10 meter som togs i bruk fram till och med 2009 har mycket 

låga olyckstal i föreperioden och man kan därför misstänka så kallade 

regressionseffekter i utfallet för efterperioden.   

Analyser av olycksförlopp enligt polisrapporter indikerar att räffla i mittlinje minskar 

risken för mötesolycka och avkörningsolycka till vänster. Simulatorstudier visar att 

räfflorna har god effekt för att väcka trötta förare samt att de förare som väcks av räfflan 

gör rätt motåtgärd. Mätningar av hastighet visar inte på några tydliga förändringar av 

medelhastigheten efter att mitträffla införts. Vad gäller sidoläge så visar resultaten att 

personbilar förflyttar sig i genomsnitt cirka 5 centimeter bort från mittlinjen och att 

spridningen i sidoläge minskar något. Detta innebär sannolikt ökat slitage. I de 

trafikantintervjuer som gjorts anser 90 procent av förarna att räfflor i vägens mitt bidrar 

till en ökad trafiksäkerhet. Även lastbilsförarna är positiva, men förespråkar djupare 

räfflor.  

Vad gäller externt buller så visar en studie att om riktlinjer för industribuller används, 

65 dB (utomhus) och 40 dB (inomhus), så riskeras gränsvärdena att överskridas på 

avstånd kortare än 140 meter (utomhus) respektive 80 meter (inomhus). Vid en 

jämförelse mellan intermittent räffling, vanligast i Sverige (Målilla), och kontinuerlig 

räffla, så kallad sinusräffla kan man konstatera att sinusräfflan ger ett lägre internt ljud i 

bilen och också mindre vibration än den konventionella i såväl 70 km/tim som 90 

km/tim. När det gäller det externa ljudet så är det enligt VTIs mätningar ingen skillnad 

mellan räffeltyperna i 70 km/tim, men en något lägre nivå för sinus vid 90 km/tim, 1–4 
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dB(A), jämfört med 7 dB(A) för den konventionella räfflan (referens: plan väg utan 

räffla). Det bör betonas att studien är gjord för personbilar och att effekterna för tunga 

fordon inte har studerats. Danska jämförelser ger vid 80 km/tim 0,5–1 dB högre nivå för 

sinus enligt dansk modell och 2–3 dB högre för Målilla, jämfört med körning på väg 

utan räfflor. 

För riktningsseparerade vägar (målad 2+1 med mitträffla) med hastighetsbegränsning 

90 km/tim har antalet dödade och svårt skadade minskat med ca 30 procent. 

Förändringen är inte signifikant. Dessa resultat är av samma storleksordning som 

tidigare svenska resultat och i linje med tyska erfarenheter.  

Vad gäller vägrensräffling på motorväg visar resultaten att på motorvägar med 

hastighetsbegränsning 110 km/tim har antalet dödade och svårt skadade totalt sett 

minskat med 17 procent och för singelolyckor med cirka 30 procent. Andelen 

singelolyckor bland DSS har minskat från cirka 60 procent i föreperioden till 51 procent 

i efterperioden. Dessa resultat stämmer väl med amerikanska, kanadensiska och tyska 

erfarenheter. 

Resultaten för mötesfria vägar med mitträcke (gles 2+1 väg) visar att på länk har antalet 

dödade och svårt skadade minskat med 61 procent och totalt sett om både länk och 

korsning studeras så är motsvarande minskning 50 procent. Båda förändringarna är 

signifikanta, men olycksmaterialet är fortfarande litet vilket gör att en fortsatt 

uppföljning rekommenderas för att få säkrare resultat. Vad gäller hastighetsnivåer hos 

fria fordon visar analyser endast på små skillnader jämfört med mötesfria vägar där 

ombyggnad tidigare skett av breda tvåfältsvägar.  
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Safe Accessibility: Summarised Results  

by Anna Vadeby, Anna Anund, Urban Björketun and Arne Carlsson 

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 

Summary 
This report presents the results from the studies conducted by VTI (Swedish National 

Road and Transport Research Institute) as part of the Swedish Transport 

Administration’s Safe Accessibility development programme from 2007 – 2012. The 

results pertain to: 

 Two-lane roads with centre rumble strips (milled rumble strips in the middle of the 

road); 

 Divided roads (roads with divided traffic on which the median strip consists of road 

markings and rumble strips instead of median barriers);  

 Motorways with shoulder rumble strips (milled rumble strips on the shoulder of the 

road); and  

 Roads with oncoming traffic separation (with median barrier) that were converted 

from what were formerly two-lane roads with a width of roughly nine meters 

(referred to herein as sparse 2+1).  

The idea behind rumble strips, that is both shoulder rumble strips and median rumble 

strips, is to “awaken/alert” the driver who, due to inattention, fatigue or for some other 

reason, is involuntarily intersecting the median or side lane marker, and to thereby 

prevent single-vehicle accidents and multi-vehicle collisions.  

Numerous studies have been conducted on the various effects of median milled rumble 

strips on two-lane roads. Results from accident analyses show that the number of deaths 

and severe injuries has decreased by roughly 6 per cent. The corresponding decrease for 

single-vehicle accidents is 14 per cent. These results are significant. To date, the results 

are significantly better for roads that are 7-8 meters wide than for those that are 8-10 

meters wide. The reasons for this are unclear, but one partial explanation could be that 

the median rumble-stripped objects with road widths of 8-10 meters that were put into 

use through 2009 had extremely low accident counts during the “before” period, and we 

may consequently suspect so-called “regression to the mean” effects.  

Analyses of accident processes based on police reports indicate that median rumble 

strips reduce the risk of multi-vehicle collisions and accidents in which a driver drives 

leftward off the road. Simulator studies show that rumble strips are effective in 

awakening tired drivers, and that drivers who are awakened by rumble strips take the 

proper countermeasures. Speed measurements show no clear changes in terms of 

average speed after median rumble strips have been installed. With regard to lateral 

positioning, the results show that cars travel roughly 5 centimeters away from the centre 

line and that the variance of lateral position decreases slightly. This might lead to an 

increased rutting and wear. In the driver interviews that were conducted, 90 per cent of 

the drivers considered that median rumble strips contribute to higher traffic safety. 

Truck drivers are also positively disposed, although they advocate deeper strips.  
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With respect to external noise, one study shows that raising the guideline values for 

road traffic by 5 dB to 65 dB (outdoors) and 40 dB (indoors) in the same way that 

industrial noise has been addressed would result in a risk wherein the limit values would 

be exceeded at distances of less than 140 meters (outdoors) and 80 meters (indoors). A 

comparison of conventional and “sinusoidal” rumble strips shows that the sinusoidal 

rumble strips generate lower internal noise in the car as well as less vibration than do 

the conventional strips, at both 70 and 90 km/h. With regard to the external noise there 

is no difference at 70 km/h, but there is a somewhat lower level for sinusoidal strips at 

90 km/h, in other words a difference of 1-4 dB(A) compared with 7 dB(A) for the 

conventional strips. It should be noted that the study was conducted for cars, and that 

the effects for heavy vehicles have not been studied.  

In the case of divided roads (painted 2+1 with median rumble strips and speed limit 90 

km/h), the number of deaths and severe injuries decreased by roughly 30 per cent. This 

change is not significant. These results are of the same order of magnitude as previous 

Swedish results.   

With respect to shoulder rumble strips on motorways, the results show that the total 

number of deaths and severe injuries on motorways with a 110 km/h speed limit has 

decreased by 17 per cent, and by roughly 30 per cent for single-vehicle accidents. The 

share of single-vehicle accidents among deaths and severe injuries fell from roughly 60 

per cent during the “before” period to 51 per cent in the “after” period.  

The results for roads with oncoming traffic separation and median barriers (sparse 2+1 

roads) show that the number of deaths and severe injuries at road sections excluding 

junctions has decreased by 61 per cent, while the corresponding decrease, if we consider 

both sections and junctions in total, is 50 per cent. Both of these changes are significant, 

although the accident material is still too small, with the result that continued follow-up 

is recommended to obtain more reliable results. With regard to speed levels and flow 

relationships, analyses indicate only small differences compared to roads with 

oncoming traffic separation that were previously converted from wide two-lane roads. 
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Ordlista och beteckningar 
Nedan ges förklaringar till vissa begrepp och förkortningar som förekommer i 

rapporten. 

