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Abstract 

 

Abstract 

How do road users experience the traffic safety on highways with different types of 
middle barriers? The main purpose of this report is to investigate this. There are many 
statistics on how effective middle barriers prevent collisions and save lives. However, 
there is a lack of knowledge about how road users experience the safety on highways, 
related to the middle barrier design.  
 
Together with the main purpose of the report we also examine issues such as which 
middle barrier road users like best, if road users believe that middle barriers are important 
for their safety on the road and if road users observe the design of the middle barrier. It 
is also interesting if users are given any information about middle barriers in the driving 
license education. The study will also provide answers to what road users believe about 
collision with the middle barrier or oncoming vehicles, to be able to compare with reality.  
 
The report describes the history of highways and the most common middle barriers used 
on Swedish highways. It also contains a brief description of road safety work in Sweden 
and today’s driving license education. 
 
The result of the report is based on the survey conducted in April 2010. The survey was 
carried out on four highway sections with different types of barriers in the middle. The 
four types of barriers in the middle are wide green area, steel beam guard rail, wire rope 
barrier and concrete barrier. 320 road users were asked to participate in the study and 208 
of them chose to answer.  

The results of the survey showed that the middle barrier where the road user felt very 
safe when driving on the highway is the steel beam guard rail. The most popular middle 
barrier was the wide green area. These are the two types that distinguish from the wire 
rope and concrete barrier in road safety. However, most road users believe that collisions 
happens on a highway with middle barrier designed as a wide green area, although is this 
the most popular design.  



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Hur upplever trafikanterna trafiksäkerheten på motorvägar med olika typer av 
mittbarriärer? Att undersöka detta är huvudsyftet med denna rapport. Det finns mycket 
statistik på hur effektivt mittbarriärer förhindrar mötesolyckor och räddar liv. Det finns 
dock kunskapsbrist om hur trafikanten upplever trafiksäkerheten på motorvägar relaterat 
till mittbarriärens utformning.  
 
Tillsammans med huvudsyftet med rapporten undersöks också frågeställningar såsom 
vilken mittbarriär tycker trafikanten bäst om, är mittbarriärer viktiga och om mittbarriärer 
observeras. Intressant är också om trafikanterna ges någon information om mittbarriärer 
i förarutbildningen. Undersökningen ska också ge svar på vad trafikanten tror om 
påkörning på mittbarriärer samt mötesolyckor, för att kunna göra en jämförelse med 
verkligheten. 
 
Rapporten beskriver motorvägens historia och de vanligaste mittbarriärerna som används 
på svenska motorvägar. Den innehåller även en kort beskrivning om 
trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och dagens förarutbildning.  
 
I april 2010 utfördes en enkätundersökning som resultatet i rapporten grundas på. 
Enkätundersökningen utfördes på fyra motorvägssträckor med olika typer av 
mittbarriärer. De fyra typerna av mittbarriärer är bred mittremsa, stålbalksräcke, 
stållineräcke samt betongbarriär. Det antal trafikanter som tillfrågades om deltagande i 
undersökningen var 320 stycken. Av dessa svarade 208 stycken.  
 
Resultatet av undersökningen visar att den mittbarriär där trafikanten känner sig mycket 
säker på motorvägen är stålbalksräcket. Den barriär som är mest omtyckt är den breda 
mittremsan. Det är dessa två utformningar som särskiljer sig från stållineräcket och 
betongbarriären när det gäller den upplevda trafiksäkerheten. Dock tror trafikanterna att 
flest mötesolyckor sker med mittbarriär utformad som bred mittremsa och trots detta är 
den utformningen mest omtyckt.   
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1 Inledning 
Det finns idag mycket statistik på hur effektivt mittbarriärer räddar liv och förhindrar 
allvarliga olyckor. Men hur upplever egentligen trafikanterna säkerheten när de kör på en 
motorväg med en speciell sorts barriär? Detta examensarbete ska förhoppningsvis kunna 
svara på denna fråga, samt kort beskriva olika barriärer som finns på de svenska 
motorvägarna. 
 

1.1 Bakgrund 
I Sverige finns idag 188 mil motorväg.[1] Definitionen av en motorväg är enligt 
Nationalencyklopedin:  

”väg utan plankorsningar och med särskilt anordnade på- och avfarter samt skilda vägbanor för vardera 
riktningen” [2] 

Körriktningarna är alltså åtskilda med mittbarriärer såsom stållineräcke, vardagligt kallat 
vajerräcke, stålbalksräcke, betongbarriär eller bred mittremsa. Det finns fler räckestyper 
såsom t.ex. rörräcken. För att få användas på motorvägar och andra statliga vägar krävs 
att räckena har provats enligt SSEN-1317.[3]  
 
Det byggs få nya motorvägar idag, då de kräver ett stort utrymme och markanspråk. 
Istället byggs mötesfria motortrafikleder och landsvägar, utformade som 2+1-vägar eller 
som 4-fältsvägar med en smalare vägsektion jämfört med motorvägar. Dessa har också 
körriktningarna separerade med någon form av mittbarriär.[4][5]  
 
Motorvägar har varit den mest effektiva vägtypen när det gäller att undvika och förhindra 
mötes- och omkörningsolyckor. Under 2000-talet har totalt ca 4800 personer dödats i 
trafiken och av dessa var ca 25 % mötes- och omkörningsolyckor.[1] Det finns god 
statistik på hur mittbarriärer minskar antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken. 
Dock saknas någon egentlig information om hur den enskilde trafikanten upplever när 
han/hon kör på en motorväg med en viss sorts barriär.  
 
Detta är bakgrunden till examensarbetet, att undersöka hur trafikanterna upplever 
säkerheten när de kör på en motorväg, relaterat till vilken sorts mittbarriär som finns. 
Hur ser trafikanterna på barriären? Vet trafikanterna vilken typ av mittbarriär som är 
säkrast? Detta är frågor som examensarbetet förhoppningsvis ska ge svar på. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur trafikanter upplever säkerheten på 
motorvägar, relaterat till mittbarriärens utformning. Det finns kunskapsbrist inom 
området och vår förhoppning är att examensarbetet ska ligga till grund för vidare studier 
inom ämnet.  
 
Mål med examensarbetet: 

 Beskriva de olika sorters mittbarriärer som finns på de svenska motorvägarna. 

 Beskriva motorvägens och mittbarriärens historia. 

 Beskriva trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och hur mittbarriärer har påverkat 
olycksstatistiken. 

 Undersöka om trafikanten ges information om mittbarriärer vid 
förarutbildningen. 

 Undersöka om trafikanterna anser att mittbarriärer är viktiga för 
säkerhetsupplevelsen. 

 Undersöka om trafikanten observerar vilken mittbarriär som används. 

 Undersöka hur trafikanter upplever säkerheten på motorvägar, med hänsyn till 
utformningen av mittbarriären. 

 Undersöka vad trafikanten tror om påkörning på mittbarriärer samt mötesolyckor 
som inträffar på motorvägar. 

Hur föraren upplever säkerheten vid olika typer av mittbarriärer är den viktigaste frågan 
som vi vill ha svar på i denna undersökning. Enligt uppdragsgivare Mats Petersson, 
Trafikverket, är ledordet ”upplevd säkerhet”. 
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1.3 Viktiga begrepp 
 
Arbetsbredd ”Arbetsbredd är räckets största utböjning vid påkörning enligt SS-EN 

1317-2.”[6] ”Arbetsbredden indelas i klasserna W1 till W8 med 
gränsvärden mellan 0,6-3,5 m”. [7] 

 
Kapacitetsklass  ”Ett mått på ett vägräckes förmåga att vid standardiserade krockprov 

hålla tillbaka dimensionerande fordon. Normala kapacitetsklasser för 
vägräcken som avses hålla tillbaka personbilar är N1 och N2, högre 
kapacitetsklasser, H1 till H4, används för räcken som skall hålla 
tillbaka tunga fordon, exempelvis för broräcken.” [7] 

Mittbarriär Barriär som separerar körriktningarna. Förekommer bland 
annat som bred mittremsa, stålbalksräcke, stållineräcke och 
betongbarriär. 

Motorväg Enligt VGU definieras motorväg som ”Väg eller en vägsträcka 
som enligt lokal trafikföreskrift skall vara motorväg och som är 
utmärkt med vägmärke för motorväg”.[7] 
För definitionen enligt Nationalencyklopedin, se avsnitt 1.1. 

 
Olyckskvot   ”Antal polisrapporterade olyckor per miljon axelparskilometer”. [8 ] 
 
Skaderiskklass   ”Skaderiskklassen är ett mått på hur stor skadeföljden på föraren och 

passagerarna blir vid en kollision. Klass A utsätter de åkande för 
minst påfrestningar.” [7] 

 
Trafikant ”Den som färdas eller eljest uppehåller sig på väg eller i fordon på väg 

eller i terräng samt den som färdas i terräng”. [7] 

Trafikverket ”En ny myndighet med uppgift att planera och utveckla ett effektivt och 
hållbart transportsystem. Bildades 1 april 2010 och ersätter Banverket 
och Vägverket”. [9] 

Vectura ”Vectura Consulting AB startades 1 januari 2009 och är en 
sammanslagning av Vägverket konsult och Banverket projektering.” 
[10] 

VGU Vägar och gators utformning. ”Är ett hjälpmedel för att utforma 
vägar och gator. Publikationen ges ut gemensamt av Vägverket och 
Svenska kommunförbundet.” [11] 

VTI  Statens väg- och transportforskningsinstitut. 

ÅDT Årsmedeldygnstrafik eller årsdygnstrafik.”Det under ett år 
genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon/dygn, 
axelpar/dygn eller gående/cyklister/dygn. Medeltrafikflödet per dygn 
för ett visst år”.[7]  

 
2+1-väg Väg som växelvis har ett eller två körfält i vardera 

körriktning. [12] 
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1.4 Avgränsningar 
I Sverige finns det mittbarriärer på flera olika typer av vägar, till exempel motorvägar, 
fyrfältsvägar, 2+1-vägar och 1+1-vägar. I detta examensarbete har avgränsning gjorts till 
att endast gälla mittbarriärer som används på motorvägar.   
 
Avgränsningar har också gjorts till att undersöka den upplevda säkerheten på fyra olika 
mittbarriärstyper, på fyra olika motorvägssträckor enligt nedan. De studerade 
vägsträckorna har alla ett trafikflöde över 10 000 fordon per dygn.  

 Bred mittremsa - E4:an genom Jönköpings län (mellan Hyltena och Värnamo) 

 Stålbalksräcke - Riksväg 40 mellan Borås och Göteborg 

 Stållineräcke - E4:an mellan Mjölby och Linköping 

 Betongbarriär - E4:an mellan Norsholm och Norrköping 

Undersökningen avser hur säkerheten upplevs vid barmark. 

 

1.5 Disposition  

Rapporten är upplagd med först ett kapitel med beskrivning av metoder och 
genomförande för litteraturstudien och undersökningen. Efter det beskrivs motorvägens 
historia samt de vanligaste mittbarriärerna som finns idag. För att ha en grund att relatera 
resultatet av undersökningen till, belyses olyckstyper och också olyckstatistik på valda 
vägsträckor. Till sist finns en kort beskrivning av hur förarutbildningen ser ut idag med 
avseende på trafiksäkerhet och mittbarriärer. 

Resultatet består av erhållet resultat från undersökningen, för att sedan följas av 
diskussion och slutsats. 
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2 Metodik och genomförande 
Metodiken för insamlande av fakta och information om historien kring och den tekniska 
utformningen av mittbarriärer utgörs av en litteraturstudie. För att sedan undersöka hur 
trafikanter upplever säkerheten på motorvägar görs en undersökning.  

