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Referat 

Föreliggande rapport redovisar övergripande resultat av fyra olika åtgärder som implementerats inom 

Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet” vilket haft som syfte att förbättra framkomlighet och 

trafiksäkerhet på främst befintliga tvåfältsvägar med hastighetsgräns 90 km/tim. Åtgärderna som 

studerats är: frästa mitträfflor på 2-fältsvägar, vägrensräffling på motorväg, smala mötesfria vägar 

(”gles 2+1-väg med räcke”) och  riktningsseparerade vägar (2+1 med målad/räfflad mitt).  

Resultaten visar att för samtliga åtgärder har trafiksäkerhetseffekterna varit positiva med minskningar 

av de dödade och svårt skadade trafikanterna. Vad gäller spårdjupstillväxt visar resultaten att mitt-

räffling inte har en kanaliserande effekt på trafiken och därmed påverkas inte heller spårbildningen. 

För mötesfria vägar är den årliga spårdjupsutvecklingen cirka 25 procent högre för mötesfri väg än för 

motsvarande vanlig väg för ÅDT > 8 000 fordon/dygn. För lägre ÅDT är skillnaden 10–15 procent. 

För riktningsseparerade vägar visar resultaten endast på högre spårdjupstillväxt för ÅDT över 8 000 

fordon/dygn. En studie om effekter och konsekvenser av olika räffeltyper avseende buller visar att det 

inte finns kända argument för att inte använda sinusräffla, men ytterligare studier kring effekten för 

förare av tunga fordon rekommenderas. Studien avseende framkomlighetseffekter visar att andelen 

tung trafik är en viktig faktor att beakta i utformningen av mötesfria vägar.  
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Abstract 

This report consolidates evaluations performed within the project “Safe accessibility” on behalf of the 

Swedish Transport Administration. Four different measures implemented on rural roads in Sweden 

with the aim to increase traffic safety and improve accessibility are investigated. The measures are; 

milled centerline rumble strips on rural 2-lane roads, shoulder rumble strips on motorways, narrow 

2+1 roads with median barrier and divided roads (painted 2+1 roads with median rumble strips). 

As regards traffic safety, all four measures show reductions in the number of fatalities and seriously 

injured. For milled centerline rumble strips on rural 2-lane roads, they do not have a confining effect 

on traffic and have no adverse effect on the rate of rutting. For barrier separated roads (2+1), the 

results indicated that for AADT levels greater than 8,000 vehicles, the annual rut depth development 

rate is about 25 percent higher than for conventional rural roads. With lower AADT levels, differences 

reduced to between 10–15 percent. Comparisons between divided roads and conventional roads only 

showed higher annual ruth development rates for AADT levels greater than 8,000 vehicles. A study 

about the effects and consequences of different types of milled rumble strips showed that there are no 

known arguments for not using the sinus rumble strips. However, further studies on the impact of 

drivers of heavy vehicles are recommended. Studies of the effect on traffic efficiency showed that the 

proportion of HGVs is an important factor to consider in the design of narrow 2+1 roads and the 

proportion of HGV´s need to be taken into account in the selection of the length of overtaking lanes. 
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Förord 

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

Trafikverkets utvecklingsprogram Säker framkomlighet. Projektet pågick under åren 2013 till 2015. 

Resultaten avser trafiksäkerhetseffekter, spårutveckling och till viss del buller och framkomlighets-

aspekter. De vägtyper som studerats är 2-fältsvägar med mitträffling, vägrensräffling på motorväg, 

riktningsseparerade vägar (dvs. 2+1 vägar där mittremsan utgörs av vägmarkering och räfflor i stället 

för räcke) och mötesfria vägar (2+1 vägar med mitträcke) där ombyggnad skett från tidigare 2-fälts-

vägar med cirka 9–10 meters bredd. 

Projektet har genomförts på uppdrag av Trafikverket med Mats Remgård som kontaktperson och med 

Anna Vadeby som VTI:s projektledare.  

 

Linköping, maj 2016 

 

Anna Vadeby 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Säker framkomlighet – sammanfattande slutrapport 2015  

av Anna Vadeby (VTI), Anna Anund (VTI), Camilla Ekström (VTI), Susanne Gustafsson (VTI), 

Thomas Lundberg (VTI), Johan Olstam (VTI) och Andreas Tapani (VTI) 

Föreliggande rapport redovisar övergripande resultat av fyra olika åtgärder som implementerats inom 

Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet” vilket haft som syfte att förbättra framkomlighet och 

trafiksäkerhet på främst befintliga tvåfältsvägar med hastighetsgräns 90 km/tim. Åtgärderna som 

studerats är: frästa mitträfflor på 2-fältsvägar, vägrensräffling på motorväg, smala mötesfria vägar 

(”gles 2+1-väg med räcke”) och  riktningsseparerade vägar (2+1 med målad/räfflad mitt). Trafik-

säkerhetseffekter redovisas för samtliga åtgärder och spårdjupsutveckling redovisas för 2-fältsvägar 

med frästa mitträfflor, smala mötesfria vägar och riktningsseparerade vägar. För de mitträfflade 

vägarna har även effekter och konsekvenser av olika räffeltyper avseende buller studerats och för de 

mötesfria vägarna ingår framkomlighetseffekter av körfältsindelning i analysen. 

Resultaten visar att för de mitträfflade vägarna har (om regressionseffekter beaktas) antalet dödade 

och svårt skadade i singelolyckor på länk (vägsträckor mellan korsningar) minskat med 24 procent, 

men antalet personskadeolyckor inte förändrats signifikant. Totalt sett över alla olyckstyper har antalet 

dödade och svårt skadade på länk minskat med 15 procent. Vad gäller spårutvecklingen visar 

resultaten att mitträffling inte har en kanaliserande effekt på trafiken och därmed påverkas inte heller 

spårbildningen. Studien om effekter och konsekvenser av olika räffeltyper avseende buller visar att det 

inte finns kända argument för att inte använda sinusräfflan, men ytterligare studier kring effekten för 

förare av tunga fordon rekommenderas. Dessutom rekommenderas nya mätningar av externt buller för 

att kunna göra beräkningar av hur nära boende man kan fräsa utan att riktvärden för buller överskrids. 

Resultaten för vägrensräffling på motorväg visar att totalt sett har antalet dödade och svårt skadade 

minskat med cirka 12 procent och för singelolyckor med cirka 25 procent då regressionseffekter 

beaktas. Det blir även en tydlig reduktion av andelen singelolyckor och andelen singelolyckor bland 

de dödade och svårt skadade har minskat från cirka 60 procent i föreperioden till 53 procent i 

efterperioden.  

För de mötesfria vägarna (gles 2+1) visar resultaten att på länk har antalet dödade och svårt skadade 

minskat med 71 procent och antalet personskadeolyckor med 36 procent. Om totala utfallet för länk 

och korsning studeras har antalet dödade och svårt skadade minskat med 62 procent och antalet 

personskadeolyckor med 29 procent. Det statistiska underlaget är än så länge för litet för att det ska gå 

att dra långtgående slutsatser och fortsatt uppföljning rekommenderas för säkrare resultat. På nästan 

alla av de ombygda sträckorna har hastighetsgränsen höjts från 90 km/tim till 100 km/tim. Resultaten 

avseende spårutvecklingen visar att för ÅDT mellan 1 000 och 4 000 fordon per dygn är genomsnittlig 

årlig spårdjupstillväxt, SDM17 0,66 mm/år för gles 2+1 jämfört med 0,57 mm/år för vanlig väg. 

Spårdjupsutvecklingen ökar med ÅDT för alla vägtyper och för ÅDT > 8 000 fordon per dygn är 

SDM17 1,19 mm/år för gles 2+1 jämfört med 0,95 mm/år för vanlig väg. Sammantaget kan konstateras 

att för ÅDT > 8 000 är den årliga spårdjupsutvecklingen ca 25 procent högre för mötesfri väg än för 

motsvarande vanlig väg. För lägre ÅDT är skillnaden 10–15 procent. På gles 2+1 ses därmed en tydlig 

effekt av kanaliseringen i alla trafikklasser där spårdjupstillväxten genomgående är större än för vanlig 

väg. Studien avseende framkomlighetseffekter visar att andelen tung trafik är en viktig faktor att 

beakta i utformningen av mötesfria vägar. Dessutom borde andelen tung trafik tas med i beaktande vid 

val av längd på omkörningsfält. De rekommendationer som finns i VGU med avseende på maximalt 

önskvärd längd på enskilda tvåfältsavsnitt behöver ses över då det finns indikationer på att 

rekommenderade maxlängder är för långa och då hänsyn inte tas till varierande andel tung trafik.  

För riktningsseparerade vägar visar resultaten avseende trafiksäkerhet att om regressionseffekter 

beaktas har antalet dödade och svårt skadade minskat med 44 procent. Det statistiska underlaget för 
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riktningsseparerade vägar är dock för litet för att det ska gå att dra säkra slutsatser. Resultat avseende 

spårutvecklingen visar att för ÅDT mellan 1 000 och 4 000 fordon per dygn är genomsnittlig årlig 

spårdjupstillväxt, SDM17 0,48 mm för de riktningsseparerade jämfört med 0,57 mm för vanlig väg. 

Spårdjupsutvecklingen ökar med ÅDT för alla vägtyper och för ÅDT > 8 000 fordon per dygn är 

SDM17 1,25 mm för de riktningsseparerade jämfört med 0,95 mm för vanlig väg. Jämförelsen mellan 

riktningsseparerad- och vanlig väg visar endast på högre SDM17 för ÅDT över 8 000 fordon/dygn.   
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Summary 

Safe accessibility – summarized results 2015  

by Anna Vadeby (VTI), Anna Anund (VTI), Camilla Ekström (VTI), Susanne Gustafsson (VTI), 

Thomas Lundberg (VTI), Johan Olstam (VTI) and Andreas Tapani (VTI). 

This report consolidates evaluations performed within the project “Safe accessibility” on behalf of the 

Swedish Transport Administration. Four different measures implemented on rural roads in Sweden 

with the aim to increase traffic safety and improve accessibility are investigated. The measures are; 

milled centerline rumble strips on rural 2-lane roads, shoulder rumble strips on motorways, narrow 

2+1 roads with median barrier and divided roads (painted 2+1 roads with median rumble strips). 

For milled centerline rumble strips on rural 2-lane roads, the number of fatalities and seriously 

injured in single-vehicle crashes on road links were reduced by 24 percent (significant), but the 

number of injury crashes has not changed significantly. Overall, for crash types, the number of 

fatalities and seriously injured decreased by 15 percent (significant). As regards rut depth 

development, the conclusions are that centerline rumble strips do not have a confining effect on traffic 

and have no adverse effect on the rate of rutting. A study about the effects and consequences of 

different types of milled rumble strips showed that there are no known arguments for not using the 

sinus rumble strips. However, further studies on the impact of drivers of heavy vehicles are 

recommended, but also new measurements of external noise to make calculations of how close to 

living rumble strips may be used, without guideline values for noise exceeded. Finally, there is a need 

to understand the main contribution in terms of noise versus vibrations. 

