
VT
I r

ap
po

rt
 4

84
 • 

20
02 Livlina på E4

Beslutsprocess för trafiksäkerhet

Sven-Olov Larsson
Sonja Forward

Sanja Obrenovic



VTI rapport 484 · 2002

Livlina på E4
Beslutsprocess för trafiksäkerhet

Sven-Olov Larsson, Mitthögskolan, Östersund
Sonja Forward, VTI

Sanja Obrenovic, VTI

Omslagsfoto: Leif Jäderberg, Gävle



 Utgivare: Publikation:
VTI rapport 484

Utgivningsår:
2002

Projektnummer:
40348

   581 95 Linköping Projektnamn:
Gävle–Axmar

Författare: Uppdragsgivare:
Sven-Olov Larsson, Mitthögskolan, Östersund
Sonja Forward, VTI
Sanja Obrenovic, VTI

VINNOVA (tidigare KFB)
Vägverket

Titel:
Livlina på E4. Beslutsprocess för trafiksäkerhet

Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord:

Behovet av forskning om beslutsprocesser rörande investeringar i vägar och banor har upp-
märksammats av KFB och Vägverket i slutet av 1990-talet. Denna studie lämnar sitt bidrag genom
att redovisa och analysera den beslutsprocess som ledde fram till att ett mitträcke och 2+1 körfält
anlades på E4 norr om Gävle.

Med hjälp av dokument, pressklipp och intervjuer belyses utvecklingen från Nollvisionens
etablering till projektets följder i form av nya mitträcken. Faktorer som problemformulering,
sökande efter alternativ och värdering av konsekvenser redovisas. Sättet att organisera processen,
externa intressenters inflytande samt deltagarnas roller, aktivitet och attitydutveckling belyses.

Processen prövar och realiserar en helt ny utformning av vägar. Kunskapsprocessen står i
centrum. Den gäller både undersökning av genomförbarheten, problemet att övertyga skeptiker och
vinna acceptans samt upplevelsen av att ha åstadkommit en väsentlig innovation vad avser
trafiksäkerhet. Studien lyfter fram både det specifika med detta fall och det allmängiltiga hos
planering av vägar och därmed infrastruktur. – Behovet av vidare kunskapsutveckling avseende
teoretiskt och empiriskt underlag för kunskap om beslutsprocesser belyses.

ISSN: Språk: Antal sidor:
0347-6030 Svenska 99



 Publisher: Publication:
VTI rapport 484

Published:
2002

Project code:
40348

 SE-581 95 Linköping Sweden Project:
Gävle–Axmar

Author: Sponsor:
Sven-Olov Larsson, Östersund University College
Sonja Forward, VTI
Sanja Obrenovic, VTI

VINNOVA (former KFB and the Swedish
National Road Administration (SNRA)

Title:
Lifeline on the E4. Decision-making and traffic safety

Abstract (background, aims, methods, results) max 200 words:

The need for conducting research on decision-making processes as regards investments in roads
and lanes has been paid attention to by the Swedish Transport and Communications Research
Board (KFB) and the National Swedish Road Administration in the late 1990,s. This study delivers
its contribution by accounting for and analysing the decision-making process that resulted in wire
railings of central reserves being set up and 2 + 1 lanes being built on the European Highway No. 4
to the north of Gävle.

By means of documents, press cuttings and interviews, light is being thrown on the
development, from the establishment of the Vision Zero to the consequences of the project in the
form of a new type of wire railings. Factors such as formulation of problems, search for options
and assessment of consequences are accounted for. Ways and means to organise the process,
external interested parties’ influence and the participants’ roles, activities and attitude development
are highlighted.

This process submits to testing an entirely new design of roads and puts it into practice. The
process of acquiring experiences is in the centre of attraction. It applies to both the feasibility
study, including the problem of convincing sceptics and gaining their acceptance, and the
experience of achieving a substantial innovation in the road safety area. The study emphasises both
the specific aspect of this case and the generally applicable with road planning and accordingly
infra structure.

The need for further development of know-how as to a theoretic and empiric knowledge bank of
decision-making processes is additionally highlighted.

ISSN: Language: No. of pages:
0347-6030 Swedish 99



VTI rapport 484

Förord
Projektet har genomförts av Sven-Olov Larsson, Mitthögskolan, som projekt-
ledare. Sonja Forward, Sanja Obrenovic, Inger Forsberg och Birger Nygaard vid
Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har medverkat på olika sätt. Sonja
Forward har ansvarat för genomförandet av intervjuerna, analysen och samman-
ställningen av dessa i kapitel 5. Intervjuerna har utförts av Sonja Forward, Sanja
Obrenovic och Inger Forsberg. Sanja Obrenovic har även tagit fram underlaget för
och bearbetat den pressöversikt som redovisas i kapitel 4 samt bidragit med
material till kapitel 5. Birger Nygaard har försett gruppen med synpunkter och
förslag. Den slutliga utformningen av rapporten svarar främst Sven-Olov Larsson
för men även till viss del Sonja Forward.

Vi har kunnat genomföra detta projekt genom aktivt tillmötesgående från
många inom Vägverket, VTI och andra intressenter. För intervjuer har 18 pers-
oner ställt upp. Torsten Bergh, Arne Johansson och Fred Högberg, Vägverket, har
försett oss med ett omfattande skriftligt underlag. VTI, genom Arne Carlsson, har
försett oss med material ur utvärderingarna av projektet Gävle Axmartavlan och
dess efterkommande projekt. Jan-Eric Nilsson, Chuan-Zhong Li och
Lars Hultkrantz vid VTI i Borlänge har givit väsentliga synpunkter inför den
slutliga utformningen av rapporten. Gunilla Sjöberg, VTI, har svarat för slut-
redigeringen av dokumentet. Till alla er riktar vi ett särskilt tack.

Östersund och Linköping i maj 2002

Sven-Olov Larsson Sonja Forward Sanja Obrenovic
Projektledare och författare Författare Författare
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Förkortningar

13:2+1 rä =   13-metersväg med 2+1 körfält och mitträcke.
13:2+1 vm =   13-metersväg med 2+1 målade körfält.
15,75:2+2rä = 15,75 meter bred väg med 2+2 körfält och mitträcke, ”fuskmotor-
vägen”.

DoU = drift och underhåll
EVA = Effekter vid VägAnalys
Fkm = fordonskilometer
F/d = fordon per dag
GC= gång- och cykel(trafik)
GD= generaldirektör
ML = motortrafikled
MV = motorväg
Rv = riksväg
VTI= Statens väg- och transportforskningsinstitut
VV= Vägverket
ÅDT= årsdygnstrafik
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Livlina på E4. Beslutsprocess för trafiksäkerhet

av Sven-Olov Larsson, Mitthögskolan i Östersund
Sonja Forward och Sanja Obrenovic
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Sammanfattning

Hur 2+1 vägar med mitträcke blev accepterade
År 1995 presenterades Nollvisionen om att ingen på sikt skall dödas eller
allvarligt skadas inom vägtransportsystemet. Inom Vägverket ville många
avskaffa 13-metersvägar på grund av bristande trafiksäkerhet. År 1996 till-
sattes en utredning med uppdrag att söka konkreta lösningar på trafik-
säkerhetsproblem på 13-metersvägar. I direktiven fanns redan lösningen
med 2+1 körfält och mitträcke. Det var utformningen och placeringen som
kunde diskuteras.

E4 på sträckan Gävle–Axmartavlan valdes som första objekt för ett
försök. 32 km olycksdrabbad motortrafikled, utan korsande trafik, gjorde
sträckan väl lämpad för att skilja mötande trafik med ett mitträcke.

Frågan i denna studie gäller: Hur kom man dit? Det handlade om att
introducera ett helt nytt sätt att reducera risken för olyckor på en av de mest
trafikerade vägtyperna i Sverige. Ingen hade sett mitträcken i den form som
lanserades. Hur såg processen ut för planering och beslut? Kan man lära
något om beslutsprocesser och deras utformning för framtida bruk?

Processens tidsförlopp var ovanligt snabb, vilket verkar bero på att endast
ett konkret resultat kunde tysta oppositionen. Detta blev också fallet.
Opinionen svängde snabbt. I undersökningar där trafikantattityder studerats
både före och efter åtgärden fann man en påtaglig förändring i positiv
riktning. Pressens kommentarer förändrades från skepsis till uppskattning.
De fortlöpande uppföljningarna ger ett underlag för mer systematiska
utvärderingar. Ändå saknas en omfattande samhällsekonomisk utvärdering
av liknande åtgärder som syftar till att lösa trafiksäkerhetsproblem. En
sådan analys borde vara en viktig förutsättning för en fortsatt ombyggnad av
vägar.

Trafiksäkerhet är huvudtemat i den problembild som formulerades för vägtrafiken
vid mitten av 1990-talet. Framkomligheten hade förbättrats på betydande delar av
vägnätet i och med de många stora projekten från slutet av 1980-talet. Det
handlade då om stora broar, motorvägar med mera. Med dessa förbättringar vanns
också förbättrad trafiksäkerhet, men till en hög kostnad per meter väg.

År 1995 presenterades Nollvisionen för första gången offentligt. Visionen om
att ingen på sikt skall dödas eller allvarligt skadas inom vägtransportsystemet kom
att prägla diskussionen om det framtida trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Visionen
formulerades mot bakgrund av en period av påtaglig minskning av antalet döda i
trafiken. För en fjärdedel av trafikarbetet svarade då 13-meter breda vägar i
landet. Det var därför rimligt att fokusera på denna vägtyp. Mötesolyckor och
singelolyckor på “fel” sida om vägen var vanliga, åtminstone på vissa sträckor.
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Gävle norra–Axmartavlan, öppnad 1987, var en väg, som i pressen fått beteck-
ningen “dödens väg”.

Det vanliga förslaget till lösning för sådana vägar var utbyggnad till motorväg.
Inom Vägverket ville många se att alla 13-metersvägar kom bort just på grund av
bristande trafiksäkerhet. Att bryta det tankemönstret var ett av problemen i
beslutsprocessen. Med dessa förutsättningar som grund tillsattes år 1996 en utred-
ning med uppdrag att söka konkreta lösningar på trafiksäkerhetsproblem på 13-
metersvägar. I direktiven fanns redan 13:2+1rä, 13-metersvägen med 2+1 körfält
och mitträcke. Det var utformningen och placeringen som kunde diskuteras.

13-metersvägar finns på många håll i landet. Två huvudalternativ kom att ligga
överst på bordet: E22 i Blekinge och E4 Gävle–Axmartavlan. Det senare
alternativet valdes som första objekt för försöket med 13:2+1rä. 32 km
olycksdrabbad motortrafikled, utan korsande trafik, gjorde sträckan väl lämpad
för att skilja mötande trafik med ett mitträcke.

Frågan i denna studie gäller: hur kom man dit? Det handlade om att introducera
ett helt nytt sätt att reducera risken för olyckor på en av de mest trafikerade
vägtyperna i Sverige. Ingen hade sett mitträcken i den form som lanserades. Hur
såg processen ut för planering och beslut? Kan man lära något om besluts-
processer och deras utformning för framtida bruk? Studien avslutas med ett
resonemang om behov av ytterligare kunskapsutveckling rörande besluts-
processer. Både den teoretiska och empiriska grunden för studier av besluts-
processer än ännu vag och splittrad.

Denna studie baserar sig på en kunskapssammanställning av Larsson och
Bostedt (2000). Där anges de huvudpunkter, som denna studie följer i sin
uppläggning och presentation. Det handlar om hur problem formuleras och
lösningsidéer genereras, om hur planering och beslutsgång organiseras, vilka som
deltar samt olika intressenters inverkan på process och utfall. I en process av detta
slag spelar kunskapsutvecklingen en väsentlig roll. Deltagarna i processen
förutsätts vara väl medvetna om problemets art och om lösningarnas
konsekvenser. Inte minst förväntas deltagarna kunna väga samman dessa
konsekvenser och dra slutsatser om vad som skall göras.

Den mest påtagliga egenskapen hos den här studerade beslutsprocessen är det
faktum att det fanns en dominerande idé om hur en stor del av säkerhets-
problemen borde lösas redan från början. Nollvisionen, mitträcket och
problembilden rörande 13-metersvägarna aktualiserades ungefär samtidigt.
Processen handlar i hög grad om att vinna acceptans för en ny idé inte bara inom
Vägverket utan även hos andra intressenter, inte minst hos trafikanter och
allmänhet. Slutligen är utfallet intressant. Lösningen kom att följas av ett stort
antal likartade projekt redan innan det att den sista delen av sträckan Gävle–
Axmartavlan var färdig år 2000.

Med trafiksäkerhet som central strävan söker man efter konsekvenser av denna
utformning. Vägverket och VTI är väl försedda med statistik och erfarenhet
rörande trafikolyckor och samband med vägutformning. Olyckskvoter, skade-
kvoter, samhällsekonomiska kostnader för trafikolyckor kan beräknas och
analyseras på många sätt. Samband mellan utformning och framkomlighet är dock
endast delvis kända.

De olika konsekvenserna värderas och sammanvägs till en grund för beslut.
Den samhällsekonomiska kalkylen är väl etablerad inom Vägverket. Värdet av
konsekvenserna skall vägas emot kostnaderna för att investera i och driva vägar
med olika utformning. Genom att räkna fram värdet av konsekvenserna av olika
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vägutformningar kan man komma fram till ett ekonomiskt utrymme för
investeringar, drift och underhåll. Någon generell lönsamhet av 13:2+1rä kunde
man inte finna även om siffror för den aktuella sträckan såg positiva ut. Det
handlar om en ny och oprövad utformning av vägen, vilket gör osäkerheten stor.
Kostnaderna för drift och underhåll är osäkra. Lokala förhållanden kan spela en
väsentlig roll. Kostnaderna för ombygganden är i högsta grad beroende på
utformningen. Den spännvidd som redovisas för investeringskostnaderna är
mycket stor. De samhällsekonomiska beräkningar som görs inom projektet spelar
inte heller någon uppenbar roll för beslutet att genomföra projektet.

Utformningen och genomförandet av beslutsprocessen förutsätts vara
avgörande för dess utfall i form av beslut. Det innebär att sättet att organisera
beslutsprocessen, urval av deltagare och aktivitet hos dessa samt uppläggning av
arbetet är av intresse att studera. En arbetsgrupp med representation från
Vägverket centralt får i uppgift att finna grunder för den föreslagna lösningen.
Sökandet efter alternativa objekt för åtgärder och inte minst förankringen ute i
Vägverkets regionala organisation förläggs till en referensgrupp. När objektet
Gävle–Axmartavlan valts tillsätts en projektgrupp med representation både från
Vägverket centralt och Region Mitts huvudkontor i Härnösand samt dess
lokalkontor i Gävle. Denna grupp förankrar i sin tur sitt arbete hos intressenter i
samrådsmöten.

Pressen har spelat en roll för att uppmärksamma den olycksdrabbade sträckan
Gävle–Axmartavlan och nyheten om försöket med mitträcket möts med misstro
från många håll. Det är motorväg som räknas. Deltagare i beslutsprocessen tar
kritiken och motargumenten på allvar. De oroar sig också för massmediernas makt
att påverka allmänheten. Vad kan då sägas om processernas förlopp? Anläggandet
av mitträcke är en kritisk händelse eftersom det kan förändra förutsättningarna
både till det bättre och det sämre. Den mest fruktade kritiska händelsen, vad gäller
projektgruppens arbete, är en större trafikolycka. Dock slipper man någon större
olyckshändelse som kan hänföras till mitträcket.

En beslutsprocess är i högsta grad en kunskapsprocess. Här tecknar vi den med
utgångspunkt från vad man kan antas ha vetat vid processens början om vilka
konsekvenser olika handlingsalternativ kan ha, vilket värdet av dessa konsekven-
ser är och hur urvalet av alternativ görs. Det handlar om kunskap om sambandet
mellan orsak och verkan, om vilken processteori som finns i utgångsläget och hur
den utvecklas.

Fokus ligger på trafiksäkerhet. På vad sätt kan en förändrad utformning av
vägen påverka olycksfrekvensen och då särskilt de svåra olyckorna? Det finns ett
omfattande material rörande sambanden mellan hastighet och vägutformning å
ena sidan och olika data om trafikolyckor å den andra. De samband som redovisas
är inte särskilt säkra. Hastighetsgränser, farliga sidoområden och utformningen
som motortrafikled bidrar till olycksfrekvensen, men med måttligt tydliga
effekter. Endast en mindre andel av studerade vägavsnitt svarar för den stora
mängden olyckor. Det är särskilda kombinationer av de förklarande variabler och
andra, lokala förutsättningar, som tycks spela en avgörande roll.

Arbets- och referensgrupperna är mer eller mindre tvingade att diskutera något
som man i början är väldigt tveksam till. Beslutet om mitträcke var redan fattat
och det enda som grupperna kan påverka var utformningen och var den skall
prövas. Projektet är nytt och man känner inte till någon tidigare lösning utan får
pröva sig fram. Eftersom man är tveksam så behöver man först övertyga sig själv
innan man kan lansera idén inför andra. Man har en press på sig att lyckas
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eftersom så många sagt att försöket med mitträcke skulle misslyckas. Man befarar
att antalet skadade skulle öka samtidigt som hoppet om att åter kunna få bygga
motorvägar finns med i bakgrunden.

För beslutfattarna och för dem, som arbetar vid Vägverket i Borlänge, är
utformningen 13:2+1rä något man diskuterat under en tid. Det är också där som
man känner sig säkrare på att det skall lyckas; för de andra råder stor osäkerhet.
Ett dilemma, som deltagarna i arbets- och referensgrupperna står inför, uttrycks i
intervjuer på följande sätt: Å ena sidan vill man stärka den egna regionala eller
lokala organisationen och vara med. Å andra sidan vill man inte gärna dra till sig
ett så osäkert projekt som en ombyggnad med mitträcke. Några ser gärna att andra
tar sig an det första projektet med denna lösning. Man arbetar vidare och sakta
men säkert blir man övertygad om att lösningen är den rätta. Därmed rymmer
processen en utveckling från kritik och tveksamhet till en omfattande konsensus i
de olika grupperna.

I planeringen av sträckan Gävle–Axmartavlan noteras ett kunskapssökande
utöver det vid vägbyggande normala. Förutsättningarna för just den valda
vägsektionen behandlas utförligt. Valet av typ av mitträcke är då av stort intresse.
Vad händer vid en olycka? Måste trafiken dirigeras om på andra vägar? Hur löser
man det faktum att ambulans och räddningsfordon måste vända på en sträcka med
mitträcke? Med tanke på att man inte har någon förlaga att utgå ifrån är detta
arbete mycket grundläggande för de följande projekten av liknande slag.

I denna beslutsprocess är mitträcket som dellösning på 13-metersvägarnas
trafiksäkerhetsproblem oundvikligt, åtminstone i den meningen att den finns med
redan från början av utredningen. Utredningsresurserna läggs på att undersöka
genomförbarheten hos denna lösning. Därtill kommer att motortrafikleden Gävle–
Axmartavlan, utan korsande trafik, var särskilt väl lämpad som försöksobjekt.
Processlogiken förefaller rimlig, bortsett från att intressenterna inom
räddningstjänst, ambulanstjänst och polis rådfrågats först sommaren 1998.

En första sträcka byggs om med det av arbetsgruppen föreslagna mönstret
13:2+1rä våren 1998. VTI:s uppföljningar visar vad som hänt både under
byggtiden och efter färdigställandet. Den slutprodukt, som beslutsprocesserna
resulterar i, är en vägutformning, som löser en betydande del av trafiksäker-
hetsproblemen på 13-metersvägar. I och med utbyggnaden av sträckan Gävle–
Axmartavlan i etapper kommer man tidigt till insikt om hur lösningen fungerar,
även om uppföljningen och utvärderingen rapporteras stegvis. På vad sätt för-
håller sig uppföljningarnas resultat till vad deltagarna i beslutsprocessen förväntat
sig? Flera av de intervjuade menar att resultatet vad avser trafiksäkerhet, främst
minskade svåra olyckor, överträffar vad man vågat hoppas på. Projektet blir dock
dyrare än man räknat med.

Processens tidsförlopp är ovanligt snabbt, vilket verkar bero på att endast ett
konkret resultat kunde tysta oppositionen. Detta blir också fallet. Opinionen
svänger snabbt. Trafikantattityderna till denna lösning ändras påtagligt från de
första undersökningarna till de senare genomförda studierna. Pressens bilder
förändras från skepsis till uppskattning Uppföljningarna ger ett underlag för mer
systematiska utvärderingar. Ändå saknas en omfattande samhällsekonomisk
utvärdering av den typ av lösning av trafiksäkerhetsproblem vi studerat här. En
sådana analys borde vara en viktig förutsättning för en fortsatt ombyggnad av
vägar.
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Lifeline on the E4. Decision-making and traffic safety

by Sven-Olov Larsson, Östersund University College
Sonja Forward and Sanja Obrenovic
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Summary

How 2+1 lanes with wire railings were accepted
In 1995, the Vision Zero concept of nobody being killed or seriously injured
within the road transportation system came to dominate the discussion on
future efforts in the road safety field in Sweden. Within the Swedish National
Road Administration, a large number of officials would certainly have
welcomed the removal of the 13-metre roads, just on grounds of inadequate
road safety. A commission was set up in 1996, tasked to seek tangible
solutions to the road safety problems of the 13-metre roads. The terms of
reference to the Commission already contained the design of 13-metre roads
with 2 + 1 lanes and wire railings. It was design and location that could be the
subject of discussion.

The E4 Gävle–Axmartavlan was chosen as the first stretch of road for the
design test. A dangerous main arterial road of 32 km with flyovers certainly
made this stretch of road ideal for separating oncoming traffic from that in
the opposite direction by means of wire railings.

The objective of this study is: how did we get there? It was a question of
launching an entirely new method of reducing the risk of accidents on one
type of Sweden’s most busy roads. Nobody had thus far seen wire railings in
the form in which they subsequently were launched. What did this process
look like in terms of planning and decisions? Is there anything to be learnt
about decision-making processes when we come to future applications?

The process was uniquely rapid because only a tangible result could
silence the opposition. This proved the case. Public opinion quickly changed.
The results from studies looking at road-users’ attitude before and after
implementation showed that it had become more positive. The coverage of
the media was also changed from scepticism to appreciation. Continuous
monitoring provides basic data for systematic assessment. Nonetheless, there
is no comprehensive assessment of this type of solution to road safety
problems using a national economic perspective. Such an analysis would be
an important basis for a continuous road reconstruction program.

Road safety is the main theme of the complex of problems formulated for the road
traffic in the mid-1990,s. The accessibility had been improved in substantial parts
of the road network by means of the large number of extensive projects emanating
from the late 1980,s. At the time, it was a question of large bridges, motorways,
etc. The dividend of these improvements was also raised road safety standards,
but at high costs expressed in road metres.

In 1995, the Vision Zero concept was for the first time presented to the public.
The long-term vision of nobody being killed or seriously injured within the road
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transportation system came to characterise the discussion on future efforts in the
road safety field in Sweden. This vision was formulated in the light of a period of
a substantially decreasing number of road deaths. At the time, roads 13 metres in
breadth accounted for a fourth of the road safety efforts within the country. So it
was reasonable to focus on this type of roads. Accidents involving oncoming
traffic and one-car accidents occurring on the “wrong” side of the road, were
frequent, at least on certain stretches of road. The Gävle North stretch of road –
the Axmartavlan, inaugurated in 1987, was a road given the epithet Death’s Road
in the press.

The current suggestion for a solution to the problems of such roads was their
being transformed into motorways. Within the National Road Administration, a
large number of officials would certainly have welcomed the removal of the 13-
metre roads, just on grounds of inadequate road safety. Breaking this thought
pattern was one of the inherent problems of the decision-making process. These
preconditions given, a commission was set up in 1996, tasked to seek tangible
solutions to the road safety problems of the 13-metre roads. The terms of
reference to the Commission already contained the 13:2+Irä design, the 13-metre
roads with 2 + 1 lanes and wire railings. It was design and location that could be
the subject of discussion.

There are 13-metre roads in a number of places in the country. Two main
options happened to be on the top of the agenda, viz. the E22 in the province of
Blekinge and the E4 Gävle–the Axmartavlan. The latter option was chosen as the
first object for the 13:2+Irä design test. A dangerous main arterial road of 32 km
with flyovers certainly made this stretch of road most adequate for separating its
oncoming traffic from that in the opposite direction by means of wire railings.

The issue of this study is: how did one get there? It was a question of launching
an entirely new method of reducing the risk of accidents on one type of Sweden’s
most busy roads. Nobody had so far seen wire railings in the form they were
launched. What did this process look like in terms of planning and decisions? Is
there anything to learn about decision-making processes and their design for
future application? – The study was accomplished by a discussion on the need for
acquiring further experiences of decision-making processes. Both the theoretic
and empiric grounds for studies of decision-making processes are still vague and
divided.

This study is based on a compilation of know-how made by Larsson and
Bostedt (2000). It indicates the main points that this study follows as to
organisation and presentation. It is a question of how to formulate problems and to
generate solving strategies, how to organise planning and decision procedures,
who the participants are as well as the influence exercised by different interested
parties on process and outcome. In a process like this one, acquiring further
experiences plays a crucial role. The participants in the process are assumed to be
well aware of the nature of the current problem and the consequences of the
solutions. Not least are the participants expected to be able to weigh up the
consequences and to draw the adequate conclusions about what shall preferably
be done.

The most obvious characteristic of this studied decision-making process is the
fact that there was a predominant idea of how to solve a large proportion of the
safety problems from the very beginning. The Vision Zero, the wire railings and
the constellation of problems of the 13-metre roads were given topical interest to
practically at the same time. The process is to a high degree about gaining
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acceptance for a new idea, not solely within the National Road Administration,
but also with other interested parties, not least with road-users and the public.
Finally, the outcome is interesting. The solution came to be followed by a great
number of similar projects already before the last part of the Gävle–Axmartavlan
stretch of road was ready in year 2000.

Road safety being a central effort, one seeks consequences of this design. The
National Road Administration and the Swedish Road and Transport Research
Institute (VTI) are well-served with statistics and experiences of traffic accidents
and links to road design. Accident quotas, injury quotas, costs to society to be
attributed to traffic accidents can be calculated and analysed in a number of ways.
The interconnections between design and accessibility are, however, only known
to some extent.

The different consequences are evaluated and weighed up to form the decision
data. The estimate of costs to society is well established within the National Road
Administration. The value of the consequences shall be balanced against the costs
of investing in and running roads of different designs. By calculating the value of
the consequences of different road designs, one can obtain an economic scope for
investments, running and maintenance. The 13:2+Irä design did not in any
respect turn out to be cost-efficient in general, even if the figures of the current
stretch of road looked fine. It is a question about a new and untried design of the
road, extensively increasing the financial uncertainties. How to defray the running
and maintenance costs is still unknown. Local circumstances may play a crucial
role. The reconstruction costs do have a bearing on design. The scope of
investment costs accounted for is very wide. Nor do the calculations of costs to
society, made within the framework of the project, play any evident role for the
decision to accomplish the project.

The design and accomplishment of the decision-making process is assumed to
be crucial for its outcome in the form of a decision. The implication of this is that
the manner of organising the decision-making process, selection of participants
and their activities as well as the organisation of the work are interesting to study.
A working group, including central level representatives from the National Road
Administration, will be assigned to justify the suggested solution. The seeking of
optional objects for measures to be taken, and not least the anchorage within the
National Road Administration’s regional organisation, will be allotted a reference
group. When the Gävle–Axmartavlan object has been selected, a project group
will be appointed with representatives both from the National Road Admini-
stration HQ and the Middle Region head office in Härnösand as well as its Gävle
local office. This group will in turn anchor its work with interested parties in
consultation meetings.

The Press has played one role to highlight the dangerous Gävle–Axmartavlan
stretch of road, and the news of the wire railings testing has been confronted with
doubts from many sides. It is motorways that count. Those involved in the
decision-making process take the criticism and counter-arguments seriously. They
are also worrying about the mass media power influencing the public. Well, what
can be said about the course of the processes? The introduction of wire railings is
a critical event, since this may change the prerequisites both for the better and for
the worse. The most feared critical event in terms of the project group work is the
occurrence of a major traffic accident. However, there will be no major accident
to be attributed to wire railings.
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A decision-making process constitutes to a high degree a process of acquiring
experiences. In this context, we describe this process on the basis of the
assumption of one’s initial awareness of what consequences different optional
lines of action may have, what the value of these consequences will be and,
finally, how this selection of options will be made. It is a question of know-how
about the cause and effect interconnection, about what process theory there is for
a start and how it will develop.

Road safety is in focus. In what manner may a modified design of roads have
an impact on the frequency of accidents, in particular the serious ones? There is a
comprehensive material dealing with the interconnection between speed and road
design on the one hand, and different data on traffic accidents on the other. The
interconnections accounted for are, however, not very reliable. Admittedly, speed
restrictions, dangerous side areas and the main arterial road design positively
influence the frequency of accidents, but with moderately evident effects. Solely a
minor proportion of the stretches of road being subject to studies, accounts for the
extensive number of accidents. It is certain combinations of the explaining
variables and other local conditions that obviously play a crucial role.

The working and reference groups are more or less forced to broach a subject,
to which one has initially had a very doubtful attitude. The decision on wire
railings has already been taken, and the only thing that the groups can have an
influence on is their design and where to test them. It is a new project, and one
does not know of any earlier solution, but must proceed by trial and error. Being
doubtful, one has to convince one-self in the first place, before presenting one’s
idea to others. One has been put under the pressure of success, since so many
people have predicted that the mid-railing testing would fail. One fears that the
toll of injured would mount, one’s hope for permission to resume the building of
motorways being simultaneously in the background.

For the decision-makers and those working at the Borlänge National Road
Administration, the 13:2+Irä design has been the subject of discussion for a
certain period of time. This is also the authority where one is more confident of
coping; as to the rest of the people, extensive uncertainties prevail. A dilemma
that the members of the working and reference groups face is thus reflected in
interviews. On one hand there is a wish to strengthen one’s own regional or local
organisation and to take part, on the other people are not that keen on attracting
such an uncertain project as a reconstruction involving wire railings. Some would
welcome that others take care of the first project based on this solution. People are
continuously working on it at an easy pace, but one will for sure be convinced
some day that this solution is the right one. Accordingly, this process spans a
development from criticism and doubtfulness to wide consensus within the
different groups.

When planning the Gävle–Axmartavlan stretch of road, an experience-seeking
occurrence was noted over and above what is normal in connection to road
building. The conditions for the pinpointed road section are dealt with in detail.
The selection of type of wire railings is then of great interest. What would happen
in case of an accident? Must the traffic be rerouted to some other roads? How to
solve the problem with the fact that ambulances and recovery vehicles must turn
on a stretch of road provided with wire railings? Lacking a guiding model, this
work is certainly fundamental for projects of a similar type to follow.

In this decision-making process, wire railings are unavoidable as a partial
solution to the safety problems of the 13-metre roads, at least in the sense that
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they are included in the study already from the start. The resources directed to the
study are invested in looking into the feasibility of this solution. In addition to
this, the Gävle–Axmartavlan main arterial road with flyovers was particularly
suited as a testing object. The process logic seems reasonable, apart from the
advice of the interested parties within the rescue service, ambulance driver service
and police not being taken until the summer of 1998.

An initial stretch of road is reconstructed in the spring of 1998 on the basis of
the 13:2+Irä pattern suggested by the working group. VTI’s progress monitoring
shows what has happened both in the building period and after accomplishment.
The finished product, which the decision-making processes result in, constitutes a
road design that solves a substantial part of the road safety problems posed by the
13-metre roads. By the gradual expansion of the Gävle–Axmartavlan stretch of
road, one realises at an early stage how this solution works, even if the follow-up
and assessment are accounted for step by step. In what way do the follow-up
outcomes have a bearing on the expectations of those participating in the decision-
making process? Many of the interviewees think that the result in terms of road
safety, predominantly the decreased number of serious accidents, exceeds what
they have dared to hope. The project becomes, however, more costly than
calculated.

The process span is exceptionally rapid, seemingly due to only one tangible
result being able to silence the opposition. This is also the case. The public
opinion promptly vacillates. The road-users’ attitude to this solution is markedly
changing over time, from the first investigations to the studies carried out later.
The notion of the Press is changing from scepticism to appreciation. The progress
monitoring provides basic data for more systematic assessments. Nevertheless,
from a national economy point of view, there is no comprehensive assessment of
the type of solution to road safety problems that we have studied in this context.
Such an analysis should be an important basis of a continuously proceeding
reconstruction of roads.
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1 Beslutsprocess, planeringsresultat och livlinan
på E4

Vid planering av vägar och järnvägar i Sverige används många former av besluts-
underlag. Det gäller för beslutsnivåer från strategiska beslut till detaljutformning
av enskilda projekt. Förutom de rent tekniska beskrivningarna görs miljö-
konsekvensbeskrivningar, investeringskalkyler och samhällsekonomiska kalkyler.
Alla för besluten relevanta faktorer fångas inte in i dessa underlag. Bedömningar
av fördelning mellan inkomstgrupper, regionalpolitiska överväganden och
intressegruppers påverkan är faktorer, som inte har någon regelmässig plats i
underlagen, men icke desto mindre spelar de en reell roll i bedömningen inför
besluten.

Analyser i efterskott av vad som legat till grund för beslut i olika fall pekar på
att miljökonsekvensbeskrivningar eller samhällsekonomiska analyser i många fall
inte spelat någon avgörande roll för beslutet. Det kan bero på svårigheter att
sammanväga alla de aspekter som ligger bakom besluten, t.ex. miljökonsekvenser
och ekonomi. Det finns också anledning att söka förklaringar i den process som
leder fram till besluten. En förfining av beslutsunderlag och beslutsstöd kan inte
leda till bättre, mer rationella beslut om beslutsprocesser fungerar dåligt. Frågan
blir därmed hur dessa bör utformas.

Beslutsprocesser som gäller infrastruktur av de slag som vi diskuterar här
uppvisar några specifika karaktäristika:

1. Varje projekt är i någon mening unikt. Det handlar om omfattning, lokali-
sering, yttre miljö, roll i kommunikationssystemet. Det innebär att kun-
skaper från tidigare projekt bara till en viss utsträckning kan tillämpas i nya
projekt. Det ställer krav på att ta fram för varje projekt relevant kunskap.

2. Beslutsfattarna är ofta olika mellan de olika projekten, vilket gör att er-
farenhets- och kompetensbasen skiljer sig åt.

