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Referat  

Det övergripande syftet med denna studie var att öka kunskapen om vägbanereflektorers inverkan på 

trafikantbeteende, hur de uppfattas och vilket bidrag till annan vägutrustning de lämnar .Studien bestod 

av tre delar . Del ett var en litteraturstudie, del två var en fältstudie med hastighetsmätningar i en skarp 

kurva på landsväg utrustad med vägbanereflektorer antingen på mitt- eller höger kantlinje, och del tre var 

en intervjustudie . 

Resultaten från litteraturstudien visade att det fanns relativt få studier med avseende på trafikantbeteende 

och vägbanereflekotorer. Den generella slutsatsen var att användningen av dessa verkar öka förares 

hastighet något samtidigt som sidoläget förskjutas en aning i riktning från markeringarna. Resultaten från  

hastighetsmätningarna i en skarp kurva utrustad med aktiva vägbanereflektorer visade inga signifikanta 

skillnader i någon betingelse. Resultaten från intervjustudien visade att den första kontakten med 

vägbanereflektorerna uppfattades som att något hade gjorts för att väcka uppmärksamhet om något. Detta 

skapade nyfikenhet men också osäkerhet om vad som väntade och hur man skulle agera framöver. 

Vägbanereflektorerna uppfattades ge en viss hjälp med att avgöra vägens sträckning genom kurvan. 

Samtidigt upplevdes dock viss konkurrens från kantstolparna i det visuella rummet vilket skapade en 

känsla av visuell överbelastning. Vidare framkom en uppfattning om att icke-familiära förare troligen 

skulle minska hastigheten något före kurvan när de såg vägbanereflektorerna. Familjära förare ansågs 

inte att påverkas i detta avseende. Beträffande vilket unikt bidrag användningen av vägbanereflektorer 

kunde ge var uppfattningen att de kunde hjälpa trafikanter att varna om att en skarp kurva som krävde 

särskild anpassning närmade sig. Den allmänna uppfattningen var dock att reflektorerna troligen inte 

skulle bidra nämnvärt till att förbättra den visuella ledningen genom kurvor. Istället ansågs att 

vägmarkeringar och kantstolpar var tillräckligt för detta syfte. 

Denna studies övergripande slutsatser är att om en väg är utrustad med vägbanereflektorer är det troligt 

att hastigheten kommer att öka något, samtidigt som den laterala positionen kommer att förskjutas en 

aning i riktning från reflektorerna. Om en skarp kurva utrustas med vägbanereflektorer är det mest troliga 

att hastigheten över tid kommer att förbli densamma som före installationen. Den visuella ledningen från 

reflektorerna i skarpa kurvorna kan ge viss hjälp med att avgöra vägens fortsatta sträckning. Det finns 

dock en risk för konkurrens från kantstolparna i det visuella rummet och att antalet ljuspunkter kan bli 

för många. Att utrusta en kurva på landsväg med vägbanereflektorer innebär sannolikt inte någon extra 

hjälp av betydelse för trafikanterna, förutsatt att vägmarkeringar, kantstolpar och chevron-skyltar redan 

används. Det kan finnas andra användningsområden för vägbanereflektorer, exempelvis på särskilt 

krävande platser där problem av visuell karaktär existerar. Kunskaper om detta saknas dock i dagsläget. 
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Abstract  

The overall aim of this study was to increase the knowledge about road studs’ potential impact on road 

user behavior, how they are perceived and the possible contribution they make to other road 

equipment.The study consisted of three parts. Part one was a literature study, part two was a field study 

with speed measurements in a sharp rural road curve equipped with road studs either on the center or the 

right edge line, and part three was an interview study.  

The results from the literature review showed that there were relatively few studies on road studs and 

road user behavior. The general conclusion was that the use of road studs seems to increase speeds 

slightly, while the lateral position will be shifted slightly in the direction from the markings. The results 

from the speed measurements in a sharp curve equipped with active illuminated road studs showed no 

significant differences in speed in any of the conditions.The results from the interview study showed that 

the first contact with the studs was perceived that something had been done in order to attract attention 

on something, which created curiosity, but also uncertainty about what to expect and how to act ahead. 

An impression of a slight help to determine the road's stretching before entering the curve was expressed, 

but at the same time, some competition from delineator posts of the visual space was experienced which 

created a sense of visual overload. It was thought that non-familiar drivers, probably would reduce the 

speed slightly ahead of the curve when they noticed the road studs. Familiar drivers were regarded not to 

be affected in this sense. Regarding what unique contribution the use of road studs could give, it was 

expressed that they could help road users by warning that a sharp curve that required special adaptation 

approached. However, the overall perception was that road studs most likely would not contribute much 

in improving the visual guidance through curves. Instead, it was considered that road markings and 

delineator posts would usually be sufficient. 

This study's overall conclusions is that if a road is equipped with road studs, it is likely that speed will 

increase somewhat while the lateral position will be shifted slightly in the direction from the reflectors. If 

however a sharp curve will be equipped with road studs it is most likely that speed over time will remain 

the same as prior to the installation. The visual guidance from the studs in the sharp curves might provide 

some assistance in determining the road’s continued stretching, but there is a risk of competition from 

the delineator posts in the visual space and the number of bright spots might be too many. Equipping a 

curve with road studs is however unlikely to provide any additional help of importance for road users, 

provided that the road markings, delineator posts and chevron signs already are in use. There may be 

other uses for road studs, for example in particularly demanding places where problems of visual 

character exists. Knowledge of this is however lacking at present. 
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Vägbanereflektorer – trafikantbeteende, upplevelse och bidrag 

av Jonas Ihlström 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

I Sverige används nästan uteslutande retroreflekterande vägmarkeringar och kantstolpar, 

eller en kombination av dessa, för att förstärka den visuella ledningen i mörker. Det 

regelverk som styr vägar och gators utformning (VGU), (Trafikverket, 2012), tillåter 

dock användning av vägbanereflektorer som ytterligare ett verktyg för att förstärka den 

visuella ledningen. Dock saknas för närvarande kunskap om vägbanereflektorer från ett 

trafikantperspektiv. Det övergripande syftet med denna studie var därför att öka 

kunskapen om vägbanereflektorers möjliga inverkan på trafikantbeteendet, hur de 

upplevs och vilket eventuellt bidrag de lämnar till övrig vägutrustning. 

Studien bestod av tre delar. Del ett var en litteraturstudie där avsikten var att samman-

fatta befintlig kunskap beträffande vägbanereflektorers eventuella inverkan på trafikant-

beteendet. Del två var en fältstudie med hastighetsmätningar på reell trafik i en skarp 

kurva på landsväg som försetts med vägbanereflektorer av LED-typ. Del tre var en 

utvärdering av samma kurva med hjälp av intervjuer av en särskilt sammansatt 

deltagarpanel. 

Resultaten från litteraturstudien visade att det fanns relativt få studier gjorda med 

avseende på vägbanereflektorer och trafikantbeteende. Fyra studier bedömdes hålla 

tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att inkluderas. Den generella slutsatsen från 

litteraturgenomgången var att användningen av vägbanereflektorer verkar medföra att 

fordonsförare höjer hastigheten något, samtidigt som sidoläget förskjuts en aning i 

riktning från markeringarna. I en av studierna dras även slutsatsen att vägbane-

reflektorer tycks minska andelen felmanövrar på motorvägar mätt i antal felaktiga 

körfältsbyten, intrång i spärrfält samt körning på mitt- och kantlinjer som är förstärkta 

med reflektorer. Detta gällde dock enbart motorvägar med ett trafikflöde på mindre än 

500 fordon per timme.  

Fältstudien hade som syfte att ta reda på huruvida hastigheten påverkades när mitt- eller 

kantlinjen i en skarp kurva på landsväg försågs med vägbanereflektorer. Mätningar 

gjordes både på torra och våta vägbanor. Resultaten visade att inga signifikanta 

skillnader observerades i någon av betingelserna. 

Intervjustudien hade som syfte att öka förståelsen om upplevelsen av vägbane-

reflektorer. Resultaten visade att den första kontakten med vägbanereflektorerna 

upplevs som att någonting har gjorts av väghållaren med syfte att fånga deras 

uppmärksamhet om någonting. Detta bidrar till att skapa nyfikenhet, men denna 

kombineras också med viss osäkerhet om vad som väntar och hur man ska agera 

framöver. När det handlar om hur den visuella ledningen uppfattas framkommer det att 

man tycker sig få en viss hjälp med att avgöra vägens fortsatta sträckning en bit före 

ingången till kurvan. Samtidigt uttrycks även viss konkurrens från kantstolparna om det 

visuella rummet och att antalet ljuspunkter blir för många. Detta skapar en känsla av 

visuell överbelastning och osäkerhet. En upplevd skillnad mellan halv- och helljus 

framkommer också där reflektorerna framträder tydligare då endast halvljus används. 
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Vidare framkom också att icke-familjära trafikanter, som körde vägen första gången, 

troligen kommer reducera hastigheten något före kurvan eftersom de då uppmärk-

sammas om att ”något händer” när de får se reflektorerna. Vana förare antogs inte 

påverkas i detta hänseende. Hastigheten genom kurvan kunde för icke-familjära tänkas 

bli något lägre till något högre. Familjära trafikanter skulle i detta hänseende troligen 

inte påverkas med avseende på deras hastighetsval. När det handlade om vilket unikt 

bidrag användning av vägbanereflektorer kunde ge ansåg panelen att de kunde hjälpa 

trafikanter genom att förvarna om att en skarp kurva som kräver särskild anpassning 

närmar sig. Däremot var den sammantagna uppfattningen att reflektorerna sannolikt inte 

bidrar nämnvärt till att förbättra den visuella ledningen genom kurvor. Istället ansåg 

man att vägmarkeringar och kantstolpar oftast är tillräckligt för detta ändamål. 

Emellertid kunde reflektorerna bidra med viss hjälp av ledning vid extra krävande 

situationer. 

Studiens övergripande slutsatser var att om en väg förses med vägbanereflektorer är det 

troligt att en viss hastighetsökning kommer att observeras, samtidigt som sidoläget 

förskjuts en aning i riktning från reflektorerna. Om däremot en skarp kurva på landsväg 

utrustas med vägbanereflektorer, antingen i mitten eller längs med höger kantlinje, är 

det mest sannolika att hastigheterna över tid skulle förbli desamma som före 

installationen. Den visuella ledningen från vägbanereflektorer i skarp kurva kan 

uppfattas ge en viss hjälp med att avgöra vägens fortsatta sträckning. Samtidigt finns 

risk för konkurrens från kantstolpar i det visuella rummet och att antalet ljuspunkter kan 

bli för många. Att utrusta en kurva på landsväg med vägbanereflektorer innebär dock 

sannolikt inte någon extra hjälp som är av betydelse för trafikanterna, förutsatt att 

vägmarkeringar, kantstolpar och chevron-skyltar redan används. Det kan dock finnas 

andra användningsområden för vägbanereflektorer, exempelvis på speciellt krävande 

platser där problem av visuell karaktär existerar. Kunskaper om detta saknas dock för 

närvarande. 
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Road studs – road user behavior, experience and contribution 

by Jonas Ihlström 

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping 

 

 

Summary 

In Sweden, almost exclusively retro reflective road markings and delineator posts are 

used to reinforce the visual guidance in the dark. The legal framework for road and 

street design (VGU), (Trafikverket, 2012), nevertheless allows the use of road studs as 

an additional tool to reinforce visual guidance. However, knowledge is currently lacking 

of road studs from a road user perspective. The overall aim of this study was therefore 

to increase the knowledge about the road studs’ potential impact on road user behavior, 

how they are perceived and the possible contribution they make to other road 

equipment. 