 

Allvarlighetsföljd Antal svårt skadade (inkl. dödade) per polisrapporterad 

personskadeolycka 

Axelparkilometer Exponeringsmått för trafikarbetet vid olycksanalys som 

användes i stället för fordonskilometer. Totala antalet 

axlar i en trafikström divideras med två. Detta innebär 

att en personbil utan släp utgör ett axelpar medan tunga 

fordon med släp kan vara 1,5–4 axelpar 

Cc-avstånd Centrumavstånd 

D Dödade 

DSS Dödade och svårt skadade 

DSS-kvot Kvot mellan antalet dödade och svårt skadade (täljare) 

och miljon axelparkilometer (nämnare) 

Effektsamband Samband mellan åtgärder och deras effekter för 

samhället. T.ex. effekter på olyckor 

EVA Effektberäkningar vid Väganalyser. Trafikverkets 

programvara för beräkningar av samhällsekonomisk 

lönsamhet 

Länk Avsnitt av aktuell väg som ligger mellan två korsningar 

med statliga vägar. En länk innehåller normalt 

anslutningar med enskilda eller privata vägar och/eller 

utfarter från fastighet 

Målilla-räfflan Intermittent fräst räffla med centrumavstånd 60 cm, 

bredd 30-35 cm, djup 1 cm och längd 15 cm 

Nod Betecknar korsning mellan statliga vägar 

Normalvärden Förväntat värde på olycksmått (t.ex. olyckskvot) för en 

viss vägtyp 

NVDB Nationella Vägdatabasen 

Olyckskvot Antalet polisrapporterade olyckor (inklusive 

egendomsskadeolyckor) per miljon axelparkilometer 

Sinusräffla Kontinuerligt fräst räffla med våglängd 60 cm och djup 

ca 1 cm  

STRADA Olycksdatabas - Swedish Traffic Accident Data 

Acquisition 

TA Trafikarbete (i rapporten angivet i axelparkilometer) 

VQ-samband Samband mellan hastighet och trafikflöde 

ÅDT Årsdygnstrafik 
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1 Inledning 
Under början av 2000-talet undersökte Vägverket möjligheten att hitta metoder för att 

förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet på befintliga normala 90-vägar. Metoderna 

skulle komplettera mitträckeslösningarna på breda tvåfältsvägar. Detta resulterade i en 

serie beslut om försöksverksamhet 2005 och 2006 samt om övergång till produktion 

2011. Besluten innebär i dagsläget att: 

 alla 2-fältiga vägar med 80 km/tim eller högre hastighetsgräns med vägbredd 

över 7-7,5 m beroende på linjeföring och tung trafik ska mitträfflas vid 

ny/ombyggnad. Detta gäller också vid beläggningsunderhåll av längre sträckor.  

 yttre/höger vägren på landsbygdsmotorvägar ska räfflas 

 ny/ombyggnad/förbättring av 9 m-vägar med 90 km/tim med trafikflöden över 

4000 f/d till 100 km/tim ska ske som mitträckesväg med omkörningsfält (här 

benämnd ”gles 2+1med räcke”).  

 riktningsskiljande väg (här benämnd ”gles 2+1 målat”) ska användas vid 100 

km/tim på funktionella förbindelser med långa transportavstånd vid trafikflöden 

mellan 2000 och 4000 f/d 

I besluten har också ingått att utformning, uppföljning och utvärdering ska följa 

gemensamma projekterings-, utformnings- och driftriktlinjer (Vägverket, 2006) samt 

utvärderingsprogram framtaget av nuvarande IVTd (Trafikverket, Verksamhetsområde 

Investering, Avdelning Teknik och Miljö, enhet design). Det har också ingått att försöka 

nå en lösning om juridik för riktningsseparerade vägar. Utvecklingsprojektets resultat 

redovisas i ett PM ”Utvecklingsprojekt Säker framkomlighet 2012”. I följande rapport 

sammanfattas VTIs utvärderingar inom utvärderingsprojektet.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med VTIs utvärderingsprojekt Säker framkomlighet har varit att studera 

effekterna av:  

 frästa mitträfflor på tvåfältsvägar (räfflor i vägmitt) 

 riktningsseparerade vägar (mötesfria vägar där mittremsan utgörs av vägmarkering 

och räfflor i stället för räcke).  

 vägrensräfflor på motorvägar (räfflor på vägrenen)  

 mötesfria vägar (med mitträcke) där ombyggnad skett från tidigare tvåfältsvägar 

med ca 9 m bredd (här benämnd ”gles 2+1-väg”).  

Det har ingått att följa olycksutvecklingen för dessa fyra åtgärder och för räfflad 

mittlinje har även olika trafikantgruppers uppfattningar varit i fokus och effekter i form 

av internt och externt buller vid användandet av olika typer av räfflor. Dessutom har 

hastighetsdata från mätningar på mitträfflad landsväg och gles 2+1-väg analyserats. VTI 

har även levererat normalvärden och effektsamband för dessa åtgärder till åtgärds-

planeringen 2011/12. 
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2 Räffling 
2.1 Bakgrund  
Iden med räffling, både sidoräffling och mitträffling, är att undvika olyckor genom att 

"väcka/larma" förare som ofrivilligt är på väg att lämna sitt körfält på grund av t.ex. 

distraktion eller trötthet. Utländska studier indikerar att räfflorna minskar singel- och 

mötesolyckorna. Inför starten på räfflingsprogrammet bedömdes effekten till 10-20 

procent på antalet dödade och svårt skadade personer (DSS). Med anledning av 

preliminära resultat som redovisats tidigare (Carlsson m.fl., 2012) har dessa värden 

justerats ner och de senaste åren har Trafikverket använt 7 procent i styrkort och 

effektmodeller. 

Utländska erfarenheter, främst amerikanska men även finländska, visar på positiva 

resultat av mitträffling. Resultaten i Mahoney m.fl. (2003) och Persuad m.fl (2003) 

pekar på att antalet olyckor minskar med 15 procent efter införandet av räfflor i mitten 

av vägen. I Finland pågår ett försök med räffling av mittlinje på tvåfältsväg. En första 

redovisning finns i Rajamäki (2010). Denna rapport redovisar en reduktion på ca 10 

procent av mötesolyckor och avkörning vänster med personskada. Totalt har Finland 

erhållit en reduktion med 3 procent av alla personskadeolyckor på dessa vägar som en 

följd av räfflor. 

Historiskt sett i Sverige påbörjades försök med frästa räfflor på motorväg i slutet av 

1990-talet.  I Bilaga 1 återges en sammanställning, i mer eller mindre kronologisk 

ordning, av projekt som genomförts sedan 1998 där räfflor belysts på ett eller annat sätt. 

Sammanställningen kan ses som en historisk tillbakablick och gör inte anspråk på att 

vara heltäckande.  

De inledande studierna med räffling avsåg vägrenar på motorväg (Anund, 1998). 

Resultaten visade sig positiva och ett användande av frästa räfflor på vägrenen på 

motorvägar i Sverige och då i form av den amerikanska räfflan s.k. Pennsylvaniaräfflan 

kunde rekommenderas.  År 2004 genomförde dåvarande Vägverket försök med frästa 

räfflor i mitten på tvåfältsväg. Försöken genomfördes på en 14 kilometer lång sträcka 

längs riksväg 34 mellan Målilla och Hultsfred (Anund, 2005). Försöken föll väl ut och 

en rekommendation gjordes att i större skala införa och utvärdera nyttan med mitträfflor 

ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Vägverket beslutade 2005 att införa räffling i stor skala 

med successiv utvärdering. 

 

2.2 Mitträffling 
Mitträffling på svenska vägar förväntas framförallt bidra till färre mötesolyckor och 

singelolyckor "vänster". I kommande avsnitt redovisas resultat från studierna inom 

Säker framkomlighet gällande mitträffling, målad 2+1 väg med mitträffling och 

kanträffling på motorväg. För olycksanalyserna har olycks- och skadedata hämtats från 

den nationella olycksdatabasen STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) 

för åren 2003–2011. Olyckstyperna G (olyckor med fotgängare/cykel/moped), J 

(spårburet fordon) och W (vilt) exkluderas. Endast de delar av objekten som ligger 

utanför tätort och på länk ingår. Det sistnämnda innebär att statliga korsningar inte 

ingår, medan olyckor i icke statliga korsningar och i andra anslutningar på länk finns 

med. I samtliga analyser har resultaten korrigerats för förändringar av trafikarbete samt 

generell trend för olyckorna på det statliga landsbygdsvägnätet under den observerade 

perioden. Det viktigaste effektmåttet i olycksutvärderingen är DSS-kvoten vilket är 

kvoten mellan antalet dödade och svårt skadade per miljon axelparkilometer 
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(exponeringsmått). För en utförligare beskrivning av metoden hänvisas till Carlsson 

m.fl. (2012). Mitträffling har i de flesta fallen skett med intermittent Målilla-räffla 

(bredd 30 - 35 cm, längd 15 cm och 1 cm djup samt i de flesta fall 60 cm intervall). På 

en räfflad vägsträcka görs uppehåll för bebyggelse av bullerskäl. Trafikverket använder 

säkerhetsavstånd på 150 meter till bebyggelse och ca 20-30 procent av längden på de 

räfflade vägsträckorna saknar räffling av bullerskäl. I slutet av 2012 hade ca 400 

mitträfflade vägsträckor med en sammanlagd längd av 4700 km och ett årligt 

trafikarbete på ca 6,5 miljarder axelparkilometer rapporterats in till VTI.  

 

2.2.1 Olycksanalys 
Före-efter-studie 

För varje objekt (räfflad vägsträcka) definieras en föreperiod, en åtgärdsperiod (fem 

månader runt den tidpunkt då mitträfflingen skedde) samt en efterperiod. Olycksutfallet 

under efterperioden jämförs med olycksutfallet under föreperioden. Objekt som har fått 

ny hastighetsgräns och/eller ATK under tidperioden för utvärderingen har exkluderats i 

analysen. Resultaten nedan gäller för alla mitträfflade objekt som räfflats 2010 eller 

tidigare, med hastighetsgräns 90 km/tim och vägbredd under 10 meter. I analysen ingår 

olycksdata t.o.m. år 2011 och generell trend vad gäller allmän trafiksäkerhetsutveckling 

och förändrat trafikarbete har beaktats. Två av totalt 185 objekt har exkluderats i 

analysen på grund av extremt olycksutfall. Den sammanlagda väglängden av dessa 

objekt är ca 1900 km och det årliga trafikarbetet är drygt 2,6 miljarder axelparkilometer.  