3. Vägar och järnvägar har särskilt påtagliga fysiska konsekvenser där de dras
fram.

4. Beslutsprocessen är långt utdragen över tiden. Den byggs upp i flera steg,
från tämligen generella policybeslut till mycket konkreta arbetsplaner.

5. Många administrativa och politiska instanser samt intressegrupper är in-
blandade. Även offentliga processer med utställningar, information och
remisser ingår. Därmed finns det möjlighet att ny information, nya bedöm-
ningar kan komma in i processen.

6. Det finns formellt sett en beslutsfattare på varje nivå (projektledningen,
regionen, Ban- eller Vägverket centralt). Detta beslut kan dock prövas i
olika instanser: kommunen vad avser planfrågor, länsstyrelse vad avser
miljö, regeringen tillåtlighetsprövar, domstolar kan pröva expropriation och
efterlevnad av lagar. Därför är konsensus i projekt- och ledningsgrupper,
som behandlar frågorna innan besluten, ett önskvärt mål för att de formella
besluten skall leda till genomförande.

De processer som föregår beslut rörande infrastrukturinvesteringar har upp-
märksammats av både Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) och Väg-
verket. Finns det forskningsresultat som säger något om hur beslutsprocesser
fungerar? Hur fungerar beslutsprocesser i konkreta fall? Hur påverkar utformning
och förlopp det resultat som faller ut av dessa processer?
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Vägverket angav i sin FoU-plan (Vägverket 1999 avsnitt 2.5.5) en avsikt att
studera beslutsprocesser. Ett av skälen till detta är det behov av nytänkande som
nollvisionen givit upphov till. Det uttrycks på följande sätt:

”Förverkligande av nollvisionen kräver en förändrad ansvarsfördelning mellan
användare och utformare av vägtransportsystemet. Det finns också behov av för-
ändringar i beslutsprocesserna hos systemanvändare och systemutformare.”

Riksdagens revisorer har också uppmärksammat beslutsprocessernas roll i sam-
band med att man granskat ett antal väg- och banbyggnadsprojekt ur finansie-
rings- och lönsamhetssynpunkt (Riksdagsrevisorerna 2000). De har särskilt
studerat analysen av några stora projekts samhällsekonomiska lönsamhet. En slut-
sats kan sammanfattas i det att de kalkyler som görs inom Vägverket och Ban-
verket måste ta hänsyn till hela samhällsekonomin och transportsystemet. De
kalkyler man studerat är alltför begränsade till respektive myndighets och projekts
förutsättningar (inte minst finansieringsform).

Ett uttryck för intresset för beslutsprocesser är också den kunskaps-
sammanställning som gjorts av Larsson och Bostedt (2000). Där sammanställs
teoretiska grunder för analys av beslutsprocesser sådana de framgår av redovisad
forskning. De teoretiska begreppen belyses med en återblick på några besluts-
processer rörande järnvägs- och vägbyggande. Följande studie bygger på dessa ut-
gångspunkter.

1.1 Syfte och uppläggning
Det här projektet, benämnt ”Livlina på E4”, går vidare i sökandet efter kunskap
om beslutsprocesser genom att studera tillkomsten av ett trafiksäkerhetsprojekt.
Det gäller den beslutsprocess som ledde fram till anläggningen av ett mitträcke på
den del av E4, som är en 13-meters motortrafikled mellan Gävle norra och
Axmartavlan. Genom att studera beslutsprocessen från identifiering av trafik-
säkerhetsproblem (och dess förhistoria) till genomförande av helt ny lösning kan
man belysa frågan om processens roll för slutresultatet.

Samtidigt söker vi efter fördjupad teoretisk kunskap om beslutsprocesser. Där-
med avses att nå bättre kunskap om beslutsprocesser och sambanden mellan
process och utfall. Dessa kunskaper bör kunna leda till en mer medveten utform-
ning och styrning av beslutsprocesser i syfte att både undvika misstag och fram-
förallt att ge bättre och snabbare resultat i form av beslut. Detta kan t.ex. ge lär-
dom för att gynna kreativa problemlösningar, inte bara i fråga om trafiksäkerhet.

Fallet med 13-metersvägarna och mitträcket på sträckan Gävle–Axmartavlan
presenteras i kapitel 2. De metoder som använts för att kartlägga beslutsprocessen
är för det första en genomgång av planerings- och utvärderingsdokument (kapitel
3). Dessa dokument har insamlats med hjälp av Vägverket och VTI. Härutöver
används några offentliga utredningar, propositioner och publikationer från
Vägverket.

För det andra redovisas en kartläggning av hur projektet behandlats i pressen
(kapitel 4). Materialet har insamlats med hjälp av VTI:s bibliotek och pressarkiv.
För det tredje har en serie intervjuer med personer som deltagit i beslutsprocessen
genomförts. Dessa sammanställs i kapitel 5, där också en närmare presentation av
uppläggning och genomförandet av intervjuerna redovisas. Därefter ges en samlad
bild av processen i kapitel 6. Slutsatser utifrån ett vidgat teoretiskt perspektiv både
på de här studerade processerna och på utformningen av framtida beslutsprocesser
presenteras i kapitel 7.
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Projektet har finansierats av KFB (beslutsdatum 1999-06-24) och Vägverket.
Projektet planerades inom ramen för Transportcentrum, Teknikdalen, och
Centrum för transportekonomi, Borlänge. Det har administrerats av Högskolan i
Dalarna. Projektet har genomförts av Sven-Olov Larsson, Mitthögskolan, som
projektledare. Sonja Forward, Sanja Obrenovic och Birger Nygaard vid Väg- och
transportforskningsinstitutet (VTI) har medverkat på olika sätt. De två först-
nämnda har gjort de flesta av intervjuerna samt sammanställningen och analysen
av dessa i kapitel 5. En betydande insats har också gjorts av Inger Forsberg, VTI,
som skrivit ut intervjuerna och dessutom gjort några av dessa. Sanja Obrenovic
har tagit fram underlaget för och bearbetat den pressöversikt som redovisas i
kapitel 4. Den slutliga utformningen av kapitel 4 samt övriga kapitel och utform-
ningen av rapporten som helhet svarar Sven-Olov Larsson för, med benägen hjälp
av Sonja Forward.

Vi har kunnat genomföra detta projekt genom aktivt tillmötesgående från
många inom Vägverket, VTI och bland andra intressenter. Till intervjuerna ställde
18 personer upp. Torsten Bergh, Arne Johansson och Fred Högberg, Vägverket,
har försett oss med ett omfattande skriftligt underlag. VTI, genom Arne Carlsson,
har försett oss med material ur utvärderingarna av projektet Gävle–Axmartavlan
och dess uppföljande projekt. Jan-Eric Nilsson och Lars Hultkrantz vid
CTEK/VTI i Borlänge har givit väsentliga synpunkter inför den slutliga utform-
ningen av rapporten. Till alla er riktar vi ett särskilt tack.

1.2 Beslutsprocesser
På vad sätt kan planerings- och beslutsprocesser påverka resultatet i form av
problemlösningar, som syftar till att förbättra effektivitet, säkerhet, rättvisa och
som vinner legitimitet hos olika intressenter? Ett bra resultat förutsätter att ett be-
slut genomförts (implementerats) på ett sätt som realiserar tanken i beslutet.
Förutsättningen för ett bra beslut är en beslutsprocess som leder fram till detta.

Därmed har vi börjat formulera en idé om att vi förutsätter att inte bara beslut
utan även beslutsprocesser är rationella. En rationell process framhäver
konsekvenslogik. Den gör valet av alternativ beroende av svaren på fyra frågor
(March 1994 s 2):

1. Alternativ: Vilka är de möjliga handlingarna?
2. Förväntningar: Vilka är de framtida konsekvenser som kan följa av varje

handlingsalternativ och vilka är dessa konsekvensers sannolikheter?
3. Preferenser: Hur värdefulla är de olika konsekvenserna?
4. Beslutsregler: Hur skall ett val göras mellan alternativen?

Processbegreppet är centralt i denna framställning. Det är frågan om ett förlopp
över tiden. Förloppet innefattar händelser, uppehåll och flöden av olika slag, där
vissa händelser kan karaktäriseras som kritiska. Förloppet utspelar sig inom mer
eller mindre reglerade ramar i form av lagar, förordningar, arbetsordningar eller
etablerade men inte nödvändigtvis nedskrivna normer. Läro- och kunskaps-
processer betonas. Olika delar av beslutsproblemet behandlas i mer eller mindre
bestämd ordning. Och många deltagare skall samordnas till ett beslut fattat under
större eller mindre enighet.

För att skapa ett underlag för närmare studier av beslutsprocesser utarbetade
Larsson och Bostedt (2000) en lista med punkter, som bör beaktas både vid
studien av praktiska beslutsprocesser och vid utveckling av det teoretiska
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underlaget. Listan är en utgångspunkt för kartläggningen i den fallstudie som
redovisas här.

1. Plats i en större process
Vilket är det större sammanhanget? Vad gjorde att detta projekt kom till?
Vilken är förhistorien till det nu aktuella projektet?
Vilket stadium i en större process handlar denna del om? Vilka beslut
föregick denna planering? Vilka var motiven? När beslöts att detta projekt
skulle studeras i en sådan plan?

2. Tidsförloppet
Utgå från befintliga redovisningar av beslutsgången. Stämmer denna be-
skrivning?
Hur lång tid tog olika delar? Finns det delar i processen som borde vara av
vikt för att förstå processen?
Finns en tidplan? Sista datum för beslut respektive för genomförande? Hålls
planen?

3. Mål och restriktioner.
Vilket är det problem som skall lösas? När blev det ett problem och vem
formulerade det?
Vilka restriktioner gäller för projektet? Lagar, miljörestriktioner, ekono-
miska ramar, terrängförhållanden, bebyggelse, trafikbelastning etc.?
Vilka officiella mål gäller för projektet? Finns det ytterligare mål för
projektet?
Har problembilden förändrats under processen? Hur och varför?
Har målen förändrats under planeringsprocessen? Vad har styrt dessa för-
ändringar?

4. Alternativ
Vilka alternativ studeras? Hur tas de föreslagna alternativen fram? Vad be-
stämmer vilka alternativ som analyseras? Finns det handlingsalternativ som
inte behandlas eller som behandlats otillräckligt, trots att de kanske är
intressanta?

5. Konsekvenser
Vilka konsekvenser studeras? Vem/vad bestämmer vilka konsekvenser eller
bedömningsgrunder som analyseras? Finns konsekvenser eller bedömnings-
grunder som borde analyseras? Har nya konsekvenser tillkommit eller har
sådana lyfts ut ur analysen under processens gång? Varför i så fall?

6. Värderingar och val
Hur kommer värderingar av alternativ och konsekvenser till uttryck? Finns
de dokumenterade? Hur förändras värderingarna under beslutsprocessen?
Vems värderingar är särskilt avgörande för utfallet? Vilka är de viktigaste
avvägningar som görs i projektet? Hur utfaller de och varför? Vilka bedöm-
ningsgrunder är särskilt viktiga när man väljer vägkorridor, utformning av
väg och bana eller i andra frågor? Vilka bedömningsgrunder är mindre
viktiga?
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7. Projektteori
Det måste finnas en idé om på vad sätt respektive alternativ leder till olika
konsekvenser. På vad sätt påverkas restider, fordonskostnader, olyckor,
bullerstörningar eller landskapsbild av olika alternativa vägdragningar, väg-
profiler eller vad alternativen innebär? Finns uttryckliga utsagor om dessa
samband mellan orsak och verkan? En objektkalkyl innehåller inbyggda
antaganden som samband, men dessa samband är oftast fördolda för besluts-
fattare. Miljökonsekvensbeskrivningar redovisar ibland sådana samband,
men ofta i tämligen vaga termer. En medveten projektteori bör vara en
förutsättning för ett medvetet val.

8. Beslut under processen
Vilka beslut av särskild vikt fattas under olika stadier? Vilka återstår? Det
gäller t.ex. de beslut om vilka alternativ som skall undersökas, vilka som
skall framläggas för utställning och beslut av VV:s ledning. Vem fattar
dessa beslut? Det kan också finnas detaljbeslut av intresse för att förstå
processen, t.ex. beställning av konsulter, beslut om att söka fler alternativ,
sortera bort sådana, vilka konsekvenser som skall undersökas osv.

9. Externa krav.
En avgränsning av beslutsenhet måste göras för att kunna identifiera vad
som är externa krav. Den interna processen kan omfatta t.ex. en projekt-
grupp eller en hel Väg- eller Banverksregion. Vilka externa krav reses på
planeringsarbetet under processen? Varifrån kommer dessa? VV, BV, press,
opinions- och intressegrupper, enskilda individer? Från riksdag och
regering, länsstyrelse, kommun? Hur framförs de? Hur de påverkas plane-
ringen? Dessa krav kan direkt leda till en kritisk punkt eller påverka läro-
processen. Pressdebatten kan därvid spela en roll för beslutet.

10. Kritiska punkter
Finns det händelser i form av interna eller externa krav, konfrontationer
eller annat som innebär att projektet endera låses upp vad avser utveckling,
eller där inriktningen får ändras påtagligt inför det fortsatta arbetet? Vid
vilka tillfällen under planeringsprocessen inträffar följande:
• Något oförutsett hinder eller problem dyker upp?
• Något påtagligt delproblem finner sin lösning?
• Någon eller några deltagare i projektgruppen eller andra intressenter

ändrar sin inställning eller attityd till projektet. Varför och hur i så fall?
• Ett delbeslut hänskjuts till annan instans än den för denna del ansvarige

beslutsfattaren (projektledaren), eller viktiga avgöranden uppskjuts för
att senare lämnas till högre instans?

• Ett avgörande beslut fattas.
• Beslutsprocessen avslutas. När och på vilka grunder?



22 VTI rapport 484

11. Sökande- och läroprocesser respektive väntan
Kritiska händelser kopplas ofta till ett sammanträde, en inkommen skrivelse
eller annat dokumenterat fenomen. Däremellan händer till synes ingenting.
Dock, enskilda individer såväl som hela eller delar av gruppen kan delta i
informations- och utbildningsaktiviteter. Konsulter utarbetar beslutsunder-
lag. Deltagare överväger den kunskap som inhämtas och de alternativ som
står till buds.
Vilket beslutsstöd står till förfogande och vilket används? Det handlar om
sedvanliga kalkyler (investeringskalkyler, tekniska beräkningar, objekt-
kalkyler, multikriterieanalys) och beskrivningar (MKB), simuleringar, inter-
aktiva video- eller datorprogram. Uppkommer oplanerad fördröjning t.ex. i
väntan på budgetbesked, någon kritisk händelse som ökar behovet av
information, eller av annat skäl?

12. Processlogik
Inträffar besluten och kritiska punkter i ”rätt” ordning? Vad som är ”rätt” är
svårt att definiera, men det finns exempel på vad som inte är ”rätt”.
Det kan också handla om tidiga låsningar som hindrar handlingsalternativ
att komma fram senare i planeringsprocessen, eller att vissa alternativ blir
”oundvikliga” på grund av att pengar och energi redan investerats.

13. Deltagare
Vilka deltar i processen? En lednings-, referens- och/eller projektgrupp?
Andra utanför denna grupp? Vad avgör vilka som deltar i projektgruppen?
Vem väljer personer? Vad reglerar vem som deltar? Vilka utanför projekt-
grupp deltar i processen? Offentliga möten, pressdebatt, remisser, skrivelser.
Hur är planeringsprocessen organiserad? Grupper, kontakter, ansvariga?

14. Roller och ansvar
Vilka är deltagarnas roller i projektgruppen? Finns det en formell eller
informell roll- och ansvarsfördelning i arbetet i gruppen? Diskutera projekt-
ledarens roll, konsultens, kommunrepresentanternas, länsstyrelserepresen-
tanternas roller osv.?
Vilket är deltagarnas specifika ansvar? Råder konflikt gentemot gruppens
roll?
Påverkar deltagarnas roller och ansvar valet av alternativ, undersökning av
alternativens konsekvenser, värderingen av dessa konsekvenser?

15. Gruppens aktiviteter
Hur ofta sammanträder gruppen? Är det tillräckligt många gånger eller för
få? Ägnar sig gruppen åt andra aktiviteter än projektsammanträden (studie-
besök, expertkonsultationer etc.)? När upphör dess aktivitet?

16. Deltagarnas aktivitet och interaktion.
Lägger deltagarna ned tillräckligt med tid på deltagande i beslutsprocessen?
Frekvensen deltagande, krav på mer tid? Vari består aktiviteten? Krav på in-
formation, utredning, utarbetande av ytterligare alternativ? Krav på
snabbare behandling? Krav på specifika hänsynstaganden (kulturminnes-
vård, estetisk utformning etc.)?
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Förekommer grupperingar inom projektgruppen? Karaktärisera diskussio-
nerna inom gruppen: konstruktiva, aktiva, passiva, motsättningar eller sam-
förstånd? Förekommer förhandlingar mellan olika intressen inom gruppen?
Hur löses konflikter?
Är rollerna tydliga eller underordnade? Vilka personer har särkilt stort
inflytande?
Vilken är deltagarnas aktivitet gentemot externa intressen – den egna
organisationen (myndighet, organisation, intressegrupp etc.) – och eget
kunskapsinhämtande? Vad betyder deltagarnas egna nätverk?

17. Utfall, resultat
I vilka termer kan utfallet, resultatet av processen beskrivas?
Vilket är det slutliga utfallet av denna planerings- och beslutsprocess?
Vilken är ”slutprodukten”? Uppfylls uppställda mål? Har alla restriktioner
kunnat uppfyllas (budget, miljörestriktioner osv.)?
Hur tas detta resultat (en plan, en väg… ) av planeringsprocessen emot?
Vem uttalar sig och hur? Hur värderar deltagarna själva resultatet, kunde det
ha blivit bättre? Överträffar resultatet vad deltagarna föreställt sig när plane-
ringen började? Har oväntade lösningar blivit resultatet eller följer det
konventionella lösningar? Kunde problemet ha lösts på annat sätt?

Därmed är mönstret för redovisningen av den aktuella beslutsprocessen i de
följande kapitlen fastställt.
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2 Nollvision, 13-metersvägar och mitträcket
I detta kapitel tecknas en bakgrund till den beslutsprocess som ledde fram till
tillkomsten av vårt studieobjekt, ombyggnaden av sträckan Gävle–Axmartavlan
på E4 till trefältsväg med mitträcke. Därmed tillgodoses också vad som i avsnitt
1.2 betecknas som ”Plats i en större process”.

2.1 Nollvisionen
Från år 1992 skedde en förändring av regeringens och riksdagens policy vad
gäller transportpolitiken. Senare hälften av 1980-talet och början av 1990-talet var
de stora projektens tid. Öresundsbron, projektet Höga kusten, Hälsingekusten är
tre exempel. Efter valet 1992 börjar en omorientering som bland annat innebär att
inga nya, stora projekt kommer till. Istället kommer en ökad satsning på trafik-
säkerhet. I det sammanhanget uppmärksammar Vägverket särskilt 13-meters-
vägarnas problem. En annan bakgrund är de tankar om trafiksäkerhet, som kom
att formuleras som ”nollvisionen”. Den inarbetas i trafikpolitiken efter mitten av
1990-talet.

Enligt Vägverkets hemsida1 presenterades nollvisionen offentligt år 1995 i
samband med trafiksäkerhetsdagarna i Tylösand. En broschyr från Vägverkets
huvudkontor tar en nedgång i antalet döda i trafiken till utgångspunkt för att det
måste vara möjligt att gå vidare emot tanken på noll döda i trafiken. Att ”accep-
tera döda och skadade kan vi aldrig göra. Speciellt inte när vi vet hur det går att
undvika. Tänk att en gång få uppleva den första skadefria generationen. Tänk att
kunna säga till varann: ’det är ingen skada skedd’ ”.

I maj 1997 framlades propositionen 1996/97: 137 ”Nollvisionen och det trafik-
säkra samhället.” I sammanfattningen förutskickar man en ny inriktning av trafik-
säkerhetsarbetet med utgångspunkt i nollvisionen. Regeringen förslår att riks-
dagen: ”godkänner att det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att
ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom väg-
transportsystemet (nollvisionen), samt att vägtransportsystemets utformning och
funktion anpassas till de krav som följer av detta.”

I ett arbetsmaterial hos Vägverket som sammanfattar kunskaper i trafiksäker-
hetsfrågor, daterad 1998-11-09, utvecklas nollvisionen utifrån följande utgångs-
punkter. Nollvisionen fokuserar på olyckor som leder till allvarliga skador och
dödsfall. Föreställningen om att huvudorsaken är slarvig körning, hastighetsöver-
trädelser, onykterhet osv. I själva verket har sådana olyckor en bakgrund i högst
normal körning.

”Uppkomst av skador följer fysikens lagar medan olyckor beror av mänskliga
misstag. Därför är det enklare och faktiskt möjligt både att identifiera och att
åtgärda det som orsakar skador medan det är svårt att identifiera och åtgärda
alla möjliga orsaker till olyckor. Allvarliga skador uppstår när människan
bromsas upp alltför kraftigt eller när hon med kraft slår i hårda föremål. För att
eliminera allvarliga skador behöver vi skapa en vägmiljö som i samverkan med
fordonen kan ta hand om farlig rörelseenergi när en krasch inträffar.”

Regeringens trafikpolitiska proposition i mars 1998 (Prop 1997/98:56) marke-
rar nollvisionens definitiva intåg i trafikpolitiken genom följande förslag till riks-
dagen. ”Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas

                                                
1  7 aug. 2000. (http://www.vv.se/traf_sak/nollvis/)
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eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning
och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

Människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar liksom hennes behov
av säkerhet bör vara utgångspunkten för det långsiktiga och målinriktade trafik-
säkerhetsarbetet. I första hand bör vägtransportsystemet anpassas till människan
och inte tvärt om. Insikten att det är mänskligt att begå misstag i både tanke och
handling måste få påverka den strategi som skall tillämpas för att uppnå ett säkert
vägtransportsystem. Strategin bör därför bestå i att förebygga allvarliga
trafikolyckor men också, i utökad utsträckning, motverka att allvarliga person-
skador uppstår vid de vägtrafikolyckor som ändå inträffar.”

Nollvisionen är därmed etablerad. Ett angeläget föremål för ”trafiksäkerhets-
arbetet inom vägtransportsystemet” är det omfattande inslaget av 13 meter breda
vägar med en mycket stor del av trafiken och olyckorna. Det var redan innan den
trafikpolitiska propositionen dags att göra något åt det problemområdet.

2.2 13-metersvägar, tre fält och räcke
En utredning tillsattes av Vägverket år 1996 för att studera problemen med den
omfattande del av det nationella vägnätet som består av vägar av 13 meters bredd.
Denna utredning noterade bland annat följande2.

”Det finns drygt 360 mil 13 m vägar med 90 och 110 km/h i huvudvägnätet.
Totalt svarar de för 14 % av väglängden och 26 % av trafikarbetet (alla hastig-
hetsgränser, huvudvägnätet).

Motortrafikled-vägnätet (ML) är mycket begränsat. Vägtyperna 13 m med
90 km/h (13_90) med ca 210 mil och 13 m med 110 km/h (13_110 ) med 120 mil
är de stora grupperna. Totalt finns det ca 250 mil med ÅDT>=5000.”

Nästan 100 trafikanter dödas årligen (exkl. vilt) och ca 400 skadas svårt.
 ” …13 m vägen beskrivs ofta som världens bästa 2-fältsväg och världens

sämsta 4-fältsväg. Framkomligheten är mycket god i flöden upp mot 1000 f/h,
nästan i klass med motorväg. Trafiksäkerheten är ca 15 % bättre än 9 m väg.
Samtidigt är motorväg nästan dubbelt så bra.”

”Utvecklingsprogram för ökad trafiksäkerhet på 13 m vägar” 1998-04-03 an-
för att mötesolyckor och avkörningar åt vänster svarar tillsammans för nästan
50 % av alla döda och 40 % av döda och svårt skadade. Bilden kompletteras med
följande tabell.

Tabell 2.1  Fördelning av olyckstyper på olika orsakssammanhang.
Andel i % exkl. vilt

Möte Singel Avsväng
och

korsande

Gång- och
cykel

Summa

Döda 41 21 16 12 90
Döda och svårt skadade 26 30 23 7 86

Avser 13 m- och ML-sträckor med 90 och 110 i Alt. 13-analys, totalt ca 295 mil för perioden 910101–961231.

                                                
2 Vägverket (1997 a) s 4
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Syftet med utredningen om 13-metersvägar redovisas i dess slutrapport som
följer:

”Utredningens syfte har varit att analysera och föreslå alternativa trafik-
säkrare utformningar av ‘13 m väg’ vid landsbygdsförhållanden.

Huvudalternativ är 2+1-väg med vägmarkering eller med mitträcke och smala
4-fältsvägar. Hastighetsgränsen bör vara >=90 km/h men även åtgärder, vilka
innebär 70 km/h ingår.

Utredningen ska omfatta både förbättring av befintlig väg och nybyggnad. Det
ingår också både motortrafikled (ML) och vanlig 13 m vägar (13). På motor-
trafikled är gång-, cykel- och långsamgående trafik förbjuden. Alla korsningar
och anslutningar är planskilda.

Utredningen ska enligt direktiven generellt redovisa:
1. trafiksäkerhetssituationen på 13 m vägar och typiska olycksförlopp
2. internationella och svenska erfarenheter av alternativa typsektioner mellan

2 och 4 körfält
3. förslag till ny utformning för nybyggnad och förbättring vid motortrafikled

och ej motortrafikled
4. positiva och negativa effekter för framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö

för respektive utformning samt för olika trafikantgrupper.
5. drift- och anläggningskostnader samt genomförbarhet vid nybyggnad och

förbättring för alternativa åtgärder
6. samhällsekonomisk lönsamhet relativt motorväg, alternativ 4-fältsväg och

traditionell 13 m väg vid nybyggnad och förbättring för alternativa åt-
gärder.”

Ett speciellt föremål för utredningen om 13-metersvägarna är den del av
Europaväg 4 mellan Gävle och Axmartavlan, som öppnades för trafik i oktober
1987. Idén var att E4 skulle vara utformad som motorväg ända till Sundsvall. Vid
den tiden hade man inte råd att bygga motorvägen i sin helhet. Den byggdes
istället som en ”halv motorväg”. Målstandarden för E4 Gävle–Sundsvall var alter-
nativ 4-fältsväg3. Denna utformning var kostnadsberäknad till ca 180 Mkr (total
prisnivå 1995) för Gävle–Axmartavlan. Regionen bedömde dock att byggstart låg
minst 20 år framåt i tiden.

Den befintliga vägen blev en påtaglig olycksväg, som kom att uppmärksammas
särskilt i media. Sträckan kom att kallas ”Dödens väg”. Från kommunikations-
departementet meddelades att inga medel för större ombyggnader fanns att tillgå.
Därmed var det uppenbart att Vägverket måste söka sig till andra lösningar än
motorväg på trafiksäkerhetsproblemen.

Arbetsgruppen för alternativa 13-metersvägar hade sitt första möte den
21 oktober 1996. Deras beskrivning av sitt utredningsproblem innefattar bland
annat ett konstaterande rörande olycksfrekvensen på 13-metersvägar. Därefter
ställs frågan: ”Hur ser möjliga vägutformningslösningar ut och vilka är för- och
nackdelarna – vid förbättring respektive nybyggnad och med/utan ML-status?

Huvudalternativen bedöms vara 2+1-väg med markering, 2+1-väg med mitt-
räcke och alternativ 4-fältsväg, eventuellt något smalare. Vägverket Konsult
Karlstad har på uppdrag av Vvä gjort skisser på utformning av 2+1 med räcke.”

Därmed har beslutsprocessen börjat rulla formellt. Någonstans måste man be-
stämma sig för var den börjar. Vad dessförinnan inträffat är förhistoria.
                                                
3 Vägverket: E4 Gävle–Axmartavlan – underlag för beslut om ombyggnad till 2+1 970617
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I november samma år sänker också Vägverket hastigheten på den aktuella
sträckan av E4 från 110 till 90 km/timme. Vägens plats framgår av den följande
kartan.
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Figur 2.1  Projekt Gävle–Axmartavlan (VTI 1998 a).

Det fanns speciella motiv att särskilt gripa sig an problemet med trafiksäkerheten
på denna sträcka. Man ville pröva en ny idé om att skilja mötande trafik från
varandra genom att placera ett räcke av stållinor mitt i vägen, och att möjliggöra
omkörningar genom ett system av 2+1 körfält. Utformningen kan symboliseras av
tvärsnittet i figuren 2.2.
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2+1 fält med räcke

Sektion med stållineräcke föreslås ha följande indelning vid förbättring av befintlig 13 m väg
utan breddning

Figur 2.2  Tvärsektion av 2+1-fältsväg med stållineräcke (Vägverket 197 a s. 38)
med ett 3,75 meter brett körfält (K) till höger om två mötande körfält, 3,25 meter
breda. Mittremsan (M) med räcket är 1,25 meter brett. Belagda stödremsor (V)
om 0,75 utgör övergången till sidoområdena.

En projektgrupp tillsätts för att utforma och realisera en sådan ombyggnad utifrån
ett beslut av Vägverkets generaldirektör i juni 1997. Vi har därmed två besluts-
processer att beakta. Den första gäller 13-metersvägar generellt. Den andra avser
E4 Gävle–Axmartavlan, den väg som kallades ”dödens väg” i pressen. Dessa två
processers tidsförlopp kan illustreras så som framgår av figuren 2.3.

Figur 2.3  Kalendarium för projektet till och med 1999.

Fyra grupperingar noteras: arbetsgruppen för 13-metersvägar, referensgruppen,
projektgruppen för Gävle–Axmartavlan samt samrådsmöten. Tidningsartiklar från
Aftonbladet (Abl), Arbetet, Dagens nyheter (DN), Expressen (Exp) och Gefle
Dagblad (GleD).

Den övre processen i figuren är inritad under perioden från första samman-
trädet i oktober 1996 fram till rapporten som lämnades i september 1997. Samma
månad sammanträder för första gången också den projektgrupp, som svarar för
planering och genomförande av sträckan Gävle–Axmartavlan. Gränserna i tiden är
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inte alldeles klara. Projektet alternativ 13-metersväg fortsätter med att en referens-
grupp utarbetar och bedömer flera projekt med 2+1 väg med mitträcke. Grupperna
presenteras närmare i avsnitt 3.5.

Projektgruppen för sträckan Gävle–Axmartavlan träffas första gången i
september 1997. Första delsträckan öppnas i juni 1998. Andra delsträckan är
färdig i oktober 1999. Sista etappen fram till Axmartavlan är klar till midsommar
2000.

Utvärderingen, som görs av VTI i samarbete med region Mitt, utvidgas till
flera projekt och pågår fortfarande när detta skrives. Den första rapporten över-
lämnas i maj 1998. Den senaste rapporten som refereras till här kom i mars 2001.
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3 Beslutsprocessen i plandokumenten
En bakgrund till anläggningen av mitträcke på E4 på sträckan Gävle–Axmartavlan
liksom beslutsprocessens förlopp i tiden har tecknats i det föregående kapitlet. I
detta kapitel ges en fortsatt beskrivning utifrån den förteckning över aspekter på
beslutsprocesser, som redovisas i avsnitt 1.2. Det första avsnittet nedan kon-
centreras på mål, restriktioner, alternativ och konsekvenser. De övriga punkterna
behandlas i de följande avsnitten.

Vi rör oss med två till varandra kopplade beslutsprocesser. Den första pro-
cessen gäller en utredning om 13-metersvägar och syftar till att finna lösningar på
dessa vägars säkerhetsproblem. Dess viktigaste resultat är ombyggnad till 2+1
körfält med mitträcke som separerar mötande trafik. Den andra processen avser
resultatets omsättning på E4, sträckan Gävle–Axmartavlan.

De dokument, som utgör underlag för redovisningen, är minnesanteckningar
från möten med de fyra grupper som är involverade i processen: arbetsgruppen för
13-metersvägar, referensgruppen för 13-metersvägar, projektgruppen för Gävle–
Axmartavlan samt samrådsmötena för detta projekt. Vidare finns ett antal
underlags- och beslutsdokument samt offentliga meddelanden från Vägverkets
huvudkontor i Borlänge. Sist men inte minst hämtas material från VTI:s utvärde-
ringsrapporter. Pressens bilder av vad som försiggår lämnas till kapitel 4.

3.1 Mål och restriktioner
Ett beslutsproblem förutsätter en problembeskrivning, en analys av på vad sätt
verkligheten skiljer sig från ett önskat tillstånd. Konkretisering av dessa punkter i
form av målsättningar för planerings- och beslutsprocessen är en nödvändig förut-
sättning för en rationell process.

En utgångspunkt för vår diskussion om beslutsprocesser är antagandet om att
det inte bara är önskvärt med en rationell beslutsprocess utan även att det finns
kriterier för hur en sådan process bör vara beskaffad. Däri ingår att söka efter
alternativ, vars konsekvenser kan bidra till lösning av de problem som motiverar
beslutsprocessen.

Mål, direktiv
De övergripande direktiven för arbetsgruppen för 13-metersvägar ger en öppning
för en bred analys av alternativa lösningar av trafiksäkerhetsproblemen på dessa
vägar. I direkt anslutning till direktiven4: anges att de alternativ man har att över-
väga i första hand är 2+1-väg med vägmarkering eller med mitträcke och smala 4-
fältsvägar. Därmed är huvudalternativen givna redan i inledningen av utredandet.

Projektgruppen i Gävle har, när den började sitt arbete, sin konkreta uppgift
given via arbetsgruppens resultat; det är realiserandet av en ny vägutformning
som de skall åstadkomma. Vid ett direktionssammanträde inom Vägverket i
början av september 1997 har man kommit fram till följande precisering av vad
som först borde åstadkommas5:

” …
1. E4 Gävle–Axmartavlan lämpligt som ett av ett antal försöksobjekt med alt.

13

                                                
4 Vägverket (1997 a) s 8
5 Minnesanteckningar – genomgång Gävle-Axmartavlan 970912
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2. viktigt att lokala driftorganisationen deltar i och godkänner utformningen
och medverkar i framtagande av skötselplan

3. ny produkt – avvikelser från VU, RVT osv. kan godtas
4. noggrann utvärdering viktigt
5. 90 km/h under inledning
6. utformning och utvärdering ska tas fram i samverkan region/HK”

En restriktion, som inte framgår av dokumenten, är finansieringen, vad det stod
för ekonomiskt utrymme till förfogande. Frågan diskuteras i arbets- och referens-
grupperna. Lösningen blir att definiera Gävle–Axmartavlan både som trafiksäker-
hetsprojekt och som försöksverksamhet.

