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Frästa räfflor i mitten på tvåfältsväg 
 
av Anna Anund 
VTI 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Frästa räfflor i mitten på tvåfältsväg är med all sannolikhet en bra åtgärd för 
att minska antalet olyckor som beror på att trötta/distraherade förare 
omedvetet lämnar körfältet. Frästa räfflor i vägens mitt leder vidare till att 
förare sänker sin hastighet och har ett längre avstånd till vägens mitt. 
Förändrat omkörningsbeteende med anledning av räfflorna har inte kunnat 
konstateras. 
 
Räfflor i vägens mitt kan vara ett alternativ till åtgärd på svenska landsvägar som 
inte är tillräckligt breda för att ha mittbarriär t.ex. vajerräcke. Vid körning på 
räfflor får föraren dels en ljudupplevelse, dels vibrationer i fordonet, i sätet och i 
ratten. Dessa signaler skulle kunna förhindra att föraren ofrivilligt överskrider 
mittlinjen t.ex. beroende på att denne är trött eller distraherad. Räfflorna kan även 
ge ett förbättrat beteende, så till vida att man medvetet undviker att passera 
mittlinjen på olämpliga vägsträckor, vilket i sin tur kan resultera i att antalet 
omkörningar och skärningar i kurvor reduceras. 

Projektet syftade till att utvärdera i vilken utsträckning mittlinje i form av frästa 
räfflor i kombination med målning kan bidra till att förändra förares beteenden så 
att antalet mötesolyckor på tvåfältsvägar minskar. Utvärderingen fokuserade på 
räfflor som en förklarande åtgärd och beaktade endast indirekt effekten av räfflor 
som en förlåtande åtgärd t.ex. då förare somnat och kommit ut på räfflorna. 

Den räffla som valdes för studien har benämnts ”Målillaräfflan”. Räfflorna har 
frästs med ett centrumavstånd på 1,2 m. Räfflan är 35 cm bred, 15 cm lång och 
har ett djup på ungefär 1,0 cm. Försökssträckan är 14 km lång och finns på 
riksväg 34, mellan Målilla och Hultsfred. 
 
Metod 
De metoder och effektmått som användes för att utvärdera räfflorna var följande; 

• Trafikmätningar (hastighet och sidoläge) – mättes i 4 punkter på vägen. 
• Förföljelsestudier (omkörningsfrekvens och omkörningsbeteende) – 

sammanlagt 274 fordon observerades. 
• Vägkantsintervjuer (förares acceptans och uppfattning om trafiksäkerhets-

effekt) – 130 förbipasserande förare intervjuades. 
 
Hastighet och placering på väg (Trafikmätning) 
Det kan konstateras att räfflorna i vägens mitt med all sannolikhet har påverkat 
personbilsförarnas beteende. Hastigheten sänktes med i genomsnitt 1,8 km/h sett 
över samtliga mätplatser, vilket är en signifikant sänkning. Personbilsförarna 
ändrade även beteende avseende sidoläge, vilket innebar att de i genomsnitt körde 
cirka 5 cm närmare vägkanten efter räffling jämfört med före. 
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Effekten på lastbilsförare var inte densamma. För dessa kunde inte noteras 
någon signifikant skillnad i hastighet eller sidolägesplacering, med undantag för i 
en av de fyra mätpunkterna (M1). 
 
Omkörningsfrekvens och omkörningsbeteende (Förföljelsestudier) 
Avsikten med observationer var att utvärdera om räfflor i vägens mitt påverkar 
förares omkörningsbeteende. Följande beteende registrerades före och efter 
fräsningen av räfflorna och resultatet blev: 

• Genomförda omkörningar totalt – ingen signifikant skillnad 
• Genomförda omkörningar per förare – ingen signifikant skillnad 
• Omkörningar med opåverkat möte – ingen signifikant skillnad 
• Omkörningar med påverkat möte – ingen signifikant skillnad. 

 
Förares acceptans och uppfattning om trafiksäkerhetseffekt (Vägkantsintervjuer) 
Sammanlagt intervjuades 130 förare under två dagar. Resultaten visade att frästa 
räfflor i mitten hade en god acceptans hos förarna; 

• 76 % av förarna svarade att de skulle känna sig tryggare, dvs. att ingen 
skulle köra över på deras sida om det fanns räfflor i mitten på vägen 

• 83 % sade att de skulle känna sig säkrare på att de själva inte omedvetet 
kom över på fel körbana 

• 88 % trodde att mitträfflor är ett bra sätt att öka trafiksäkerheten. 
 
Majoriteten av förarna sade att de inte har ändrat sin hastighet (85 %) eller sin 
placering (70 %) med anledning av räfflorna. Den största vinningen med räfflorna 
var enligt förarna att dessa kommer att påkalla uppmärksamhet hos förare när de 
omedvetet är på väg över vägens mitt (94 %). Räfflorna kommer även att bidra till 
att förare inte skär kurvor på olämpliga ställen (68 %) och att förare har ett större 
avstånd till mittlinjen (56 %). 
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Milled rumble strips on the centre line on a two-lane road 
 
by Anna Anund 
VTI 
SE-581 95 Linköping  Sweden 
 
 
Summary 
Milled rumble strips in combination with the centre line definitely have an 
effect on car drivers. The drivers significantly reduced their speed by 
1.8 kilometres per hour and they drove 5 centimetres closer to the edge line. 
There were no significant effects on truck drivers’ choice of speed and 
position, nor on overtaking behaviour. 
 
Milled rumble strips in combination with the centre line could be a way to 
improve traffic safety on two lane roads not suitable for barriers, and also to 
explore the concept of self-explanatory roads as a counter measure. When driving 
over the rumble strips the drivers will experience both sound and vibration in the 
vehicle, the seat and steering wheel. All these signals may prevent the drivers to 
leave the lane inadvertently. If so, milled rumble strips could help to reduce the 
number of accidents, especially those with oncoming vehicles but also single 
vehicle accidents.  

The aim of the study was to evaluate whether a centre line in combination with 
a milled rumble strip helps to improve driver behaviour with the possible result of 
fewer accidents – especially accidents with oncoming vehicles. It was expected 
that drivers would reduce their speed, increase their safety margins and reduce the 
number of overtaking manoeuvres. Driver acceptance was hypothesised to be 
positive.  

The evaluation mainly dealt with the rumble strip as a self-explanatory counter 
measure and only indirectly considered driver friendly aspects e.g. lane deviations 
caused by driver fatigue or distraction. A before-after study was initiated in 
August 2003.  

A road section 14 km long was selected and provided with milled rumble strips 
which were 17 cm long, 35 cm wide and 1 cm deep. The distance between each 
rumble strip was 1.2 metres . The road was 9 m wide and had a speed limit of 
90 km/h. Sight distance on the milled section was mainly over 250 metres, but 
there were also sections with sight distance shorter than 250 metres. Sections with 
a short sight distance had a solid centre line.  
 
Methods 
Three different methods were used;  

• traffic flow measures of speed and lateral position at four positions on the 
road (cars and trucks) 

• observations of overtaking behaviour (274 observations)  
• road side interviews (130 interviews). 

 
Data were collected in August 2003, the rumble strips were milled in September 
2003 and data about the after period were collected in September 2004.  
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Speed and lateral position 
The result showed that milled rumble strips in combination with the centre line 
definitely had an effect on car drivers. They reduced their speed by 1.8 kilometres 
per hour and they drove 5 centimetres closer to the edge line. Both changes in 
speed and lateral position were significant at the 5% level. There were no 
significant effects on truck drivers’ choice of speed or position.  

 
Overtaking behaviour 
There was no significant difference in overtaking behaviour.  
 
Drivers’ acceptance and opinion  
The rumble strips were favourably received by the drivers; 76% answered that 
milled rumble strips at the centre line would make them feel more secure about 
that no driver will inadvertently drive into their lane; 83% answered that milled 
rumble strips will make them feel secure about that they are not about to leave the 
lane without being aware of this; 88% of the respondents thought milled rumble 
strips at the centre line will increase traffic safety. The majority of the drivers said 
that they had not changed speed (85%) or lateral position (70%) because of the 
milled rumble strips. The major effect mentioned by the drivers was the warning 
to drivers that they are about to leave the lane without being aware of this (94%). 
The drivers also believed that the rumble strips will help to reduce curve cutting 
(68%) and that drivers will take an increased distance to the centre line (65%). 

The study has been made possible thanks to funding by the Swedish Road 
Administration’s “Skyltfonden”. 
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1 Inledning 
Internationell forskning tyder på att trötthet är orsak till mellan 10 och 20 % av 
alla olyckor (Horne & Reyner, 1999; Lisper, 1977). Trötthetsrelaterade olyckor är 
vanligast förekommande som singelolyckor och mötesolyckor. Forskare världen 
över är eniga om att analyser baserade på polisrapporter resulterar i en 
underskattning av trötthetsproblemet (Åkerstedt, 2000; Åkerstedt & Kecklund, 
2000). Det råder dock inget tvivel om att trötthet är orsak till många olyckor och 
ingen förare är undantagen från risken att somna vid körning. Ett flertal studier 
visar dock att unga förare och yrkesförare, av olika anledningar, är utsatta grupper 
(Anund, Peters & Kecklund, 2004; Stutts, Wilkins, Osberg & Vaughn, 2003).  

Vägutformning påverkar i hög grad förarens beteende och beslutfattande vid 
körning, vilket även gäller förare som är trötta eller löper risk att utveckla trötthet. 
Åtgärder i vägutformningen kan vidtas för att minimera utvecklingen av trötthet 
under körning, för att påkalla uppmärksamhet hos förare som omedvetet är på väg 
att lämna vägen samt för att säkerställa att förare som somnat och kört av inte 
skadas svårt eller dödas. 

En åtgärd som kan vidtas för att signalera till förare att de är på väg att lämna 
körbanan är att förse vägen med räfflor. Med räfflor avses i detta sammanhang 
inte den profilerade kant- eller mittmarkering, som utförs med ett plastmaterial, 
utan en fräst räffla. Fördelen med en fräst räffla är att effekten i form av ljud och 
vibrationer är bestående, till skillnad från effekten av en profilerad vägmarkering. 
Den profilerade markeringen slits snabbt ner av fordonsdäck och vinterväg-
hållningsfordon och effekten i form av ljud och vibrationer är snabbt avtagande 
framförallt i tunga fordon (Anund, 1998) 

Frästa räfflor är en åtgärd som kan användas dels i förlåtande syfte, dels i 
förklarande syfte. Med förlåtande åtgärd avses att räfflorna syftar till att t.ex. 
påkalla förares uppmärksamhet på att de omedvetet, beroende på t.ex. trötthet 
eller distraktion, är på väg att lämna körbanan. Med förklarande avses en 
förstärkning av informationen från vägen till föraren, t.ex. vid separering mellan 
körbana och gång- och cykelbana. Det kan även vara ett sätt att påverka förare att 
i minskad omfattning skära kurvor eller att göra omkörningar på olämpliga partier 
av vägen.  