The study consisted of three parts. Part one was a literature study where the aim was to 

summarize the existing knowledge regarding road studs’ potential impact on road user 

behavior. Part two was a field study where speed measurements on real traffic in a sharp 

curve equipped with studs of LED type were carried out. Part three was an evaluation of 

the same curve with interviews of a panel of experts.  

The results of the literature review showed that there were relatively few studies with 

respect to road studs and road user behavior. Four studies were regarded to be of 

sufficient scientific quality to be included. The general conclusion from the literature 

review was that the use of road studs seems to increase speeds slightly, while the lateral 

position shifted slightly in the direction from the markings. One of the studies also 

concluded that road studs seem to reduce the proportion of error maneuvers on 

highways, measured in number of incorrect lane changes, cutting through painted gores 

and driving on the center and edge lines. This was however only valid for motorways 

with a traffic volume of less than 500 vehicles per hour. 

The field study aimed to find out whether speed changed when the center or edge line in 

a sharp curve on a road was equipped with road studs. Measurements were carried out 

both on dry and wet roads. The results showed that no significant differences were 

observed in any of the conditions. 

The interview study was aimed to increase understanding about the experience of road 

studs. The results showed that the first contact with the studs was perceived that 

something had been done in order to attract attention on something. This created 

curiosity, but was also combined with some uncertainty about what to expect and how 

to act ahead. Regarding how the visual guidance was perceived, an impression of a 

slight help to determine the road's stretching a bit before entering the curve was 

expressed. At the same time, some competition from delineator posts of the visual space 

was expressed, and the number visual dots appeared too many. This created a sense of 

visual overload and uncertainty. A perceived difference between low and high beam 

were also shown where the reflectors become clearer when only low beam was used. It 

was also thought that non-familiar drivers, which drove the road the first time, probably 

would reduce the speed slightly ahead of the curve when they noticed that "something 

happened" when they saw the road studs. Familiar drivers were regarded not to be 

affected in this regard. When it came to speed through curves, non – familiar drivers 
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where thought to drive at a slightly lower to a slightly higher speed. Familiar road users 

would in this respect probably not be influenced. Regarding what unique contribution 

the use of road studs could give, the panel felt that they could help road users by 

warning that a sharp curve that required special adaptation approached. However, the 

overall perception was that road studs most likely would not contribute noticeably to 

improve the visual guidance through curves. Instead, it was considered that road 

markings and delineator posts would usually be sufficient for that purpose. However, 

the reflectors were thought to might have a possibility in contributing with some help in 

particularly demanding situations. 

The study's overall conclusions are that if a road is equipped with road studs, it is likely 

that speed will increase to some extent, while the lateral position will be shifted slightly 

in the direction from the reflectors. If however a sharp curve will be equipped with road 

studs, either in the middle or along the right road marking, it is most likely that speed 

over time will remain the same as prior to the installation. The visual guidance from the 

studs in the sharp curves might provide some assistance in determining the road’s 

continued stretching, but there is a risk of competition from the delineator posts in the 

visual space and the number of bright spots can be too many. Equipping a curve with 

road studs is however unlikely to provide any additional help that is of importance for 

road users, provided that the markings, delineator posts and chevron signs already are in 

use. There may be other uses for road studs, for example in particularly demanding 

places where problems of visual character exists. Knowledge of this is however lacking 

at present. 
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1 Inledning 

I Sverige används nästan uteslutande retroreflekterande vägmarkeringar och kantstolpar, 

eller en kombination av dessa, för att förstärka den visuella ledningen i mörker. Vägar 

och gators utformning (VGU), (Trafikverket, 2012), som är det regelverk som styr 

vägutformning och dimensionering, tillåter dock användning av vägbanereflektorer som 

ytterligare ett verktyg för att förstärka den visuella ledningen.  

Övergripande finns det två typer av vägbanereflektorer på marknaden idag. Den ena 

varianten kan benämnas passiv typ (även benämnd cat’s eye) och är en traditionell 

reflektor som reflekterar fordonets egen belysning tillbaka mot föraren. Denna är 

således beroende av inkommande ljus för att synas. Reflektorn är oftast nedfräst i 

vägbanan men har ett uppstickande hölje som höjer sig några millimeter ovanför 

asfalten. Den andra varianten, som kan benämnas aktiv typ, emitterar istället ”eget” ljus 

mot ankommande fordon. Denna typ av reflektor är såldes inte beroende av 

inkommande ljus för att uppfattas av föraren, och syns därför även, exempelvis i kurvor, 

när inget ljus från fordonet träffar reflektorn. Ljuset skapas på elektrisk väg antingen 

genom att installationen kopplas in på elnätet eller genom att varje reflektor försetts 

med en solcell och batteri. Batteriet laddas upp under dagen och reflektorn tänds 

automatiskt när det mörknar. Den ljusemitterande komponenten är vanligen av LED-typ 

(Light Emitting Diode). 

Av olika skäl har vägbanereflektorer inte använts i någon nämnvärd utsträckning i 

Sveriges vägnät. Detta beror delvis på grund av svårigheter associerade med 

vinterväglag (exempelvis snö, salt och snöröjning) men också för att dess effekter på 

trafikantbeteendet varit tämligen okända. Inte heller har upplevelsen av dem och deras 

eventuella bidrag i form av hur de kompletterar övrig vägutrustning heller studerats. 

Den senaste tidens tekniska utveckling av vägbanereflektorer har emellertid lett till att 

hållbarheten nu kan anses god och dessa har potential att klara svenskt vinterväglag med 

bibehållen funktion (Björklöf, 2010).  

Föreliggande studie har som övergripande syfte att öka kunskapen om vägbane-

reflektorers eventuella inverkan på trafikantbeteendet, hur de upplevs och vilket 

eventuellt bidrag de lämnar till övrig vägutrustning. Studien består av tre delar. Del ett 

är en litteraturstudie där avsikten är att sammanfatta befintlig kunskap beträffande 

vägbanereflektorers eventuella inverkan på trafikantbeteendet. Del två är en fältstudie 

med hastighetsmätningar på reell trafik i en kurva på landsväg som försetts med 

vägbanereflektorer av LED-typ. Del tre är en utvärdering av samma vägbanereflektor-

försedda kurva med hjälp av intervjuer av en särskilt sammansatt deltagarpanel.  

De olika delarna redovisas separat i rapporten, men sammantagna slutsatser återfinns i 

en avslutande del. 
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2 Del 1 – Litteraturstudie 

2.1 Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att sammanfatta den kunskap som litteraturen ger 

beträffande vägbanereflektorers eventuella inverkan på trafikantbeteendet. 

2.2 Metod 

En litteratursökning i nationella och internationella databaser genomfördes i mars 2013. 

Sökningen gjordes i följande databaser: 

 Trax 

 TRID 

 Scopus 

 Web of Science 

 PsycInfo 

 USDOT Research Hub 

Innehållsmässigt var kravet på studierna, för att inkluderas i genomgången, att 

vägbanereflektorer och dess eventuella inverkan på trafikantbeteende hade studerats. 

Inga specifika krav fanns på vägbanereflektorernas modell eller tekniska egenskaper. 

Med trafikantbeteende avsågs exempelvis hastighetsval, sidolägesplacering, 

bromsbeteende etc. Inga subjektiva uppfattningar som trafikanter kan tänkas ha om 

vägbanereflektorer togs med. 

I Tabell 1 redovisas söksträngarna som användes för vägbanereflektorerna. En asterisk 

(*) innebär att sökordet tillåts avslutas på ett godtyckligt sätt.  

Tabell 1. Söksträngar vid databassökningarna 

Svenska  

körbaneretro* vägreflekt*  

körbanereflektor* vägbanereflekt*  

vägbaneretro*  

  

Engelska  

road *reflector*  solar stud* 

*reflect* road stud* Illum* pavement mark* 

*reflect* pavement mark* Illum* road mark* 
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Engelska (forts.)  

*reflect* road mark* Illuminated road stud* 

*reflect* carriageway mark* self activated road mark*  

pavement reflector* selfactivated pavement mark*  

pavement retroreflector* self activated pavement mark*  

carriageway reflector* self-activated pavement mark*  

pavement retroreflector* (stud* or marking* or marker*) AND 
*reflect* OR led 

raised road mark* (central reserve* or median*) AND led 
AND (light* or lamp*) 

raised pavement mark* led AND visual guid* 

raised carriageway mark* in-roadway warning light* 

led stud* cat’s eye 

 

I de fall söksträngarna ovan genererade ett stort antal träffar, kombinerades sökningen 

med de angivna strängarna i Tabell 2 nedan i syfte att begränsa resultaten. I annat fall 

bedömdes alla träffar med avseende på litteraturgenomgångens syfte. 

Tabell 2. Kompletterande söksträngar 

Svenska  

*förar* *beteende* 

*körning* *säkerhet* 

  

Engelska  

driver* driving* 

behavio*  

 

I första skedet bedömdes samtliga träffar översiktligt med avseende på relevans med 

hjälp av sammanfattningen. Studier som ansågs relevanta för litteraturgenomgången 

beställdes och granskades sedan i fulltext. De studier som efter den slutgiltiga 

granskningen visade sig adekvata, och som dessutom hade en tillfredställande 
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vetenskaplig kvalitet, inkluderades sedan i litteraturgenomgången. Med tillfredställande 

vetenskaplig kvalitet menas i detta sammanhang att syftet var väl specificerat, metoden 

tillräckligt utförligt beskriven för att skapa en klar bild av tillvägagångssättet, och att 

resultatet analyserats och redovisats på ett tydligt sätt. Emellertid ställdes inga krav på 

att studien skulle vara publicerad i någon vetenskaplig tidskrift. 

2.3 Resultat 

2.3.1 Antal inkluderade studier 

Databassökningen och selektionsprocessen ovan medförde att fyra studier inkluderades 

i litteraturgenomgången. 

2.3.2 Sammanfattande resultat från inkluderande studier  

Reed (2006) genomförde en simulatorstudie där 36 försökspersoner körde en slinga på 

en engelsk landsväg som utrustats med två olika typer av vägbanereflektorer på mitt- 

och kantlinjen. Den ena typen var en passiv reflektor som reflekterade fordonets egen 

belysning tillbaka mot föraren. Den andra typen var av aktiv typ, som genom att laddas 

under dagtid med hjälp av solceller, istället emitterade ljus mot ankommande fordon. 