Resultaten visar att totalt sett har kvoten för dödade och svårt skadade (DSS-kvoten) 

minskat med ca 6 procent. För singelolyckor har DSS-kvoten minskat med 14 procent. 

Resultaten är signifikanta och ligger i linje med finska erfarenheter (Rajamäki, 2010).  

Uppdelning på smal respektive normal bredd ger: 

 Smal tvåfältsväg (vägbredd under 8 m): observerad sänkning av DSS-kvoten 

med ca 32 procent. För singelolyckorna har DSS-kvoten minskat med 42 

procent. Förändringarna är signifikanta. 

 Normal tvåfältsväg (vägbredd 8–10 m): i princip oförändrad DSS-kvot (-0,3 

procent). För singelolyckorna har DSS-kvoten minskat med ca 8 procent. 

Förändringarna är inte signifikanta. 

Det är svårt att se skälen till varför effekterna ska vara större på smalare vägar. 

Generellt har de mitträfflade objekten mycket låga olyckstal i föreperioden. I princip 

ligger kvoterna i föreperioden år 2003 – 2007 på samma nivå som för vägar med 

motsvarande typsektion 2009 – 2011. I utfallet för efterperioden kan man därför 

misstänka så kallade regressionseffekter. Detta gäller speciellt för objekt på tvåfältsväg 

med hastighetsbegränsning 90 km/tim och vägbredd mellan 8 och 10 meter öppnade 

t.o.m. 2009. Detta behöver utredas vidare.  

 

Djupanalys av olycksrapporter 

Förutom ovanstående före-efter-studie har en detaljerad analys gällande olyckor i ett 

område begränsat till Östergötland med omnejd genomförts (Sörensen, 2012). I studien 

har olycksbeskrivningarna från polisrapporterna för olyckorna studerats i detalj. 

Djupanalysen visade att andelen olyckor där mittlinjen ofrivilligt hade överskridits 

minskade efter det att räffla i vägmitt hade införts, vilket stöttar hypoteserna att räffla i 

mittlinje minskar risken för mötesolycka och avkörningsolycka till vänster. Däremot 
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märktes ingen större förändring av olyckor som i studien bedömts vara avkörnings-

olyckor till höger eller omkörningsolyckor. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultaten pekar på positiva resultat för 2-

fältsvägar med hastighetsbegränsning 90 km/tim och vägbredd under 10 meter. Totalt 

sett har DSS-kvoten minskat med ca 6 procent och för singelolyckor med 14 procent. 

Effekterna är statistiskt sett betydligt större för vägbredd under 8 m än över 8 m. Det är 

svårt att se skälen för detta. Resultaten från de djupstudier som gjorts stöttar hypotesen 

att räffla i mittlinjen minskar risken för mötesolycka och avkörningsolycka till vänster. 

Resultaten ligger även i linje med finska erfarenheter. 

 

2.2.2 Hastighetsmätningar 
I Tapani m.fl. (2008) har hastighet, sidoläge och tidsavstånd mellan fordon före och 

efter räffling av vägmitt på tvåfältig landsväg (bredd 8-9 m) studerats för sex platser i 

Småland och Östergötland. Resultaten visar att personbilar påverkas mer av mitträffling 

än tunga fordon. För personbilar finns en tendens till sänkt medelhastighet. Denna 

tendens finns dock inte i alla mätpunkter. För tunga fordon kan inget entydigt mönster 

urskiljas.  

Resultaten visar inget entydigt mönster för förändringar i hastighetsspridning efter 

räffling. Hastighetsspridningen för lastbilar utan släp är dock lägre efter räffling. 

Spridningen för denna fordonstyp kan dock betraktas som onormalt hög under 

föremätningen. 

Sidolägesresultaten visar att personbilar flyttas från vägmitten mot sidlinjen efter 

räffling. Förändringen i sidoläge för personbilar är av samma storleksordning (cirka 5 

cm från räfflan) som tidigare redovisade resultat (Anund, 2005). Spridningen i sidoläge 

har också minskat något. För lastbilar utan släp kan inga skillnader i vare sig sidoläge 

eller spridning i sidoläge säkerställas, medan för lastbilar med släp visar 4 av de 6 

mätpunkterna på en viss förflyttning från vägmitten, förflyttningen är dock mindre än 

motsvarande förändringar för personbilar. Vad gäller spridningen i sidoläge för lastbilar 

med släp finns tendenser till minskning i 5 av de 6 mätpunkterna. Detta indikerar ökad 

spårbildning och nedbrytning. Slutligen kan konstateras att inga förändringar avseende 

fördelningen för ”hindrade fordons tidsavstånd till framförvarande fordon” kunde 

observeras i de sex mätpunkterna.  

 

2.2.3 Fokusgrupper och trafikantintervjuer 
En del i projektet har varit att fånga vad olika trafikantgrupper samt närboende anser om 

räfflorna (Anund m.fl. 2007, Anund m.fl. 2009; Anund m.fl. 2012, Thorslund och 

Petersson, 2007). Detta har involverat framför allt motorcyklister, förare av lastbilar, 

förare av personbilar, pendlare och närboende. Såväl diskussioner i fokusgrupper som 

intervjuer med förbipasserande bilister har skett.  

Fokusgrupper med motorcyklister och arbetspendlare samt vägkantsintervjuer med 360 

förare i Sverige har genomförts. Resultaten visar att trafikanterna upplever räfflor i 

mitten på smalare tvåfältsvägar (~ 9 meter) som en säkerhetshöjande åtgärd. Vare sig 

motorcyklister eller pendlare har argument i strid med denna slutsats. Det finns inget 

som talar för att räfflorna skulle orsaka problem för motorcyklister eller pendlare vare 
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sig avseende trafiksäkerhet eller framkomlighet. Det är snarare så att motorcyklister 

anser att de inte påverkas nämnvärt, till skillnad från pendlare som tror att räfflor har en 

påverkan på val av hastighet, omkörningsbeteendet samt sidoläge. Vägkantsintervjuerna 

visar att de flesta (85 procent) inte tror sig sänka hastigheten med anledning av 

räfflorna. Om en förändring sker är det en hastighetssänkning (12,5 procent). Förarna 

tror i 58 procent av fallen att deras avstånd till mitten är oförändrat. Sker det en 

förändring innebär den att man ökar avståndet till mitten (37 procent). Förarna upplever 

att räfflorna bidrar till en trygghet att man inte omedvetet kommer över i fel körbana (62 

procent). Den stora nyttan är dock att man känner en ökad säkerhet att andra inte 

kommer över i det egna körfältet (84 procent). Sammanfattningsvis är det 90 procent av 

förarna som anser att räfflor i vägens mitt bidrar till en ökad trafiksäkerhet.  

Dessutom har en grupp lastbilsförare följts under flera år och olika grupper med 

närboende och resande har träffats. Syftet har varit att få en bild av hur de åtgärder, som 

under en längre tid funnits på plats på riksväg 23 respektive riksväg 40, uppfattas. 

Studien var kvalitativ och baseras på analyser av diskussioner i fokusgrupp med 

lastbilsförare som kör utmed riksväg 40 och boende utmed riksväg 23. Gruppen med 

lastbilsförarna har träffats vid tre tillfällen (2007, 2009 och 2011). Lastbilsförarna 

förespråkar djupare räfflor så att de även är till nytta för förare av tunga fordon, men är i 

övrigt positivt inställda till räfflor. I gruppen med närboende framkom tydligt att de vill 

vara delaktiga när en ombyggnation genomförs i deras närområde. Trafikverket tjänar 

med stor sannolikhet på att göra boende mer delaktiga under processen och att tydligt 

informera om trafiksäkerhetspotentialen i de åtgärder som genomförs. 

 

2.2.4 Buller 
Ett problem med räfflorna är det externa buller de genererar. Det externa bullret riskerar 

att störa boende i närområdet. Under tiden för utvärderingsprojektet Säker 

framkomlighet har två olika studier om buller genomförts. Den ena, Ögren (2009), 

studerar ljudnivåer på externt buller samt hur ofta räfflorna passeras, den andra (Anund 

och Sörensen, 2010) studerar skillnaden i såväl externt som internt buller för två olika 

sätt att fräsa räfflor (konventionell och sinusräffla). 

 

Externt buller från mitträfflor 

I Ögren (2009) studeras mätningar och beräkningar för att ta reda på hur ofta som 

fordon kör över räfflorna vid en viss plats, samt vilka ljudnivåer det rör sig om från 

olika typer av fordon och på olika avstånd från vägen. Den första frågeställningen 

behandlades genom mätningar under totalt tio dygn på fyra olika platser. Samtliga 

mätplatser var av liknande karaktär vad gäller linjeföring och vägbredd (8-9 meter). 

Räfflan vid de studerade platserna var av Målilla-typ (bredd 30 cm, längd 15 cm, 1 cm 

djup, cc 60 cm). Resultaten visar att 0,2–1,0 procent av passerande fordon träffar räfflan 

och att andelen som träffar räfflan ökar något under natten. Mätutrustningen registrerar 

fordon och räffelträffar på avstånd inom ca 250 meter från mätutrustningen (viss 

variation på grund av trafikmängd) och skiljer inte mellan tunga fordon och personbilar.  