Historiskt sett har räfflor framförallt använts vid eller i kombination med 
kantlinjen, men räfflor kan även användas på andra platser på vägen t.ex. i mitten, 
vilket har gjorts i USA under ett flertal år. Dessa räfflor har varit profilerade, 
pressade eller frästa. I en jämförande studie (Presaud, B.N., Retting, R., Aand 
Lyon, C., 2003) har effekten av olika typer av räfflor i mitten utvärderats. 
Resultaten pekar på att detta är en lovande åtgärd och olyckorna reduceras med 
cirka 15 %. Det framgår dock inte vilken vägbredd som dessa har applicerats på. 

I den av Vägverket finansierade litteraturstudien om betydelsen av kör- och 
vilotider för sömn- och trötthetsrelaterade olyckor (Amundsen & Sagberg, 2003) 
uppskattas att ett effektivt sätt att hjälpa trötta förare att inte drabbas av olyckor är 
frästa räfflor i vägkanten. De refererar företrädesvis till resultat från amerikanska 
studier som pekar på att räfflor minskade antalet singelolyckor med mer än 50 % 
(Golden, 1994; Gårder, P. & Alexander, J., 1994; Mahoney, K. et al., 2003; 
Amundsen & Sagberg, 2003).  
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2 Bakgrund och utförd forskning i Sverige 
Forskning kring möjligheten att använda frästa räfflor på svenska vägar har 
bedrivits under senare år. I en studie av Anund (1998) utreddes om räfflor på 
svenska vägar är möjliga att använda med avseende på: 

• Snö och is under vintern 
• Drift- och underhållsaspekter, t.ex. snöröjning 
• Asfaltens beständighet  
• Ljud och vibrationer i de fordon som trafikerar svenska vägar 
• Riktlinjer för val av fräst räfflas bredd, längd och djup. 

 
Två typer av räfflor testades – Pennsylvaniaräfflan och Svenska räfflan, se figur 1 
respektive 2. 
 
 

 
 
 
 

Längd 

Figur 1  Pennsylvania räfflan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2  Svenska räfflan. 

Effekter av dessa räfflor jämfördes med effekten av en 
kamflex.  

Försökssträckorna som användes var förlagda på m
placerade på vägrenen – 1 meter utanför kantlinjen. 
grupper, s.k. intermittent placering, se figur 3. 
 

10 
Pennsylvaniaräfflan 
Centrumavstånd: 30 cm 
Bredd: 50 cm 
Längd: 17 cm 
Avstånd mellan räfflor: 13 cm 
Djup: ~ 1,2 cm 
Svenska räfflan 
Centrumavstånd: 53 cm 
Bredd: 50 cm 
Längd: 30 cm 
Avstånd mellan räfflor: 23 cm 
Djup: ~ 2,0 cm 
Bredd
profilerad kantlinje av typ 

otorväg och räfflorna var 
Räfflorna var placerade i 
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Figur 3  Försökssträcka E4:an norr om Linköping. 
 
Data samlades in avseende räfflans funktion och utseende under vintertid, 
erfarenhet från ansvariga för drift och underhåll av vägen, yrkesförares 
uppfattning (objektivt: ljud och subjektivt: vibrationer och acceptans/preferens). 
Vidare genomfördes en skattning av den olycksreducerande effekt frästa räfflor 
skulle kunna ha på svenska motorvägar. 

Slutsatsen var att frästa räfflor på svenska motorvägar – även vintertid – 
fungerar bra och att de inte bidrar till issprängning och/eller försvagning av 
beläggningen runt räfflan. På basis av en genomgång av singelolyckor på 
motorväg år 1996 uppskattades att cirka 40 % av olyckorna troligen skulle ha 
förhindrats eller påverkats om det funnits räfflor i anslutning till kantlinjen. 

År 2000 lät Vägverket fräsa 14 mil räfflor på E4:an söder om Jönköping. Här 
gjordes en olycksuppföljning (Larsson, J., Anund, A. & Brüde, U., 2001) som 
visade en reduktion av singelolyckor, med avkörning till höger, med cirka 50 %. 
Resultatet bidrog till att det numera i Vägverkets riktlinjer för vägbyggnation 
(VGU) står skrivet att räfflor bör fräsas vid nybyggnation av motorvägar.  

För att en åtgärd ska få avsedd effekt är det även viktigt med en acceptans hos 
förare. Det finns studier där man vänt sig till föraren för att ta del av deras 
upplevelser kring trötthet i trafiken och vad de anser är potentiella åtgärder. En av 
dessa är en under 2004 genomförd studie (Anund, Peters & Kecklund, 2004), 
vilken visade att den åtgärd som flest förare trodde på, var räfflor i olika 
utförande. 

Räfflor i vägens mitt verkar således kunna vara ett alternativ till åtgärd för att 
förhindra mötesolyckor. Frästa räfflor kan användas på svenska landsvägar som 
inte är tillräckligt breda för att ha mittbarriär t.ex. vajerräcke. Vägverkets regioner 
ligger i startgroparna vad gäller att fräsa räfflor i mitten på vägar och på några 
2+1-vägar har räfflor använts i stället för vajerräcken. Det finns även exempel där 
räfflor använts i mitten på 1+1 vägar med en vägbredd på ca 9 meter. Effekten av 
dessa punktinsatser är inte känd. 

Körning på räfflor kan sägas ge stimulus via tre av våra sinnen: synen, hörseln 
och känseln. Vid körning på räfflor ser föraren dem, hon/han får en ljudupplevelse 
och dessutom känns vibrationer i fordonet, i sätet och i ratten. Dessa signaler 
skulle kunna förhindra att föraren ofrivilligt överskrider mittlinjen pga. 
insomning, ouppmärksamhet eller dylikt. Räfflorna kan även ge ett förbättrat 
beteende, så till vida att man medvetet undviker att passera mittlinjen, vilket i sin 
tur kan resultera i att antalet omkörningar och skärningar i kurvor reduceras. 
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3 Syfte och testade hypoteser 
Projektet syftar till att utvärdera i vilken utsträckning mittlinje i form av en fräst 
räffla i kombination med vägmarkering kan bidra till att förändra förares 
beteenden så att antalet mötesolyckor på tvåfältsvägar minskar. Utvärderingen 
fokuserar på räfflor som en förklarande åtgärd och beaktar endast indirekt 
effekten av räfflor som en förlåtande åtgärd, t.ex. då förare somnat och kommit ut 
på räfflorna. 

På basis av framförallt praktisk erfarenhet och tidigare förvärvade kunskaper 
valdes följande hypoteser att testats: 

Vid införande av räfflor i mittlinjen har en förändring skett av 
• Medelhastigheten 
• Sidolägesplaceringen 
• Omkörningsfrekvensen 
• Omkörningsbeteendet. 

 
Dessutom har attityden till och acceptansen av räfflorna studerats. 
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4 Metod 
Projektet genomfördes som en före- efterstudie. Detta innebar att en utvald 
vägsträcka försågs med frästa räfflor kombinerat med målning. För att studera 
eventuella effekter så genomfördes effektmätningar före vägen räfflats (hösten 
2003) och därefter ca ett år efter att den hade räfflats (hösten 2004) . 

Det är inte möjligt att direkt utvärdera om den vidtagna åtgärden har haft en 
trafiksäkerhetshöjande effekt. En sådan utvärdering skulle kräva en mycket längre 
försökssträcka och många års data avseende inträffade olyckor före och efter 
åtgärd, vilket inte bedömdes vara realistiskt i detta läge.  

Fokus har således varit på att studera om räfflor i mitten på en 9 meter bred 
tvåfältsväg har påverkat trafikanternas körbeteende. Räfflornas betydelse utifrån 
ett förlåtande perspektiv har indirekt belysts genom att frågor kring detta ställdes i 
samband med vägkantsintervjuerna. 

De metoder som använts har varit observerande och självrapporterande.  
 

Observerande: 
• Trafikmätningar (punkthastighet och sidolägesplacering)  
• Förföljelsestudier (omkörningsfrekvens och omkörningsbeteende). 

 
Självrapporterande 
• Vägkantsintervjuer (förares acceptans och uppfattning om trafiksäkerhets-

effekt). 
 
De olika metoderna har använts för att möjliggöra en analys av effektmåtten, dels 
på basis av vad som har observerats, dels utifrån vad förarna själva rapporterat. 
 
 
4.1 Observerande metoder 
Trafikmätning – Hastighet och sidoläge 
Hastighet samt sidolägesplacering i valda punkter har mätts för trafik i norrgående 
riktning (från Målilla och norrut) med VTI:s hastighetsmätningsutrustning TA89. 
Registrering av sidoläge, dvs. placering på vägen uttryckt i meter från kantlinjen 
(med en upplösning på 0,01 m) samt förbipasserandes punkthastighet gjordes för 
samtliga fordon i norrgående riktning (från Målilla och norrut). Mätningar 
genomfördes i fyra mätpunkter, se bilaga 1, (M1–M4) där M1 låg närmast Målilla 
och M4 längst norrut. Mätningarna genomfördes måndag eftermiddag samt tisdag, 
onsdag och torsdag förmiddag sista veckan i augusti 2003 (före åtgärd) och 2004 
(efter åtgärd).  
 
Förföljelsestudier – omkörningsbeteende 
För att observera trafikanternas omkörningsbeteenden genomfördes förföljelse-
studier, se bilaga 2. Med beteende avses att den förföljda fordonsförarens 
beteende registrerades dels av en medföljande observatör, dels med hjälp av 
videoutrustning. Videofilmen användes som en backup i analysarbetet. 
Förföljelsestudierna genomfördes tisdag och onsdag samma vecka som hastighet 
och sidoläge mättes (sista veckan i augusti 2003 och 2004). Fordon som förföljdes 
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valdes ut genom att förfölja tredje fordonet efter slumpmässigt valt fordon. 
Förföljelserna genomfördes av fordon i båda riktningarna. 
 
