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Abstract 

 

Abstract 

In this report the situation for cyclists on 2+1-roads is analysed and studied. These 
roads are often the old 13-meter roads that have been changed into 2+1 to increase 
the security. Two road sections outside Motala in Sweden has been deep studied 
and analysed. The different parts in the planning process show how the progress 
goes. To begin with the change should be within the old 13 meters but after the 
pilot study was circulated for comments the result became a broadening to 13,75 
and 14,00 meters. These new broadth gave a wider roadside and a safer situation 
for cyclists. 

The reconstruction outside Motala is an unusual solution since broadthening of 
the road area rarely is done. The biggest reason to this broadthening is probably 
the cycle races Vätternrundan and Tjejvättern and all the practice that takes place 
before these events. The township of Motala wants to promote cycling in their 
municipality. This whish where probably an important factor during the 
commenting period.  

The rapport also analyses different control documents used in the planning 
process. These are VGU (Vägar och Gator Utformning) and Inriktningsdokument 
för 13-metersvägar inom Vägverket Region Sydöst. 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

I denna rapport studeras och analyseras cyklisters situation på vägar med 2+1 
indelning. Dessa vägar är oftast gamla 13-meters vägar som byggts om för att öka 
trafiksäkerheten. Två vägsträckor utanför Motala har djupstuderats.  
Projekteringens olika skeden visar hur arbetet med ombygganden ändras under 
resans gång. Till en början var förslaget att endast bygga om vägen inom befintliga 
13 meter men slutresultatet blev en breddning till 13,75 och 14,00 meter. Dessa 
nya bredder gav en bredare vägren och därmed säkrare cykling. 

Ombyggnaderna kring Motala har en ovanlig lösning eftersom ombyggnad oftast 
sker inom befintliga 13-meter. Största anledningen till att man i detta fall breddat 
vägen är troligtvis motionsloppen Vätternrundan och Tjejvättern samt all den 
träning som sker inför dessa arrangemang. Motala Kommun vill främja cyklandet 
inom sin kommun. Detta spelade troligtvis en viktig roll under remissperioderna 
vid projekteringen. 

Rapporten redovisar även olika styrdokument som används vid projektering. De 
som används mest är VGU(Vägar och Gators Utformning) och 
Inriktningsdokument för 13-metersvägar inom Vägverket Region Sydöst. 

Nyckelord 

2+1-väg, trafiksäkerhet, vägprojektering, 13-metersväg, vajerräcke, 
planeringsprocess, cyklist 



Sammanfattning 

 

Begreppsförklaring 

1+1  Ett körfält i vardera riktningen, ”vanlig” väg 

2+1  Ett körfält i ena riktningen och två i den andra 

GC-trafik  Trafik med gående och cyklister 

K  Beteckning för körbana i typsektion 

M  Beteckning för mittremsa i typsektion 

Mittbarriär  Avdelning mellan mötande körfält t.ex. vajerräcke 

Mötesfri  Väg med avdelning mellan mötande trafik 

Oskyddad trafikant T.ex. cyklist, gående eller rullstol 

Rv  Riksväg 

Skevning  Vägens lutning i en kurva 

Tvärfall  Vägens sidolutning för vattenavrinning 

Typsektion  Hur en vägsektion är indelad i olika delar 

V  Beteckning för vägren i typsektion 

VU94  Vägutformning 94 

VSÖ  Vägverket Region Sydöst 

VGU  Vägar och Gators Utformning 

ÅDT  Årsdygnstrafik, medeltrafikflöde per dygn under ett år 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

I samband med att Regeringen antog den så kallade Nollvisionen ökade trycket på 
Vägverket för att minska de allvarliga olyckorna och de med dödlig utgång. Ett 
enkelt och relativt billigt sätt att åstadkomma detta är att bygga om gamla vägar 
med 13 meters bredd till så kallade 2+1 vägar med mittvajerräcke. Dessa vägar 
minimerar antalet mötesolyckor som är överrepresenterade bland svåra 
trafikolyckor. Cyklister som färdas på vägar med betydande motorfordonstrafik 
har ofta en utsatt situation. 