Denna typ av reflektor är alltså inte beroende av inkommande ljus för att uppfattas av 

föraren, och syns därför tydligt även i kurvor när inget ljus från fordonet träffar 

reflektorn. Vägbanereflektorerna placerades med 18 meters mellanrum på raksträckor, 

och med nio respektive sex meters mellanrum i kurvor. I de skarpaste kurvorna 

användes rött istället för vitt ljus på kantlinjen. Som kontrollbetingelse användes en 

slinga helt utan reflektorer, det vill säga med enbart vägmarkeringar (intermittent 

mittlinje och heldragen kantlinje).  

Resultaten visade på en signifikant skillnad i hastighet då vägbanereflektorer (oavsett 

typ) användes respektive inte användes på sträckan. När vägbanereflektorer användes 

var medelhastigheten ungefär fem km/h högre än när de inte användes. Inga signifikanta 

skillnader mellan passiva och aktiva reflektorer påträffades dock.  

Vidare uppmättes skillnader i tid spenderad i motsatt körfält. När vägbanereflektorer 

användes var andelen tid som deltagarna tillbringade i motsatt körfält lägre än när inga 

reflektorer användes. Mer ingående analyser gjordes även för förarbeteendet i 

teststräckans kurvor. Resultaten visade att deltagarna körde signifikant snabbare (3–5 

km/h) i kurvorna då vägbanereflektorer av någon typ användes jämfört med då endast 

vägmarkeringar användes. I vänstersvängar (läs högersvängar för svensk tillämpning) 

var hastigheten signifikant högre (ca 2 km/h) för aktiva reflektorer jämfört med passiva. 

Denna skillnad var dock lägre i högersvängar (läs vänstersvängar för svensk 

tillämpning) och inte signifikant. Dock var den signifikant jämfört med då inga 

reflektorer användes.  

Skillnaden i genomsnittlig maximal inbromsning mellan de olika betingelserna 

analyserades också. Analysen visade att deltagarna bromsade signifikant hårdare i de 

två betingelserna med vägbanereflektorer än i betingelsen utan. Ingen skillnad i 

inbromsningar uppmättes dock mellan de passiva och aktiva reflektorerna. Även 

positionen när den maximala inbromsningen skedde analyserades, och resultatet visade 

att i högersvängar (läs vänstersvängar för svensk tillämpning) inträffade den maximala 

inbromsningen tidigare i betingelsen med aktiva reflektorer jämfört med passiva och 

kontrollbetingelsen.  
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Vidare analyserades förarnas medelavstånd till mittlinjen i kurvorna. Denna visade att 

avståndet till mittlinjen i högersvängar (läs vänstersvängar för svenskt tillämpning) var 

signifikant högre i betingelsen med aktiva reflektorer, vilket innebar att förarna 

tenderade att gena i kurvan i lägre utsträckning än i de två andra betingelserna. 

Reed (2006) avslutar med den generella slutsatsen att aktiva vägbanereflektorer jämfört 

med passiva uppvisar fördelar kopplade till ökad säkerhet. Detta eftersom resultaten 

antyder att föraren får bättre visuell ledning och håller sig längre ifrån mittlinjen utan att 

köra fortare. Ingen diskussion eller slutsats finns angående potentiella fördelar eller 

nackdelar mellan möjligheten att använda vägbanereflektorer jämfört med att inte 

använda dem. 

En amerikansk studie av Mullowney (1982) undersökte vilken effekt plogningsbara 

vägbanereflektorer (Snowplowable Raised Pavement Markers, SRPM:s, passiva) hade 

på trafikantbeteendet på olika platser längs motorvägar. Kurvor med två körfält, avfarter 

med decelerationsfält och platser där motorvägen delade upp sig i två riktningar, s.k. 

bifurkationer (highway bifurcations) studerades. Effekter som studerades var hastigheter 

och hastighetsvariationer i kurvor, inkörspunkt till decelerationsfält samt olika 

felmanövrar (erratic maneuvers). Till felmanövrar räknades att köra in i spärrfält, 

felaktiga körfältsbyten (encroachments) samt att köra över kant- och mittlinjer. 

Resultaten visade att på motorvägar med en trafikvolym på upp till 500 fordon/timme 

per körfält, reducerades samtliga felmanövrar i mörkertrafik signifikant på de platser där 

vägbanereflektorer installerats. På motorvägar där trafikvolymen var mellan 500 och 

1 000 fordon per timme hade reflektorerna däremot inte någon effekt. Resultatet visade 

sig gälla både på belysta och obelysta vägsträckor. Vidare visade det sig att vägbane-

reflektorerna inte hade någon effekt på tidpunkten för att köra in i decelerationsfältet vid 

motorvägsavfarter. Beträffande hastigheter i kurvor var resultaten inte entydiga, både 

höjningar och sänkningar observerades. Däremot tycktes reflektorerna generera en 

något jämnare hastighetsprofil för bilisterna som körde genom kurvorna. Under regniga 

förhållanden visade sig vägbanereflektorerna på en av två mätsträckor minska antalet 

felaktiga körfältsbyten till en nivå som motsvarade torra vägbanor med reflektorer 

installerade. Vägbanereflektorerna visade sig inte ha någon effekt på fordon med tre 

axlar eller mer. 

Mullowney (1982) drar slutsatsen att överväganden var och när vägbanereflektorer ska 

användas behöver göras med tanke på den relativt höga installationskostnaden. 

Cost/benefit analyser som visar huruvida enskilda problemområden eller hela vägar bör 

utrustas efterfrågas. Den allmänna konklusionen är dock att vägbanereflektorer minskar 

andelen felmanövrar (om de definieras enligt ovan) på motorvägar, på såväl belysta som 

obelysta sträckor. Detta gäller särskilt under våta förhållanden. 

Zador, Stein, Wright, and Hall (1987) genomförde en studie med syfte att jämföra olika 

typer av vägutrustning som syftar till att förbättra den visuella ledningen i mörker på 

landsvägar. Kort- och långtidseffekter av fordons hastighet och sidoläge i kurvor 

jämfördes då vägen hade utrustats med kantstolpar, skyltar med chevroner (även kallade 

sergeanter) eller vägbanereflektorer. Som referens (baseline) användes kurvor med 

enbart vägmarkeringar (kant- och mittlinjer). 

Resultaten visade att alla typer av modifieringar påverkade trafikantbeteendet med 

avseende på hastighet och sidolägesplacering. I samtliga experimentbetingelser 

noterades ökningar av fordons hastigheter genom kurvorna, där den största ökningen 

observerades i betingelsen kantstolpar där den var ungefär 2,5 km/h jämfört med 

kontrollbetingelsen. Motsvarande för vägbanereflektorer var 1,1 km/h. I betingelsen 
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med chevronskyltar var resultaten otydliga. På vissa sträckor noterades ökningar av 

hastigheten och på andra minskningar. Beträffande sidolägesplacering observerades att 

med vägbanereflektorer och chevronskyltar tenderade fordonen att röra sig bort från 

mittlinjen. Effekten var något större för vägbanereflektorer. I fråga om kantstolpar 

tenderade fordonen, dock enbart i högerkurvor, att istället röra sig något närmare 

mittlinjen. 

Zador et al. (1987) drar slutsatsen att alla modifieringar påverkar trafikantbeteendet med 

avseende på hastighet och sidolägesplacering, men små systematiska skillnader gör att 

det inte går att avgöra att någon typ är att föredra framför någon annan. Istället 

konkluderas att de flesta olyckor i kurvor sker på grund av att föraren inte 

uppmärksammar att en kurva närmar sig och därigenom inte hinner vidta nödvändiga 

åtgärder för att hantera den. Samtliga tre modifieringar som testats tycks hjälpa att 

informera föraren om att en kurva närmar sig, och är därmed alla effektiva i det 

avseendet. Vidare menar författarna att den ökning av hastighet som noteras för 

samtliga modifieringar visserligen var signifikant, men låg ändå i de flesta fall under 

hastigheten i dagsljus. Ökningen bedöms som att föraren fått bättre visuell ledning och 

tolkas i den meningen positivt. Författarna för även ett resonemang om det förändrade 

sättet att ta kurvor på i termer av förändrat sidoläge. I synnerhet vägbanereflektorer 

tycktes motverka fordonsförares vilja att skära kurvor i vänstersvängar. Huruvida ett 

sådant beteende är önskvärt eller inte anser författarna vara svårt att bedöma. Å ena 

sidan reduceras sannolikt risken att kollidera med ett mötande fordon om placeringen är 

längre ifrån mitten, men å andra sidan ökar den laterala accelerationen i fordonet vilket 

ställer högre krav på friktion mellan däck och vägbana. Författarna menar att för att 

fastställa den relativa effekten av det ena eller andra är det nödvändigt med omfattande 

analyser av olycksdata. 

Zador et al. (1987) konkluderar att det finns stark evidens för att kompletterande 

utrustning för visuell ledning är effektivt för att varna förare om att kurvor närmar sig 

på landsväg. Dock finns det inget stöd för att förespråka användning av någon speciell 

typ av de som studerades. 

En studie av Blaauw (1985), som inte exklusivt studerade vägbanereflektorer, 

undersökte hur förares observations- och kontrollstrategier skilde sig åt mellan olika 

typer av vägutrustning för förbättrad visuell ledning. De olika utrustningar som 

studerades var passiva vägbanereflektorer, kantstolpar samt våtsynbara vägmarkeringar. 

Sex försökspersoner fick köra en instrumenterad bil en slinga i mörker. Man mätte 

”ledig kapacitet” (”free times”) för andra uppgifter än sidolägeskontroll av fordonet, 

amplitud och frekvens av rattrörelser samt generell körprestation i termer av variation 

av sidoläget och girhastighet (yaw rate). Ledig kapacitet mättes enligt visual occlusion 

technique, som i korthet innebär att försökspersonen bär ett par glasögon som i 

normalfallet helt blockerar synfältet. Genom att trycka på tutan kan försökspersonen få 

fullt synfält, men uppmanas dock att göra detta i så liten utsträckning som möjligt. För 

utförligare beskrivning av visual occlusion technique, se Blaauw (1985). 

Blaauw (1985) drar bland annat slutsatserna att visuell ledning enbart i vägbanans mitt 

är fördelaktig för kontroll av sidolägesplaceringen i körfältet, men är mindre fördelaktig 

för att kunna avgöra vägens sträckning framöver. Detta medför att det är nödvändigt att 

förstärka synbarheten av både vägens mitt och kant. Förstärkningen av vägmitten kan 

åstadkommas med hjälp av vägbanereflektorer eller våtsynbara vägmarkeringar. Visuell 

ledning för att markera kanten på körfältet kan åstadkommas med vägbanereflektorer 
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eller kantstolpar på det laterala avståndet 1,5 meter. De två konfigurationerna är 

likvärdiga. Våtsynbara vägmarkeringar kan användas istället för vägbanereflektorer. 

Sammanfattningsvis visar Blaauws (1985) resultat främst på nödvändigheten att 

förstärka den visuella ledningen på båda sidor av körfältet. Vägbanereflektorer hade inte 

några ytterligare fördelar gentemot våtsynbara vägmarkeringar och kantstolpar på 

studerade variabler. 