 

2.1 Litteraturstudie 
Litteratur om mittbarriärer finns främst i publikationer från Vägverket och VTI. Det 
finns få böcker om ämnet så därför har också till viss del använts produktinformation 
från tillverkare och dagspress. 

2.1.1 Källkritik 

Vid arbete med rapporter som ett examensarbete krävs att författarna förmedlar ett 
korrekt och representativt faktainnehåll. Litteraturstudien är främst baserad på rapporter 
och publikationer från Vägverket och VTI. Även en hel del litteratur om statistik och 
forskningsmetodik har använts.  

Källkritik kan enligt Befring delas upp i tre moment:[13] 

 Är källan nära eller i avlägsen tid? Är källan primär eller sekundär?    

 Upphovspersonens avsikt med materialet? Trovärdigt, fiktion eller ren 
missuppfattning? 

 Är källan tillförlitlig?  

Avsikten med examensarbetet är att använda aktuell litteratur och information. Det har 
dock inom områden som t.ex. motorvägshistoria varit svårt att hitta nya böcker och 
rapporter. Vi har där det är möjligt använt primärt material från det senaste decenniet, 
men ibland gjort avsteg från det, då det inte funnits annat att tillgå.  

För att illustrera exempel på olyckor har dagspress använts som källa. Informationen är 
sekundär och inte vetenskapligt belagd, men avsikten är att belysa exempel på tragiska 
olyckor, hellre än att befästa att det är en typisk olycka. 

Avsikten och motivationen hos upphovspersonen att förmedla ett trovärdigt och korrekt 
material är också en fråga som måste ställas. Forskningsrapporter bedöms vara källor 
med god vilja att förmedla detta. Även de böcker och publikationer som studerats anses 
ha denna kvalité.  

Tillförlitligheten hos rapporter från myndigheter som Vägverket och forskningsinstitut 
som VTI och liknande källor betraktas som god. Undantag är dagspress och eventuellt 
tillverkares egna produktblad. 
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2.2 Undersökning av upplevd trafiksäkerhet 

Metodiken för vår undersökning av upplevd säkerhet beskrivs i nedanstående kapitel. För 
att erhålla ett gott resultat av undersökningen måste hänsyn tas till val av metod, val av 
kvantitativ eller kvalitativ studie, urval, validitet och reliabilitet, variabler samt ett 
eventuellt bortfall.  

2.2.1 Undersökningsmetoder 

Det finns fyra olika metoder att använda sig av för att få in underlag vid undersökande 
arbete: Intervju, enkät, observation och läsning.[14] Valet av metod bestäms av faktorer 
såsom kostnad, tid och kompetens.  
 
Intervju 
En intervju tar allt från några minuter och uppåt att genomföra. För att erhålla en hög 
kvalité ska intervjuaren inte ställa ledande frågor och vara helt objektiv. Fördelar med en 
intervju är att den information som erhålls är ofta mer omfattande än själva kärnfrågan. 
En intervju liknar ett samtal, där en eller flera svarar på frågor och diskuterar kring olika 
frågeställningar. Den intervjuade kan tala fritt och möjligheten finna att ställa följdfrågor.  
Intervjun kan också vara mer styrd med frågor som ska besvaras på ett enklare sätt. En 
fördel med intervju är att språkliga hinder kan överbryggas och att den intervjuade kan få 
möjligheten att förklara sina svar. Nackdel kan vara att svaren blir svårare att tolka och 
det kan vara svårt att sammanställa ett entydigt svar bland de som blivit intervjuade.[14]  
 
Enkät 
Med begreppet enkät menas i Sverige vanligtvis en skriftlig förfrågan som ställs till 
enskilda eller till grupp. En enkätundersökning är fördelaktig när många ska frågas och 
när det ska gå snabbt att få in svar.  Dock finns ingen möjlighet till följdfrågor och 
frågorna måste vara utformade så att de inte går att misstolka. Resultatet kan användas 
för statistisk bearbetning beroende på utformning och urval.[14] 
 
Observation 
Observation är undersökningsmetod som innebär att händelser, beteende och reaktioner 
iakttas och registreras. Mätinstrumentet består av den person som observerar genom att 
till exempel lyssna, känna och titta.[13] Det är en metod för betraktande av det som sker 
”här och nu” och det finns ingen möjlighet till att få uppgifter om orsaker till händelser 
eller få reda på varför något sker. Den som observerar bör ha god kunskap om 
kroppsspråk och andra sätt att uttrycka sig på.[14]   
 
Läsning 
Den vanligaste metoden för att erhålla svar på frågor vid en undersökning och göra 
datainsamling är att söka svar i texten; i litteratur och andra skriftliga medier. Metoden är 
så vanlig att vi enligt Kylén [14] faktiskt glömmer bort att det är en undersökningsmetod.  

 



Metodik och genomförande 

7 

Val av undersökningsmetod 
Med hänsyn till resurser, tid och kunskap har vi valt att utföra undersökningen som en 
enkätundersökning. Enkäten utformas med frågor och svarsalternativ, se Bilaga 1. 
Enkäten omfattar 10 frågor fördelade på 3 sidor. Eftersom undersökningen utförs direkt 
på plats finns möjlighet för de tillfrågade att ställa frågor om oklarheter framkommer. 
Enkätens utformning utformades med hjälp av statistiker från Vectura. Vi har också 
använt VTI:s enkätundersökning om ”Utvärdering av alternativ 13 m väg” [15] som källa 
vid formulering av frågorna. Vi har även citerat frågor från denna undersökning. 

2.2.2 Kvantitativ eller kvalitativ? 

Ett val att ta ställning till är om undersökningen ska utföras som en kvalitativ eller 
kvantitativ studie. Förenklat kan sägas att en kvantitativ undersökning handlar om siffror 
och svarar på frågan hur många? Även om ord som mer, fler och länge används så rör det 
sig om en kvantitativ studie. En kvalitativ studie ger mjukdata såsom varför?  I praktiken 
så är det vanligast med undersökningar som är en blandform mellan kvantitativ och 
kvalitativ natur.[16][17] Båda delarna ger enligt Svenning [17] ett bidrag till resultatet.  

Valet att använda en kvantitativ undersökning har grundats på tidsbegränsningen, 
resurserna och målet att få in resultat som leder till svar på frågeställningarna. Dock ingår 
det också kvalitativa inslag i studien, i form av frågor om beteende och reaktioner.  

2.2.3 Urval 

Då det är både ekonomiskt och fysiskt omöjligt att fråga alla trafikanter om deras åsikter 
och syn på mittbarriärer, måste ett urval göras.  

Ska undersökningen vara statistiskt säkerställd måste urvalet ske helt slumpmässigt. I 
detta examensarbete kommer inte resultatet att bli statistiskt säkerställt och motiveringen 
till detta är:  

1) En statistiskt säkerställd undersökning kräver resurser och tid som inte finns att 
tillgå och då är inte ett slumpmässigt urval motiverat.  

2) Undersökningen baseras på att de tillfrågade har kört på en sträcka av 
motorvägen med mittbarriär och har den färskt i minnet. 

Vi väljer istället att använda ett selektivt urval, som främst används i kvalitativa 
studier.[17] 

Urvalet har diskuterats och utformats i samråd med statistiker från Vectura [18] och 
genomförs enligt följande: 

 Storleken på urvalet är 320 personer. Detta baseras på att antalet måste 
överskrida 300 personer för att få ett så representativt resultat som möjligt. 320 är 
delbart med 4 stycken utvalda sträckor, varför detta antal väljs. 

 Undersökningen utförs genom att var 3:e trafikant som stannar på vald plats 
längs motorvägen, tillfrågas om deltagande i undersökningen. Att välja var 3:e är 
slumpmässigt för att eftersträva ett statistiskt urval av de människor som 
trafikerar motorvägen.   
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Det finns alltid ett urvalsfel vid undersökningar då inte hela populationen eller som i 
förestående fall, användarna av motorvägen kan medverka. Användandet av ord som 
ungefär, omkring och i stora drag medför en korrektion av resultatet med hänsyn till 
urvalsfelet.[19]   

2.2.4 Studerade vägavsnitt 

Undersökningen utförs på rastplatser och bensinstationer längs fyra motorvägssträckor i 
södra Sverige. Dessa fyra sträckor är likvärdiga och representerar fyra olika utformningar 
på mittbarriären. En sträcka med bred mittremsa, en med stålbalksräcke, en med 
stållineräcke samt en med betongbarriär. 

Bred mittremsa: E4:an mellan Hyltena och Värnamo 

Stållineräcke:  E4:an mellan Mjölby och Linköping 

Stålbalksräcke: Rv 40 mellan Borås och Landvetter 

Betongbarriär: E4:an mellan Norsholm och Norrköping 

Motorvägssträckorna har valts i samråd med personal på Vectura och Trafikverket. 
Sträckorna har en ÅDT på över 10 000 f/d och en hastighetsgräns på minst 110 km/h. 
Själva platserna för undersökningen har också diskuterats med personal från Vectura. 
Detta för att möjliggöra en lättillgänglig och säker plats där många fordon passerar.  

2.2.5 Variabler 

En undersökning har som syfte att avspegla verkligheten. I en kvantitativ studie bryts 
verkligheten ner i variabler. Vid tolkning av resultatet från undersökningen kan 
variablerna sedan hjälpa till att beskriva verkligheten, oftast med hjälp av diagram.[17]  

Vid kvantitativa studier används oftast kvalitativa variabler, sådana som beskriver en 
kvalité till exempel kön eller nationalitet.[20] Variablerna i vår undersökning är valda till 
kön, ålder, antal år med körkort, fordon trafikanten kör mest, fordon trafikanten kör idag 
samt antal mil trafikanten kör per år. 

2.2.6 Enkätens utformning 

Enkäten består som tidigare nämnts av tre sidor med tio frågor. De första sex frågorna 
omfattar de variabler som valts att användas. Efter det följer frågor som ska ge svar på 
våra frågeställningar.  

Enkäten innehåller också en fråga som avser sträckan trafikanten nyss har kört på. För att 
få ett jämförbart resultat ställs sedan samma fråga igen men som då istället avser de andra 
tre typerna av mittbarriärer. För att detta ska vara möjligt visas samtidigt bilder med alla 
mittbarriärstyper. Det är på grund av detta som enkäten skiljer sig åt beroende på vilken 
sträcka vi står på.  

Enkäten som bifogas i Bilaga 1 är från sträckan mellan Hyltena och Värnamo, den med 
en mittbarriär utformad som bred mittremsa. Bilderna bifogas som Bilaga 2. 
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2.2.7 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet används vid kvantitativa undersökningar. Detta för att 
bedöma resultatets tillförlitlighet och om svaren är relevanta för den ursprungliga 
frågeställningen.  

Med reliabilitet avses om resultatet är tillförlitligt och reproducerbart, dvs. om 
undersökningen skulle göras om vid ett senare tillfälle fås då samma resultat? 
Förutsättning är att inga förändringar har skett i förfrågningen och i variablerna.[13] 

Innebörden i validitet är att mäta det som avses. Är resultatet av en undersökning 
relevant för frågeställningen så innebär detta en hög validitet.[16]  

2.2.8 Bortfall 

Det förekommer nästa alltid någon form av bortfall i en enkätundersökning. Bortfallet 
kan delas i två delar, dels det externa bortfallet och dels det interna bortfallet. Det externa 
bortfallet är det antal av de tillfrågade som väljer att inte delta i undersökningen. Med det 
interna bortfallet menas de frågor i enkäten som inte besvaras, kanske på grund av 
tolkningsproblem eller att de tillfrågade glömmer att svara på en del frågor. Blir bortfallet 
stort måste kanske undersökningsmetoden ifrågasättas.[21]   

 

 



Motorvägen  

10 

3 Motorvägen 
I Sverige finns idag 188 mil motorväg. I detta kapitel beskrivs historien kring motorvägen 
samt hur motorvägar utformas idag. 