4.2 Självrapporterande metoder 
Vägkantsintervjuer 
För att fånga förbipasserandes erfarenhet och åsikter genomfördes strukturerade 
vägkantsintervjuer. Med hjälp av en polis (MC-polis) stoppades 130 slumpmässigt 
valda förare av såväl personbilar som lastbilar och lastbilar med släp. De stoppade 
förarna ombads att besvara frågor kring trafikmiljön i området, egen upplevelse av 
räfflor samt generell acceptans för frästa räfflor i mitten på tvåfältsväg, se bilaga 
3. Sammanlagt ställdes 15 frågor till den intervjuade och de skulle oftast besvaras 
med ett ja eller nej. En intervju tog cirka 5 minuter, vilket dock varierade 
beroende på hur talför den intervjuade föraren var. 

Körerfarenhet bland de intervjuade varierade. Cirka 2 % av de intervjuade 
körde mindre än 500 mil per år, 26 % körde 500–1 500 mil per år och 70 % körde 
mer än 1 500 mil per år. ”Vet ej” svarade 2 %. Det var inte möjligt att vid val av 
vilka som skulle stoppas avgöra om dessa var kvinnor eller män. Valet innebar att 
65 % (84 personer) av de tillfrågade var män och 35 % var kvinnor. De hade en 
genomsnittlig ålder av 49 år (sd=13,9 år). I genomsnitt hade de haft körkort i 30 år 
(sd=12,4 år). Av de 130 intervjuade körde 11 lastbil eller lastbil med släp 
 
4.3 Statistisk bearbetning 
Datorbearbetningen har skett med hjälp av statistikprogramvaran SPSS samt 
Excel. I de fall resultat för olika grupper jämförs, har följande test använts1; 
 
Kvantitativa variabler 
I de fall test av skillnader mellan före och efterperioden har genomförts för 
kvantitativa variabler t.ex. hastighet och sidoläge, har t-test använts. Samtliga test 
har varit dubbelsidiga och gjorts på risknivån 5 %, vilket innebär att man i 5 fall 
av 100 riskerar att påvisa en skillnad som inte är sann. 

Resultaten avseende medelvärden och spridning i hastighet och sidoläge 
redovisas för var och en av mätpunkterna, men även aggregerat.  
 
Kvalitativa variabler 
I analysen av vägkantsintervjuer har ibland t.ex. mäns och kvinnors svar jämförts 
eller svaren mellan de som reser ofta på denna väg och de som reser sällan. Vid 
jämförelse har icke-parametriska test, såsom X2 eller Kendals Tau använts1. Även 
i dessa test har risknivån varit 5.  

                                                 
1 SPSS, En introduktion till basmodulen, Åke Aronsson, 1999, Studentlitteratur. 
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5 Design av räffla och utformning av provsträcka 
Försökssträckan med räfflor i mitten ligger på en 9-meters tvåfältsväg på riksväg 
34 från Målilla och norrut (mot Linköping) och omfattar 14 kilometer, se figur 4. 
Vägen är av god standard och i samband med fräsningen av räfflorna (hösten 
2003) utfördes även ny mittlinje. Vägens linjeföring är god, men det finns partier 
med siktsträckor kortare än 250 meter, dessa partier har spärrlinje.  
 

 
Figur 4  Målillaräfflan på försökssträckan rv 34 norr om Målilla. 

 
Räfflorna ligger med ett centrumavstånd på cirka 1,2 meter. De är 35 cm breda, 
15 cm långa och cirka 1 cm djupa, vilket är något grundare än Pennsylvaniaräfflan 
(1,0 cm). Fräsningen genomfördes av Vägverket Produktion i början av september 
2003. 
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Målillaräfflan 
Centrumavstånd: 1,2 m 
Bredd: 35 cm 
Längd: 15 cm 
Djup: ≈1,0 cm 

Figur 5  Målillaräfflan. 
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6 Resultat 
Resultatkapitlet är indelat i två delar: Observerat och självrapporterat beteende. I 
de observerande metoderna ingår studier av hastighet och sidoläge i samtliga fyra 
mätpunkter samt förföljesestudier där omkörningsfrekvens och omkörnings-
beteende observerats. Vägkantsintervjuerna utgör resultaten från de själv-
rapporterande resultaten. I bilaga 4 presenteras hastighet och sidoläge för enskilda 
mätplatser uppdelat för grupper om timmar, valda på basis av trafikflödes 
variationen på vägen. 
 
6.1 Observerat beteende 
6.1.1 Hastighet & sidoläge  
För att sammanfatta resultaten från mätningarna av hastighet och sidoläge vid de 
fyra mätplatserna har tabeller gjorts i vilka samtliga data presenteras för de fyra 
mätplatserna, uppdelat för personbilar och lastbilar med släp. I tabellerna avser 
M1–M4 de fyra enskilda mätplatserna, medan M avser data aggregerat från dessa. 

I tabell 1 presenteras antal observationer som resultaten grundas på. 
 

Tabell 1 Antal observerade fordon som resultaten baseras på, uppdelat för var 
och en av de fyra mätplatserna (M1–M4), i parentes presenteras antal 
mättimmar(t) som data baseras på. 

    M1 M2 M3 M4 M 
Personbil  Före 4 165 (33t) 3 728 (30t) 3 354 (27t) 2 120 (27t) 13 367 
  Efter 4 351 (33t) 3 990 (30t) 3 588 (27t) 2 354 (27t) 14 283 
Lastbil med släp Före   431    389   353   347 1 520 
 Efter   404   404   371   353 1 532 
 
Det fanns en stor variation av antal fordon observerade vid de olika mätplatserna. 
En förklaring till skillnaden är bortfall vid mätning vissa timmar. En annan 
förklaring är att det mellan mätplats 3 och mätplats 4 finns ett större samhälle där 
ett flertal fordon svängde av. 

I tabell 2 presenteras uppmätt medelhastighet för personbilar och dess 
standardavvikelse (sd). 
 
Tabell 2 Medelhastighet och standardavvikelse för personbilar före (2003) och 
efter (2004) räffling av vägens mitt. 

Mätplats Pb Hastighet Före  
 

Sd Före Pb Hastighet Efter
 

Sd Efter 
M1 91,3 12,34  90,3 12,99 
M2 95,2 10,89 93,9 11,12 
M3 94,2 11,66 91,5 12,29 
M4 94,6 11,09 92,4 11,56 
M 93,8 11,5 92,0 11,99 

 
Av tabellen kan utläsas att medelhastighet vid samtliga mätplatser var lägre efter 
åtgärden än före. Samtliga skillnader är signifikanta på nivån 5 %. Aggregerat 
över samtliga fyra mätplatser sjönk medelhastigheten för personbilar med 
1,8 km/h då mittlinjen räfflades. Vidare kan noteras att hastigheten vid mätplats 1 
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(M1) skiljer sig åt från de övriga. Orsaken till detta är inte känd. Skillnaden 
föreligger såväl före som efter åtgärd. 

I tabell 3 redovisas personbilsförarnas val av placering av fordonen på vägen. 
 
Tabell 3 Sidolägesplacering (avstånd till kantlinjen) för personbilar före (2003) 
och efter (2004) räffling av vägens mitt. 

Mätplats 
Pb  Sidoavstånd 

Före  
Sd  Före Pb  Sidoavstånd 

Efter 
Sd  Efter 

M1 1,27 0,357 1,19 0,350 
M2 1,02 0,350 0,99 0,332 
M3 1,05 0,351 1,00 0,323 
M4 1,08 0,391 1,05 0,352 
M 1,11 0,362 1,06 0,339 

 
I samtliga fyra mätpunkter körde personbilar längre från mittlinjen då vägen hade 
räfflats. Sett över de fyra mätpunkterna flyttades personbilstrafiken 5 cm bort från 
mittlinjen. Eftersom endast en liten andel av registreringarna har gjorts vid möte 
kan detta resultat anses gälla endast då det inga mötande fordon finns. Vidare kan 
noteras att sidoavstånd vid mätplats 1 (M1) skiljer sig åt från de övriga. Orsaken 
till detta är inte känd. Skillnaden föreligger såväl före som efter åtgärd. 

I tabell 4 presenteras uppmätt medelhastighet och dess spridning (sd) under 
mätperioden för lastbilar med släps hastigheter. 

 
Tabell 4 Medelhastighet för lastbilar med släp före (2003) och efter räffling 
(2004) av vägens mitt. 

Mätplats 
Lbs Hastighet 

Före  Sd Före 
Lbs Hastighet 

Efter Sd Efter 
Signifikant 
(α=0,05) 

M1 72,3 9,732 72,9 10,649 Ja 
M2 85,5 4,438 85 4,798 Nej 
M3 83,4 5,206 83,1 4,499 Nej 
M4 85,2 4,962 84,8 5,580 Nej 
M 81,6 6,084 81,45 6,382  
 
Av tabellen kan utläsas att medelhastighet vid samtliga mätplatser var i stort sett 
oförändrad efter åtgärd. Ingen signifikant skillnad förelåg. 

I tabell 5 redovisas lastbilsförarnas val av placering av fordonen på vägen. 
 
Tabell 5 Sidoavstånd för lastbilar med släp före (2003) och efter räffling (2004) 
av vägens mitt. 

Plats 
Lbs Sidoavstånd 

Före  Sd Före 
Lbs Sidoavstånd 

Efter Sd Efter 
Signifikant 
(α=0,05) 

M1 0,77 0,261 0,68 0,254 Nej 
M2 0,53 0,232 0,53 0,256 Nej 
M3 0,61 0,232 0,59 0,245 Nej 
M4 0,69 0,244 0,68 0,223 Nej 
M  0,65 0,243 0,62 0,244  
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Det förelåg inga skillnader i sidoläge före jämfört med efter räffling vid tre av de 
fyra mätpunkterna. Om samtliga uppmätta hastigheter och sidolägen för 
personbilar respektive lastbilar med släp ritas i samma figur erhålls en beskrivning 
enligt figur 6–figur 9. 
 
Personbilar hastighet 
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igur 6 Hastighet för personbilar, före och efter räffling i samtliga fyra 
ätpunkter (M1–M4) och aggregerat (M). 

killnaden i medelhastighet före och efter åtgärd är signifikant i samtliga 
ätpunkter (M1–M4) och aggregerat. 
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igur 7 Sidoavstånd för personbilar, före och efter räffling i samtliga fyra 
ätpunkter (M1–M4) och aggregerat (M). 
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Skillnaden i sidoavstånd före och efter åtgärden är signifikant i samtliga 
mätpunkter (M1–M4) och totalt, dvs. fordonen har placerats närmare vägens kant 
(i detta fall 0-värdet). 
 