2.4 Diskussion 

En sökning i nationella och internationella databaser gjordes i syfte att sammanfatta den 

kunskap som litteraturen ger beträffande vägbanereflektorers inverkan på 

trafikantbeteendet. Ett relativt litet antal, fyra studier, påträffades som hade 

tillfredställande vetenskaplig kvalitet för att inkluderas i denna översikt. Det bör dock 

betonas att studien av Reed (2006) var finansierad av ett företag som säljer 

vägbanereflektorer och inte heller var publicerad i någon vetenskaplig tidskrift. 

Emellertid var dokumenteringen och redovisningen sådan att studien ändå inkluderas i 

denna kunskapsöversikt. 

Ett genomgående tema från genomgången är att användningen av vägbanereflektorer 

tycks medföra att fordonsförare höjer hastigheten. Detta är i sig relativt väntat och i linje 

med exempelvis Summalas teori om risk, komfort och kompensering. Enligt Summala 

(2007) strävar en fordonsförare att behålla ett tillstånd där inget obehag eller risk 

upplevs, men samtidigt genomföra köruppgiften på ett måluppfyllande sätt. Denna 

anpassning sker bland annat genom att hastigheten justeras uppåt eller nedåt. En tänkbar 

mekanism i fallet vägbanereflektorer kan därför vara att föraren upplever förstärkt 

visuell information, därigenom upplever högre komfort, och sedan tar ut denna i högre 

hastighet så att känslan av komfort blir densamma som om inga reflektorer använts. 

Ett annat beteende som tycks påverkas av användningen av vägbanereflektorer är 

sidolägesplacering. I de studier där sidoläget har analyserats har en förskjutning av 

denna från den förstärkta mittlinjen observerats. Med andra ord verkar fordonsförare 

köra närmare vägens kant och vara mindre benägna att skära eller gena genom 

vänsterkurvor där vägbanereflektorer används. Ett försök till generell förklaring till hur 

trafikanter anpassar sig när vägbanereflektorer finns installerade är att de undviker att 

köra på eller nära dem. 

I en av studierna (Mullowney, 1982) konkluderas att vägbanereflektorer minskar 

andelen felmanövrar på motorvägar mätt i antal felaktiga körfältsbyten, intrång i 

spärrfält samt körande på mitt- och kantlinjer som är förstärkta med reflektorer. Detta 

gällde för vägar med en trafikintensitet på upp till 500 fordon per timme. Ingen effekt 

påträffades när vägbanereflektorer lades ner i anslutning till decelerationsfält med syfte 

att få förare att tidigare placera sig i fältet. 

I två av studierna (Zandor et al., 1987; Blaauw, 1985) studerades inte 

vägbanereflektorer enkom, utan olika typer av vägutrustning för förbättrad visuell 

ledning. Den generella slutsatsen från dessa studier var att det är fördelaktigt att i 

mörker öka den visuella informationen i vägmiljön. Emellertid saknas det stöd för att 

fastställa att någon typ är att föredra framför någon annan. 

Avslutningsvis visar denna litteraturgenomgång att det finns ett relativt litet antal 

studier om vägbanereflektorer kopplat till trafikantbeteende. Ett försök till generell 

slutsats utifrån litteraturgenomgången om hur trafikantbeteendet påverkas då 
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vägbanereflektorer installeras, är att hastigheten sannolikt kommer öka något samtidigt 

som fordonsförarna kommer undvika att köra över eller nära dem.  
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3 Del två – Fältstudie 

3.1 Syfte 

Syftet med fältstudien var att undersöka hur trafikanter anpassar hastigheten då en skarp 

kurva på landsväg förses med vägbanereflektorer. De specifika frågeställningarna för 

denna delstudie var: 

1. Kan någon skillnad i hastighet bland bilister observeras då mittlinjen eller 

kantlinjen i en kurva på en torr landsväg utrustas med LED-reflektorer, jämfört 

med då inga reflektorer används? 

 

2. Kan någon skillnad i hastighet bland bilister observeras då mittlinjen i en kurva 

på en våt landsväg utrustas med LED-reflektorer, jämfört med då inga 

reflektorer används? 

Baserat på resultatet från litteraturstudien och Summalas (2007) teori om risk, komfort 

och kompensering är antagandet att en viss hastighetsökning kommer att observeras då 

kurvan förses med vägbanereflektorer. 

Även om tidigare studier har valt att även undersöka sidoläge gjordes inte det i denna 

studie. Anledningen till det var att det var hastigheten som primärt var av intresse. 

Dessutom är lateral position svårtolkat och det är svårt att avgöra vad en förändring av 

det innebär i praktiken med avseende på exempelvis trafiksäkerheten. 

3.2 Metod 

3.2.1 Platsen för datainsamling 

Studien genomfördes på riksväg 53 cirka 20 kilometer norr om Nyköping, där en skarp 

högerkurva utrustats med vägbanereflektorer av LED-typ på mittlinjen respektive höger 

kantlinje. Totalt 26 reflektorer placerades ut på respektive linje, där avståndet mellan 

dem var 24 meter före kurvan, och 12 meter i och efter kurvan (se figur 1). Följaktligen 

var fem reflektorer placerade före kurvan och 21 i och efter. Ljuset var endast synligt 

för bilister som körde i nordlig riktning. 

Riksväg 53 hade vid platsen för hastighetsmätningarna 15 cm breda heldragna kantlinjer 

samt en lika bred varningslinje med längden nio meter och luckan tre meter. Linjernas 

genomsnittliga retroreflektion mättes 100 meter före, i, samt 100 meter efter provkurvan 

enligt metodbeskrivning VVMB 501 (Vägverket, 2001). Följande värden uppmättes för 

torra markeringar och ska betraktas som bakgrundinformation: 

Tabell 3. Retroreflexion för torra vägmarkeringar före, i och efter provkurvan. 

Retroreflektion [mcd/m2/lx]    

  Vänster kantlinje Mittlinje Höger kantlinje 

100 m före kurvan 30 136 91 

I kurvan (längd=172 m) 35 32 23 

100 m efter kurvan 56 78 39 

Som kommentar till Tabell 3 kan nämnas att värdena ska betraktas som låga, vilket 

innebär att linjerna har relativt låg synbarhet i mörker, i synnerhet i vått väglag. I 

praktiken innebär det att fordonsförarna hade jämförelsevis dålig visuell ledning från 

vägmarkeringarna.  
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3.2.2 Studiedesign och datainsamlingsmetod 

Följande betingelser ingick i studien: 

Torra förhållanden 

1. Inga LED-ljus tända (förmätning) 

2. LED-ljus tända i vägens mitt 

3. LED-ljus tända vid höger kantlinje 

Våta förhållanden 

1. Inga LED-ljus tända (förmätning) 

2. LED-ljus tända i vägens mitt 

 

Studien genomfördes i mörker i torrt och vått väglag under stabila förhållanden i 

perioden oktober 2013 – januari 2014. Med stabila förhållanden menas här att väder, 

vind och temperatur inte förändrades under mättillfällets gång, och även att de var 

liknande mellan de olika betingelserna. Hastighetsmätningarna gjordes under två kvällar 

för varje betingelse och mellan varje betingelse förflöt en tid om minst en vecka. Tiden 

som föregick mätningen hade kurvan den betingelse som skulle mätas, det vill säga om 

exempelvis betingelsen med LED-ljus i mitten skulle mätas, var LED-ljusen tända 

under minst en vecka före mättillfället. De fordon som inkluderades i studien var ”fria” 

personbilar, alltså bilar som inte kunde anses vara påverkade av bilar framför, bakom 

eller möten. En tidslucka om minst fem sekunder tillämpades för att definiera ett ”fritt” 

fordon. Bussar, lastbilar, lätta lastbilar, taxi, bilar med släp och firmabilar inkluderas 

inte i mätningarna. 

Alla mätningar under de torra betingelserna genomfördes före den första december, 

alltså under sommardäckssäsong, och våtmätningarna efter första december under 

vinterdäckssäsong. Av denna anledning är det värt att förtydliga att jämförelser av 

hastigheter mellan de torra och våta betingelserna inte är möjliga. Detta var heller inte 

studiens syfte. 

Hastigheterna baserades på reshastighet (medelhastighet) genom kurvan. Två 

observatörer, O1 och O2, var dolt placerade vid ingången respektive vid utgången ur 

kurvan (se figur 1). När en bil närmade sig söderifrån meddelade O1 detta via kom-

radio, och när bilen passerade en fixpunkt startade O2 ett tidtagarur. När bilen sedan 

passerade en fixpunkt i andra änden, stoppade O2 tidtagaruret och tiden antecknades. 

Reshastigheten bildades sedan genom att sträckan dividerades med tiden. Sträckan 

mellan de två fixpunkterna mätt i höger körfälts mitt var 277,5 meter. 
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Figur 1. Kartbild med skiss över reflektorernas placering samt observatörernas 

positioner. (Karta: Trafikverket) 

3.2.3 Referenskurva 

I studien gjordes även hastighetsmätningar på fordon som passerade kurvan i motsatt 

färdriktning, alltså från norr till söder. Eftersom reflektorerna var vridna i motsatt 

riktning exponerades således förarna av dessa fordon aldrig för något ljus i någon 

betingelse. Ur metodologisk synvinkel ger hastighetsmätningar i en sådan referenskurva 

fördelar eftersom det medför viss kontroll på hastighetsvariationer som orsakas av yttre 

faktorer. Sådana faktorer kan exempelvis vara förändrat bensinpris, upplevd halkrisk, 

fotbollsmatch på TV och så vidare. Faktorer som dessa kan hypotetiskt inverka på 

fordonsförares hastighetsval och följaktligen medföra att den uppmätta medelhastig-

heten kan variera från ena betingelsen till den andra. Detta skulle i värsta fall kunna leda 

till att hastighetsskillnader som inte beror på vägbanereflektorerna registreras. Om 

däremot medelhastigheterna i referenskurvan inte varierar mellan mättillfällena ger det 

styrka till analysen eftersom det då stärker antagandet om att de yttre förhållandena var 

liknande mellan betingelserna. Referenskurvan ska dock inte betraktas som någon 

kontroll i strikt experimentell betydelse. Detta eftersom referenskurvan dels är en 

vänsterkurva, har större radie än provkurvan men också för att det inte går att anta att 

trafikens sammansättning är exakt likadan som i provkurvan. 

Hastigheter i referenskurvan mättes vid samma tillfällen som i provkurvan. Proceduren 

för mätningen i var samma som nämnts ovan, fast omvänd. Sträckans längd mellan de 

två fixpunkterna var 282 meter.  
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3.2.4 Analys 

Analysen genomfördes som en envägs ANOVA med beroendevariabeln hastighet och 

oberoende variabeln betingelse. Separata analyser för de torra respektive våta 

betingelserna gjordes. Samma analyser gjordes för referenskurvan.  

3.3 Resultat 

Först redovisas hastigheterna från referenskurvan i torrt respektive vått väglag och 

därefter motsvarande hastigheter från provkurvan. 