Cyklisters situation på 2+1-vägar och andra vägar med vajerräcken som mittbarriär 
eller i sidoområdet, med minskad körbar vägren som följd, är ofta något som får 
en ganska liten roll i projekteringen av en ombyggnation. I många fall bedöms 
cyklisterna utgöra en så pass liten del i helheten att det är lättare att kompromissa 
och kanske spara in en del pengar. De vägar som oftast är aktuella för ombyggnad 
är så kallade 13-metersvägar. Dessa vägar har en bredd som möjliggör en enkel och 
i sammanhanget billig åtgärd för att öka trafiksäkerheten och minska risken för de 
farliga och ofta dödliga mötesolyckorna.  

Arbetet har gjorts i samverkan med Vägverket som en del i en 3-årig 
Ingenjörsutbildning på Högskolan i Jönköping. Vägverket har på senare år gjort 
en hel del ombyggnader av gamla vägar med 13- meters bredd. De som hittills 
gjorts har inte haft så stor mängd cyklister som färdas på dem. Men nu börjar 
ombyggnaden komma närmare städerna och fler cyklister kommer att 
uppmärksamma problemet med 2+1-vägarna. 

Denna rapport skall visa hur man gått till väga vid två ombyggnader i Motala och 
vilka åtgärder som genomfördes för att tillfredsställa cyklisternas behov. Den skall 
även ge förslag på hur 2+1-vägar kan utformas för en säker cykelmiljö samt en 
checklista på viktiga faktorer rörande cyklister vid ombyggnad av 13-metersväg till 
2+1-väg. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att utreda och analysera cyklisters situation på och 
omkring 13 meters vägar före och efter ombyggnad till 2+1 med mitträcke samt 
att studera hur man löst problemen vid två vägavsnitt kring Motala, Rv36 och 
Rv50. 

Målet för arbetet är att: 

• Ta fram en checklista för hantering av cyklister vid projektering  

• Ge några bra förslag på utformning av vägarna 

1.3 Avgränsningar 

Rapporten skall endast redovisa fakta och resultat av ombyggnationen till 2+1-väg 
med vajerräcke av Rv36 och Rv50 i Motalaområdet med inriktning på cyklisternas 
situation före och efter. De fakta som presenteras i de olika skedena belyser 
generella och i vissa fall cykelspecifika resultat. 

Även om andra oskyddade trafikanter påverkas av ombygganden skall denna 
rapport endast belysa cyklisternas situation. I VGU finns många regler och 
bestämmelser men denna rapport sammanfattar de krav och valmöjligheter som 
finns i förhållandet cyklister och 2+1-vägar. 

Många olika dokument används vid projektering men i denna rapport har endast 
de handlingar relaterade till Rv36 och Rv50 ombyggnaderna, Vägar och Gators 
utformning (VGU) samt Inriktningsdokument för 13-metersvägar i Region Sydöst 
studerats.  

1.4 Disposition 

Först beskrivs bakgrunden till rapporten och frågeställningen.  
Därefter redovisas bakgrundsfakta över två vägavsnitt i Motalaområdet som byggts 
om till 2+1 väg. Dessa två vägavsnitt ligger sedan till grund för analysen.  
I resultatet beskrivs olika bra alternativ vid ombyggnad av 13-meters väg till 
vajerräckesväg samt förslag på viktiga planeringsfaktorer.  
Slutligen visas en checklista som kan vara till hjälp vid projektering i framtiden.   
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2 Intervjuer och fältstudier 

För att få en bild av situationen för cyklister i Motalaområdet gjordes intervjuer 
med personal på Vätternrundan och Motala Kommun. För att få god inblick i 
projektering av valda vägar intervjuades projektledaren från Vägverket. 