 

3.1 Motorvägens historia 
I början av 1900-talet, då Sverige omvandlades från jordbruksland till ett modernt 
industriland, uppkom vägnätets stora utveckling. Vägarna har sedan dess setts som 
komponenter i ett transportsystem med flera hierarkiska nivåer. Bilismens genombrott på 
1920-talet ställde nya krav på planering, byggande och underhåll.[22]  
 
På 1950-talet införs i vägprojektering nya geometriska begrepp. Med Tyskland som 
förebild skapades vägar med mjukare linjeföring, med övergångskurvor utformade som 
klotoider. Rätt linjeföring, anpassning till landskapet och samtidigt god standard på vägen 
kommer mer och mer i fokus. Den ökande trafikmängden resulterade inte bara i fler 
fordon utan också i högre laster som vägarna fick bära. För att undvika bärighetsskador 
var det tvunget att dimensionera vägarnas överbyggnad på ett bättre sätt.[22][23] 
 
Tyska motorvägar var en förebild vid anläggandet av motorvägar i Sverige. Även om allt 
mer asfaltbeläggning användes öppnades 1953 den första motorvägen i betong, som då 
kallades autostrada, mellan Malmö och Lund.[24] 
 
Under 1960-talet byggs flera motorvägar i Sverige, främst mellan större städer. Bland 
annat invigdes motorvägen Vätterleden norr om Huskvarna och Essingeleden genom 
Stockholm. Vid den tiden var den totala längden av motorvägar 54 kilometer. 1967 
övergår Sverige till högertrafik och hastighetsbegränsning på motorvägar blir då 130 
km/h. [22] [24] 
 
Vägbyggandet under 1970-talet sjönk på grund av kritik mot massbilismen och 
bashastighet på motorvägen sänks till 110 km/h. Under 1980-talet började det igen att 
byggas vägar utanför samhällena. Antalet nya vägsträckor var få men det skedde en 
ständig förbättring av befintliga vägar. Antalet kilometrar på motorvägarna fördubblades 
från 1960 och år 1989 överskreds 100 mil. [22] [24] 
 
Anläggandet av motorvägar tog fart under 1990-talet då motorvägsnätet uppgick till 103 
mil. Vägverket har också börjat lägga ännu mera tyngd på vägarkitektur. [22] [24] 
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3.2 Motorvägen idag 
Vid anläggning av dagens motorvägar ställs väldigt höga krav på säkerhet, teknisk 
utformning och arkitektur. Detta är krav som ställs av Trafikverket och beskrivs väl i 
VGU.  
 
Enligt VGU ska en nybyggd motorväg ha en normal bredd på 21,5 eller 18,5 meter och 
en referenshastighet på 110 km/h, se tabell 1. 
 
Vid dimensionering av motorvägar väljs typsektion med hänsyn till dimensionerande 
trafiksituation och ÅDT. 
 
  

 SEKTION 
VÄGBANA 

MITTREMSE 
BREDD 

TOTAL 
BREDD m 

Normalstandard V2,0  K7,0  Vm0,5 ≥2,5 (normalt icke 
belagd med mitträcke) 

21,5 

Låg standard V2,0  K6,5 1,5 (belagd med 
mitträcke) 

18,5 

Tabell 1 Typsektion för fyrfältiga motorvägar på landsbygd [25] 
 
 

 
Figur 1. Typsektion för motorväg med normal standard [25] 

 
 

 
Figur 2. Typsektion för motorväg med låg standard [25] 
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4 Mittbarriärer 
Vid projektering av nya vägar ställs stora krav på säkerhet. I detta skede övervägs olika 
alternativ på hur vägområdet ska se ut. Olika lösningar provas såsom olika typer av 
sidoområden, släntlutningar men också olika sorters mittbarriärer och mitträcken. Ofta 
när motorvägar byggs finns begränsade möjligheter för att projektera fram det säkraste 
möjliga alternativet. Istället väljs då att införa olika sorters barriärer som sätts i 
motorvägens mittremsa eller vid vägkanterna.  
 

4.1 Allmänt 
Separering av trafiken i olika körriktningar är grundtanken med mittbarriärer. Vid 
utplacering av barriär har trafiksäkerhet största prioritet, men den ekonomiska aspekten 
vägs också in. [26] En av de viktigaste frågorna som ställs vid val av barriär är dess 
påverkan vid kollision. Idén är att barriären ska placeras på sådant sätt att den inte utgör 
stor skada för avkörande fordon och samtidigt undvika större personskador. Krav som 
Trafikverket har på räcken beskrivs i VGU.  
 
Barriärstyper som idag används som mittbarriärer på motorvägar måste vara godkända 
och uppfylla alla krav som Trafikverket ställer. Idag finns det många fabrikat som 
uppfyller dessa krav. De olika barriärerna har både sina nackdelar och fördelar. Typen 
väljs oftast med hänsyn till hastighet, ÅDT, drift och underhåll och klimat men samtidigt 
ska valet skapa enhetlighet och ett estetiskt utformat vägrum. [26] 
 
Barriärens/räckets historia sträcker sig inte långt tillbaka i tiden. Anvisningar för 
uppsättning av vägräcken i mittremsan på motorvägar infördes för första gången 1975. 
Anvisningarna gjordes genom analys av trafiksäkerhetsvinsterna med vägräcke jämfört 
med anläggningskostnaderna. Historiskt sett har utländska erfarenheter vid uppsättande 
av vägräcke i mittremsa varit grundläggande för bedömningen av trafiksäkerhetsvinsterna 
på svenska vägar.[27]  
 

4.2 Funktionella egenskaper 
Behovet av mittbarriärer på motorvägar motiveras med säkerheten vid avkörning för 
både förare och passagerare. Barriären sätts i mitten för att förhindra mötesolyckor men 
också att samtidigt förhindra kollision med oeftergivliga föremål eller vältning. Barriärer 
skall alltid förekomma då mittremsans bredd inte överstiger 13 m.[7] Nuförtiden 
kompletteras även breda mittremsor med räcken.[5] 
 
Med hjälp av erhållna resultat vid provning av barriärer enligt SS-EN 1317-1 och -2 men 
också från ”Regler för sidoplacerade räcken” [28] erhålls trafiksäkerhetskrav för räcke. 
Val av mittbarriär görs med hjälp av kapacitetsklass, skaderiskklass och arbetsbredd. De 
ska ha egenskaper att hålla kvar påkörande fordon på väg- eller brobanan. De utformas 
också på sådant sätt att påkörningsvinkel och kollisionsenergin hålls nere och att tunga 
fordon hålls tillbaka på vägbanan. Placeringen av barriären skall vara utförd på sådant sätt 
att ett avkörande fordon håller sina fyra hjul i marken vid träff. [7] 
 
Släntlutningar där mittbarriären placeras får inte överstiga lutningen 1:6 och markytan 
skall vara körbar. Placeringen av barriären kan vara direkt längs med eller på ett visst 
avstånd från vägbanekanten. Det finns både fördelar och nackdelar med sådana 
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placeringar. Då barriären placeras på ett visst avstånd från vägbanekanten kan dess 
funktion bli nedsatt. Detta kan inträffa på grund av att fordonet kan hinna få en större 
påkörningsvinkel och samtidigt kan fordonet också träffa barriären på en annan höjd. 
Vid en sådan placering minskar den visuella ledningen och barriären kan även vara dold 
under snövallar. Det förekommer då en större risk för överkörning som kan medföra 
mötesolyckor. Samtidigt har den här varianten sämre funktion för tunga fordon.[7] 

Placerar man barriären närmare vägbanekanten kan man få en bättre kontroll över hur 
fordon träffar den vid en påkörning. Troligtvis fås mindre påkörningsvinkel och fordonet 
behåller markkontakt vid påkörningen. Effekten blir också bättre på tunga fordon.[7] 
 
Kriterier för val av mittbarriärer beskrivs i VGU. Det första och det viktigaste är det 
funktionella kravet. Det ställs krav på kapacitetsklass, arbetsbredd och eventuellt 
skaderiskklass. Under funktionella krav skall hänsyn tas till variation av arbetsbredd, till 
exempel vid passage av närliggande oeftergivliga föremål såsom brofundament, möjlighet 
att utföra anslutningar av barriärens ändar samt acceptabla övergångar till existerande 
räcken. [7] 
 
Det ställs stora krav på drift- och underhållskostnader. Reparationer efter påkörning, 
tillgång till och kostnader för reservdelar, samhällsekonomiska kostnader, 
snödrevspåverkan och möjlighet att öppna mittbarriären vid exempelvis 
beläggningsunderhåll är bara några av kraven som ställs av Trafikverket. [7] 
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4.3 Bred mittremsa 

Bred mittremsa kallas den mittbarriär som är utformad som ett grönområde mellan 
körriktningarna. Där planteras ofta buskar och annan växtlighet som minskar risken för 
bländning. Dock planteras inte buskar kontinuerligt för att trafikanten ska se mötande 
fordon och bli påmind om vilken typ av väg han/hon kör på. 

 

 
Bild 1: Bred mittremsa [29] 

 

4.4 Stålbalksräcke 
Stålbalksräcke är ett av de vanligaste räckena som finns i Sverige. Det är tillverkat av 
varmförzinkat stål som ger en lång livslängd. Räcket är flexibelt och kan anpassas för 
olika trafiksituationer. 

4.4.1 W-profil 

W-profil är den vanligaste sorten av stålbalksräcke som används på motorvägar. Räcket 
placeras på stolpen med centrumavstånd på 550 mm över vägbana. Stolpavstånd kan vara 
2 meter, 1.33 meter eller 4 meter. [26] [30] 
 

 
Bild 2: W-profil [31] 
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4.5 Stållineräcke 
Sedan 20 år tillbaka har stållineräcken använts på svenska vägar. De blev vanligare i slutet 
av 1990-talet då 2+1-vägar byggdes.[30]  
 
Idag finns det många olika fabrikat av stållineräcken. Alla stållineräcken som används 
skall uppfylla Trafikverkets krav för att få användas på statliga vägar. 
 