3.3.1 Referenskurvan 

Tabell 4 visar medelhastigheterna från referenskurvan under torrt väglag.  

Tabell 4. Referenskurvan - hastighet [km/h], torrt väglag 

 
N 

Medel-

hastighet 

Std.-

avvikelse 

95% konfidensintervall 

Minimum Maximum Lägre gräns Övre gräns 

Förmätning Torrt 58 75,9 10,5 73,2 78,7 49,8 94,9 

LED i kant Torrt 58 77,0 9,4 74,5 79,5 60,8 95,8 

LED i mitt Torrt 60 75,6 9,3 73,2 78,0 57,4 106,3 

 

Tabell 5. Referenskurvan – ANOVA 

 Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadrat F Sig. 

Mellan grupper 62,847 2 31,424 ,332 ,718 

Inom grupper 16372,917 173 94,641   

Total 16435,764 175    

 

En envägs variansanalys (Tabell 5) visade att ingen signifikant hastighetsskillnad 

förelåg mellan de olika betingelserna (p>0.05). Detta innebär sannolikt att de yttre 

förhållanden som kan tänkas påverka hastigheten varit liknande mellan de olika 

mättillfällena. 

Tabell 6 visar medelhastigheterna från hastighetsmätningarna i de våta betingelserna.  

Tabell 6. Referenskurvan - hastighet [km/h], vått väglag 

 
N 

Medel-

hastighet 

Std.-

avvikelse 

95% konfidensintervall 

Minimum Maximum Lägre gräns Övre gräns 

Förmätning Vått 50 73,3 7,7 71,1 75,5 59,1 98,9 

LED i mitt Vått 62 74,7 11,1 71,9 77,5 50,0 107,4 
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Tabell 7. Referenskurvan - ANOVA 

 Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadrat F Sig. 

Mellan grupper 53,349 1 53,349 ,564 ,454 

Inom grupper 10397,784 110 94,525   

Total 10451,133 111    

 

En envägs variansanalys (Tabell 7) visade att ingen signifikant hastighetsskillnad 

förelåg mellan de olika betingelserna (p>0.05). Även här innebar det sannolikt att de 

yttre förhållandena som kan tänkas påverka hastigheten har varit liknande mellan de 

olika mättillfällena. 

3.3.2 Provkurvan 

Tabell 8 visar de uppmätta medelhastigheterna från hastighetsmätningarna under de 

torra betingelserna i kurvan som försetts med vägbanereflektorer. 

Tabell 8. Provkurvan – hastighet [km/h], torrt väglag 

 
N 

Medel-

hastighet 

Std.-

avvikelse 

95% konfidensintervall 

Minimum Maximum Lägre gräns Övre gräns 

Förmätning Torrt 64 75,8 9,3 73,5 78,1 58,1 97,9 

LED i kant Torrt 59 77,1 10,0 74,5 79,7 58,8 105,2 

LED i mitt Torrt 56 77,2 9,4 74,7 79,7 55,2 99,9 

En envägs variansanalys (Tabell 9) visade att ingen signifikant hastighetsskillnad 

förelåg mellan de olika betingelserna (p>0.05).  

Tabell 9. Provkurvan – ANOVA 

 Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadrat F Sig. 

Mellan grupper 74,476 2 37,238 ,408 ,666 

Inom grupper 16081,701 176 91,373   

Totalt 16156,177 178    

 

De uppmätta medelhastigheterna för de våta betingelserna visas i Tabell 10. 

Tabell 10. Provkurvan – hastighet [km/h], vått väglag 

 
N 

Medel-

hastighet 

Std.-

avvikelse 

95% konfidensintervall 

Minimum Maximum Lägre gräns Övre gräns 

Förmätning Vått 58 77,0 8,4 74,8 79,2 58,8 96,1 

LED i mitt Vått 53 75,2 10,9 72,2 78,2 54,3 104,1 

En envägs variansanalys (Tabell 11) visade att ingen signifikant hastighetsskillnad 

påträffades mellan de olika betingelserna (p>0.05). 
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Tabell 11. Provkurvan – ANOVA 

 Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadrat F Sig. 

Mellan grupper 82,265 1 82,265 ,884 ,349 

Inom grupper 10143,952 109 93,064   

Total 10226,217 110    

3.4 Diskussion 

Syftet med denna delstudie var att utröna huruvida bilförares val av hastighet 

påverkades då mitt- eller kantlinjen i en skarp kurva på landsväg försågs med 

vägbanereflektorer. Resultaten från mätningarna visade att ingen signifikant skillnad i 

hastighet påträffades då reflektorerna var synliga, vare sig i torrt eller vått väglag.  

Resultatet talar mot studiens hypotes, nämligen att när den visuella ledningen förbättras 

kommer fordonsförare kompensera detta genom att köra snabbare. Hypotesen var bland 

annat grundad i Summalas (2007) teori om risk, komfort och kompensering, vilken i sin 

tur har visat sig stämma i andra liknande studier (t.ex. Lundqvist (2014)). Att ingen 

hastighetsökning uppmättes var därför en aning oväntat. Detta i synnerhet i den våta 

betingelsen då den visuella ledningen från mitt- och kantlinjerna var betydligt lägre än 

under torra förhållanden, vilket i sin tur innebär att skillnaden i visuell ledning under 

vått väglag med och utan reflektorer borde uppfattas som större av fordonsföraren.  

Detta resultat kan tolkas på olika sätt. Antingen är det så att den tillagda visuella 

ledningen från reflektorerna i praktiken inte innebär någon extra visuell ledning för 

trafikanterna. Att ledningens kvalitet är så låg att den inte bidrar till någon extra hjälp, 

eller att tillräcklig ledning redan finns. En annan hypotes har att göra med vana och 

familjaritet. Vägen där mätningarna genomfördes var relativt lågt trafikerad, och de 

flesta bilar som körde där hörde sannolikt hemma i trakten. Som en följd av denna 

familjaritet är det troligt att hastighetsanpassningar sker rutinartat och baseras på 

tidigare erfarenheter. Av den anledningen gjorde reflektorerna varken till eller från med 

avseende på hastigheten. Vanan var med andra ord större.  

Det fanns emellertid även några metodologiska brister med studien. Dels erbjöd inte 

studiedesignen någon fullständig experimentell kontroll. Detta innebär att full kontroll 

på dagliga variationer i medelhastighet som en följd av yttre faktorer saknades, vilket 

skulle kunna avspegla sig på de hastigheter som uppmättes. Valet att inkludera en 

referenskurva (motsatt körriktning) i mätningen ger dock viss kontroll över detta och 

resultaten från dessa mätningar styrker att förhållandena varit liknande under 

mättillfällena. En annan metodbrist har att göra med tiden då reflektorerna var tända 

som föregick mätningarna. Som nämnts ovan förflöt en tid om ca en vecka mellan 

mätningarna på olika betingelser. Det är därför tänkbart att vissa fordonsförare har 

överraskats när en kurva de är vana att köra i plötsligt har synliga ljuspunkter i vägens 

mitt- eller kantlinje. Det mest troliga som inträffar vid ett sådant överraskningsmoment 

torde vara att hastigheten sänks, till exempel av nyfikenhet (”vad är det här?). Detta får 

som följd att en lägre medelhastighet uppmäts under provbetingelserna genom att den 

tänkta hastighetsökningen kompenseras genom att vissa kör långsammare. Något som 

talar emot detta är dock att en större spridning på hastigheter i så fall skulle ha 

uppmätts, vilket var något som inte kunde observeras. 

Även om de möjliga metodbristerna skulle maskera en verklig ökning av hastigheterna 

är det svårt att tänka sig att reflektorerna skulle bidra till att hastigheten ökar så mycket 
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att trafiksäkerheten riskerar att bli sämre. Hade en väsentlig effekt på hastigheten 

funnits, hade den med största sannolikhet ändå kunnat påvisas med denna studie. Detta 

leder till slutsatsen att om det finns en hastighetshöjande effekt då vägbanereflektorer 

används i skarpa kurvor, är den förmodligen liten och troligen försumbar.  

3.5 Slutsatser 

Denna delstudie hade som syfte att ta reda på huruvida hastigheten påverkades när mitt- 

eller kantlinjen i en skarp kurva på landsväg försågs med vägbanereflektorer. Följande 

två frågeställningar fanns: 

1. Kan någon skillnad i hastighet bland bilister observeras då mittlinjen eller 

kantlinjen i en kurva på en torr landsväg utrustas med LED-reflektorer, jämfört 

med då inga reflektorer används? 

 

2. Kan någon skillnad i hastighet bland bilister observeras då mittlinjen i en kurva 

på en våt landsväg utrustas med LED-reflektorer, jämfört med då inga 

reflektorer används? 

Svaret på båda frågeställningarna blev, utifrån denna studies resultat, att ingen 

hastighetsskillnad påträffades. Med reservation för metodbristerna ovan blir denna 

studies slutsats att om den visuella ledningen i en skarp kurva förstärks med hjälp av 

vägbanereflektorer kommer sannolikt medelhastigheten inte att förändras. Om en 

ökning trots allt skulle ske skulle den troligen vara försumbar. Detta resultat säger 

dock inte huruvida det är bra eller dåligt, exempelvis med avseende för 

trafiksäkerheten, att använda vägbanereflektorer i kurvor. 
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4 Utvärdering av deltagarpanel 

För att fördjupa kunskapen om användningen av vägbanereflektorer och användandet av 

dessa genomfördes intervjuer med en särskilt sammansatt deltagarpanel ute i fält. Syftet 

med denna del var att få ökad och fördjupad kunskap och förståelse av upplevelsen av 

reflektorerna från ett trafikantperspektiv och vilket bidrag de lämnar till övrig 

vägutrustning.  

4.1 Syfte 

Syftet med denna delstudie var att öka och fördjupa kunskapen om hur 

vägbanereflektorer upplevs från ett trafikantperspektiv, vilken funktion de eventuellt 

fyller och om de bidrar till förhöjd visuell ledning. De specifika frågeställningarna var: 

1. Hur beskriver deltagarpanelen den första kontakten med vägbanereflektorerna? 

 

2. Hur upplever de den visuella ledingen de får av vägbanereflektorerna och hur 

samspelar dessa med övrig vägutrustning? 

 

3. Hur tänker sig deltagarpanelen att vägbanereflektorer inverkar på trafikanters 

hastighetsval? 

 

4. Vad anser deltagarpanelen att användandet av vägbanereflektorer bidrar med i 

vägmiljön? 

 

5. Vilka användningsområden för vägbanereflektorer förutom i skarpa kurvor kan 

deltagarpanelen tänka sig? 

 

4.2 Metod 

4.2.1 Genomförande 

Denna delstudie genomfördes med en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer 

av en särskilt sammansatt deltagarpanel utgjorde empirin. Till deltagarpanelen 

rekryterades tre informanter med olika bakgrund och med förväntat olika sätt att tänka 

och resonera kring vägbanereflektorer. En av dem hade en bakgrund inom kognitiv 

psykologi med ett speciellt intresse för perception, en var erfaren trafikforskare med 

mångårig erfarenhet av flera områden kopplat till trafiksäkerhet, och en var polis, 

tidigare aktiv som utryckningsförare, men numera med ett annat arbete inom Polisen. 