2.1 Motala Kommun 

Här sammanfattas det som kom fram vid intervjun med oppositionsrådet 

• Motala vill vara en cykelstad och vill därmed främja ett bra cykelklimat 
inom kommunen 

• Rv36 och Rv50 är viktiga transportvägar för både vanlig och tung trafik 
vilket leder till problem då dessa trafikantslag möts och färdas på samma 
vägar som cyklisterna 

• Vätternrundan skapar ytterligare intresse för cyklande och möjligheter för 
cykelturism. Andra exempel på turism är Sverige leden, Vättern Runt leden 
och Göta Kanal leden. Dessa cykelleder passerar i eller omkring Motala 

• Ny väglösning för transporter till E4:an, Rv50 söder ut har mycket tung 
trafik. Allt fler väljer Rv32 i stället. [19] 

2.2 Vätternrundans kansli 

Här sammanfattas det som kom fram vid intervjun med kanslichefen 

• Genomför en enkät efter varje lopp för att få en bild av hur deltagarna har 
upplevt loppet utifrån olika synvinklar. Många upplever att då räcken finns 
i omedelbar närhet till vägen känns det trångt och det finns ingenstans att 
ta vägen vid eventuella problem. 

• 2004 infördes en ny sträckning på Rv 50. Efter samråd med polisen och 
vägverket beslöt man att undvika en del på Rv 50 och istället köra en liten 
runda kring Lemunda området. För att kompensera för denna extra sträcka 
ändras sträckningen även vid Olshammar/Hammar utanför Askersund. 
Denna åtgärd ger också ökad trafiksäkerhet eftersom sträckningen har 
minimal biltrafik 

• 2004 gjordes ytterligare en ändring för att öka trafiksäkerheten på delar av 
Rv 50. För att skapa en säker färd på 2+1 sträckan några kilometer innan 
Motala togs delar av mitträcket ned och det tilläts bara cyklister på 1-
fältsdelen medan motorfordonen fick åka i både norr och södergående 
riktning på 2-fältsdelen 
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• Har ständig dialog med berörda kommuner, Vägverksregioner och 
Polisdistrikt under, före och efter Vätternrundan 

• Tjejvättern som åker på Rv50 anses inte ha lika stor inverkan på 
trafikklimatet på vägen eftersom körningen sker norrut och början av 
loppet då cyklisterna är pigga och alerta. 

• Vätternrundan har sin avslutning på Rv50 i södergående riktning med stor 
andel trötta och slitna motionärer detta skapar mer problem. På senare år 
har en del allvarliga olyckor inträffat med cyklister och bilar på denna 
sträcka. [18] 

2.3 Vägverket i Linköping 

Här sammanfattas det som kom fram vid intervjun med projektledaren för 
ombyggnaden av Rv36 och Rv50 

• Vägverket har ofta en stram budget vilket i vissa fall kan leda till att hårda 
prioriteringar måste göras. Eftersom cyklister oftast utgör liten del av 
trafiken på vägarna blir det ibland så att ombyggnaden inte blir helt 
optimal för cyklister.  

• Vissa av Vägverkets vägprojekt med 2+1-ombyggand har man tagit hänsyn 
på cyklisterna på olika sätt. Ibland så anses cyklisterna spela stor roll och då 
har separat cykelväg övervägt. Ett exempel på detta är utanför Norrköping 
då man tillsammans med en ledningsentreprenad lade beläggning på 
ledningstoppen och skapade på detta sätt en enkel och billig lösning. På ett 
annat ställe har en alternativ väg som innebar cirka 1 kilometers extra att 
åka för cyklisterna. Detta avstånd ansågs vara tillräckligt lite för att inte 
avskräcka, dessutom är alternativ vägen till större delen belagd cykelbana. 
[17] 

2.4 Fältstudier 

Innan ombyggnaden genomfördes gjordes flertalet resor med bil och cykel längs de 
aktuella vägsträckorna på Rv36 och Rv50. Dessa resor utfördes dock i helt andra 
sammanhang, men har ändå bidragit till viss viktig kunskap och förståelse. 

För att få en verkligare inblick i hur berörda vägar blev efter ombyggnaden gjordes 
flera besök på platsen samt körning längs sträckningen med både bil och cykel. 
Detta gav en bra syn på hur vägen upplevs från olika trafikanters synvinkel.  
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3 Litteraturstudier 