Miljöfrågor behandlas kortfattat på några ställen, men inte heller här tycks
några givna mål eller avgörande hinder ha funnits. Arbetsgruppen för 13-meters-
vägar redovisar dock ett resonemang om miljökonsekvenser.

Alternativ
De alternativa utformningar, som främst skall prövas, är givna redan från utred-
ningens början genom direktiv från Vägverket. Det handlar dels om trefälts- eller
fyrfältsväg, dels om att mötande fält skall åtskiljas med målade linjer eller med
mitträcke. Vägverket Konsult i Karlstad hade redan 1996 gjort skisser på utform-
ning av 2+1 med räcke.

När det gäller andra varianter av trefältsvägar, eller tvåfältsvägar med breda
eller smala körfält, finns både inhemska och internationella erfarenheter. Försöken
med breda körfält har i Sverige, enligt en VTI-rapport (1997 a), inte gett några
trafiksäkerhetsvinster vare sig på vanlig 13 m väg eller motortrafikled6. I
Tyskland är erfarenheterna direkt negativa.

På Rv40 Borås–Göteborg, E4 Nyköping och E4 Sundsvall har 2+1-vägar
provats. Utvärderingar har dittills inte gett några påtagliga säkerhetsvinster vare
sig i Sverige eller i Finland. I Tyskland, Danmark och andra kontinentala länder
anser man sig ha mycket positiva erfarenheter (med belagda bredder kring 11 m).
I Tyskland rekommenderas vägtypen generellt.

Nästa fråga gäller var man skall börja med sådana utformningar. Olika alterna-
tiv får man fram genom Vägverkets regioner. Typsektionerna 13:2+1vm,
13:2+1rä, 15,75:2+2rä och alt 4kf 16 M2,5rä utreds i ett antal förstudier för-
delade över alla regioner. Syftet är att studera genomförbarhet, problem och kost-
nader.

Redan vid arbetsgruppens första sammanträde diskuteras två huvudalternativ
för ett första försök med ny vägtyp: E4 Gävle–Axmartavlan och E22 i Blekinge.
Vad som slutligen leder fram till valet av Gävle–Axmartavlan som första objekt
avstår vi från att diskutera nu och väntar med tills intervjuerna redovisats i
kapitel 5.

Konsekvenser av alternativen för 13-metersvägar
Huvudintresset i projektet ligger på trafiksäkerhet. På detta område har såväl
Vägverket som VTI en omfattande kunskapsbas. Anläggningskostnader och sam-
hällsekonomiska kalkyler redovisas. Miljökonsekvenser redovisas också även om
detta inte ingår i direktiven.
                                                
6 Det finns för övrigt anledning att undra över vilken roll målade vägmarkeringar spelar när snö
och is täcker vägbanan.
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Utgångspunkter är olycksfrekvenser. Det är dock inte förrän i arbetsgruppens
sista version av sin slutrapport, som det finns en utförlig redovisning för hur
olyckskonsekvenser beskrivs7. Det rör sig om ett antal olika kombinationer av
mått såsom ”olyckskvot, skadeföljd, skadekvot”8.

Dessa mått översätts i ekonomiska kalkyler. I utredningen görs följande jäm-
förelser mellan 13-metersvägar och andra vägtyper9. Ur trafiksäkerhetssynpunkt
är 13 m vägar ca 15 % bättre än 9 m vägar. Samtidigt är motorväg nästan dubbelt
så bra som 13 m väg. Detta gäller både befintliga förhållanden och vid nybygg-
nad. Samtidigt uppvisar 13 m-vägar med hastighetsgränsen 110 km/h störst risk
av alla vägtyper att trafikanter dödas. Jämförelsen avser samhällsekonomisk
olyckskostnad eller dödsfallsekvivalenter enligt Vägverkets planeringsmodeller.
En sammanfattning ges i tabell 3.1. Mer omfattande beräkningar av samhällseko-
nomiskt resultat redovisas under rubriken ”Värderingar och val”, avsnitt 3.3.

Tabell 3.1  Trafiksäkerhet exkl. korsningar och vilt på befintliga vägar med
hastighet 90 och 110 km/h enligt Vägverkets planeringsmodell EVA10 version
2111.

Okvot SF Skvot Okost SK Skvot Okost rel.
Vägtyp kkr/o de/ol D/TA kkr./TA k*MV k*9
9-90-I 0,28 0,63 0,18 1798 0,127 0,011 506 2,33
13-90-I 0,25 0,63 0,16 1798 0,127 0,009 443 2,04 0,88
ML-90-I 0,27 0,58 0,16 1577 0,111 0,013 430 1,98 0,85
MV-90 0,20 0,45 0,09 1072 0,076 0,002 217 1,00 0,43
9-110-I 0,22 0,72 0,16 2233 0,157 0,014 491 1,93
13-110-I 0,20 0,72 0,15 2233 0,157 0,013 452 1,78 0,92
ML-110-I 0,23 0,69 0,16 2083 0,147 0,016 477 1,88 0,97
MV-110 0,20 0,5 0,10 1255 0,088 0,005 254 1,00 0,52
Okvot olyckskvot = antal polisrapporterade olyckor/miljon axelparkm
SF skadeföljd = antal skadade och döda per polisrapporterad olycka
Skvot skadekvot = antal skadade och döda samt endast döda (D/TA)/miljon Axelparkum
SK skadekonsekvens = dödsfallsekvivalenter per olycka = samhällsekonomisk kostnad per olycka/kost-

nad för ett dödsfall
Okost samhällsekonomisk kostnad per polisrapporterad olycka respektive per miljon axelparkm
k*MV samhällsekonomisk kostnad per miljon axelparkm relativt motorväg
k*9 samhällsekonomisk kostnad per miljon axelparkm relativt 9 m väg

Tabell 3.1 påvisar skillnader mellan vägtyperna i flera avseenden. Motorvägens
(MV) fördelar framgår tydligt oavsett om man mäter i termer av olyckskvot,
skadekvot eller samhällsekonomiska kostnader för olyckor. Detta gäller både vid
hastighetsgränsen 90 km/h och 110 km/h. Ser vi på motortrafikleder (ML) är den
samhällsekonomiska olyckskostnaden per axelparkilometer nästan dubbelt så hög
där vid 90 km/h och 88 % högre vid 110 km/h jämfört med motorvägen. Skill-
naden mellan den vanliga 13-metersvägen (13-110-I) och MV är något mindre,

                                                
7 VTI 1997 b
8 Vägverket (1997 a) s. 27
9 Alternativ 13 m väg:Utkast slutrapport version 970902.
10  Effekter vid väganalys
11 Alternativ 13 m väg:Utkast slutrapport version 970902 s. 31
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men ändå påtaglig. Det är alltså ett betydande trafiksäkerhetsgap som skall
krympas, om man inte får bygga om till motorväg.

I utredningen söker man också skatta en trafiksäkerhetspotential för olika
fysiska åtgärder. Dessa sammanfattas i tabellen 3.2.

Tabell 3.2  Andel dödade och svårt skadade redovisade på fyra olyckstyper samt
åtgärdsförslag12.
Olyckstyp Döda och svårt skadade Dödade Åtgärd
singel ca 30 % ca 20 % bättre sidoområde

riktningsseparering
möte+omk frontal drygt 30 % ca 40 % riktningsseparering
avsväng o kors-
ande

drygt 20 % ca 15 % eliminera korsande och
vänstersväng

gång och cykel ca 7 % ca 12 % separering

Omkörningsbeteendet på 13 m vägar är inte ett stort trafiksäkerhetsproblem. De
allvarliga mötes- och singelolyckorna har ofta samma förlopp. Föraren tappar av
någon anledning kontrollen över fordonet. I mötesolyckan sker kollision mot
mötande, ”oskyldigt” fordon, eller i singelolyckan mot ”naturen”. Orsaken är,
enligt rapporten, sannolikt trötthet, bristande koncentration och ibland halt väglag.

Det är ett fåtal vägavsnitt som har en hög koncentration av dödade. Ca 20
objekt har en dödad per år eller mer. Mötesolyckor dominerar, men ca 100 objekt
har inte haft en enda mötesolycka med dödlig utgång. För dödade och svårt
skadade är bilden mer komplicerad. Det finns många objekt där gång- och cykel-
trafik (GC) och korsningar är lika stora problem. Det finns ca 30 objekt som har
mer än 1 dödad eller svårt skadad i mötesolycka per år. Samtidigt finns ca 50
objekt utan svåra mötesolyckor.

Miljökonsekvenser redovisas13. Att analysera en tilltänkt typsektions miljö-
påverkan på förhand är inte lätt. Ett första skäl till detta är att miljö är ett om-
fattande begrepp med flera underrubriker. Ett annat skäl är att miljöpåverkans
storlek till stor del är platsberoende, dvs. för- och nackdelar är olika mycket
”värda” på olika ställen. Ett tredje är att den tilltänkta typsektionens miljö-
konsekvenser till stor del beror av i hur hög grad man i ett framtida projekterande
och byggande nyttiggör dess möjlighet till miljöförbättringar respektive begränsar
dess nackdelar. Även lösningens varaktighet är viktig. En ombyggnad av en 1+1
väg till 1+2-väg som en tillfällig lösning på ett akut trafiksäkerhetsproblem i
väntan på resurser till en varaktig lösning, ger inga miljövinster.

Platsoberoende miljöaspekter sammanhänger med ianspråktagen areal, bränsle-
förbrukning, naturresursförbrukning (grus, olja, stål etc.), totalemissioner av av-
gaser och andra föroreningar samt vägens barriäreffekt. Vad gäller ombyggnad av
en befintlig väg med mitträcke noteras följande:

Räckesförsedda vägar kräver mer resurser vid bygge och drift än andra,
dels i form av stolpar och wire, dels i form av nödvändiga lokala bredd-
ningar för bussfickor etc. Det kommer rimligen att krävas större saltgivor
vintertid samt något ökad energiförbrukning vid driften. En mindre

                                                
12 Alternativ 13 m väg:Utkast slutrapport version 970902. S 79
13 Alternativ 13 m väg:Utkast slutrapport version 970902. S 65 ff
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resursbesparing kan dock fås då ”vägledande” kantstolpar i plast kan er-
sättas med reflexer på mitträcket (eller helt utgå). Rostskyddet av räcket
måste utredas närmare med avseende på miljöeffekter.
Bredare vägar, högre hastigheter och i synnerhet avvisande av oskyddade
trafikanter ger försämrad tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer,
cyklister, sparkåkare etc. …Som ett alternativ kan övergångar, separata
GC-vägar etc. anläggas (något som är ett krav om dessa trafikantgrupper
avlyses från vägen) men då ökar resursförbrukningen markant, såväl vid
bygge som vid drift.
Mitträcken ger i sig försämrad framkomlighet för oskyddade trafikanter
som avser korsa vägen. Det kan även ge kollektivtrafiken påtagligt sänkt
attraktivitet då såväl bussar som resenärer kan tvingas till omvägar. Mitt-
räcket ger också en kraftig barriär för friluftsliv, djur m.m.

Platsberoende miljöaspekter innefattar effekten av olika slags intrång. Störning av
värdefulla natur- och kulturområden, olägenheter för de boende i form av buller,
höga avgashalter, använd rekreationsmark, störd utsikt etc. De lokala (= plats-
beroende) intrångsminskningar som en alternativ typsektion kan ge jämfört med
den ”traditionella” bör ses som dess viktigaste miljöegenskap.

Konsekvenser av mitträcket Gävle–Axmartavlan
När man kommer till ”försöksprojektet” Gävle–Axmartavlan finns inte så många
projektspecifika konsekvensbeskrivningar – det handlar uppenbarligen om att rea-
lisera en idé, som arbetsgruppen bearbetat och förankrat hos referensgruppen och
verksledningen.

Kostnadsfrågan är givetvis av centralt intresse. Arbetsgruppen för 13-meters-
vägar räknar i sin slutrapport med att ombyggnaden kostar 2,12 Mkr/km väg. Där-
av kostar vajerräcket 0,24 Mkr/km14. Även olycksfrekvensen har beräknats för
2+1 körfält. Antalet döda beräknas minska med 0,0018 och antalet svårt skadade
med 0,020 per km väg (beräknat på ML, 110km/h, ÅDT 5 000) och år.

3.2 Värderingar, val, projektteori
Redovisade konsekvenser skall värderas och vägas samman. Utifrån detta skall ett
val av alternativ, som kan motiveras vara i någon mening bäst, göras. Hur har av-
vägningar gjorts mellan olika slag av konsekvenser? Hur har denna avvägning på-
verkat det slutgiltiga valet mellan alternativ?

Det måste också finnas en redovisning av på vad sätt alternativ kan ge upphov
till konsekvenser och på vilket sätt konsekvenserna av valt alternativ bidrar till att
lösa uppkomna problem. Vi summerar denna grupp av aspekter på besluts-
processen med en översikt över redovisade komponenter i vad som kan kallas en
”projektteori”.

Samhällsekonomisk värdering
Någon klar redovisning av värderingsgrunderna finns inte i dokumenten. Inte ens
de samhällsekonomiska kalkylernas grundförutsättningar redovisas fullt ut. Det
förutsätts att Vägverkets kalkylmodell EVA är känd. Indata såsom tidshorisont

                                                
 14 Alternativ 13 m väg: Sammanfattning – VERSION 1 sid. 15
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och kalkylränta redovisas. I denna modell ingår värdering av olycksfall. I kalkylen
saknas flertalet av miljökonsekvenserna.

I en samhällsekonomisk kalkyl måste det finnas en beräknad investerings-
kostnad. Denna baserar sig på en idé om hur omfattande åtgärden är. Den redo-
visade kalkylen ger ett vitt spann av möjliga investeringsbelopp per meter väg.
Skillnaden vad gäller kostnaderna för en ombyggnad till 13:2+1rä ligger emellan
200 och 3900 kr per meter väg – oräknat eventuella trafikplatser.

En samhällsekonomisk kalkyl redovisas som grund för valet mellan olika om-
byggnadsalternativ för 13-metersvägar. Kalkylen jämför de diskuterade väg-
typerna mot motortrafikled om 13 meters bredd med 90 resp. 110 km/h samt
9 meters bredd och nedskyltning av motortrafikled till 70 km/h. Kalkylen ställer
en befintlig 13-meters motortrafikled emot alternativen 110_13:2+1vm,
110_13:2+1rä, osv.

Den vinst i form av minskade tids-, gods-, bränsle-, fordons- och avgas-
kostnader plus minskad trafiksäkerhetskostnad, som kan uppnås genom ombygg-
nad av en 13-meters motortrafikled till en 13-meters väg med 2+1 körfält med
räcke, beräknas uppgå till 3,93–3,84 = 0,09 kr/fordonskilometer. Nuvärdet av
denna vinst beräknas över en period om 60 år räknat per kilometer väg, med en
tillväxt av trafiken om 1 % per år. Detta värde ger ett utrymme i form av ett
belopp för att täcka investerings- och underhållskostnader, utöver att man har som
krav att nettonuvärdekvoten för projektet skall uppgå till minst 0,4.

Skillnaderna i trafikkostnader exklusive trafiksäkerhet är små, från 3,33 kr/fkm
för bästa alternativ MV_110 till 3,43 kr/fkm för sämsta alternativ 13:2+1rä. Skill-
naderna i trafiksäkerhetskostnader är relativt stora. Maximala utrymmet för
investeringar och extra kostnader för drift och underhåll (DoU) blir, exklusive
skattefaktor och vid samma hastighetsgräns:

– 13:2+1vm ca 0,4–0,7 Mkr/km för befintlig väg och ca 0,1 Mkr/km för ny
väg

– 13:2+1rä ca 1,5–3 Mkr/km för befintlig väg och ca 0,7–1,3 Mkr/km för ny
väg.

En jämförelse görs sedan med beräknade kostnader för ombyggnad plus ökade
kostnader för drift och underhåll. För ombyggnad till 13:2+1rä beräknas en mini-
minivå på investeringen kräva ca 1,2 Mkr/km och önskvärd nivå ligger på ca
2,6 Mkr/km. Till detta kommer kostnader för drift och underhåll på ca
1,5–2,2 Mkr/km.

Utredningens slutsats är given. En ombyggnad till 13:2+1rä är inte generellt
lönsam med angivna effekt- och kostnadsbedömningar samt värderingar och lön-
samhetskrav. Ställer man angivet utrymme emot minimikravet på investering plus
nuvärdet av DoU-kostnader täcker utrymmet ca hälften av kostnaderna för om-
byggnad av 13-meters motortrafikled. Dock görs den reservationen att kalkylerna
är gjorda på mycket generella grunder. Enskilda projekt kan vara samhälls-
ekonomiskt lönsamma.

För projektet Gävle–Axmartavlan görs en separat samhällsekonomisk kalkyl.
Den redovisas för referensgruppen i mars 1997. I minnesanteckningarna noteras
bland annat följande. ”Nettonuvärdekvoten sjunker snabbt med ökande investe-
ring och beror starkt av nollalternativ. 2+1-vägmarkering är lönsammast pga.
antagen 10 % ts-effekt och 0,6 % ökning av övriga trafikkostnader. 2+1-räcke är
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klar 2.a med antagen knappt 30 % ts-effekt och 0,9 % ökning av övriga trafik-
kostnader.

Räknat som livscykelkostnad är skillnaderna mycket små. De påverkas då
starkt av DoU.”

Kalkylen görs utan hjälp av Vägverkets stora modellsystem, EVA. Skälet är
tämligen givet. Förutsättningarna med denna vägtyp är helt nya och passar således
inte in i modellens mönster. För en ombyggnad till 2+1 med räcka vid 110 km/h
erhålls en nettonuvärdekvot på 3,6, ett högt värde. Intressant att notera är också att
för 13-metersväg ommålad till 2+1 fält utan räcke redovisas nettonuvärdekvoten
8,6, ett extremt högt värde15.

Resultaten är dock mycket osäkra. Det finns inga resonemang om vad osäker-
heten innebär i de skattningar som ligger till grund för kalkylen. Kalkylerna gäller
en ny lösning av ett trafiksäkerhetsproblem. Då borde man också vara betydligt
mer osäker än vid konventionella investeringar i vägar. Med tanke på den
successiva förändringen av detaljer i utformningen av projektet kan det förutsättas
att slutresultatet skiljer sig från den beräkning som gjordes 1997.

Den sammantagna slutsatsen av kalkylerna är att man inte räknar med någon
samhällsekonomisk lönsamhet på ombyggnad till 2+1 körfält med mitträcke.
Trots det genomförs först en, sedan fler ombyggnader av detta slag. Det finns inte
i dokumenten några förklaringar till detta. Inte heller har någon efterkalkyl redo-
visats trots att den slutliga utformningen av vägen skiljer sig betydligt från
kalkylens 13-metersväg. Den ombyggda vägen är mer att karaktärisera som en 14-
metersväg.

Valsituationen
I arbetsgruppen för 13-metersvägar framstår tidigt en separering av mötande trafik
med hjälp av ett stållineräcke och 2+1 körfält som huvudalternativ för förbättring
av trafiksäkerheten. Vägutformningen innebär en drastisk förändring gentemot det
tidigare huvudalternativet att bygga ut åtminstone Europavägarna till motorväg.
Detta skulle ju ge den mest påtagliga förbättringen av trafiksäkerheten. Närmaste
alternativet är, enligt VTI:s utvärderingsrapport i mars 2001 2+2-väg med mitt-
räcke16. Det kräver dock högre investeringskostnader.

13-metersvägar med 1+1 körfält med breda körfält respektive smala sådana
men med bred vägren var sedan länge prövat och uppvisade ingen tydlig skillnad i
trafiksäkerhet. 2+1 körfält kan uppnås genom att måla om vägmarkeringarna
(13:2+1vm). Det är en förhållandevis billig åtgärd, särskilt som drift- och under-
hållskostnader påverkas tämligen lite, och reducerar mötesolyckorna och singel-
olyckor på ”fel” sida av vägen. Men åtgärden ger mycket begränsade trafiksäker-
hetseffekter.

Lösningen med mitträcket var inte prövad på andra ställen än i Danmark. Jäm-
förbarheten var inte god. Det handlar alltså om att införa en ny lösning på trafik-
säkerhetsproblemet vars konsekvenser är osäkra, trots alla kalkyler. Den lösning
som föreskrevs projektgruppen när den startade sitt arbete var långt ifrån färdig.
Det har visats att andra ombyggnadsåtgärder kan ha väsentliga trafiksäkerhets-
konsekvenser. I VTI:s utvärderingsrapport i mars 2001 konstateras att sidoom-
rådesåtgärder kan ha en mycket stor trafiksäkerhetseffekt. Både ombyggnad med
mitträcke och åtgärder i sidoområdet kan genomföras inom befintligt vägområde.
                                                
15  Internt arbetsmaterial.
16 VTI 2001 a
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En första åtgärd av projektgruppen för Gävle–Axmartavlan är att vid första
mötet i september 1997 konstatera att en start för ombyggnad hösten 1997, som
förutsatts av arbetsgruppen och verksledningen, inte var möjlig. De valproblem,
som kom att visa sig i den praktiska utformningen och genomförandet, kan
exemplifieras med frågor av följande slag17:

• Tidplan och etappindelning
• Längd på övergång 2 till 1 respektive på övergången 1 till 2.
• Vägmarkering
• Vägvisning
• Överfartsställen för utryckningsfordon
• Lösning av drift- och underhållsfrågor
• Informationsplan
• Utvärderingsplan

De två beslutsprocesserna handlar om mycket olika valproblem. Analysen av 13-
metersvägarna skall leda fram till en i någon mening ”bästa” förbättring av trafik-
säkerheten på 13-metersvägar. Det gäller att, bland ett antal möjliga lösningar
med mycket olika kostnader för investeringar och för drift och underhåll, välja en
lösning som är tillämpbar inte bara på motortrafikleden på E4 norr om Gävle.
Sammanvägningsproblemet innefattar, förutom investeringskostnader, också
trafiksäkerhetskonsekvenser, trafikekonomiska konsekvenser och miljökon-
sekvenser. I vågskålen ligger en lösning som inte är prövad. Riskbedömning
borde vara en central fråga i beslutsfattandet.

Vad gäller utformning av ombyggnaden finns ett omfattande analysmaterial
framtaget av arbetsgruppen. Projektgruppen har att omvandla detta material till ett
specifikt objekt och komplettera med vad som fattas för tillämpning. Val-
problemet kan karaktäriseras som typiskt “ingenjörsmässigt”. Erfarna och kunniga
deltagare i beslutsprocessen gör en bedömning av vad som är “bra” lösningar på
de olika delproblemen. Även om lösningen 13:2+1 rä som helhet är ny så har
dess komponenter som rör trafik, beläggning, utformning osv. hanterats i många
tidigare sammanhang. Osäkerheterna ligger i hög grad i trafikantattityder och
beteenden, i trafiksituationer som beror av just denna kombination av i övrigt
kända komponenter. Hur reagerar trafikanter på ett räcke i närheten av bilen? Hur
gör man vid ett haveri på en sträcka med bara ett körfält? Hur tar sig räddnings-
tjänsten dit? Hur gör trafikanter som inte kan passera en olycksplats?

Dokumenten ger föga svar på frågan om beslutsgrunderna. Det handlar uppen-
barligen om att pröva att bygga om och se hur det går. Går det inte bra kan vägen
återställas i ursprungligt skick. Det blir frågan om en läroprocess, som leder fram
till en mer slutgiltig lösning.

Projektteori
En avgörande förutsättning för att finna en bra lösning på ett problem är att det
finns en klar uppfattning om på vad sätt en alternativ lösning bidrar till att
reducera problemet. En sådan uppfattning krävs för att beslutsfattaren skall kunna
komma fram till ett beslut. Vid en granskning av beslutsprocessen bygger en
bedömning av graden av rationalitet i processen på hur väl denna projektteori är
redovisad.

                                                
17 Projektmöte 970912
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Dokumenten ger ingen samlad bild av hur man analyserat samband mellan
orsak och verkan, mellan mål och medel som planeringen bygger på. Här tar vi
därför fasta på några slag av orsakssamband som är aktuella och hur de redovisas.
Vi ser på sambandsanalyserna som redovisas i slutrapporten från arbetsgruppen
för 13-metersvägar. Den utförligaste redovisningen ägnas analyser av trafik-
säkerhet och dess samband med bl.a. vägutformning.

En generell bild av orsakssamband när det gäller trafikolyckor presenteras i
den nationella vägplanen år 1998 under rubriken ”Plan för åtgärder inom miljö-
och trafiksäkerhetsområdet”. Den finns inte med i planmaterialet, men det kan
tänkas att denna bild återspeglar ett tänkande som funnits tidigare inom
Vägverket. Den bild som finns i vägplanen återges i figuren 3.1.
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Figur 3.1  Trafiksäkerhetsstrategi18

I flera tidigare undersökningar finns starka samband mellan hastighet och trafik-
säkerhet. Det hävdas ofta att antal dödade beror av hastighet i potens 4, svårt
skadade och döda i potens 3 och skadade i potens 2. Utredningen om 13-meters-
vägar redovisar resultat från 174 inventerade 13 m vägars olycks-, hastighets- och
vägutformningsdata19. Dessa har bearbetats för att söka statistiska samband. Man

                                                
18 Vägverket (1998) s 68
19 Vägverket 1997 a s. 27 ff
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finner mycket svaga samband mellan hastighet och olycksfrekvens, vilket illustre-
ras av figur 3.2 20.

Regressionsteknik används för att sortera fram förklaringar till olycks-
frekvenser. Som olycksmått väljs dödade, dödade + svårt skadade, dödade + svårt
skadade + lindrigt skadade och personskadeolyckor exklusive vilt. Lineära regres-
sioner för länkolyckor ger samband mellan dödade och skadade personer för
bland annat trafikarbete och hastighetsgränser. Resultat av analyserna redovisas i
följande termer21.

”För länkolyckor är endast trafikarbete signifikant. Tas nodolyckor för dödade
med så kommer andel farligt sidoområde, hastighetsgräns och motortrafikled alla
med. Samtliga skulle öka antalet döda. Förklaringsvärdet är något större.

Samma 3 variabler – trafikarbete, andel farligt sidoområde och hastighets-
gräns är signifikanta för döda och svårt skadade.”

För personskadeolyckor är trafikarbete en signifikant variabel. De enda signifi-
kanta utformningsvariablerna är andel farligt sidoområde och hastighetsgräns.
Deras bidrag är litet. Det är inte alldeles lätt att med så generella sambands-
analyser som grund få en klar bild av vad som är särskilt viktiga orsaker till höga
olycksfrekvenser. För att understryka detta redovisas olycksfrekvenser för alla de
174 studerade sträckorna av 13-metersväg22.

Dödad eller svårt skadad på länk per Mapkm
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Figur 3.2  Döda och svårt skadade/miljonaxelparkilometer mot medelhastighet
för inventerade vägar.

Det är ett fåtal objekt som har en koncentration av dödade. Cirka 20 objekt har en
dödad per år eller mer i mötesolyckor. Dessa dominerar, men ca 100 vägavsnitt
har inte haft en enda mötesolycka med dödlig utgång (figur 3.3). Figuren visar i
övrigt mycket tydligt hur frekvensen svåra olyckor varierar mellan olika objekt

                                                
20 Vägverket 1997 a s. 28
21 Vägverket 1997 a s. 28-29
22 Vägverket 1997 a s. 35
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(vägsträckor). De riktigt svåra sträckorna med 30 döda och svårt skadade under
den aktuella perioden är drygt 10 av 175 objekt.

När man så kommer till trafikantbeteendet blir orsaksanalysen än mer vag23.
”2+1-vägar och smala 2+2-vägar med räcke har sannolikt stora positiva trafik-
säkerhetseffekter. Samtidigt är vägarbeten ett problem. Potentialen är över 50 %
om inga ’nya olyckor’ skulle skapas. …

2+1 med räcke innebär samtidigt stora reshastighetssänkningar, risker för
blockering och underhållsproblem. Räcket i sig utgör också en väsentlig barriär.”

Problemet med statistiska analyser av dessa slag är givetvis att någon tre-
fältsväg med mitträcke inte finns att jämföra med. Det görs dock en omfattande
effektanalys och en olycksriskanalys varifrån mycket av materialet i slutrapporten
hämtas. Dessa är utförda av VTI (1997 a och b). Därav drar man slutsatser om
samband räcke–olyckor på följande sätt24:

”Olycksbilden är mycket tydlig. Fyra olyckstyper – möte, singel, avsväng/kors-
ande kurs och GC – svarar för 90 % av alla döda och svårt skadade. Möte domi-
nerar med 40 % av dödade. Vägutformningsåtgärderna att reducera dessa olycks-
typer är uppenbara.”
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Figur 3.3  Antal dödade och svårt skadade per vägobjekt totalt och uppdelat på
olyckstyp.

När det gäller den samlade samhällsekonomiska bedömningen så ligger bevis-
bördan för sambandsanalysen helt på utformningen av EVA-modellen. Det som
kan kontrolleras är indata. I modellen ligger flera beräkningsrutiner, t.ex. de som
genererar olycksrisker, delvis baserade på simuleringar gjorda vid VTI. Där ligger
också ”priser” på olyckor, tids-, fordons- och bränslekostnader m.m., som i ett
sammanhang som detta inte diskuteras, vad man kan döma av dokumenten. Detta
”black box”-fenomen är ett normalt inslag i planering av detta slag. Expertbedöm-
ningen bakom beräkningsmodellerna ifrågasätts inte explicit i en planerings- eller
beslutssituation.

                                                
23 Vägverket (1997 a) s. 79
24 Vägverket (1997 a) s. 35
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Vad slutligen gäller miljökonsekvenserna, sådana de beskrivs i avsnitt 3.1, så
är sambandsanalysen tämligen enkel även om det framgår att en betydande
osäkerhet råder om långsiktiga konsekvenser.

3.3 Externa krav, kritiska punkter, delbeslut i processen
Dessa tre aspekter på beslutsprocessen, som omfattar punkterna 8–10 i avsnitt 1.2,
ger en bild av både externa och interna händelser som kan ha påverkat processen.
Med externa krav avses här bland annat pressreaktioner, krav från intressegrupper
eller andra myndigheter än Vägverket. Kritiska händelser kan följa av externa
krav, men också andra händelser som oförutsedda problem, oväntade trafik-
olycksfall på den aktuella sträckan, konflikter inom beslutsgruppen. De delbeslut
som kan vara av vikt att notera är sådana, som i någon mening binder upp den
fortsatta processen så att möjliga alternativ utesluts, inriktning på sökandet efter
lösningar ändras osv.

Externa krav
Pressdebatten kring mitträcket och den aktuella delsträckan är omfattande. Därför
lämnas den till kapitel 4. Omvärldens reaktioner och krav synes väl täckta av
pressen. Vad gäller krav och önskemål i övrigt så intar räddningstjänsten, polisen
och ambulansväsendet en central roll för planeringen av utformningen på sträckan
Gävle–Axmartavlan. Dessa instanser har krav på framkomlighet i olyckssitua-
tioner, brådskande sjuk- och räddningstransporter samt polisutryckningar och
-kontroller. Mitträcket kan utgöra ett besvärande hinder. Kraven från dessa in-
stanser finns dokumenterade i minnesanteckningar från samrådsmöten. Kritiken
summeras på ett möte den 14 augusti 1998.
”Räddningstjänst, polis och ambulans upplever följande svårigheter med
vägtypen 2+1 med räcke:

När det blir stopp, kö eller långsamt fordon i avsnitten med ett körfält hindras
deras fordon. Det gäller både vid utryckning samt vid transport av sjuka, av
organ etc. Det är viktigt att fordonskategorierna ovan kan köra om eller köra
förbi fordon som färdas långsamt. Vi preciserade inte exakt vad som är
långsamt. Hastighet lägre än 70–90 km/tim nämndes. Det går bra att lyfta av
linorna och köra förbi ett enstaka stillastående fordon. Vid en stillastående kö
är det däremot inte möjligt att lyfta av linorna och köra flera kilometer mot
körriktningen. …
På sträckan Gävle–Axmartavlan finns behov av 1–2 permanenta öppningar
där t.ex. en ambulans kan vända. Denna lösning är bättre än att linorna kan
tas ned var som helst. …
Vid ett räddningsarbete kände sig räddningstjänst etc. mycket osäkra om
linorna. Vad händer om man kapar en lina? Går det att lyfta av? Hur går det
med stolparna? Vad händer när det blir is i släppekroken och i stolpfästet?
Samtliga frågor beror på brist på information. Här behövs instruktioner, rädd-
ningsplan för arbete på en olycksplats där det finns lineräcken samt träning av
berörd personal.
En avståndsmarkering innebär en stor potential. De personer som är på en
olycksplats har ofta svårt att tala om för alarmcentralen var de är. För att vara
på säkra sidan skickas ofta dubbla räddningsfordon ut. En tydlig platsbe-
stämning gör det möjligt att effektivisera insatserna.”
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Under de följande samrådsmötena utvecklas dessa synpunkter och samförstånd
uppnås för att lösa problemen. Åkeriförbundet och yrkesförarrådet fick också till-
fällen att framföra sina synpunkter25. Några minnesanteckningar från dessa möten
finns inte.

Kritiska punkter och viktiga delbeslut.
Vi återvänder till arbetsgruppen för 13-metersvägar. De mest kritiska inslagen i
dess arbete är dels att idén med mitträcket finns med redan vid projektstarten, dels
att någon form av konsensus för denna lösning uppnås både inom arbetsgruppen
och inom den referensgrupp, som arbetade parallellt med utredningen. Nästa
kritiska händelse är beslutet att välja just sträckan Gävle–Axmartavlan som första
objekt för anläggande av mitträcke. Detta beslut sammanfattas i minnesanteckning
från arbetsgruppen, daterad 8/9 1997, i form av direktiv:

• försöket ska genomföras
• noggrann uppföljning mycket viktig
• lokala driftutföraren ska delta i och godkänna planeringen
• utformning och uppföljning ska ske i samverkan VM/SV
• informations- och beredskapsplan viktig
• formellt beslut tas av GD/SV

Den mest fruktade kritiska händelsen vad gäller projektgruppens arbete vore en
större trafikolycka på den första delen med mitträcke. Det blir särskilt uppenbart
vid det första samrådsmötet med räddningstjänsten, vilket äger rum en tid efter det
att den första sträckan byggts om. Olyckorna följs noga upp både inom projekt-
gruppen och i samrådsmötena. Dock slipper man någon besvärande, kritisk
händelse.