Samtliga hade också stor och lång erfarenhet av bilkörning i praktiken men ingen hade 

före intervjutillfället någon tidigare erfarenhet av vägbanereflektorer. 

Deltagarpanelens uppgift var att köra den vägbanereflektorförsedda kurvan på riksväg 

53 som omnämns ovan samtidigt som de blev intervjuade av en intervjuare som satt på 

passagerarplats. De ombads att köra kurvan så många gånger de ville för att kunna bilda 

sig en ”mättad” uppfattning om reflektorerna. Dessutom uppmanades de att variera 

saker som hastighet och användning av halv- eller helljus. Frågorna som ställdes utgick 

från en intervjuguide (se bilaga) strukturerad på olika teman baserade på frågeställ-

ningarna.  

Utgångspunkten för den inledande delen var att informanterna fritt skulle reflektera 

kring upplevelsen av att köra genom kurvan genom att prata under tiden den passerades. 

I detta skede var intervjuaren relativt passiv. Efter att informanterna kände sig färdiga 
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med körningarna parkerades bilen och resterande delen av intervjun genomfördes. 

Under denna del ställdes mer specifika frågor av intervjuaren. Körningen och intervjun 

tog ungefär 45 minuter per informant. Hela intervjun spelades in och transkriberades 

ordagrant. 

4.2.2 Analysens tillvägagångssätt 

Analysen bygger på transkriptioner från de tre intervjuerna och metoden för denna var 

innehållsanalys (Kvale, 1997). En innehållsanalys börjar i regel med att 

transkriptionerna noggrant läses igenom i syfte att få en översiktlig bild av materialet. 

Därefter sker en kategorisering av utsagor som anses meningsbärande med hänsyn till 

vilka frågor studien vill besvara. Efter detta kondenseras oftast kategorierna till olika 

teman, vilka senare beskrivs i resultatdelen. Analysprocessen i denna studie följde i 

stort detta upplägg. Ibland skedde dock kategoriseringen och tematiseringen i samma 

steg eftersom vissa frågeställningar var mer specifikt formulerade än andra. 

Utgångspunkten för analysen var att skapa en enhetlig bild, eller gemensam röst, om 

reflektorerna snarare än att redogöra för vad varje enskild informant uttryckte. Av denna 

anledning är inte citaten i resultatdelen tillskrivna en viss person. Vid några tillfällen 

skiljde sig dock informanternas uppfattningar väsentligen åt. I de fallen fanns det skäl 

att uttrycka dessa skiljelinjer vilket också framgår ur texten. 

4.3 Resultat 

4.3.1 Den första kontakten med vägbanereflektorerna 

Som nämnt ovan hade ingen av informanterna tidigare sett vägbanereflektorer i 

verkligheten och saknade således erfarenhet av dem. Gemensamt vid första kontakten 

var att alla utryckte en upplevelse av att det händer något speciellt när de närmade sig 

dem. Reflektorerna i den aktuella kurvan gick att se några hundra meter före kurvan och 

när de uppenbarade sig uttrycktes en uppfattning om att det är något extraordinärt som 

händer som bilföraren ska uppmärksammas på: 

Det första jag tänker på är att det här är inte något vanligt. Det är något extraordinärt, här 

har dom gjort nånting. 

Här känner jag att jag måste bli uppmärksam, jag undrar varför. 

Denna upplevelse gör också initialt att en viss nyfikenhet väcks. Men det skapar också 

en osäkerhet om hur man ska bete sig eftersom man inte vet vad som väntar. Detta 

föreslås vara en följd av att reflektorerna inte används för närvarande i det svenska 

vägnätet och illustras med citatet nedan: 

De skapar en osäkerhet känner jag, men det beror nog på att jag aldrig har sett dom förut. 

Men det gör att jag sänker hastigheten något. 

Samma informant uttrycker samtidigt att hen sänker hastigheten som en reaktion på den 

osäkerhet som infinner sig. Hen vet inte riktigt vad som väntar framöver och känner 

därför anledning att anpassa sin hastighet efter detta.  

Väl framme i kurvan uttrycks dock en insikt om att kurvan måste ha försetts med 

reflektorer för att förstärka hur dess sträckning är: 

Nu ser man i alla fall att vägen svänger betydligt bättre. Ser att den svänger igen. Känns 

som att man ser betydligt längre igenom kurvan än om det inte hade varit pluttar i mitten. 
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Hur den andra halvan av kurvan upplevs skiljer sig sedan åt till viss del mellan 

informanterna. En av deltagarna upplevde att reflektorerna konkurrerar med 

kantstolparna och skapar en perceptuell osäkerhet och visuell mättnad: 

Och sen tyckte jag att när jag verkligen var i slutet på kurvan så kändes det som om dom 

konkurrerar med reflexstolparnas reflex så jag får svårt att avgöra om dom går ihop eller 

isär eller hur vägen går liksom, jag blir osäker. 

Jag blev osäker för att det blev mycket reflexer i vägen och på stolparna. 

Det ska tilläggas att osäkerheten försvann efter några körningar, men informanten 

konkluderade senare att det förmodligen inte var bra att använda både 

vägbanereflektorer och kantstolpar på samma gång, utan att ett av alternativen skulle 

vara att föredra. Denna uppfattning uttrycktes även av en av de andra informanterna. 

Sammanfattningsvis upplevs den första kontakten med vägbanereflektorerna, enligt 

deltagarpanelen, som att någonting har gjorts av väghållaren med syfte att fånga deras 

uppmärksamhet om någonting. Detta leder till att nyfikenhet väcks men denna 

kombineras även med viss osäkerhet om hur vad som väntar och hur man ska agera. 

4.3.2 Hur upplevs den visuella ledningen från reflektorerna och hur 
samspelar den med övrig vägutrustning med samma syfte? 

När informanterna efter några körningar hade vant sig vid och blivit införstådda med att 

kurvan hade försetts med vägbanereflektorer i mitten, och att dessa fanns där för att 

förstärka vägens fortsatta sträckning, försvann naturligen osäkerheten över vad som 

väntade. Trots detta var uppfattningen om den visuella ledningens karaktär till viss del 

olika mellan dem. Dels uttrycktes att det var lättare att se hur vägen faktiskt svängde 

och att linjeföringen blev tydligare, dels att det visuella intrycket präglades av 

konkurrens från kantstolparna och dels att reflektorerna tenderade att dra till sig blicken:  

Jag tycker man får en vägledning vart kurvan tar vägen med pluttarna i mitten. 

/…/ då känner jag att det blir mycket reflexer här med stolpar och linjer så jag var 

tvungen att bromsa, och sen ser jag att jag är på väg ut. /…/ Jag tror man ska ha en tydlig 

utformning. Och det här är bra men otydligt i kombination med kantstolpen. 

Det får ett fokus på koncentraten. Om det gör att jag inte får samma sökbeteende som jag 

har annars… 

Vad beträffar att reflektorerna tenderade att dra till sig blicken var något alla uttryckte. 

Det ska dock poängteras att det även framhölls att detta kunde både vara en effekt av att 

det visuella intrycket förändras under en kort tid (från enbart vägmarkeringar och 

kantstolpar till att på en kort sträcka även inkludera lysande punkter) och nyfikenhet 

skapad av ”nyhetens behag”. Som det sista citatet ovan också illustrerar fanns det ingen 

uppfattning huruvida det faktiskt leder till att avsökningsbeteendet ändras eller inte i 

praktiken som en följd av detta.  

En annan slående iakttagelse informanterna gjorde var att det var relativt stor skillnad 

att köra genom kurvan med halv- eller helljus. I halvljus framträdde reflektorerna 

betydligt tydligare än i helljus och spelade följaktligen en större roll för det visuella 

intrycket som genererades.  

/…/ ledmarkeringarna tar väl över lite av det visuella intrycket. Dom lyser upp lite mer, 

framförallt med halvljusvarianten. 
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Det är ju en skillnad mellan heljus och halvljus. De hjälper mig i halvljus. Men dom är 

rätt onödiga i helljus. 

Samma informant som i det senare citatet fortsatte med att reflektera över det faktum att 

vägmärkningarna i kurvan var så dåliga och att ljusen från vägbanereflektorerna kanske 

framträder tydligare av just denna anledning: 

Vet inte om jag egentligen gillar det, men jag får ju ändå mittlinjen, men det borde jag ju 

andra sidan få av vägmarkeringarna också, men de är ju väck. [Kör en liten bit]. Nu är det 

ju vägmarkeringar och de duger ju lika bra. 

Vad hen menar är att eftersom vägmarkeringarna var så slitna och nästan inte syns alls i 

kurvan får reflektorerna en mer betydande roll för den visuella ledningen än om 

kantmarkeringarna hade varit bättre. Det kan vara på sin plats att påminna läsaren om 

att vägmarkeringarna (både kant och mitt) i själva kurvan var väldigt slitna, vilket 

framgår av delstudien med hastighetsmätningar. 

För att sammanfatta informanternas intryck av den visuella upplevelsen kan det 

konstateras att denna är något kluven. Det framkommer dels att man upplever sig få en 

viss hjälp med att avgöra vägens fortsatta sträckning en bit före ingången i själva 

kurvan. Samtidigt uttrycks även viss konkurrens från kantstolparna om det visuella 

rummet och att antalet ljuspunkter blir för många att betrakta. Detta skapar en känsla av 

visuell överbelastning (eng. visual clutter) och osäkerhet. En skillnad mellan halv- och 

helljus framhålls också, där reflektorerna framträder tydligare då endast halvljus 

används. 

4.3.3 Vilken är uppfattning om reflektorernas inverkan på hastigheten? 

Under den senare delen av intervjun gavs informanterna möjlighet att reflektera över 

hur man kan tänka sig att vägbanereflektorer inverkar på trafikanters hastighetsval. 

Inledningsvis kan det vara värt att poängtera att samtliga hade en förförståelse om att 

bättre visuell ledning generellt resulterar i högre hastigheter.  

Beträffande hastigheten framkom två olika sätt att tänka kring hur den kunde påverkas 

av reflektorerna. Det första avsåg före själva kurvan, där reflektorerna kunde ses varna 

för att något var annalkande och pockade på uppmärksamhet. Det andra handlade om 

hur hastigheten påverkades i själva kurvan då reflektorernas syfte var att förstärka den 

visuella ledningen. När det handlade om syftet att varna trafikanterna före kurvan 

menade informanterna att det sannolikt leder till att hastigheten sänks som ett resultat av 

att de då uppmärksammas på att ”nu händer det något”.  

Jo att man kommer att sänka farten lite mer. Man fattar att det här verkligen är en skarp 

kurva 

Detta ansågs dock bara gälla de som kör vägen för första gången eller kör där sällan. 