3.1 Inledning 

Detta arbetsmoment har varit den största delen av arbetet med examensarbetet. 
Det finns flera viktiga dokument som används då Vägverket projekterar och 
utformar ombyggnad eller nybyggnad av vägar. Ett viktigt dokument som 
studerats är Vägar och Gators utformning(VGU). VGU är en publikation 
framtagen av Vägverket och Svenska Kommunförbundet. Den används inte enbart 
av Vägverket utan även av andra aktörer inom gatu- och vägprojektering.  
Andra dokument som studerats är handlingar speciellt framtagna av Vägverket 
Region Sydöst rörande 13-metersvägar. Ett av dessa är Inriktningsdokument för 
13- metersvägar inom Region Sydöst.  
Vägverket har också gett ut andra publikationer och handlingar som styr eller 
beskriver situationen på våra vägar. Några av dem är Nationell strategi för ökad 
och säker cykeltrafik, Säker Trafik - Nollvisionen på väg och Trafik handbok för 
Region Sydöst. Dessa har studerats för att få en så bra bild av hur kraven är 
uppbyggda och formulerade. 

För vägavsnitten kring Motala har de olika skedena i projekteringen analyserats 
med hjälp av de dokument som hör till respektive skede. Dessa skeden är 
problemanalys, förstudie, arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning samt ett 
förfrågningsunderlag.  
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3.2 Nollvisionen och trafiksäkerhet för cyklister 

1997 beslutade Sveriges Riksdag att Nollvisionen skulle gälla som grund för 
trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Nollvisionens huvudtankar är att ingen 
skall dödas eller skadas för livet i vägtrafiken, den enda acceptabla siffran för 
antalet skadade och dödade i trafiken är noll och att i ett långsiktigt perspektiv är 
det människor liv och hälsa som är det viktigaste[1]. Varje år dödas cirka 50 
personer och minst 5000 skadas så svårt i cykelrelaterade olyckor att de måste 
behandlas på sjukhus[2]. För att uppnå en säker situation för cyklister är det 
många faktorer som spelar in, till exempel: 

• Användandet av cykelhjälm 

• Cykelns och vägbanans skick 

• Separerad eller gemensam cykel- och motorfordonstrafik 

• Fungerade cykelvägnät inom tätorter 

• Trafikmängden 

• Tydlig skyltning av alternativa vägar 

Att cykla är ett bra sätt att hålla sig i form och samtidigt minska kostnaderna för 
transport till och från arbetet. Men om alla ovanstående faktorer införlivas finns 
ändå den viktigaste kvar, ett gott omdöme i trafiken. Inom tätorter är cirka 80 % 
arbetsresorna korta sträckor på mellan 3 och 5 kilometer. Dessa avstånd inbjuder 
till cykelpendling och man minskar dessutom mängden farliga utsläpp från 
motorfordonen[2]. 

De så kallade 13-metersvägarna är ofta mycket olycksdrabbade. Att bygga om dem 
till 2+1-väg med mitträcke har visat sig vara en bra lösning för att öka 
trafiksäkerheten på dessa vägar. Dock är det säkerheten för biltrafiken som ökats 
mest. 
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3.3 Vägar och gators utformning(VGU) 

3.3.1 Dimensioneringsregler 

Vid projektering av ombyggnad och nybyggnad används olika parametrar för att 
skapa en bild av trafiksituation på den berörda sträckan. År 2002 beslutade 
Sveriges Riksdag om hur Sveriges framtida transportpolitik skall se ut. Detta beslut 
ledde fram till de så kallade ”Transportpolitiska målen” [13]. 

• Tillgängligt transportsystem 

• Hög transportkvalitet 

• Säker trafik 

• God miljö 

• Positiv regional utveckling 

• Jämställt transportsystem 

 

VGU använder sig av så kallade standarder för visa och förklara hur ovanstående 
mål skall uppnås. Det finns tre stycken     

• GGGGod standardod standardod standardod standard för utformningselement och principlösningar med avseende 
på det övergripande målet (där delmålen sammanvägts) har valts för att god 
måluppfyllelse och vara kostnadseffektivt vid nybyggnad med normala 
anläggningskostnader. Detta bör även tillämpas vid ombyggnads- och 
förbättringsprojekt vid måttliga anläggningskostnader och intrång. 

• Mindre godMindre godMindre godMindre god standardstandardstandardstandard med avseende på det transportpolitiska målet har 
valts för att ge en tillfredsställande måluppfyllelse och vara kostnadseffektivt 
vid besvärliga nybyggnadsförhållanden samt i ombyggnads- och 
förbättringsfall som medför stora intrång och höga anläggningskostnader. 