For shoulder rumble strips on motorways, the results show that the total number of killed and 

seriously injured decreased by 12 percent and the number of fatalities and seriously injured in single-

vehicle crashes decreased by 25 percent when correcting for regression to the mean. 

For narrow 2+1 roads (9 m wide), the total number of fatalities and seriously injured decreased by 62 

percent and the total number of personal injury crashes decreased by 29 percent. Looking only at links 

(excluding intersections), the number of fatalities and seriously injured decreased by 71 percent and 

the personal injury crashes by 36 percent. Correcting for regression to the mean gave very similar 

results. It should be noted that the after period is still short and a continued follow-up is recommended. 

For almost all of the included road sections, the speed limit was also raised from 90 km/h to 100 km/h 

when the road was rebuilt to 2+1. As regards rut depth development, the results indicated that, for 

AADT levels between 1,000 and 4,000 vehicles per day, the average annual rut depth growth (SDM17) 

was 0.66 mm for barrier separated roads and 0.57 mm for conventional roads. Rut depth development 

rates increased with AADT (AnnualAverageDailyTraffic) for both road types. For AADT levels 

greater than 8,000 vehicles per day, the SDM17 was 1.19 mm for barrier separated roads and 0.95 mm 

for normal roads. In comparison with ordinary road types, it can be concluded that for AADT levels 

greater than 8,000 vehicles, the annual rut depth development rate is about 25 percent higher for 

barrier separated roads. With lower AADT levels, differences reduced to between 10–15 percent. With 

regards to barrier separated roads, a clear effect of vehicle confinement can be seen for all levels of 

traffic volume. Rut depth growth is consistently higher than that associated with conventional roads. 

Studies of the effect on traffic efficiency showed that the proportion of HGVs is an important factor to 

consider in the design of narrow 2+1 roads. In addition, the proportion of HGV´s need to be taken into 

account in the selection of the length of the overtaking lanes. There is also a need to review the 

recommendations contained in the national standards (VGU) with respect to the maximum desired 

length of the overtaking lanes since there are indications that the recommended maximum lengths are 

too long and do not take into account differences in the proportion of HGVs. 

In the case of divided roads (painted 2+1 roads with median rumble strips), results show that when 

regression to mean is considered, the number of fatalities and seriously injured on road links are 
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reduced by 44 percent. As regards rut depth development, the results indicated that, for AADT levels 

between 1,000 and 4,000 vehicles per day, the average annual rut depth growth (SDM17) was 0.48 mm 

for divided roads and 0.57 mm for conventional roads. Rut depth development rates increased with 

AADT (AnnualAverageDailyTraffic) for both road types. For AADT levels greater than 8,000 

vehicles per day, the SDM17 was 1.25 mm for divided roads and 0.95 mm for normal roads. 

Comparisons between divided roads and conventional roads only showed higher SDM17 rates for 

AADT levels greater than 8,000 vehicles. 
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0. Ordlista och beteckningar 

Nedan ges förklaringar till vissa begrepp och förkortningar som förekommer i rapporten. 

Allvarlighetsföljd Antal svårt skadade (inkl. dödade) per polisrapporterad 

personskadeolycka. 

Axelparkilometer Exponeringsmått för trafikarbetet vid olycksanalys som 

användes i stället för fordonskilometer. Totala antalet axlar i 

en trafikström divideras med två. Detta innebär att en 

personbil utan släp utgör ett axelpar medan tunga fordon med 

släp kan vara 1,5–4 axelpar. 

D Dödade. 

DSS Dödade och svårt skadade. 

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

miljoner axelparkilometer (nämnare). 

Effektsamband Samband mellan åtgärder och deras effekter för samhället. 

T.ex. effekter på olyckor. 

EVA Effektberäkningar vid Väganalyser. Trafikverkets 

programvara för beräkningar av samhällsekonomisk 

lönsamhet. 

Kanalisering Fordonens sidolägesvariation är liten. Trafikbelastningen 

sker mer koncentrerat på en del av vägen. 

Kanaliseringseffekt Yttre omständigheter som gör att trafiken kanaliseras, t.ex. 

räcken på båda sidor om vägen och/eller smala körfält. 

Länk Avsnitt av aktuell väg som ligger mellan två korsningar med 

statliga vägar. En länk innehåller normalt anslutningar med 

enskilda eller privata vägar och/eller utfarter från fastighet. 

Länkroll En länks roll på en viss väg där vägen har ett och samma 

vägnummer. Följande länkroller hänvisas till i rapporten: 

normal – länk där båda färdriktningarna finns på samma 

körbana 

syskon fram – länk som är del av en väg där trafik i 

respektive färdriktning färdas på skilda körbanor och där 

färdriktning på körbanan går i vägens riktning 

syskon bak – länk som är del av en väg där trafik i 

respektive färdriktning färdas på skilda körbanor och där 

färdriktning på körbanan går mot vägens riktning. 

Mitträfflade vägar 2-fältiga landsvägar med fräst mitträffla i vägmitt. Räfflan är 

vanligen av typen Målilla-räfflan. 

Mittremsa Med mittremsa avses den del av väg som skiljer vägbanor 

med motriktad trafik från varandra. 
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Målilla räfflan Intermittent fräst räffla med centrumavstånd 60 cm, bredd 

30–35 cm, djup 1 cm och längd 15 cm. 

Mötesfria vägar 2+1 väg med räcke som separerar körriktningarna. 

Nod Betecknar korsning mellan statliga vägar. 

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

vägtyp. 

NVDB Nationella Vägdatabasen. 

Olyckskvot Antalet polisrapporterade olyckor (inklusive 

egendomsskadeolyckor) per miljon axelparkilometer. 

PMSv3 

 

PO-kvot 

Pavement Management System version 3, innehåller data 

som samlas in vid vägytemätningar. Databasen administreras 

av Trafikverket. 

Kvot mellan antalet personskadeolyckor (täljare) och 

miljoner axelparkilometer (nämnare). 

Riktningsseparerade 

vägar 

Sinusräffla 

2+1 vägar där mittremsan utgörs av vägmarkering och räfflor 

i stället för räcke.  

Sinusformade räfflor där räfflan är vågformad utan en plan 

yta mellan de nedsänkta räfflorna. 

Spårarea Den area som uppstår under en tänkt tråd som spänns över en 

vägs tvärprofil. Värdet uttrycks i dm2. 

Spårdjup Ett mått som beskriver ojämnheter i tvärled, t.ex. 

spårbildning på grund av slitage och deformationer av 

trafikbelastningen. Värdet uttrycks i mm. 

Spårdjupstillväxt för 

SpårdjupMax17 

(SDM17) 

Årlig tillväxt av spårdjupet beräknat med en referensbredd av 

3,2 m med 17 mätpunkter. Värdet uttrycks i mm/år. 

Spårdjupstillväxt för 

SpårdjupMax15 

(SDM15) 

Årlig tillväxt av spårdjupet beräknat med en referensbredd av 

2,6 m med 15 mätpunkter. Värdet uttrycks i mm/år. 

Strada Olycksdatabas – Swedish Traffic Accident Data Acquisition. 

TA Trafikarbete (i rapporten angivet i axelparkilometer). 

Vägyteparametrar/ 

Vägytetillståndsdata 

En parameter/mätstorhet som samlas in vid tillståndsmätning 

av vägytan. Parametern/data beskriver ett tillstånd för vägen 

som t.ex. ojämnheter. 

ÅDT Årsdygnstrafik (anges i fordon per dygn). 
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1. Bakgrund och syfte 

Under början av 2000-talet undersökte dåvarande Vägverket inom ramen för projektet ”Säker 

framkomlighet” möjligheten att hitta åtgärder för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet på 

främst befintliga 2-fältsvägar med hastighetsgräns 90 km/tim. Åtgärderna, som skulle utgöra ett 

komplement till mitträckeslösningarna på breda 2-fältsvägar, har implementerats enligt följande: 

 2-fältiga vägar med hastighetsgräns 80 km/tim eller högre och med vägbredd över 7–7,5 m 

beroende på linjeföring och tung trafik ska mitträfflas vid ny/ombyggnad. Detta gäller också 

vid beläggningsunderhåll av längre sträckor.  

 Ny/ombyggnad/förbättring av 9 meter breda tvåfältsvägar med hastighetsgräns 90 km/tim 

(trafikflöden över 4 000 fordon/dygn) till 100 km/tim ska ske som mötesfri väg (”gles 2+1 

med mitträcke”). De glesa 2+1 vägarna har ca 15–30 procent omkörningsbar längd jämfört 

med 13 meter breda 2+1 vägar med ca 40 procent omkörningsbar längd. 

 Riktningsseparerad väg (”gles 2+1 målad/räfflad”) kan användas vid 100 km/tim på 

funktionella förbindelser med långa transportavstånd vid trafikflöden mellan 2 000 och 4 000 

fordon/dygn1. 

 Yttre vägren på landsbygdsmotorvägar ska räfflas. 

Tidigare VTI studier som genomförts före 2013 inom projektet Säker framkomlighet finns 

sammanfattande i Vadeby m.fl (2013). 

1.1. Syfte 

Syftet med följande rapport är att redovisa sammanfattande resultat från fyra olika delstudier inom 

projektet Säker framkomlighet. Studierna avser effekter på: 

 Trafiksäkerhet. 

 Spårdjupstillväxt. 

 Buller på mitträfflade vägar. 

 Framkomlighet vid körfältsfördelning på mötesfria vägar. 

1.2. Metod 

De metoder som använts redovisats separat i respektive studies slutrapport, här redovisas endast 

sammanfattande resultat och slutsatser. För fullständiga referenslistor hänvisas till 

bakgrundsrapporterna. 

                                                      

1 Genomförda objekt har utförts som försöksverksamhet. I väntan på att erforderliga förändringar i 

väglagsstiftningen genomförs inga ytterligare ombyggnader i nuläget. Fortfarande år 2015 sker dock inga 

ombyggnader till riktningsseparerad väg. 
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2. Mitträfflade vägar  

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

”vänster”. Mitträffling är i de flesta fallen den intermittenta Målilla-räffla (bredd 30–35 cm, längd 15 

cm och 1 cm djup samt i de flesta fall 60 cm intervall). På en räfflad vägsträcka görs uppehåll vid 

bebyggelse av bullerskäl. Trafikverket använder säkerhetsavstånd på 150 meter till bebyggelse, vilket 

innebär att ca 20–30 procent av längden på de räfflade vägsträckorna saknar räffling av bullerskäl. I 

slutet av 2015 hade ca 430 mitträfflade vägsträckor med en sammanlagd längd av 5 100 km och ett 

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

2.1. Trafiksäkerhetseffekter 

För att studera trafiksäkerhetseffekter av frästa mitträfflor har en före-efterstudie med kontrollgrupp 

genomförts där generell trafikarbetesförändring och trafiksäkerhetstrend beaktats. Hänsyn har även 

tagits till  eventuella regressionseffekter. För varje objekt (räfflad vägsträcka) definieras en föreperiod, 

en åtgärdsperiod (fem månader runt den tidpunkt då mitträfflingen skedde) samt en efterperiod. 