Fördelar med stållineräcket är att de är lätta att montera och enkla att öppna vid 
uttryckningar. Nackdel är att stolparna går av vid påkörning. Stållineräcket får inte 
placeras inom vattenskyddsområden på grund av risk för sönderrivna bränsletankar. Vid 
påkörning har stållineräcket till uppgift att fånga upp fordonets rörelseenergi. [26][30]  
 

4.5.1 Safetyline 

Ett stållineräcke som är godkänt av Trafikverket är Safety line. Det är lämpligt att 
använda som mitträcke på motorvägar, 2+1 vägar men också som sidoräcke. Räcket är 
utformat med tre eller fyra stållinor beroende på typ av fundament vilket utformas på 
olika sätt för anpassning till olika markförhållanden. Vid räckets början och slut används 
prefabricerat betongfundament med ingjutna varmförzinkade linfästen. Stolparna för 
mitträcket monteras i prefabricerade stolpfundament. Räckena uppfyller krav för 
kapacitetsklass N2 med arbetsbredd W4 för stolpavstånd på 1,3 m. [32] 

 

 

 
Bild 3: Safety line [32] 

 

 

 

 

 

 



Mittbarriärer  

16 

4.5.2 Cable safety system CASS 

CASS är ett nytt system som är konstruerat och utvecklat med hänsyn till brister hos 
existerande system. Stolpens rundade form ger ökad säkerhet för oskyddade trafikanter 
(motorcyklister). Skärningar i stolpen är konstruerade för att få bättre samverkan mellan 
linorna vid påkörning. Vid början och slut installeras betongfundament med eller utan 
linfäste och stolparna monteras på stålfundament eller fotplattor. Räcket är testat för 
kapacitetsklass N2 med arbetsbredd W6. [33] 
 

 
Bild 4: CASS räcke [ 33] 

 

4.5.3 Safence 

Safence-räcket är godkänt att användas som mitträcke på motorvägar och 2+1 vägar. Det 
finns konstruktioner med tre eller fyra stållinor. Vid räckets början och slut används 
prefabricerade eller platsgjutna ankare. Stolparna monteras på stolpcylindrarna, stålhylsor 
eller monteringsplattor t.ex. över broar. Höjder på de två konstruktioner varierar, det vill 
säga vid konstruktion med tre linor placeras den högsta linan på 670 mm höjd och med 
fyra linor på 720 mm höjd. Räcket är testat för kapacitetsklass N2 med arbetsbredd W5 
och W6. [34] 
 

 
Bild 5: Safence räcke [34] 
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4.5.4 Brifen 

Brifen är ett system som används som mitträcke på motorväg eller på 2+1 väg och är 
konstruerat med tre eller fyra linor. Brifen är konstruerat med två stållinor som korsar 
varandra mellan stolparna vilket gör att friktionen vid påkörning ökar mot stolpen. 
Räcket är testat för kapacitetsklass N2 med arbetsbredd W4 och W5. [30] 
 

 
Bild 6: Brifen räcke [29] 

 

 

4.6 Betongbarriär 
I början av 80-talet har betongbarriären börjat användas. Till skillnad från stållineräcket 
har betongbarriären ett robust utseende. Vid montering kräver betongbarriären mer 
arbetsutrymme. Till skillnad från andra barriärer/räcken behöver inte betongbarriären 
repareras. Detta medför en lägre kostnad trots ett möjligt högre inköpspris. 
Betongbarriären behöver inte förankras i beläggningen och på så sätt undviks skador på 
ledningar som möjligen är placerade under överbyggnaden.[26] [30] 

4.6.1 Gplink 

Gplink 2,0 är en betongbarriär som används som mittbarriär idag, men också som 
sidobarriär. Produkten har funnits på marknaden i ca 10 år och används som temporär 
och permanent lösning och den har förmågan att mjukt fånga upp påkörande fordon. 
Indragna fötter möjliggör enkel vinterväghållning men minskar också risken för 
vattensamlingar. Den är enkel att montera och lyfta vid beläggningsarbeten. Gplinken har 
en uppskattad livslängd på 50 år och kapacitetsklass N2 med arbetsbredd W4.[30] [35] 
 
 

 
Bild 7: Gplink [35] 
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4.6.2 S:t Eriks 

Betongbarriärer av typen S:t Eriks tillverkas som 4 m långa element som kopplas ihop 
med hjälp av en IPE-profil som tar hand om kraftöverföringen vid påkörning. 
Barriärelementen är testade enligt trafiksäkerhetskraven och uppfyller kapacitetsklass N2 
(för hastighet 90 km/h) med arbetsbredd W4. Elementen tillverkas med möjlighet för 
montering av belysningsstolpar eller avslutningselement. [30] [36] 
 

 
Bild 8: S:t Eriks [36] 

 
 

4.6.3 Flex bloc 

Flex bloc tillverkas av frostresistent och underhållsfri betong. Den är snabbmonterad 
med hjälp av en enkel kopplingsdetalj av stål. Blockens olika långsidor möjliggör god 
anpassning till vägkurvor. Eftersom blocken inte har förankring i marken uppkommer 
förflyttning i sidled vid kollision. Utformningen med den djupa skåran på sidan hindrar 
fordonet att klättra uppför barriären. Elementen har kapacitetsklass N2 med arbetsbredd 
W5. [37] 

 
Bild 9: Flex bloc [37] 
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4.6.4 Tric bloc  

Tric bloc är en barriär som är utformad på sådant sätt att den förhindrar fordonet att 
klättra upp och komma över på andra sidan av barriären. Vid kollision förflyttas blocket i 
sidled. Den är tillverkad av underhållsfri betong med stålkopplingar som möjligtgör enkel 
montering och utbyte. Smala fötter i botten gör att vatten lätt passerar under som i sin 
tur förhindrar vattenplaning. Elementen har kapacitetsklass N2 med arbetsbredd W5. 
[38]  

 
Bild 10: Tric bloc [38] 

 
 

4.7 Val av mittbarriär 
En aspekt som kan vara avgörande vid val av mittbarriär är hur väl barriären passar med 
miljön och landskapet. I städer kanske betongbarriär gör sig bättre än på landsbygden, 
där stållineräcke som är smäckrare kan passa. Förslagsvis skulle betongbarriärer kunna 
”mjukas upp” med lågväxande buskar såsom görs i Tyskland.[39]    
 
En annan aspekt är vad som vill uppnås med mittbarriären, förutom att förhindra 
mötesolyckor. En fördel med stållineräcke är ju till exempel att bilen fångas upp av 
vägräcket och studsar inte ut i vägbanan igen.[40]  

 

4.8 Attityder    
År 1998 och 1999 gjordes det en omfattande attityd- och enkätundersökning avseende 
utformningen av E4 på sträckan Gävle-Axmartavlan. Vägsträckan är en så kallad 
alternativ 13 meters väg, utformad som en 2+1-väg. Som mittbarriär används främst 
stållineräcke. Undersökningens syfte var att få fram eventuella förändringar hos 
bilförarna angående uppfattning och attityd till trafiksäkerhetslösningar med 
vägutformningar som 1+1-väg, målad 2+1-väg samt främst 2+1-väg med stållineräcke. 
För att erhålla gott resultat användes vägkantsintervjuer, brevenkät till bilägare i 
Gävleregionen samt gruppintervjuer till berörda myndigheter och företag, t.ex. NTF och 
driftentreprenörer. Första året var det endast en minoritet, 0,3 %, som föredrog 2+1-väg 
med stållineräcke. Samma tidpunkt året efter ställdes samma frågor igen och resultatet 
visade sig klart förändrat, hela 40 % av de tillfrågade var nu positiva till mitträcket.[15] 
 
Denna attityd stöds också med resultatet från 2009 års trafiksäkerhetsenkät som 
Vägverket utfört. Undersökningen visar att 80 % av de tillfrågade anser att ”alla större 
vägar borde förses med mitträcken för att förhindra möteskollisioner” [41]. Attityden till mitträcken 
har alltså gått från övervägande negativ till starkt positiv på bara några år.   
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5 Trafiksäkerhet  
Det är Trafikverket som har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige.[41] 
Trafikverket ska arbeta med förebyggande åtgärder avseende på olyckor och skador. 
Säkerheten för de mest utsatta i trafiken ska vara styrande för val av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Målet är också att hastigheten, fordonens tekniska 
standard och vägars utformning och kvalitet ska anpassas till miljön och främja 
trafiksäkerheten. Transportsystemet ska även vara utformat med hänsyn till samhällets 
sårbarhet.[42] 
 

5.1 Historia 
Redan på 30-talet debatterades trafiksäkerheten i Sverige och 1934 grundades NTF, 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.[43] Det var dock inte förrän på 70-
talet som organisationen fick sin rikstäckande funktion som den har idag.  
Debatten kring trafiksäkerheten drevs också av andra aktörer såsom Motormännens 
Riksförbund. De var speciellt pådrivande i frågan om hastighetsbegränsning på vägarna 
och drev kampanjer för att trafikanterna skulle sänka sin fart. Efter beslut i riksdagen 
infördes hastighetsbegränsning 1967, när omläggning gjordes från vänster- till 
högertrafik.[43]    
Trafiksäkerheten beror också på standarden på fordonen och 1964 började AB Svensk 
Bilprovning med frivilliga besiktningar. Detta år var det över 1200 personer som dödades 
i trafiken och det är den högsta siffran i svensk historia. Efter att besiktningarna blev 
obligatoriska 1965 sjönk antalet dödsolyckor kraftigt. Åren efter övergången 1967 från 
vänster- till högertrafik ökade olyckorna något för att sedan stadigt sjunka. [43] År  
2009 dödades 355 personer och ca 3500 skadades allvarligt i trafiken.[41] 
 

5.2 Nollvisionen 
1997 beslöt riksdagen att Nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i 
Sverige. Nollvisionen är en bild av ett framtida scenario där ingen människa dödas eller 
skadas allvarligt i vägtrafiken. Det är enligt Nollvisionen oacceptabelt att människor 
förolyckas eller invalidiseras. ”Den enda acceptabla siffran för antalet trafikdödade och allvarligt 
skadade är noll.”[44] 
 
Nollvisionen innebär en ny syn på arbetet med trafiksäkerheten. Ansvariga för 
trafiksäkerheten är nu vägutformare, väghållare, fordonstillverkare, politiker, 
myndigheter, polisen m.fl. Den enskilde trafikantens uppgift är att följa de lagar och 
bestämmelser som gäller. Tidigare lades gärna all skuld på just den enskilde 
trafikanten.[44]  
Nollvisionen utgår från att människans förutsättningar och egenskaper styr 
vägutformningen och funktionaliteten. Behovet kan bland annat uttryckas i arbetet med 
mötesseparering med mittbarriärer. I en analys av NTF år 2007 fastslås att ca 600 liv har 
sparats i trafiken sedan införandet av Nollvisionen.[45] 
 
För att effektivisera trafiksäkerhetsarbetet beslöt riksdagen 2009 om införandet av nya 
etappmål och ett nytt systematiskt sätt att arbeta. Etappmålet innebär en halvering av 
antalet dödade mellan åren 1997-2020, samt en minskning av antalet allvarligt skadade 
med 25 %.[46] 
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5.3 Olyckor 
När de första motorvägarna byggdes i Sverige anlades de med en 4 meter bred mittremsa 
som skilde körriktningarna åt. [42] Sedan 1975 rekommenderar dock Vägverket att 
motorvägar ska separeras med bred mittremsa (större än 12 meter) eller smal mittremsa 
med mittbarriär. Bredden 12 meter kommer från studier gjorda på hur långt bort ett 
fordon hamnar vid en avkörningsolycka. Ur en olycksundersökning 1983-1989 drogs 
slutsatsen att den breda mittremsan sannolikt är sämre trafiksäkerhetsmässigt än 
mittbarriärer med till exempel stålbalksräcke. Jämförs en smalare mittremsa med 
mittbarriär med den gamla 4 meter breda mittremsan, så visar det sig att den gamla 
mittremsan har en 20 % högre olyckskvot än den med mittbarriär.[39] 
 
VTI har på uppdrag av Vägverket gjort en för- och efterstudie på de motorvägar som 
under åren 1994-1997 fick stållineräcke som mittbarriär. Ur resultatet konstaterades att 
mötesolyckor i stort sett eliminerats. Personskadeolyckorna minskade med 16 % och 
antalet skadade minskade med 11 %. Dock uppmärksammades att antalet 
polisrapporterade olyckor ökade med 20 %. Enligt studien kan detta bero på att 
körbanebredden minskat och att hastigheten bibehållets. Mitträcket medför också en 
ökning av egendomsskada vid påkörning. Utan mitträcket kunde också en olycka tidigare 
avstyras genom att utnyttja det område där mitträcket är placerat.[47]  
 
I Trafikverkets publikation ”Effektsamband för vägtransportsystemet” sammanfattas att 
”mittremsor med räcke bedöms vara ca 5 % bättre än breda mittremsor vid normala 
trafikflöden”.[42] 
 