En för projektgruppen (positiv) kritisk händelse är givetvis invigningen av den
första, södra delen av sträckan den 17/6 1998. En annan viktig händelse är be-
slutet att bygga om den ommålade delen (norra) till tre fält, så snart som möjligt
efter den första etappen. Av den norra delen förses först 8,5 km med mitträcke.
Sträckan öppnas för trafik 1999-10-1526. Resten färdigställs våren 2000.

Ytterligare beslut av väsentlig betydelse gäller åtgärder för att rätta till de
brister som påtalas från räddningstjänsten med flera27. Genom sökandet av lös-
ningar på problem av denna art skiftar projektet form under processens förlopp.
Beteckningen 14-metersväg ger en indikator på hur vägens utformning påverkas
både av det utrymmesbehov som mitträcket ger upphov till och den kännedom om
sidoområdets betydelse som utvecklas under processen.

3.4 Sökande, lärande och processlogik
En beslutsprocess är i högsta grad en sök- och läroprocess. Varje infrastruktur-
problem är i någon mening nytt. Det finns inom Vägverket utarbetade rutiner för
”vanliga” vägprojekt28. Processlogiken är i sådana fall reglerad i sina huvuddrag. I
fråga om 13-metersvägarna var problemet att finna nya lösningar till kända men
växande problem. E4 Gävle–Axmartavlan blev första tillämpning av en tidigare

                                                
25 Projektgruppen 1998-01-23.
26 Referensgruppsmöte 9  6/9 1999
27 Samråd 31/8 1998
28 Se Vägverket (1996).

Gunilla Sjöberg
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oprövad lösning. För att förstå processen är det väsentligt att studera hur sökandet
och lärandet förlöpt och lösningarna vuxit fram.

Vad dokumenten har att berätta är främst vilka slag av utredningar, som
successivt tillförs både utredningen om 13-metersvägar och projektet Gävle–
Axmartavlan. Här söker vi inte göra någon sakbedömning av denna sök- och läro-
process utan snarare ge en bild av vad slags sökande som skett. Arbetsgruppen har
i starten både en problembild och några typer av lösningar klara, vilket framgår av
de första minnesanteckningarna29 (se avsnitt 3.1). Bilden av mitträcket är också
tämligen klar redan i början:

” Mitträcket bör sannolikt vara av stållinetyp. Detta bygger bara ca 20 cm och
ger ’bäst’ hinderfri bredd, nästan 1 m. 1,75 m mittremsa tillåter ’normala’
krockar utan utböjning i motriktat körfält. Arbetsbredden är dock större. Räcket
kan sättas direkt i ’asfalten’.”

Utredningen har sedan sökt efter kunskap och synpunkter från och förankring
hos en bred krets av medarbetare inom Vägverket. Den funktionen har uppnåtts
genom en tämligen stor arbetsgrupp och genom referensgruppen (se vidare avsnitt
3.6). ”Referensgruppen ansåg det viktigt att Vägverkets olika delar ges möjlighet
att diskutera, analysera och påverka förslaget om 2+1-väg med räcke så tidigt
som möjligt.”30. Därmed kunde kunskap och utredningsbehov tillföras arbets-
gruppens analyser från flera håll.

Vägverkets egen konsultavdelning nyttjas för tekniska beräkningar. Alternativa
objekt för försök med nya lösningar söks genom att ge Vägverkets regioner i upp-
drag att göra egna utredningar. Just i detta moment spelar referensgruppen en
viktig roll för utformning och genomförande redan från sitt första sammanträde31.

Vid arbetsgruppens andra sammanträde32 redovisas de första kostnadsberäk-
ningarna för 2+1 körfält med ommålning respektive mitträcke för E4 vid Gävle,
totalt 32,3 km, och vad gäller sidoområdesåtgärder för sträckan för E22 Stensnäs–
Björketorp (Mörrum–Karlshamn öst 13,8 km). Vid arbetsgruppens tredje
sammanträde33 fastställs en tidplan som innebär en slutrapport i maj 1997. Den
tidplanen synes ha hållit med reservationen att den reviderade slutrapporten är
daterad i september samma år. Då är projektet Gävle–Axmartavlan redan forme-
rat.

Vid arbetsgruppens femte34 sammanträde meddelas att region Mitt, dit sträckan
E4 Gävle–Axmartavlan hör, förespråkar försök med 2+1:rä med ”förstärkt väg-
ren” på enfältiga delar på ca 10 km och 2+1-vm med ”räckesmarkering” på resten.
Vid det sjätte och sista sammanträdet med arbetsgruppen35 redovisas detaljer för
sträckan vad gäller etapper och kostnader. Slutrapporten summerar sökandet på
följande sätt36.

                                                
29 Arbetsgruppsmöte 1 Borlänge 21/10 1996
30 Referensgruppsmöte 1996-11-12
31 12/11 1996.
32 18/11 1996
33  9/12 1996
34  7/3 1997
35  29/4 1997
36 Vägverket (1997 a) s. 9.
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” Utredningen har omfattat följande större moment:
• Sammanställning av tidigare erfarenheter och kunskap framför allt i

Sverige men även internationellt.
• Vägutformning på befintliga 13 m vägar har fältinventerats. Dessa data

har kompletterats med hastighetsdata från Vägverkets rörliga trafik-
mätningssystem och olycksdata för perioden 1991-01-01 t.o.m. 1996-09-30.
Resultaten har använts för att föreslå åtgärder, bedöma potential, genom-
förbarhet, kostnader och effekter. De har också utnyttjats för att analysera
samband vägutformning–hastighet–trafiksäkerhet. Dessa analyser har del-
vis gjorts av VTI.

• Alla olycksrapporter, totalt 306, med dödlig eller svår skada för perioden
951001–960930 på 13 m och ML med hastighetsgräns 90 och 110 km/h har
analyserats för att finna typiska olycksförlopp och få uppslag till åtgärder.

• VTI har också bedömt nya risker med alternativa typsektioner. Delphi-
teknik har utnyttjats för att skatta de samlade trafiksäkerhetseffekterna av
oprövade åtgärder.

• VTI har bedömt framkomlighets-, fordons- och emissionseffekter med VTI:s
simuleringsmodell och VETO-modell.

• Övriga miljöeffekter har bedömts av Enheten för Miljö.
• Drift- och underhållskostnader har analyserats av VV produktion och Väg-

avdelningen.
• Kostnader, genomförbarhet och prioritering av olika åtgärder har prövats

i 17 förenklade vägutredningar. Dessa har genomförts av olika konsulter.
• Livscykelkostnader har beräknats för föreslagna åtgärder utifrån utred-

ningens effekt- och kostnadsskattningar.”

I planeringen av sträckan Gävle–Axmartavlan noteras följande kunskapssökande
utöver det vid vägbyggande normala. Förutsättningarna för just den valda
vägsektionen behandlas utförligt. Valet av typ av mitträcke är då av stort intresse.
Med tanke på att man inte haft någon förlaga att utgå ifrån är detta arbete mycket
grundläggande för följande, liknande projekt.

Logiken i en beslutsprocess av detta slag kan inte bedömas utifrån någon idé
om en ”bästa” sådan. Däremot kan man exempelvis bedöma om tidiga låsningar
har hindrat handlingsalternativ att komma fram senare i planeringsprocessen, eller
om vissa alternativ blivit ”oundvikliga” på grund av att pengar och energi redan
investerats.

I denna beslutsprocess har uppenbarligen mitträcket som dellösning på 13-
metersvägarnas trafiksäkerhetsproblem varit mer eller mindre oundvikligt åtmin-
stone i den meningen att den funnits med redan från början av utredningen och att
en stor del av utredningsresurserna lagts ned på att undersöka genomförbarheten
hos denna lösning. Därtill kommer att motortrafikleden Gävle–Axmartavlan, utan
korsande trafik, synes ha varit särskilt väl lämpad som försöksobjekt.
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3.5 Organisation, deltagarna och deras roller och aktivi-
teter

Vi söker oss nu fram till beslutsprocessens deltagare. Det är både individernas och
gruppernas aktiviteter och roller som studeras. Vi ser närmare på besluts-
processens organisation och rollfördelningen mellan och inom grupperna. Vi
ställer frågor av följande slag. Vilka deltar och varför? Vilka personer har haft
särkilt stort inflytande? Framställningen här svarar emot punkterna 13–16 i avsnitt
1.2. Många av de frågor som ställs under dessa rubriker måste lämnas till kapitel
5.

Organisation, deltagare
De formella grupper, som beslutsprocesserna knyts till här, är dels den arbets-
grupp och den referensgrupp som arbetat med utredningen om alternativa 13-
metersvägar. Dels handlar det om projektgruppen som svarar för planering och
genomförande av ombyggnaden av sträckan Gävle–Axmartavlan. Inom ramen för
projektet genomfördes ett antal samråd med berörda myndigheter och
intressenter.

Överordnade beslutsfattare är direktionen och generaldirektören för Vägverket.
Härutöver spelar några personer i Vägverkets ledning en central roll för utveck-
lingen av projektet. Sammanlagt har 66 personer presterat 272 samman-
trädesdagar i 26 sammanträden med de fyra grupperna.

Arbetsgruppen för utredning av alternativa 13-metersvägar verkar från oktober
1996 till april 1997 när det sjätte sammanträdet äger rum. Sista versionen av
gruppens rapport är daterad oktober 1997. Gruppen består av representanter för
Vägverkets huvudkontor, Borlänge, för vägregionerna samt för VV-konsult och
VV-produktion. Sammanlagt deltar 17 personer i de sex mötena, men med olika
frekvens, vilket framgår av figur 3.4 nedan.
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Figur 3.4  Deltagande i Arbetsgruppen för alternativa 13-metersvägar.
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Åtta av personerna deltar i mer än hälften av sammanträdena, endast två deltar i
alla; gruppens ordförande och sekreterare.

Till arbetsgruppens knyts en referensgrupp med vidare representation. Dess
första möte äger rum i november 1996. Gruppens verksamhet fortsätter efter det
att arbetsgruppens slutrapport lämnats för att diskutera efterföljare till Gävle–
Axmartavlan. Referensgruppens sista, här registrerade sammanträde är daterat
september 1999. Deltagarna represesenterar Vägverket centralt och dess regioner
samt fler aspekter på problemet, t.ex. miljöfrågor. Vidare medverkar VTI vid flera
sammanträden. Sammanlagt deltar 30 personer i gruppens nio sammanträden.
Deltagandets fördelning framgår av figuren 3.5.
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Figur 3.5  Deltagande i referensgruppen för alternativa 13-metersvägar.

Av dem som någon gång deltagit i referensgruppens sammanträden, har 13 med-
verkat vid 5 eller flera sammanträden. Bland dem som medverkat alla gånger är
gruppens ordförande och sekreterare.

Projektgruppen svarar för planering, utförande och uppföljning av projektet
Gävle–Axmartavlan. Flertalet av deltagarna är personer verksamma vid Region
Mitts kontor i Gävle. I övrigt är regionens huvudkontor i Härnösand och
Vägverkets huvudkontor i Borlänge representerade. I övrigt är det konsulter och
experter som deltar. Gruppens verksamhet börjar med ett första sammanträde i
september 1997. Dess sista noterade möte äger rum i februari 2000. Under denna
period äger sju sammanträden rum. Deltagarfrekvensen framgår av figur 3.6.

Sammanlagt deltar 31 personer i något sammanträde. Endast två personer,
projektledaren och den för alla grupper gemensamma sekreteraren, deltar i alla
möten. Sex av 31 personer deltar i minst hälften av mötena. Härutöver noteras tre
samrådsmöten under 1998 med representanter för räddningstjänsten, ambulans-
sjukvården Gästrikland, Assistancekåren, trafikpolisen och polisområdet i Gävle.
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Figur 3.6  Deltagande i projektgruppen för Gävle–Axmartavlan.

Uppgifterna om grupper och sammanträden sammanfattas i tabell 3.3.

Tabell 3.3  Planeringsgruppernas deltagare och sammanträden.
Deltagare Samman-

träden
Samman-

trädesdagar
Delt./sammantr.

Arbetsgruppen 17 6 55 9,2
Referensgruppen 30 9 114 12,7
Projektgruppen 31 8 77 9,6
Samråd 17 3 26 8,7
Totalt 26 272 10,5

Sammanlagt noteras 66 personer som deltagare i något av dessa möten, varav
några personer deltar i flera grupper. Det är dock ett tämligen litet antal personer
som deltar ofta. Endast 20 personer deltar i fler än 5 sammanträden. I genomsnitt
är drygt hälften av arbetsgruppens deltagare med på de sex sammanträdena. Bland
de som deltar i sammanträden med projektgruppen uppgår närvaron till i genom-
snitt 31 %, en siffra som i högsta grad sammanhänger med att 20 av de 31 del-
tagarna är närvarande endast 1–2 gånger. Deltagandefrekvens behöver inte vara
ett mått på påverkan processen, men någon indikation ger ändå dessa siffror på att
det är relativt få av de 66 deltagarna som haft ett större inflytande.

Vad som inte framgår av denna statistik är vilka som utanför grupperna haft en
väsentlig påverkan på beslutsprocessen. Det framgår istället av intervjuerna i
kapitel 5.

Roller och ansvar
Det är inte möjligt att, utifrån minnesanteckningar och andra dokument, urskilja
vilken roll som olika deltagare spelar i beslutsprocessen på annat sätt än att
personerna karaktäriseras utifrån frekvens deltagande, vad de representerar, och
vilka uppgifter de pålagts eller åtagit sig. Vi har i föregående avsnitt konstaterat
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att frekvensen deltagande i de olika gruppernas sammanträden är ojämn. Förutom
ordföranden och den för arbets-, referens- och projektgruppen gemensamme
sekreteraren så är det tämligen få som deltar i fler än hälften av sammanträdena.
Särskilt påtagligt är det att endast sex av 31 personer deltar i mer än hälften av
projektgruppens sammanträden. Vid närmare studium finner man dock att de 14
personer, som medverkar i projektgruppen endast en gång, är konsulter eller
experter av något slag. Någon är ersättare för annan mer frekvent deltagare.

Ett annat sätt att söka efter vilka roller som olika personer spelar är att
registrera vad de representerar: Vägverkets huvudkontor, de olika Vägverksregio-
nerna, den särskilt berörda regionen Mitt, externa experter och intressenter. En
genomgång av de 66 deltagarna ger följande bild (tabell 3.4).

Tabell 3.4  Vem företräder deltagarna?
Representation Personer Sammanträdes-

dagar
Ambulanssjukvården, Gästrikland 2 3
Blue System 2 2
Gästrike räddningstjänst 3 4
Huvudkontoret, Borlänge 18 105
PEAB, Gävle 3 8
Polisen 4 5
VMi Härnösand, Gävle 13 59
Vmä Mälardalen 2 11
VN Region Norr, Luleå 3 13
VSk Region Skåne 2 10
VSt Region Stockholm 2 5
Vsö Region Sydöst, Jönköping 3 15
VTI, Linköping 2 7
VV Konsult 3 12
Vvä Region Väst 4 13
Summa: 66 272

Huvudkontorets dominans är uppenbar när man ser över alla grupperingar. Dock
består närmare en fjärdedel av huvudkontorets 105 sammanträdesdagar av den
gemensamme sekreterarens medverkan.

Det råder en skillnad mellan arbets- och referensgrupperna å ena sidan och
projekt- och samrådsgrupperna å den andra. Den skillnaden har givetvis att göra
med policyfrågorna kring 13-metersvägar å ena sidan och det konkreta projektet
Gävle–Axmartavlan å den andra. Policyfrågor behandlas centralt och rikstäckande
(över regionerna) medan det konkreta projektet främst är en fråga för Region Mitt
och dess Gävlekontor. På den nivån uppträder representanter från Borlänge i
expertroller och som föremedlare mellan grupperna.

Enskilda personers roller kan spåras utifrån den frekvens med vilken de före-
kommer i minnesanteckningarna. Här är några exempel. I de sex minnesanteck-
ningarna från arbetsgruppen finns 18 personer omnämnda i samband med någon
form av uppgift, varav 5 omnämnda personer inte är sammanträdesdeltagare. Den
mest frekvente aktören är gruppens sekreterare med en mängd uppgifter av in-
samlande, sammanställande, distribuerande och föredragande art. I övrigt finns i
arbetsgruppen 5 personer omnämnda vid minst 4 sammanträden. Det är ett mindre
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antal av deltagarna som har roller av utredande, informerande och fördragande
karaktär. Detta mönster återfinns i de övriga grupperna.

3.6 Beslutsprocessens resultat
Frågor som ryms under denna rubrik är bland andra följande. Vilket är det slutliga
utfallet av denna planerings- och beslutsprocess? Uppfylls uppställda mål? Har
alla restriktioner kunnat uppfyllas (budget, miljörestriktioner osv.)? Kunde det ha
blivit bättre, överträffar utfallet vad som förväntades när planeringen började?

Projekten med alternativ 13-metersväg utvärderas av VTI. Härav är Gävle–
Axmartavlan det som varat längst. Den uppföljning som redovisas här kommer
från VTI:s utvärderingar. Avsikten är endast att ur dessa dokument försöka ge en
bild av vad som kommit ut av beslutsprocessen och hur detta utfall förhåller sig
till vad som avsågs vid processens början. Ett annat slags utfall är förändringar av
Vägverkets långsiktsplanering vad avser trafiksäkerhet. Därför redovisas också
delar av den nationella planen för vägtransportsystemet 1998–2007. Den utvärde-
ring som framkommer i pressen lämnas till kapitel 4.

Utvärderingsuppdraget
Utvecklingsprogrammet för ökad trafiksäkerhet på 13 m vägar får sin slutversion i
ett GD-beslut daterat 1998-04-0337. Utgångspunkt är utredningen Alternativ 13-
metersväg. Dess förslag refereras i sina huvuddrag. Så meddelas följande beslut:

”Varje projekt skall följas upp noggrant med trafikstudier – hastigheter, atti-
tyder, och beteende i övergångssträckor – dels före och under öppningsåret
och dels 1 till 2 år efter öppnandet samt med kontinuerlig uppföljning av
väghållning och trafiksäkerhet. Rapportering skall ske halvårsvis. Ansvarig för
utvärderingen är VTv i samråd med regionerna.”

Ett avtal träffas med VTI om utvärdering av ”Alternativ 13m”. Där anges vad
som skall följas upp:

• Hastighetsbeteende
• Trafikantbeteende i övergångssträckor
• Attityder
• DoU-effekter (drift och underhåll)
• Olycksanalyser och djupstudier

Utvärderingsperioden anges till 1998–2001 plus viss verksamhet efter år 2002.
Erfarenheterna skall nyttjas för att bedöma den långsiktiga användningen av
åtgärderna. Ett antal halvårsrapporter har lämnats. Den första kom i maj och den
andra i december 1998. Den första sträckan med mitträcke har färdigställts under
sommaren. En mängd aktiviteter och mätningar utförs för projektet Gävle–
Axmartavlan såsom hastighets- och restidsmätningar, registrering av trafikant-
beteenden vid växling 2 till 1-sektion under olika förhållanden samt intervju-
undersökningar för att skatta trafikantattityder.

                                                
37 VTI (1998 b)
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Rapporter 1999–2000
Man har börjat följa upp utvecklingen av trafiksäkerheten. Bland annat noteras:

”I en djupstudie av 41 olyckor som inträffat på E4 Gävle–Axmartavlan fram
till och med 1998 gjordes en bedömning av ändrade konsekvenser om ett mitt-
räcke funnits. Alla dessa olyckor hade resulterat i svårt skadade eller dödade
personer. Studien genomfördes av VV region Mitt och resultatet blev att ett
mitträcke bedömts ha förändrat utgången till det bättre i 27 olyckor, eller
närmare 70 %.”

I nästa rapport noteras bland annat följande38.
”För hela sträckan Gävle N–Axmartavlan har under perioden juli 1987–

december 1997 totalt 323 olyckor rapporterats av polisen (O). I dessa olyckor har
21 personer dödats (D), 60 svårt skadats (SS) och 152 skadats lindrigt (LS).
Exklusive viltolyckor var antalet polisrapporterade olyckor 243 med 21 dödade,
59 svårt skadade och 150 lindrigt skadade personer.”

Det nya inriktningsbeslutet våren 2000 refereras39. Erfarenheterna från
motortrafikleden E4 Gävle–Axmartavlan bedöms så positiva av Vägverkets led-
ning att ett nytt inriktningsbeslut tagits att införa 2+1 med räcke på ytterligare ett
10-tal projekt av motortrafikledskaraktär. Inriktningsbeslutet innebär för vanliga
13 m-vägar restriktivitet innan erfarenheter vinns från utvecklingsprogrammet.
Några objekt på vanlig 13 m-väg öppnas trots detta för trafik, t.ex. Rv 44 vid
Trollhättan ”På väg mot Nollvisionen” och Lv 161 Rotvik–Torp i region Väst.

I den andra rapporten för år 2000, publicerad i maj 200140, ges den mest om-
fattande sammanställningen av alla uppföljnings- och utvärderingsstudier av
projektet Gävle–Axmartavlan, som VTI gjort. Här redovisas omfattande statist-
iska analyser av dels de två delarna av detta projekt (södra resp. norra etapperna)
dels av E22 Karlshamn.(Karlshamn??) Det ger en viss jämförbarhet mellan olika
delar. Vidare görs ett antal före-/efteranalyser. Uppmärksamheten koncentreras på
hastighets- och framkomlighetsstudier, olycksanalyser, emissioner, vägslitage
samt drift och underhåll.

Tabell 3.5  Svar på frågan vilken utformning som är bäst.
Vägkantsintervju 1998 1999
Föredrar 1+1 109 (37 %) 86 (28 %)
Föredrar 2+1 målad 112 (38 %) 97 (32 %)
Föredrar 2+1 vajer 1 (0,3 %) 120 (39 %)
Totalt: 222 (76 %) 303 (99 %)

Brevenkäter 1998 1999
Föredrar 1+1 429 (26 %) 175 (12 %)
Föredrar 2+1 målad 508 (31 %) 309 (21 %)
Föredrar 2+1 vajer 200 (12 %) 629 (42 %)
Totalt: 1137 (69 %) 1113 (75 %)

                                                
38 VTI (1999 b)
39 VTI 2000
40 VTI 2001 a
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Attityder
En väsentlig del av uppföljningen och utvärderingen av projektet Gävle–Axmar-
tavlan är de attitydundersökningar som gjorts bland trafikanter. Dessa finns
summerade i en separat rapport41. Studier har gjorts i tre former: vägkants-
intervjuer med bilförare på plats, brevenkäter till 2 987 fordonsägare i Gävle,
Ockelbo och Söderhamns kommuner. Vidare genomfördes diskussioner med och
intervju av en grupp ”vägfolk“, inbjudna representanter för olika vägmyndigheter
och trafikföretag hos Vägverket i Gävle.

Attitydundersökningarnas resultat kan bäst sammanfattas i tabell 3.5 som visar
hur många som föredrog respektive vägutformning42. Det är en markant attityd-
förändring mellan undersökningarna åren 1998 och 1999 som redovisas. Accep-
tansen av vajerräcket har ökat såväl i vägkantsintervjuerna som i brevenkäterna.
Det finns givetvis en mängd andra resultat redovisade i rapporten. För vårt ända-
mål kan vi nöja oss med noteringen att attityderna är tämligen likartade både
mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor. Acceptansen för vajer-
räcket år 1999 tycks dock ha varit störst bland män i åldersgrupperna 51–70 år.

Gruppintervjuerna med personer från olika offentliga instanser uppvisar en
motsvarande förändring av attityder och värderingar åren 1998–1999, vilket fram-
går av följande, sammanfattande citat43:

”Medan man vid gruppintervjun 1998 uttalade en stor tvekan till och kritik av
vajerutformningen har i stort sett alla myndigheter och företag 1999 förändrat sin
uppfattning. Trots att man klart anser att det är problem med framkomligheten
och service m.m. till följd av vajerutformningen, kompenseras dessa negativa
aspekter av de goda erfarenheter man har erhållit under första årets trafik och
drift av sträckan.

Här väger tyngst den erhållna effekten i form av entydigt förbättrad olycks-
situation. Ett resultat som hos alla myndigheter tillmäts så stor betydelse, att man
också accepterar vissa begränsningar och störmoment i den dagliga verksam-
heten. Man anser enhälligt att med vajerutformningen har en trafikåtgärd införts,
som förbättrar säkerheten på vägen. Man anser emellertid också att utformningen
på E4 Gävle–Axmartavlan är lite för trång och att vägsträckan inte är optimal för
den valda lösningen.”

3.7 Dokumentens bild av beslutsprocessen
Det är två sammankopplade processer som behandlas här. Den ena berör 13-
metersvägarnas trafiksäkerhetsproblem och avser att utmynna i förslag till
åtgärder. Den andra omfattar det första projektet med det viktigaste utfallet av
arbets- och referensgruppernas utredande, 2+1 fält med mitträcke.

Processerna börjar i en situation omkring 1995 när trafiksäkerheten har hamnat
i fokus med ”Nollvisionen” som symbol. Det ekonomiska utrymmet för stora väg-
projekt har krympt i jämförelse med slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.
13-metersvägar utgör tunga länkar i det nationella vägnätet. En stor del av
Europavägarna tänktes tidigare kunna byggas om till motorvägsstandard. Nu är
det dags att söka efter nya lösningar. I oktober 1996 möts arbetsgruppen för 13-
metersvägar för första gången.

                                                
41 VTI 2001 b
42 VTI 2001 b s. 62
43 VTI 2001b s. 64
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Olycksbilden är tämligen klar. Mötesolyckor och singelolyckor på “fel” sida av
vägen är vanliga. Tanken att separera mötande trafik ligger då nära till hands.
Formen för denna separering har tidigare varit att bygga ett räcke av stålbalkar, så
som ibland förekommer längs motorvägar. Ett sådant räcke på en ”smal” 13-
metersväg är inte tänkbart. Stållineräcket blev en möjlig lösning.

Dessutom måste omkörningar vara möjliga. Omkörningsfiler finns på många
håll både på kortare och längre sträckor. 2+1 körfält separerade med målade linjer
är en känd lösning både i Sverige och utomlands. Linjerna hindrar inte mötes-
olyckor. Lösningen 13:2+1rä är nu född och ingår i direktiven för den arbets-
grupp som 1996 fick i uppdrag att komma med konkreta lösningar på 13-
metersvägarnas problem.

Ingen hade sett en 2+1-väg med mitträcke av stållinor. Det gäller nu att både
presentera konkreta idéer om utformning och att vinna ett mått av konsensus inom
Vägverket för en sådan lösning. Referensgruppen, med representanter från samt-
liga vägregioner, spelar härvid en viktig roll, inte minst för att finna platser där
inte bara 13:2+1rä kan provas utan även andra lösningar som grupperna kan
tänkas föreslå. En delutredning om sidoområdenas roll för trafiksäkerheten ger ett
väsentligt bidrag även till utformningen av 13:2+1rä.

Trafiksäkerheten står i centrum för utredandet. På detta område finns ett om-
fattande underlag för analyser. Vägverket har också att ta samhällsekonomisk
hänsyn och genomför också sådana kalkyler. Miljökonsekvenser kan inte inordnas
i sådana kalkyler, med undantag för emissioner, som kan kopplas direkt till
trafiken.

Drift- och underhållskostnader kan beräknas. Trafikekonomiska beräkningar
kan göras. Med dessa kalkyler som underlag kan sedan samhällsekonomiska
kostnads- och intäktsbilder målas upp för olika utformningar av 13-metersvägar.
Beräkningarna inriktas på att se vilket utrymme för investeringar, drift och under-
håll som olika vägutformningar ger. Den kalkyl som redovisas av utredningen,
med ett förräntningskrav på 4 % över 60 år och en nettonuvärdeskvot på minst
0,4, tyder inte på någon samhällsekonomisk lönsamhet av lösningen 13:2+1rä.
Dock finns stora osäkerheter, utfallet är beroende av lokala förutsättningar,
investeringskrav och drift- och underhållskostnader utöver de rätt osäkra olycks-
kalkylerna. – Ombyggnad av befintlig väg ses inte som något stort problem ur
miljösynpunkt.

Problemet med att analysera och värdera konsekvenser av en helt ny lösning,
13:2+1rä, ligger i att det inte föreligger något faktiskt fall att relatera till. Genom
att koppla samman kända olycksbilder och tillföra de egenskaper som denna nya
vägutformning innebär så kan möjliga olycksbilder simuleras fram.

Sättet att gå från utredning till handling i denna osäkra situation – och det
faktum att några nya väginvesteringsmedel inte står till förfogande – är att välja
en särskilt olycksdrabbad vägsträcka för ett försöksprojekt syftande till trafik-
säkerhet. E4 på sträckan Gävle–Axmartavlan är, i konkurrens med en sträcka på
E22 i Blekinge, lämpad för en sådan fallstudie. Valet faller på E4.

En projektgrupp med projektledare från Region Mitts kontor i Gävle tillsätts
och börjar sitt arbete i september 1997. Projektering, upphandling m.m. kommer
till under hösten och vintern. Byggstart planeras till våren 1998 och den södra
delen av sträckan öppnas för trafik i juni. Den norra delen målas under året om till
2+1-väg. Hastigheten sänks till 90 km/h.

Det finns väsentliga intressenter, som inte deltagit i planeringen av denna första
etapp. Först i augusti 1998 äger det första samrådet med räddningstjänst,
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ambulanstjänst och polis rum. Hur skall brådskande räddnings- och transport-
uppdrag kunna utföras om det blir stopp i en del med bara ett körfält? Räcket
hindrar ju omkörning. Samråden med dessa intressenter påverkar den slutliga ut-
formningen av vägen. Slutprodukten blir en 14-metersväg (utom över befintliga
broar) med väsentligt ombyggda sidoområden.

Det är sammanlagt 66 personer som någon gång deltar i de 26 sammanträden
med de fyra aktuella grupperingarna från vilka minnesanteckningar finns. Räknas
varje sammanträde som en sammanträdesdag blir det 272 sammanträdesdagar.
Referensgruppen, vars uppgifter fortsatt efter det att arbetsgruppen blivit färdig
och sträckan Gävle–Axmartavlan färdigställts, svarar för 114 av dessa samman-
trädesdagar. Det har både att göra med att deltagarna företräder Vägverkets alla
regioner och att dess uppgifter fortsatt i och med att det har blivit ett stort antal
projekt med mitträcken runt om i landet som efterföljare till Gävle–Axmartavlan.

De för de här studerade processerna centrala beslutspåverkande grupperna är
dock arbetsgruppen och projektgruppen. Medan den regionala Vägverksrepresen-
tationen är omfattande i referensgruppen är det huvudkontoret i Borlänge och
lokalkontoret i Gävle som är mest representerat i arbets- och projektgrupperna.
Inom grupperna är det en minoritet som deltar i merparten av sammanträdena.
Antalet personer som har utredande, föredragande och samordnande uppgifter är
ännu färre.

Den läroprocess som genomgås är väl dokumenterad i minnesanteckningarna.
Det handlar om en stor mängd delutredningar som måste göras innan vägen är
färdig att byggas om. Det finns ingen anledning att här bedöma innehållet i dessa
utredningar. En aspekt kan dock diskuteras. Osäkerheten med den nya lösningen
som den här prövade har berörts ovan. Ändå redovisas inga diskussioner om
osäkerhetsproblemen. Någon uppfattning om hur detta problem bedömts kan
således inte förmedlas på grundval av dokumenten.

I direktiven till projektgruppen läggs stor vikt vid behovet av uppföljning och
utvärdering. Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) får detta i uppdrag.
Minst två årliga rapporter under åren 1998–2001 redovisar resultatet. Uppfölj-
ningen av olycksfrekvens, drift- och underhållskostnader, framkomlighet och
hastighet är mycket utförlig. Jämförelser mellan projicerade olycksfrekvenser utan
ombyggnad med den faktiska utvecklingen visar på en mycket stor nedgång av
frekvensen döda och svårt skadade. Epitetet ”dödens väg”, som myntades i
pressen för den aktuella sträcka, saknar nu grund.

Slutprodukten av de beslutsprocesser som redovisas här är en vägutformning,
som drastiskt reducerar antalet svåra trafikolyckor på den aktuella sträckan. Detta
görs till en samhällsekonomisk kostnad, som inte med säkerhet täcks av mot-
svarande intäkter i form av trafikekonomi och minskad olycksfrekvens. Antalet
nya projekt som planerats och genomförts efter Gävle–Axmartavlan talar dock för
att denna metod att reducera antalet svåra trafikolyckor på våra mest trafikerade
13-metersvägar vunnit stor anslutning i alla Vägverkets regioner. Kvar står dock
att genomföra en samhällsekonomisk uppföljning och värdering av både projektet
Gävle–Axmartavlan och dess efterföljare.
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4 Pressen och livlinan
Skälen till att vi ägnar särskilt utrymme åt bilden av projektet i pressen är dels att
man kan anta att en viss påverkan på deltagarna av medias rapportering kan före-
komma, dels att vi får en bild av beslutsprocessen ”utifrån”, både problembilden
och utfallet av processen. Ett kriterium på projektets värde är dess legitimitet. Vi
utgår från att pressen speglar några viktiga, externa uttryck för i vilken utsträck-
ning som den här aktuella vägutformningen accepteras.

Rikspressen representeras av Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet
och Expressen. Arbetet Nyheterna m.fl. med mindre av riksspridning ingår med
några exempel. Lokalpressen representeras både av Gefle Dagblad och Arbetar-
bladet. I några fall refereras också fackpress och pressmeddelanden. Den valda
perioden för sammanställningen omfattar den tid de här aktuella besluts-
processerna pågår och sträckan med mitträcket börjar ta form, dvs. slutet av
1996 – början av år 2000.

4.1 Dödens väg och mitträcket
Arbetet Nyheterna uppmärksammar denna sträcka av E4 den 16 oktober 1996:

”Enligt Ines Uusmann är olyckorna på E4 norr om Gävle tragiska men tyvärr
så finns det inga pengar till en motorväg, menar hon. Sedan motortrafikleden
invigdes1987 har 23 människor fått sätta livet till och mer än 200 har skadats.

Det har framförts många teorier utanför den tre mil långa sträckan på E4
mellan Gävle och Axmartavlan, som blivit en av Sveriges farligaste vägar. Flera
experter anser att vägen är för tråkig. Den är jämn, bred och omgiven av stora
skogar. Bilförarna blir så uttråkade av miljön att de blir trötta och somnar. Men,
det finns inga planer på att bryta enformigheten genom att anlägga vattenspeglar,
hugga ut luftytor i skogen och bygga nya parkeringsfickor.