Vägsträckor som har fått ny hastighetsgräns och/eller ATK under tidperioden för utvärderingen har 

exkluderats i analysen. Resultaten som redovisas här gäller för alla mitträfflade objekt som räfflats 

2010 eller tidigare, med hastighetsgräns 90 km/tim och vägbredd under 10 meter. Två av totalt 185 

objekt har exkluderats i analysen på grund av extremt olycksutfall. I analysen ingår olycksdata t.o.m. 

år 2013 och hänsyn har tagits till generell trend vad gäller allmän trafiksäkerhetsutveckling och 

förändrat trafikarbete samt regressionseffekter. Enbart olyckor på länk har beaktats eftersom det i stor 

utsträckning är uppehåll i mitträfflingen vid korsningar. Den sammanlagda väglängden av analyserade 

objekt är ca 1 850 km och det årliga trafikarbetet är drygt 2,2 miljarder axelparkilometer. En 

utförligare beskrivning av såväl metod som resultat finns redovisat i Vadeby och Björketun (2016). 

Resultaten för alla olyckor då regressionseffekter beaktats redovisas i Tabell 1 och motsvarande 

resultat för singelolyckor redovisas i Tabell 2. Resultaten visar att dödade och svårt skadade (DSS-

kvoten) för singelolyckor har minskat med 24 procent (signifikant), men PO-kvoten uppvisar inga 

signifikanta förändringar. Totalt sett över alla olyckstyper har DSS-kvoten minskat med 15 procent 

(signifikant). Effekten är genomgående större på smala vägar med vägbredd under 8 meter. Med stöd 

av nuvarande kunskap har åtgärden införts som standardåtgärd i VGU 2015 (Trafikverket, 2015).  

Tabell 1. Hänsyn tagen till regressionseffekter: Förändringar avseende PO-kvot, DSS-kvot och 

allvarlighetsföljd (AF) för mitträfflade vägar. 95-procentiga konfidensintervall. Resultaten 

korrigerade för generell trafiksäkerhetsutveckling och förändring av trafikarbete. Alla olyckor. 

Hastighetsgräns 90 km/tim. 

Alla 
olyckor 

PO-kvot DSS-kvot AF 

 Förändring 
(%) 

Konfidensintervall 
95%, +/- 

Förändring 
(%) 

Konfidensintervall 
95%, +/- 

Förändring (%) 

Smala 
vägar  
(<8 m) -22,8 17,5 -38,7 24,4 -20,6 

Normala 
vägar  
(8–10m) 0,3 9,7 -8,8 15,6 -9,2 

Totalt -3,6 8,5 -15,1 13,2 -12,0 

 



VTI rapport 898  17 

Tabell 2. Hänsyn tagen till regressionseffekter. Förändringar avseende PO-kvot, DSS-kvot och 

allvarlighetsföljd (AF) för mitträfflade vägar. 95-procentiga konfidensintervall. Resultaten 

korrigerade för generell trafiksäkerhetsutveckling och förändring av trafikarbete. Singelolyckor. 

Hastighetsgräns 90 km/tim. 

Singelolyckor PO-kvot DSS-kvot AF 

 Förändring 
(%) 

Konfidensintervall 
95%, +/- 

Förändring 
(%) 

Konfidensintervall 
95%, +/- 

Förändring 
(%) 

Smala vägar 
(<8 m) -29,9 20,5 -57,0 26,2 -38,7 

Normala vägar 
(8–10m) 5,1 13,1 -13,7 22,1 -17,9 

Totalt -1,5 11,2 -24,5 17,5 -23,3 

 

Som jämförelse kan nämnas att om regressionseffekter inte beaktas är effekterna mindre (-18 % för 

singelolyckor) och inte signifikanta. 

2.2. Spårdjupstillväxt 

Det datamaterial som använts för att studera spårdjupstillväxten på mitträfflade vägar kommer från 

Trafikverkets databas PMSv3 (Pavement Management System version 3). PMSv3 har tre 

huvudsakliga datakällor som är kombinerade;vägytetillståndsdata, vägunderhållsdata och data om 

vägegenskaper. Från databasen har även det kontrollmaterial som används som jämförelsematerial 

inhämtats. De mått som studeras för att undersöka spårbildningen är den årliga förändringen av 

spårdjup och spårarea. Nedan redovisas övergripande resultat men i Vadeby m.fl. (2016) redovisas 

förutom en metodbeskrivning även spårdjupstillväxten utifrån olika uppdelningar av datamaterialet. 

Grundläggande för uppdelningen har varit att alla resultat redovisats separat för tre beläggnings-

kategorier: asfaltbetong tät (ABT), ytbehandlingar (Y)2 och asfaltbetong stenrik (ABS). Uppdelningen 

har därefter gjorts med hänsyn till ÅDT, ÅDT och ”landsände” (norra/södra Sverige), vägbredd, 

skyltad hastighet och linjeföring (kurvatur).  

Resultaten delas in i mitträfflade sträckor (teststräckor) och kontrollsträckor, där varje sträcka är 100 

meter lång. Kontrollsträckorna är vanlig landsväg utan räfflor men de har samma vägnummer och 

tillhör samma län som teststräckorna. I Tabell 3 redovisas medelvärde och standardavvikelse av årlig 

spårdjupstillväxt, SDM17 för mitträfflade sträckor (teststräckor) och kontrollsträckor för var och en av 

de tre valda beläggningskategorierna. För att illustrera hur små standardavvikelserna är redovisas 

resultaten med tre decimaler nedan. Genomgående är det små skillnader mellan de mitträfflade 

sträckorna och motsvarande kontrollgrupp.  

                                                      

2 En ytbehandlad väg räfflas normalt inte om inte ytbehandlingen ligger på en ABT. 
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Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse (inom parentes) av SDM17 på olika 

beläggningskategorier.  

Beläggningskategori Teststräckor Kontrollsträckor 

 Medelvärde (std) [mm/år] Antal Medelvärde (std) [mm/år] Antal 

1 - ABT 0,944 (0,005) 16 581 0,937 (0,004) 21 189 

2 - Y 0,888 (0,006) 9 115 0,913 (0,005) 14 189 

3- ABS 0,891 (0,004) 17 853 0,947 (0,004) 21 588 

 

Analyser ovan har genomförts för medelvärden av 100-meterssträckor. Detta innebär att det är många 

sträckor som analyseras och även mycket små skillnader som inte är av praktisk betydelse kan bli 

signifikanta vid en statistisk jämförelse. För att studera om det finns signifikanta skillnader av praktisk 

betydelse mellan de mitträfflade vägarna och motsvarande kontrollvägar har parvisa skillnader mellan 

test och kontrollmaterialet studerats inom varje län. I Tabell 4 redovisas resultaten för den parvisa 

jämförelsen baserat på jämförelser mellan mitträfflade sträckor och motsvarande kontrollmaterial 

inom varje län. De medelvärden som resultaten grundas på redovisas i Bilaga 5, Vadeby m.fl. (2016). 

Vi kan konstatera att för ingen av de tre beläggningskategorierna finns några signifikanta skillnader 

mellan de mitträfflade vägarna och kontrollmaterialet. 

Tabell 4. Resultat från jämförelse mellan mitträfflade vägar och motsvarande kontrollvägar baserat 

på parvisa jämförelser av test- och kontrollsträckor inom samma län. 

Beläggningskategori Skillnad i medelvärde mellan test- och kontrollsträckor (test minus kontroll),  

95% konfidensintervall [mm/år] 

1 - ABT -0,02 ± 0,04 

2 - Y -0,03 ± 0,07 

3 - ABS -0,03 ± 0,07 

 

I Figur 1, Figur 2 och Figur 3 redovisas årlig spårdjupsutveckling (SDM17) för tre olika ÅDT-klasser 

och beläggningskategorier. Med undantag för beläggningskategori 1 och 2 med mycket låga 

ÅDT (< 1 000 fordon/dygn) är det i princip inga skillnader mellan de mitträfflade sträckorna och 

kontrollsträckorna. Även dessa jämförelser tyder alltså på att mitträfflingen inte har några 

kanaliserande effekter på trafiken. 



VTI rapport 898  19 

 

Figur 1. Jämförelse mellan årlig spårdjupsutveckling (SDM17) för mitträfflade sträckor och 

motsvarande kontrollsträckor för olika ÅDT-klasser. Hela riket, beläggningskategori 1 (ABT). 

 

 

Figur 2. Jämförelse mellan årlig spårdjupsutveckling (SDM17) för mitträfflade sträckor och 

motsvarande kontrollsträckor för olika ÅDT-klasser. Hela riket, beläggningskategori 2 (Y). 
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Figur 3. Jämförelse mellan årlig spårdjupsutveckling (SDM17) för mitträfflade sträckor och 

motsvarande kontrollsträckor för olika ÅDT-klasser. Hela riket, beläggningskategori 3 (ABS). 

Resultaten visar att för mitträffling finns ibland skillnader mellan spårtillväxten på test- och 

kontrollsträckorna men denna skillnad är oftast mycket liten och skillnaderna slår dessutom åt båda 

håll, vilket innebär att resultatet inte pekar konsekvent åt ena eller andra hållet. Den slutsats vi drar av 

resultaten är att mitträffling inte ger en kanaliserande effekt på trafiken och därmed påverkas inte 

heller spårbildningen. Kostnadskalkyler för nedbrytning/slitage på mitträfflade vägar bör därför 

hanteras på ett likartat sätt som för vanlig väg då de har samma förutsättningar avseende trafikmängd, 

vägbredd och skyltad hastighet. 

2.3. Buller – Effekter och konsekvenser av olika räffeltyper 

Längsgående räfflor i vägbanan är ett sätt att påkalla förares uppmärksamhet när de ofrivilligt är på 

väg att lämna körfältet. Räfflorna ger såväl internt och externt buller som vibrationer internt i fordonet.  

Det övergripande syftet med detta arbete har varit att belysa effekterna och konsekvenserna vid 

användande av intermittent fräst räffla jämfört med sinusfräst räffla vid mitträffling av vägbanan. 

Jämförelsen har framförallt beaktat externt och internt buller. Effekter avseende vibrationer, skador i 

vägbeläggningen, slitage och kostnader för utförandet har varit svårare att summera. Kartläggningen 

omfattar arbeten gjorda i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Materialet omfattar vetenskapliga 

artiklar, rapporter och arbetsdokument. De fullständiga resultaten och tillhörande referenser finns 

redovisade i Anund (2014). 

Externt buller  

I Danmark, Norge och Sverige har mätningar skett av maximalt externt buller. Variationerna i 

mätresultat är stora för såväl intermittenta räfflor som för sinusräfflor. Resultaten visar att den 

konventionella räfflan bedöms ge en ökning av externt buller på 2–8 dB(A). Motsvarande värden för 

sinusräfflan är 0,0–4 dB(A).  
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Figur 4. Summering av alla mätningar av externt buller. Namn på mätplats (x-axeln) står för Land; 

hastighetsgräns; namn på räfflan; om det är en mätning för lastbil står det lb, om det är för en 

personbil står inget. Ex. D80Räffla står för Danmark; 80km/h; Räffla; pb. 