Det finns i studien en klar tendens att dödsolyckorna har minskat. Delvis förklaras detta 
genom att ”före-åren” hade betydligt färre antal dödade än förväntat. På E4 i Jönköping 
märktes inga markanta förändringar när stållineräcken uppsattes och detta kan enligt 
studien ha berott på att sträckan redan har en bred mittremsa.[47]   
 
Mittbarriärer sätts upp för att förhindra mötesolyckor, men de kan också i sällsynta fall 
bidra till att olyckan tar en oväntad vändning. Söndagen den 24 januari 2010 förolyckades 
två personer i en tragisk olycka. På en bro över Nyköpingsån körde en personbil av 
vägen och ner i ån. Körriktningarna på bron är åtskilda med några meter från varandra 
och det är räcke uppsatt på båda sidorna. Orsaken till olyckan sägs vara att det rådde 
ishalka vid platsen för olyckan och att plogad snö bildat en vall mot mitträcket som i sin 
tur då fungerade som en ramp för bilen. Bilen fick sladd och körde upp över mitträcket 
och sedan ner i ån. [48] 
 
Att mittbarriärer sätts i samband med olyckor är inte första gången. 2005 inträffade en 
dödsolycka på Centralbron i Stockholm. Vid det tillfället bestod mittbarriären av en ca 
30-40 cm hög betongbarriär som också påstås ha fungerat som en ramp. En 
stadsjeepsliknande bil kolliderade med en lastbil i den södergående riktningen. Sedan 
studsade jeepen in i barriären och flög över till mötande trafiks körbana och 
frontalkrockade med en mötande bilist. Kritiker anser att olyckan skedde på grund av att 
mittbarriären var så låg. [49]  
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5.4 Olyckstyper 
Definitionen av en vägtrafikolycka är ”en händelse som inträffat i trafik på väg eller gata, där 
minst ett fordon i rörelse varit inblandat och som lett till person- eller egendomsskador”.[42] 
För att kunna redogöra för trafiksäkerhetssituationen inom vägtransportsystemet 
används informationssystemet STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition).  

STRADA är ett informationssystem med statistik över vägtrafikolyckor, baserat på 
uppgifter från både polis och sjukvård. Systemet infördes 2003 och till skillnad från 
tidigare rapportering är STRADA konsekvensbaserat. Detta innebär att olyckorna 
klassificeras med hänsyn till vilken konsekvens som olyckan medför. Som exempel kan 
nämnas att om en personbil försöker köra om en lastbil, men istället misslyckas och kör 
av vägen, så blir konsekvensen en singelolycka i STRADA. Före STRADA infördes 
klassades olyckorna efter orsaken och i detta exempel hade det då registrerats som en 
omkörningsolycka. [42][50] 
 
I STRADA delas olyckstyperna upp på ett antal standardolyckstyper: 
 

 Singel (S) (motorfordon) 

 möte (M) (mellan motorfordon) 

 omkörning (O) (mellan motorfordon) 

 upphinnande (U) (mellan motorfordon) 

 avsvängning (A) (mellan motorfordon) 

 korsande kurs (K) (mellan motorfordon) 

 vilt (W) (mellan fordon och vilt) 

 varia (V) (övriga) 

 fotgängare (F) (mellan gående och motorfordon) 

 cykelolycka (C) (mellan cyklist och motorfordon).  

 cykel-singel (G) olycka där motorfordon inte är inblandat, även olycka mellan fotgängare 
och cyklist) [42] 
 

Olyckorna klassificeras även med hjälp av skadegrad, dvs. vilken skada som olyckan 
medförde samt efter hur många som skadades. Skadegraderna delas in enligt följande: 
 

 Död (D): Död inom 30 dagar till följd av en trafikolycka. Även naturlig död ingår i 
den officiella trafikolycksstatistiken för perioden 1994 tom 2000. 

 Svårt skadad (SS): Person som till följd av en trafikolycka erhållit brott, krosskada, 
sönderslitning, allvarlig skärskada, hjärnskakning eller inre skada. Dessutom räknas som 
svår personskada annan skada som väntas medföra intagning på sjukhus. 

 Lindrig skada (LS): Övriga personskador till följd av en trafikolycka. 

 Egendomsskada (EF) [42] 
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5.5 Olycksstatistik på studerade vägavsnitt 

För att ta del av olyckor på valda sträckor gjordes ett uttag ur STRADA. Uttaget visar 
antalet olyckor som inträffat, olyckstypen samt skadegraden. Kortfattat sammanfattas 
uttaget nedan: 

Hyltena – Värnamo  
Söder om Jönköping, mellan Hyltena och Värnamo har motorvägen sedan den byggdes i 
början av 90-talet en bred mittremsa på 9-13 meter och på vissa platser över 13 meter. 
Här har det skett 2 st mötesolyckor sedan 1993, en inträffade år 1998 (LS) och en år 2005 
(SS). Båda olyckorna medförde personskador men inga dödade. 

Mjölby – Linköping 
På E4:an mellan Mjölby och Linköping, som byggdes på 70-talet, har det sedan 1993 
skett en svår mötesolycka år 1997. Motorvägen hade då inget stållineräcke, detta sattes 
upp senare på 90-talet.[5] 

Landvetter – Borås 
Den olycksdrabbade motortrafikleden mellan Landvetter och Borås hade mellan åren 
1993-1995 hela fem mötesolyckor. Vägen byggdes om till motorväg med stålbalksräcke 
år 1997 och det har sedan dess inte skett någon mötesolycka.[5]  

Norrköping 
På sträckan mellan Norsholm och Norrköping har det inte skett en enda mötesolycka 
sedan motorvägen byggdes i början av 90-talet. Motorvägen fick då betongbarriär som 
separerade körriktningarna.[5] Det ska påpekas att sträckan mellan Norsholm och 
Norrköping på 18 km inte är så lång som den mellan exempelvis Hyltena och Värnamo 
på ca 60 km. Dock har den det högsta värdet på ÅDT av de valda sträckorna, ca 20 000-
30 000 f/d.[51] 
 
I uttaget från STRADA redovisas fler olyckor än mötesolyckor och troligtvis är det flera 
som involverar påkörning på mittbarriärer/mitträcket. Dessa kan inte urskiljas i uttaget 
utan en djupare studie med information från Trafikverket behöver då göras.  
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6 Dagens förarutbildning 
Förarutbildningen idag innehåller enligt Vägverkets föreskrifter om kursplan t.ex. för 
behörighet B, fyra moment; 
 

1. Manövrering, fordon och miljö 
2. Körning i olika trafikmiljöer 
3. Resande med bil/ motorcykel i speciella sammanhang 
4. Personliga förutsättningar och mål. [52] 

I första momentet Manövrering, fordon och miljö ingår mål som syftar till ”att eleven skall lära 
sig manövrera sin bil och göra detta på ett säkert och miljövänligt sätt.”[52] 
Det ingår också att lära eleven att på ett realistiskt sätt förstå sin förmåga att göra detta på 
och att förstå sambandet mellan hur han/hon kör och påverkan på miljön. Vidare så 
handlar första momentet även om bland annat att kunna sitt fordons funktion och 
konstruktion. [52] 
 
Andra momentet Körning i olika trafikmiljöer syftar bland annat till ”att utveckla elevens 
förmåga att köra bil på ett säkert, omdömesgillt och miljövänligt sätt i samverkan med andra 
trafikanter, i olika trafiksituationer och under olika förhållanden. Momentet syftat också till att 
utveckla elevens förmåga att vara förutseende, upptäcka risker och att köra med sådana 
säkerhetsmarginaler att han eller hon inte blir inblandad i kritiska situationer.” [52]   
 
Resande med bil i speciella sammanhang, det tredje momentet, tar upp vikten av planering av 
sitt resande och hur det kan ske så miljövänligt som möjligt. Eleven får även kunskap och 
ska kunna redogöra för ”hur olika väglag och vägmiljöer påverkar förarbeteendet och 
trafiksäkerheten.”[52] 
Det fjärde momentet handlar om Personliga förutsättningar och mål. Här ska eleven ges 
kunskap om bland annat ”hur personliga livsförutsättningar och faktorer som kön, ålder, 
personlighet, attityd, livsstil och grupptillhörighet påverkar trafiksäkerheten.”[52] 
 
Dessa fyra moment ingår i den obligatoriska riskutbildningen som måste genomgås för 
att erhålla körkort för personbil. Riskutbildningen är sedan 2009 uppdelad i två delar: 
 

 Del 1: Alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt  

 Del 2: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. [53] 

Den första delen genomförs vanligtvis på trafikskolan och syftar bland annat till att lära 
eleverna att kunna inse risker med trötthet, alkohol mm och förstå konsekvenserna som 
det kan medföra. Riskutbildning 2 ska genomföras på en trafikövningsplats, vardagligt 
kallat halkbana, och syftar bland annat till att lära eleven att hantera sitt fordon på olika 
väglag och se hur typiska olyckor kan ske.[53]  
 
Innehållet i del 2 stämmer väl överens med det som anges i till exempel tredje momentet 
där målet är uppnått när eleven ”anpassar hastighet, placering och övrig körning utifrån de 
omständigheter som råder” samt ”identifierar risker i olika trafiksituationer och trafikmiljöer”. 
[52][54]  
 
Att köra bil eller motorcykel på väg med mittbarriär kräver att föraren kan anpassa sig till 
trafikmiljön och bedöma sin förmåga att på ett säkert sätt, utan risker för andra, köra sitt 
fordon. Trafikanten måste också kunna förutse risker med olika situationer som kan 
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uppkomma; Ska jag köra om eller kanske sänka hastigheten? Vad händer om jag kör in i 
betongbarriären? Eller i vajerräcket?   
 
I Jönköping sker Riskutbildning del 2 på TTC/Axamo Trafikövningsplats. 
Utbildningsmaterialet omfattar en film som bland annat visar hur en bil beter sig om man 
kör in i ett vajerräcke. Det brukar uppkomma en kort diskussion efter filmen om fördelar 
och nackdelar med mitträcken. Eleverna informeras då att det faktiskt är övervägande 
positiva effekter med separeringen. Detta på grund av att spontana vänstersvängar 
förhindras, medelhastigheten sjunker och att risken för mötesolyckor minskar.[55] 
 
För körkort för behörighet A, motorcykel, gäller att utbildningen ska innehålla samma 
fyra moment som för behörighet B, personbil.[54] Riskutbildning är också ett krav från 
Trafikverket och utbildningen är lik den som för personbil, skillnader är bland annat att 
manövrering av fordon på olika väglag skiljer sig åt.[56]  
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7 Resultat av enkätundersökning 
I detta kapitel redovisas resultatet av enkätundersökningar som gjordes på fyra utvalda 
sträckor. Kapitelindelningen följer frågornas ordning i enkäten, se Bilaga 1. 

7.1 Fördelning av deltagande 
 
Av de 320 stycken trafikanter som tillfrågades om deltagande i enkätundersökningen var 
208 stycken villiga att delta. Det externa bortfallet är alltså 35 %. Den interna bortfallet 
redovisas med svarsfrekvens på varje fråga. I tabellen nedan redovisas fördelningen över 
de deltagande i undersökningen. Där det är färre än 208 stycken deltagare har inte alla 
valt att svara på frågan. I de grupper där antalet deltagande understiger 10 stycken bör 
tillförlitligheten av resultatet tas med försiktighet. Resultatet blir mer representativt med 
ett högre antal deltagande.  
 