För att förhindra att bilarna kommer över i mötande fil och frontalkrockar, vill
Claes Tingvall bygga mittbarriärer som separerar trafiken. Men vägverket saknar
pengar till dessa säkerhetshöjande åtgärder.”

Dagens Nyheter ger en motsvarande bild två dagar senare.
I juli 1997 meddelar Aftonbladet44: ”E4 vid Ljungby blev midsommartrafikens

värsta olycksväg. E4 förbi Småland är en 13 meter bred motortrafikled. Högsta
tillåtna hastighet är 110 km/h. Vägtypen anses vara mycket säker. Ändå dog fem
personer och sju skadades allvarligt på en sträcka som är knappt två mil lång.
Olyckorna vid Ljungby kommer att sätta ny fart på debatten om 13 metervägarnas
säkerhet. Efter en mängd tidigare dödsolyckor, bland annat på E4 mellan Gävle
och Axmartavlan där 24 personer omkommit, har vägtypen redan kraftigt ifråga-
satts. Många kräver stopp för 13 metervägarna.”

Expressen följer efter med samma tema45 och konstaterar att sedan hastigheten
sänkts till 90 km/h har ingen dödsolycka förekommit mellan Gävle och Axmar-
tavlan. Planerna på ett vajerräcke nämns, tveksamhet från bil- och bussförare
refereras.
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I augusti meddelar Aftonbladet46:
” Aftonbladet kan i dag avslöja en del av innehållet i det hemliga vägpaket som

Vägverket jobbar med.
… Försök med trefältsvägar
I den Nationella vägplanen står inskrivet att man ska inleda begränsade försök

med trefältsvägar genom att bygga om några av de trafikfarligaste 13-meters-
vägarna. Först ut blir motortrafikleden norr om Gävle till Axmartavlan, ofta
kallade ’dödens väg’. På bara några år har 24 personer dött i till synes oför-
klarliga olyckor.”

Dagen därpå har Aftonbladet talat med kommunikationsministern47. Hon vill
inte satsa på fler motorvägar och hävdar att det går att nå lika hög säkerhet med
fyrfälts- och trefältsvägar. Nu börjar trefältsvägen med mitträcke bli föremål för
diskussion. Aftonbladet48 refererar till NTF-chefen Britt-Marie Utterström, som
vill ha fler motorvägar. Vidare säger hon:

”Prata om nollvisionen och samtidigt avstå från att bygga de säkraste vägarna
som finns. Det är en förtroendefråga. Det finns inget farligare än att plötsligt
bryta av en motorväg med någon annan sorts väg. Har man en gång börjat bygga
motorväg ska det vara motorväg hela vägen. Att hacka sönder tillexempel E20
som man gör, är inget annat än skandal.”

Dagens Nyheter49: späder på med att dessa förslag till billigare vägbyggen
redan dömts ut. Det man hänvisar till är att tidigare trefältsvägar varit miss-
lyckade.

I december 1997 går Vägverket ut med ett pressmedelande med följande
rubrik50:

”Vägverket inför nya alternativ i vägutformning som skall göra olyckor
lindrigare.”

Där meddelas bl.a. att motortrafikleden E4 mellan Gävle–Axmartavlan (32 km)
blir den första vägen, där man tar nya grepp för att höja trafiksäkerheten på våra
13 meters vägar. Vidare meddelas att:

• södra delen (14 km) ändras till 2+1 filig väg med räcke
• norra delen (18 km) ändras till 2+1 filig väg med vägmarkering
• två poliskontrollplatser byggs ut

Totalkostnaden beräknas till 30 Mkr att jämföras med 250–300 Mkr för en
motorvägsutbyggnad. Det avsnitt som nu byggs om har varit särskilt olycks-
drabbat och när det nu görs om till 2+1 filig väg med räcke bedöms detta kunna
minska svåra olyckor. Sedan hösten 1987, när vägen öppnades för trafik, har 21
personer dödats. Av dessa har 15 dödats i mötesolyckor. Den föreslagna utform-
ningen med mitträcke hela sträckan bedöms helt ta bort mötesolyckorna.

Möjligheten att öka trafiksäkerheten genom att bygga om 13 meters vägar till
motorvägar är begränsad av kostnadsskäl och är inte heller motiverad av fram-
komlighets eller miljöskäl. Kostnaden för motorvägar är 20 000–100 000 kr/m.
Vägverket har därför tillsammans med VTI (Väg- och transportforskningsinsti-
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tutet) analyserat alternativa billigare åtgärder för ökad trafiksäkerhet på befintliga
13 meters vägar. Kostnaden för att bygga om en 13 meters väg med mitträcke är
ca 3 000–6 000 kr/meter.”

4.2 Ombyggnad med negativa reaktioner
Vägverket har nu meddelat sin avsikt att bygga trefältsvägar med mitträcke.
Projektet Gävle–Axmartavlan är under upphandling. Aftonbladet formulerar följ-
ande i en artikel i januari 199851:

”De 10 miljarder som är avsatta för motorvägar räcker endast till drygt fem
mil ny väg. För knappt hälften så mycket pengar, 4,3 miljarder får man i stället
mer än dubbelt så många mil fyrfältsvägar. En form av fuskmotorvägar, med fyra
filer och mitträcke. Hur säkra dessa är återstår att se, eftersom några sådana
aldrig tidigare byggts.

En riktig motorväg är över 30 meter, medan en fyrfältsväg endast är 19 meter
bred. Fuskmotorvägen saknar både vägren, mitten och mittremsa. Dessbättre
finns det inga nya planer på trefältsvägar (Gävle–Axmar på E4 redan påbörjad) i
den nya vägplanen. Därmed har Vägverket tagit åt sig av den kritik mot den nya
typen av väglösningar, som på grund av sin litenhet snarare kan bli en dödsfälla,
då tre filer ska få plats inom en bredd av bara 13 meter.”

I april förmedlar Arbetarbladet följande kommentarer52:
”Enligt Torsten Berg kommer trafiksäkerheten att öka när E4 norr om Gävle

byggs om till trefältsväg. Lars Gunnar Tannerfors, Svenska vägföreningens ord-
förande, anser däremot att projektet är en praktskandal och en garanterad döds-
fälla. Torsten Berg kan visserligen hålla med om att motorväg är den säkraste
vägtypen. Men det saknas pengar till en sådan vad beträffar E4 norr om Gävle.
Berg hävdar vidare att trefältsväg med räcke är nästan lika bra lösning sett ur
säkerhetssynpunkt.”

Dagens Nyheter gör ävenledes i april en sammanställning av synpunkter på den
nya utformningen av 13-metersvägar53:

”Sveriges första trefältsväg med en stålvajer uppspänd mellan körbanorna in-
vigs i juni. Det är E4 norr om Gävle som på en drygt tre mil lång och olycks-
drabbad vägsträcka byggs om för att öka säkerheten.

Vajern ska förhindra frontalkollisioner på den 13 meter breda vägen. Den nya
vägtypen, som är mycket billigare än motorväg, ska de två närmaste åren byggas
i fem andra län.

–Vi tror på den här satsningen. Vajern hindrar kollisioner vid möten. De
senaste tio åren har vi haft 21 dödsolyckor mellan Gävle och Axmartavlan, säger
Fred Högberg vid Vägverket.

Men kritikerna mot pilotprojektet med ’vajerväg’ – främst Svenska väg-
föreningen och yrkesförarna i Gävleborgs län – hävdar att det handlar om en
riskfylld lågbudgetsatsning som i stället medför fler olyckor.

Även trafikpolisen i Gävle är skeptisk till nysatsningen med vajer på trefältsväg
som inte prövats någon annanstans tidigare. Polisen hade helst sett att Vägverket
väntat med bygget tills en fyrfilig väg kunnat finansieras.

Häromdagen besökte Svenska vägföreningens ordförande Lars-Gunnar
Tannerfors vägbygget.
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–Vajern kan bli en dödsfälla för bilister som gör en missbedömning vid om-
körning. Den situationen får vi räkna med uppstår tämligen ofta när en kö av
fordon ska köra om långtradare. I kilen där två filer blir en, kan en förare som
inte hinner köra om tvingas styra in i vajern, som går snett över körbanan, eller i
fordonet till höger. Vi anser att det här är ett skandalöst experimentbygge där
snålheten bedrar visheten, säger Lars-Gunnar Tannerfors.

På en trefältsväg, eller ’2 plus 1-väg’ som den också kallas, får trafikanterna
växla mellan att köra på väg med två filer och sträckor med bara en fil. De vägar
av denna typ som tidigare fanns mellan Nyköping och Norrköping och mellan
Borås och Bollebygd – men utan vajer som mitträcke – har nu byggts om till
motorvägar.

–Pengar finns tyvärr inte till motorvägar överallt. Den nya trefältsvägen norr
om Gävle kostar 30 miljoner kronor. En motorväg på samma sträcka hade kostat
250 miljoner, säger den projektansvarige Fred Högberg.

Enligt Anders Lie vid Vägverkets trafiksäkerhetsenhet i Borlänge innebär reno-
veringen av befintliga 13-metersvägar till trefältsvägar med vajer som mitträcke
och breddade vägkanter ett stort steg framåt för säkerheten. Vajern klarar att
fånga upp ett fordon med en hastighet av 100 kilometer i timmen.

Conny Bergman, ordförande i yrkesförarrådet i Gävleborgs län, befarar
många smällar i flaskhalsarna som uppstår när vägen ändrar bredd.

–I det här länet ska vi tydligen vara försökskaniner. Jag och grabbarna som
ligger ute och kör långtradare befarar att olyckorna kommer att öka, och det har
vi framfört till Vägverket.

Trafikpolisen Sven-Erik Gidlöw i Gävle berättar om resultatet av video-
filmningar på E4-sträckan som är under ombyggnad.

–Fortsätter bilisterna köra lika slarvigt och fort som i dag hamnar många i
vajern när trefältsvägen är klar. Vi har haft drygt tusen hastighetsöverträdelser
de senaste 15 månaderna. Vi accepterar vajerräcke som princip men bara på
fyrfältsväg, säger han.”

I maj förmedlar Arbetarbladet en annan synpunkt54:
” Göran Nilsson på VTI, anser att olyckorna kommer att bli fler när E4 blir

trefältsväg. Ändå tror han att trafiksäkerheten kommer att öka. Det kommer att bli
fler men lindrigare olyckor. Med tre filer och ett mitträcke anser Nilsson att det
blir trångt på vägen och svårare för bilisterna att styra undan eventuella hinder.
Vajerräcket kommer att fungera både som bov och räddare. Risken är stor för att
många bilar kommer att köra in i vajern.

Längre fram planerar Vägverket att höja hastigheten till 110 km/h. Då tror
Nilsson att det blir problem. ’Den här typen av väg klarar inte av såna hastig-
heter, ska man köra i 110 km/h får man först bygga om till motorväg’.”

En vecka senare har en chaufför polisanmälts efter att ha mejat ner ett 50-tal
stolpar i det nya mitträcket.

I maj tar Dagens Nyheter55 fasta på en teknisk nyhet förmedlad av Gefle
Dagblad. Den innebär att man sätter upp elektroniska omledningsskyltar för att
när man måste stänga av vägen snabbt kunna flytta över trafik på väg 583, den
gamla E4:an.
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Storhelger föranleder kvällstidningarna att varna för farliga vägsträckor.
Expressen56 utfärdar en varning inför midsommartrafiken. Bland de sträckor man
varnar särskilt för är E4 norr om Gävle: ”Ny trefilig motorväg, Gävle–Axmar-
tavlan. Ingen vet hur den fungerar vid hård trafik. Alternativ: gamla E4 från
Gävle.”

En särskild prövning erbjöd sedan snöovädren i början av december 1998, då
bland andra E4 vid Gävle måste stängas för trafik. Därmed fick man verkligen
testa möjligheterna att röja snö med det nya mitträcket på plats. Gefle Dagblad
meddelar57:

”Den så kallade vajervägen från Gävle norra trafikplats och 14 km norr ut var
helt röjd med snöslungor. Det fanns kanske en decimeter snö kvar på varsin sida
av räcket. Stolparna var nerrivna på två längre sträckor medan enstaka vajer-
stolpar böjts här och där, både mitt i vägen och på de platser där det finns
vajerräcke mot dikeskanten.”

I januari 1999 varnar samma tidning58:
”För tidigt ropa hej om vajervägens förträfflighet.
Det har inte hänt en enda olycka med allvarliga personskador på de 14 kilo-

meter av E4 norr om Gävle sedan vajerräcket blev klart. Men man bör passa sig
för att dra förhastade slutsatser om detta. Vajerräcket har trots allt funnits bara
under 6 månader. Trots att vägen varit olycksdrabbad (21 dödsoffer under en
tioårsperiod) får man inte glömma bort att det har varit långa luckor mellan de
olyckor som tagit människoliv.”

Motorcyklister reagerar något senare. Göteborgs-Posten återger följande med-
delande från TT59:

”De vajerräcken som Vägverket sätter upp på och längs vägarna måste ut-
värderas ur ett motorcykelperspektiv. Det kräver Sveriges Motorcyklisters
Centralorganisation (SMC). Vajerräckena finns bland annat på motortrafikleden
E4 Gävle–Axmartavlan. De används som mitträcke och är på vissa sträckor även
uppsatta vid sidan av vägen.

–Vi tycker att det här är litet otäckt, tidigare sattes vajerräckena mellan kör-
fälten på motorvägar, i grus eller gräs i mittremsan. Men nu sätts de i asfalten,
vilket gör att vi kommer oerhört nära räckena, säger Per Johansson, informa-
tionschef på SMC.

Motorcyklisterna är rädda för att bli trängda mot räckena, fastna i stolparna
och dras omkull.”

4.3 Positiva omdömen
Sedan den nya utformningen av vägen Gävle norra–Axmartavlan varit i funktion
ett drygt halvår börjar de positiva rapporterna och reaktionerna dyka upp efter
nyår 1999. Diskussionen om att andra vägar skall förses med mitträcke börjar. I
mitten av januari 1999 refererar Svenska Dagbladet ett radioprogram60:

”Sedan mitträckena på E 4 mellan Gävle och Axmartavlan sattes upp i somras
har ingen dödsolycka eller olycka med svåra skador som följd inträffat. Under de
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elva föregående åren omkom 21 personer och 220 skadades på den aktuella väg-
sträckan.

Av olyckorna som skedde innan räckena sattes upp var 70 procent singel- eller
mötesolyckor, uppger P4-programmet ”Efter tolv” på lördagen. Sträckan mellan
Gävle och Axmartavlan är 32 kilometer lång och längs 14 kilometer finns räcken.
Sammanlagt har ett 20-tal incidenter skett då både lastbilar och personbilar kört
in i räcket som hindrat fordonen att komma över på fel körbana.

Vägverket har planerat att ytterligare fem vägsträckor ska få mitträcken. På
grund av minskade anslag riskerar flera av projekten att skjutas på framtiden.
Detta trots den svåra dödsolyckan mellan Smedjebacken och Fagersta där åtta
personer omkom.”

Fler olyckor bidrar till diskussionen om mitträckets roll. I Arbetarbladet åter-
finner vi följande notis61:

”I och med olyckan i Karlskoga är det inte omöjligt att debatten om att flera
vajerräcken kommer upp påskyndas. Detta påstående kommer från Torsten Berg.
Vajerräcken är ett effektivt sätt att förbättra trafiksäkerheten och resultatet i
Gävle är hittills väsentligt bättre än Vägverket kunnat föreställa sig.

Däremot vill Torsten Berg inte uttala sig om vajerräcken hade kunnat för-
hindra den svåra olyckan i Karlskoga.

Jan Brandborn är nöjd med resultatet i Gävle, men han vill ha erfarenheter
från en hel vintersäsong innan han gör en djupare utvärdering. Om försöket med
vajrar mellan Gävle och Axmartavlan ger tillräckligt bra resultat planerar
Vägverket för ytterligare sex likadana projekt.”

I mars 1999 kommer riksdagens trafikutskott på besök. Gefle Dagblad rappor-
terar62 att trafikutskottets ordförande Monica Öhman (s) var mycket positiv till
vajerräcket efter ett besök på plats. Vajerräcken har diskuterats i utskottet.
Räckena tros vara något som har den – i vägsammanhang – sällsynta kombina-
tionen att vara ekonomiskt rimliga och samtidigt ge bättre trafiksäkerhet.

Vidare skriver tidningen:
”Monica Öhman och Sven Bergström tror att det vajerräcke som byggdes norr

om Gävle på försök, kommer att bli vanligt på svenska vägar.
–Vi får naturligtvis vänta på en utvärdering. Säkert finns nackdelar också. Men

det viktigaste vet vi ju, sedan vajerräckena byggdes på olycksbelastade E4 har
ingen dödsolycka inträffat, konstaterade Monica Öhman.

Landshövdingen minns att många yttrade sig nedlåtande om vajerräcken när
idén först lanserades:

–Jag har trott på idén från början. Det räcker ju med att ha kört bil på den där
E4-sträckan och sett vansinnesomkörningarna för att förstå att räcket gör nytta.

Sven Bergström är kritisk till att räcket bara gav tre körbanor. E4 skulle räcka
för dubbla körfält i båda riktningarna.

–Framtiden är inte fler motorvägar, pengarna finns inte. Vajerräcken kan bli
framtiden även på smalare vägar. ”
I april 1999 skall vinterdäcken av bilarna och hastigheten på sträckan Gävle–
Axmartavlan höjs åter till 110 km/h. Under 1999 förses ytterligare en etapp med
mitträcke. Mötesolyckorna är borta från vajerförsedda delar av vägen. Inga
allvarligare olyckor inträffar som kan ha med mitträcket att göra. Däremot kan
incidenter rapporteras där räcket hindrat svåra olyckor. VTI:s utvärderingar
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kommer ut. Vägverket annonserar att fler vägar skall byggas om på motsvarande
sätt. I november 1999 ägnar tidningen Motor trefältsvägen med mitträcke en lång
artikel. Ur den klipper vi följande63:

” Vackert Tingvall, det funkar. Mittvajer på allt fler vägar.
Från början var det inte många som tog förslaget på allvar. Sätta staket mitt i

vägen?
Experter av alla slag skakade på huvudet när Vägverkets planer på att bygga

mittvajrar på E4:an norr om Gävle blev kända.
–Det är viktigt med uppfinningsrikedom när inte pengarna räcker till, säger

Claes Tingvall.
I dag är det nog många som är glada att vi vågade göra det här försöket.

Resultatet har varit glädjande positivt så här långt. Längs ett av våra värst
olycksdrabbade vägavsnitt har vi det senaste året inte haft en enda dödsolycka.
Claes Tingvall kläckte idén hösten 1995, föredrog den inför Vägverkets ledning
sommaren därpå, mötte en hel del skepsis men fick slutligen generaldirektörens
klartecken (’Jan Brandborn är en bra chef’).

Experimentet utanför Gävle har blivit så framgångsrikt att det väckt inter-
nationell uppmärksamhet. Studiedelegationer från Frankrike, Tyskland, Norge,
Finland och Korea har varit på besök för att få veta hemligheten hur man räddar
liv – och sparar pengar.”

Dagspressens rapportering vänds till alltmer positiva tongångar under 1999. Vi
låter Arbetarbladet summera64:

”E4 från Gävle till Axmartavlan, med sina omväxlande enkla och dubbla kör-
fält och med sitt vajerräcke, har blivit både säkrare och populärare än väntat.
Trots att 52 fordon under ett drygt år har kört in i vajerräcket efter sladd, punkte-
ring eller vindkast. 35 % av fallen berodde på ouppmärksamhet.

I VTI:s undersökningar har trafikanternas växling från ett till två körfält flutit
bra. VTI har också gjort enkätundersökningar som bekräftar den positiva bilden.
Sju av tio tillfrågade föredrar växlingen mellan enkla och dubbla körfält framför
den gamla vägens enkla fält. Fyra av tio vill ha vajerräcke mot 0,3 % i en tidigare
undersökning. Hela 60 % väljer vajerräcke om det ställs mot alternativet målade
linjer på en väg med omväxlande enkla och dubbla körfält.”

4.5 Bilden i pressen
Den enkla tolkningen av ovanstående sammanställning är följande. Olycks-
frekvensen på den aktuella sträckan, men även på andra 13-metersvägar, har länge
åtföljts av krav på motorväg. Vägverket och kommunikationsministern har flera
gånger fått förklara att de vägbyggnadspengar, som står till buds, inte räcker till
särskilt många mil motorväg. Den idé som Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör
säger sig fått 1995 faller i det sammanhanget direkt på plats.

Trefältsväg med mitträcke är en oprövad lösning och skepsis vad gäller
bilisternas beteende och möjliga nya olyckstyper (särskilt för motrocyklister) är
naturliga inslag bland de skeptiska rösterna. Dessa skäl till oro används ibland
som påtryckning för att åstadkomma riktiga motorvägar, eller åtminstone ”fusk-
motorvägar” med fyra fält och mitträcke.

                                                
63  Tidningen Motor  (http://www.motormannen.se/tidning/new_main.html). Artikeln är hämtad 3
april 2000. Ingen datering för när den skrevs eller las ut. Troligt datum: 19991102
64  00-01-12
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När den första sträckan på 14 kilometer norr om Gävle fått vara i bruk och inga
svåra olyckor inträffat och man dessutom med rimliga insatser klarat att röja
vägen efter en sällsynt svår snörik vecka börjar attityderna att vända. Det går att
påvisa att olyckor på andra håll kunde ha blivit lindrigare om mitträcke funnits.
Lovorden börjar dyka upp; likaså kraven på mitträcke på andra vägsträckor.
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5 Gävle–Axmartavlan – en intervjustudie
En tredje bild av beslutsprocessen, som ledde till ”livlinan på E4:an”, förmedlas
av intervjuer med ett antal deltagare i denna process. Syftet med studien är att låta
intervjupersonerna klargöra hur de själva upplevde händelseförloppet som
sedermera ledde fram till resultatet.

5.1 Metod
Urval och genomförande
I Borlänge, Gävle, Härnösand, Jönköping och Luleå intervjuades 18 personer.
Deltagarna representerade olika yrkesgrupper såsom vägingenjörer, vägdirektörer,
tekniker, konsulter, beslutsfattare vid Vägverket, trafikpolisen, ambulansförare
och räddningstjänsten. Förutom att de representerade olika yrkeskategorier så
ingick de också i de olika grupperna som tidigare belysts i kapitel 3: arbetsgrupp,
referensgrupp, projektgrupp och samrådsgrupp. Beslutsfattarna vid Vägverket
ingick inte i någon av dessa grupper men var involverade på andra sätt.

För att få klarhet i hur deltagarna upplevde händelseförloppet valde vi att göra
en rad olika djupintervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebar att
ett frågeschema användes samtidigt som intervjupersonen uppmuntrades till egna
reflektioner. Målsättningen med detta var att i möjligaste mån samtala på ett så
naturligt sätt som möjligt utan formella regler.

Varje intervju spelades in med hjälp av en bandspelare och tog cirka 1 timme.
Intervjuerna transkriberades och efter detta skickades ett utkast av intervjuerna till
deltagarna där de fick chans att kommentera och redigera utskriften. Därefter be-
arbetades och sammanställdes intervjuerna.

Resultatredovisning
Intervjupersonernas delaktighet i projektet beror till stor del på vilken, eller vilka,
grupper de representerar. I denna redovisning har vi därför delat in dem i fem
olika grupper: arbetsgrupp, referensgrupp, projektgrupp, samrådsgrupp och be-
slutsfattare vid Vägverket. I vissa fall kan en och samma person representera mer
än en grupp, detta gäller speciellt deltagarna i arbetsgruppen.

Resultaten redovisas som en sammanställning av intervjuerna där enskilda citat
återges i kursiverad stil. Citaten är i de flesta fall ordagranna men vissa korrige-
ringar har gjorts av språket för att öka läsbarheten.

Avsnittet är indelat i olika områden, först diskuteras problematiken med 13-
metersvägar, rent generellt, följt av lösningen på problemet. Därefter behandlas
deras egen och andras reaktioner på denna lösning. Detta följs av varför räcket
placerades på den utvalda sträckan och om det var några speciella händelser under
processen som de noterat. Samarbetet inom den egna gruppen men också med
andra grupper diskuteras. Detta följs av hur samtalet förlöpte inom den egna
gruppen och hur mycket man kunde påverka händelseförloppet. Slutligen belyses
deltagarnas uppfattning om utfallet och vad man lärt sig av projektet.

5.2 13-metersvägar, problematik och lösning
En rad olika studier hade visat att 13-metersvägar var speciellt olycksdrabbade.
En intervjuperson i referensgruppen menade att dessa vägar var livsfarliga och att
de skulle bort: ”Ja, 13-metersvägar är ju en typ utav vägar som jag egentligen vill
ha bort, dom är livsfarliga helt enkelt.”
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I och med att nollvisionen formulerats så blev denna problematik allt mer
påtaglig: ”Konsekvensen av nollvisionen var ju att vi i vårt dagliga arbete måste
arbeta för att nå detta. Därmed måste man även göra något åt 13-metersvägen
eftersom en stor andel utav människor blir dödade och svårt skadade där”.
Pressen att göra något radikalt åt detta kom från många olika håll men enligt en
person ”främst från medierna som kritiserade Vägverket hårt". Detta kunde enligt
en deltagare i referensgruppen ha varit en bidragande orsak till att man så snabbt
som möjligt måste presentera en lösning.

Då man studerat orsaken till dessa olyckor så kom man fram till att det mest
handlade om mötesolyckor. En haveriundersökning som gjorts visade, enligt en
person i referensgruppen, att 50–60 % av alla frontalkollisioner sker på 13-meters-
vägar. Det var en tydlig signal menade denna gruppmedlem, "det stora problemet
är frontalkollisioner på 13-metersvägar som måste förhindras". Därmed sökte
man en lösning som kunde förhindra att detta hände.

Lösningen på problemet
På ett tidigt stadium fanns mitträcken med som en möjlig lösning eftersom det
löste problemet med mötesolyckor. Enligt deltagarna i referensgruppen ansåg man
att mitträcke var det bästa alternativet. Det andra alternativet var att bygga en
motorväg men det skulle kosta alldeles för mycket. En intervjuperson förklarar:
”Internt diskuterades mycket om pengar och finansiering samtidigt som noll-
visionen diskuterades lika mycket.” Kostnaden var därmed inte helt oväsentlig i
detta sammanhang och en beslutsfattare vid Vägverket menade på att det låg i
tiden att göra saker så billiga som möjligt ”Hur man ska förbilliga grejer låg ju
med hela tiden.”

Lösningen på problemet med 13-metersvägarna blev därmed ett mitträcke.
Enligt en intervjuperson så innebar denna lösning att man nu anammat ett nytt för-
hållningssätt. Ambitionen var ju att mildra konsekvensen av en olycka snarare än
förhindra själva olyckan. ”Det spåret hade man ju aldrig riktigt kört i botten förut
eftersom det finns en gammal kultur hos alla väghållare, som jag har stött på i
alla fall, både i Sverige och på andra håll att man fokuserar på att bekämpa höga
olycksrisker. Det är liksom grundstrategien. Däremot har man varit väldigt dålig
på att hantera konsekvenser”.

Vilka som anses vara initiativtagare till denna lösning varierade och berodde i
viss mån på vilken grupp medlemmarna ingått i.

Enligt några personer med anknytning till Vägverket centralt var idén med
mitträcken inte ny utan hade börjat växa fram för cirka 10 år sedan: ”bland
forskare så har det ju alltid snackats mitträcken. Det som har hänt nu det är ju att
man har gjort någonting utav det. Så det går egentligen inte att spåra en upphovs-
person på det där sättet”. Andra som inte varit involverade i dessa diskussioner
trodde att idén kom från Claes Tingvall. Enligt en deltagare i projektgruppen var
"idén eller initiativet en del av Tingvalls nollvision". Detta var också något som
referensgruppen höll med om.

Claes Tingvall själv frånsäger sig detta och säger i stället: ”Vem som först kom
med idén – det går inte att säga – man sitter och pratar och resonerar och vrider
och vänder. Däremot var det en grupp som drev saken hårt – ja det var väl många
som trodde att jag liksom kom på detta. Det funkar ju aldrig så utan det växte
fram men under en ganska kort tid”.

En person i arbetsgruppen som kände till lösningen sedan tidigare ansåg ändå
att Claes Tingvall spelat en avgörande roll. Utan honom ”så är det tveksamt om
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inte den tröga vägverkskolossen hade dödad idén igen”. En annan deltagare
tillägger att det var först då Claes Tingvall gick till generaldirektören som saker
började hända. Det var då ”det började bli allvar. Före det så hade vi bara skissat
på att så här borde man kunna göra”.

När Claes Tingvall sedan presenterade idéen till generaldirektören för
Vägverket fann han det hela ”ganska omtumlande”. Hans första reaktion var att
det var en ”konstig idé men sedan när man började titta på den så fann man ju att
det var ju medicinen”. Någon tidigare lösning av detta slag kände de flesta inte till
även om en person i arbetsgruppen visste att något liknande prövats i Danmark.

Beslutet att genomföra förslaget med mitträcke togs sedan i ledningsgruppen.
Trots att det funnits många som var tveksamma till förslaget så reserverade sig
ingen. Enligt generaldirektören var man i inledningsskedet betänksam men man
ändrade sig då man gått igenom problematiken mera grundligt. En person som in-
gick i referensgruppen förklarade detta på följande sätt: ”eftersom beslutet togs av
generaldirektörn så var det ingen som lämnade någon form av reservation”. På
frågan om några varit negativa så svarade en deltagare på detta sätt: ”Det finns det
säkert. Det är jag helt övertygad om. Det är bara det att när generaldirektören
har tagit ett beslut då är man inte officiellt negativ”. Beslutet som fattades var
enligt samma person helt unikt och visade på mod ”högsta ledningen tordes ta ett
sådant här beslut samtidigt som det fanns väldigt många som sa att så här kan
man inte göra”.

Reaktioner på lösningen från deltagarna
Reaktionen från deltagarna i de olika grupperna var blandade men de flesta var
tveksamma. En person som ingick i referensgruppen drar sig till minnes ”Jag tror
inte det var någon, ja det skall jag låta vara osagt, men som jag minns det var det
ingen som var helt begeistrad av idén utan alla ställde sig nog ganska tveksamma
till det här”. I denna grupp var en del väldigt negativa "de var så negativa att de
nästan hoppade av diskussionerna för att de inte trodde på lösningen", berättar en
intervjuperson.

I arbetsgruppen var i princip alla negativa ”Första reaktionen var att det här
var dumt och så kan man väl inte göra”. Man noterade också att många var
väldigt försiktiga och kände misstro. Även i denna grupp så hotade en del med att
hoppa av ”Oh ja, oh ja det fanns dom som var mycket negativa och i stort sett
näst intill hoppade av så att säga diskussionerna för dom trodde inte på dom här
lösningarna”.

Då man diskuterade denna lösning mera ingående var man ganska säker på att
det inte kunde inträffa några mötesolyckor eftersom bilförarna inte kunde komma
över mitträcket. Däremot var man orolig för att det skulle inträffa följdolyckor,
"det kommer att hända andra typer av olyckor och de vet vi inte så mycket om",
menar en person. Man ansåg också att det kunde bli riskabelt då man skulle gå
över från två körfält till ett. Här befarade man att det skulle bli olycksan-
hopningar.

Man trodde också att det kunde bli stopp för andra bilister om det inträffade en
olycka och att räddningstjänsten skulle få svårt att komma fram till det havererade
fordonet.

Problem med drift och underhåll var en annan farhåga enligt en av deltagarna:
”Sen har man ju farhågor att det var vissa andra saker än sånt som ja beläggning,
framförallt gällde det underhåll, snöplogning osv. Saltning och sådant här och i
viss mån att reparationer skulle ställa till mycket stora problem”.
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En annan orsak till motståndet var enligt en person i arbetsgruppen att man
genom detta skulle skjuta den önskade motorvägen långt fram i tiden. ”Det är ju
många som gett dom signalerna att det aldrig blir någon motorväg om detta
etableras.” En annan person tillade ”sätter du upp ett mitträcke då tar du bort
dom svåra skadorna som egentligen är motivet till varför man bygger en motor-
väg”. Detta var också en utav anledningarna till att samrådsgruppen var lite åter-
hållsamma, de ville ju bygga motorväg i stället.

Sedermera insåg man att denna lösning nog var det enda alternativet eftersom
en motorväg skulle kosta alldeles för mycket. ” Jaa, det var väl det enda alterna-
tivet här eftersom en motorväg kostar ungefär 30 000 per längdmeter och för att
bygga om den här till en fyrfältsväg kanske skulle kosta halva den kostnaden. Om
vi säger 10–15 000 per längdmeter och dom pengarna fanns inte”.

Deltagarna i arbetsgruppen var överens om att man måste få ned antalet
olyckor vilket resulterade i att man enades om att stå bakom förslaget. ”Vi var ju
inte säkra på att det skulle lyckas men det man gjorde kunde inte bli sämre”.
Enligt en av deltagarna var det helt uppenbart att man skulle rädda liv.

Detsamma gällde deltagarna i referensgruppen: ”alla förstod att Vägverket var
tvungna att göra något åt olyckorna. Vi kunde inte låta folk dö utan att ha en lös-
ning på problemet". Och enligt en i arbetsgruppen så ställde sig alla, rent formellt,
både i arbetsgruppen och i referensgruppen bakom rapporten och därmed också
förslaget.

Reaktion från andra utanför grupperna
I likhet med reaktionen från grupperna var de som stod utanför väldigt negativa.
Till att börja med var i princip alla som gjorde sin röst hörd emot förslaget. En
person från arbetsgruppen drog sig till minnes: ”Vid den tidpunkten då var i
princip alla mot det här. Media var ju oerhört kritiska mot det här och Svenska
Vägföreningen i och med att man inte skulle bygga motorväg utan något annat
konstigt som man inte hade sett någonstans i världen”.

Enligt en av beslutsfattarna vid Vägverket så menade Vägföreningen på att
man nu skulle bygga ”snålvägar”. På det hela taget ”blev det ett herrans liv för
att befolkningen trodde ju då att då blir det inte någon motorväg och rent allmänt
ansåg man att det var en dumhet”. Samma person fortsätter "det fanns även
många utanför gruppen som t.ex. massmedierna, polis, räddningstjänst och poli-
tiker som ansåg att det var vansinnigt att utreda och bygga ett mitträcke". Även
yrkesförarna och NTF anslöt sig till denna skara. Detta var något en av deltagarna
kunde förstå eftersom de ville ha en högklassig väg. Många betraktade lösningen
som ett provisorium.