 

Vidare kan det konstateras att den skillnad man ser i externt buller är att sinusräfflan ger mer 

lågfrekvent buller (30–40Hz) jämfört med andra typer av räfflor som ligger 1–2 oktaver dvs. 60–

160 Hz högre. Det finns inte, vad vi känner till, redovisat i vilken hastighet maximalt buller uppstår för 

sinusräffla och därmed inte heller några resultat över hur ljudet sprids från dessa. Maximalt buller från 

konventionella räfflor erhålls sannolikt kring 80–90 km/h. Vid 90 km/h är bullret från räfflorna lägre 

än riktvärdet för buller för dem som bor 90–140 meter från räfflan. Det finns anledning att tro att det 

som upplevs som störande inte enbart är kopplat till den maximala bullernivån utan snarare till att 

ljudet avviker från trafikbullrets monotona ljud, att det är mer lågfrekvent och att det kommer stötvis.  

Internt buller 

När det gäller det interna bullret så har de flesta studier fokuserat på personbilar och där ser man en 

ökning av internt buller vid körning på intermittent räffla på 13–17 dB(A) och på sinusräffla på 1–

6 dB(A). Vi vet inte om någon utvärdering gjorts om den nivå som erhålls för sinusräfflan är tillräcklig 

för att påkalla förares uppmärksamhet. Resultat från simulatorstudier visar dock att även låga nivåer i 

internt buller är till hjälp för förare som är på väg att lämna körfältet beroende på sömnighet. Räfflan 

ger inte enbart buller utan även vibrationer och vad som är den viktigaste komponenten för att påkalla 

uppmärksamhet är inte känt. Sannolikt är vibrationerna en viktig del. Det går inte att uttala sig om 

effekter på förare i tunga fordon då data saknas. 
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Figur 5. Internt buller mätt vid olika tillfällen och vid olika platser uppdelat på vid vilken 

hastighetsgräns de mätts. Namn på mätplats (x-axeln) står för Land; hastighetsgräns; namn på 

räfflan; om det är en mätning för lastbil står det lb, om det är för en personbil står inget. Ex. 

D80Räffla står för Danmark; 80km/h; Räffla; pb. 

 

Beläggningens kvalitet är en aspekt att beakta och erfarenheten visar att ju mindre fräsyta desto mindre 

beläggningsskador. Vidare finns rekommendationen att inte fräsa om ytan är tunnare än 25 mm, och 

om ytan har sprickbildning eller är lagad. Erfarenheten visar att det är viktigt att  räfflan förseglas efter 

fräsning. Den typ av räffla som såväl Norge, Finland som Danmark jobbar med är sinusräffla som är 

nedfräst och där man lägger linjemålningen i räfflan. Majoriteten av försöken har skett för placering på 

vägkant och inte för vägmitt. Utvärderingar pågår i Danmark och i Norge där man gjort försök med så 

kallad droppflex (beläggningsmassa droppas ner i punkter nära varandra i en linjeformation) i den 

nedsänkta sinusräfflan. I Finland har man antingen en droppflex eller en trappflex i räfflan.  

Slutsatser 

Med utgångspunkt från kartläggningen i Anund (2013) görs följande bedömning avseende internt 

buller: I flera av de svenska och norska mätningarna är de uppmätta nivåerna av internt buller i en 

personbil omkring 2 dB(A). Tidigare studier visar att 4 dB(A) väcker en sömnig förare. Nivåer lägre 

än så är okänt om de är tillräckliga. Orsaken till varför föraren kommer ut på räfflan kan ha betydelse 

för bullrets effektivitet och där en distraherad förare sannolikt är mer mottaglig för lägre nivåer än en 

sömnig/nästan sovande förare. 

Vad gäller externt buller visar danska och norska studier något lägre nivåer på externt buller än 

svenska mätningar. Svenska mätningar är dock inte gjorda i lägre hastigheter än 70 km/h. Skillnaderna 

i resultat vid samma hastigheter kan bero på olika utförande och olika typer av däck på de fordon som 

använts. Det finns inga mätningar av externt bullers spridning genererat vid körning på sinusräfflor. 

Detta gör det svårt att säga hur nära boende man kan fräsa och kompletterande mätningar krävs. 

Det finns vidare ingen anledning tro att det är negativt för beläggningen med sinusräfflor förutsatt att 

den frästa räfflan har förseglats. Det finns även en variation i kostnad för utförande av räfflor. 

Kostnaden är beroende av sträckans längd och utformning. Sinusräfflan är dyrare än intermittent 

räffla, men det kan bero på den bitumenförsegling som görs för att skydda beläggningen. Det finns 
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inga kända negativa effekter för förare av mc. Vi rekommenderar dock att studier med mc-förare på 

mittfrästa sinusräfflor görs. 

Slutsatsen är att det inte finns kända argument för att inte använda sinusräffla, men ytterligare studier 

kring effekten för förare av tunga fordon rekommenderas. Dessutom rekommenderas nya mätningar av 

externt buller för att kunna göra beräkningar av hur nära boende man kan fräsa utan att riktvärden för 

buller överskrids. 
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3. Vägrensräffling på motorväg 

3.1. Trafiksäkerhetseffekter 

I slutet av 2015 hade totalt ca 1 700 km (riktningsuppdelat) motorväg med ett årligt trafikarbete på ca 

7 000 miljoner axelparkilometer rapporterats in med vägrensräffling. För varje objekt har en 

föreperiod, ett åtgärdsår (som inte tas med i analysen) och en efterperiod definierats. Endast objekt 

med både före och efterperiod har ingått i olycksanalysen. Resultaten som redovisas är inklusive lilla 

nodtillskottet (inkluderar olyckor som inträffat där av- och påfarter ansluter till primärvägen) och har 

korrigerats för trafikarbetsförändringar samt generell trafiksäkerhetsutveckling på det statliga 

landsbygdsvägnätet. Resultaten omfattar olycksdata t.o.m. 2013. Sträckor som räfflats 2013 saknar 

efterperiod och finns därför inte med i analysen. För motorväg med oförändrad hastighetsgräns 

110 km/tim har knappt 1 000 km, med ett årligt trafikarbete på ca 4 300 miljoner axelparkilometer 

ingått i före-efterstudien. Trafikarbetet i efterperioden är ca 25 procent högre som trafikarbetet i 

föreperioden. Totalt sett inträffade det 1 130 personskadeolyckor i föreperioden och 1 178 i 

efterperioden och det var 256 respektive 213 svårt skadade och dödade i före- respektive efter-

perioden. Resultaten som redovisas i Tabell 5 har korrigerats för trafikarbetsförändringar samt generell 

trafiksäkerhetsutveckling på det statliga landsbygdsvägnätet. En mer utförlig redovisning av metod 

och resultat finns i Vadeby och Björketun (2016). 

Tabell 5. Förändringar avseende PO-kvot, DSS-kvot och allvarlighetsföljd (AF). Vägrensräffling på 

motorväg med hastighetsgräns 110 km/tim. Resultat redovisade för alla olyckor och singelolyckor. 95-

procentiga konfidensintervall. Resultaten korrigerade för generell trafiksäkerhetsutveckling och 

förändring av trafikarbete.  

 PO-kvot DSS-kvot AF 

Olycks-
typ 

Förändring 
(%) 

Konfidensintervall 
95%, +/- 

Förändring 
(%) 

Konfidensintervall 
95%, +/- 

Förändring 
(%) 

Alla -15,9 6,9 -16,0 15,3 -0,1 

Singel -27,2 7,6 -25,3 18,1 2,7 

 

Resultaten visar att totalt sett för alla olyckor har:  

 DSS-kvoten har minskat med 16 procent 

 PO-kvoten har minskat med ca 16 procent 

 allvarlighetsföljden, AF är oförändrad.  

För singelolyckor har  

 DSS-kvoten minskat med ca 25 procent 

 PO-kvoten minskat med ca 27 procent 

 allvarlighetsföljden, AF är i princip oförändrad (+2,7 procent). 

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

från ca 60 procent i föreperioden till 53 procent i efterperioden.  
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Effekten avser en blandning av sträckor med sidoräcke och mer eller mindre bra sidoområden. Ingen 

korrigering har gjorts för eventuellt tillkommande andra sidoområdesåtgärder i efterperioden. Det 

betyder att det kan tillkommit sidoräcken som i sin tur kan ha påverkat resultatet. Detta bör utredas 

vidare. 

En mindre genomgång av regressionseffekter har gjorts för motorvägsräffling. Generellt har en mycket 

stor andel av motorvägsnätet räfflats i vägrenen. Det är relativt små skillnader mellan de observerade 

PO-kvoterna och DSS-kvoterna i föreperioden och normalkvoterna (se bilaga 1 i Vadeby och 

Björketun, 2016), dock ligger de observerade normalkvoterna något högre vilket bör leda till något 

lägre effekter om regressionseffekter beaktas. En inledande analys visar att om regressionseffekter 

beaktas för det totala antalet olyckor har såväl antalet personskadeolyckor som antalet DSS minskat 

med ca 12 procent jämfört med 16 procent då regressionseffekter inte beaktats. För singelolyckor är 

minskningen ca 25 procent för DSS och 24 procent för PO när regressionseffekter beaktas, vilket är 

mycket likt resultaten då regressionseffekter inte beaktats. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att vägrensräffling på motorväg är en effektiv trafiksäkerhets-

åtgärd även om det finns osäkerheter kring hur resultaten i detalj påverkats av eventuella andra 

åtgärder som genomförts under efterperioden. Vägrensräffling på motorväg är numera infört som 

standardåtgärd i VGU 2015 (Trafikverket, 2015). 
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4. Mötesfria vägar 

4.1. Trafiksäkerhetseffekter 

För att studera trafiksäkerhetseffekter av smala mötesfria vägar har en före-efterstudie med 

kontrollgrupp genomförts där såväl generell trafikarbetesförändring och trafiksäkerhetstrend beaktats. 

Regressionseffekter har beaktats i en separat analys. För varje objekt har en föreperiod, ett åtgärdsår 

(som inte tas med i analysen) och en efterperiod definierats. Endast objekt med såväl före som 

efterperiod har ingått i analysen (vilket innebär att vägar med ny sträckning exkluderats i analysen). I 

olycksanalysen ingår 15 objekt med en sammanlagd längd av ca 105 km och ett årligt trafikarbete på 

ca 280 miljoner axelparkilometer. Analyserna omfattar olycksdata t.o.m. 2014. Detaljerade resultat 

samt resultat avseende olycksdata t.o.m. 2013 redovisas i Vadeby och Björketun (2016). 

Totalt finns 18 mötesfria objekt med en sammanlagd längd av ca 145 km och med ett årligt trafik-

arbete på ca 340 miljoner axelparkilometer redovisade. Flertalet av vägarna håller hög utformnings-

standard vad gäller linjeföring, sidoområden etc. En förteckning över sträckorna samt en beskrivning 

av vägbredd, mittremsans bredd, körfältsbredder, yttre vägrensbredd samt en helhetsbedömning av 

vägsträckans utformningsstandard redovisas i Vadeby och Björketun (2016).  