• Låg standardLåg standardLåg standardLåg standard med avseende på det transportpolitiska målet för ett 
utformningselement bedöms ge en låg men acceptabel måluppfyllelse och 
vara undre gräns för vad som kan motiveras vid besvärliga 
nybyggnadsförutsättningar samt förbättringar som medför stora intrång 
och höga anläggningskostnader. Anläggningen kan få en begränsad 
livslängd.[13] 
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3.3.2 Utformningsregler för cykeltrafik 

Nedanstående figur visar på olika sätt att separera gående och cyklister från 
biltrafiken. De olika tillvägagångssätten skapar en säkrare miljö för cyklisterna och 
de gående ju mer separerade de är från biltrafiken. Allra bäst är en separat GC-väg 
men denna lösning är dyr. Bild 2 visar minsta utrymmesbehov en cyklist behöver. 

 

 

    

    

    

    

    

    

Bild 1Bild 1Bild 1Bild 1    Utformningsalternativ för olika separationsalternativ [14] 

 

Bild Bild Bild Bild 2222 Utrymmesbehov för en cyklist [15] 
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3.3.3 Utformning av mötesfria vägar 

Enligt VGU kapitel 5.3 finns det flera olika sätt att hantera cyklister och 
motorfordonstrafik. De olika alternativen tar olika hänsyn till cyklister. Följande 
förslag finns för mötesfria vägar. 

Vid måttliga och stora GC-flöden separeras GC-trafiken från den mötesfria vägen 
om anläggnings- och driftkostnaderna för ett separat GC-system är låga eller 
måttliga. Om kostnaderna är för höga övervägs 1+1-lösning. 

Vid låga GC-flöden vid referenshastighet110 km/h och måttliga vid 
referenshastighet 90 km/h skall GC-trafiken separeras om det kan göras till låga 
anläggnings- och driftkostnader. Ett bra exempel på sådan åtgärd är att utnyttja en 
enskild väg eller närbelägen allmän väg. På kortare avsnitt kan 1+1-lösning 
övervägas.  

I övrigt tillåts GC-trafik på mötesfri landsväg. För den långväga cykeltrafiken 
exempelvis turistcykling bör regionerna i samarbete med kommunerna upprätta 
cykelledsplaner som även innehåller förbättrad cykelvägvisning, information och 
punktvisa förbättringar av cykelvägar.[14] 

I VGU kapitel 5.3.1 presenteras två förslag på typsektion vid åtgärd på en 13-
metersväg. De skiljer sig lite beroende på om åtgärden utförs inom befintlig 
vägbredd eller om en breddning av vägen skall genomföras. 

 

Bild Bild Bild Bild 3333 Typsektion för mötesfri landsväg inom befintlig väg med tillåten cykeltrafik [14] 

 

Bild Bild Bild Bild 4444 Typsektion för mötesfri landsväg vid nybyggnad och vid breddning [14] 



Litteraturstudier 

 10 

I de fall som typsektionen1+1 används bör följande faktorer beaktas. 

• Mittremsan bör vara 1,75 meter bred och i vissa fall ända upp till 3 meter  

• Om vägren är bredare än 1 meter och lämpad för GC-trafik skall den 
avskiljas på ett tydligt sätt till exempel heldragen linje, så att vägrenen inte 
inbjuder till biltrafik 

• Den totala bredden bör inte vara mindre än rekommenderad bredd för 1-
fältsdelen på en 2+1 sträcka 

• Körfälten bör vara cirka 3,5-3,75 meter breda. Denna bredd avskräcker 
från omkörning och körning med två fordon i bredd.[14] 
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3.4 Inriktningsdokument för 13-metersvägar 

VSÖ har tagit fram ett dokument (Inriktningsdokument för 13-metersvägar inom 
Region Sydöst) daterat 20011010 som beskriver hur man skall tänka vid planering 
av 2+1-vägar. Vid projektering av ovanstående vägar innehåller det följande viktiga 
punkter gällande cyklister: [11] 