Men man var också orolig för att mitträcket skulle orsaka fruktansvärda
olyckor. Man sa ”att folk kommer att dö när det här snörper ihop och går över
från 2 körfält till ett. Då kommer folk att dö, dom kommer att fastna i vajrarna
och det blir det ena än det andra. Man ansåg också att det skulle vara omöjligt att
åka på en sådan väg”. Det spekulerades om alla möjliga typer av följdolyckor "att
bilarna kunde hamna mellan dragfordon och släp". Det var verkligen en tid då
alla sade sitt förklarar en medlem i projektgruppen. En person i referensgruppen
sammanfattar det med att man verkligen målade ”f-n på väggen”.

På det hela taget var det enligt en av deltagarna i arbetsgruppen ”rätt kärvt
faktiskt”. Men trots detta drev man frågan vidare eftersom man enligt samma
person var envisa men också för att man trodde på idén. Enligt arbetsgruppens
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medlemmar kunde man inte vänta på att de negativa rösterna skulle tysta utan
man måste sätta gång ändå. Ett beslut som man fattade ”i en omgivning av kritik”.

En av beslutsfattarna vid Vägverket menade på att man inte kunde vänta i
oändlighet på att få bekräftelse utan ”man måste trycka på knappen någon gång.
Vi satte igång programmet efter ett års erfarenhet, och det är mycket kort tid”.

En annan anledning till att man så pass raskt startade projektet, trots all kritik,
var enligt en person som ingick i arbetsgruppen, nollvisionen, som både Claes
Tingvall och Ines Uusman drev väldigt hårt. Därmed var det viktigt att ”man
åstadkom kraftfulla trafiksäkerhetsresultat”.

5.3 Den fortsatta utvecklingen i projektet
Samtidigt som man fattat beslutet att gå vidare var man ändå medveten om att
man hade många kritiska ögon riktade mot sig. Man var på ett tidigt stadium
väldigt noga med att projektet skulle följas upp och att man inledningsvis inte
skulle sätta upp vajer på hela sträckan. Men man ville inte att sträckan skulle
kallas försökssträcka eller provsträcka. Anledningen till detta, enligt en person i
arbetsgruppen, var rädsla, man var helt enkelt ”rädd för journalisterna och att
dom skulle säga att nu prövar ni med människors liv som insats. Man var väldigt,
om jag säger det, väldigt rädd för reaktionen från massmedia”.

Man tog också kritiken mycket allvarligt och under mötena diskuterade man
den väldigt ingående. Projektgruppens medlemmar, liksom arbetsgruppens, tog
kritiken och motargumenten på allvar. Man oroade sig också mycket över mass-
mediernas makt att påverka allmänheten.

På det hela taget var det oerhört viktigt att projektet lyckades. I detta avseende
var utredningsarbetet mycket viktigt. Enligt en deltagare hade man gjort ett
”gediget utredningsarbete och utan det hade man aldrig omsatt det i praktiken.
Kulturen på Vägverket är sådan att man ogärna gör något som ingen annan har
gjort förut och det innebär att utredningen är fruktansvärt viktig och central”.

Anledningen till att Gävle–Axmartavlan blev den sträcka man först valde
I utgångsläget diskuterades en rad olika sträckor men då det kom till sin spets så
drog sig många ur. Enligt en beslutsfattare vid Vägverket så sa alla: ”vi vågar nog
göra det någonstans men inte här för det passar inte” och det var ”efter ganska
långa diskussioner som man kom fram till att man skulle pröva det här norr om
Gävle”.

Denna sträcka, vilken av massmedia kallats ”dödens väg”, hade en särskild
historia eftersom det under många år inträffat en rad oförklarliga dödsolyckor.
Inom samrådsgruppen var man överens om att mötesolyckorna var ett problem på
sträckan. "Det är också anledningen till att Gävle–Axmartavlan har kallats för
dödens väg", menar en av deltagarna. Att många frontalkrockar förekommit
kunde bero på att landskapet var enformigt och att det inte fanns möjlighet att
stanna efter vägen. Problemet med 13-metersvägen var också att den var smal.
"Körfältet var så smalt att om föraren pratade i telefon eller tittade bort en
sekund, så kunde bilen plötsligt åka i motsatt körfält", menar en annan person.
Siktsträckan var också enligt gruppmedlemmarna diffus. Det kunde vara svårt för
föraren att bedöma om det fanns tillräckligt med sikt vid omkörning. Detta för-
värrades vid dåligt väder, samtidigt som hastigheten var hög. Därmed pekade man
på en rad olika orsaker, men eftersom frontalkrock var ett stort problem kunde
man inte utesluta att det också förekommit självmord.
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Enligt en person i referensgruppen debatterades dessa olyckor flitigt i pressen
och man undrade också varför Vägverket inte gjorde något.

Huvudkontoret bestämde sig ganska tidigt för både lösningen och placeringen
av mitträcket. "Eftersom det var den svåraste vägen i landet så beslöt man att
göra försöksobjekt och placera räcket på sträckan Gävle Axmartavlan", berättar
en medlem i arbetsgruppen. Skälet till att huvudkontoret valde denna sträcka
berodde på tre faktorer, "för det första var det väldigt mycket olyckor, för det
andra var det motortrafikled och för det tredje var det ganska lätt att komma över
mark". Det sistnämnda berodde på att sträckan låg inom det statliga vägområdet.
Enligt en person i arbetsgruppen medför detta att rent juridiskt behövde man inte
blanda in någon extern part. Trots detta så hade man nog enligt samma person
avslutat projektet om kommunen eller länet varit motståndare. Men i detta fall var
regionchefen i området positivt inställd till projektet eftersom han under en längre
tid "letat med ljus och lykta efter någon åtgärd som kunde förbättra situationen".
Enligt en beslutsfattare vid Vägverket var en annan viktig orsak att man inte
planerat att bygga om denna väg till motorväg inom den närmaste framtiden.

På det hela taget var de flesta överens om att denna sträcka var ett väl valt
objekt. Enligt en gruppmedlem fanns ”det nästan ingen bättre sträcka”.

Urvalet och arbetssättet i de olika grupperna
Arbetet i arbetsgruppen påbörjades då man fortfarande diskuterade problematiken
med 13-metersvägar. Enligt en intervjuperson var det Vägverket som satt samman
gruppen så att ”man kompletterade med regional personal, någon från trafik-
säkerheten, miljöenheten, teknikchef som var intresserad av just väghållning. Det
var några som ringde runt och kollade lite om vilka som hade tid och så där
också”. I arbetsgruppen fanns det tekniker som har lång erfarenhet av projekte-
ring. Arbetsgruppen arbetade för att ta fram just den här typen av lösning. "Det
var t.ex. en person som var kännare på vägräcken och som berättade att förut-
sättningen för att ha den här typen av räcke skulle klara av påkörningarna var att
det finnas en viss bredd på mittremsan för att det blir en utböjning då när bil-
förarna kör på mitträcke och för att motsatt trafik inte ska påverkas för mycket”,
förklarar en av intervjupersonerna.

I början av projektet bestämde arbetsgruppen att träffas varje månad, sedan när
mitträcket var uppställt valde gruppen att träffas en gång i halvåret. "Vi bildade
två tremannagrupper som tog fram kostnader, lösningar och gjorde små egna
utredningar som de föredrog för den gemensamma gruppen då vi träffades", för-
klarar en gruppmedlem.

Arbetet i referensgruppen startade ungefär samtidigt som arbetsgruppens. Med-
lemmarna blev, enligt en person, kontaktade när huvudkontoret ansåg att något
behövde göras åt dessa vägar. Gruppen träffades med jämna mellanrum. Till
skillnad från arbetsgruppen arbetade inte referensgruppen praktiskt med frågan
utan skulle ta fram förslag om hur arbetet skulle utföras och till vilken kostnad.
Detta underlag lämnade man sedan över till beslutsfattarna. Enligt en annan
person försökte man ”hitta olika lösningar, standardförslag, hur man skulle
standardisera lösningar, utformningar, målningar, hur reflexer skulle sitta på
mitträcken osv.”

I projektgruppen ingick det, i likhet med arbetsgruppen, personer som arbetade
med vägutformning på Vägverket. Gruppen valde att träffas en gång i kvartalet för
att stämma av.



68 VTI rapport 484

Samrådsgruppen bestod av representanter från polisen, räddningstjänst,
Assistanskåren och ambulanspersonal. Den sistnämnda gruppen blev involverade
väldigt sent vilket var en miss. En intervjuperson tyckte att det var underligt men
trodde att det berodde på dålig kunskap ”man visste inte att ambulansverk-
samheten inte var kopplad till räddningstjänsten”. Gruppens uppgift var att lösa
vissa tekniska frågor.

Samarbete och diskussion inom den egna gruppen
Till att börja med kände sig deltagarna i referensgruppen ”tvingade att delta i den
här diskussionen som man egentligen tyckte var ganska fånig”. Detta innebar
också att medlemmarna i gruppen drog åt olika håll. I vissa fall kunde man inte
komma överens och då var det några som ville rösta. Enligt en person var det
viktigt att man inte tvingade fram någon form av konsensus genom att rösta.
Istället presenterade man de olika alternativen som sedan beslutsfattarna fick ta
ställning till. Då olika problem uppstod försökte man arbeta igenom dessa grund-
ligt. Många var ju själva negativa i början och därmed jobbade man, enligt en
person, även med sin egen process. Man kan därmed säga att diskussionerna inte
enbart handlade om att övertyga andra utan även sig själv. I övrigt var det inte
några större problem med samarbetet i gruppen: "Det var en positiv respons på
våra möten", förklarar en av deltagarna.

I arbetsgruppen var det enligt en person ”många och långa diskussioner om
pengar och finansiering”. Men man ”tjafsade” även mycket om utformningen
och det gick åt mycket kraft på att hålla ned ambitionerna. En annan sak som
kunde upplevas som tröttsamt var alla kommentarer och synpunkter ”vi hade
hållit på oändligt länge och vänt på varenda jävla sten” och då kunde man sedan
enligt samma person ”stöta på folk som kommer in sent och säger har du tänkt på
det – har du tänkt på det?”. Trots detta var det en av de intervjuade som menade
på att det var viktigt att diskutera länge och ingående eftersom det ju var deras
uppgift att ”övertala samrådsgruppen om att det här var en bra idé”. Så även om
processen upplevdes av vissa som tjatig och oändlig så kunde man även se någon
poäng med detta. En annan person ansåg också att det ökade deras egen kunskap:

”Genom att man var flera personer så får man ett bredare perspektiv på saker
och ting. Man får saker och ting belyst framför allt kanske vissa områden man
inte självt tänkt på. Vissa saker växer fram under diskussioner och själva arbetet.
Så därför är det ju viktigt att man inte är för snäv inom gebitet. Ibland är det bra
att ha någon hjälp utifrån, som inte har jobbat med dom här och som förut-
sättningslöst ställer, kanske många gånger dumma frågor, men dom är kanske
inte så dumma ibland”.

Rent generellt ansåg man att samarbetet fungerade bra i arbetsgruppen och att
"det var högt i tak.”

Projektgruppens medlemmar ansåg också att samarbetet var öppet och positivt.
"Det var öppna samtal och givande diskussioner. Från början var det många i
gruppen som var lite skeptiska och därför var vi lite återhållsamma", berättar en
intervjuperson. Trots återhållsamheten i början av projektet var man överens om
att det var mötesolyckor som var riktigt svåra och allvarliga. Man var också
överens om att projektet inte var ett experiment utan "det var ett viktigt projekt
och vi skulle utvärdera effekten av ett mitträcke som kommer att rädda liv". Enligt
dem fanns det vissa som försökte dominera. Trots detta ansåg man att varje
medlem måste få komma med förslag för att någon form av alternativ lösning
skulle nås.
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Det intrycket beslutsfattarna fick av samarbetet och diskussionerna i grupperna
var att ”diskussionerna som fördes i de mindre grupperna var tillräckliga. De var
väldigt ingående för det stöttes och blöttes ju under många veckor och månader”
och ” Det finns få projekt som är så ordentligt genomlysta och belysta därför att
man har liksom letat efter alla tänkbara svagheter. Allt från kostnader till ut-
formning”.

Samarbete och diskussion med andra berörda parter
Då det gällde samarbete och diskussion med andra berörda parter ansåg en utav
beslutsfattarna att diskussionen med framförallt vägutformningsfolk inte varit till-
räckliga. Projektgruppen lyfte fram att man missat att informera ambulansperso-
nalen.

Referensgruppen menade också på att samarbetet mellan de olika grupperna
kunde ha fungerat bättre. Flera gruppmedlemmar ansåg att man borde ha lyssnat
mer på räddningstjänsten och de som körde utryckningsfordon.

Då det gällde diskussionerna med de olika organisationerna så fungerade de
inte alltid så bra enligt en av deltagarna. De kunde vara väldigt tidsödande och
mycket tid lades ned på smådetaljer. En orsak till detta var att de olika grupperna
inte alltid var överens om vilka åtgärder som skulle tillämpas "Vissa ville t.ex. an-
vända en viss typ av åtgärd för att stärka den egna organisationen, lokalpoli-
tikerna ville ha mer anslag till sin verksamhet osv.", berättade en. Enligt en annan
kunde man lätt hamna i ett ”politiskt käbbel. För dom ville alla ha mer anslag till
sin egen verksamhet”.

Arbetsgruppens medlemmar ansåg att man var väldigt lyhörd och att man för-
sökte ta hänsyn till olika synpunkter. "Vi skrev ner alla frågor och diskuterade
dem", förklarar en person. Detta ledde i förlängningen till, enligt samma person,
att de mest negativa senare blev positiva.

Det fortsatta arbetet inom de olika grupperna kom sedan främst att handla om
utformningen av sträckan samt finansieringen.

Diskussion om utformningen av sträckan
En rad olika frågor om utformningen men även driften av vägen diskuterades
flitigt. I arbetsgruppen diskuterades bland annat körbredden av vägen och hur bred
mittremsan skulle vara. Skulle man klara detta på 13 meter eller måste vägen
breddas till 14 meter var en av frågeställningarna. Man försökte även göra det
lättare för breda transporter att ta sig fram. Frågan om drift och underhåll kom
också upp ”Vi diskuterade driftfrågorna en hel del eftersom vägen redan var
besvärlig att sköta”. En annan problematik var placeringen av 2+1 fälten, skulle
de ligga på en raksträcka eller i en kurva? I viss mån kunde man förlita sig på
tidigare erfarenheter men samtidigt fick man gissa eftersom lösningen ju var helt
ny.

I referensgruppen diskuterade man, enligt en person, mest bredden på vägen.
Detta var inte alltid så lätt eftersom man i likhet med arbetsgrupp insåg att man
hade väldigt liten kunskap. En person sammanfattar detta: ”Det är väldigt mycket
tro, vi har hållit på massor med det här och ingen vet ju vad som är rätt eller fel.
Förmodligen påverkar det inte bilisterna ett dugg utan är mer en teknisk sak”.
Även drift och underhåll diskuterades, "Driften diskuterade vi en hel del framför
allt snöplogningen men även saltningen och reparationen som kunde ställa till
stora problem, eftersom, man är tvungen att stänga av ett helt körfält", berättar en
annan person.
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En viktig uppgift enligt deltagarna i samrådsgruppen var att finna en lösning på
vissa tekniska frågor. Detta kunde gälla hur vägmärkesdelen skulle se ut, var
reflexerna på mittstolparna skulle placeras m.m.

En av deltagarna ansåg att man var orolig för två saker. En var att det skulle
dyka upp nya olyckor och den andra att man skulle förlora kontrollen över kost-
naderna. Skulle projektet bli en framgång så måste den också bli billig enligt
samma person. Detta innebar att diskussionen om utformningen var starkt kopplad
till kostnaden. Enligt en av deltagarna i arbetsgruppen så handlade det i stort sett
om att ”sätta upp en vajer emellan dom här två+ett körfälten. Några åtgärder i
sidoområdena skulle snabbt få kostnaderna att rasa i höjden”. Enligt en av del-
tagarna i arbetsgruppen var problemet att ju mer man försökte lösa ju mindre
kostnadseffektivt blev det. ”Till slut blir det för dyrt. Sätter du igång och breddar,
bygger räddningsvägar, gång- och cykelvägar kostar det snabbt 10 000 kronor
metern och då är det plötsligt mycket tveksamt”. Detta var också en anledning till
att man la ned projektet med 4-fältsvägen. Det skulle kosta mer än vad budgeten
tillät och enligt en medlem i projektgruppen ”bestämde sig chefen för att den
billigare och sämre varianten skulle väljas”. Trots detta kände man inte någon
större press på sig att hålla sig inom kostnadsramarna eftersom ”det var så själv-
klart att det skulle vara så billigt som möjligt då”.

Nästa fråga var hur mycket intervjupersonerna ansåg att de kunde påverka
processen.

Påverkan på processen
Arbetsgruppens medlemmar ansåg att de var väl underrättade. Under arbetets
gång gjordes ett flertal justeringar från utgångskonceptet. Trots detta ansåg en
person att "det var väldigt centraliserat och det var en hel del saker som redan var
beslutade om". Av denna anledning kunde det vara svårt att påverka men däremot
inte hitta adekvata lösningar, menar samma person. Trots att de inte fattade några
beslut så ansåg en annan att de kunde ha stoppat projektet. ”Om vi hade kommit
fram till i den här gruppen att det inte var någon bra ide, då hade det väl blivit
mindre sannolikt att det hade genomförts”.

I likhet med arbetsgruppen ansåg referensgruppen att det var svårt att påverka
besluten men att de var väl underrättade. En medlem ansåg att besluten egentligen
redan var tagna innan grupperna formades. "Vi kunde inte påverka mycket. Det
var självklart att det skulle bli en mittbarriär och sedan var det bara frågan om
detaljer med sidoområden. Hur vi skulle göra sidoområden, ska man rensa dem
eller ska man sätta upp räcken?”

Projektgruppen ansåg inte att de som grupp kunde påverka speciellt mycket. I
stället valde man ut några företrädare som skulle föra dialogen vidare i gruppens
namn. Detta fick dem att känna sig trygga ”eftersom de visste att de framförde
våra åsikter”, menar en av intervjupersonerna.

Enligt samrådsgruppen fanns det inte mycket att diskutera eftersom besluten
som handlade om hur och var mitträcket skulle placeras redan var bestämt innan
grupperna formades. "Det man skulle enas om var detaljerna som visserligen var
väldigt viktigt", anser en person. Därmed ansåg man att man ändå kunde vara med
och påverka "Våran önskan var att vägen skulle utökas med en meter och det
gjorde man. Samtidigt fick vi vara med och påverka hur vägens sektion skulle
delas upp. Vi hade bra kontakt med Vägverket", förklarar en intervjuperson.

I samband med att man arbetade med projektet ändrades deltagarnas uppfatt-
ning om mitträcken. Under arbetets gång övertygades många i arbetsgruppen om
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att mitträcke var en bra lösning. "När sträckan målades som en trefältsväg och det
visade sig att trafikanterna blev väldigt belåtna, ändrades min inställning. Det
kändes inte fel att sätta en mittbarriär. Utifrån trafiksäkerhetssynpunkt var det
definitivt positivt", förklarar en medlem. En annan medlem i referensgruppen som
i början av projektet ansåg att det var en dålig lösning ändrade sig så småningom,
"Man blev så småningom mer och mer insatt och då blev jag snabbt övertygad".
Samma person ansåg att det var ett bra initiativ av Vägverket, " alla bara klagade
på Vägverket, att de inte gör något åt sträckan samtidigt som olyckorna händer
varje dag.

Då väl mitträcket kommit upp och de förutspådda olyckorna inte inträffade
ändrades även allmänhetens och medias uppfattning. Enligt en medlem i arbets-
gruppen vände det från negativ till positiv på ungefär ett halvår. Därmed kunde
man konstatera att det varit en lyckosam strategi ”medierna vände och var
positiva. Och det innebär ju att strategin var lyckad. Jag tror t.o.m. att Svenska
Vägföreningen kan säga att det var bra ur säkerhetssynpunkt”. En annan person i
referensgruppen drog sig till minnes hur det var innan räcket kom upp och vad
som sedan hände efteråt:

”Vid Tylösandsdagarna krävde en massa journalister Janne Brandborns av-
gång därför att han hade gjort det här med mitträcken. Sen gick ju hösten och
vintern och allt det här och då visade det sig att våra vildaste förhoppningar på
olycksreduktion var överträffad det var ju ingen som blev svårt skadad. Många
kör in i räcket och fastnar i det och fastnar på olika sätt men ingen blir skadad. Så
ett år senare på samma Tylösandsdagar som året därpå krävde man återigen
generaldirektörens avgång men då var det för man inte satte upp mer räcken än
man gjorde”.

Projektet hade då denna intervjustudie genomfördes varit igång under cirka
4 år och nästa fråga till deltagarna handlade om vad de själva ansåg om utfallet.

5.4 Utfallet av projektet
Enligt arbetsgruppens medlemmar var det en bra lösning eftersom trafiksäker-
heten ökat kraftigt. "Det har fungerat väldigt bra hela tiden…….Det blev mer än
vad vi hade räknat med", berättar en av deltagarna. Visserligen skulle man kunna
ha gjort vissa saker bättre och självklart fanns det barnsjukdomar som man inte
räknat med. ” En del har man väl kunnat rätta till och andra saker får man väl
leva med tills vidare. Där har du ju bl.a. på tok för smala körfält i enfälten. För
nära till broar, stora risker för påkörning av räcken. Men det var inte genomtänkt
från början så man var tvungen att stänga av hela vägen vid en svår olycka. Då
skulle man utnyttja gamla E4:an, vilket ställde till stora problem för man hade
inte tagit hänsyn till de boende längs den gamla vägen”. Trots detta ansåg man att
lösningen borde få en vidare användning även om man inte ville att lösningen
skulle vara permanent. ”Det får inte bli permanent om jag får utrycka mig så utan
det är en tillfällig lösning tills man får medel att bygga dom här till högklassigare
vägar”, menade en av de intervjuade.

Även deltagarna i referensgruppen var klart positiva till lösningen och det
fungerade bättre än de vågat hoppats på. Enligt en person trodde man att
olyckorna skulle minska med 50 % men sedan visade det sig att de gick ned med
hela 100 %. En annan gruppmedlem ansåg att mitträcket löste mötesproblema-
tiken och att "det blivit en oerhörd succé". Men trots succén kunde man genom-
föra vissa förbättringar. "Det är sådana små saker som vi egentligen visste om
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men vi föll för olika argument och fullföljde inte vår egen idé", menar samma
person. Enligt referensgruppens medlemmar hade olyckorna försvunnit medan
egendomsskadorna har ökat. Det fanns flera orsaker till detta: "dels har vi fått
ökad trafik, särskild tung trafik och så har vi fått ökade hastigheter”.

Både deltagarna i arbetsgruppen och referensgruppen menade på att lösningen
kunde ha blivit billigare. En person pekade på att den beslutade målnivån var svår
att hålla. Han drog en parallell med heminredning och tapetsering. Då byter man
många gånger också ut gardinerna även om detta inte var meningen från början.

Projektgruppens medlemmar ansåg också att lösningen var bra eftersom de
svåra olyckorna som man oroats för inte inträffade. Val av sträcka var en av
orsakerna till att resultatet blev så bra enligt en person "det är en orsak till att den
har lyckats så bra, att det har blivit ett bra resultat. Om vi hade valt att genom-
föra detta på ett avsnitt med dåliga förutsättningar, då hade vi fått mindre bra
resultat”. Men trots detta ansåg man att vägen kunde ha gjorts bredare så
transporter lättare kunde komma fram.

Samrådsgruppens medlemmar ansåg att det var den bästa lösningen eftersom
det var en mycket olycksdrabbad sträcka. Men det är också viktigt för ambulansen
att komma fram till den olycksdrabbade platsen. "Tillgodoser man det så finns det
inget negativt att säga om själva vajerräcket", förklarar en gruppmedlem.
Ambulansförarna var positivt inställda till mitträcket "det är mycket mindre
olyckor och det känns otroligt positivt. Vi hade inte bra trafikolyckor utan även
vanliga olyckor". Polisen har också lagt ner mycket arbete på den här sträckan.
"Vi har haft hastighetskontroller både med civila bilar och målade bilar. I början
var det påkörningar av vajerräcken varje dag, nu är det var 14:e dag". Enligt
polisen har bilisterna skärpt sig mycket dels för att vägen är smal. Speciellt
skärpta måste bilisterna vara när det är mörkt och det regnar "minsta felsteg på
ratten då kan man åka i så att man skadar bilen men mer än så blir det inte". En
annan gruppmedlem menar på att "de olyckor som har uppkommit så har räcket
hindrat en frontalkollision".

En utav beslutsfattarna kunde också konstatera att utfallet blev bättre än man
hoppats. ”Det gick ju förbluffande bra. Mycket bättre än jag hade trott faktiskt.”
En annan höll med om detta men menade ändå på att den blev för dyr: ”Den första
sträckan blev ganska dyr eftersom det skulle byggas rastplatser och det skulle till
en massa grejer. Det var det jag menade med overkill”. När han sedan reflektera-
de över tidsförloppet så kunde han konstatera ”Jag tror det är få saker egentligen
som har gått så fort. Då man var mitt inne i det så tyckte man ju att det var mycket
sirap. Men i efterhand så måste jag säga att det är få gånger som en så pass
konstig ide, som den här trots allt är – får ett sådant genomslag”.

Slutligen några reflektioner över vad man lärt sig av projektet.
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5.5 Lärdom av projektet
Först och främst menade två olika personer på att man inte skulle vara för rädd för
kritik och att ”man ska ha lite mer is i magen när man ger sig in i sådana här
saker”. En annan lärdom var att man bör arbeta mycket med att få både allmän-
hetens och massmedias förtroende. Detta var enligt en person mycket viktigt om
man skall lyckas med liknande projekt. Enligt en annan av de intervjuade så var
samråd väldigt viktigt speciellt då man skall införa något nytt. ”Alla måste vara
med som kan ha någon uppfattning. Där ser vi precis samma process ute i kom-
munerna nu när man bygger om enligt ”lugna gatan” med gupp och rondeller.
Har man inte med alla intressenter i det här då blir det ett jäkla liv”.

Förutom samråd borde man ha varit mera lyhörd, ”man borde ha lyssnat
bättre” och att man skall sträva efter ett successivt införande. Enligt samma
person skulle detta öka trovärdigheten. Man menade också att dialogen skulle
fokusera mindre på det tekniska och mera på syfte och mål med det man tänker
göra.

För många var detta ett projekt likt många andra men enligt en medlem i
referensgruppen var det ändå lite annorlunda. ”Ja lite annorlunda var det genom
att det inte fanns så att säga en fast lösning på hur resultatet skulle se ut. Det var
ett intressant jobb att delta i det måste jag säga. Lite av ett annorlunda jobb”.

För en annan person bådade detta projekt gott för framtiden eftersom det
bevisat att det är möjligt att genomföra även stora projekt inom en rimlig tids-
period. Det han lärt sig var ”att det faktiskt går att åstadkomma förändring. Det
är ju nu ungefär 7 år sedan vi började skissa på själva grundprinciperna och att
det på en 7-års period faktiskt kan hända så mycket tycker jag är lovande för
framtiden”.

Slutligen en intervjupersons fundering om hur beslut fattas: ”Beslut – i grunden
är det ju en väldigt konstig organisation när det gäller hur beslut fattas. Det
kanske är normalt i och för sig. Det liksom växer fram någonting annat än vad
man egentligen utgick ifrån… saker snarast blir till”
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6 Processen summerad
Här ges en sammanhållen bild av den beslutsprocess, som redovisas på basis av
olika källor i kapitlen 2–5. Utöver sammanfattningen görs vissa tolkningar av vad
som förevarit. Möjligheterna att utvinna kunskaper för framtida beslutsprocesser
diskuteras i kapitel 7.

Den mest påtagliga egenskapen hos beslutsprocessen är inte så mycket
problemets art – trafiksäkerhet på våra vägar – utan det faktum att det fanns en
dominerande idé om hur en stor del av säkerhetsproblemen borde lösas. En annan
egenskap ligger i utfallet av processen. Lösningen, som prövades på E4 norr om
Gävle, har kommit att följas av ett stort antal likartade projekt redan innan det att
den sista delen av sträckan Gävle–Axmartavlan var färdig år 2000.

Det är frågan om en process där en ny lösning reducerar ett gammalt problem,
som blivit särskit aktuellt vid mitten av 1990-talet, nämligen trafiksäkerhet.
Mycket av processen handlar om att pröva och utveckla idén om att separera
mötande trafik på 13-metersvägar med hjälp av ett mitträcke, en ”livlina”. Det
handlar därvid om att vinna acceptans för idén inte bara inom Vägverket utan
även hos andra intressenter, inte minst hos trafikanter och allmänhet. Projektet
Gävle–Axmartavlan blir det exempel, som visar på lösningens sätt att fungera i
praktiken.

Sammanfattningen söker lyfta fram både det specifika med denna innovativa
process och det mer allmängiltiga av intresse för beslutsprocesser i allmänhet.
Tidsspannet som redovisningen omfattar är åren 1995–2000.

6.1 Problembild och lösningar
Trafiksäkerhet är huvudtemat i den problembild som formuleras för vägtrafiken
vid mitten av 1990-talet. Framkomligheten hade förbättrats på betydande delar av
vägnätet i och med de många, stora projekten ifrån slutet av 1980-talet. Det
handlar om stora broar, motorvägar med mera. Med dessa förbättringar vinns för-
bättrad trafiksäkerhet, men till en hög kostnad per meter väg. Arbetslöshet i
förening med starkt försämrade statsfinanser föranledde en synnerligen stram
finanspolitik. Statsutgifterna skulle minska. Kapitalintensivt vägbyggande var inte
längre en sysselsättningsregulator. Situationen gav en grogrund för sökande efter
kostnadseffektiva lösningar.

År 1995 presenterades Nollvisionen för första gången offentligt. Visionen om
att ingen på sikt skall dödas eller allvarligt skadas inom vägtransportsystemet har
på senare tid präglat diskussionen om det framtida trafiksäkerhetsarbetet i
Sverige. Visionen formulerades mot bakgrunden av att år 1989 dog 904 personer i
trafiken. År 1995 var siffran nere i 572, den lägsta på årtionden. Denna stora
nedgång gav en tacksam grund för drastiska idéer om hur ytterligare minskning av
svåra olyckor skulle kunna åstadkommas. Mitträcket är ett uttryck för detta.
”Förlåtande” sidoområden till vägarna är ett annat. ”Fuskmotorvägen” med fyra
fält utan mittremsa blev ett tredje uttryck för omtänkandet.

Vägar, 13 meter breda, svarar för 14 % av väglängden och 26 % av
trafikarbetet i landet. Det är därför rimligt att fokusera på denna vägtyp. En
mindre del av dessa vägar är motortrafikleder (ML). En olycksorsak har undan-
röjts på motortrafikleder i och med att korsande trafik inte tillåts. Mötesolyckor
och singelolyckor på “fel” seda om vägen är dock vanliga, åtminstone på vissa
sträckor. Gävle norra–Axmartavlan, öppnad 1987, var en sådan, som i pressen fått
beteckningen “dödens väg”.
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Det vanliga lösningsförslaget för sådana vägar var utbyggnad till motoväg.
Idén om en motorväg ända till Sundsvall fanns. Inom Vägverket ville många se att
alla 13-metersvägar kom bort just på grund av bristande trafiksäkerhet. Att bryta
det tankemönstret är ett av problemen i beslutsprocessen. Uttrycket “dödens väg”
nämns av flera av de intervjuade deltagarna, vilket kan tolkas som betydelsefullt
när det gäller att vinna acceptans för en radikalt ny lösning.

Med dessa förutsättningar som grund tillsätts år 1996 en utredning med upp-
drag att söka konkreta lösningar på trafiksäkerhetsproblem på 13-metersvägar. I
direktiven finns redan 13:2+1rä, 13-metersvägen med 2+1 körfält och mitträcke.
Det finns också en annan lösning med i bagaget, fyrfältsväg med mitträcke, ibland
kallad ”fuskmotorväg”, som tar betydligt mindre mark i anspråk än en fullständig
motorväg. Det smalare alternativet kostar inte heller lika mycket att bygga. Men
13-metersvägen finns redan där. Skall man separera mötande trafik på en sådan
väg är mitträcket den givna lösningen. Det är utformningen och placeringen som
kan diskuteras.

På många håll i landet finns 13-metersvägar. Vägverkets regioner ges i uppdrag
att redovisa sträckor som det är särskilt angeläget att göra något åt. Två
huvudalternativ kommer att ligga överst på bordet: E22 i Blekinge och E4 Gävle–
Axmartavlan. Det blir det senare alternativet som väljs som första objekt för
försöket med 13:2+1rä. 32 km olycksdrabbad motortrafikled, utan korsande
trafik, gör sträckan väl lämpad för att skilja mötande trafik med ett mitträcke.

Med trafiksäkerhet som central strävan söker man efter konsekvenser av denna
utformning (avsnitt 3.1). Vägverket och VTI är väl försedda med statistik och
erfarenhet rörande trafikolyckor och samband med vägutformning. Olyckskvoter,
skadekvoter, samhällsekonomiska kostnader för trafikolyckor kan beräknas och
analyseras på många sätt. Samband mellan utformning och framkomlighet är
kända.

Miljökonsekvenser skall också analyseras, men de är betydligt svårare att fånga
in. Efter ett utförligt resonemang om miljökonsekvenser kommer man fram till
slutsatsen att en ombyggnad av en befintlig väg till 13:2+1rä-utformning inte ger
några påtagliga miljökonsekvenser, i vart fall sett i jämförelse med andra sätt att
reducera olyckorna.

De olika konsekvenserna värderas och sammanvägs till en grund för beslut
(avsnitt 3.2). Den samhällsekonomiska kalkylen är väl etablerad inom Vägverket.
Som hjälpmedel har man kalkylmodellen EVA och VTI:s simuleringsmodeller för
framkomlighet och trafikolyckor. Värdet av konsekvenserna skall vägas emot
kostnaderna för att investera i och driva vägar med olika utformning. Genom att
räkna fram värdet av konsekvenserna av olika vägutformningar kan man komma
fram till ett ekonomiskt utrymme för investeringar, drift och underhåll.