Hastighet lastbilar med släp 
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Figur 8 Hastighet för lastbilar med släp, före och efter räffling i samtliga fyra 
mätpunkter (M1–M4) och aggregerat. 

 
Skillnaden i hastighet före och efter åtgärd är inte i någon mätpunkt i (M1–M4) 
och inte heller aggregerat signifikant. 
 
Sidoläge lastbilar med släp 
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Figur 9 Sidoläge för lastbilar med släp, före och efter räffling i samtliga fyra 
mätpunkter (M1–M4) och aggregerat. 

 
Skillnaden i sidoavstånd före och efter åtgärd är signifikant endast i mätpunkt M1.  
 

20 VTI rapport 508 



Sammanfattningsvis kan konstateras att räfflorna i vägens mitt med all 
sannolikhet har påverkat personbilsförarnas beteende. Hastigheten har sänkts med 
i genomsnitt 1,8 km/h och sidolägesplaceringen har förändrats så att man efter 
räfflingen kör cirka 5 cm närmare vägkanten. Effekten på lastbilsförarnas 
beteende var dock inte den samma. Det kunde inte noteras någon skillnad i 
hastighet eller sidolägesplacering, med undantag för vid den första mätpunkten 
(M1). 
 
6.1.2 Omkörningsfrekvens och omkörningsbeteende 
Avsikten med observationer av omkörningsbeteende var att utvärdera om räfflor i 
vägens mitt påverkar förares beteende. De beskrivningar som bedömdes som 
intressanta var följande: 

• Omkörningar totalt 
• Omkörningsfrekvens 
• Omkörningar med opåverkat möte 
• Omkörningar med påverkat möte. 

 
Vidare har försök gjorts att studera om det fanns en förflyttning av omkörningarna 
utmed sträckan. Observationsprotokollet använt vid förföljelsestudierna återfinns i 
bilaga 2. 
 
Genomförda omkörningar totalt samt per förare 
I tabell 6 redovisas hur många förföljelser som genomfördes under förestudien 
(2003) respektive efterstudien (2004). I tabellen redovisas även hur många 
omkörningar som totalt gjordes samt antal omkörningar per förare.  
 

Tabell 6 Observationer av omkörningsbeteende – inga omkörningar respektive 
omkörningar, före respektive efter åtgärd. 

 Före (2003) Efter (2004) Totalt 
Genomförda förföljelser 120 154 274 
Antal (andel) förare som inte gjorde omkörningar 62 (52 %) 93 (60 %) 155 
    
Observerade omkörningar     
1:a omkörningen  55 54 108 
2:a omkörningen 25 27 52 
3:e omkörningen 10 9 19 
4:e omkörningen 3 4 7 
5:e omkörningen 0 1 1 
Totalt antal klassificerade2 omkörningar 93 95 188 
Ej klassificerade omkörningar 3 7 10 
Totalt antal observerade omkörningar 96 102 198 
    
Antal (andel) förare som gjorde omkörningar 58 (48 %) 61 (40 %)  
Antal omkörningar/förare 0,80 0,66  
Antal omkörningar/omkörande förare 1,65 1,67  

                                                 
2 Med klassificering avses om omkörningen klassificerats utifrån om det förelåg möte och om 
detta var påverkat eller opåverkat. 
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Av tabellen framgår att under föremätningen genomfördes sammanlagt 
120 förföljelser där 52 (48 %) gjorde minst en omkörning. Under eftermätningen 
gjordes 154 förföljelser där det var 61 (40 %) som gjorde minst en omkörning. 
Andelen förare som inte gjorde omkörningar var 52 % under föremätningen och 
60 % under eftermätningen. Antal omkörningar per omkörande förare var 1,65 
under föremätningen och 1,67 under eftermätningen. Skillnaden mellan 
föremätning och eftermätning avseende förföljda förare utan omkörningar 
respektive förföljda förare med minst en omkörning var inte signifikant.  
 
Omkörningar med opåverkat alternativt påverkat möte 
Ett moment i observationsstudien innebar att observatören skulle ta ställning till 
om föraren gjorde omkörningar som ledde till att ett mötande fordon var påverkat 
eller inte, se bilaga 2. Tre alternativ i klassificeringen fanns att tillgå; klass I inget 
möte; klass II möte, men den mötande påverkades inte av omkörningen och 
behövde inte vidta någon åtgärd, såsom väja eller bromsa; klass III möte, den 
mötande var tvungen att väja och/eller bromsa eller borde åtminstone ha gjort det, 
se tabell 7. 
 

Tabell 7 Fördelning av observationer av förföljda fordon på; ingen omkörning, 
omkörning utan möte, omkörning med opåverkat möte samt omkörning med 
påverkat möte. Värdena i cellerna är observerade antal och i parentes anges 
andelen. 

 Ingen 
omkörning Inget möte 

Opåverkat 
möte 

Påverkat 
möte Total 

Före 62 (53 %) 50 (43 %) 3 (3 %) 2 (2 %) 117 
Efter 93 (64 %) 50 (34 %) 1 (1 %) 2 (1 %) 146 
Totalt 155 100 4 4 263 
 
För 11 observationer var det inte möjligt att avgöra vilken klass fordonen skulle 
ha tillhört. Därav stämmer inte antalen i tabell 6 och tabell 7 helt överens. Det kan 
noteras att antal observationer av omkörningar med opåverkat respektive påverkat 
möte är få. Detta påverkar möjligheten att uttala sig om eventuella skillnader i 
omkörningsbeteende föreligger. Det föreligger ingen signifikant skillnad mellan 
före och eftermätningen.  
 
Omkörningarnas placering på sträckan 
En hypotes var att förarna avvaktade något med omkörningarna tills de ”vant sig” 
vid räfflorna. För att kontrollera om förare väntar något längre med att genomföra 
omkörningarna så att de i någon mån vant sig vid den räfflade mittlinjen 
jämfördes startpunkterna för omkörning under föreperioden och efterperioden. 
Det fanns ingen signifikant skillnad. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte föreligger några signifikanta 
skillnader avseende omkörningsbeteende vid eftermätningen jämfört med 
föremätningen.  
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6.2 Självrapporterat beteende 
Resultaten i detta kapitel baseras på vägkantsintervjuer. Trafikanterna svarade 
utan problem på frågorna och upplevdes inte vara stressade eller ge tillrättalagda 
svar med anledning av polisens närvaro. Alla gavs tillfälle att avstå från att svara, 
vilket 5 gjorde. Orsaken till att de avböjde var i samtliga fall att de hade tider att 
passa. 
 
Fråga 5 
För att få en uppfattning om de intervjuades erfarenhet av vägen och därmed 
räfflorna ombads de att säga hur ofta de färdas på aktuell väg (rv 34 mellan 
Målilla och Hultsfred), figur 10. 
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Figur 10 Trafikanternas erfarenhet av körning på aktuell vägsträcka (rv 34 
Målilla–Hultsfred). 

 
Bland de svarande var det 78 % som körde denna sträcka minst en eller flera 
gånger per månad. 
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Fråga 6 
Förbipasserande frågade om de hade lagt märket till något speciellt i trafikmiljön, 
se figur 11. Om de svarat ja ombads de att berätta vilken typ av förändring de 
observerat.  
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Figur 11 Förbipasserandes uppfattning om förändringar i trafikmiljön. 

 
Sammanlagt 75 % av de intervjuade (98 personer) hade lagt märke till något 
speciellt med vägen och dessa ombads att säga vad de observerat. Majoriteten 
(95 personer av de 98) uppgav att de hade uppmärksammat räfflorna. Det var 
vanligt att de svarande förutom räfflor hade observerat ytterligare förändringar 
t.ex. konstiga kurvor, skymd sikt, svårt att köra om, att många kör om även när 
man kör i 90 km/h, mycket skog, inga skyddsräcken mot berg, mycket tung trafik, 
många vägarbeten.  

Några svarade att de hade uppmärksammat förändringar, men vid fråga 
nämnde de inte att de sett räfflorna. Istället hade de uppmärksammat mer trafik, 
sämre plogning, bättre asfalt samt att vägen blivit smal och att det är svårt att göra 
omkörningar för det är för trångt.  

Det fanns en (signifikant) skillnad mellan de som hade uppfattat en förändring 
och de som inte hade uppfattat en förändring i trafikmiljön om hänsyn togs till hur 
ofta man färdas på vägen (Kendall’s Tauc= 0,334 p<0,001). De som sällan 
färdades på vägen hade i större utsträckning inte uppfattat att det skett någon 
förändring. 

Efter att frågan ställts om man uppfattat en förändring eller inte i trafikmiljön 
informerades föraren om räfflorna. Intervjuaren visade en bild på utformningen 
och man pekade dessutom på vägen för att påkalla den svarandes uppmärksamhet 
om utformningen. 

Efter detta ställdes ytterligare frågor till förarna som relaterade till eventuella 
förändringar i körbeteendet med anledning av räfflorna. Förändringarna avsåg 
dels eget beteende, dels andra trafikanters beteende. 
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Fråga 7 
Förarna frågades om de upplevde att de ändrat sin hastighet med anledning av 
räfflorna, se figur 12. 
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Figur 12 Trafikanternas upplevelse av förändrad hastighet med anledning av 
frästa räfflor i mitten på vägen. 
 
Av 130 personer svarade inte 11 på frågan. Bortfallet var företrädesvis bland de 
förare som hade mindre erfarenhet av körning på aktuell vägsträcka. Om 
jämförelser i svar gjordes mellan de förare som ofta körde på vägsträckan och de 
som inte körde ofta visade det sig en signifikant skillnad avseende om man sänkt 
sin hastighet eller inte (Kendall’s Tauc= 0,123 p=0,048). De som körde ofta 
uttryckte oftare att de sänkt sin hastighet. 

Av de svarande sade sig 85 % ha oförändrad hastighet, 11 % sade att de sänkte 
sin hastighet och 4 % svarade ”vet ej/kommer inte ihåg”. Det var ingen förare som 
svarade att de hade höjt hastigheten. 