• Inom Regionen anses GC-trafik inte lämplig på vägar med hög 
trafikbelastning. Det är dock tillåtet att cykla eller gå på en mötesfri 
landsväg 

• Rekommenderad typsektion för 13-metersväg 2+1  
V0,75+K3,25+K3,25+M1,50+K3,50+V0,75(se bild nedan) 

 

 

 

 

 

 

     

           V0,75       K3,25                    K3,25            M1,50                 K3,50          V0,75 

Bild Bild Bild Bild 5555 Rekommenderad typsektion 13-metersväg 2+1[11] 

• I varje objekt skall vägens funktion för GC-trafik utredas. På kortare 
sträckor med mycket GC-trafik skall det prövas om dessa trafikanter ska 
erbjudas annan väg eller någon form av enkelt alternativ. Exempel på 
enkelt alternativ för GC-trafiken kan vara en ”cykelstig”. Dessa behöver 
inte följa kraven för GC-vägar i VU 94. [11] 

Ovanstående punkter låg till grund för projekteringen av Rv36 och Rv50 vid 
Motala. Men VSÖ ha tagit fram ett uppdaterat dokument daterat 20040402 
(Inriktningsdokument för 2+1-vägar).  Följande uppdatering sedan förra 
dokumentet är: [12] 

• En bedömning av cykelpotentialen bör göras i ett tidigt skede vid varje 
objekt.  

Utifrån den bedömda mängden skall sedan lämpliga åtgärder vidtas, till exempel 
separering och cyklister och motorfordon vid hög cykelpotential. 
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4 Studerade vägobjekt 

4.1 Rv36 Motala-Ervasteby 

4.1.1 Allmän fakta  

Detta 13 meter breda vägavsnitt sträcker sig från Metallvägen vid den östra 
utfarten ur Motala till Ervasteby då vägen bredd minskar till 7,5 meter. Den totala 
längden är cirka 4 kilometer. Sträckan är början på vägen till Linköping och har 
skyltad hastighet på 90 km/h utom vid två ställen där det är 70 km/h och 50-70 
km/h. [3] 

 

BildBildBildBild    6666 Översiktsbild över aktuellt vägavsnitt före ombyggnaden[3] 

4.1.2 Problemanalys 

I denna analys studeras och undersöks vägavsnittet på alla tänkbara sätt. Detta för 
att få fram ett så tydligt och detaljerat underlag för fortsatt arbete. I detta fall 
gjordes analysen av Vägverket Konsult i Linköping 2001-11-07. Det som tas upp 
är tillexempel trafikmängd, beläggningens skick och funktion, anslutningsvägar, 
sidoområdenas standard, trafikmängd och olycksstatistik. Analysen innehåller även 
förslag på utformning och tänkbara typsektioner samt konsekvenserna av dem. En 
ungefärlig kostnadsberäkning togs också fram. 

Den aktuella sträckan delas i 4 stycken delsträckor med brytpunkter på naturliga 
ställen. Dessa ställen är valda med hänsyn till vänstersvängsfält och möjligheten till 
2 körfält på sträckor utan problematiska anslutningsvägar eller andra hinder i 
vägområdets närhet, tillexempel en bro. Den totala längden på objektet är cirka 4 
kilometer. 



Studerade vägobjekt 

 13 

Under de sista 5 åren av 1990-talet rapporterades 72 stycken trafikolyckor på den 
aktuella vägsträckan. Av dessa hade 2 stycken dödlig utgång, 2 stycken med svåra 
skador samt 6 stycken med lättare skador. Merparten av de rapporterade olyckorna 
var viltolyckor (57 st). Genom att sätta upp mittvajer minskas risken för 
mötesolyckor. [3] 

Några av de viktiga fakta som kom fram vid problemanalysen är: 

• Befintlig vägbredd varierar mellan 12,85 och 13,20 meter med ursprunglig 
typsektion V3,00+K7,00+V3,00 

• På vissa delar av sträckan skevar vägrenen i ytterkurvan åt motsatt håll i 
förhållande till körbanan 

• Total beläggningstjocklek är cirka 20 centimeter på körbanan och cirka 14 
centimeter på vägren 