Generellt sett är efterperioden kort och olycksunderlaget litet. Trafikarbetet i föreperioden är knappt 

dubbelt så stort som trafikarbetet i efterperioden och en fortsatt uppföljning rekommenderas. På grund 

av de kända bristerna i polisens rapportering av skadade under 2014 bör resultaten tolkas försiktigt och 

sättas i relation till tidigare års resultat. Resultaten som redovisas i Tabell 6 har korrigerats för 

trafikarbetsförändringar samt generell trafiksäkerhetsutveckling på det statliga landsbygdsvägnätet.  

Tabell 6. Förändringar avseende PO-kvot, DSS-kvot, SS-kvot och S-kvot samt 95-procentiga 

konfidensintervall. Resultaten korrigerade för generell trafiksäkerhetsutveckling och förändring av 

trafikarbete. Mötesfria vägar. 

 PO-kvot DSS-kvot SS-kvot S-kvot 

 För- 
ändring 

(%) 

Konf.int. 
95%, +/- 

För- 
ändring 

(%) 

Konf.int. 
95%, +/- 

För- 
ändring 

(%) 

Konf.int. 
95%, +/- 

För- 
ändring 

(%) 

Konf.int. 
95%, +/- 

Länk -35,6 19,4 -71,5 20,9 -67,7 13,0 -47,3 13,0 

Nod* 12,4 63,1 83,1 142,5 105,3 46,0 13,6 46,0 

Nod** 6,5 60,9 -16,8 84,2 -17,9 40,8 -5,4 40,8 

Totalt* -27,8 19,0 -44,2 27,8 -39,3 13,2 -36,7 13,2 

Totalt** -28,8 18,9 -61,8 22,3 -59,5 12,8 -40,0 12,8 

*Här ingår en olycka på sträckan Broddby- W-länsgräns med 6 svårt skadade och föraren misstänkt alkoholpåverkad 

**Olycka med 6 SS Broddby- W-länsgräns exkluderad 
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Tabell 7. Förändringar avseende allvarlighetsföljd, AF (antalet dödade och svårt skadade per 

personskadeolycka) och skadeföljd, SF (antalet skadade per personskadeolycka). Resultaten 

korrigerade för generell trafiksäkerhetsutveckling och förändring av trafikarbete. Mötesfria vägar. 

 Allvarlighetsföljd, AF Skadeföljd, SF 

 Förändring (%) Förändring (%) 

Länk -55,7 -18,2 

Nod* 62,9 1,0 

Nod** -21,9 -11,2 

Totalt* -22,7 -12,3 

Totalt** -46,4 -15,8 

*Här ingår en olycka på sträckan Broddby- W-länsgräns med 6 svårt skadade och föraren misstänkt alkoholpåverkad 

**Olycka med 6 SS Broddby- W-länsgräns exkluderad 

 

Resultaten i Tabell 6 och Tabell 7 visar att för gles 2+1-väg på länk (exkl. olyckan Broddby-W-

länsgräns) har: 

 DSS-kvoten minskat med 71 procent 

 SS-kvoten har minskat med 68 procent 

 PO-kvoten minskat med 36 procent 

 allvarlighetsföljden, AF minskat med 56 procent. 

Såväl förändringen av DSS-kvot, SS-kvot, S-kvot som PO-kvot är signifikanta. Om totala utfallet för 

länk och korsning (exkl. olyckan på Broddby-W-länsgräns) studeras visar resultaten att: 

 DSS-kvoten minskat med 62 procent 

 SS-kvoten har minskat med 60 procent 

 PO-kvoten minskat med 29 procent 

 allvarlighetsföljden, AF minskat med 46 procent. 

Resultaten för såväl DSS-kvot, SS-kvot som S-kvot är signifikanta. På 14 av de 15 objekten har 

hastighetsgränsen höjts från 90 km/tim till 100 km/tim. Vi kan konstatera att efter att olyckor t.o.m. 

2014 inkluderats är effekten på DSS fortfarande i samma storleksordning som för traditionell 2+1 väg 

med 100 km/tim (ca 40 procent tvåfält jämfört med 15–30 procent på ”gles” 2+1). Osäkerheterna är 

dock stora (långa konfidensintervall) och fortsatt uppföljning rekommenderas för att få säkrare 

resultat. Resultaten totalt inklusive både korsning och länk påverkas tydligt av den extrema olyckan 

som inträffade på sträckan Broddby–W-länsgräns med 6 svårt skadade personer och föraren misstänkt 

alkoholpåverkad. Om olyckan inkluderas har DSS-kvoten totalt sett minskat med 44 procent medan 

minskningen blir 62 procent om olyckan exkluderas. 
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I Figur 6 redovisas förändringen av PO-kvot och DSS-kvot som funktion av ackumulerat trafikarbete. 

Figuren sammanfattar resultaten då olyckor t.o.m. 2011 (170 miljoner apkm), 2012 (505 miljoner 

apkm), 2013 (777 miljoner apkm) och 2014 (1 054 miljoner apkm) inkluderats. Vi kan konstatera att 

resultaten för olyckor t.o.m. 2014 ger ett något bättre utfall för DSS på länk jämfört med tidigare år. 

Här bör påpekas att bortfallet för polisrapporterade olyckor är betydligt större än tidigare år och 

utfallet för år 2014 (och till viss del 2013) bör tolkas med viss försiktighet. Även kontrollmaterialet 

har dock påverkats av bortfallet under dessa år. Det bör även noteras att det är ca dubbelt så många 

sträckor som ingår i analysen t.o.m. 2014 jämfört med olyckor t.o.m. 2011. 

 

Figur 6. Förändring i PO-kvot, DSS-kvot på länk och totalt (korsning + länk) mot ackumulerat 

trafikarbete (miljoner axelparkilometer). 

Om regressionseffekter beaktas är skillnaderna i effekter mycket små jämfört med resultaten ovan. För 

DSS-kvoten var effekten en minskning med 71 procent precis som då regressionseffekter inte 

beaktades och S-kvoten med 46 procent jämfört med tidigare 47 procent. Vi kan därmed konstatera att 

regressionseffekter i detta fall inte verkar vara något stort problem i samband med analysen av glesa 

2+1 vägar. Detaljerade resultat finns redovisade i Vadeby och Björketun (2016). 

4.2. Spårdjupstillväxt 

Det datamaterial som använts för att studera spårdjupstillväxten på mötesfria vägar kommer från 

Trafikverkets databas PMSv3 (Pavement Management System version 3). I databasen har såväl 

aktuella mötesfria sträckor som kontrollmaterial identifierats. De mått som studeras för att undersöka 

spårbildningen är den årliga förändringen av spårdjup och spårarea. Beläggningstyp har inte ingått i 

datauttaget då en initial kontroll visade att huvuddelen av beläggningskategorin var ABS 

(Asfaltbetong Stenrik) och i vissa fall TSK (Tunnskikt Kombination), två beläggningstyper med 

liknande egenskaper. Nedan redovisas övergripande resultat, i Vadeby m.fl. (2016) redovisas förutom 

en metodbeskrivning även mer detaljerade resultat av spårdjupstillväxten. 

Inledningsvis görs en övergripande jämförelse mellan de mötesfria (gles 2+1) sträckorna samt för 

kontrollsträckor på vanlig väg med vägbredd 8-10 meter uppdelat på olika ÅDT-klasser. Resultaten 

avseende årlig spårdjupstillväxt (SDM17) visar att för ÅDT mellan 1000 och 4000 fordon per dygn är: 

 SDM17 = 0,66 mm/år för gles 2+1  

 SDM17 = 0,57 mm/år för vanlig väg. 
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Spårdjupsutvecklingen ökar med ÅDT för alla vägtyper och för ÅDT > 8000 fordon per dygn är: 

 SDM17 = 1,19 mm/år för gles 2+1 

 SDM17 = 0,95 mm/år för vanlig väg. 

För ÅDT > 8 000 fordon per dygn kan vi konstatera att för gles 2+1 väg är den årliga spårdjups-

utvecklingen ca 25 procent högre än för motsvarande vanlig väg. För lägre ÅDT är skillnaden 10–15 

procent. I Figur 7 redovisas genomsnittlig årlig spårdjupstillväxt (SDM17) för gles 2+1, 

riktningsseparerad väg och vanlig väg. Resultat uppdelat per sträcka redovisas i Vadeby m.fl. (2016). 

 

Figur 7. Årlig spårdjupstillväxt, SDM17 (mm) för test och kontrollsträckor. 

 

I Tabell 8 redovisas viktade medelvärden av årlig genomsnittlig förändring för spårarea, SDM15 

respektive SDM17 samt det viktade genomsnittliga medelvärdet av spårbottenavstånd för mötesfria 

(gles 2+1) sträckor. Medelvärdet är beräknat över samtliga sträckor oavsett ÅDT. Resultaten visar att 

SDM17 på 2+1-vägarna är 0,88 mm totalt sett samt 0,91 mm på 1-fältsdelarna, vilket är ca 14 % högre 

än SDM17 för 2-fältsdelen. Den årliga totala förändringen av spårarean är 0,12 dm2/år och spårbotten-

avståndet är ca 1 820 cm för de mötesfria 2+1 vägarna.  

Tabell 8. Årlig genomsnittlig förändring för spårarea, spårdjup max 15 resp. max 17 samt medelspår-

bottenavstånd för mötesfria sträckor. Medel över alla sträckor.  

Typ av väg 

Genomsnittlig 
Spårarea 

förändring 

 [dm2/år] 
Genomsnittlig SDM15 

[mm/år] 
Genomsnittlig SDM17  

[mm/år] 

Genomsnittligt 
Spårbottenavstånd 

[mm] 

2+1, Total 0,12 0,82 0,88 1823 

2+1, 1-fält 0,13 0,82 0,91 1823 

2+1, 2-fält 0,09 0,84 0,80 1823 

 

På mötesfri väg ser vi en tydlig effekt av kanaliseringen i alla trafikklasser där spårdjupstillväxten 

genomgående är större än för vanlig väg. Kanaliseringeffekten på mötesfri väg finns också 
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dokumenterad i sidolägesmätningar där standardavvikelser av sidoläget är betydligt lägre än för vanlig 

väg med motsvarande bredd. 

4.3. Framkomlighetseffekter av körfältsindelning 

Trafikeringen av mötesfria vägar skiljer sig från vanliga tvåfältsvägar och flerfältiga vägar.  

Figur 8 visas ett exempel på hur hastigheten varierar över en mötesfri vägsträcka med växlande antal 

körfält. På enfältsdelarna så sker en kö/kolonnbildning då det inte finns någon möjlighet att köra om. 

Hur långa kolonner som skapas beror till stor del på trafikflödet, längden på enfältssträckan 

spridningen i hastighetsanspråk. 