 

 Antal deltagande (st) 

Kön 

Man 177 

Kvinna 31 

Ålder 

18-25 år 16 

26-40 år 64 

41-65 år 104 

> 65 år 24 

Antal år med körkort 

< 3 år 5 

3-10 år 27 

>10 år 163 

Fordonstyp trafikanten kör mest 

Personbil 144 

Motorcykel 2 

Mindre lastbil/ minibuss 11 

Lastbil/ varubil 5 

Tung lastbil med släp 38 

Buss 8 

Fordonstyp trafikanten kör idag 

Personbil 129 

Motorcykel 2 

Mindre lastbil/minibuss 21 

Lastbil/ varubil 11 

Tung lastbil med släp 37 

Buss 8 

Antal mil/år trafikanten kör 

< 500 mil/år 6 

500-1500 mil/år 35 

1500-7000 mil/år 120 

>7000 mil/år 45 

Vet ej 2 

Tabell 2: Fördelning av antal deltagande 
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7.2 Viktigast för trafikantens säkerhetsupplevelse 
 
Frågan som ställdes till trafikanten var: 
 
”Rangordna de tre viktigaste faktorerna efter hur viktiga de är för din säkerhetsupplevelse? (Viktigaste 
faktorn får nummer 1)” 
 
Det framkom i undersökningen att frågan har misstolkats och resultatet har endast gett 
de tre vikigaste faktorerna, utan inbördes rangordning. Det erhållna resultatet redovisas i 
tabell 1, efter de bakgrundsvariabler som vi har valt att använda. Tabellen tar inte hänsyn 
till de som inte svarat på frågan.  
 
Svarsfrekvensen på frågan var 99 %. Detta omfattar även de trafikanter som har valt att 
endast markera ett svarsalternativ. Enligt de tillfrågade trafikanterna är följande faktorer 
viktiga för säkerhetsupplevelsen: 
 

 Väglag 

 Vägens bredd 

 Hastighet 

Anledningen till att frågan ställdes var att få reda på om mittbarriärer på motorvägen är 
viktiga för säkerhetsupplevelsen. Resultatet av undersökningen visar att den faktorn 
hamnar på en 4:e plats, det vill säga efter uppräknade faktorer. 
 
I de fall där det finns fler än tre markeringar har det varit jämnt mellan resultatet.  
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Kön 

Man  X X    X  

Kvinna   X    X X 

Ålder 

18-25 år  X X    X  

26-40 år  X X    X  

41-65 år  X X    X  

> 65 år   X    X X 

Antal år med körkort 

< 3 år  X X     X 

3-10 år  X X    X  

>10 år  X X    X  

Fordonstyp trafikanten kör mest 

Personbil  X X    X  

Motorcykel X X X  X   X 

Mindre lastbil/ 
minibuss 

 X X    X  

Lastbil/ varubil X X X    X  

Tung lastbil med släp  X X    X  

Buss X X X    X  

Fordonstyp trafikanter kör idag 

Personbil  X X    X  

Motorcykel X  X X    X 

Mindre 
lastbil/minibuss 

 X X    X  

Lastbil/ varubil  X X    X  

Tung lastbil med släp  X X    X  

Buss X X X    X  

Antal mil/år trafikanten kör 

< 500 mil/år  X X    X X 

500-1500 mil/år   X    X X 

1500-7000 mil/år  X X    X  

>7000 mil/år  X X    X  

Vet ej  X X   X X  

Tabell 3: Viktigast för trafikantens säkerhetsupplevelse 
 

 

Som tabell 3 visar skiljer det sig mellan vilka faktorer män och kvinnor upplever som 
viktigast för den upplevda säkerheten. Män anser att vägens bredd, väglaget och 
hastigheten är de viktigaste faktorerna. Kvinnorna anser däremot att mittbarriärer är 
viktigare än vägens bredd. Detsamma gäller de tillfrågade över 65 år samt de som kör 
mindre är 1500 mil/år, som bestod av både män och kvinnor.  
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7.3 Observeras mittbarriärens utformning? 
 
Undersökningen utfördes på fyra olika sorters typer och frågan som då ställdes var: 
 
”Har du lagt märke till vad det var för mittbarriär/mötesavskiljare på sträckan du nyss körde på?” 
 
Resultatet delas upp på de fyra valda sträckorna enligt diagram 1. Svarsfrekvensen på 
frågan var 99 %. 

 

 
Diagram 1 

 
Resultatet visar att det totalt på alla fyra sträckorna är ca 35 % av trafikanterna som har 
observerat vilken typ av mittbarriär som de nyss har passerat. Det är också ca 25 % som 
inte har observerat vilken typ de nyss passerade. Av de tillfrågade är det ca 40 % som har 
trott att de har lagt märke till typen av mittbarriär, men som har gissat fel. 
 

7.4 Upplevd trafiksäkerhet 
 
Frågan som ställdes löd: ”I vilken utsträckning påverkar mittbarriärens utformning din upplevda 
säkerhet?” 
 
Frågan är den viktigaste i undersökningen då den konkret frågar efter den upplevda 
säkerheten. Frågan ställdes till trafikanten dels med avseende på passerad sträcka och dels 
med bilder på de andra tre typerna. Trafikanten fick gradera sin upplevda säkerhet på en 
5-gradig skala, från ”känner mig inte alls säker” till ”känner mig mycket säker”. För att 
kunna redovisa resultatet med hjälp av ett genomsnittligt värde får skalan sifferbetyg från 
1 till 5.  
 
I enkäten döptes de olika mittbarriärstyperna enligt följande: 
Typ A = Bred mittremsa  Typ C = Stållineräcke 
Typ B = Stålbalksräcke  Typ D = Betongbarriär 
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Resultatet av frågan redovisas i tabell 4. Svarsfrekvensen på frågan var 99 %. 
 
  

 A B C D 

Kön 

Man 4,0 4,3 3,7 3,8 

Kvinna 4,2 4,2 3,6 3,4 

Ålder     

18-25 år 4,1 4,4 3,9 4,0 

26-40 år 4,0 4,1 3,6 3,5 

41-65 år 4,0 4,3 3,6 3,8 

> 65 år 3,8 4,3 3,8 3,6 

Antal år med körkort 

< 3 år 4,2 4,4 3,4 3,6 

3-10 år 4,0 3,9 3,7 3,9 

>10 år 4,1 4,3 3,7 3,7 

Fordonstyp trafikanten kör mest 

Personbil 4,1 4,3 3,7 3,7 

Motorcykel 2,5 4,0 2,0 2,5 

Mindre lastbil/minibuss 3,9 4,2 3,7 3,5 

Lastbil/ varubil 3,2 4,2 1,5 3,2 

Tung lastbil med släp 3,8 4,1 3,9 3,8 

Buss 4,4 4,4 3,8 3,8 

Fordonstyp trafikanten kör idag 

Personbil 4,1 4,3 3,7 3,7 

Motorcykel 3,0 5,0 4,0 3,5 

Mindre lastbil/minibuss 4,0 4,4 3,5 3,5 

Lastbil/ varubil 3,5 4,2 3,0 3,6 

Tung lastbil med släp 3,9 4,1 3,9 3,9 

Buss 4,4 4,5 4,0 3,8 

Antal mil/år trafikanten kör 

< 500 mil/år 3,8 3,8 3,8 3,3 

500-1500 mil/år 3,9 4,3 3,4 3,6 

1500-7000 mil/år 4,1 4,4 3,7 3,8 

>7000 mil/år 3,9 4,1 3,7 3,7 

Vet ej 5,0 5,0 4,5 4,0 

Tabell 4. Genomsnittliga värden på upplevd säkerhet 

 
Resultatet av ovanstående tabell visar att den motorvägssträcka som trafikanten upplever 
störst säkerhet på är den som har en mittbarriär utformad som stålbalksräcke. Tätt 
därefter följer sträckan med bred mittremsa. 
 
Genomsnittet ger få svar som ”känner mig mycket säker”. De flesta hamnar kring betyg 
4. Detta även om kategorin ”känner mig mycket säker” har flest svar jämfört med andra 
alternativen. Resultatet av ett genomsnitt blir dock lägre på grund av fler har svarat med 
ett lägre betyg.  
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7.5 Säkrast vid omkörning 
 

”Vilken typ upplever trafikanten som säkrast när omkörning påbörjas?” 
 
Frågan finns med för att vi ville få reda på hur trafikanten upplever mittbarriären då 
omkörning ska ske. Det är då som fordonet är närmast mittbarriären.  
 
Resultatet redovisas i diagram 2-7, med hänsyn till bakgrundsfaktorerna.   
 

Diagram 2: Säkrast vid omkörning 
 
Ur resultatet kan vi se att bred mittremsa är med sina 41 % upplevd som säkrast vid 
påbörjan till omkörning. Tätt efter kommer stålbalksräcket med sina 37 %. Det finns en 
tydlig tendens att kvinnor i högre grad än män upplever stålbalksräcket som säkrast vid 
omkörning. Diagrammet visar också att kvinnor inte alls upplever betongbarriär eller 
stållineräcke som säkert när omkörning påbörjas.   
 
Svarsfrekvensen på frågan var 96 %. 
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Diagram 3: Säkrast vid omkörning 
 
Ur diagrammet kan ses att i åldersgruppen 18-25 år och 26-40 upplever bred mittremsa 
som säkrast vid påbörjan av en omkörning. I gruppen 41-65 år är fördelningen mellan 
bred mittremsa och stålbalksräcke lika och upplevs då alltså som lika säkra. I gruppen 
över 65 år upplevs stålbalksräcket som säkrast. Samma grupp upplever inte alls 
stållineräcket som säkert vid påbörjan av omkörning och har därmed fått 0 %.   
 
 

Diagram 4: Säkrast vid omkörning  
 

Diagrammet visar att de som haft körkort i mindre än tre år upplever bred mittremsa 
som säkrast vid påbörjan till omkörning. I de som haft körkort i tre år och längre upplevs 
bred mittremsa och stålbalksräcke som säkrast vid påbörjan till omkörning. 
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Diagram 5: Säkrast vid omkörning 
 

 

 
Diagram 6: Säkrast vid omkörning 

 
Diagram 5 och 6 visar att det är generellt bred mittremsa och stålbalksräcke som upplevs 
säkrast vid påbörjan av omkörning.  
 
De grupper som kör mest större fordon, det vill säga lastbil/varubil, tung lastbil med släp 
och buss, upplever i större utsträckning betongbarriär som säker vid omkörning.  
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Diagram 7: Säkrast vid omkörning 
 
Resultatet av diagram 7 visar på en klar majoritet för bred mittremsa. Det finns en 
tendens att de som kör fler mil/år upplever betongbarriär som säkrare vid påbörjan till 
omkörning. 
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7.6 Påkörning på barriären 
 
Anledningen till att frågan ställdes var att kunna jämföra vad trafikanterna tror om 
påkörningsolyckor med det verkliga utfallet. Frågan som ställdes till trafikanterna var: 
 
”Vilken typ tror du har flest olyckor med påkörning på barriären/räcket?” 
 
Svarsfrekvensen på frågan var 97 %. 
 
 

 
Diagram 8: Påkörning på barriären 

 

Ur diagram 8 fås att majoriteten av de tillfrågade tror att betongbarriären är den barriär 
som är mest olycksdrabbad. Detta tätt följt av stållineräcket. Både män och kvinnor delar 
uppfattningen om att bred mittremsa har en väldigt lite påkörningsfrekvens.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totalt Män Kvinnor

Fördelning med hänsyn till kön

D - Betongbarriär

C - Stållineräcke (vajerräcke)

B - Stålbalksräcke

A - Brett grönområde/bred 
mittremsa



Resultat av enkätundersökning 

36 

 
Diagram 9: Påkörning på barriären 

 
I gruppen 18-25 år och i gruppen över 65 år är antalet tillfrågade betydligt mindre än i de 
andra två. Detta kan göra resultatet något missvisande. Diagrammet visar att majoriteten 
av de tillfrågade i gruppen 18-25 år tror att stålbalksräcke är mest utsatt för påkörning. 
Detta skiljer sig stort från de övriga grupperna där istället betongbarriär och stållineräcke 
tros vara mest påkört. I gruppen >65 år är det dock stållineräcke, stålbalksräcke och 
betongbarriär som tros vara mest påkört, i nämnd ordning.   
 