Det är inte särskilt uppmuntrande siffror som räknas fram. Någon generell lön-
samhet av 13:2+1rä kan man inte finna (avsnitt 3.2). Det handlar om en ny och
oprövad utformning av vägen, vilket gör osäkerheten stor. Kostnaderna för drift
och underhåll är osäkra. Lokala förhållanden kan spela en väsentlig roll. Kostna-
derna för ombygganden är i högsta grad beroende på utformningen. Den spänn-
vidd som redovisas för investeringskostnaderna är mycket stor. Kalkylen för
sträckan Gävle–Axmartavlan uppvisar även den stora osäkerheten och ingen klar,
samhällsekonomisk lönsamhet kan redovisas.
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6.2 Organisation och beslutsgång
Utformningen och genomförandet av beslutsprocessen förutsätts här vara avgör-
ande för dess utfall i form av beslut. Det innebär att sättet att organisera besluts-
processen, urval av deltagare och aktivitet hos dessa samt uppläggning av arbetet
är av intresse att studera.

Här är det fråga om två beslutsprocesser. Den första processen 1996–1997
söker lösningar för att förbättra trafiksäkerheten på 13-metersvägar. Den därpå
följande processen åren 1997–1999 genomför det första försöket med den
viktigaste lösningen, som kommit fram ur den första processen.

Det går att identifiera initiativtagare till mitträcke och den aktuella utform-
ningen av 13-metersvägar. Idén har enligt några av de intervjuade diskuterats
inom en viss krets på Vägverket men utan att få något riktigt fäste. Det behövdes
en nollvision och en drivande trafiksäkerhetsdirektör för att få idén att lyfta. Trots
att många, både inom och utanför Vägverket, är negativa till mitträcken och trots
att man inte är säker på resultatet fattar generaldirektören beslutet att påbörja
processen. När beslutet är fattat ställer sig alla i ledningsgruppen bakom beslutet
trots att det stred mot någras egen uppfattning. Anledningen till beslutet är noll-
visionen och att man nu måste gå från ord till handling. Alltför många olyckor
hade hänt på 13-metersvägar och något måste göras. En arbetsgrupp med repre-
sentation från Vägverket centralt får i uppgift att finna grunder för den föreslagna
lösningen. Sökandet efter alternativa objekt för åtgärder och inte minst förank-
ringen ute i Vägverkets regionala organisation förläggs till en referensgrupp. När
objektet Gävle–Axmartavlan slutligen väljs tillsätts en projektgrupp med repre-
sentation både från Vägverket centralt och Region Mitts huvudkontor i Härnösand
och dess lokalkontor i Gävle. Denna grupp förankrar i sin tur sitt arbete hos
intressenter med hjälp av samrådsmöten.

Till att börja med är en del av gruppdeltagarna mycket skeptiska till lösningen.
Man befarar bland annat att antalet skadade skulle öka samtidigt som hoppet om
att åter kunna få bygga motorvägar finns med i bakgrunden. Trots detta arbetar
man vidare och sakta men säkert blir man övertygad om att lösningen är den rätta.
Därmed rymmer processen en intressant utveckling från kritik och tveksamhet till
en omfattande konsensus i de olika grupperna. Deltagarna kan inte komma ifrån
att räcket skulle kunna hindra mötesolyckor och singelolyckor på ”fel” sida om
vägen. Man inser också att alternativen i form av motorväg inte är ekonomiskt
möjligt i detta läge.

Pressen har spelat en roll för att uppmärksamma den olycksdrabbade sträckan
Gävle–Axmartavlan och nyheten om försöket med mitträcket möts med en på-
taglig misstro från många håll. Inte minst är det yrkesförarorganisationer och led-
ningen för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande som uttalar
skepsis. Föreningens chef varnar för en övertro på den nya vägtypen: ”Trefälts-
vägar en ren skrivbordsprodukt.” Det är motorväg som räknas. Svenska väg-
föreningen och yrkesförarna i Gävleborgs län hävdar att det handlar om en risk-
fylld lågbudgetsatsning som i stället kan medföra fler olyckor. Intervjuerna be-
kräftar att deltagare i beslutsprocessen tar kritiken och motargumenten på allvar.
De oroar sig också för massmediernas makt att påverka allmänheten.

Vad kan sägas om processernas förlopp? Införandet av mitträcke upplevs som
en kritisk händelse eftersom det kan förändra förutsättningarna både till det bättre
och till det sämre. Den mest fruktade kritiska händelsen, vad gäller projekt-
gruppens arbete, är en större trafikolycka. De olyckor, som faktiskt inträffar, följs
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upp noga både inom projektgruppen och vid samrådsmötena. Dock slipper man
någon större olyckshändelse som kan hänföras till mitträcket.

En för projektgruppen (positivt) kritisk händelse är givetvis invigningen den
17/6 1998 av den första, södra delen av sträckan. Nästa viktiga händelse är be-
slutet att bygga om den norra, till tre fält ommålade delen av vägen så snart som
möjligt efter den första etappen. Av den norra delen förses 8,5 km under 1999
med mitträcke, resten året därpå.

Den första vintern utgör det omfattande snöfallet i Gävletrakten en betydande
kritisk händelse. E4 måste stängas av under en period. Därmed får möjligheten att
sköta snöröjningen ett avgörande test. Mitträcket förorsakar inga stora problem
för snöröjarna.

Några kompletterande beslut av väsentlig betydelse fattas efter diskussioner
med räddningstjänsten med flera. Det handlar exempelvis om beläggning av stöd-
remsan på enfältsdelar och om överfarter för att vända vid ambulansutryckningar.

Gruppernas arbete kan följas i minnesanteckningar från mötena. Anteck-
ningarna ger en bild av deltagandet i grupperna. Sammanlagt har 66 personer
presterat 272 sammanträdesdagar i 26 sammanträden med fyra grupper. I fler än 5
sammanträden har 20 deltagare medverkat , medan 20 andra endast medverkat 1–
2 gånger. Särskilt ”sned” är deltagarfrekvensen i projektgruppen där endast 3
deltagare mött upp vid fler än fem av åtta sammanträden, medan 14 av de 31
deltagarna medverkat endast en gång. Ordföranden i respektive grupp samt den
för tre av grupperna gemensamme sekreteraren, ett par övriga representanter för
Vägverket samt en konsult är de som deltagit vid flest sammanträden.

Siffrorna kan säga något om att det förekommer personer i de aktuella
grupperna, som påverkat beslutsprocesserna mer än andra genom flitig med-
verkan.

6.3 Lärande och kunskapsutveckling
En beslutsprocess är i högsta grad en kunskapsprocess. Här tecknar vi den med ut-
gångspunkt från vad man kan antas ha vetat vid processens början om vilka
konsekvenser olika handlingsalternativ kan ha, vilket värdet av dessa konsekven-
ser är och hur urvalet av alternativ skall göras. Det handlar om kunskap om sam-
bandet mellan orsak och verkan, om vilken processteori som finns i utgångsläget
och hur den utvecklas.

Fokus ligger på trafiksäkerhet. Problemet handlar om på vad sätt en förändrad
utformning av vägen påverkar olycksfrekvensen och då särskilt de svåra
olyckorna. Denna påverkan skall vägas emot konsekvenser för framkomlighet och
miljö och inte minst emot kostnader för investering, drift och underhåll.

Det finns ett omfattande material redovisat i arbetsgruppens slutrapport rörande
sambanden mellan hastighet och vägutformning å ena sidan och olika data om
trafikolyckor å den andra. De samband som redovisas är inte särskilt säkra.
Hastighetsgränser, farliga sidoområden och utformningen som motortrafikled bi-
drar till olycksfrekvensen, men med måttligt tydliga effekter. Analysen av 174
delsträckor med 13-metersväg visar också att det endast är en mindre andel, som
svarar för den stora mängden olyckor. Det är särskilda kombinationer av de för-
klarande variabler och andra lokala förutsättningar, som tycks spela en avgörande
roll.

Problemet med analyser av ombyggnad av 13-metersvägar är givetvis att den
föreslagna utformningen 13:2+1rä inte finns. Det gäller att söka dra slutsatser
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baserade på kombinationer av kända utformningar för att kunna säga något om
den nya utformningen. Genom att koncentrera analysen till olyckstyper finner
man dock några bestämda slutsatser.

”Olycksbilden är mycket tydlig. Fyra olyckstyper – möte, singel, avsväng/kors-
ande kurs och GC – svarar för 90 % av alla döda och svårt skadade. Möte domi-
nerar med 40 % av dödade. Vägutformningsåtgärderna att reducera dessa olycks-
typer är uppenbara.”

När det gäller den samlade samhällsekonomiska bedömningen, som alltså inte
är gynnsam, så ligger bevisbördan för sambandsanalysen helt på utformningen av
EVA-modellen och de därtill kopplade simulerings- och prognosmodellerna. Det
som kan kontrolleras är de indata som används. I modellen ligger flera beräk-
ningsrutiner, t.ex. de som genererar olycksrisker, delvis baserade på simuleringar
gjorda vid VTI. Där ligger också ”priser” på olyckor, tids-, fordons- och bränsle-
kostnader m.m., som i ett sammanhang som detta inte diskuteras, vad man kan
döma av dokumenten. En fråga som aktualiseras här är om värderingarna i noll-
visionen och den särskilda vikt som där läggs vid svåra olyckor stämmer överens
med vikterna i EVA-kalkylerna.

Som tidigare nämnts är arbets- och referensgrupperna mer eller mindre tvinga-
de att diskutera något som man i själva verket är väldigt tveksam till. Beslutet om
mitträcke var redan fattat och det enda som grupperna kan påverka var utform-
ningen och var den skall prövas. Diskussionerna blir ibland mycket långdragna
och orsaken till detta kan summeras på följande sätt. Projektet är nytt och man
känner inte till någon tidigare lösning utan får pröva sig fram. Eftersom man var
tveksam så behöver man först övertyga sig själv innan man kan lansera idén till
andra. Man hade en press på sig att lyckas eftersom så många sagt att försöket
med mitträcke skulle misslyckas. Utredningsarbetet blir omfattande och man
väljer sträcka med största omsorg. Man är lyhörd för vad andra utanför gruppen
har att säga.

För de flesta i de olika grupperna innebar ju projektet ett helt nytt tänkande.
För beslutfattarna och för dem, som arbetar vid Vägverket i Borlänge, är utform-
ningen 13:2+1rä något man diskuterat under en tid. Det är också där som man
känner sig säkrare på att det skall lyckas; för de andra råder stor osäkerhet.

Ett dilemma, som deltagarna i arbets- och referensgrupperna står inför, uttrycks
i intervjuer på följande sätt: Å ena sidan vill man stärka den egna regionala eller
lokala organisationen och vara med. Å andra sidan vill man inte gärna dra till sig
ett så osäkert projekt som en ombyggnad med mitträcke. Några ser gärna att andra
tar sig an det första projektet med denna lösning.

Mitträcket får till sist sin avgörande motivering. Nu gäller det att gå till verket.
Vad dokumenten har att berätta om kunskapssökandet är främst vilka slag av

utredningar, som successivt tillförs både utredningen om 13-metersvägar och pro-
jektet Gävle–Axmartavlan. Här söker vi inte göra någon sakbedömning av denna
sök- och läroprocess utan endast att ge en bild av vad slags sökande som skett.
Bilden av mitträcket är tämligen klar redan vid början av arbetsgruppens verk-
samhet.

De följande sammanträdena ägnas åt att bygga under idén med räcket. Vid
arbetsgruppens femte sammanträde meddelas att man fått klartecken från region
Mitt att man är beredd att pröva utformningen på sträckan Gävle–Axmartavlan.
En del skall förses med räcke, en annan del skall förses med 2+1 fält med målade
markeringar.
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I planeringen av sträckan Gävle–Axmartavlan noteras ett kunskapssökande
utöver det vid vägbyggande normala. Förutsättningarna för just den valda vägsek-
tionen behandlas utförligt. Valet av typ av mitträcke är då av stort intresse. Med
tanke på att man inte har någon förlaga att utgå ifrån är detta arbete mycket grund-
läggande för de följande projekten av liknande slag.

Valproblem och föremål för kunskapsökande, som visar sig i samband med den
praktiska utformningen och genomförandet, kan exemplifieras med frågor av
följande slag:

• Längd på övergång 2 till 1 respektive på övergången 1 till 2
• Utformning av vägslänter
• Vägmarkering
• Överfartsställen för utryckningsfordon
• Lösning av drift- och underhållsfrågor

Härtill kommer krav, frågor, påpekanden som under planeringens gång framförs
bland annat från räddningstjänsten och polisen. Vad händer vid en olycka, måste
trafiken dirigeras om på andra vägar? Vad händer vid ett bensinstopp på en
sträcka med ett körfält? Hur löser man det faktum att ambulans och räddnings-
fordon måste vända på en sträcka med mitträcke?

I denna beslutsprocess är mitträcket som dellösning på 13-metersvägarnas
trafiksäkerhetsproblem mer eller mindre oundvikligt. Åtminstone var lösningen
oundviklig i den meningen att den finns med redan från början av utredningen och
att en stor del av utredningsresurserna lagts ned på att undersöka genomför-
barheten hos denna lösning. Därtill kommer att valet av motortrafikleden Gävle–
Axmartavlan, utan korsande trafik, synes ha varit särskilt väl lämpad som försöks-
objekt. Processlogiken förefaller oklanderlig, bortsett från att intressenterna inom
räddningstjänst, ambulanstjänst och polis rådfrågats först sommaren 1998.

Om den tidiga koncentrationen på ett alternativ, vad gäller utformning respek-
tive plats för det första försöket, hindrat andra lösningar att övervägas i tillräcklig
grad, kan inte bedömas utifrån det material vi studerat. De intervjuade deltagarna
synes genomgående finna mitträcket vara en utmärkt lösning på ett väsenligt
bidrag till olycksstatistiken. Alternativen i form av motorväg och ”fuskmotorväg”
är inte ekonomiskt möjliga i detta läge.

Man kan utläsa ett dilemma här. Å ena sidan får det inte dyka upp några nya
olyckstyper, vilket man försöker förebygga. Å andra sidan har man ett tryck på sig
att hålla sig inom kostnadsramarna. Om det hela skall lyckas så måste projektet
uppfylla båda dessa motstridiga krav. Utfallet är ett projekt som är dyrare än vad
man från början räknat med, men som klarar högt ställda krav.

6.4 Vad händer sedan?
En första sträcka byggs om med det av arbetsgruppen föreslagna mönstret
13:2+1rä. VTI:s uppföljningar visar vad som hänt både under byggtiden och efter
färdigställandet. Den slutprodukt, som beslutsprocesserna resulterar i, är en vägut-
formning, som löser en betydande del av trafiksäkerhetsproblemen på 13-meters-
vägar. I och med utbyggnaden av sträckan Gävle–Axmartavlan i etapper, kommer
man tidigt till insikt om hur lösningen fungerar, även om uppföljningen och
utvärderingen rapporteras stegvis.

På vad sätt förhåller sig uppföljningarnas resultat till vad deltagarna i besluts-
processen förväntat sig? Flera av de intervjuade menar att resultatet vad avser
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trafiksäkerhet, främst minskade svåra olyckor, överträffar vad man vågat hoppas
på. Projektet blir dock dyrare än man räknat med.

En lärdom av projektet handlar om att man borde diskutera utformningen mer
med parter som inte ingår i de olika grupperna. En annan lärdom är att man ibland
måste fatta beslut utan facit i hand.

Processens tidsförlopp är ovanligt snabbt, vilket verkar bero på att endast ett
konkret resultat kunde tysta oppositionen. Detta blir ju också fallet. Opinionen
svänger väldigt snabbt. Trafikantattityderna till denna lösning ändras påtagligt
från de första undersökningarna till de senare genomförda studierna. Pressens
bilder förändras från skepsis till uppskattning. Där förmedlas med tiden positiva
omdömen både från intressenter som Svenska Vägföreningen och från Riksdagens
trafikutskott.

Efterfrågan på denna lösning från andra Vägverksregioner växer, flera sträckor
byggs om efter samma mönster. Kvar står dock problem på vägar med många av-
och påfarter eller vägkorsningar, och på vägar smalare än 13 meter. Kombina-
tioner med andra slags utformningar såsom cirkulationsplatser i korsningar, eller
längre sträckor med 1+1 fält med mitträcke är inte prövade ännu.

Uppföljningarna ger ett underlag för mer systematiska utvärderingar. Ändå
saknas en omfattande samhällsekonomisk utvärdering av den typ av lösning av
trafiksäkerhetsproblem vi studerat här i alla de fall som finns klara. En sådan
analys borde vara en viktig förutsättning för en forsatt ombyggnad av vägar.
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7 Livlinan och beslutsprocesserna
Sökandet efter kunskap om beslutsprocesser innebär ett växelspel mellan teoret-
iska analyser och studier av faktiska processer. Den kunskapssammanställning,
som refererades till i kapitel 1 (Larsson och Bostedt, 2000) utgör en utgångspunkt.
Här går vi vidare genom att välja ut några teoretiska aspekter på beslutsprocesser
och studerar deras relevans i fråga om processerna rörande 13-metersvägar och
projektet Gävle–Axmartavlan. Därur framkommer några nya aspekter på den
studerade processen, som inte belysts i tidigare kapitel och en del är sådana, som
vi inte tagit med i vår undersökning. Framför allt utvinns erfarenheter, som kan
vara till nytta vid kommande beslutsprocesser.

En första aspekt att studera är frågan om rationella beslut och beslutsprocesser.
Kan man säga något om rationalitet i de här aktuella processerna och besluten?
Till frågan om rationalitet kopplas också frågan om hur urval av ett ”bästa” alter-
nativ sker. Kan man tala om optimala val i den typ av beslutsprocesser som det
här är frågan om? Om inte, vilka urvalskriterier, vilken urvalsprocess är då
möjlig?

En andra aspekt är beslutsprocessers karaktär av sök- och läroprocesser. För att
komma vidare längs denna tankebana söker vi efter teoretiska grunder för analys.
De här refererade beslutsprocesserna konfronteras emot några teorier på området.

Beslutsprocesser engagerar många deltagare, vi har talat om en månghövdad
beslutsprocess. Urval och samordning av deltagare, inkonsistens och interaktion
mellan deltagare samt organisation av hela processen spelar en roll för dess för-
lopp och utfall. Dessa faktorer bildar den tredje aspekten på beslutsprocesser som
diskuteras här.

Avslutningsvis söker vi efter generaliserbara slutsatser som stöd för kommande
beslutsprocesser. Då betonas särskilt processens roll för utfallet och möjligheterna
att påverka processen för att uppnå resultat, som kan karaktäriseras som rationella.

7.1 Rationalitet i beslut och process
Vi diskuterar här två rationalitetsbegrepp. Det första handlar om beslutets inne-
håll, s.k. substantiell rationalitet. Innehållet i beslutet är i någon mening det bästa
som kan uppnås. Det andra begreppet handlar om vägen till beslutet, om
processens rationalitet. Med rationellt beteende avses ett beteende, som är en följd
av ett väl valt övervägande.

Båda formerna av rationalitet grundar sig på antagandet om beslut och
processer som är konsekvensinriktade och preferensbaserade (March 1994 s. 2).
De är konsekvensinriktade i den meningen att val av alternativ beror på förutsätt-
ningar om deras framtida konsekvenser. Ett bakgrundsantagande är att besluts-
fattare beter sig rationellt. Teorier på området bygger på att ett antal förut-
sättningar föreligger (Simon, 1965 s 84).

(1) en uppsättning alternativa handlingar som beslutsfattaren kan välja bland,
(2) kunskap och information som låter beslutsfattaren förutse konsekvenser

av att välja något av alternativen,
(3) ett kriterium för att bestämma vilka konsekvenser och därmed alternativ

som föredras.

Vi skiljer på två former av rationalitet på grund av svårigheterna att uppnå
rationella beslut i sträng mening. Det är också svårt att i efterskott bedöma graden
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av rationalitet i ett beslut. Orsakerna till sådana svårigheter och därmed till brist-
ande rationalitet i besluten är många.
1. Bristande information.
2. Begränsningar i förmågan att tillgodogöra sig och bearbeta information till

kunskap.
3. Ofullständiga preferenser.
4. Svårighet att värdera och sammanväga konsekvenser av olika slag.

Som exempel kan man anföra de brister som Riksdagens revisorer (2001) iakttagit
i anslutning till ett antal stora väg- och banprojekt. Beslutsunderlaget, inklusive de
samhällekonomiska kalkylerna, tar inte tillräcklig hänsyn till systemeffekter och
samhällsintressen i vid mening. Konsekvensanalysen begränsas av institutionella
skäl.

Med tanke på dessa brister är det svårt att uppnå substantiell rationalitet. Därför
måste vi söka analysera möjligheterna till rationalitet i beslutsprocessen.

Simon (1976) knyter processrationalitet till teorier om informationsbehandling.
Han reducerar därmed substantiell rationalitet till optimeringsteori medan studiet
av processrationalitet reduceras till studiet av kognitiva processer. Substantiell
rationalitet besvarar ”vad”–frågor. Teorier om processrationalitet svarar på ”hur”–
frågor. Skillnaden mellan substantiell rationalitet och processrationalitet svarar
emot skillnaden mellan kompetens- och förmågeteorier65.

Översatt till de frågor vi behandlar här kan man säga att kunskapen om trafik-
olyckor och deras orsaker mycket väl kan leda till idén att skilja mötande trafik åt
genom någon form av mittbarriär. Kompetensen kan också ta sig uttryck i att
omsätta denna idé till en lösning för en viss typ av väg under givna ekonomiska
restriktioner. Förmågan tar sig uttryck i en beslutsprocess som söker efter lös-
ningar på specifika problem och som leder fram till beslut och genomförande av
lösningar. Vad som kommer fram ur en sådan process behöver inte med nöd-
vändighet vara samma lösning som den på idealiska förutsättningar baserad,
optimal lösning. Icke desto mindre kan den faktiska processens lösning vara den
bästa uppnåeliga under existerande förutsättningar för processen.

Rationalitet i besluten
Sökandet efter rationalitet i beslutets innehåll innebär att man förutsätter att det
existerar en ”bästa” lösning. De processer vi studerat här leder fram till två slag av
beslut: (1) Förslag att förse 13-metersvägar med 3 körfält och att separera
mötande trafik med mitträcke. (2) Utformning och ombyggnad av en första
sträcka 13-metersväg på E4 Gävle–Axmartavlan.

Vad krävs för att undersöka rationaliteten i dessa beslut? Vi kan studera hur
alternativ genererats, vilka som övervägts, vilka konsekvensanalyser som gjorts,
hur dessa konsekvenser vägts samman och hur val träffats mellan föreliggande
alternativ. Frågan är om det föreligger fullständig information, heltäckande
preferenser och en urvalsprocess som leder till ett optimalt val.

                                                
65 Det finns en liknande distinktion inom lingvistiken. Chomsky (1965) skilde mellan två slags
lingvistiska teorier – teori om kompetens och teori om förmåga. Medan en teori om kompetens
beskriver den abstrakta kunskapen som en talare har om sitt språk så beskriver en teori om
förmåga den faktiska användning som talaren gör av sin kunskap.
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Vi kan också studera hur utfallet av besluten förhåller sig till förväntade utfall,
till etablerade normer, t.ex. samhällsekonomisk effektivitet eller till tänkbara utfall
av andra, analyserade alternativ.

I kapitel 2–5 studerar vi information, värderingar och urval. Sådana studier i
efterskott bygger i sig på begränsad information. Den information som fanns vid
besluten går att med visst mått av säkerhet rekapitulera via dokument och
intervjuer. Vår redovisning ger inte underlag för några påvisbara brister i dessa
avseenden. Svagaste länken i en sådan postanalys är problemet med att vinna
information om vilka värderingar, som legat till grund för de aktuella besluten.
Risken för efterrationalisering finns alltid.

Jämförelser med förväntade utfall och etablerade normer kan göras i en väl
genomförd uppföljning och utvärdering. Det finns bland de intervjuade flera ut-
tryck för att mitträckets konsekvenser för olycksfrekvensen blev avsevärt bättre än
den man vågat förvänta sig. Sådana utsagor ger givetvis en indikator på att
besluten varit i någon mening ”rätt”.

De jämförelser som VTI:s utvärdering levererar är i hög grad koncentrerade på
olyckor, framkomlighet och acceptans hos trafikanterna. På dessa områden redo-
visas reslutat som kan klassificeras som över förväntan vad gäller Gävle–Axmar-
tavlan. Policybeslutet om utformningen 13:2+1rä kan också karaktäriseras som
framgångsrikt i den meningen att många sträckor med 13-metersväg fått denna ut-
formning efter Gävle–Axmartavlan.

Utredningen av 13-metersvägarnas problem kunde inte leverera en samhälls-
ekonomisk kalkyl, som utlovar samhällsekonomisk effektivitet. Utfallet beror i
hög grad på lokala förhållanden i varje enskilt objekt. Inte heller den analys som
föregick Gävle–Axmartavlan utlovade någon säker lönsamhet. – Därmed har vi
mycket begränsade indikatorer på graden av rationalitet vad gäller beslutens
innehåll.

En rationell process?
En analys av beslutsprocesser måste fokuseras på ett förlopp, över tiden och över
olika händelser eller moment. Tidsdimensionen möjliggör återkopplingar, omkast-
ningar och fördröjningar både i analys och i beslut. Det bör vara möjligt att ange
rationalitetskriterier också för en sådan process.

Vi förutsätter att processen präglas av konsekvenslogik. Vi kan därmed inrikta
sökandet på frågor om huruvida processen är:

1. orienterad emot att uppnå verksamhetens mål,
2. baserad på korrekt information som kopplar samman beslutsalternativ med

målen,
3. baserad på insikt i och förståelse för omgivningens restriktioner.

Om man kopplar samman dessa punkter med tidsdimensionen och det faktum att
processen innefattar ett antal moment eller händelser så framstår betydelsen av
kraven tydligt. Processens organisation, sammansättning och förlopp skall vara in-
riktad på konsekvenser i form av utfall. Vi söker efter förmågan hos processens
deltagare att var för sig och i samverkan vara målorienterade, att vara lärande och
kunskapsbaserade. Det är förutsättningar för att förstå och hantera de restriktioner
och möjligheter, som omvärlden består med. Därmed hamnar lärande- och kun-
skapsprocesserna i fokus.

Vidare söker vi efter på vad sätt organisationen av beslutsprocessen och del-
tagarnas agerande påverkar förlopp och utfall. Då ingår inte bara de formellt ut-
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sedda deltagarna i processens olika grupperingar. Även extern påverkan från t.ex.
press eller olika intressenter måste belysas.

Innan vi fördjupar oss i dessa delar, vilket sker i avsnitten 7.2–3, gör vi en
återblick på det tidsförlopp som redovisas i avsnitt 2.2. Det tidsspann som om-
fattas av redovisningen är åren 1995–2000. Inom detta ryms en planeringsprocess
där olika lösningar av trafiksäkerhetsproblemen på 13-metersvägar vägs mot
varandra, men där den innovativa lösningen med mitträcke och tre körfält
(13:2+1rä) dominerar redan från början. Den följande delprocessen realiserar en
första tillämpning av denna utformning av vägen.

Det finns en förhistoria som är av betydelse för den första processens start och
förlopp 1996–1997. Förhistorien berörs endast kortfattat här. Dels handlar för-
historien om en förskjutning av trafikpolitiken emot trafiksäkerhetsfrågor under
pressen av minskat ekonomiskt utrymme. Dels handlar den om en innovativ
lösning på ett av de väsentligare trafiksäkerhetsproblemen, som uppmärksammats
långt före det datum år 1995, när lösningen föreslås inom Vägverket.

Det finns också en efterhistoria som främst handlar om fortsatt ombyggnad av
vägar enligt de idéer som utvecklades under den första delprocessen. Denna
fortsättning på historien refereras till enbart som ett av utfallen av det valda
handlandet innan år 2000.

En första fråga, som rör rationaliteten i processen, gäller processlogiken. Först
genomförs en policyinriktad utredning, som resulterar i ett mycket konkret förslag
till åtgärd. Därefter prövas åtgärden i praktiken. Det är i sig en i huvudsak
oklanderlig logik i det förloppet. Det sena samrådet med räddningstjänsten med
flera intressenter är den enda direkta anmärkning som kan göras.

En andra fråga gäller betydelsen av att alternativet 13:2+1rä varit så dominer-
ande från början. Denna dominans innebär att sökandet efter lösningar och deras
konsekvenser kan ha hämmats. Dock utsattes lösningen för diskussioner inom
såväl arbets- som referensgruppen. Den tidiga skepsisen emot lösningen har
genererat alternativa lösningsförslag. Ekonomiska restriktioner satte upp ett veto
emot alternativet motorväg i de flesta fall. Även alternativet ”fuskmotorväg” av-
visades med ekonomiska argument.

Ingenting tyder på att dessa tidiga fokuseringar på ett delproblem och på en
specifik lösning varit till nackdel för resultatet. Det kan till och med hävdas att
denna fokusering har varit till fördel för att uppnå gehör inom Vägverket för det
valda huvudalternativet 13:2+1rä.

En tredje fråga gäller fokuseringen på trafiksäkerhet. Värderingen av alla slags
konsekvenser har därmed inte säkert blivit så balanserad, som den borde bli i ett
mer ordinärt vägplaneringsprojekt. Att inte de samhällsekonomiska kalkylerna ger
ett säkert, ”önskat” resultat kan vara ett uttryck för en möjlig obalans i värde-
ringarna. Den ligger då antingen i kalkylmodellen eller i den aktuella processen,
med nollvisionen och dess inriktning på trafiksäkerhet i bakgrunden.

En fjärde fråga gäller det snabba genomförandet av det första projektet. Först
byggdes en etapp om med mitträcke medan den andra delen enbart målades om
till trefältsväng. Genom att den målade delen redan följande år försågs med mitt-
räcke så gick man miste om möjligheten att göra långsiktiga jämförelser mellan
den billigare, målade lösningen och den dyrare med mitträcke.

Om denna skyndsamhet varit till fördel eller nackdel för fortsättningen kan inte
avgöras på de grunder som föreligger här. Den rimliga slutsatsen av förloppet är
att de inblandade såg fördelarna med mitträcket så betydande, att man avstod från
de resultat en mer långsiktig uppföljning skulle ha givit. Ett sådant ställnings-
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tagande kan bygga på en avvägning mellan att agera på grundval av befintlig in-
formation eller vänta på säkrare sådan. Det är ett normalt beslutsproblem i
samband med de flesta, osäkra investeringar (se vidare avsnitt 7.2).

En femte väsentlig fråga rörande förloppet över tiden är om det inträffat några
kritiska händelser som ”stört” processlogiken och därmed processens förlopp. I
detta fall har inga stora olyckor, ändrade riktlinjer eller starka sak- eller intresse-
konflikter inträffat och som kunnat rubba planeringen och genomförandet i något
väsentligt avseende. Det stora snöfallet första vintern reducerade snarast far-
hågorna i fråga om snöröjning.

Den sjätte och sista frågan om rationalitet i processen berör beslutsfattandet.
Formellt finns en beslutsfattande chef i varje led av processen. I de olika
grupperna handlar det om att komma fram till rekommendationer till beslut.
Frågan om omröstning diskuterades i en av grupperna. Denna form av besluts-
fattande avvisades med motivet att det inte vore bra att tvinga fram en konsensus
via omröstning. Ett citat från en av de intervjuade kan karaktärisera besluts-
processen: ”Det liksom växer fram någonting annat än vad man egentligen utgick
ifrån … saker snarast blir till.” Och när chefen väl bestämt sig är det inte
meningsfullt att ha en annan åsikt.

De empiriska problemen med en analys av detta slag är desamma som disku-
terades ovan. Det gäller frågorna om den information som insamlas är tillräcklig
och relevant, och om det finns möjlighet att värdera vad som kan avläsas ur
informationen samt möjligheterna att dra korrekta slutsatser ur underlaget.

7.2 Lärande- och kunskapsprocess
Tre infallsvinklar på vår beskrivning av sök- och kunskapsprocesserna prövas här.
En första infallsvinkel gäller sökandets utgångspunkter. Frågan gäller utgångs-
läget för processen och om sökandet efter kunskap baseras på effektiva sökrutiner
och vägvisare. Vidare gäller frågan om man vet vad man söker efter, dvs. om
målet för sökandet: bästa möjliga eller tillfredsställande resultat. Optimerings-
respektive satisfieringsbeteende kan ge olika sökförlopp och resultat.
Regelstyrning ger ännu ett alternativt förlopp och utfall. Inte minst bör i
utgångsläget finnas vad som här kallas en projektteori, en uppfattning om sam-
band mellan orsak och verkan, mellan val av alternativ och resultat.

En andra infallsvinkel på lärande- och kunskapsprocessen betraktar sökande
och lärande som en form av investering. Hur mycket skall satsas på kunskapsin-
hämtande innan beslut fattas? Finns det ”investeringsregler” för detta?

En tredje infallsvinkel utgår från att alla brister i förutsättningarna för sökande
och kunskap leder till beteenden grundade på en mer allmän, mindre formaliserad
kunskapsbas, den som byggs upp i form av ”erfarenhet”. Genom att deltagare i
beslutsprocessen medverkar i flera processer och genom att den aktuella
processen i sig tar tid kan man förvänta sig att deltagarna lär sig under resans
gång. ”Learning by doing” lyder termen.

Utifrån dessa tre infallsvinklar söker vi dra slutsatser om ”rationella kunskaps-
processer”.
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Sökandets utgångspunkter
En utgångspunkt kan vara förutsättningen att det existerar ett optimalt alternativ.
Då måste man definiera förutsättningarna för ett optimalt beslut i termer av alter-
nativ, konsekvenser och preferenser samt urvalsmetod. Därmed måste sök-
processen inriktas på att finna den ”kompass” och den ”karta”, som kan visa
vägen till det optimala alternativet.

En annan utgångspunkt kan vara att förutsätta att processen söker efter ett
”bästa möjliga” alternativ utan att man vet om det existerar ett bästa alternativ.
Kravet på sökprocessen kommer att gälla hur sökandet efter ”bästa möjliga”
alternativ skall utformas. Sökprocessen blir avgörande för var man hamnar. Går
det att hitta sökvägar som är bättre än andra? Kan man fastställa en stoppregel,
som anger när sökandet skall upphöra?

En tredje utgångspunkt kan vara att sökandet inriktas på att finna resultat, som
kan betecknas som ”tillfredsställande”, ett uttryck för ”satisfieringsbeteende”.
Detta beteende förutsätter att det existerar en aspirationsnivå. Denna kan anpassas
till resultaten av sökandet lika väl som sökandet anpassas till aspirationsnivån.