Den andra frågeställningen behandlades genom kontrollerade mätningar med tre olika 

fordon (personbil med standarddäck, personbil med lågprofildäck och lastbil) i olika 

hastigheter. Dessa data användes sedan för att beräkna vilka ljudnivåer man får på olika 

avstånd, och korrigerades med hjälp av ett exempel på en villas fasadisolering till 

inomhusnivåer. De beräknade ljudnivåerna jämfördes med dagens riktvärden för buller 



 

16  VTI rapport 790 

från vägtrafiken (70 dB utomhus och 45 dB inomhus för maximal ljudtrycksnivå). 

Resultatet visar att det utomhus endast är på avstånd under 100 meter och inomhus på 

avstånd under ca 50 meter som man riskerar att överskrida dagens riktvärden. Det har 

ifrågasatts hur relevanta dessa gränsvärden är för de impulsliknande ljud med kort 

varaktighet och tonal karaktär som en räffelträff innebär. Om man istället skärper 

riktvärdena på liknande sätt som man hanterar industribuller till 65 respektive 40 dB så 

riskeras gränsvärdena att överskridas på avstånd kortare än 140 meter (utomhus) 

respektive 80 meter (inomhus). Det bör noteras att avstånden inte bör tolkas exakt utan 

med en viss säkerhetsmarginal (framför allt inomhus) eftersom endast ett exempel på 

hus samt tre olika fordon studerats i analysen. Som jämförelse kan nämnas att 

Trafikverket idag använder säkerhetsavstånd 150 meter till bebyggelse.  

 

Sinusräfflor 

En idé för att minska det externa bullret från bilar som kör på räfflor är att fräsa 

räfflorna med mjuka kanter, s.k. sinusräffla. För att utvärdera skillnader i externt och 

internt buller gjordes jämförelse av ljudnivåer och vibrationer i personbilar vid körning 

på två typer av räffelutformning, en intermittent fräst räffla (Målilla, cc 60 cm, djup 1 

cm) och en sinusformad räffla (kontinuerlig med ca 1cm djup, våglängd 60 cm), se 

Anund och Sörensen (2010). Mätningar av interna och externa ljudnivåer samt 

vibrationer i chassi och säte gjordes vid körning på fyra sträckor; en sträcka med vanlig 

fräst räffla (konventionell), vid denna har dels en äldre räffla ingått, dels en nyfräst 

räffla. Vidare har tre sträckor med sinusformade räfflor ingått. Det bör betonas att 

studien är gjord för personbilar och att effekterna för tunga fordon inte har studerats. 

Som referens vid varje mätplats har mätningar vid körning på plan väg utan räffla 

använts. Sammanfattningsvis kan man konstatera att sinusräfflan ger ett lägre internt 

ljud än den konventionella räfflan i såväl 70 km/tim som 90 km/tim. När det gäller det 

externa ljudet så är det ingen skillnad mellan räffeltyperna i 70 km/tim. Vid 90 km/tim 

är det en lägre störningsnivå för sinus, 1-4dB(A), jämfört med 7dB(A) för den 

konventionella räfflan (referens: plan väg utan räffla). Danska studier (Kragh och 

Andersen, 2007) ger 0,5-1 dBA högre extern ljudnivå för sinusräfflan (4 och 7 mm 

djupa, våglängd 0,6 meter) och 2-3 dBA för Målilla (cc 60 cm, djup 1 cm) vid hastighet 

80 km/tim jämfört med körning på väg utan räfflor. Det bör noteras att det kan vara viss 

skillnad i detaljutförande mellan de svenska och danska räfflorna. 

 

2.3 Räfflor i mitten av körfältet 
Ett alternativ till att ha räfflor i mitten på vägen kan vara att ha dem i mitten av 

körfältet. På så vis kan man reducera antal frästa linjer från 3 till 2 om man vill ha effekt 

både till höger och vänster i båda körfälten på en vanlig landsväg. Hypotesen var att det 

är en lösning som kan fungera framförallt på riktigt smala vägar. I ett simulatorförsök 

testades effekten av räfflor i körfältsmitt på en väg som var 6,5 m bred och en som var 9 

m bred (Anund m. fl. 2011). Resultaten från körningen visar att förarnas beteende 

varierade mellan den trötta och den pigga betingelsen avseende variation i sidoläge, 

antal räffelträffar med höger hjul samt för upplevd sömnighet. För variation i sidoläge 

kan man i den trötta betingelsen till skillnad från den pigga betingelsen notera att 

förarna i början av körningen vinglar mindre på 9 metersvägen jämfört med på 6,5 

metersvägen. Under körningen ökar variationen och är i slutet av körningen tillbaka i 

samma nivåer som då förarna kör på vägen som var 6,5 meter bred. Resultaten visar 

även att det var delad åsikt om man föredrog räffla i mitten av körfältet eller i mitten av 
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vägen och på kanten. Förarna upplevde att det var tydligt vad man skulle göra om man 

fick räffelträff när räfflan var i mitten av körfältet.  

Nästa steg blev att i ett pilotförsök utvärdera hur det fungerar på en riktig väg. Räfflor 

frästes på en sträcka på E10 mellan Avvakko och Skaulo (Anund m.fl. 2010). 

Utvärderingen omfattade mätningar av hastighet och sidolägesplacering före och efter 

fräsning samt fokusgrupper med motorcyklister och med förare av lastbil efter fräsning. 

Utifrån erhållna resultat kan ingen större effekt på hastighet och sidoläge noteras. 

Förarna i de olika fokusgrupperna var negativa och såg inte nyttan med placeringen mitt 

i körfältet. De ansåg inte heller att det skulle finnas tid att åtgärda situationen vid till 

exempel insomning. Vägverket beslutade att avbryta försöket och räfflorna togs bort. 

VTI rekommenderade att räfflor inte skulle användas i mitten på körfält på vägar med 

en bredd mindre än 7 meter.  

 

2.4 Riktningsseparerad väg  
Nedan redovisas resultaten för riktningsseparerade vägar (d.v.s. mötesfri 2+1väg där 

mittremsan utgörs av vägmarkering och räfflor). Hastighetsbegränsningen på dessa 

vägar är 90 km/tim. I slutet av 2012 har 11 riktningsseparerade sträckor med en 

sammanlagd längd av drygt 80 km och ett årligt trafikarbete på 190 miljoner 

axelparkilometer rapporterats in till VTI. Två av dessa objekt (sträckor) har exkluderats 

i olycksanalysen, det ena på grund av att det är en väg åtgärdad före 2003 och därmed 

saknar föreperiod i STRADA och det andra på grund av att det har extremt olycksutfall.   

De kvarvarande 9 objekten med heldragen räfflad mittlinje och omkörningsfält omfattar 

totalt ca 60 km med ett årligt trafikarbete på ca 130 miljoner axelparkilometer. 

Resultaten omfattar olycksdata mellan 2003 – 2011 och har korrigerats för 

trafikarbetsförändringar samt generell trafiksäkerhetsutveckling på det statliga 

landsbygdsvägnätet. För dessa objekt har DSS-kvoten minskat med ca 30 procent på 

länk. Personskadeolyckskvoten (PO-kvoten) har ökat med 16 procent och allvarlighets-

följden (antalet dödade och svårt skadade per personskadeolycka) minskat med 40 

procent. Ingen av dessa förändringar är signifikanta. Om det extremt olycksdrabbade 

objektet (Rv 68, Fagerstad - Norberg) tas med i analysen har DSS-kvoten minskat 

marginellt med 5 procent, PO-kvoten ökat med 10 procent och AF minskat med 14 

procent. Inte heller dessa förändringar är signifikanta. För att få säkrare resultat behövs 

uppföljning under fler efterår. 

Dessa resultat kan jämföras med tidigare studier om trafiksäkerhetseffekter på riktnings-

separerad väg. För Sverige har tidigare redovisats (Carlsson, 2009) att antalet dödade 

och svårt skadade (DSS) minskade med knappt 40 procent på länk och drygt 30 procent 

totalt för både länk och nod. Notera att i detta material ingick såväl sträckor med räfflad 

mittlinje som sträckor med enbart målning (dvs. utan räfflad mittlinje). I Tyskland har 

det uppskattats att målade 2+1vägar har 35 procents lägre olyckskostnadskvot och 10 

procents lägre personskadeolyckskvot jämfört med vanlig tvåfältsväg (Vieten m.fl., 

2010). Olyckskostnadseffekt ligger nära DSS-effekt och detta innebär att det är god 

överensstämmelse mellan de svenska och tyska resultaten. 

 

2.5 Vägrensräffling på motorväg 
I slutet av 2012 har totalt har ca 1 600 km (riktningsuppdelat) motorväg med ett årligt 

trafikarbete på ca 6800 miljoner axelparkilometer rapporterats in med vägrensräffling. 