 

 
Diagram 10: Påkörning på barriären 

 
Resultatet av diagram 10 visar att de som haft körkort i mindre än tre år tror att 
stålbalksräcket är den barriär med flest påkörningsolyckor. I de andra grupperna ses att 
betongbarriären i större grad tros ha flest påkörningar. Anmärkningsvärt är att det skiljer 
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så mycket mellan gruppen 3-10 år och >10 år, med avseende på stållineräcket. Av de som 
haft körkort i mindre än tre år så tror ingen att den breda mittremsan har flest 
påkörningsolyckor. 
   

 

Diagram 11: Påkörning på barriären 

 
Diagrammet visar att de som mest kör större fordon i större grad tror att stålbalksräcke 
har flest påkörningar. Bland de som mest kör personbil tror de flesta att betongbarriären 
är mest utsatt för påkörningsolyckor. 
 
 

Diagram 12: Påkörning på barriären 
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Resultatet i diagram 12 är likvärdigt som i diagram 11, med undantaget att de som kör 
motorcykel idag (totalt 2 tillfrågade) här har valt betongbarriär och stållineräcke istället. 
 

 
Diagram 13: Påkörning på barriären 

 
Ur diagrammet fås att ca 1/3 av tillfrågade i varje grupp tror att betongbarriären har flest 
påkörningsolyckor. I övrigt finns ingen tendens till att trafikanter som kör många mil 
tycker på ett visst sätt. Däremot visas att de som kör över 7000 mil/år tror att 
stålbalksräcke har flest olyckor med påkörning.  
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7.7 Mötesolyckor 

Frågan som ställdes löd: 

”Vilken typ tror trafikanten har flest mötesolyckor?” 

 
Anledningen till att frågan ställdes är att kunna jämföra det som trafikanten tror med hur 
det är i verkligheten.  
 
Fördelningen på män kvinnor visas tillsammans med det totala resultatet i diagram 14.  
 
Svarsfrekvensen på frågan var 93 %. 
 

Diagram 14: Mötesolyckor 

 
Diagram 14 visar klart att trafikanterna tror att motorvägar med bred mittremsa och med 
stållineräcke har de flesta mötesolyckorna. Motorvägar med stålbalksräcke tros ha minst 
antal mötesolyckor. 
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Diagram 15: Mötesolyckor 

 
Resultatet fördelat på åldersgrupper är likvärdigt som i diagram 14.  
 
 

 
Diagram 16: Mötesolyckor 

 
Diagrammet visar att det är igen motorvägar med bred mittremsa som tros ha flest 
mötesolyckor. Sedan följer motorvägar med stållineräcke, med en större del än 
motorvägar med stålbalksräcke och betongbarriär. 
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Diagram 17: Mötesolyckor 

 
 

 

 
Diagram 18: Mötesolyckor 

 
Diagram 17 och 18 visar samma tendens som tidigare, att motorvägar med bred 
mittremsa samt stållineräcke tros har flest mötesolyckor. 
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Diagram 19: Mötesolyckor 
 
Resultatet av diagram 19 visar på en tendens att trafikanten tror att motorvägar med bred 
mittremsa har flest mötesolyckor ju fler mil/år han/hon kör. I grupperna som inte vet 
hur mycket de kör och de som kör mindre än 500 mil/år kan resultatet vara något 
missvisande då det är få tillfrågade. 
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7.8 Mest omtyckt barriär 
 
”Vilken typ tycker trafikanten bäst om?” 

 
I denna fråga vill vi få reda på vilken sorts mittbarriär som trafikanterna föredrar, helt 
enkelt vilken typ de tycker bäst om. Svarsfrekvensen på frågan var 99 %. 

 

 

Diagram 20: Mest omtyckt barriär 
 

 
Resultatet visar på en majoritet för bred mittremsa, tätt följt av stålbalksräcke. Det 
tillfrågade i undersökningen tycker alltså bäst om dessa mittbarriärer/mittremsor.  
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totalt Män Kvinnor

Fördelning med hänsyn till kön

D - Betongbarriär

C - Stållineräcke (vajerräcke)

B - Stålbalksräcke

A - Brett grönområde/bred 
mittremsa



Resultat av enkätundersökning 

44 

Diagram 21: Mest omtyckt barriär 
 

 
Diagrammet visar en tendens att ju äldre trafikanten är desto mindre tycker han/hon om 
bred mittremsa. Istället föredras stålbalksräcke i större utsträckning.  
 

 

 
Diagram 22: Mest omtyckt barriär 

 
Diagrammet visar en klar majoritet för den breda mittremsan i alla tre grupper. De som 
haft körkort i mer än 10 år föredrar i större utsträckning stålbalksräcke. De som haft 
körkort mellan 3-10 år har en större andel som tycker om stållineräcke än de övriga 
grupperna.   
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Diagram 23: Mest omtyckt barriär 
 

 

Diagram 24: Mest omtyckt barriär 

 
Resultatet i diagram 23 och 24 kan vara missvisande för motorcykel, lastbil/varubil samt 
buss på grund av få tillfrågade. Diagrammet visar igen att bred mittremsa generellt är den 
mittbarriär som gillas bäst. Ingen av de tillfrågade som kör motorcykel eller buss tycker 
om stållineräcket.  
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Diagram 25: Mest omtyckt barriär 

 
 
Här visas också en klar majoritet för bred mittremsa. Anmärkningsvärt är dock att bred 
mittremsa inte har över 50 % majoritet utan de andra mittbarriärerna tillsammans har en 
större andel som föredrar dem.  
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8 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel diskuteras de inledande frågeställningar som vi beskrev i målet med 
examensarbetet. Först en kort diskussion om de mål som handlar om bakgrundsfakta, 
sedan hur det gick med enkätundersökningen. Efter det diskuteras de enskilda frågorna 
och jämförs med varandra.   
 

8.1 Bakgrundsfakta 

Delar av målet med examensarbetet var att beskriva olika sorters mittbarriärer på 
motorvägarna, motorvägens och mittbarriärens historia, trafiksäkerhetsarbetet i Sverige 
samt hur mittbarriärer har påverkat olycksstatistiken. Målet var också att undersöka om 
trafikanten ges information om mittbarriärer i förarutbildningen. Detta anser vi vara 
uppfyllt i den omfattning som är lämpligt som bakgrundsfakta.   

  

8.2 Enkätundersökningen 
 
Enkätundersökningen utfördes i april 2010 och vägarna var fria från snö. Nedan 
diskuteras hur enkätundersökningen gick och om vi fick det vi frågade efter.  

8.2.1 Urval 

För att göra ett slumpmässigt urval hade vi bestämt oss för att fråga var 3:e trafikant som 
stannade på rastplatsen eller bensinstationen. De resurser som vi hade, i form av tid och 
personal, gjorde att det inte alltid gick att följa fullständigt. Detta eftersträvades dock i 
största möjliga mån. 

8.2.2 Validitet och Reliabilitet 

Frågorna vi måste ställa oss är om vi fick det vi frågade om och om svaren skulle bli 
likadana om vi ställde samma frågor nästa vecka exempelvis. Vi anser att vi har fått de 
svar som vi efterfrågade på de flesta frågor, se bortfall.  
 
Vi måste dock ta hänsyn till att undersökningen inte är statistiskt säkerställd. Skillnader i 
resultatet kan bero på att t.ex. andelen kvinnor är betydligt lägre än antalet män. Då blir 
inte utfallet representativt för en större grupp. Detsamma gäller de andra variablerna 
såsom de som haft körkort i mindre än tre år, motorcyklister, de som kör mindre 
lastbil/minibuss och de som kör mindre är 500 mil/år eller inte vet hur många mil de kör 
per år. Här kan resultatet ifrågasättas. Ett önskemål hade ju varit att ha över 300 
tillfrågade i varje grupp. 

8.2.3 Bortfall 

Det totala antalet tillfrågade trafikanter var 320 stycken. Av dessa så svarade 208 stycken. 
Det externa bortfallet var alltså 112 stycken, eller 35 %. I detta antal ingår de trafikanter 
som inte ville delta i undersökningen, på grund av att de var stressade, men också de som 
inte kunde tala svenska. Förklaringar vi fick var ofta att trafikanten redan var försenad till 
något eller hade inte tid helt enkelt.  
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Vi hade också ett internt bortfall som har redovisats i resultatet med svarsfrekvens. Detta 
kan till exempel vara att någon inte förstod alla frågor och inte svarade. Det kan också 
vara så att trafikanten har fyllt i alla rutor som fanns. Då var det svårt att tolka vad 
trafikanten egentligen ville visa.  
 
Det var fyra frågor som trafikanterna missförstod helt, de läste bland annat ordet fortast 
som oftast i fråga 10. Likadant i fråga 3, där flera svarade vilka behörigheter de hade, som 
till exempel AB. Den andra frågan som misstolkades var delar av fråga 10, dels den om 
det ”upplevda utrymmet i körfilen”, där kan ifrågasättas om vi ställde frågan på rätt sätt 
eftersom trafikanterna försökte ”mäta” istället för att ”uppleva”. Delfrågan om ”bäst 
avstånd till fordonet framför” uppfattades som en provokativ fråga och många svarade 
inte på den. Vi har på grund av detta valt att inte redovisa något resultat för dessa frågor. 
 
   

8.3 Enkätfrågorna 
 
I detta kapitel diskuteras enkätfrågorna var för sig och jämförs med varandra. 

8.3.1 De tre viktigaste faktorerna för trafikantens säkerhetsupplevelse 

På fråga nummer 7 ville vi undersöka om trafikanten tycker att mittbarriärer på 
motorvägen är viktig för deras säkerhetsupplevelse. Som resultatet visade så hamnar 
mittbarriärer på 4:e plats, efter väglag, hastigheten och vägens bredd. Detta kanske kan 
bero på dels den snörika vinter vi har haft i år och dels att trafikanten relaterar till vägar 
allmänt, inte bara till motorvägar. 

8.3.2 Lägger trafikanten märke till mittbarriärens/mitträckets 
utformning? 

Diskuterar vi frågan om trafikanten observerar mittbarriärens utformning så kan 
resultatet vara missvisande då en del av de tillfrågade trafikanterna ”tjuvtittat”. Att de 
gjorde det kan ha sin förklaring i att vi stod på platser varifrån motorvägen syntes tydligt.  
 
Anmärkningsvärt är då att så många har gissat fel. Vi tror att detta kan vara ett 
tolkningsfel, då de tillfrågade inte har lagt märke till ordet ”nyss” i frågan utan istället 
svarat de mittbarriärer som han/hon har kört förbi någon gång.  
 
Problem kan också vara att det är lite grönt under stållineräcket och stålbalksräcket, som 
då tolkas som brett grönområde. En annan aspekt kan även vara att trafikanterna inte vet 
vad det är för skillnad på stållineräcke och stålbalksräcke. En del verkade inte heller vilja 
erkänna för sig själva att de inte observerat mittbarriären. Vi blev förvånade över att så 
många inte vågade svara med ett ärligt nej utan gissade istället.  
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8.3.3 I vilken utsträckning påverkar mittbarriärens utformning 
trafikantens upplevda säkerhet? 