Dessa aspekter på sökande påverkas i högsta grad av i vad mån sökandet efter
lösningar på problemet är regelstyrt. Etablerade rutiner, regler och normer för
sökande och val av lösningar kan både vara ett hinder för en rationell process och
ett sätt att hantera de brister som gör sökandet efter den optimala lösningen till en
omöjlig uppgift. I det senare fallet kan regelstyrningen uppfattas som en form av
rationalitet.

Frågan om regelsystemets roll i samband med de här aktuella beslutsproces-
serna är av begränsad betydelse. Miljöbalken, väglagen med flera lagar är rele-
vanta i samband med vägbyggande. Av de miljökonsekvensbeskrivningar, som
gjorts i samband med projektet, blir slutsatsen att intrången är mycket måttliga.
Det handlar om ombyggnad av befintlig väg och några påtagliga förändringar av
trafikvolym, hastighet med mera är inte här aktuella. Därför är det legala regel-
verket inte av avgörande betydelse här. En annan fråga är de regler och normer
som existerar inom Vägverket. Det handlar om att etablera en helt ny lösning av
säkerhetsproblem. Givetvis rubbar det på befintliga normer och tänkesätt. Denna
aspekt behandlas vidare i avsnitt 7.3.

Utgångspunkten för sökandet är strävan efter förbättrad trafiksäkerhet på 13-
metersvägar. Restriktioner utgörs av krav på framkomlighet och rimliga miljö-
konsekvenser och inte minst ekonomiska begränsningar på vad investeringar, drift
och underhåll får kosta. Det finns också i processens utgångspunkter ett förslag
till lösning som inte prövats förut; trefältsvägen med mitträcke. Detta faktum
torde vara av avgörande betydelse i denna process.

Larsson & Bostedt (2000 kap 3) påpekar följande: ”Menyberoendet innebär att
individen enbart förutsätts kunna värdera och välja bland kända alternativ och
konsekvenser. Därmed finns en direkt koppling till frågan om information och
kunskap. När vår kunskap är begränsad spelar menyn rollen av en kunskapskälla,
vi kan lära oss vad som går att uppnå. Vi är beredda till ett beslut på grundval av
en begränsad meny, men när den vidgas avstår vi från just detta val. När en
expert lagt fram ett antal alternativ så styr det beslutsfattarens uppfattning om
vad som står till buds och därmed påverkas det slutliga beslutet.”

Omsatt till detta problemområde innebär resonemanget följande: Om sökandet
efter lösningar på 13-metersvägars säkerhetsproblem hade börjat utan ett givet
lösningsalternativ, så finns det anledning att vänta, att de alternativ som kommit
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att diskuteras i arbetsgruppen skulle ha begränsats till redan existerande sådana.
Uppdragets inriktning på lösningen 13:2+1rä har styrt valet av alternativ.

Någon uttryckligt formulerad projektteori finns inte redovisad, men en över-
tygelse om att mitträcket kan hindra mötesolyckor finns med från början. Den
slutsatsen blir mer eller mindre oundviklig för deltagarna i processen. Mot detta
argument talade egentligen bara risken för nya slag av olyckor till följd av mitt-
räcket.

Inom Vägverket finns samlat en betydande fond av kunskap om samband
mellan vägutformning å ena sidan och framkomlighet och trafiksäkerhet å den
andra sidan. De här aktuella frågeställningarna krävde ändå en insamling och
bearbetning av sådana uppgifter rörande just 13-metersvägarnas problem. En på-
taglig lärdom av dessa studier är att de höga olycksfrekvenserna är koncentrerade
till ett relativt fåtal vägavsnitt. Detta pekar på att det är vissa kombinationer av
egenskaper hos vägen och trafiken som avgör frekvensen svåra olyckor.

En annan lärdom är att det inte är omkörningsolyckor som svarar för den stora
frekvensen svåra olyckor. Det är olyckor som inträffar när trafikanten är mindre
uppmärksam än vad man är vid en omkörning. Därmed ges en insikt i trafikant-
beteende som inte varit uppenbar tidigare.

Problemet i sammanhanget är dock att en lösning i form av en trefältsväg med
mitträcke inte finns någonstans. Det innebär i sig en betydande osäkerhet eftersom
den avgörande faktorn för ett tänkt utfall är trafikanternas beteende på denna nya
vägtyp. Någon kunskap därom fanns inte i utgångsläget, endast en allmän
kunskap om beteenden på befintliga vägar. Med de osäkerheter som präglar ut-
gångsläget i detta avseende kan man knappast ha förväntat sig ett utfall av
processen, som skulle kunna göra anspråk på optimalitet. Här har sökandet efter
kunskap mer präglats av ”learning by doing”. Innan vi går in på denna aspekt
diskuteras möjligheten att hitta kriterier för den investering, som sökande efter
information och kunskap utgör.

Sökande som investering
Kan sökande efter kunskap om alternativ, konsekvenser och utfall betraktas på
samma sätt som sökande efter en investering? Ett centralt moment i investerings-
teorin är beslutets oåterkallelighet. Därmed menas att man ådrar sig någon form
av kostnad, som inte kan återvinnas. Förvisso kan man se variationer i graden av
oåterkallelighet. Investering i en motorväg låter sig inte lätt transformeras till
något annat bruk. En inköpt maskin eller fastighet kan kanske säljas till annat bruk
eller annan brukare med viss realisationsförlust.

Vad som kan generera motsvarande olikheter i grad av oåterkallelighet i en
planeringsprocess är arten av det beslut som fattas när en process uppnår ett
etappmål eller avslutas. Handlar det om att generera ett förslag till dragning av en
ny väg eller bana för utställning och offentlig granskning är den normala följden
att revision blir nästa steg. Omfattningen beror på hur väl den första delen av
processen genomförts. Befinner man sig längre fram i processen och beslutet leder
till utförande, tar sig konsekvenserna uttryck i just en investering. Därmed blir
parallellen med investeringsteori uppenbar.

Den investeringsteori som åsyftas här förknippas med bl.a. Dixit och Pindyck
(1994). Deras idé är att se investeringsprocessen som en dynamisk process, där
det alltid finns en möjlighet att välja mellan att gå till verket och realisera investe-
ringen eller att vänta. Beslutsgrunden blir då att jämföra nuvärdet av att göra
investeringen med det förväntade värdet av att vänta tills nästa period.
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Beslutet att investera har en alternativkostnad, nämligen det förväntade utfallet
av att skjuta upp beslutet. Något som kan motivera att skjuta upp investeringen är
möjligheten att få mer och säkrare information om avkastningen på investeringen
eller att andra förutsättningar, som lönsamhetsbedömningen bygger på, ändras.
Om avkastningen stiger görs investeringen, om den inte gör det väntar man till
nästa period. Det kräver att man har en idé om utfallens möjliga förlopp över flera
perioder framåt. Bland de möjliga utfallen av denna process ligger också beslutet
att helt avstå från investeringen.

Med hjälp av logiken i denna investeringsteori kan några drag i kunskaps-
sökandet identifieras. Det är främst olika sätt att teckna en framtida utveckling,
som kan vara av intresse att studera. Två scenarier kan tänkas. En första liknar det
som den arbetssökande ställs inför. Det finns en given och känd fördelning av in-
formation om alternativ, konsekvenser och utfall. Sökandet kan ske mer eller
mindre systematiskt, mer eller mindre intensivt. När sökandet lett till att en in-
formationsmängd samlats in, som uppfyller vissa standardkrav, så är målet nått.
Sökandet upphör och en sammanvägningsprocedur tar vid.

En annan utgångspunkt är att informationen om alternativ, konsekvenser och
utfall endast är delvis känd. Ny information, som vidgar eller krymper det till-
gängliga fältet med alternativ, konsekvenser och utfall, kan komma till. Denna
möjlighet kan uttryckas i termer av sannolikheter för olika slag av förändringar.
Därmed är det möjligt att simulera olika tänkbara förlopp framåt i tiden. En stopp-
regel för sökandet som tar hänsyn till denna osäkerhet blir därvid aktuell att
formulera. Det gäller att hitta ett ”trigger value” för beslutet att sätta igång
investeringen, att forstätta sökandet eller att avbryta hela processen (jfr Conrad
1999 s. 154).

Vad gäller de här aktuella processerna skulle tankegångarna kunna konkretise-
ras på följande sätt. Vid ett projektsammanträde går beslutsgruppen igenom
tidigare och nytillkommen information rörande det aktuella projekts alternativ,
konsekvenser och förväntade utfall. Man har att välja mellan att gå till beslut nu
rörande val av alternativ eller skjuta upp beslutet till ett senare tillfälle i avvaktan
på ytterligare information. I det senare fallet måste man ha en uppfattning om
vilken information som skall sökas, vilken information som kan stå att finna eller
som kan tillkomma oavsett sökandet (t.ex. nya bestämmelser, restriktioner e.d.).
Utifrån denna uppfattning skall också fastställas vilka resurser som skall läggas
ned på sökandet. Slutligen skall värdet av den information, som kan vinnas genom
detta sökande, vägas emot värdet av att komma fram till ett beslut vid sittande
sammanträde.

Det går att följa sökandet efter kunskap i de minnesanteckningar som finns från
de olika grupperna. Där finns noterade vilka frågor man vill ha utredda och när
resultat av utredningar redovisas. När inga ytterligare utredningar görs får man
förutsätta att deltagarna i respektive grupp finner att man intet mer har att vinna av
ytterligare kunskapssökande. Om dessa beslut varit korrekta har vi inte kunnat
bedöma.

Utfallet av processerna tjänar i sig som indikatorer för hur sök- och kunskaps-
processerna bedrivits. I det konkreta projektet Gävle–Axmartavlan finns detaljer,
som kan tolkas som brister i kunskapsprocessen, till exempel hänsynstagandet till
räddningstjänstens med fleras krav på öppningar i mitträcket. Men det är lika
mycket en indikator på agerande i en situation med osäkerhet, där man fått lov att
lära sig medan man utvecklar den aktuella produkten.
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Vad gäller arbetsgruppens preciserade förslag om vägutformning kan den
fortsatta ombyggnaden av 13-metersvägar med tre körfält och mittlina tolkas som
resultat av ett väl genomfört sökande efter kunskap. Förankringsprocessen i refe-
rensgruppen och utfallet av det första försöket är dock av lika stor betydelse för
den vidare utvecklingen. Dessa resonemang om samband orsak–verkan kan dock
inte bli mer än kvalificerade spekulationer.

Det kan ha spelat en roll för beslutet att det inte bara är relativt billigt att sätta
upp ett mitträcke i form av vajrar mellan mötande körfält. Det är måttliga kost-
nader förenade med att avlägsna räcket och återgå till målad 2+1-väg. Däremot är
de kompletterande åtgärderna vad gäller utformningen som föranletts av mitt-
räcket, t.ex. förändrade sidoområden och ökad bredd praktiskt taget oåterkalleliga.
Eller som en av de intervjuade uttrycker sig: ”Det man gjorde kunde inte bli
sämre”. Alternativkostnader av denna art för att pröva en ny lösning borde inte
vara avskräckande. Ett misslyckat ”försök” med åtföljande negativa pressreak-
tioner skulle dock vara en prestigeförlust av betydelse.

Learning by doing
Formulering av sökprocessen som en parallell till investeringsteori förutsätter en
mer eller mindre fullständig analys av möjliga utfall. Risk uttrycks i termer av
sannolikhet för olika utfall. Det skall vara möjligt att beräkna nuvärdet av alla
möjliga utfall för att med detta resultat som grund jämföra olika handlings-
alternativ. Detta är ett kvantifieringsproblem, som i komplexa situationer är svårt
att lösa.

Istället gäller det att känna igen olika mönster och värdera dessa som mer eller
mindre goda för spelets fortsatta utveckling66. Dessa olika mönsters värde
framkommer t.ex. genom lång erfarenhet. Denna erfarenhet kan sedan kodifieras
och förmedlas till andra.

MacLeod (2000) för fram teorier om ”learning-by-doing” som en förklaring till
hur problem av denna art löses i praktiken. Den erfarne schackspelaren, eller
vägplaneraren, lär sig genom praktik och genom erfarenheter av andras spel att
vissa mönster kan vara mer fördelaktiga för spelets utveckling är andra. När
verkligheten är tillräckligt komplex (och en villkorlig ”contingent” planering med
nödvändighet är otillräcklig) och individen inte har någon utförlig kunskap om
området på förhand, då är ”learning-by-doing” en optimal beslutsstrategi. Den
väsentliga idén är att när omgivningen är tillräckligt komplex så är den bästa
planeringsregeln för individen eller gruppen att vänta och svara på händelser allt-
eftersom de inträffar.

Detta resonemang stämmer överens med vad March (1994 s. 12) anför rörande
hur individer hanterar sin brist på information och kunskap. Individen söker bland
annat efter:

• Mönster, ”heuristics”. Beslutsfattare känner igen och ansluter sig till
mönster i den situation de möter och tillämpar lämpligt beteende i dessa
situationer. Experter ersätter kalkyler med igenkänning av situationer och
följer tidigare utvecklade regler.

Omsatt i planeringssituationen skulle denna teori innebära att komplexiteten
hanteras genom att deltagare i beslutsgruppen söker efter och lär sig mönster i det
                                                
66  För en sammanfattande förklaring av igenkännande av mönster och dess roll i planering, se
Haken 1998
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problem man hanterar och sorterar in dessa i några kända kategorier. Bilder är
vanliga sätt att presentera alternativ och konsekvenser inom fysisk planering
(kartor, ritningar, fotografier, teckningar). En samling bilder, texter, siffror ger
tillsammans ett mönster, som endera skapar igenkännande eller verkar obekant.

Processdimensionen i denna teori består dels i vad som ingår som ”ingående
balans” när en beslutsgrupp samlas för att bearbeta ett planeringsproblem, deras
referensram. Dels karaktäriseras processen av den tidsutdräkt en process tar, de
resurser som läggs ned på sökande och sammanställande av information i form av
mönster samt deltagarnas förmåga att absorbera och tolka dessa mönster. Inte
minst handlar det också om hur valet mellan mönster sker. I valet mellan det
kända och det okända mönstret kan det kända oftast få prioritet.

I de här aktuella beslutsprocesserna handlar det om att söka tillämpa en lösning
på trafiksäkerhetsproblem, som bryter emot alla kända mönster. Däremot kan man
tänka sig att en väl fungerande process kan identifiera delmönster i det nya som
knyter an till vad som är bekant för deltagarna. Kunskap om olycksorsaker, om
vägbeläggningars och vägmarkeringars funktion kan bilda kända mönster inom
ramen för en okänd kombination. Vidare kan man se på utvecklingen av detaljer i
utformning av projektet Gävle–Axmartavlan avseende förutsättningar för rädd-
ningstjänsten och polisens arbete. Processen blir ett lärande av vilka problemen är
med utformning medan man genomför projektet.

Ett annat exempel, som kan hänföras till ”learning by doing”, gäller trafikant-
beteendet i samband med den nya vägutformningen. Det har inte kunnat förutses
med något rimligt krav på precision. Kunskapen härom har utvecklats genom en
omfattande uppföljning av både beteenden och attityder. Detta har givit kunskap
för kommande projekt av liknande slag.

Detta sätt att utveckla lärande och kunskap kan också sägas prägla hela utveck-
lingen av vägutformningen trefältsväg med mitträcke från en idé om att separera
mötande trafik med ett stållineräcke år 1995 till ett betydande antal ombyggda
vägsträckor år 2001. Det handlar om en produktutveckling där utredande,
konkreta projekt och kunskapsspridning successivt byggt upp en kunskapsbas.

7.3 Organisation och deltagare
I organisationsbegreppet innefattas sammansättningen av den grupp som skall
bereda beslutet, oavsett om gruppen som helhet fattar beslutet eller om gruppen
bereder ett beslut, som en enskild person fattar. Hur gruppen sammansätts på-
verkar sökandet efter alternativ, konsekvenser och förhållanden som påverkar ut-
fallet. I sista led påverkas rekommendation eller beslut av deltagarnas identitet,
samarbetsförmåga, aktivitet, kunskap, värderingar och slutledningsförmåga.

I organisationsbilden ingår också de förutsättningar i form av uppdrag, rikt-
linjer, ramar och regler som beslutsgruppen får av sin uppdragsgivare. Även
fysiska förutsättningar, gällande lagar, förordningar, ekonomiska och sociala
ramar i övrigt ingår i denna bild. Sådana förutsättningar definierar processens av-
gränsning.

En utgångspunkt för analysen av beslutfattande är överensstämmelsen mellan
processens deltagare vad avser preferenser, identiteter67 och roller. En förutsätt-
                                                
67 Identitet används av March (1994 s. 61) som ett begrepp för en föreställningar om regler för att
sammanlänka handlande med situation. Individer beskriver sig själva i termer av arbete, grupp,
familjetillhörighet, etnisk, nationell eller religiös tillhörighet. Identitet är både konstruerad av
individen och påförd individen.
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ning för att ett beslutsfattande med många deltagare skall kunna betraktas som
motsvarande ett rationellt individbeslut är att deltagarna är samstämmiga vad
avser beslutsproblemets:

• alternativ
• förväntningar om utfall
• värdering av konsekvenser
• sätt att välja alternativ.

Därför är konvergens individer emellan vad avser information, preferenser och
roller en utgångspunkt för analysen. Frågan om hur konsistens i dessa avseenden
kan nås består främst i problemen hur man löser frågor om information, kom-
munikation och samordning mellan deltagarna. Huvudproblemet med beslut med
mångas medverkan sammanhänger med hur individernas olika verklighets-
uppfattningar och värderingar skall vägas samman till ett beslut.

Organisationen av processerna
De processer som studeras här är av två slag, en utformar ett policybeslut, en
annan process realiserar det huvudalternativ som den första genererat. Valet av
organisation av processerna följer denna uppdelning. En centralt placerad arbets-
grupp utformar förslagen till åtgärd, en referensgrupp förankrar förslagen ute i
organisationen och bidrar till lösning av frågan om placering av första projektet
med denna lösning. En projektgrupp svarar för slutlig utformning och samråder
därom med olika intressenter.

Det innebär att fyra olika grupper svarar för var sin del av projektet som helhet.
Uppdragen till var och en av grupperna definierar deras verksamhetsområden.
Deltagarna väljs utifrån de olika gruppernas uppgifter. Sammanlagt deltar 66
personer på åtminstone ett möte med någon av grupperna. Det innebär en mycket
stor samlad kompetens på det aktuella området. En projektsekreterare svarar för
kommunikationen mellan tre av grupperna och med Vägverkets centrala ledning.
Några personer deltar i flera av grupperna.

Här kan vi identifiera ett kommunikationsproblem, som åtminstone av några
deltagare upplevs som ett besvärande. Avvägningen mellan en grupporganisation
av detta slag, inriktad på specialisering på olika deluppgifter, å ena sidan och en
sammanhållen kunskaps- och beslutsprocess å den andra är en avvägning som
måste göras i varje omfattande planeringsuppgift. Fördelen med en stor grupp för
alla uppgifter är att den interna kommunikationen kan antas fungera väl. Sett nu i
efterhand går det dock inte att påvisa några nackdelar med den här valda organisa-
tionen. Avvägningsinstrumentet är sättet att lösa kommunikationen mellan
grupperna.

Deltagande och samordning
En förutsättning för att ett beslutsfattande med många deltagare skall kunna be-
traktas som motsvarande ett rationellt individbeslut är att deltagarna är sam-
stämmiga i de avseenden som anges inledningsvis till detta avsnitt. Det är här
fråga om en innovativ process. Då är det tämligen givet att deltagarnas skilda
bakgrunder, identiteter, erfarenheter, problemuppfattning och värderingar innebär
att samstämmighet är bristfällig vid processens början. Däremot tycks det som om
uppfattningen om problemen med 13-metersvägarna varit någorlunda likartad
deltagarna emellan. Det fanns, enligt intervjuerna, lite varierande uppfattningar



92 VTI rapport 484

om orsaker till den höga frekvensen olyckor. Särskilt divergerade åsikterna dock
om det kloka i att sätta upp en barriär mellan mötande trafik på en 13-metersväg. I
slutänden finns dock en stor enighet om denna lösnings förträfflighet åtminstone
på den typ av väg som E4:an Gävle–Axmartavlan utgör.

Därför finns det anledning att särskilt uppmärksamma den konvergens i upp-
fattning, som är en förutsättning för ett beslut där deltagarna är överens. En förut-
sättning för att uppnå en samstämmighet under en beslutsprocess kan vara att
välja ”rätt” deltagare i processen, deltagare med både likheter i ovanstående
avseende och vad gäller dokumenterad samarbetsförmåga. Huruvida urvalet skett
på sådana grunder kan inte bedömas på annat sätt än genom att konstatera att valet
av deltagare förefaller vara gjort på grundval av god erfarenhet och som
representerar olika regioner och kunskapsområden. Vad gäller projektgruppen
valdes erfarna vägprojektörer.

Beslutsprocessen har i högsta grad en samordnande funktion vad just gäller
problemuppfattning och värderingar. En metod att uppnå samordning är vad som
brukar kallas team-byggande. March’s ”team” är en modell som omvandlar det
månghövdade beslutet till ett enpersonsbeslut. En teoretisk form av lösare
samordning benämner March (1994 s. 128) ”partnerskap”. För samordning i ett
sådant betonar March särskilt två förhållanden. För det första krävs någon form av
implicit eller explicit kontrakt i partnerskapet för att åstadkomma en samordning.
Vi har inte kunnat iaktta några vare sig explicita eller implicita kontrakt så som
studien är upplagd.

Vidare betyder individers förtroende och mer eller mindre dominerande roller
mycket för möjligheten till samordning. Det finns i inledningsskedet och på
beslutande nivå några för processen särskilt betydelsefulla personer: trafik-
säkerhetsdirektören, chefen för planeringsenheten, generaldirektören samt den för
tre av grupperna gemensamme sekreteraren. I genomförandeskedet spelade också
projektledaren en viktig roll. Deras betydelse framgår särskilt av intervjuerna.

Ett partnerskap, som involverar rationella aktörer, behöver drivkrafter för
deltagande parter som är konsistenta med deltagarnas önskemål. En drivkraft, som
verkar i samordnande rikting i arbets- och referensgrupperna, är möjligheten att
efter ett första, lyckat projekt få genomföra motsvarande projekt i den egna
regionen. I vad mån detta spelat en roll för deltagarnas inställning har vi dock inte
undersökt.

Läro- och kunskapsprocessen utgör en särskilt viktig faktor för att uppnå en
samordning. Det är ett omfattande utredningsarbete som genomförs och behandlas
av de olika grupperna. Analyser av olyckor på vägar med olika utformning, typ av
olyckor, hastighetsbeteende med mera tycks ha varit av särskild betydelse. Där-
emot fanns ingen bra grund för en bedömning av hur trafikanter skulle reagera på
de relativt smala körfälten utan omkörningsmöjligheter eller vid de delar där två
fält sammanförs till ett. Det var i sig en grund till kvarstående skepsis hos några.
Det finns dock i intervjuerna flera utsagor om att utredningarna och resone-
mangen i grupperna både reducerat många deltagares skepsis och förändrat deras
syn på problemen och den föreslagna lösningen.
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7.4 Generaliserbara slutsatser?
Den studerade beslutsprocessen fram till genomförandet av utformningen 2+1
körfält med mitträcke på motortrafikleden Gävle–Axmartavlan kan i högsta grad
karaktäriseras som en innovativ process. En ny lösning av ett trafiksäkerhets-
projekt lanseras inom Vägverket. Förutsättningarna för dess genomförande
studeras av en arbetsgrupp, dess genomförbarhet prövas i en referensgrupp och ett
första projekt genomförs på en sträcka av E4.

Möjligheterna till generalisering av de inhämtade kunskaperna om detta fall
begränsas således både av att det rör sig om ett fall bland många och av det
specifika med just detta fall. Vi söker också efter några lärdomar av betydelse för
framtiden.

Problemstrukturering och rationalitet
Det finns idag flera olika beslutsstöd för att möjliggöra rationella beslut, varav
Vägverkets modell för samhällsekonomiska kalkyler, EVA, är en form. Varje
sådan modell har sina begränsningar, varav brist på information är en. Detta
faktum sätter fokus på den läro- och kunskapsprocess, som krävs för att lösa de
aktuella problemen. Begränsningarna motiverar också beslutsprocesser, som in-
volverar många deltagare. Detta i sin tur pekar på problemet att välja ut och sam-
ordna deltagare med olika kunskaper, identiteter och värderingar. Mer därom i
nedan.

Utgångssituationen för beslutsprocessen i form av problembeskrivning, upp-
drag, ramar o.d. påverkar sökandet efter information och kunskap. I fallet 13-
metersvägar handlar det om trafiksäkerhetsproblem och en specifik lösning av
problemet som ingick i de direktiv, som gavs vid processens början.

Förhistorien, processen fram till den tidpunkt när direktiven till arbetsgruppen
formuleras, har endast berörts kortfattat här. Här ligger det mest innovativa
momentet i det aktuella problemkomplexet, en lösning som diskuterats tidigare får
en möjlighet att prövas. Lösningen har både att göra med en förändring av
policyinriktningen för vägtrafiken i form av nollvisionen och om ett antal
personers benägenhet att pröva nya lösningar i denna situation.

Förhistorien har bestämt sökandet efter genomförbarheten hos den föreslagna
lösningen. Den utgångspunkten begränsar sökandet efter andra alternativ och
fokuserar kunskapssökandet. Samtidigt kan man också anta att denna fokusering
är en förutsättning för att åstadkomma en genomförbar utformning.

Betoningen av trafiksäkerhet har även påverkat den värderingsbild som be-
slutsprocessens deltagare utvecklar i sitt arbete. Samtidigt används ett beslutsstöd
med redan inbyggda värdenormer, den samhällsekonomiska värderingsmodellen
EVA. Det uppkommer en konflikt mellan dessa två värderingsnormer, vars utfall
inte kan förutsägas. Den rationella modellen förutsätter att en given och full-
ständig värdenorm finns om inte vid processens början så åtminstone när
beslutsdatum nås. Förutsättningarna vid processens början borde styra utveck-
lingen av denna norm.

Slutligen kan urvalsprocessen styras. Det förekommer sällan eller aldrig några
direktiv för en planeringsprocess – den lämnas till deltagarna att utforma. I fallet
13-meternsväg diskuterades omröstning, men det förkastades. Hur de slutliga för-
slagen och besluten kom till har inte kunnat dokumenteras. Det finns i alla
händelser en formell beslutsfattare, men denne fattar beslut efter ärendets hante-
ring i planeringsprocessen och där förekommer en urvalsprocess av betydelse för
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utfallet. Detta blir i hög grad beroende av vilka som deltar och vilka deltagare som
är särskilt inflytelserika under processen.

Deltagande, samordning
En faktor av uppenbar betydelse för processens förlopp och utfall är val av del-
tagare i de olika grupperingar, som har att bearbeta föreliggande problem. Därmed
bestäms identiteter, kunskaper och erfarenheter, vilka tillförs processen som in-
gångsvärden. Vidare bestäms förloppet av informations- och kunskapssökandet
och inte minst möjligheten att uppnå eniga beslut.

I det aktuella fallet förekommer fyra olika grupperingar, två för policyut-
formning och två för genomförande. Därmed kan gränsdragnings- och samord-
ningsproblem mellan grupperna förekomma. Det framkommer inte några på-
tagliga problem av den arten här, beroende på att kommunikationen mellan
grupperna fungerar tillfredsställande och att deras skilda uppgifter är tydliga.
Alternativet till en sådan organisation är att ”internalisera” kommunikations- och
samordningsproblemen genom att sammanföra alla uppgifter i en grupp.

I fråga om valet av deltagare kan problemet karaktäriseras genom begrepps-
paret bredd–koncentration. Bredden vad gäller kompetens och förmåga tillför
många olika aspekter på problemet. Bredden kan också bidra till legitimiteten hos
besluten genom förankring och genom det förtroende deltagarna har i olika
sammanhang. Koncentration till deltagare med likartad kunskap och identitet kan
bidra till en snabb och långtgående samordning av deltagarna till ett beslut. Bredd
kan i så fall uppnås genom att anlita externa konsulter och granskare. I vårt
studerade fall vittnar intervjuerna om en process, som utgår från påtagligt diver-
gerande uppfattningar om och tvekande attityder till värdet av utformningen
13:2+1rä. Kunskapsprocessen och ett visst mått av interna förhandlingar inom
grupperna har bidragit till konvergens i uppfattning och samförstånd.

Begreppet ”deltagande” är inte förbehållet personer utsedda av uppdrags-
givaren. Planeringsproblem rörande vägar och banor berör många intressenter:
boende, trafikanter, naturvårdsintressen, samhällsintressen. Därmed är det givet
att olika externa deltagare engagerar sig i processen. Pressen spelar härvidlag en
väsentlig roll. I vårt fall är t.ex. oron för hur ett mindre lyckat utfall av ombygg-
naden av E4 norr om Gävle skulle ta sig uttryck en faktor som påverkade arbetet
med planeringen av vägen.

Därmed är frågan om hur beslutsprocessens relationer till omvärlden utformas
av betydelse. I en ”normal” vägplaneringsprocess finns givna instruktioner för hur
sådana relationer skall hanteras. Det finns bestämmelser både i lagar (Plan- och
bygglagen t.ex.) och i Vägverkets egna instruktioner. Utställningar, remisser o.d.
är uttryck för detta. Det aktuella fallet är inte av den arten att det direkt berörs av
lagens bestämmelser. Inga miljöintressen av betydelse står på spel. Relationerna
till kommun och länsstyrelse har skötts väl.

Relationerna med pressen sköts, förutom via pressmeddelanden och offentlig-
gjorda utvärderingar, genom journalisters direktkontakter med deltagare i pro-
cessen. Den förändrade bilden av projektet i pressen är uppenbart grundad på god
information.

Kunskap, process och beslut
I inledningen till kapitel 1 karaktäriseras beslutsproblemen i fråga om infra-
strukturinvesteringar bl.a. på följande sätt: ”Varje projekt är i någon mening
unikt. Det handlar om omfattning, lokalisering, yttre miljö, roll i kommunika-
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tionssystemet.” Den verklighet planerare och beslutsfattare har att hantera är så
komplex att det idealt rationella beslutet i många fall är en utopi. Det är inte minst
uppenbart i det fall som vi studerar här. Det pågår ständigt en utveckling vad
gäller informationsbaser, analysmetoder och beslutsstöd. Den samhällsekono-
miska kalkylen är ett viktigt, men ofullständigt sådant stöd. Miljökonsekvens-
beskrivningar är ett annat.

Det finns åtskilliga exempel på tillkortakommandon, eller låt oss säga brister, i
beslut baserade på existerande förutsättningar. En del av dessa brister kan
återföras på processen, som föregår besluten. Planerings- och beslutsprocesserna
måste därför analyseras för att dels förstå deras funktion och roll för utfallet och
dels för att påverka processerna emot en högre grad av rationalitet än vad många
exempel idag visar upp.

När det rationella beslutet är en utopi måste vi söka efter den rationella
processen. Även den är konsekvensinriktad, men det viktiga är här att uppmärk-
samma den månghövdade, över tiden utdragna processen. Utgångspunkten är att
information, kunskap och värderingsnormer är ofullständiga. Det fokuserar på en
nödvändig informations- och kunskapsprocess. En annan nödvändighet i de
processer vi diskuterar här är att involvera många deltagare. Därmed kan
kompetens av olika slag tillföras.

Med många deltagare kan också en förankring av planer och beslut uppnås. Det
gäller både interna, formellt utsedda deltagare och externa mer eller mindre in-
formella intressenter och deltagare. Dessa aspekter på beslutsprocessen förutsätter
deltagare med betydande olikheter i identitet och intressen. För att ett genom-
förbart beslut skall uppnås måste deltagarna i processen kunna uppnå ett visst mått
av konsensus om problem, konsekvenser, värderingar och urval av alternativ.
Bredd och samordning kan därvid stå i motsats till varandra.

Denna motsättning betonar vikten av en genomarbetad och allsidig informa-
tions- och kunskapsprocess. Hypotesen är att med information och kunskap följer
en konvergens vad gäller deltagarnas verklighetsuppfattning – och eventuellt
också värderingar. Information måste insamlas och bearbetas till kunskap, som
går att omsätta i värdering av konsekvenser och val av alternativ. Ett väl funger-
ande beslutsstöd kan bidra till det sista ledet. Men det kan aldrig styra det första
ledet, informations- och kunskapssökandet.

Pressen representerar ett externt intresse som har en påverkan via opinions-
bildning, och som kan vara påtagligt för deltagarna. Även här är informations- och
kunskapsprocessen av central betydelse.

Samordning av deltagare i grupperingar av de slag vi studerar här förutsätter
också någon form av förhandling och överenskommelse mellan deltagarna. Den
behöver inte vara formell. Det är inte fråga om någon samordning baserad på
former för kollektivt beslutsfattande av det slag som gäller beslutandeförsam-
lingar av olika slag. Omröstning är inte aktuell. Vilken tyngd som olika deltagare
kan uppbringa i en sådan förhandling beror både på individuella egenskaper,
insats i form av deltagande och inte minst vilka intressen som vederbörande
representerar. Den deltagare som representerar de finansiella restriktionerna har
ofta ett inflytande liknande vetorätt. Representanter för miljöövervakande
myndigheter kan lägga hinder i vägen för genomförande av ett beslut. Därmed blir
samordning ett nödvändigt inslag i processen.

Processaspekten är slutligen avgörande förståelsen av vägen fram till beslutet.
Det handlar om förlopp både över tiden och i rummet. Tidplaner, stoppdatum, val
av mötesplatser och liknande förutsättningar styr både kunskapsprocess och sam-



96 VTI rapport 484

ordning. Deltagarnas geografiska och organisatoriska tillhörighet påverkar för-
loppet – även i en tid med internet och flygförbindelser.

En faktor av vikt för beslutsprocessen är processlogiken. Den turordning i
vilken de olika momenten i processen genomförs påverkar utfallet. Ibland talar
man om spårbundet (path dependent) utfall. De utgångspunkter som fatställs vid
processens början måste i möjligaste mån förse deltagarna med ”karta” och
”kompass” för orienteringen mot beslutet. Där terrängen inte är känd och målets
belägenhet oviss måste informations- och kunskapssökandet ändå baseras på
någon form av söklogik. Vi har antytt några drag i sådan söklogik i avsnitt 7.2.
Mycket återstår att utveckla för den typ av beslutsprocesser som vi studerat här.
– Vi hoppas med detta ha bidragit till kunskap om vikten av vägen till målet.
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