De förare som sade att de sänkte sin hastighet ombads att motivera varför. 
Följande ”citerade” motiv erhölls; 

• ”Det rycker till, speciellt på vintern” 
• ”Vill ej köra om eftersom det skakar” 
• ”Obehagligt – gör ej omkörningar pga. Räfflorna” 
• ”Obehagligt” 
• ”Räfflorna – vill ej ut på dem, det skakar. Ligger hellre i 70 km/h” 
• ”Skakar, vibrerar i däcken” 
• ”För att slippa köra om” 
• ”Tankeställare! Reflekterar över hastigheten” 
• ”Lugnare när jag kör om” 
• ”Omkörningsbiten” 
• ”Sänker när jag kör om” 
• ”Eventuellt pga. räfflorna, men främst pga. djur” 
• ”Man tror det ska vara vägbygge kopplat till linjen” 
• ”Vet ej”. 

VTI rapport 508 25 



 

Fråga 8 
På samma sätt som för hastighet frågades förarna om de hade förändrat sin 
placering på vägen med anledning av räfflorna, se figur 13. 
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Figur 13 Trafikanternas upplevelse av förändrad placering på vägen med 
anledning av frästa räfflor i mitten på vägen. 
 
Det kan noteras att 23 % av de svarande ansåg att de ökat avståndet till vägens 
mitt, 70 % trodde inte att de förändrat sin placering, 2 % trodde de minskat 
avståndet till vägens mitt och 5 % svarade ”vet ej/kommer inte ihåg”. De som 
svarat att de ändrat sin placering på vägen med anledning av räfflorna ombads 
motivera sitt svar. Följande (citerade) motiv framkom; 

• "Varning" av räfflorna. 
• ”Det ser bredare ut” 
• ”Vill ej skada bilen pga. räfflor” 
• ”Jag ligger aldrig mitt på” 
• ”Låter – vet att man är på rätt sida” 
• ”Låter med räfflorna” 
• ”Mer medveten om placering” 
• ”Mer uppmärksam” 
• ”Obehagliga att köra på” 
• ”Obehagligt” 
• ”Obehagligt då det låter” 
• ”Obehagligt köra på räfflorna” 
• ”Obehagligt med räfflorna” 
• ”Obehagligt, vill undvika räfflorna” 
• ”Oljudet från räfflorna” 
• ”Pga räfflorna” 
• ”Räfflorna” 
• ”Vid mörker mer vid mittlinjen pga. djur” 
• ”Vill fort avsluta omkörning”. 
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Fråga 9 
Det finns en skillnad i vad man själv anser sig göra för förändringar och vad man 
tror att andra gör. Därför ställdes även en fråga avseende om och hur man tror att 
andra bilister ändrar sitt beteende med anledning av räfflorna. 

För var och en av dessa alternativ kunde förarna välja ett kryss, vilket 
motsvarar att man håller med. Om de inte kryssade i motsvarades detta av att man 
inte höll med. Vi vill således göra läsaren uppmärksam på att tabell 8 inte 
summerar till 100 %.  
 
Tabell 8 Trafikanternas uppfattning om andra trafikanters eventuella 
förändringar i körbeteende vid frästa räfflor i vägens mitt. 

 
Antal 

svarande
% av de 130 möjliga 

svarande 
Ja, de ökar hastigheten   3   2 
Ja, de minskar hastigheten 25 19 
Ja, de placerar sig närmare mitten   2   2 
Ja, de placerar sig längre från mitten 67 52 
Nej, de ändrar inte sitt beteende 37 29 
Vet ej 16 12 

 
Det kan noteras att det som flest svarande instämde i avseende andra trafikanters 
förändringar i körbeteende, var att de trodde att de placerade sig längre från mitten 
(52 %). 
 
Fråga 10 
Som redan nämnts är det inte möjligt att på denna korta sträcka och under denna 
korta tidsperiod utvärdera räfflornas trafiksäkerhetseffekt. Det som kunde göras 
var att försöka att belysa detta indirekt dvs. genom att fråga trafikanterna vad de 
trodde avseende trafiksäkerhetsnyttan av räfflor.  

En fråga som syftade till att belysa detta var huruvida föraren själv skulle 
känna sig tryggare dvs. att ingen kom över på hans/hennes sida om det fanns 
räfflor, se figur 14. 
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Figur 14 Trafikanternas upplevelse av trygghet om det fanns räfflor frästa i 
vägens mitt. 
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Det kan noteras att 76 % av de svarande upplevde att räfflorna bidrog till att de 
kände sig tryggare (sd=4,0). 
 
Fråga 11 
En annan fråga som syftade till att belysa trafiksäkerhetseffekterna indirekt var 
om föraren själv skulle känna sig säkrare dvs. att han/hon inte kom över på 
mötandes sida om det fanns räfflor. 
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Figuren visar att 83 % av de svarande upplevde att de skulle känna sig säkrare på 
att inte komma över i mötandes körfält om det fanns räfflor i mitten på vägen. 
 
Fråga 12 
Ytterligare en fråga avseende trafiksäkerhetseffekterna var om föraren trodde att 
de frästa räfflorna i mitten är ett bra sätt att öka trafiksäkerheten, se figur 15. 
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Figur 15 Trafikanternas upplevelse om en fräst räffla i vägens mitt bidrar till att 
de känner sig säkrare. 

 
Av de svarande var det 88 % som ansåg att frästa räfflor i mitten på vägen är ett 
bra sätt att öka trafiksäkerheten. 
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Fråga 13 
Förarna fick även ta ställning till vad de trodde var den största vinningen med 
frästa räfflor i mitten. De fick ett flertal påståenden presenterade för sig och 
ombads att säga om de höll med om vad som sades. 

• Cirka 37 % (48 svarande) trodde räfflor kommer att minska antalet 
omkörningar 

• Cirka 56 % (73 svarande) trodde att räfflor kommer att bidra till att förare 
håller ett större avstånd till mittlinjen  

• Cirka 68 % (88 svarande) trodde att räfflor bidrar till att förare inte 
kommer att skära kurvor på olämpliga ställen 

• Cirka 94 % (122 svarande) trodde att räfflor kommer att påkalla 
uppmärksamhet hos förare när de omedvetet är på väg över vägens mitt. 

 
 
Fråga 14 och 15 
Avslutningsvis bad vi förarna att tala om vilken hastighet det råder på vägen. I 
stort sett samtliga förare visste att vägen hade en hastighetsbegränsning på 
90 km/h. Vi frågade även vilken hastighet förarna ansåg borde gälla på vägen. De 
flesta, 95 %, ansåg att det bör vara 90 km/h eller mer på vägen, 3 % ansåg att det 
borde vara 70 km/h och 2 % valde att inte svara. 
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7 Diskussion och slutsats 
7.1 Metod 
Syftet med att använda frästa räfflor i mitten på tvåfältsvägar med en vägbredd på 
omkring 9 meter är tvådelat. Å ena sidan handlar det om att påverka trafikanter att 
i medvetet tillstånd inte göra t.ex. omkörningar på mindre olämpliga partier, att 
minska antalet omkörningar totalt, att få mötande trafikanter att ha ett ökat 
säkerhetsavstånd till varandra. Å andra sidan handlar det om att påkalla 
uppmärksamheten hos förare som omedvetet, t.ex. beroende på att de är trötta 
eller distraherade, är på väg att lämna körfältet.  

Studien är en före- efterstudie som baseras på dels observerat beteende 
(hastighet, sidoläge och omkörningsbeteende), dels självrapporterat beteende 
(vägkantsintervjuer). Kombinationen av dessa metoder har gett en bra bild av i 
vilken utsträckning trafikanter förändrar sitt beteende då det finns frästa räfflor i 
mitten på tvåfältsvägar, men även en ökad kunskap om vilken acceptans och 
tilltro förare har till denna åtgärd. Det bör dock betonas att det är svårt att med 
tillräcklig säkerhet kunna utesluta att erhållna effekter inte är en spegel av vad 
som ändå hade kunnat förväntas av den orsaken att trafiken och trafikanternas 
beteende oavsett åtgärd har förändrats. Det var dock inte möjligt att inom ramen 
för föreliggande studie även inkludera en kontrollsträcka. 

Analysen av hastighet och placering på väg baseras på samtliga personbilar och 
lastbilar med släp som trafikerat vägen den tid som mätningen pågått. Detta 
innebär att det finns en blandning av fordon som är ”fria” och fordon som ligger i 
kö. En analys av t.ex. bara fria fordon hade sannolikt gett en annan bild av 
förändringen av hastighet och sidoläge. Om fordon är fria har det också en 
påverkan på omkörningsbeteendet. Det kan vidare konstateras att om data 
avseende fordonens placering hade studerats för enbart de fordon som inte hade 
möte skulle en annan bild av placeringen på vägen kunna vara ett faktum. 

Föreliggande studie har av naturliga skäl inte kunnat belysa om räfflorna 
faktiskt har varit ett stöd för förare som omedvetet var på väg att lämna sitt 
körfält. Den typen av studie kräver betydligt längre försökssträcka och försökstid. 
Ambitionen har varit att trots allt försöka att belysa dessa aspekter indirekt och då 
via förarnas egen uppfattning, insamlade i samband med vägkantsintervjuer. 

Vid observationer av förbipasserandes hastighet och sidoläge i valda punkter 
uppstod ett bortfall av mätdata under vissa timmar, se tabell 1. Orsaken till 
bortfallet var företrädesvis att de givare som användes inte fungerade till fullo. 
Givarna består av tre kablar som limmas på vägen. Två limmas rakt över vägen 
med ett avstånd på 3,3 meter och en limmas diagonalt över vägen. Den diagonala 
kabeln används för att göra det möjligt att registrera fordonens placering på 
vägen. Givarna kan av olika anledningar brista i förmåga att leverera signalen, 
vilket i denna mätning med all sannolikhet är den stora felkällan. Det program 
som används för analyser av registrerade pulser hanterar såväl sidoläge som 
hastighetsdata. I de fall det finns bortfall i någon av de tre kablar som finns 
applicerade på vägen betraktas hela observationen som bortfall, dvs. både sidoläge 
och hastighet. I analysen har jämförelser skett mellan hastighet och sidläge på 
vägen före respektive efter åtgärd. I samtliga mätpunkter har endast jämförbara 
timmar ingått i analysen. Bortfallet kan inte anses ha påverkat resultatet 
systematiskt. 