• Sprickor i beläggning finns på flertalet ställen utmed sträckan 

• Vissa ytterslänter har lutningen 1:1,5 utan räcke vilket enligt VGU inte är 
acceptabelt 

• Vägrenens bredd är cirka 2,6 meter 

• ÅDT på vägavsnittet varierar mellan 4700 och 5900 fordon/dygn, den 
ungefärliga andelen tung trafik är 9 % 

• På sträckan finns 2 anslutningar till allmän väg, 6 anslutningar till enskild 
väg och 3 anslutningar till kommunala vägar (se karta nedan) 

 

BildBildBildBild    7777 Karta över vägavsnittet [3] 
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Nedanstående bilder och tabell visar hur ombyggnaden föreslås bli. Det finns ett 
huvudförslag samt ett alternativt förslag. De skiljer sig från varandra i hur 
omfattande del av sträckan som är 1+1. 

 

BildBildBildBild    8888 Karta över vägavsnittet med delsträckor och föreslagen körfältsindelning [3] 

 

Bild Bild Bild Bild 9 9 9 9 Karta över vägavsnittet med delsträckor och alternativ körfältsindelning [3] 
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  Körfältsindelning 

Delsträcka nr Längd (m) Framriktning Bakriktning Alternativ 

1 (Metallvägen - väg 1088) 600 1 Körfält 2 Körfält 1+1 

2 (Väg 1088--->) 2 Körfält 1 Körfält - 

3 (---> - väg 1089) 
Totalt 2000 

1 Körfält 2 Körfält - 

4 (väg 1089- avsmalning) 600 2 Körfält 1 Körfält 1+1 

TabellTabellTabellTabell 1 1 1 1 Körfältsindelning och delsträckslängd [3] 

 

BildBildBildBild    10101010 Typsektionsförslag med 13 meter vägbredd inom befintligt vägområde [3] 

Konsekvenser av ovanstående förslag 

• 5,10 meter på 1-fältsdelen kan medföra svårigheter för långsamgående 
fordon och nödstoppade fordon 

• Ovanstående typsektion tillåter GC-trafik enligt Vägverkets normer  

• Olägenheter vid snöröjning på grund av förskjutna körfält 

• Minskad möjlighet till U-Sväng, problem vid utryckning 

• Eventuell avstängning av anslutande enskilda vägar 

• Permanent trafik på befintlig vägren, ökat slitage då den är utformad med 
lägre standard 

• Smalare område att cykla på eftersom vägrenens bredd minskar 

• Minskad risk för mötesolyckor [3] 
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4.1.3 Förstudie 

I detta skede av projekteringen används de viktigaste resultaten från 
problemanalysen. Förstudiens syfte är att vara underlag för samråd med 
inblandade intressenter. Dessa är till exempel Länsstyrelsen i Östergötland, Motala 
Kommun, diverse ideella föreningar och andra berörda personer utmed 
vägsträckan. Den skall också ligga till grund för en miljökonsekvensanalys. Studien 
utfördes av Vägverket Konsult i Linköping och är daterad 2002-03-04. 

Viktiga fakta och frågeställningar som intressenterna skall ta ställning till: 

• Ingen breddning av vägen kommer att ske 

• Hantering av viktiga natur- och kulturvärden 

• Föreslagen typsektion på 2+1 delen och eventuellt om 1+1 används? 

• Ökas trafiksäkerhet eller ej för de olika trafikslagen? 

• Effekterna av att antalet anslutningar minskar 

• Vägen trafikeras av buss i linjetrafik, leder detta till några problem då ett 
räcke skiljer de både körfälten åt?[4] 

4.1.4 Arbetsplan 

I detta skede sammanfattas och beskrivs resultatet och konsekvenserna efter 
remissperioden. Dessa skall sedan ligga till grund för Miljökonsekvens- 
beskrivningen för projektet. De viktigaste skillnaderna eller tilläggen i arbetsplanen 
gentemot förstudien och problemanalysen är: 

• Föreslagen vägbredd på 13 meter kommer att ändras till 13,75 meter på 
vissa delar av sträckan 

• Ny typsektion blir V1,0+K3,25+K3,00+M1,25+K3,50+V1,75 på 2-fälts-
sträckorna och V2,35+K3,50+M1,25+K3,50+V2,35 på 1-fältssträckorna. I 
båda fallen används befintlig stödremsa på 2-fältsdelen och på 1-fältsdelen 
blir den 0,25 meter eller då sidoräcke förekommer 0,50 meter. Dessa 
typsektioner är specifika för just detta objekt och avviker delvis från de 
förslag som finns i Inriktningsdokument för 13-metersvägar i Region 
Sydöst. Detta dokument förslår 
V0,75+K3,25+K3,25+M1,50+K3,5+V0,75. Dock visar detta ett förslag på 
ombyggnad inom befintliga 13-meter. 