Har man kört där tidigare och kan vägen kommer vanans makt, eller familjariteten, att 

betyda mer:  

Nej, då är vanans makt så stor. Man hittar sitt sätt ändå. 

När det handlade om hur reflektorerna kommer att inverka på hastigheten när man väl 

kör genom kurvan, framkom inte någon entydig bild. Informanten i citatet ovan var av 

uppfattningen att den första gången man kör genom kurvan kommer troligen 
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hastigheten att sänkas. Däremot, när vanans makt griper in, kommer det inte bli någon 

skillnad: 

Är jag en sån som håller 90 kommer jag hålla 90 och är jag en som håller kör 85 så gör 

jag det. Jag tror inte de kommer påverka. 

Hen fortsatte dock resonemanget och satte det i en mer teoretisk kontext: 

Jag vet ju dock att ju bättre vägledning desto högre hastighet, men jag tycker inte att de 

här ger mig bättre vägledning eftersom… I det här fallet var det för att mittmarkeringen 

saknades. Det var bara prickarna kvar. På slutet där vägmarkeringarna börjar synas har 

man inte samma behov av dem. Så därför vet jag inte om den förbättrade vägledningen 

hade resulterat i högre hastighet. /…/ Nu tror jag ju inte jag att de är så bra i sin 

vägledning att de genererar en högre hastighet. 

Vad som uttrycks är en kännedom om att i teorin innebär bättre visuell vägledning en 

högre hastighet. Däremot anser informanten att reflektorerna sannolikt inte kommer 

bidra till att denna ledning förstärks nämnvärt givet att vägmarkeringarna inte är 

utslitna. Därmed knyter hen ihop sitt resonemang och den första utsagan motiveras 

därmed logiskt. Kontentan blir att vanans makt kommer att betyda mer eftersom den 

extra visuella ledingen är försumbar. De andra informanterna är inne på samma linje: 

Min hypotes är att man anpassar sig olika om man kan vägen eller inte. 

Dock framhålls att en hastighetsökning ändå kan vara tänkbar, speciellt när man enbart 

kör med halvljus.  

Det är möjligt att jag kör snabbare då. 

Och om man skulle få en hastighetsökning skulle det inte vara något önskvärt eftersom 

denna i så fall skulle bero på ett slags falsk trygghet om en vetskap om vad som händer 

på vägen längre fram: 

Men älgarna har inga LED-lampor på sig så det finns andra faror som kan finnas som inte 

är utmärkta. 

Uppfattningarna om hur vägbanereflektorerna kan tänkas inverka på hastigheten, enligt 

informanterna, kan sammanfattas med följande fyrfältstabell: 

Tabell 12 – Uppfattningar om vägbanereflektorers inverkan på hastighet 

 Varning/upplysning om 
att kurva närmar sig 

Förstärkt visuell ledning 
genom kurvan 

Icke-familjära 
trafikanter 

Sänkt hastighet Sänkt till något ökad 
hastighet 

Familjära 
trafikanter 

Oförändrad hastighet Oförändrad till något ökad 
hastighet 

4.3.4 Vad anser deltagarpanelen att vägbanereflektorer bidrar med i kurvan? 

En av frågeställningarna var att utröna vad deltagarpanelen upplevde att användningen 

av vägbanereflektorer i kurvor bidrar med när det handlar om att ge förstärkt visuell 

ledning. Även här kunde två olika sätt att diskutera dess funktion särskiljas. Det 
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handlade dels om deras roll att upplysa trafikanter om att något händer framöver som 

kräver särskild uppmärksamhet, men också att förstärka eller ge extra hjälp med ledning 

genom kurvan. Vad beträffar det förstnämnda var informanterna relativt överens om att 

vägbanereflektorer strax före en kurva kommer att dra till sig uppmärksamhet och 

följaktligen fungera som en slags varning. Givet att reflektorerna syns en bit före kurvan 

kommer alltså trafikanterna att uppfatta att något händer framöver, vilket kommer att få 

dem att anpassa sin körning.  

Att är det sådana här pluttar så vet man att då är det en liten kraftigare kurva eller 

motsvarande något annat lurigt. 

När det handlar om det senare, det vill säga om reflektorerna ger ett unikt bidrag i att 

hjälpa trafikanterna att köra genom kurvan, framkom en uppfattning att de sannolikt inte 

bidrar nämnvärt i detta avseende. Detta förutsatt att den aktuella kurvan inte var extremt 

svår att köra igenom. Istället var uppfattningen att om det finns vägmarkeringar och 

kantstolpar ger dessa ett tillräckligt bra stöd när det handlar om visuell ledning:  

Det gav ju en vägledning som försvinner iväg. Men inte så att… Det var inget slående. 

/…/ Jag hade en föreställning om att de skulle kännas som ett unikt bidrag i vägledningen 

i större utsträckning. Men med heljuset där.. Nej. Det är samma vägledning. Av en lite 

annorlunda karaktär./…/ hade jag inte haft blupparna [reflektorerna] och helljus så har jag 

ändå tillräckligt gott med stöd om jag har mittlinjen. 

Däremot framfördes att om reflektorer används ger det en upplevelse av att kurvan 

känns mer genomarbetad:  

Vägen känns ju mer genomarbetad av vägbyggaren /…/ Lite pricken över i. 

Samma informant konkluderade dock att den extra hjälpen troligen inte innebär särskilt 

mycket: 

Men nej, jag skulle nog klarat mig utan ändå. 

En av informanterna förde också ett resonemang om skillnaden i halv- respektive 

helljus, vilket även framgår av citatet ovan. Hen började med att konstatera att om 

mittlinjen är dålig och man kör med halvljus, fyller faktiskt reflektorerna en funktion 

eftersom man då får bättre återkoppling om vart mitten av vägen är. Hen fortsätter dock 

resonemanget: 

Och då tänker jag så här, när man passerar det där stället [kurvan] då har man helljus på 

när det är mörkt. När man har halvljus är det antingen ljust ute, eller så har man möte. Det 

vill säga nån annan bil som kommer där. Och då behövs dom inte. Alltså förlorar de lite 

sitt syfte faktiskt. 

Tankegången fortsätter och motiveras med att när man har halvljus räcker ljuset från det 

mötande fordonet för att avgöra vägens sträckning: 

Våra halvljus tillsammans gör ju att det inte är några problem att veta var vägen är. /…/ 

Så då behöver jag inte ha det extra stödet som dom här LED-ljusen ger mig. Och vid 

helljus spelar det inte heller någon roll, för då räcker helljuset förutsatt att jag har en 

vägmarkering. 

Diskussioner fördes även om huruvida vägbanereflektorerna kunde bidra med någon 

extra komfort till trafikanterna i kurvan. Här hade dock panelen lite olika uppfattningar. 
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Någon menade att det faktiskt kändes lite behagligare att färdas genom kurvan när de 

var synliga: 

Behagligt tycker jag att det känns. 

De andra var mer skeptiska till om de verkligen gav någon extra upplevelse av komfort. 

Istället lutade man mer åt att de inte gav någon extra: 

Jag trodde nog att det skulle ge en komfort. Nu har jag sett det i realiteten. Jag vet inte om 

det verkligen ger en komfort. 

Nej det tror jag inte. Inte komfort, det har jag svårt att se. 

Informanterna var dock inte helt avvisande till att reflektorerna faktiskt kunde hjälpa 

trafikanterna. Det som ansågs viktigt var emellertid att de inte användes ”planlöst” i 

varenda skarp kurva. Snarare såg man att de faktiskt skulle kunna vara till hjälp där det 

redan fanns stora problem av visuell karaktär eller där körningen var speciellt krävande: 

När det är riktigt besvärliga situationer. /…/ Så har man sådana här reflektorer så ska det 

ju också finnas en tydlig instruktion eller definition i vilken miljö man använder den, så 

att man inte använder dem i alla kurvor, utan just där det behövs för att förstärka. 

Det lyftes fram att det förmodligen inte skulle vara en god idé att lägga ner dem i varje 

tvär kurva. Speciella problemsituationer ska istället vara där reflektorerna i så fall borde 

användas och där övrig vägutrustning inte är tillräcklig. 

Sammanfattningsvis ansåg panelen att reflektorerna kunde hjälpa trafikanter att förvarna 

om att en skarp kurva närmade sig som krävde speciell anpassning av körningen. 

Däremot var den sammantagna uppfattningen att reflektorerna sannolikt inte bidrar 

nämnvärt till att förbättra den visuella ledningen genom kurvan. Istället ansåg man att 

vägmarkeringar och kantstolpar oftast är tillräckligt för detta ändamål. Informanterna 

ansåg dock att reflektorerna kunde bidra med viss hjälp till ledningen i extra krävande 

situationer. Att däremot lägga dem i varje tvär kurva skulle dock vare sig vara 

nödvändigt eller önskvärt. 

4.3.5 Vilka användningsområden för vägbanereflektorer förutom i skarpa 
kurvor kan deltagarpanelen tänka sig? 

Informanterna tillfrågades även under slutet av intervjun vilka andra 

tillämpningsområden på vägbanereflektorer än att placera dem i skarpa kurvor de kunde 

tänka sig. Det som framhölls var att reflektorernas generella förtjänst är att förstärka 

något som krävde extra uppmärksamhet: 

På väl valda stället där det behövs förstärka upp något som känns lite oväntat skulle det 

vara bra att ha sådana pluttar. 

Dom pockar ju på din uppmärksamhet. Som att nyttja för att fokusera på någonting. 

Det som framhölls specifikt under intervjun var: 

 Vid vägarbeten 

 Vid cykelöverfarter (förstärka cykelöverfarters linjer för att uppmärksamma 

bilister om att en cykelöverfart finns, speciellt i fyrvägskorsningar då bilister gör 

högersväng och korsar cykelöverfarten som går rakt fram) 
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 Vid övergångsställen med synbarhetsproblematik. Där skulle de kunna läggas ut 

för att förstärka linjerna.  

 Utmed busshållplatser för att åstadkomma en visuell säkerhetsmarkering av 

området.  

 Eventuellt för att separera gång- och cykeltrafik.  

4.4 Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna delstudie var att öka och fördjupa kunskapen om hur vägbane-

reflektorer upplevs från ett trafikantperspektiv då de placeras i en tvär kurva på 

landsväg, vilken funktion de eventuellt fyller och om de bidrar till förhöjd visuell 

ledning i mörker. Resultaten visar att den första kontakten med vägbanereflektorerna 

upplevs, enligt deltagarpanelen, som att någonting har gjorts av väghållaren med syfte 

att fånga deras uppmärksamhet om någonting. Detta bidrar till att skapa nyfikenhet, 

men denna kombineras också med viss osäkerhet om vad som väntar och hur man ska 

agera framöver.  

När det handlar om hur den visuella ledningen uppfattas framkommer det att man tycker 

sig få en viss hjälp med att avgöra vägens fortsatta sträckning en bit före ingången i 

själva kurvan. Samtidigt uttrycks även viss konkurrens från kantstolparna om det 

visuella rummet och att antalet ljuspunkter blir för många. Detta skapar en känsla av 

visuell överbelastning och osäkerhet. En upplevd skillnad mellan halv- och helljus 

framkommer också där reflektorerna framträder tydligare då endast halvljus används.  