Det underlag som användes vid förföljelsestudierna, se bilaga 2, har inte till 
fullo fyllt sitt syfte. Flera av de beskrivna förhållanden vid omkörning har inte 
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varit möjliga att observera. Samtliga beskrivna kategorier hade lämpat sig bäst vid 
observationer av omkörningsbeteende på en 13-meters väg. I efterhand kan det 
konstateras att det för denna studie troligen varit tillräckligt att notera om en 
förföljd förare gjorde omkörning (aktiv omkörning) eller blev omkörd (passiv 
omkörning). För de omkörningar som var aktiva skulle vidare kunnat noteras om 
den gjordes då föraren hade möte eller inte.  

 
7.2 Observerat beteende 
Hastighet och placering på väg – (Trafikmätning) 
Det kan konstateras att räfflorna i vägens mitt med all sannolikhet har påverkat 
personbilsförarnas beteende. Hastigheten har sänkts med i genomsnitt 1,8 km/h 
sett över samtliga mätplatser. Det kan dock vara så att den sänkta hastigheten är 
en sekundär effekt då fler förare (dock ej signifikant) väljer att vänta med att 
genomföra omkörningar till dess att de inte har mötande fordon. I föreliggande 
pilotstudie har inte andel fria fordon och andel fordon i kö beaktats, varför det är 
svårt att säga om detta är fallet. Personbilsförarna har även ett ändrat beteende 
avseende sidoläge: I genomsnitt har de kört cirka 5 cm närmare vägkanten efter 
räffling jämfört med före.  

Effekten på lastbilsförare är dock inte den samma. Det kunde inte noteras 
någon signifikant skillnad i hastighet inte heller avseende sidoläge, med undantag 
för en mätpunkt (M1). En anledning till detta skulle kunna vara att förarna initialt 
utnyttjar en stor del av körfältet då fordonets storlek kräver detta. Det finns 
därmed litet utrymme för förändring av placeringen på vägen. 

Ett resultat från studien är att förare av personbilar ökade avståndet till 
mittlinjen Det är emellertid inte helt klart att det är det bästa, sett ur ett generellt 
trafiksäkerhetsperspektiv. I skenet av att de flesta olyckor på tvåfältsvägar, med 
en vägbredd på 9 meter och med en hastighetsbegränsning på 90 m/h, är 
singelolyckor kan det vara klokt att fundera vidare på om man vill öka avståndet 
mellan mötande fordon eller på bekostnad av att förare placerar sig närmare 
vägens kant. 

Slutsatsen är att resultaten visar på förändringar i hastighet och sidoläge efter 
införandet av frästa räfflor. Hastigheterna reducerades något och förarna höll i 
genomsnitt ett något längre avstånd till vägens mitt. Detta gällde dock bara förare 
av personbil. Inga förändringar kunde observeras för lastbilar med släp.  
 
Omkörningsbeteende (Förföljelsestudier) 
Resultaten avseende trafikanternas omkörningsbeteende baseras på kunskap som 
erhållits då sammanlagt 274 fordon förföljts vid körning på den 14 km långa 
försökssträckan. Det kunde inte observeras några signifikanta skillnader i 
omkörningsbeteende före och efter åtgärd. Det bör betonas att det trots 
274 förföljda fordon sällan observerades omkörningar då den omkörande 
samtidigt fick möte. Bland de få observationer av denna situation som ändå fanns 
så var det mycket sällan förekommande att den mötande behövde vidta åtgärd.  
  
7.3 Självrapporterat beteende 
Vägkantsintervjuer 
Sammanlagt intervjuades 130 förare under två dagar. När det gäller att fånga 
förbipasserande trafikanters uppfattning genom, att med polisens hjälp, stoppa 
dem och ställa frågor så har denna metod både fördelar och nackdelar. Fördelarna 
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är att man får ett slumpmässigt urval av dem som färdas på aktuell vägsträcka, 
bortfallet blir väldigt litet och därmed är representativiteten hög. De som tillfrågas 
har alla upplevt just den typen av räffla vi avsåg fråga om. Nackdelen är att det är 
svårt att få en jämn könsfördelning bland de svarande. Vid beslut om ett fordon 
ska stoppas eller inte är det inte möjligt att avgöra om det är en man eller kvinna 
som kör. Vidare finns det en risk att de svarande inte svarar helt sanningsenligt 
eftersom det är polisen som stoppar dem. Bedömningen har dock varit att 
fördelarna klart övervägde nackdelarna. Detta mycket beroende på att den 
polisman som deltog båda försöksdagarna höll en låg och mycket vänlig profil. 

Resultaten visar att frästa räfflor i mitten har en god acceptans hos förarna: 
• 76 % av förarna svarade att de skulle känna sig tryggare, dvs. att ingen 

skulle köra över på deras sida om det fanns räfflor i mitten på vägen 
• 83 % säger att de skulle känna sig säkrare på att de själva inte omedvetet 

kommer över på fel körbana 
• 88 % tror att mitträfflor är ett bra sätt att öka trafiksäkerheten. 

 
Majoriteten av förarna säger att de inte har ändrat sin hastighet (85 %) eller sin 
placering (70 %) med anledning av räfflorna som var frästa i mitten på vägen. Det 
kan tyckas något märkligt att 56 % av förarna – när de sedan fick ta ställning till 
vad de tror är den största nyttan med frästa räfflor – svarade att de tror att räfflor 
kommer att bidra till att förare har ett större avstånd till mittlinjen. Detta är dock 
inte förvånansvärt, förare kan förväntas välja en placering som de anser motsvara 
den, som de enligt de själva upplever, som mest säkra och effektiva utifrån deras 
eget perspektiv. 

Det var 68 % som trodde att räfflor kommer att bidra till att förare inte skär 
kurvor på olämpliga ställen. Den största vinningen med räfflorna var enligt 
förarna att dessa kommer att påkalla uppmärksamhet hos förare när de omedvetet 
är på väg över vägens mitt (94 %). 
 
7.4 Slutsats 
Utvärderingen syftar till att beskriva om och hur trafikanternas beteende påverkas 
om det finns räfflor i mitten på vägen. Det var inte möjligt att direkt utvärdera om 
räfflorna har inneburit att antal trötthetsrelaterade olyckor minskat. Detta kräver 
en längre försökssträcka och en uppföljningsperiod som omfattar flera år.  

Det kan dock konstateras att räfflorna troligen har bidragit, primärt eller 
sekundärt, till att personbilsförare sänkt sin hastighet och ökat sitt avstånd till 
mitten av vägen. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan antal 
omkörningar per förare före och efter åtgärd, inte heller när det gäller om 
omkörningar sker i mötessituationer (påverkat eller opåverkat möte). Det finns 
dock en tendens att förare i större utsträckning avstår från att göra omkörningar 
när det finns räfflor. Vidare kan konstateras, att på basis av förarnas 
självrapporterade beteende, har frästa räfflor i mitten på tvåfältsväg en stor 
potential att bidra till att ”väcka” förare som omedvetet är på väg att lämna 
körfältet, men även för att säkerställa att de omkörningar som görs sker vid mer 
lämpliga tillfällen och på mer väl valda platser, sett ur ett trafiksäkerhets-
perspektiv.  

På basis av föreliggande studie kan vi rekommendera att gå vidare i arbetet 
med att använda räfflor i mitten på tvåfältsvägar.  
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7.5 Fortsatt forskning 
Vi vill betona att det kvarstår en del viktiga frågeställningar att belysa. I ett första 
skede är det angeläget att säkerställa att räfflorna inte bidrar till riskfyllda 
situationer. Detta är framförallt relevant då trötta/distraherade förare kommer ut 
på dem. Det är fortfarande t.ex. inte känt vad som händer när förare somnar och 
kommer ut på räfflor. Vad som händer har extra stor betydelse om räfflor används 
på smalare vägar som inte har separerade körfält i form av mittbarriär, men även i 
de fall då tanken är att använda räfflor såväl intill kantlinjen som vid mittlinjen. 
Hur reagerar förare och vilken typ av motåtgärd gör de? Det finns även anledning 
att ställa sig frågan vilken utformning på räffla som är optimal. I detta innefattas 
aspekter så som djup, bredd, längd, avstånd mellan räfflor, placering på väg, 
kontinuerlig/intermittent etc. Slutligen bör det beaktas hur frästa räfflor och 
målning av mitt- och kantlinjer bör förhålla sig till varandra. Ska målningen ske i 
räfflorna eller ska räfflorna placeras innanför eller utanför de målade linjerna? 
 

VTI rapport 508 33 



 

Referenser 
Amundsen, A.H. & Sagberg, F: Hours of service regulations and the risk of 

fatigue- and sleep-related road accidents. A litterature review. TOI report 
659/2003. TOI. Oslo. 2003. 

Anund, A. (1998): Ofrivilligt överskridande av kantlinjen. VTI notat 49-1998. 
Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping 1998. 

Anund, A., Brüde, U., Larsson, J. (2001): Försök med frästa räfflor för att öka 
trafiksäkerheten – förstudie avseende motorväg och 2+1-väg. VTI notat  
18-2001. Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping 2001. 

Anund, A., Peters, B. & Kecklund, G: Min trötta resa. VTI rapport 498. Statens 
Väg och transportforskningsinstitut. Linköping. 2004. 

Gårder, P. & Alexander, J. (1994): Fatigue related accidents and continuous 
shoulder rumble strips. University of Maine, Orono, Maine, USA. 

Horne, J.A. & Reyner, L.A: Vehicle accidents related to sleep: a review. 
Occupational and Environmental Medicine. Vol 56. No 5. pp 289–294. 1999. 

James R Golden (1994): Update on Shoulder Rumble Strips (STARS). 
Reserach Engineer, New York Stat Thruway Authority, Albany, New York.  

Larsson, J., Anund, A. & Brüde, U. (2001): Försök med frästa räfflor för att 
öka trafiksäkerheten – uppföljning avseende motorväg syd Jönköping. 
VTI notat 72-2001. Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 
2001. 

Lisper, H-O: Trötthet i trafiken: En empiriskt och teoretisk översikt. SOU. 
Vol 2. pp 229–284. 1977. 

Mahoney, K. et al. (2003) Evaluation of centreline rumble strips onlateral 
vehicle displacement and speed on two lane highways. Pennsylvania 
Department of Transportation. 

Presaud, B.N., Retting, R A and Lyon C (2003). Crash Reduction Following 
Installation of Centreline Rumble Strips on Rural Two-Lane Roads, 
Ryerson University, Toronto Canada.  