Ett resultat av att fordon med högre hastighetsanspråk kommer ikapp långsammare fordon är att 

medelhastigheten sjunker. Då lastbilar och lastbilar med släp oftast har lägre hastighetsanspråk på 

grund av att de har lägre hastighetsgräns påverkas inte medelhastigheten för dessa fordonstyper 

märkbart. Medelhastigheten för personbilar, vilka generellt sett har ett högre hastighetsanspråk än 

lastbilar, sjunker längs med enfältssträckorna. När en tvåfältssträcka sedan tar vid startar avveckling av 

köerna/kolonnerna. Detta syns tydligt i Figur 8 där medelhastigheten för personbilar ökar kraftigt, det 

vill säga förarna accelererar och kör om. Det har tidigare också observerats att personbilsförare verkar 

öka sin hastighet på tvåfältssträckor om de ser att det finns långsammare fordon framför i syfte att 

köra om dessa innan tvåfältssträckan tar slut och därmed inte hindras av dessa fordon på efterföljande 

enfältssträcka. I slutet på tvåfältssträckan minskar medelhastigheten igen då denna del används för att 

väva samman de två körfälten till ett igen. 

 

Figur 8. Medelpunkthastighet var 100:e meter, simulerade reshastigheter vid ett flöde på 600 fordon/h 

(Bergkvist och Runn, 2014). Pb står för personbil, Lbu för lastbil utan släp och Lbs för lastbil med 

släp. 1kf=1 körfält, 2kf=2 körfält 

Kapaciteten på denna vägtyp sätts av sammanvävningarna från två till ett körfält. De första empiriska 

kapacitetsskattningarna finns redovisade i Carlsson (2007). Dessa har justerats något och i dagsläget 

används kapacitetsvärdet 1 550 fordon/h, vilket är betydligt lägre än för en konventionell tvåfältsväg 

för vilken kapaciteten ligger på 1 750–1 950 fordon/h beroende på vägbredd (Olstam och Carlsson 

2014). 
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Effekt av andel omkörbar längd - påverkan på reshastighet 

Andel omkörbar längd har givetvis en effekt på reshastigheten över en 2+1-sträcka. För mycket låga 

flöden bestäms reshastigheten av fördelningen för fordonens hastighetsanspråk, dvs. fordonen kan 

betraktas som fria att välja hastighet oberoende av varandra. Vid flöden nära kapacitetsgränsen blir 

långsamma fordons hastighetsanspråk avgörande för reshastigheten, dvs. snabbare fordon hindras i 

stor utsträckning av långsammare fordon. 

För flöden mellan dessa extremer gäller generellt att ju högre andel omkörbar längd desto flackare blir 

hastighet-flödessambandet. Allt annat lika sjunker alltså inte reshastigheten lika snabbt med ökande 

flöde på en sträcka med högre andel omkörbar längd. En- och två-fältssträckornas längd, sträckans 

linjeföring samt trafikens fordonssammansättning har också stor påverkan på hastighet-flödes-

sambandet.  

Maximal längd på enskilda enfältssträckor 

Hur långa enfältssträckor kan eller bör vara beror på hur stor fördröjning eller minskning i reshastighet 

som kan accepteras. Givet ett visst flöde och fördelning av hastighetsanspråk så ökar restiden med 

ökande längd på enfältssträckan, se exempel i Figur 9. Den beräkningsmetod som redovisas i Carlsson 

et al. (2013) kan användas för att i grova drag skatta maximalt ”möjlig” längd på ett enfältssträcka 

givet ett visst flöde och hastighetsfördelning. 

 

 

Figur 9. Simulerade reshastigheter över en 1, 2, 4 respektive 8 km lång enfältssträcka givet ett 

normalfördelat hastighetsanspråk med medelvärde 100 km/h och standardavvikelse 15 km/h. 

Minsta längd på enskilda tvåfältssträckor 

Tvåfältsträckorna är till för att avveckla de köer/kolonner som uppstått på föregående enfältssträcka. 

Ett teoretiskt resonemang/beräkningsmetod kring hur lång en tvåfältssträcka behöver vara redovisas i 

Carlsson et al. (2013). Exempel på skattningar av minsta längd på omkörningsfält för olika kombina-

tioner av flöde och avsnittslängd på det föregående enfältsavsnittet finns i Tabell 9. Dessa beräkningar 

utgår från att det krävs ca 10 sekunder eller 275 meter för en omkörning vilket tillsammans med en 

halv övergångssträcka á 75 meter ger en minimilängd på 350 meter. Detta räcker oftast för att köra om 

ett enskilt långsammare fordon. Känslan är dock att förare är mindre omkörningsbenägna om 

omkörningssträckan är kort och det finns flera långsammare fordon framför.  
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Tabell 9. Längd av omkörningsfält (m) vid olika flöden och avsnittslängder (Carlsson et al. 2013). 

Flöde (f/h) Avsnittslängd (km) 

1 2 4 8 16 

10 350 350 350 350 350 

20 350 350 350 350 490 

40 350 350 350 490 685 

80 350 350 490 685 1685 

160 350 490 685 1685 > 3 km 

240 350 490 890 2630 > 3 km 

320 490 685 1685 > 3 km > 3 km 

 

Ytterligare undersökningar av längd på omkörningsfält presenteras i Bergqvist och Runn (2014). 

Baserat på de simuleringsresultat som Bergqvist och Runn (2014) presenterar har Figur 10 skapats. 

Som synes i figuren kan det i vissa fall vara sämre med både korta och långa omkörningssträckor. Den 

stora anledningen till att för långa omkörningssträckor ger en ökad fördröjning är att en förlängning av 

omkörningssträckorna också ger en förlängning av enfältssträckorna (om inte andel omkörbar längd 

ökas förstås). Det är således kontraproduktivt att öka längden på omkörningssträckorna givet en fast 

andel omkörbar längd. Fenomenet är det samma som i signalreglerade korsningar där en ökning av 

gröntiden också innebär en ökning av rödtiden om andelen gröntid av omloppstiden inte ändras. 

 

Figur 10. Exempel på fördröjning vid tre olika längder på tvåfältsavsnitt givet en andel omkörbar 

längd på 20 % och en andel tung trafik på 10 %. 

De trafiksimuleringar som presenteras i Bergqvist och Runn (2014) pekar i vissa fall för och i vissa 

fall emot de rekommendationer om längd på omkörningssträckor som presenteras i VGU (Trafikverket 
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2014b). Fler simuleringar och analyser med olika längder behövs dock för att revidera 

rekommendationerna. 

Inverkan av andel tunga fordon 

Fordonssammansättningen och andelen tunga fordon har, precis som på andra vägtyper, en stor 

påverkan på de resulterande reshastigheterna. Ökad andel tunga fordon ger ökad spridning i 

hastighetsanspåk och därmed fler långsamma fordon som påverkar hastighet-flödesssambandet i 

riktning mot lägre reshastighet. Då tunga fordon påverkar hastighetsfördelningen fås en större 

påverkan av andelen tunga fordon på vägar med mindre andel omkörbar längd, se Robertson och 

Tapani (2009). Andelen tunga fordon är således en aspekt som behöver beaktas vid val av så väl andel 

omkörbar längd som längd på två-fält och en-fältssträckor. 

Antal tvåfältssträckor 

Antalet två-fältsträckor och därmed antalet övergångar från 2 till 1 körfält ges av sträckornas längd 

tillsammans med andel omkörbar längd. Vid höga flöden fungerar övergångarna från 2 till 1 körfält 

som aktiva flaskhalsar förknippade med en viss sannolikhet för sammanbrott. En 2+1-sträcka med 

upprepade övergångar från 2 till 1 körfält innehåller alltså upprepade flaskhalsar. Genom att 

övergångarna var och en är förknippade med en sannolikhet för sammanbrott kan risken för 

sammanbrott någonstans längs en 2+1-sträcka antas öka med antalet övergångar från 2 till 1 körfält. 

Dock är kapacitet och sannolikhet för sammanbrott på 2+1-vägar ett område med behov av forskning 

och utredning. En komplicerande faktor i sammanhanget är att flödet på de allra flesta 2+1-vägarna 

ligger långt ifrån kapacitetsgränsen. Det blir därför svårt att dra slutsatser om sammanbrottssannolik-

heter baserat på uppmätta data. 

Diskussion och slutsatser 

Andelen tung trafik är en viktig faktor att beakta i utformningen av mötesfria vägar. I nuläget beaktas 

andelen tung trafik varken i VQ-sambanden i Trafikverket (2014a) (där det endast finns VQ-samband 

för 12 % andel tung trafik) eller i VGU:s rekommendationer för längd på omkörningsfält. Det vore 

önskvärt att förfina VQ-sambanden med korrigeringsmetod för trafiksituationer där andelen tung trafik 

avviker från 12 % av total flödet. Dessutom borde andelen tung trafik tas med i beaktande vid val av 

längd på omkörningsfält. 

De rekommendationer som finns i VGU med avseende på maximalt önskvärd längd på enskilda 

tvåfältsavsnitt behöver ses över då det finns indikationer på att rekommenderade maxlängder är för 

långa och då dessa inte tar hänsyn till andelen tung trafik. För detta krävs en systematisk 

simuleringsstudie av glesa 2+1 med olika tvåfältslängder. Vad det gäller rekommendationer för minsta 

längd på tvåfältsavsnitt så finns det i nuläget för lite kunskap om omkörningsbenägenheten vid korta 

omkörningssträckor. Observationer/mätningar med avseende på detta skulle därför behövas.  

Rekommendationer för maximal längd på enfält saknas i VGU. Rekommendationer för maximal längd 

givet en accepterad fördröjning per enfältssträcka skulle kunna tas fram med hjälp av befintliga 

modeller, antingen analytiska som t.ex. Carlsson et al. (2013) eller simuleringsbaserade som t.ex. 

RuTSim (Tapani 2005). 

De trafiksimuleringsstudier som finns genomförda indikerar också att det finns ett behov av att se över 

VQ-sambanden i Effektsamband för mötesfria vägar och motortrafikleder. 
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5. Riktningsseparerade vägar 

5.1. Trafiksäkerhetseffekter 

För att studera trafiksäkerhetseffekter av riktningsseparerade vägar (2+1väg där mittremsan utgörs av 

vägmarkering och/eller räfflor) har en före-efterstudie med kontrollgrupp genomförts där såväl 

generell trafikarbetesförändring och trafiksäkerhetstrend beaktats. Dessutom beaktas eventuella 

regressionseffekter i en separat analys. Hastighetsbegränsningen på dessa vägar är 90 km/tim.  

I olycksanalysen ingår endast sträckor med både före- och efterperiod (sträckor som blivit mötesfria 

och fått mitträcke ingår i analysen under tidsperioden de enbart var riktningsseparerade). I Vadeby och 

Björketun (2016) redovisas en förteckning över de riktningsseparerade sträckor som är aktuella i slutet 

av 2015. I olycksanalysen ingår 12 objekt som totalt omfattar 76 km. Det årliga trafikarbetet på 

sträckor med i olycksanalysen och i bruk 2013 är ca 140 miljoner axelparkilometer. Resultaten som 

redovisas i Tabell 10 omfattar olycksdata mellan 2003–2014 och har korrigerats för trafikarbets-

förändringar samt generell trafiksäkerhetsutveckling på det statliga landsbygdsvägnätet.  

Tabell 10. Förändringar avseende PO-kvot, DSS-kvot och S-kvot samt 95-procentiga 

konfidensintervall. Resultaten korrigerade för generell trafiksäkerhetsutveckling och förändring av 

trafikarbete. Riktningsseparerade vägar. 