Deltagarpanelen ansåg att icke-familjära trafikanter, som körde vägen första gången, 

troligen kommer reducera hastigheten något före kurvan eftersom de då uppmärk-

sammas om att ”något händer” när de får se reflektorerna. Vana förare skulle inte 

påverkas i detta hänseende. Hastigheten genom kurvan kunde för icke-familjära tänkas 

bli något lägre till något högre. Familjära trafikanter skulle i detta hänseende troligen 

inte påverkas med avseende på deras hastighetsval. Möjligen skulle en liten ökning 

kunna tänkas.  

När det handlade om vilket unikt bidrag användning av vägbanereflektorer kunde ge 

ansåg panelen att de kunde hjälpa trafikanter genom att förvarna om att en skarp kurva 

som kräver särskild anpassning närmar sig. Däremot är den sammantagna uppfattningen 

att reflektorerna sannolikt inte bidrar nämnvärt till att förbättra den visuella ledningen 

genom kurvor. Istället anser man att vägmarkeringar och kantstolpar oftast är tillräckligt 

för detta ändamål. Dock kunde reflektorerna bidra med viss hjälp av ledning vid extra 

krävande situationer. 

Deltagarpanelens samstämmiga uppfattning om att reflektorerna lämnade ett bidrag till 

att förvarna om att en skarp kurva närmar sig kan anses trovärdigt. Detta eftersom 

trafikanterna en stund före kurvan får se att något händer i det visuella rummet som 

avviker från det normala. Förutsatt att det finns en allmän familjaritet med denna 

användning är det därför tänkbart att de fyller ett syfte i det avseendet. Vad som 

däremot inte reflekterades kring var hur reflektorerna kan bidra utöver de chevron-

skyltar som idag används för samma syfte. Chevron-skyltarna har dock fördelen att de 

är större och förmodligen mer iögonfallande än de mindre vägbanereflektorerna med sin 

olikfärgade utformning. De senare är sannolikt även mer känsliga för snö, slask och 

smuts relativt de förra. Ur denna synvinkel är det därför svårt att tänka sig att 

användning av vägbanereflektorer skulle vara att föredra framför chevron-skyltar i syfte 

att varna trafikanterna om att en skarp kurva närmar sig. Chevron-skyltar har även 
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fördelen att dess syfte idag redan är välkänt för trafikanterna eftersom de använts för 

detta ändamål en längre tid.  

Vad som är intressant är istället huruvida vägbanereflektorer lämnar något unikt bidrag 

när det handlar om att förstärka den visuella ledningen genom kurvan. Resultaten från 

intervjuerna med deltagarpanelen antyder att kurvans sträckning förvisso blir lättare att 

avgöra, men att tillräcklig visuell ledning redan fås med hjälp av vägmarkeringar och 

kantstolpar. Ur en teoretisk synvinkel skulle reflektorerna kunna antas bidra till att 

förlänga det som benämns pre view time (pvt). Pvt anger hur långt framåt uttryckt i tid 

som vägens sträckning framöver kan ses. Eftersom pvt uttrycks i tid är den beroende av 

hastigheten. Vilken pvt som behövs för att kunna köra en väg någorlunda komfortabelt 

är för närvarande under utredning, men torde ligga omkring två sekunder (ref), vilket 

exempelvis i 70 km/h innebär ett avstånd på 39 meter. Frågan som går att ställa sig är 

huruvida den ökade pvt:n som reflektorerna kan antas ge är något som trafikanterna 

behöver och, dessutom, om ljuspunkterna är av sådan kvalitet att de verkligen leder till 

att de upplever att pvt höjs? Utifrån resultaten från intervjuerna med deltagarpanelen 

skulle man kunna dra slutsatsen att de bidrar med viss ökning av pvt och att det således 

blir lite lättare att avgöra kurvans sträckning. Det framkom dock att denna inte 

upplevdes slående och att bra vägmarkeringar, eventuellt i kombination med 

kantstolpar, ger en tillräcklig pvt i en ”vanlig” skarp kurva.  

Dessutom var uppfattningen att om reflektorerna i realiteten gav markant bättre ledning 

skulle hastigheterna troligen öka. Detta ligger även i linje med hur man kan tolka 

Summala (2007). Det faktum att ingen signifikant ökning av hastigheterna från 

mätningarna i delstudien ovan påträffades, vare sig i torrt eller vått väglag, styrker 

antagandet om att den visuella ledningen som genererades av reflektorerna de facto inte 

var av markant betydelse för trafikanterna. Detta trots att vägmarkeringarna dessutom 

var tämligen slitna vid den aktuella kurvan.  

Det framkom emellertid från intervjuerna att reflektorerna eventuellt skulle kunna bidra 

på besvärliga platser där övrig vägutrustning inte räckte till. Vilka dessa platser skulle 

vara är dock svårt att avgöra, men i vanliga tvära kurvor på landväg gör de troligen 

varken till eller från. Istället går det att tänka sig kända platser där problem av visuell 

karaktär under mörker existerar och där misstag görs. De aktiva reflektorerna har 

fördelen att de lyser utan att något infallande ljus krävs vilket skulle kunna göra dem 

lämpliga på platser där den typen av problematik finns. Det är dock på sin plats att 

förtydliga att reflektorerna enbart bidrar under den mörka delen av dygnet. Detta 

innebär således att om problem finns även under dagsljus kommer inte reflektorerna att 

bidra till att dessa löses. I det fallet fodras givetvis andra åtgärder. 
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5 Slutsatser 

Denna studies övergripande syfte var att öka kunskapen om vägbanereflektorers 

eventuella inverkan på trafikantbeteendet, hur de upplevs och vilket eventuellt bidrag de 

lämnar till övrig vägutrustning då de används för att förstärka den visuella ledningen i 

mörker. Studien genomfördes som tre separata delar, där del ett var en litteratur-

genomgång, del två hastighetsmätningar i en vägbanereflektorutrustad kurva, och del tre 

en utvärdering av samma kurva med hjälp av intervjuer av en deltagarpanel. Mot 

bakgrund av de sammanvägda resultaten från de tre delstudierna kan följande slutsatser 

dras: 

 Om en väg förses med vägbanereflektorer är det troligt att hastigheterna 

kommer öka något samtidigt som fordonsförarna kommer undvika att köra över 

eller nära dem. 

 

 Om en skarp kurva på landsväg utrustas med vägbanereflektorer, antingen i 

mitten eller längs med höger kantlinje, är det mest sannolika att hastigheterna 

över tid skulle förbli desamma som före installationen. 

 

 Den visuella ledningen från vägbanereflektorer i skarp kurva kan uppfattas ge 

en viss hjälp med att avgöra vägens fortsatta sträckning. Samtidigt finns risk för 

konkurrens från kantstolpar i det visuella rummet och att antalet ljuspunkter kan 

bli för många. Detta kan bidra till att skapa en känsla av visuell överbelastning 

och osäkerhet. Det finns en skillnad i upplevelse då antingen halv- eller helljus 

används, reflektorerna framträder tydligare då endast halvljus används.  

 

 Att utrusta en kurva på landsväg med vägbanereflektorer innebär sannolikt inte 

någon extra hjälp som av är betydelse för trafikanterna, förutsatt att 

vägmarkeringar, kantstolpar och chevron-skyltar redan används. 

 

 Det kan finnas andra användningsområden för vägbanereflektorer, exempelvis 

på speciellt krävande platser där problem av visuell karaktär existerar. 

Kunskaper om detta saknas dock för närvarande. 
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6 Fortsatt forskning 

Det saknas för närvarande kunskaper om huruvida det kan finnas andra användnings-

områden för vägbanereflektorer. De områden som skulle kunna vara aktuella är 

exempelvis vid speciellt krävande platser i vägmiljön som fodrar extra visuell ledning. 

Det har även framkommit förslag på användningsområden som rör cykelöverfarter, 

övergångsställen och busshållplatser. Innan beslut om användning av vägbane-

reflektorer tas i bruk i någon av ovan nämnda situationer eller någon annan bör nya 

kunskaper om användbarhet, effekter och värde inhämtas. 
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Bilaga 1 

Sida 1 (1) 
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Intervjuguide 

 

1. Reflektera och berätta fritt vad du tänker när du kör genom kurvan. 

2. Hur var det att köra genom kurvan? 

3. Hur syntes vägmarkeringarna? 

4. Hur syntes kantstolparna? 

5. Hur syntes vägbanereflektorerna? 

Frågor efter körningen. 

6. Tror du att du skulle ha kört annorlunda i kurvan utan vägbanereflektorerna? 

a. I så fall varför? 

7. Tror du vägbanereflektorerna tillför något? 

a. I så fall vad? 

8. Ser du några fördelar med vägbanereflektorer? 

9. Ser du några nackdelar med vägbanereflektorer? 

10. Hur tror du vägbanereflektorer påverkar upplevelsen av komfort? 

11. Hur tror du vägbanereflektorer inverkar på hastigheten? 

12. Kan du tänka dig andra användningsområden för vägbanereflektorerna i 

trafiken?  

Efter att ha tänkt lite på detta, vilken är din generella åsikt om vägbanereflektorer som 

förstärkning av kurva på det sätt du just upplevt? 
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Bilder 

Provkurvan – Före respektive i kurvan. Inga reflektorer tända. 

 

(Foto: Jonas Ihlström) 
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Referenskurvan – Före respektive i kurvan. 

 

(Foto: Jonas Ihlström) 

 

(Foto: Jonas Ihlström) 
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Provkurvan – Reflektorer tända 

 
 

(Foto: Jonas Ihlström) 



Bilaga 2 

Sida 4 (4) 

VTI rapport 819 

 

(Foto: Jonas Ihlström) 





VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, 
trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är 
ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är 
dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och 
finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund. 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), is 
an independent and internationally prominent research institute in the 
transport sector. Its principal task is to conduct research and development 
related to infrastructure, traffic and transport. The institute holds the 
quality management systems certificate ISO 9001 and the environmental 
management systems certificate ISO 14001. Some of its test methods are 
also certified by Swedac. VTI has about 200 employees and is located in 
Linköping (head office), Stockholm, Gothenburg, Borlänge and Lund.

www.vti.se 
vti@vti.se

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE 
LINKÖPING 
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING 
TEL +46(0)13 20 40 00 
www.vti.se

BORLÄNGE 
POST/MAIL BOX 92 
SE-721 29 BORLÄNGE 
TEL +46(0)243 446 860 
www.vti.se 

STOCKHOLM 
POST/MAIL BOX 55685 
SE-102 15 STOCKHOLM 
TEL +46(0)8 555 770 20 
www.vti.se

GÖTEBORG 
POST/MAIL BOX 8072 
SE-402 78 GÖTEBORG 
TEL +46(0)31 750 26 00 
www.vti.se

LUND 
POST/MAIL Medicon Village 
SE-223 81 LUND 
TEL +46(0)46 540 75 00 
www.vti.se


	Tom sida
	Tom sida