Stutts, J., Wilkins, J.W., Osberg, J. S. & Vaughn, B. V: Driver risk factors for 
sleep-related crashes. Accident Analysis and Prevention. Vol 35. pp 321–331. 
2003. 

Åkerstedt, T: Consensus statement: fatigue and accidents in transport 
operations. Journal of Sleep Research. Vol 9. No 4. pp 395–395. 2000. 

Åkerstedt, T. & Kecklund, G: Trötthet och trafiksäkerhet – en översikt av 
kunskapsläget. Publikation 2000:74. Vägverket/IPM, Borlänge. Stockholm. 
2000. 

 
 

34 VTI rapport 508 



Bilaga 1 
Sid 1 (1) 

Mätplatsernas placering  

 
Målilla Rv 34  
  
Inmätning av start och stoppunkter samt mätplatserna 
  
Meter från cirkulationsplats i Målilla Händelse 

-106 Utfart rondell till 90 skylt 
0 Startpunkt vid förföljelse studierna (90 skylt) 

991 Mätplats 1 (till 1:a givarkabel) 
3 637 Mätplats 2 (till 1:a givarkabel) 
7 844 Mätplats 3 (till 1:a givarkabel) 

10 922 Mätplats 4 (till 1:a givarkabel) 

11 290 
Stoppunkt vid förföljelse studierna (stor 
orienteringstavla) 
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Bilaga 2 
Sid 1 (5) 

Information samt mätprotokoll använt vid observationer av omkörningsbeteende, använt vid föremätning 

 
Observation av omkörningsbeteende 
 Omkörning på 2-fältsvägar ska alltid ske så att man inte kommer i konflikt med eventuella 

mötande. Det är tillåtet att göra omkörning vid möte, förutsatt att man inte passerar mittlinjen. 

Att vid omkörning passera mittlinjen med något hjulpar, trots möte, är olagligt. 

  

Inom ramen för projektet ”Räfflor på 2-fältsväg” planeras observationer av 

omkörningsbeteende. Observationerna kommer att ske på en 2-fältsväg med vägbredd 9 

meter. Utmed sträckan förekommer såväl spärrlinje som vanlig mittlinje.  

 

Det är inte möjligt att göra omkörningar av bilar/bussar/lastbilar etc utan att passera 

mittlinjen/spärrlinje, dvs. så kallade passeringar är inte möjliga. Det är dock möjligt att köra 

om gående och cyklister utan att lämna körfältet. 

 

Kommande avsnitt beskriver en metod att observera omkörningsbeteende. Metoden innebär 

att man inordnar varje omkörning i 1 av 6 klasser, utifrån den omkörandes sidolägesplacering 

och mötessituationen vid omkörningen. Klassificeringen har tidigare använts vid 

observationer på breda 2-fältsvägar, då ingick även observationer av passeringar. 

  

 

Mätning 
Observation av omkörningsbeteende med hjälp av följebil kräver att man är två personer och 

har tillgång till en personbil. Den ena kör bilen och den andra noterar observationerna. 

  

Mätning av omkörningsbeteende görs genom förföljning av personbilar. Detta tillgår så att 

man slumpmässigt väljer ut en personbil på aktuell väg, man tar sedan det tredje fordonet som 

kommer efter utvalt fordon. Förföljelsen går till så att man köra cirka 100 meter bakom valt 

fordon, så långt till höger som möjligt för att inte hindra och påverka omkörande mer än 

nödvändigt. Man noterar hur fordonet kör. Tillstånd för att köra fortare än hastighetsgränsen 

krävs. Hastighetsbegränsningen på aktuell vägsträcka är 90 km/h. 
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Bilaga 2 
Sid 2 (5) 

 

Klassificeringssystemet 
Klassificeringen innebär att man indelar det omkörande fordonets sidolägesplacering i en av 

två klasser a-b, och mötessituationen3 i en av tre klasser I-III enligt: 

Omkörande fordons sidolägesplacering 

klass a        omkörande grenslar mittlinjen 
klass b        omkörande helt över i mötande körfält 
  
Mötessituationen under omkörningen 
klass I         inget möte 
klass II        möte, men den mötande påverkades inte av omkörningen och behövde inte   
                    vidta någon åtgärd, såsom väja eller bromsa 
klass III       möte, den mötande var tvungen att väja och/eller bromsa eller borde   
                    åtminstone ha gjort det 
  

Om man kombinerar klasserna a-b med klasserna I-III får man ett schema enligt tabell 1. 

För varje observerad omkörning kommer förare och protokollförare överens om klassi-

ficeringen; om man inte kan enas bestämmer föraren hur omkörningen ska klassificeras.  

  
Tabell 1      Schema för klassificering av omkörningsbeteende. I texten i var och en av de sex 

rutorna anges om omkörningen är säker, tveksam eller farlig, samt om den  är 
laglig eller olaglig. 

  
  a 

Omkörande grenslar mittlinjen 
 

b 
Omkörande helt över i mötande körfält 

 
  inget möte inget möte  
I omkörande grenslar mittlinjen  omkörande helt över i motsatt körfält  
  (Säker och laglig) 

 
 (Säker och laglig) 

  möte, men mötande behövde inte väja, möte, men mötande behövde inte väja 
II omkörande grenslar mittlinjen omkörande helt över i motsatt körfält 
  (Tveksam och olaglig)  

 
 (Farlig och olaglig) 

  möte, den mötande borde ha väjt möte, den mötande borde ha väjt 
III den omkörande grenslar mittlinjen den omkörande helt över i mötande körfält 

  (Farlig och olaglig) 
 

(Farlig och olaglig) 

  

                                                 
3 Med ”möte vid omkörning” avses då det vid något tillfälle under omkörningen finns fordon i mötande körfält 
som kan riskera att hamna i en konkurrerande situation avseende utrymme på vägbanan. 
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Sid 3 (5) 

Man bör förtydliga skillnaden mellan klass II och III: Omkörningar i klass II har inte inneburit 

någon konflikt mellan inblandade fordon. En omkörning i klass III har däremot inneburit att 

något fordon har vidtagit en åtgärd som är föranledd av omkörningen, t.ex. att den omkörda 

eller mötande har väjt eller bromsat, för att inte omkörningen ska utvecklas till en olycks-

situation. Omkörning av en gående eller en cyklist (GC) kan ske utan att omkörande fordon 

lämnar det egna körfältet.  

Som framgår av tabell 1 kan man slå samman de 6 klasserna i endera 3 nya klasser 

(säker/tveksam/farlig) eller 2 nya klasser (laglig/olaglig). Dessa två klassindelningar är på en 

ordinalskala (bra, bättre, bäst) vilket kan vara praktiskt om man vill redovisa resultaten på ett 

överskådligt sätt. Tabell 2 visar samtliga klasser.  

Tabell 2      Nedbrytning av de ursprungliga 6 klasserna av observationer i endera 3 eller 2 
klasser. 

  
Ursprunglig 

klass 
3 klasser på 
ordinalskala 

2 klasser på 
ordinalskala 

Ia säker laglig 
Ib säker laglig 
   
IIa tveksam olaglig 
IIb farlig olaglig 
   
IIIa farlig olaglig 
IIIb farlig olaglig 

  
Det kan vara värt att notera att de säkra omkörningarna alltid är lagliga och de 

farliga/tveksamma omkörningarna alltid olagliga. 

Bortsett från observationer avseende möten och omfattningen av passering av 

mittlinjen/spärrlinjen i samband med omkörningen så är det av värde att observera hur den 

omkörande agerar före omkörningen samt hur han/hon reagerar när bilen passerar räfflorna.  

 

Nedan ges ett exempel på ett mätprotokoll i vilket man vill indela de omkörande utifrån vilken 

typ av fordon de kör om (personbil, lastbil/buss, mc/traktor etc, gående/cyklist). 

Grundläggande är klassificeringen i 6 klasser. Övriga observationer kan utgå.  

För att möjliggöra att observationerna av förarbeteenden ska kunna relateras till 

siktförhållanden på aktuell vägsträcka krävs att det i mätprotokollet noteras var på sträckan 

observationen av omkörningen har gjorts. Det kan även vara till en stor fördel om förföljelsen 

videofilmas.
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MÄTPROTOKOLL – Omköringsbeteende på  Rv 34  ”Räfflor på 2-fältsväg” (Före mätning) 
Registreringsnummer:_________________ 
Riktning:    1 (mot Linköping)      2 (mot Målilla)   
Datum:  2003-_________Starttid (hh:mm):________ Sluttid(hh:mm)_________ 
Väder:     Sol    Mulet          Väglag:   Torrt            Fuktigt      

 

  1 2 3 4 5 
Start omkörning        
Slut omkörning        

   
 
 
 
 
 
 
Klassificering av omkörningar: 
I=Inget möte II=mötande påverkades ej   III=mötande påverkades 

   Personbil Lastbil/buss MC/Traktor etc 
 a=grenslar b=helt över a=grenslar b=helt över a=grenslar b=helt över 
I          

II          

III          

 

   Cyklist / Gående  
 Helt kvar i egen körbana a=grenslar b=helt över 
I    

II    

III    

Att komma ihåg; 
*  Blinkers användning 
*  Grensling/passering av mittlinje/varningslinje/spärrlinje 
*  Möte 

 

Övriga beteenden Ja Nej Ej aktuellt 

Passage av mittlinje/varningslinje                    

Passage av spärrlinje                               

Blinkers användes    

Påbörjad/tänkt omkörning avbröts    
Övrigt t.ex. reaktion vid körning på räfflan 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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MÄTPROTOKOLL – Omköringsbeteende på  Rv 34  ”Räfflor på 2-fältsväg” (efter mätning) 

Registreringsnummer:_________________  Restid: _________________ 
Riktning:    1 (mot Linköping)      2 (mot Målilla)   
Datum:  2004-_________Starttid (hh:mm):________ Sluttid(hh:mm)_________ 
Väder:     Sol    Mulet          Väglag:   Torrt            Fuktigt      
 
 
 
 
 
 
 

Enligt digitrip (m) 1 2 3 4 5 
Start omkörning        
Slut omkörning        

   
Klassificering av omkörningar: 
I=Inget möte II=mötande påverkades ej   III=mötande påverkades 

   Personbil Lastbil/buss MC/Traktor etc 
 a=grenslar b=helt över a=grenslar b=helt över a=grenslar b=helt över 

Inget          I          

Opv. Möte II          

Påv.Möte  III          

 

   Cyklist / Gående  
 Helt kvar i egen 

körbana 
a=grenslar b=helt över 

Inget           I    

Opv. Möte II    

Påv.Möte   III    

Att komma ihåg; 
*  Blinkers användning 
*  Grensling/passering av mittlinje/varningslinje/spärrlinje 
*  Möte 

 

Övriga beteenden Ja Nej Ej aktuellt 

Passage av mittlinje/varningslinje                    

Passage av spärrlinje                               

Blinkers användes    

Påbörjad/tänkt omkörning avbröts    
Övrigt t.ex. reaktion vid körning på räfflan 
__________________________________________________________________________________
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Sid 1 (5) 

Underlag använt vid vägkantsintervju – Eftermätning 

     2004-09-21 

Vägkantsintervju 
 
Hej, jag heter _______ och kommer från Statens Väg- och 
transportforskningsinstitut. Jag undrar om jag får ställa några 
frågor till dig avseende trafikmiljön på den här sträckan av rv 34 
dvs. i området kring Målilla? Vi är intresserade av hur du uppfattade 
trafikmiljön utmed den väg du just har kört. Dina svar kommer att 
behandlas konfidentiellt.  
 