 PO-kvot DSS-kvot S-kvot 

 För- 
ändring 

(%) 

Konfidens- 
intervall 95%, 

+/- 

För- 
ändring 

(%) 

Konfidens-
intervall 95%, 

+/- 

För- 
ändring 

(%) 

Konfidens-
intervall 95%, 

+/- 

Länk 2,3 33,7 -29,2 46,0 -0,9 25,3 

Nod 32,6 86,2 -7,1 77,6 53,3 72,0 

Totalt 8,1 31,7 -21,6 40,1 9,9 24,5 

 

Tabell 11. Förändringar avseende allvarlighetsföljd, AF (antalet dödade och svårt skadade per 

personskadeolycka) och skadeföljd, SF (antalet skadade per personskadeolycka). Resultaten 

korrigerade för generell trafiksäkerhetsutveckling och förändring av trafikarbete. Riktnings-

separerade vägar. 

 Allvarlighetsföljd, AF Skadeföljd, SF 

 Förändring (%) Förändring (%) 

Länk -30,9 -3,2 

Nod -30,0 15,6 

Totalt -27,5 1,7 

 

Resultaten i Tabell 10 och Tabell 11 är inte signifikanta men indikerar att för riktningsseparerade 

vägar på länk har: 

 DSS-kvoten minskat med 29 procent 

 S-kvoten och PO-kvoten inte förändrats 
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 allvarlighetsföljden, AF, minskat med 31 procent 

 skadeföljden, SF, i princip inte förändrats. 

Trafikarbetet i efterperioden är ca 40 procent större än i föreperioden, men trots det är olycksmaterialet 

mycket litet framför allt med avseende på dödade och svårt skadade personer. I Figur 11 redovisas 

förändringen av PO-kvot och DSS-kvot som funktion av ackumulerat trafikarbete. Figuren 

sammanfattar resultaten från 2011 (726 miljoner apkm), 2012 (856 miljoner apkm), 2013 (993 

miljoner apkm) och 2014 (1 133 miljoner apkm) års olycksdata. Vi kan konstatera att mellan 2013 och 

2014 har det inte skett några större förändringar av resultaten. På samma sätt som för de mötesfria 

vägarna bör påpekas att bortfallet för polisrapporterade olyckor är betydligt större än tidigare år och 

utfallet för år 2014 (och till viss del 2013) bör tolkas med viss försiktighet. Även kontrollmaterialet 

har dock påverkats av bortfallet under dessa år. 

 

Figur 11 PO-kvot och DSS-kvot på länk mot ackumulerat trafikarbete (miljoner axelparkilometer) för 

riktningsseparerade vägar. 

Eftersom DSS-kvoten i före-perioden är betydligt lägre jämfört med ”normalvärden på länk” från 

EVA under motsvarande tidsperiod har även regressionseffekter beaktats. Resultaten på länk visas i 

Tabell 12 och visar liknande på effekter som i Tabell 10 och Tabell 11 för PO-kvot och S-kvot, medan 

förändringen för DSS-kvoten blir -44 procent (signifikant) jämfört med tidigare -29 procent (ej 

signifikant).  

Tabell 12. Förändringar (%) avseende PO-kvot, DSS-kvot, S-kvot, allvarlighetsföljd, AF och 

skadeföljd, SF samt 95-procentiga konfidensintervall för PO-kvot, DSS-kvot och S-kvot. Resultaten 

korrigerade för generell trafiksäkerhetsutveckling, förändring av trafikarbete samt 

regressionseffekter. Riktningsseparerade vägar. 

 PO-kvot DSS-kvot S-kvot Allvarlighetsföljd, AF Skadeföljd, SF 

 Förändring (%) Förändring (%) Förändring (%) Förändring (%) Förändring (%) 

Länk -4,3 ± 31,0 -43,9 ± 34,8 -6,1 ± 23,6 -41,4 1,9 
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5.2. Spårdjupstillväxt 

Det datamaterial som använts för att studera spårdjupstillväxt på riktningseparerade vägar kommer 

från Trafikverkets databas PMSv3 (Pavement Management System version 3). I databasen har såväl 

aktuella riktningsseparerade sträckor som kontrollmaterial identifierats. De mått som studeras för att 

undersöka spårbildningen är den årliga förändringen av spårdjup och spårarea. Beläggningstyp har inte 

ingått i datauttaget då en initial kontroll visade att huvuddelen av beläggningskategorin var ABS 

(Asfaltbetong Stenrik) och i vissa fall TSK (Tunnskikt Kombination), två beläggningstyper med 

liknande egenskaper. Nedan redovisas övergripande resultat men i Vadeby m.fl. (2016) redovisas 

förutom en metodbeskrivning även mer detaljerade resultat av spårdjupstillväxten. 

En övergripande jämförelse av årlig spårdjupstillväxt (SDM17) mellan de riktningsseparerade 

sträckorna och kontrollsträckor på vanlig väg med vägbredd 8–10 meter uppdelat på olika ÅDT-

klasser visar att för ÅDT mellan 1 000 och 4 000 fordon per dygn är: 

 SDM17 = 0,48 mm/år för de riktningsseparerade 

 SDM17 = 0,57 mm/år för vanlig väg. 

Spårdjupsutvecklingen ökar med ÅDT för alla vägtyper och för ÅDT > 8000 fordon per dygn är: 

 SDM17 = 1,25 mm/år för de riktningsseparerade 

 SDM17 = 0,95 mm/år för vanlig väg. 

Jämförelsen mellan riktningsseparerad och vanlig väg visar endast på högre SDM17 för ÅDT över 

8 000 fordon/dygn vilket delvis kan bero på att få sträckor ingår i beräkningen, att sträckorna har olika 

förutsättningar och de slumpmässiga variationerna är stora. En annan förklaring kan vara att vi tror att 

kanaliseringseffekten ökar med ökande trafikmängd, vid tät trafik följer bilar och lastbilar varandra i 

samma spår, i högre utsträckning. Detta borde bidra till ett större SDM17 i den högre trafikklassen men 

det ger ingen förklaring till lägre SDM17 i de två lägre trafikklasserna för de riktningsseparerade 

vägarna. De kostnadsmodeller som Trafikverket har för beläggningens del av drift och underhåll (där 

trafikanordningar också ingår) (Karlsson, ej publicerad) visar ungefär samma nivåer för riktnings-

separerad och vanlig väg. I Figur 7 redovisas årlig spårdjupstillväxt, SDM17 (mm/år) för gles 2+1, 

riktningsseparerad och vanlig väg.   

I Tabell 13 redovisas årlig spårdjupstillväxt SDM17 (mm/år) samt antal kilometer dessa värden baseras 

på för såväl test- och kontrollsträckor för gles 2+1 som riktningsseparerade vägar jämfört med vanlig 

väg, mötesfri landsväg (MLV) och mötesfri motortrafikled (MML). Såväl test- som kontrollsträckorna 

är uttagna ur PMSv3. Notera att kontrollmaterialet är baserat på ett betydligt större material än 

materialet som studerats i föreliggande studie. 

Tabell 13. Årlig spårdjupstillväxt, SDM17 (mm/år)samt antal kilometer dessa värden baseras på för 

test och kontrollsträckor.  

  
ÅDT (båda riktningarna) 

 

Typ av väg Test/kontroll 
1000-
4000 

4000-
8000 >8000  

Gles 2+1, Total Test 0,66 0,92 1,19 

S
D

M
1

7  [m
m

/å
r] 

Gles 2+1, 1-fält Test 0,67 0,95 1,24 

Gles 2+1, 2-fält Test 0,66 0,82 1,06 

RiktSep, Total Test 0,48 0,60 1,25 

VanligVäg Kontroll 0,57 0,84 0,95 
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ÅDT (båda riktningarna) 

 

Typ av väg Test/kontroll 
1000-
4000 

4000-
8000 >8000  

Vanlig_väg_mötesfri Kontroll 0,75 1,06 1,11 

Motortrafikled_mötesfri Kontroll 0,833 0,73 1,01 

2+1, Total Test 39 85 16 B
a
s

e
ra

t p
å

 a
n

ta
l k

m
 

2+1, 1-fält Test 28 66 12 

2+1, 2-fält Test 11 19 5 

RiktSep, Total Test 16 25 18 

VanligVäg Kontroll 3003 1797 535 

Vanlig_väg_mötesfri Kontroll 199 936 1019 

Motortrafikled_mötesfri Kontroll 2 79 429 

 

I Tabell 8 redovisas viktade medelvärden av årlig genomsnittlig förändring för spårarea, SDM15, 

SDM17 samt det viktade genomsnittliga medelvärdet av spårbottenavstånd för de riktningsseparerade 

sträckorna. Medelvärdet är beräknat över samtliga sträckor oavsett ÅDT. Resultaten visar att för de 

riktningsseparerade vägarna är den årliga förändringen av SDM17 0,76 mm per år och den årliga totala 

förändringen av spårarean är 0,10 dm2/år. Spårbottenavståndet är 1 785 cm för de riktningsseparerade. 

Jämfört med resultaten för de mötesfria vägarna i Tabell 8 är den såväl den årliga förändringen av 

SDM15  och SDM17 som det genomsnittliga spårbottenavståndet mindre. Ett lägre medelvärde för 

spårbottenavståndet tolkas som om det går färre tunga fordon på de riktningsseparerade vägarna i 

jämförelse med de mötesfria 2+1 vägarna, inte att trafiken är mer kanaliserad. 

Tabell 14. Årlig genomsnittlig förändring för spårarea, spårdjup max 15 resp. max 17 samt 

medelspårbottenavstånd för riktningsseparerade sträckor. Medel över alla sträckor.  

Typ av väg 

Genomsnittlig 
Spårarea 

förändring 

 [dm2/år] 
Genomsnittlig SDM15 

[mm/år] 
Genomsnittlig SDM17  

[mm/år] 

Genomsnittligt 
Spårbottenavstånd 

[mm] 

RiktSep, Total 0,10 0,70 0,76 1785 

RiktSep, Normal 0,10 0,71 0,77 1785 

 

 

 

                                                      

3 Osäker skattning då medelvärdet är baserat på få observationer. 
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6. Sammanfattande slutsatser 

Syftet med föreliggande rapport är att redovisa sammanfattande resultat inom utvärderingsprojektet 

”Säker framkomlighet”. Projektet pågick under 2013–2015 och utförs av VTI på uppdrag av 

Trafikverket. Åtgärderna som studerats är: 2-fältsvägar med frästa mitträfflor, smala mötesfria vägar 

(”gles 2+1-väg med räcke”), riktningsseparerade vägar (2+1 med målad/räfflad mitt) och vägrens-

räffling på motorväg. Effekter avseende trafiksäkerhet redovisas för samtliga åtgärder och spårdjups-

utveckling redovisas för 2-fältsvägar med frästa mitträfflor, smala mötesfria vägar och riktnings-

separerade vägar. För de mitträfflade vägarna har även effekter och konsekvenser av olika räffeltyper 

avseende buller studerats och för de mötesfria vägarna framkomlighetseffekter av körfältsindelning. 