För varje objekt har definierats en föreperiod, ett åtgärdsår (som inte tas med i analysen) 
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och en efterperiod. Föreperioden är i genomsnitt 4,3 år per objekt och efterperioden 2,9 

år. Endast objekt med både före och efterperiod har ingått i analysen. Resultaten som 

redovisas är inklusive lilla nodtillskottet (inkluderar olyckor som inträffat där av- och 

påfarter ansluter till primärvägen) och har korrigerats för trafikarbetsförändringar samt 

generell trafiksäkerhetsutveckling på det statliga landsbygdsvägnätet. För motorväg 

med oförändrad hastighetsgräns 110 km/tim har ca 930 km, med ett årligt trafikarbete 

på drygt 4200 miljoner axelparkilometer ingått i före-efter-studien. Resultaten på dessa 

vägar visar att:  

 DSS-kvoten har minskat med 17 procent 

 PO-kvoten har minskat med 18 procent 

 Allvarlighetsföljden, AF i princip är oförändrad  

För singelolyckor har  

 DSS-kvoten minskat med knappt 30 procent 

 PO-kvoten minskat med 27 procent 

 Allvarlighetsföljden, AF minskat med 4 procent 

Samtliga förändringar avseende DSS och PO är signifikanta. Andelen singel bland DSS 

har minskat från ca 60 procent i föreperioden till 51 procent i efterperioden. Effekten 

avser en blandning av sträckor med sidoräcke och mer eller mindre bra sidoområden. 

Korrigering har inte gjorts för eventuellt tillkommande andra sidoområdesåtgärder i 

efterperioden.  

Motorvägar som har fått en höjning till 120 km/tim i efterperioden har en ökning i DSS-

kvot som förklaras av en ökad olyckskvot på grund av höjda hastighetsgränser i 

efterperioden enligt resultat från utvärderingen av nya hastighetsgränser (Vadeby m fl., 

2012).  

Resultaten ovan kan jämföras med resultat från Tyskland, USA och Canada. I Tyskland 

(Lerner m. fl., 2009) minskade avkörningsolyckor till höger med 43 procent efter 

installation av frästa vägrensräfflor på motorvägar. Totala antalet olyckor var i princip 

oförändrat. Amerikanska och kanadensiska studier har visat att avkörningsolyckor till 

höger minskade med 15 – 30 procent efter installation av vägrensräfflor (Griffith, 2009, 

Cheng m.fl., 2001, Marvin och Clark, 2003, Sayed m.fl., 2010).  
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3 Mötesfria vägar (gles 2+1 väg) 
 

3.1 Bakgrund 
I Sverige har Trafikverket sedan 1998 byggt om befintliga 13-meters vägar till mötesfria 

2+1-vägar.  Resultat från utvärderingen (Carlsson, 2009) visar att då 13-meters vägar 

byggts om till 2+1-väg med mitträcke har DSS-kvoten minskat med 51 procent på vägar 

med 110 km/tim och med 63 procent på vägar med 90 km/tim. På länk är trafik-

säkerhetsnivån på 2+1vägarna i princip lika hög som för motorvägar med hastighets-

begränsning 110 km/tim. Bedömningen är att dödsrisken nästan är 80 % lägre för en 

mötesfri 2+1-väg (13 m) med 100 km/tim jämfört med en vanlig 90-väg. Resultat från 

pilotstudier med fåtalet sträckor i Norge (Sakshaug and Giæver, 2004) och Irland 

(Bulpitt, 2006, Gazzini 2008) visar på liknande resultat som för Sverige. I Finland 

(Liikennevirasto, 2010) är trafiksäkerhetsnivån på 2+1-vägar i princip densamma som 

för motorvägar.   

Även vägar med bredd 9-12 meter kan byggas om till mötesfria vägar. Med ett körfält 

per riktning (1+1) behövs då normalt ingen vägbreddning, utan breddning behövs 

endast för att anordna omkörningssträckor (2+1). Andelen omkörningsbar längd kan 

variera. Vid låg andel omkörningsbar längd kan enfältssträckor upp till 10 km 

förekomma. Denna vägtyp benämnes här gles 2+1-väg. Nedan redovisas de första 

resultaten för glesa 2+1-vägar med en andel tvåfältssträcka på 15-30 procent jämfört 

med traditionell 2+1-väg (som studerades i Carlsson 2009) som har ca 40 procent 

tvåfält. 

 

3.2 Resultat 
3.2.1 Olycksanalys 
För varje objekt har definierats en föreperiod, ett åtgärdsår (som inte tas med i analysen) 

och en efterperiod. Endast objekt med såväl före som efterperiod har ingått i analysen. 

Totalt ingår 7 objekt med en sammanlagd längd på ca 130 km och ett årligt trafikarbete 

på ca 170 miljoner axelparkilometer. Resultaten som redovisas nedan har korrigerats för 

trafikarbetsförändringar samt generell trafiksäkerhetsutveckling på det statliga 

landsbygdsvägnätet. Resultaten för gles 2+1-väg visar att på länk har: 

 DSS-kvoten minskat med 61 procent 

 PO-kvoten minskat med 35 procent 

 Allvarlighetsföljden, AF minskat med 40 procent. 

Samtliga förändringar är signifikanta. Det bör dock påpekas att efterperioden är mycket 

kort och att endast 4 dödade och svårt skadade (DSS) har inträffat på länk i efter-

perioden jämfört med 52 i före-perioden. På sex av sju objekt har hastighetsgränsen 

höjts till 100 km/tim. Någon skillnad i effekt jämfört med traditionell 2+1-väg med 100 

km/tim (40 procent tvåfält) kan inte observeras. 

Om det totala utfallet för länk och korsning studeras så visar resultaten att: 

 DSS-kvoten har minskat 50 procent, signifikant förändring. 

 PO-kvoten har minskat 23 procent, inte signifikant. 

 Allvarlighetsföljden, AF har minskat med 35 procent. 
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Sammanlagt på korsning och länk har 6 personer dödats eller skadats svårt i 

efterperioden jämfört med 61 i föreperioden. Fortsatt uppföljning rekommenderas för att 

få säkrare resultat. 

 

3.2.2 Hastighetsmätningar 
Hastighetsdata från Trafikverkets ÅDT-mätningar (TMS-data) på gles 2+1-väg har 

sammanställts och analyserats samt jämförts med data från samtliga 2+1-objekt med 

TMS-data. Dessutom finns data från ett objekt med riktningsseparering (Eksjö-

Mariannelund). Resultaten är inte uppdelade på enfält respektive tvåfält och följande 

sammanfattande resultat kan redovisas:  

 För gles 2+1 med 90 km/tim finns ingen skillnad i frifordonshastighet jämfört 

med traditionell 2+1. Hastigheten för Pbu (personbilar utan släp) är 92 km/tim 

(time mean speed) för båda vägtyperna. Lbs (lastbilar med släp) har en hastighet 

på 82 km/tim på gles 2+1, marginellt högre än för traditionell 2+1. 

 Detsamma gäller för gles 2+1 med 100 km/tim. Hastigheten för Pbu är 97,5 

km/tim (time mean speed) för båda vägtyperna. Men lbs på gles 2+1 ligger lägre 

än för 90 km/tim, 81 km/tim jämfört med 82 km/tim på 90 km/tim. 

 Riktningsseparerad väg med 90 km/tim har något högre frifordonshastighet än 

för gles 2+1. Hastigheten för pbu är 93,5 km/tim, 1,5 km/tim högre än för gles 

2+1. För lbu (lastbilar utan släp) ligger hastigheten ca 1 km/tim över den för gles 

2+1.  

Sista punktsatsen ovan vidimerar tidigare studier som visar att målade 2+1-vägar har 

något högre hastighet än vägar med mitträcke (0,5-1,5 km/tim högre för personbil). Inga 

mätningar eller analyser har gjorts på effekter av olika intervall för omkörningssträckor. 
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4 Diskussion och slutsatser 
Syftet med föreliggande rapport är att kortfattat redovisa sammanfattande resultat från 

de studier som gjorts av VTI på uppdrag av Trafikverket inom utvärderingsprojektet 

Säker framkomlighet” under åren 2007 – 2012. Resultaten avser tvåfältsvägar med 

mitträffling, riktningsseparerade vägar (dvs mötesfria vägar där mittremsan utgörs av 

vägmarkering och räfflor i stället för räcke), motorvägar med vägrensräfflor och 

mötesfria vägar (med mitträcke) där ombyggnad skett från tidigare tvåfältsvägar med ca 

9 m bredd (gles 2+1). I några fall har även relevanta resultat från studier som inte ingått 

i utvärderingsprojektet Säker framkomlighet redovisats. 

 

Räfflade vägar 

Resultaten från utvärderingen gällande mitträffling visar på positiva trafiksäkerhets-

resultat gällande dödade och svårt skadade (DSS). Totalt sett för 2-fältsvägar med 90 

km/tim och vägbredd under 10 meter har DSS-kvoten minskat med 6 procent och för 

singelolyckor med 14 procent. Resultaten är signifikanta. Resultaten är hittills betydligt 

bättre för vägar med vägbredd 7 till 8 meter (DSS totalt -32 procent och singel -42 

procent, signifikant) än för 8-10 m (DSS totalt oförändrad, singel – 8 procent, ej 

signifikant). Orsakerna till detta är oklara, men en delförklaring kan vara att många av 

de mitträfflade objekten med vägbredd 8-10 meter har mycket låga olyckstal i före-

perioden och man kan därför misstänka så kallade regressionseffekter i utfallet för 

efterperioden. Detta behöver utredas vidare. Resultaten från de djupstudier som gjorts 

stöttar hypotesen att räffla i mittlinje minskar risken för mötesolycka och avkörnings-

olycka till vänster. Tidigare utländska studier (Mahoney m.fl. (2003) och Persuad m.fl 

(2003) pekar på att antalet olyckor minskar med 15 procent efter införandet av räfflor i 

mitten av vägen. I Finland pågår ett försök med räffling av mittlinje på tvåfältsväg 

(Rajamäki, 2010) där resultaten visar att mötesolyckor och avkörning vänster med 

personskada minskat med ca 10 procent och personskadeolyckorna minskat med 3 

procent. I Elvik (2009) studeras resultat för olika typer av räfflor och där redovisas en 

minskning av singelolyckorna med 25 procent vid kanträffling och en minskning av 

mötesolyckorna med 24 procent vid mitträffling. Vare sig för kant- eller sidoräffling har 

någon signifikant effekt påvisats för totala antalet olyckor.  