Vår viktigaste fråga är hur trafikanten upplever säkerheten vid olika typer av 
mittbarriärer. Resultatet av denna fråga visar att trafikanten upplever sig säkrast vid 
motorvägar med stålbalksräcke följt av motorvägar med bred mittremsa. Detta tror vi 
kan bero på flera faktorer. 
När det gäller stållineräcket så är det flera som kör motorcykel som inte tycker om det 
alls. Det kanske beror på okunnighet och bilden av räcket i media som en fara för 
oskyddade trafikanter. Vi tror också att lastbilsförare inser att det går att köra över eller 
igenom stållineräcket. Den breda mittremsan tror vi upplevs som säker för att den 
mötande trafiken är längre bort och det gröna området upplevs som ”mjukt”. Motsatsen 
blir då betongbarriären som upplevs nära och ”hård”. Att stålbalksräcket upplevs som 
säkrast kan bero på att det är ett räcke som har funnits under lång tid på vägarna. På 
bilden som visades hade motorvägen dubbla stålbalksräcken vilket kan bidra till en 
säkrare upplevelse.  

8.3.4 Vilken typ upplever trafikanten som säkrast när omkörning 
påbörjas? 

Fråga 10 bestod av 7 stycken delfrågor, varav vi har strukit tre stycken på grund av 
misstolkningar. Den första tar upp vilken typ som trafikanten upplever som säkrast vid 
påbörjad omkörning. Här är det fortfarande en majoritet som upplever bred mittremsa 
och stålbalksräcke som säkrast. Bland de som kör större fordon är det en större andel 
som upplever betongbarriären som säkrats vid påbörjad omkörning. Detta kan bero på 
att de trafikanterna sitter högre upp i förhållande till barriären. Diagram 7 kan antas ha 
samband med diagram 5, att förare av större fordon, de som troligtvis kör mycket, 
upplever betongbarriär som säkrare vid omkörning.   

8.3.5 Vilken typ tror trafikanten har flest olyckor med påkörning på 
barriären? 

På delfrågan om vilken typ han/hon tror har flest påkörningar på barriären så hade vi 
planerat att jämföra detta med ett uttag från STRADA. Vi har inte fått tillgång till denna 
information så en jämförelse kan inte göras. 
 
Majoriteten av trafikanterna tror att betongbarriär är den som bli mest påkörd. Detta kan 
bero på att bilden som vi hade visat såg ut som att det var asfalt istället för betongbarriär. 
Det kan också bero på att trafikanter upplever den som nära och då lätt att köra på. 
Varför bred mittremsa får så liten andel kan bero på att trafikanter upplever att 
grönområdet inte kan bli ”påkört”. Trafikanten förstör ju inget när han/hon kör av 
vägen och på den breda mittremsan. 
 
Vi tror också att stållineräcke och stålbalksräcke har så stor andel för att trafikanten ser 
följder av påkörda räcken, t.ex. trasiga linor, bucklor och lagningar. 
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8.3.6 Vilken typ tror trafikanten har flest mötesolyckor? 

Nästa delfråga handlar om vilken typ som trafikanten tror har flest mötesolyckor. 
Statistiken i STRADA visar att, så som tidigare nämnts, mötesolyckorna är i stort sett 
eliminerade. Sträckan med en bred mittremsa har i detta fall flest olyckor, men är också 
den längsta sträckan. För att närmare kunna generalisera krävs fler sträckor att jämföra. 
Det måste också tas hänsyn till trafiken på sträckorna som i detta fall varierar mellan 
10 000 och 30 000 f/d. 
 
Majoriteten av de tillfrågade trafikanterna svarade bred mittremsa, vilket i jämförelse med 
STRADA-uttaget troligtvis stämmer. Stållineräcket har även det en stor andel och detta 
kan bero på att bilden visade ett lågt räcke placerat i mitten av ett smalare grönområde. 
Detta kan då uppfattas av trafikanterna som svagt och att det inte kan hålla kvar ett 
fordon på sitt egna körfält.  
 
Svaret kan möjligtvis också bero på att stållineräcket inte är omtyckt av trafikanter, 
kanske på grund av okunskap om hur fordonet beter sig vid kollision. Som tidigare 
nämnt upplever nog förare till tunga lastbilar att de kan köra igenom eller över 
stållineräcket. De upplever det kanske som lågt och obetydligt. 
 
Enligt det STRADA-uttag som vi gjort visas att betongbarriären inte har några 
mötesolyckor. Varför trafikanter tror att betongbarriären har fått flest mötesolyckor tror 
vi igen beror på att det inte sett barriären på bilden utan bara asfalt. Tittar vi till exempel 
på diagram 15 så kan det vara så att de över 65 år hade problem med att tolka bilden av 
betongbarriären. 

8.3.7 Vilken typ tycker trafikanten bäst om? 

Den sista frågan vi ställde var vilken typ som trafikanten tycker bäst om. Här finns två 
klara vinnare, den breda mittremsan och stålbalksräcket, samma typer som återfinns i 
resultatet på frågan om den upplevda säkerheten. Vi tror detta beror på dels det som 
tidigare nämndes om en ”mjuk” grönbarriär samt att stålbalksräcket har funnits länge och 
trafikanten är van vid den. Anmärkningsvärt är att trots att de flesta tror att motorvägar 
med bred mittremsa har flest mötesolyckor, så tycker trafikanterna om den och upplever 
den som relativt säker.    
 
Stållineräcket är inte så populärt som vi trodde. Detta kanske kan bero på den negativa 
bild som media målar upp. Det kan också bero på att stållineräcket är relativt nytt i 
jämförelse med stålbalksräcket. 
 
Intressant är att de som tillhör gruppen 18-25 år har en större andel som tycker om 
stållineräcket än de andra grupperna. Det kan ju då vara så att förarutbildningen har 
påverkat deras syn på stållineräcket till det positiva. Dock visar det sig att av de som har 
haft körkort i mindre än tre år, inte alls föredrar stållineräcke. Troligtvis är det så att flera 
i gruppen 18-25 år har haft sitt körkort i 3-10 år. Kanske skulle vi ha valt en annan 
åldersfördelning för att erhålla ett bättre resultat. 
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8.4 Slutsatser 
 
Att undersöka hur trafikanterna upplever säkerheten vid olika typer av mittbarriärer har 
varit ett intressant uppdrag. Vi trodde att vi skulle få en bättre respons av trafikanterna, 
men många var nog rädda för oss. De trodde att vi skulle bötfälla dem. Anmärkningsvärt 
är responsen hos lastbilschaufförer som alla tackade ja till att svara. Tyvärr kan det vara 
så att många har stressat sig igenom enkäten, särskilt de som tankade samtidigt, och 
därför ska resultatet ses som ungefärligt. Det var också en stor skillnad i intresset för 
ämnet. En del tog god tid på sig och ville gärna diskutera sina egna erfarenheter medan 
andra verkade vara ointresserade.  

Stålbalksräcket upplevs som säkrast och som tidigare nämnts har det funnits länge. Det 
kan ses på många vägar då det även används som sidoräcke. Det är också omtyckt av 
trafikanterna.  

Motorvägar med bred mittremsa ligger på en god andra plats med hänsyn till den 
upplevda säkerheten och är mest omtyckt av trafikanterna. Detta trots att många tror att 
den typen har flest mötesolyckor. Här kan konstateras att verkligheten inte är densamma 
som upplevelsen hos trafikanterna. Vid nybyggnation av motorvägar med bred mittremsa 
krävs det dock ett stort markområde, varför sådana motorvägar inte byggs idag.   

Betongbarriären visar sig vara mer omtyckt än stållineräcket. En tendens som visas är att 
fler män än kvinnor föredrar betongbarriären. Betongbarriären är den som tros har flest 
påkörningsolyckor och trots det så är den mer omtyckt än stållineräcket.  

Resultatet från 2009 års trafiksäkerhetsenkät, som vi tidigare hänvisat till, visar att 80 % 
av de tillfrågade vill ha mitträcken på alla större vägar. Ur vår undersökning kan då 
konstateras att trafikanterna känner sig mest säkra med mittbarriär utformad med 
stålbalksräcke. Den som dock är mest omtyckt är mittbarriär utformad som bred 
mittremsa. Kanske är det så att vi känner oss osäkra vid nya utformningar och föredrar 
de vi känner igen. 
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10 Bilagor 
Bilaga 1 Exempel på enkätformulär: Hyltena-Värnamo [15] 

Bilaga 2 Bilder till enkäten [29] 

 

 

 



 
 

 

UPPLEVD SÄKERHET VID KÖRNING PÅ MOTORVÄGEN 

Detta är en undersökning för att ta reda på hur trafikanter upplever säkerheten på 

motorvägar med olika sorters mittbarriärer. Alla medverkande kommer att vara anonyma. 

 

1. Är du           

 Man 

Kvinna 

2. Ålder         

18-25 år 

26-40 år 

41-65 år  

> 65 år 

3. Vilket år fick du körkort? _________ 

4. Vilken fordonstyp kör du mest?                        

Personbil 

Motorcykel 

Mindre lastbil / Minibuss 

Lastbil/Varubil 

Tung lastbil med släp 

Buss 

5. Vilken fordonstyp kör du idag? 

Personbil 

Motorcykel 

Mindre lastbil / Minibuss 

Lastbil/Varubil 

Tung lastbil med släp 

Buss  

 

 

 



 
 

 

     

6. Hur många mil kör du per år?  

< 500 mil/år 

500-1500 mil/år 

1500-7000 mil/år  

> 7000 mil/år 

Vet ej 

7. Rangordna de tre viktigaste faktorerna efter hur viktiga de är för din 

säkerhetsupplevelse? (Viktigaste faktorn får nummer 1) 

Utseendet av vägens sidoområde (t.ex. flack slänt, skog, äng)       

Vägens bredd   

Väglag                  

Trafikmängd (dvs. antal fordon på vägen)                 

Topografi/ terräng  

Raksträcka/Kurva (dvs. kurvig väg eller väg med raksträckor)  

Hastighet   

Mittbarriär/avskiljare från mötande trafik/Mötesavskiljare 

  

8. a) Har du lagt märke till vad det var för mittbarriär/mötesavskiljare på sträckan du 

nyss körde på? 

Ja, brett grönområde/bred mittremsa 

Ja, stålbalksräcke 

Ja, stållineräcke (vajerräcke) 

Ja, betongbarriär 

Nej 

b) I vilken utsträckning påverkade mittbarriärens utformning din upplevda 

säkerhet?  

Känner mig Känner mig 

inte alls säker                                                             mycket säker 

 



 
 

 

 

BILDFRÅGOR  HYLTENA-VÄRNAMO 
 

9. I vilken utsträckning påverkar mittbarriärens utformning din upplevda säkerhet?  

På bild B         Känner mig   Känner mig  

  inte alls säker   mycket säker 

 

På bild C        Känner mig   Känner mig   

                         inte alls säker   mycket säker 

 

På bild D        Känner mig   Känner mig  

                        inte alls säker   mycket säker                                                        

10. Allmänna frågor:  

Vilken typ upplever du som säkrast när du påbörjar en omkörning?   

                           A            B                C              D 

Vilken typ upplever du ger mest utrymme i körfilen?   

                           A            B                C              D 

Vilken typ kör du fortast på?   

                           A            B                C              D 

Vilken typ tror du har flest olyckor med påkörning på barriären/räcket?   

                           A            B                C              D 

Vilken typ tror du har flest mötesolyckor?  

                           A            B                C              D 

På vilken typ håller du bäst avstånd till fordon framför?   

                           A            B                C              D 

Vilken typ tycker du bäst om, föredrar du?                 

                           A            B                C              D 

 

Tack för din medverkan! Linda Broddegård och Josipa Kuzele 
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