FP nr __________  
Datum __________  
Bilmodell __________  
Årsmodell __________  
Reg. Nr. __________  
Intervjuare Jonna   
 Inger  
 Anna   
   

 
1 Kön? 

Man   
Kvinna  

 
2 Vilket år är du född?   _____________ 
 
3 Vilket år tog du körkort________________ 
 
4 Hur många mil kör du ungefär per år. 

 < 500 mil/år 

 500-1500 mil/år 

 >1500 mil/år 

 Vet ej 
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5 Hur ofta reser du på vägen du just kört? 

 Dagligen 

 En eller flera gånger per vecka, men inte dagligen 

 En eller flera gånger per månad, men inte varje vecka 

 En eller flera gånger per år, men inte varje månad 

 Mer sällan/aldrig 

 
 

6 Var det något speciellt i trafikmiljön som du lade märke till under 
körningen? 
Ja  
Nej  
Vet ej/kommer inte ihåg  

  
Om ja, vad 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Om ja, minns du när förändring skedde? 

Sommaren 2003  
Hösten 2003  
Vintern 2003  
Våren 2004  
Sommaren 2004  
Alldeles nyligen  
Vet ej/kommer inte ihåg  
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Om frågan ovan bevarats med ”nej” eller ”vet inte”: 
 
Förändringen som har skett på vägsträckan är att det har frästs 
räfflor i mitten på vägen. 
    

 

Räfflor 

 
 
7 Ändrade du din hastighet med anledning av räfflorna?  

Ja, jag sänkte min hastighet  
Ja, jag ökade min hastighet  
Nej, jag hade oförändrad hastighet  
Vet ej/kommer inte ihåg  

 
Om du sänkte din hastighet, vad fick dig att sakta ner? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Om du ökade din hastighet, vad fick dig att öka? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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8 Ändrade du din placering på vägen med anledning av räfflorna? 

Ja, jag ökade avståndet till vägens mitt (räfflorna)  
Ja, jag minskade avståndet till vägens mitt (räfflorna)  
Nej, jag ändrade inte min placering på vägen  
Vet ej/kommer inte ihåg  

 
Om ja, vad fick dig att ändra placeringen? 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
9 Tror du att andra trafikanter ändrar sitt beteende med anledning 

av de frästa räfflorna? 
Ja, de ökar hastigheten 
Ja, de minskar hastigheten 
Ja, de placerar sig närmare mitten 
Ja, de placerar sig längre från mitten 
Nej de ändrar inte sitt beteende 
Vet ej 

 
10 Skulle du känna dig tryggare dvs. att ingen kör över på din sida om 

det fanns räfflor i vägens mitt? 
Ja  
Nej  
Vet ej  

 
11 Skulle du känna dig säkrare på att du själv inte omedvetet skulle 

komma över i fel körbana om det fanns räfflor i vägens mitt? 
Ja  
Nej  
Vet ej  

 
12 Tror du att frästa räfflor i mitten på vägar är ett bra sätt att 

öka trafiksäkerheten?  
Ja  
Nej  
Vet ej  
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13 Vad tror du är de/den största vinningen med frästa räfflor i 
mitten på vägen? (flera alternativ kan kryssas i) 
Minska antalet omkörningar  
Bidrar till att förare har ett större avstånd till mittlinjen   
Bidrar till att förare inte skär kurvor på olämpliga ställen  
Påkalla uppmärksamhet om förare omedvetet är på väg över vägens mitt  
Annat_____________________________  

 
14 Vilken hastighetsbegränsning råder det här?  

50 km   
70 km   
90 km eller mer  
Vet ej/kommer inte ihåg  

 
15  Vilken hastighet anser du ska gälla på en väg som denna? 

50 km   
70 km   
90 km eller mer  

  
Motivera_____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

Tack för att du svarade! 
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Resultat avseende hastighet och sidoläge uppmätta måndag-torsdag sista veckan i augusti 2003 respektive 
2004 

Hastighet & sidoläge för enskilda mätplatser 
I följande redovisning presenteras resultaten från Mätplats 1 (M1) – Mätplats 4 (M4) 
avseende hastighet och sidoläge för personbilar samt för lastbilar med släp. Dessa två 
fordonsslag är de som i majoriteten av observerade tidsintervall har flest antal observerade 
fordon och för vilka vi därmed med störst säkerhet kan uttala oss om resultaten. Det finns 
stora variationer i flöde under dygnet och för att ytterligare stärka resultaten har vi valt att slå 
samman timmar och studera hastighet och sidoläge för grupper av timmar omfattande 
klockslagen; 00–06, 06–10, 10–14, 14–19 och 19–00.  
 
Mätplats 1 

M1, Pb, Hastighet, måndag-torsdag

94
,5

91
,7

89
,7 91

,5 94
,4

94
,5

90
,6

89
,2 90

,8 93
,9

80

90

100

110

00-06 06-10 10-14 14-19 19-00Tid

km/h

Medel; Före Medel; Efter

 
Medelhastighet, v [km/h], för personbilar i mätpunkt 1, måndag–torsdag. n avser antalet 
observationer och sd [km/h] hastighetens standardavvikelse. 
 
 

 n v sd t-värde sign. 
före 4 165 91,3 12,34   
efter 4 351 90,3 12,99 3,6591 ja 
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M1, Pb, Sidoavstånd, måndag-torsdag

1,
48

1,
25

1,
25 1,
30 1,

41

1,
35

1,
23

1,
18

1,
18

1,
38

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

00-06 06-10 10-14 14-19 19-00Tid

m

Medel; Före Medel; Efter

 
 
 
 

 n lp sd t-värde sign. 
före 4 165 1,273 0,357   
efter 4 351 1,194 0,350 10,253 Ja 
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M1, Lbs, Hastighet, måndag-torsdag

68
,9 71
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,1

60

70

80

90

00-06 06-10 10-14 14-19 19-00Tid

km/h

Medel; Före Medel; Efter

 
 
 
 

 n v sd t-värde sign. 
före 431 72,3 9,732   
efter 404 72,9 10,649 0,9512 Nej 
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.  
 

M1, Lbs, Sidoavstånd, måndag-torsdag
1,

03

0,
78

0,
75

0,
75 0,

840,
92

0,
66 0,
69

0,
69 0,

87

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

00-06 06-10 10-14 14-19 19-00Tid

m

Medel; Före Medel; Efter

 
 
 

 n lp sd t-värde sign. 
före 431 0,7654 0,261   
efter 404 0,6842 0,254 4,5466 Nej 
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Mätplats 2 
 

M2, Pb, Hastighet, måndag-torsdag
10

0,
0

95
,5

94
,0 95
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98
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 n v sd t-värde sign. 
före 3 728 95,2 10,89   
efter 3 990 93,9 11,12 5,0965 Ja 
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Bilaga 4 
Sid 6 (16) 
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 n lp sd t-värde sign. 
före 3 728 1,02 0,3498   
efter 3 990 0,993 0,3323 3,3623 Ja 
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Bilaga 4 
Sid 7 (16) 
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 n v sd t-värde sign. 
före 389 85,5 4,438   
efter 404 85,0 4,798 1,4288 Nej 
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Bilaga 4 
Sid 8 (16) 
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 n lp sd t-värde sign. 
före 389 0,529 0,2325   
efter 404 0,528 0,2558 0,0781 Nej 
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Bilaga 4 
Sid 9 (16) 

Mätplats 3 

M3, Pb, Hastighet, måndag-torsdag
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 n v sd t-värde sign. 
före 3 354 94,2 11,656   
efter 3 588 91,5 12,287 9,5558 Ja 
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Bilaga 4 
Sid 10 (16) 
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 n lp sd t-värde sign. 
före 3 354 1,052 0,3506   
efter 3 588 1,000 0,3228 6,4066 Ja 
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Bilaga 4 
Sid 11 (16) 

 

M3, Lbs, Hastighet, måndag-torsdag

82
,9 84

,0

82
,8

83
,2

83
,6

83
,6

83
,3

83
,7

83
,3

83
,5

70

80

90

100

00-06 06-10 10-14 14-19 19-00Tid

km/h

Medel; Före Medel; Efter

 
 
 
 
 

 n v sd t-värde sign. 
före 353 83,4 5,206   
efter 371 83,1 4,499 0,6271 Nej 
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Bilaga 4 
Sid 12 (16) 
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 n lp sd t-värde sign. 
före 353 0,610 0,2320   
efter 371 0,587 0,2451 1,2550 Nej 
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Bilaga 4 
Sid 13 (16) 

Mätplats 4 
 

M4, Pb, Hastighet, måndag-torsdag
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 n v sd t-värde sign. 
före 2 120 94,6 11,09   
efter 2 354 92,4 11,56 6,4019 Ja 
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Bilaga 4 
Sid 14 (16) 
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 n lp sd t-värde sign. 
före 2 120 1,077 0,3913   
efter 2 354 1,049 0,3519 2,46 Ja 
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Bilaga 4 
Sid 15 (16) 
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 n v sd t-värde sign. 
före 347 85,2 4,9618   
efter 353 84,8 5,5800 0,8110 Nej 
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Bilaga 4 
Sid 16 (16) 
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 n lp sd t-värde sign. 
före 347 0,686 0,244   
efter 353 0,679 0,223 0,4288 Nej 
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