I de simulatorstudier som genomförts på VTI med trötta förare på räfflade vägar var 

slutsatsen att oavsett typ av räffla och placering så hade räfflorna en klar effekt för att 

väcka förare och få dem att vidta korrekt motåtgärd. Det kunde även noteras att effekten 

var kortvarig (< 5 min). Inte heller i Elviks studie (2009) kunde några negativa effekter i 

form av felaktiga motåtgärder eller förflyttning av olyckstyper påvisas då man infört 

räfflor på vägen. 

Hastighetsmätningar som gjorts före och efter införandet av mitträffla visar inte på 

några entydiga förändringar vare sig för personbilar eller för den tunga trafiken. Det 

finns tendenser till hastighetsminskningar för personbilar i vissa punkter. Sidoläges-

resultaten visar att personbilar flyttas från vägmitten mot sidolinjen efter räffling i 

mitten av vägen. För lastbilar utan släp kan inga skillnader i sidoläge säkerställas, 

medan för lastbilar med släp visar 4 av de 6 mätpunkterna på en viss förflyttning från 

vägmitten, förflyttningen är dock mindre än motsvarande förändringar för personbilar. 

Förändringen i sidoläge för personbilar är i samma storleksordning (ca 5 cm) som 

tidigare redovisade resultat (Anund, 2005). För såväl personbilar som lastbilar med släp 
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finns tendenser till minskad sidolägesspridning. Detta indikerar ökat spårdjup och ökad 

nedbrytning.  

För att fånga vad olika trafikantgrupper anser om räfflorna har såväl diskussioner i 

fokusgrupper som interjuver med förbipasserande bilister genomförts. Detta har 

involverat framför allt motorcyklister, boende, förare av lastbilar, förare av personbilar 

och arbetspendlare. Resultaten visar generellt att förarna upplever att räfflorna bidrar till 

en trygghet att man inte omedvetet kommer över i fel körbana (62 procent). Den stora 

nyttan är dock att man känner en ökad säkerhet att andra inte kommer över i det egna 

körfältet (84 procent). Sammanfattningsvis är det 90 procent av förarna som anser att 

räfflor i vägens mitt bidrar till en ökad trafiksäkerhet. Lastbilsförarna förespråkar 

djupare räfflor så att de även är till nytta för förare av tunga fordon, men är i övrigt 

positivt inställda till räfflor.   

Vad gäller externt buller så visar en studie att om dagens riktvärden för vägtrafik skärps 

med 5 dB till 65 dB (utomhus) och 40 dB (inomhus) på liknande sätt som man hanterar 

industribuller så riskeras gränsvärdena att överskridas på avstånd kortare än 140 meter 

(utomhus) respektive 80 meter (inomhus). Det bör noteras att avstånden inte bör tolkas 

exakt utan med en viss säkerhetsmarginal (framför allt inomhus) eftersom endast ett 

exempel på hus samt tre olika fordon studerats i analysen. Trafikverket använder idag 

ett säkerhetsavstånd till bebyggelse på 150 meter. Studien visar även att 0,2 – 1,0 

procent av de passerande fordonen träffar räfflan. Vid en jämförelse mellan 

konventionell räffling och s.k. sinusräffling kan man konstatera att sinusräfflan ger ett 

lägre internt ljud än den konventionella räfflan i såväl 70 km/tim som 90 km/tim. När 

det gäller det externa ljudet så är det ingen skillnad i 70 km/tim, men en något lägre 

nivå för sinus vid 90 km/tim, 1 - 4dB(A) ökning jämfört med 7dB(A) ökning för den 

konventionella räfflan, jämfört med körning på plan väg utan räffla. Danska jämförelser 

(Kragh och Andersen, 2007) ger vid 80 km/tim 0,5-1 dB högre nivå för sinus enligt 

dansk modell och 2-3 dB högre för Målilla, jämfört med körning på väg utan räfflor. 

Om resultat från samtliga studier gällande mitträffling beaktas blir slutsatsen 

övervägande positiv för tvåfältsvägar under 10 meter. Resultaten från olycksanalyserna 

visar på positiva effekter för såväl singelolyckor som totala antalet dödade och svårt 

skadade på vägar under 10 meter. Resultaten är hittills bättre för smala vägar med 

vägbredd under 8 meter. Orsakerna till detta är oklara. Här behöver utredas vilken 

inverkan eventuella regressionseffekter har på resultaten. En mindre studie där olycks-

beskrivningarna studerats i detalj indikerar att räffla i mittlinje minskar risken för 

mötesolycka och avkörningsolycka till vänster. Simulatorstudier visar på att räfflorna 

har god effekt för att väcka trötta förare samt att de förare som väcks av räfflan gör rätt 

motåtgärd. Mätningar av hastighet och sidoläge visar inte på några tydliga förändringar 

av medelhastigheten efter att mitträffla införts samt att förarna i genomsnitt förflyttar sig 

ca 5 cm bort från mittlinjen. Slutligen anser ca 90 procent av förarna i de trafikant-

intervjuer som gjorts att räfflor i vägens mitt bidrar till en ökad trafiksäkerhet. Även 

lastbilsförarna är positiva, men förespråkar djupare räfflor. Med stöd från de 

utvärderingar som gjorts rekommenderas en fortsatt användning av mitträfflor på vägar 

smalare än 10 meter.  

För riktningsseparerade vägar (målad 2+1 med mitträffla, 90 km/tim) har antalet 

dödade och svårt skadade minskat med ca 30 procent. Förändringen är inte signifikant. 

Dessa resultat är av samma storleksordning som tidigare svenska resultat för målad 2+1 

(Carlsson, 2009) där DSS-kvoten har minskat med knappt 40 procent (ej signifikant). I 

Tyskland har det uppskattats att målade 2+1vägar har 35 procents lägre olyckskostnads-
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kvot och 10 procents lägre personskadeolyckskvot jämfört med vanlig tvåfältsväg 

(Vieten m.fl., 2010) medan det i Finland inte visats några positiva effekter av målad 2+1 

(Potts och Harwood, 2003). De tyska och svenska resultaten är av samma storleks-

ordning. 

Vad gäller vägrensräffling på motorväg visar resultaten att på motorvägar med 

hastighetsbegränsning 110 km/tim har antalet dödade och svårt skadade totalt sett 

minskat med 17 procent och för singelolyckor med ca 30 procent. Andelen singel bland 

DSS har minskat från ca 60 procent i föreperioden till 51 procent i efterperioden. 

Underlaget är en blandning av sidoområden med och utan sidoräcke. Resultaten ligger i 

linje med de uppskattningar som gjordes vid pilotförsöken (Larsson m. fl., 2001, Anund 

m. fl., 2001) där man skattade att ca 15–20 procent av alla olyckor och skadade skulle 

ha kunnat påverkas positivt av kanträffling på motorväg. Resultaten ovan kan jämföras 

med resultat från Tyskland, USA och Canada. I Tyskland (Lerner m. fl., 2009) 

minskade avkörningsolyckor till höger med 43 procent efter installation av frästa 

vägrensräfflor på motorvägar. Totala antalet olyckor var i princip oförändrat.  

Amerikanska och kanadensiska studier har visat att avkörningsolyckor till höger 

minskade med 15 – 30 procent efter installation av vägrensräfflor (Griffith, 2009, 

Cheng m. fl., 2001, Marvin och Clark, 2003, Sayed m. fl., 2010).  

 

Mötesfria vägar med mitträcke (gles 2+1 väg)  

Tidigare har mycket positiva resultat påvisats då 13-metersvägar byggts om till 2+1 väg 

med mitträcke (Carlsson 2009). Resultaten för glesa 2+1 vägar där andelen tvåfält är 

15-30 procent jämfört med ca 40 procent för traditionell 2+1väg visar på motsvarande 

positiva effekter. På länk har antalet dödade och svårt skadade minskat med 61 procent 

och totalt sett om både länk och korsning studeras så är motsvarande minskning 50 

procent. Båda förändringarna är signifikanta, men olycksmaterialet är fortfarande litet 

vilket gör att en fortsatt uppföljning rekommenderas för att få säkrare resultat. Vad 

gäller hastighetsnivåer och flödessamband visar analyser endast på små skillnader 

jämfört med mötesfria vägar där ombyggnad tidigare skett av breda tvåfältsvägar. 
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5 Fortsatt utvärdering 
 

 Då flera av de redovisade resultaten inte är signifikanta rekommenderas att 

olycksuppföljningen fortsätter under de närmast kommande åren för att få 

säkrare resultat. 