Avseende trafiksäkerhet visar resultaten att för mitträfflade vägar med hastighetsbegränsning 90 

km/tim har, om regressionseffekter beaktas, antal dödade och svårt skadade i singelolyckor minskat 

med 24 procent (signifikant), medan antalet personskadeolyckor inte uppvisar några signifikanta 

förändringar. Totalt sett över alla olyckstyper har antalet dödade och svårt skadade minskat med 15 

procent (signifikant). Om regressionseffekter inte beaktas är effekterna mindre och inte signifikanta, 

minskningen för dödade och svårt skadade i singelolyckor är ca 18 procent. Mitträffling är numera 

införd som standardåtgärd i VGU 2015 (Trafikverket, 2015). Jämfört med internationella studier ligger 

resultaten i linje med finska erfarenheter (Rajamäki, 2010), men är betydligt mindre än de resultat som 

redovisats från Norge. Giæver (2014) redovisar att olyckorna har minskat med 66 procent, antalet 

dödade har minskat med 50 procent och de svårt skadade med 73 procent. Resultat från en före-

efterstudie från USA med 98 sträckor och 210 miles visar att personskadeolyckorna minskade med 15 

procent (konfidensintervall 5–25 %) och frontal och mötesolyckor med ca 25 procent (KI 5–45 %) 

(Mahoney et al. (2003), Persaud et al. (2003)). I Australien har det visats att att mitträfflor inte 

minskade totala antalet olyckor men att dödliga frontalkollisioner minskade med 84 procent Pyta m.fl. 

(2011). Effekterna avseende andra lägre svårhetsgrader var inte signifikanta.  

Vad gäller spårdjupsutvecklingen visar resultaten att för mitträffling finns ibland skillnader mellan 

spårtillväxten på test- och kontrollsträckorna men denna skillnad är oftast mycket liten och 

skillnaderna slår dessutom åt båda håll, vilket innebär att resultatet inte pekar konsekvent åt ena eller 

andra hållet. Den slutsats vi drar av resultaten är att mitträffling inte ger en kanaliserande effekt på 

trafiken och därmed påverkas heller inte spårbildningen. 

I studien om effekter och konsekvenser av olika räffeltyper avseende buller visar flera av de svenska 

och norska mätningarna att de uppmätta nivåerna av internt buller i en personbil är omkring 2 dB(A). 

Tidigare studier visar att 4 dB(A) väcker en sömnig förare. Nivåer lägre än så är okänt om de är 

tillräckliga. Vad gäller externt buller visar danska och norska studier på något lägre nivåer på externt 

buller än svenska mätningar. Svenska mätningar är dock inte gjorda i lägre hastigheter än 70 km/h. 

Skillnaderna i resultat vid samma hastigheter kan bero på olika utförande och olika typer av däck på de 

fordon som använts. Det finns inga mätningar av externt bullers spridning genererat vid körning på 

sinusräfflor. Detta gör det svårt att säga hur nära boende man kan fräsa och kompletterande mätningar 

krävs. Vad gäller slitage finns det ingen anledning tro att det är negativt för beläggningen med 

sinusräfflor förutsatt att den frästa räfflan har förseglas. Kostnaden för räffling är beroende av 

sträckans längd och utformning. Sinusräfflan är dyrare än intermittent räffla, men det kan bero på den 

bitumenförsegling som görs för att skydda beläggningen. Sammanfattningsvis finns det inte några 

kända argument för att inte använda sinusräfflan, men ytterligare studier kring effekten för förare av 

tunga fordon rekommenderas. Dessutom rekommenderas nya mätningar av externt buller för att kunna 

göra beräkningar av hur nära boende man kan fräsa utan att riktvärden för buller överskrids. 

Resultaten avseende trafiksäkerhet för vägrensräffling på motorväg visar att totalt sett har antalet 

dödade och svårt skadade minskat med ca 16 procent och för singelolyckor med ca 25 procent. Det 

blir även en tydlig reduktion av andelen singelolyckor och andelen singelolyckor bland de dödade och 

svårt skadade har minskat från ca 60 procent i föreperioden till 53 procent i efterperioden. Om hänsyn 



VTI rapport 898  39 

tas till regressionseffekter blir effekterna på singelolyckorna i precis samma storleksordning som ovan, 

men det totala antalet dödade och svårt skadade minskade med 12 procent (jämfört med 16 procent 

utan regressionseffekter) beroende på att de observerade DSS-kvoterna ligger något högre än 

motsvarande normalvärden i föreperioden. Resultaten kan jämföras med resultat från Tyskland, USA 

och Canada. I Tyskland (Lerner m.fl., 2009) minskade avkörningsolyckor till höger med 43 procent 

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

Amerikanska och kanadensiska studier har visat att avkörningsolyckor till höger minskade med 15–30 

procent efter installation av vägrensräfflor (Griffith, 2009, Cheng m.fl., 2001, Marvin och Clark, 2003, 

Sayed m.fl., 2010). Sammanfattningsvis visar resultaten att vägrensräffling på motorväg är en effektiv 

trafiksäkerhetsåtgärd även om det finns osäkerheter kring hur resultaten i detalj påverkats av 

eventuella andra åtgärder som genomförts under efterperioden. Vägrensräffling på motorväg är 

numera infört som standardåtgärd i VGU 2015 (Trafikverket, 2015). 

För mötesfria vägar (gles 2+1) visar resultaten att vad gäller trafiksäkerhet på länk (vägsträcka 

mellan korsningar har: 

• antalet dödade och svårt skadade minskat med 71 procent 

• antal personskadeolyckor minskat med 36 procent 

• allvarlighetsföljden, AF minskat med 56 procent. 

Förändringarna är signifikanta. Om totala utfallet för länk och korsning studeras visar resultaten att: 

• antal dödade och svårt skadade minskat med 62 procent (signifikant) 

• antal personskadeolyckor minskat med 29 procent 

• allvarlighetsföljden, AF minskat med 46 procent. 

Det bör påpekas att efterperioden fortfarande är mycket kort och att olycksmaterialet är litet och att en 

enskild extrem olycka starkt kan påverka resultaten. På 14 av de 15 studerade objekten har hastighets-

gränsen höjts från 90 km/tim till 100 km/tim. Effekterna är av samma storleksordning jämförda med 

traditionell 2+1-väg med 100 km/tim och ca 40 procent tvåfält, se Carlsson (2009). Fortsatt 

uppföljning rekommenderas för att få säkrare resultat. Jämfört med tidigare analyser avseende 

olycksdata t.o.m. 2013 är effekterna något större 2014, vilket som tidigare nämnts skulle kunna 

förklaras av att bortfallet i polisens rapportering är större än vanligt 2014. Om regressionseffekter 

beaktas blir det mycket små skillnader jämfört med resultaten ovan och regressionseffekter verkar 

därmed inte vara något stort problem i fallet med de glesa 2+1 vägarna. Jämfört med andra länders 

studier visar resultat från en pilotstudie i Norge (Saukshaug and Giæver, 2004) att personskade-

olyckorna minskade med ca 60 procent vid ombyggnad till 2+1 väg. På Irland (Bulpitt, 2006, Gazzini 

2008) visar en utvärdering av ett pilotförsök att antal dödade och svårt skadade personer minskade 

med 50–60 procent. I Finland (Liikennevirasto, 2010) har man visat att trafiksäkerhetsnivån för 2+1 

vägar med vajerräcken är ungefär densamma som för motorvägar. 

Resultaten avseende spårutvecklingen på de mötesfria vägarna visar att för ÅDT mellan 1 000 och 

4 000 fordon per dygn är genomsnittlig årlig spårdjupstillväxt, SDM17 0,66 mm/år för gles 2+1 jämfört 

med 0,57 mm/år för vanlig väg. Spårdjupsutvecklingen ökar med ÅDT för alla vägtyper och för ÅDT 

> 8 000 fordon per dygn är SDM17 1,19 mm/år för gles 2+1 jämfört med 0,95 mm/år för vanlig väg. 

Sammantaget kan vi konstatera att för ÅDT > 8 000 är den årliga spårdjupsutvecklingen ca 25 procent 

högre för mötesfri väg än för motsvarande vanlig väg. För lägre ÅDT är skillnaden 10–15 procent. På 

gles 2+1 ser vi en tydlig effekt av kanaliseringen i alla trafikklasser där spårdjupstillväxten 

genomgående är större än för vanlig väg.  

Studien avseende framkomlighetseffekter på mötesfria vägar visar att andelen tung trafik är en viktig 

faktor att beakta i utformningen av mötesfria vägar. Dessutom borde andelen tung trafik tas med i 

beaktande vid val av längd på omkörningsfält. De rekommendationer som finns i VGU med avseende 
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på maximalt önskvärd längd på enskilda tvåfältsavsnitt behöver ses över då det finns indikationer på 

att rekommenderade maxlängder är för långa och då dessa inte tar hänsyn till varierande andel tung 

trafik.  

För riktningsseparerade vägar visar resultaten avseende trafiksäkerhet att om regressionseffekter 

beaktas har antalet dödade och svårt skadade minskat med 44 procent. Det statistiska underlaget för 

riktningsseparerade vägar är dock för litet för att det ska gå att dra säkra slutsatser. Om regressions-

effekter inte beaktas uppskattas att antalet dödade och svårt skadade minskat med 29 procent (ej 

signifikant). Resultaten kan jämföras med tidigare studier om trafiksäkerhetseffekter på riktnings-

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

skadade (DSS) minskade med knappt 40 procent på länk och drygt 30 procent totalt för både länk och 

nod. I Tyskland har det uppskattats att målade 2+1vägar har 35 procents lägre olyckskostnadskvot och 

10 procents lägre personskadeolyckskvot jämfört med vanlig tvåfältsväg (Vieten m.fl., 2010). 

Olyckskostnadseffekt ligger nära DSS-effekt och detta innebär att det är god överensstämmelse mellan 

de svenska och tyska resultaten.  

Resultat avseende spårutvecklingen visar att för ÅDT mellan 1 000 och 4 000 fordon per dygn är 

genomsnittlig årlig spårdjupstillväxt, SDM17 0,48 mm för de riktningsseparerade jämfört med 

0,57 mm för vanlig väg. Spårdjupsutvecklingen ökar med ÅDT för alla vägtyper och för ÅDT > 8 000 

fordon per dygn är SDM17 1,25 mm för de riktningsseparerade jämfört med 0,95 mm för vanlig väg. 

Jämförelsen mellan riktningsseparerad och vanlig väg visar endast på högre SDM17 för ÅDT över 

8 000 fordon/dygn. 

Avslutningsvis kan konstateras att med avseende på trafiksäkerhet visar alla fyra åtgärderna positiva 

resultat. Vad gäller spårutveckling för de mitträfflade vägarna kan de med utgångspunkt från denna 

studie betraktas som en vanlig väg ur spårbildningsperspektiv. För de mötesfria vägarna (gles 2+1) ses 

en tydlig effekt av kanaliseringen i alla trafikklasser där spårdjupstillväxten genomgående är större än 

för vanlig väg.De riktningsseparerade vägarna har endast en högre spårdjupstillväxt jämfört med 

vanlig väg för ÅDT över 8 000 fordon/dygn.   
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