 

 Vad gäller mitträfflade vägar så har det under utvärderingens gång visat sig att 

urvalet av räfflade sträckor framför allt med hastighetsbegränsning 90 km/tim 

har mycket låga olyckstal i föreperioden jämfört med ”normalvärden”. Därför 

föreslås att man studerar vilken effekt eventuella regressionseffekter kan ha samt 

att före-efter-studien kompletteras med en med-utan-studie för vägar med 

hastighetsbegränsning 80, 90 eller 100 km/tim. En sådan studie innebär även att 

trafiksäkerhetsnivåer för räfflade vägar kan jämföras med liknande 2-fältsvägar 

utan räfflor med motsvarande hastighetsgräns och typsektion.  

 
 När nya TMS-mätningar görs föreslås att befintliga VQ-samband för gles 2+1 i 

EVA valideras. Främst är det hastighetsnivåer och flödessamband i slutet av 

långa enfältsavsnitt som är intressant. Om det visar sig att TMS-materialet har 

för dåligt underlag av mätpunkter i slutet av enfältssträckor föreslås 

kompletterande mätningar. 

 

 För att studera slitage och spårdjupsutveckling för gles 2+1 och mitträfflade 

vägar bör data gällande maximalt användas. Dessa vägars spårdjupsutveckling 

jämförs med spårdjupsutvecklingen för en referensgrupp bestående av vanliga 2-

fältsvägar med liknande hastighetsbegränsning, ÅDT och beläggningstyp.  

 

 För att få ett större underlag som kompletterar de djupgående olycksanalyser 

som gjorts i Östergötland föreslås en utvidgad studie där STRADA-data och 

olycksbeskrivningar detaljstuderas för en före- och en efterperiod för ett urval av 

mitträfflade vägar, förslagsvis i två geografiska områden (söder/väst/norr). 

Därefter görs motsvarande analyser som för Östergötland enligt framtagen 

metod. För att öka förståelsen för olycksförloppet där räfflan haft betydelse 

föreslås att ovanstående analyser kompletteras med intervjuer med personer som 

råkat ut för olyckor där räfflan kan haft betydelse. 

 

 För att följa upp trafikanternas erfarenheter och åsikter om mitträfflade vägar 

(långtidseffekter) och gles 2+1 väg föreslås trafikantintervjuer och/eller 

fokusgrupper. I samband med trafikantintervjuer bör man även ta tillfället i akt 

och fråga om trafikanternas erfarenheter av att köra över räfflan och om de 

positiva och negativa effekter detta kan ha haft. 

 

 Möjligheten att använda räfflor som en förstärkande faktor i ett självförklarande 

vägkoncept, t.ex. inför skarpa innerkurvor och vid dålig sikt. 
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Bilaga 1: Historik räffling 
Nedan sammanfattas resultat från studier som ägt rum innan och utanför projektet Säker 

framkomlighet. Kapitlet är skrivet av Anna Anund. Samtliga referenser finns i 

rapportens referenslista.  

 

Går det att ha räfflor på svenska vägar? 

År 1998 utfördes ett första försök med frästa räfflor i kanten på motorväg i Sverige. 

Syftet var att öka kunskapen om och effekten av frästa räfflor på svenska motorvägar. 

Avsikten var även att undersöka om räfflorna påverkar den intilliggande väg-

beläggningen eller väglaget i anslutning till räfflorna vintertid. Två typer av räfflor 

användes i försöket; en svensk räffla (2cm djup, 50 cm lång, 30 cm bred, cc-avstånd 50 

cm samt en amerikansk räffla (1,3 cm djup, 50 cm lång, 17 cm bred och cc-avstånd 30 

cm). Räfflorna är frästa intermittent, vilket innebär att räfflorna är placerade i grupper. 

Avståndet mellan grupperna är lika långt som längden på en grupp med räfflor. En 

grupp med räfflor är omkring 3 meter. Syftet med detta var att se vilken av dessa typer 

som var att föredra vid ett eventuellt införande i Sverige. I studien beaktas endast 

användning av räfflor på motorvägar och motortrafikleder.  Studien omfattade fyra 

metoder: intern ljudnivå i fordon, subjektiv skattning av vibrationer i ratt och i säte, 

förares upplevelse av räfflorna samt observationer av tidens och väglagets påverkan på 

räfflorna och deras närmaste omgivning. Sammanfattningsvis konstaterades att 

resultaten visade sig positiva och ett användande av frästa räfflor på vägrenen på motor-

vägar i Sverige och då i form av den amerikanska räfflan s.k. Pennsylvaniaräfflan kunde 

rekommenderas (Anund, 1998).   

 

Fördjupad olycksanalys 

Nästa steg blev fördjupade olycksanalyser av nyttan av räfflor på framförallt motorväg 

(Larsson m. fl., 2001, Anund m. fl., 2001).  Befintliga olycksrapporter och 

trafikmålsanteckningar studerades för en sträcka av 14 mil på E4:an norr om Jönköping 

och det visade sig att för ca 50 procent av AHS1-olyckorna och även för ca 50 procent 

av de skadade i AHS-olyckorna bedömdes räfflad vägren kunna bidra med en positiv 

effekt. Detta var resultat som stämmer väl överens med amerikanska erfarenheter. Sett 

över samtliga inträffade singelolyckor och däri skadade personer förväntades räfflad 

vägren kunna påverka ca 25 procent av fallen positivt. Eftersom singelolyckor svarar för 

en stor del av olyckorna på motorväg innebär detta att ca 15–20 procent av alla olyckor 

och skadade skulle ha kunnat påverkas positivt av åtgärden. För att minska antalet 

räckespåkörningar gjordes även ett försök som innebar att räfflor frästes på ca 0,75–1 m 

avstånd på ömse sidor om mitträcket. Detta för att uppmärksamma förare på närheten 

till räcket. En tidigare analys av de olyckor som inträffade på vägsträckan under 1991–

1999 (dvs. under en period före det att vägen byggdes om till en 2+1-väg med räcke och 

räfflor) visade att det faktiska antalet polisrapporterade olyckor liksom totala antalet 

skadade var mindre än på en normal motsvarande väg. Antalet svårt skadade eller 

dödade var däremot nära nog exakt som förväntat. Detsamma gällde även antalet 

dödade.  

 

                                                 
1 AHS = avkörning höger singel 
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Vad händer när man somnar och kommer ut på räfflan 

För att dåvarande Vägverket (numera Trafikverket) skulle kunna ta beslut om att fräsa 

räfflor i kanten på motorväg var det av vikt att även förstå hur förare reagerar när de 

omedvetet kommer ut på räfflorna. En simulatorstudie gjordes med 40 förare som 

förbereddes för att vara sömniga. De fick köra ett motorvägsscenario i syfte att studera 

förares beteende när de somnar eller är starkt sömniga och omedvetet kommer ut på 

räfflor. Syftet var även att jämföra effekten av olika typer av räfflor och därför var 

designen en mellangruppsdesign där fyra typer av räfflor med följande utformning 

testades: 

- Pennsylvania (bredd 50 cm; djup 1,2 cm; längd 17 cm; cc: 30 cm) 

- Svensk (bredd 50 cm; djup 2,0 cm; längd 30 cm; cc 53 cm) 

- Målilla (bredd 35 cm; djup 1,0 cm; längd 15 cm; cc 120 cm) 

- Finsk (bredd 17,5 cm; djup 1,5 cm, längd 2,0 cm; cc 30 cm). 

Slutsatsen var att oavsett typ av räffla och placering så hade räfflorna en klar effekt för 

att väcka förare och för att få dem att vidta korrekt motåtgärd. Det kunde även noteras 

att effekten var kortvarig (<5 min). Baserat på förarnas preferens och på resultatet från 

körningarna så fanns det inte något som talade mot en rekommendation av en mer 

aggressiv räffla av typ Svenska eller Pennsylvania på svenska vägar. Beträffande 

placeringen så verkade det inte finnas någon avgörande skillnad i effekt (Anund, A, m. 

fl. 2005; Anund m. fl. 2008). En rekommendation att utvärdera effekten för buss och 

lastbilsförare gjordes. Räfflor i kanten på motorväg är numera inkluderat som standard 

vid nybyggnation av motorväg (VGU). Det förekommer även att man efterfräser. 

 

Räfflor i mitten på 2-fältsväg 

Att mitträcke på bredare vägar är en kostnadseffektiv lösning är det ingen tvekan om, 

men hur ska man göra på vägar som inte är breda nog att ha räcke på? Kan ett alternativ 

vara att ha räffla i mitten på vägen? Även denna gång ställdes frågan till Skyltfonden 

som beviljade medel till en förstudie. Projektet syftade till att utvärdera i vilken 

utsträckning mittlinje i form av frästa räfflor i kombination med målning kan bidra till 

att förändra förares beteenden så att antalet mötesolyckor på tvåfältsvägar minskar. 

Utvärderingen fokuserade på räfflor som en förklarande åtgärd och beaktade endast 

indirekt effekten av räfflor som en förlåtande åtgärd t.ex. då förare somnat och kommit 

ut på räfflorna. Den räffla som valdes för studien har benämnts ”Målillaräfflan”. 

Räfflorna frästes med ett centrumavstånd på 1,2 m (som senare minskat till 0,6 m för att 

minska det externa bullret). Räfflan var 35 cm bred, 15 cm lång och har ett djup på 

ungefär 1,0 cm. Försökssträckan var 14 km lång och finns på riksväg 34, mellan Målilla 

och Hultsfred, därav namnet ”Målillaräfflan”. De metoder och effektmått som användes 

för utvärderingen var: Trafikmätningar (hastighet och sidoläge), förföljelsestudier 

(omkörningsfrekvens och omkörningsbeteende) sammanlagt 274 fordon observerades, 

vägkantsintervjuer (förares acceptans och uppfattning om trafiksäkerhetseffekt) där 

sammanlagt 130 förbipasserande förare intervjuades. Det kan konstateras att räfflorna i 

vägens mitt med all sannolikhet har påverkat personbilsförarnas beteende. Hastigheten 

sänktes med i genomsnitt 1,8 km/tim sett över samtliga mätplatser, vilket är en 

signifikant sänkning. Personbilsförarna ändrade även beteende avseende sidoläge, vilket 

innebar att de i genomsnitt körde cirka 5 cm närmare vägkanten efter räffling jämfört 

med före. Effekten på lastbilsförare var inte densamma. För dessa kunde inte noteras 

någon signifikant skillnad.  Förföljelsestudierna avsikt var att utvärdera om räfflor i 
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vägens mitt påverkar förares omkörningsbeteende. Vare sig antal genomförda 

omkörningar totalt, per förare, med möte eller utan möte påverkades av om det fanns 

räfflor i mitten på vägen. Resultaten från vägkantsintervjuerna visade att frästa räfflor i 

mitten hade en god acceptans hos förarna; 76 procent av förarna svarade att de skulle 

känna sig tryggare, dvs. att ingen skulle köra över på deras sida om det fanns räfflor i 

mitten på vägen; 83 procent sade att de skulle känna sig säkrare på att de själva inte 

omedvetet kom över på fel körbana; 88 procent trodde att mitträfflor är ett bra sätt att 

öka trafiksäkerheten. Den största vinningen med räfflorna var enligt förarna att dessa 

kommer att påkalla uppmärksamhet hos förare när de omedvetet är på väg över vägens 

mitt (94 procent). Räfflorna kommer även att bidra till att förare inte skär kurvor på 

olämpliga ställen (68 procent) och att förare har ett större avstånd till mittlinjen (56 

procent).  

Med utgångspunkt från resultaten var rekommendationen att i större skala utvärdera 

räfflornas nytta ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, ett arbete som pågår och benämns 

”Säker framkomlighet”. 

 

Vilket är bäst – frästa räfflor eller förarstöd i form av filhållningssystem sk. lane 

departure system? 

Under senare år har bilindustrin haft en vilja att utveckla förarstöd som i princip 

fungerar som räfflor. Det vill säga att de varnar förare när de ofrivilligt kör över mitt- 

eller kantlinjen. I ett simulatorförsök utvärderades om det fanns en skillnad i effektivitet 

beroende på om varningen kom från räfflorna på vägen eller förarstödet i bilen (Anund, 

A. 2009). Resultaten visade inte på några större signifikanta skillnader i effektivitet.  
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Bilaga 2: Metod olycksanalys 
För olycksanalyserna har olycks- och skadedata hämtats från den nationella 

olycksdatabasen STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) för åren 2003–

2011. Olyckstyperna G (olyckor med fotgängare/cykel/moped), J (spårburet fordon) och 

W (vilt) exkluderas. Endast de delar av objekten som ligger utanför tätort och på länk 

ingår. Det sistnämnda innebär att statliga korsningar inte ingår, medan olyckor i icke 

statliga korsningar och i andra anslutningar på länk finns med. Det viktigaste 

effektmåttet i olycksutvärderingen är DSS-kvoten vilket är kvoten mellan antalet 

dödade och svårt skadade per miljon axelparkilometer.  

Analysen är en före-efter studie där olycksutfallet under efterperioden jämförs med 

olycksutfallet under föreperioden. För varje objekt definieras en föreperiod, en 

underperiod (fem månader runt den tidpunkt då mitträfflingen skedde respektive hela 

åtgärdsåret för kanträffling på motorväg samt mötesfri väg med mitträcke (gles 2+1)) 

samt en efterperiod. Objekt som har fått ny hastighetsgräns och/eller ATK under 

tidperioden för utvärderingen har exkluderats i analysen.  

Baserat på olycksutfall och exponering beräknas följande mått: 

PO-kvot  Antal polisrapporterade olyckor med personskada per miljon                

axelparkilometer. 

DSS-kvot Antal svårt skadade (inkl. dödade) per miljon 

axelparkilometer. 

AF (allvarlighetsföljd) Antal svårt skadade (inkl. dödade) per polisrapporterad 

personskadeolycka 

Konfidensintervall med approximativt 95-procentig konfidensgrad har beräknats under 

antagandet att dödade och svårt skadade är approximativt Poissonfördelade. Antag att X 

= antalet olyckor före åtgärd och Y = antalet olyckor efter åtgärd och att X och Y är 

Po(m) respektive Po(n). Förändringen mellan före och efterperiod (före – efter) är 1 – Ө 

där Ө har skattats med: 

𝜃 = 𝑐
𝑌

𝑋
  (2) 

och c är kvoten mellan trafikarbetet i föreperioden och trafikarbetet i efterperioden.  

Variansen för åtgärdseffekten skattas med  

Var(𝜃) = [𝑐
𝑌

𝑋
]2(

1

𝑋
+

1

𝑌
)  (3) 

I praktiken är varianserna något större än vad som ges av en Poissonfördelning, så 

kallad överspridning, varför slutsatser i vissa fall ska dras med viss försiktighet. 

Förändringen 1 – Ө beror dock inte enbart på räfflingen. En viss del skall tillskrivas den 

generella utvecklingen vad gäller allmän trafiksäkerhetsutveckling och förändrat 

trafikarbete.  De resultat som redovisas i föreliggande rapport har korrigerats för 

trafikarbetsförändringar samt generell trafiksäkerhetsutveckling på det statliga 

landsbygdsvägnätet. För att beräkna dessa faktorer har ett index tagits fram för varje 

olycksmått, dels för olycksutvecklingen och dels för trafikarbetsförändringen på statlig 

väg på landsbygd. En genomsnittlig tidsperiod för föreperiod respektive efterperiod har 

beräknats per vägtyp. Antal olyckor och DSS per år för före- respektive efterperiod har 

beräknats liksom Trafikarbetesutvecklingen (TA) för dessa perioder. Index har sedan 

beräknats som kvoten mellan utfallet efter och före.  
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De normeringsfaktorer som använts för respektive vägtyp redovisas i Tabell 1 nedan. 

Notera att för motorväg (vägrensräffling) och gles 2+1-väg har TA räknats upp för varje 

kalenderår och finns med i faktorn c i (2) ovan. För övriga vägtyper har justering gjorts 

med genomsnittligt TA före och efter. 

Tabell 1: Korrigeringsfaktorer för trafikarbetsförändringar samt generell 
trafiksäkerhetsutveckling på det statliga landsbygdsvägnätet. 

 

Vägtyp Mått Index jämfört med föreperioden 

Motorväg PO  1,038 

  DSS 0,813 

  AF 0,783 

  TA TA-justering gjord för varje år 

Mötesfri väg (gles 2+1) PO  0,984 

  DSS 0,794 

  AF 0,807 

  TA TA-justering gjord för varje år 

Mitträfflad tvåfältsväg PO  1,054 

< 8 m DSS 0,858 

  AF 0,814 

  TA 1,0146 

Mitträfflad tvåfältsväg PO  1,062 

8-10 m DSS 0,853 

 AF 0,804 

 TA 1,0146 

Mitträfflad tvåfältsväg PO  1,061 

< 10 m DSS 0,854 

 AF 0,805 

 TA 1,0146 

Mittseparerad väg (målad 2+1) PO  1,064 

  DSS 0,855 

  AF 0,804 

  TA 1,03 
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Bilaga 3: Sammanställning mitträfflade vägar 
I Tabell 2 – Tabell 4 redovisas mitträfflade vägsträckor som är ”aktiva” år 2012.  

Tabell 2: Antal mitträfflade vägar 

Hastighetsgräns vid 

räffling (km/tim) 

Hastighetsgräns 2012 (km/tim)  

50 70 80 90 100 110 Totalt 

50 2      2 

70 1 11 5 3   20 

80   24    24 

90  5 74 222* 4  305 

100    3 13 1 17 

110    5 19  24 

Totalt 3 16 102 230 36 1 392 

*Varav en ny sträckning 

Tabell 3: Längd( km) av de mitträfflade vägsträckorna 

Hastighetsgräns vid 

räffling (km/tim) 

Hastighetsgräns 2012 (km/tim)  

50 70 80 90 100 110 Totalt 

50 1      1 

70 3 95 27 21   146 

80   212    212 

90  23 640 2452* 36  3150 

100    35 516 15 566 

110    106 500  605 

Totalt 4 118 878 2613 1052 15 4680 

*Varav en ny sträckning 

Tabell 4: Årligt trafikarbete (2011 års nivå), miljoner axelparkilometer 

Hastighetsgräns vid 

räffling (km/tim) 

Hastighetsgräns 2012 (km/tim)  

50 70 80 90 100 110 Totalt 

50 1      1 

70 1 172 36 31   241 

80   351    351 

90  31 1006 4089* 120  5245 

100    37 224 4 265 

110    102 315  417 

Totalt 203 1394 4258 659 4 4 6520 

*Varav en ny sträckning 

 

För riktningsseparerade vägar har samtliga haft 90 km/tim såväl före som efter 

räfflingen. Det finns 11 sträckor, totalt 83 km och ett årligt trafikarbete på 188 miljoner 

axelparkilometer. 
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