• Då skärning och breddning av vägrenen förekommer kommer ett nytt 
dräneringsdike att utföras[5] 
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4.2 Rv50 Motala-Nykyrka 

4.2.1 Allmän fakta  

Vägavsnittet är den stora och viktiga vägen ut ur Motala för trafik som skall norr 
ut mot Örebro. Sträckan mellan Metallvägen i Motala och Nykyrka är cirka 9,6 
kilometer lång. Skyltad hastighet är 90 km/h på hela sträckningen förutom från 
Metallvägen i Motala och förbi Nykyrka samhälle där hastigheten är 70 km/h. [7] 

 

BildBildBildBild    11111111 Karta över vägavsnittet [7] 

4.2.2 Problemanalys 

I denna analys studeras och undersöks den befintliga vägen i många olika 
hänseenden. Några av de viktigaste är till exempel olycksstatistik, vägens standard 
och uppbyggnad, broförteckning, anslutande vägar och trafikmängden. Analysen 
utfördes av Vägverket Konsult i Linköping  och blev klar 2002-01-09. 
Under de sista 5 åren av 1990-talet rapporterades 98 stycken trafikolyckor på den 
analyserade vägsträckan. Av dessa medförde 5 stycken svåra skador samt 12 
stycken lättare skador. Merparten av de rapporterade olyckorna var viltolyckor (79 
st). Genom att sätta upp mittvajer minskas risken för mötesolyckor. [7] 

Betydelsefulla faktorer som kom fram vid analysen är 

• ÅDT på vägavsnittet varierar mellan 4600 och 6800 fordon/dygn, den 
ungefärliga andelen tungtrafik är 12-18 % 
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• Delar av sträckan är felskevad 

• Delar av sträckan har dålig bärighet med sprickor i beläggningen som följd 

• Dålig undergrund förekommer  

• På sträckan förekommer 21 enskilda väganslutningar, 6 bussfickor, 1 
kontrollplats samt 8 kommunal/allmänna väganslutningar 

• Befintlig typsektion är V3,00+K7,00+V3,00 och V2,75+K7,50 V2,75 dock 
är dessa på grund av ommålning ändrade så att körfältet blivit bredare och 
vägrenen smalare, ungefärlig typsektion V1,0+K11,0+V1,0 
      [7] 

 

BildBildBildBild    12121212 Befintlig körfältsindelning efter ommålning [7] 

4.2.3 Förstudie 

Förstudiens syfte är att vara underlag för samråd med inblandade intressenter. 
Dessa är till exempel Länsstyrelsen i Östergötland, Motala Kommun, diverse 
föreningar och andra berörda personer utmed vägsträckan. Den skall också ligga 
till grund för en miljökonsekvensanalys. Studien är gjordes av Vägverket Konsult i 
Linköping 2002-05-03. 

Viktiga punkter som berörda parter skall beakta vid samråd är 

• Hantering av viktiga natur- och kulturvärden 

• Vad händer med de anslutningar som berörs av ombyggnaden 

• Hur ändras/påverkas tillgängligheten för de olika trafikantslagen 

• Hur påverkas utryckningsfordonens framkomlighet 
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• Blir det mer trafiksäkert för de olika trafikantslagen att färdas på vägen efter 
ombyggnaden 

Efterföljande bilder och tabell visar föreslagen uppdelning av körfälten. De visar 
även föreslagen typsektion för 2+1-delarna. Eftersom vägsträckan innehåller en hel 
del anslutningsvägar placeras 1+1eller växlingssträckorna på dessa platser. I 
förekommande fall flyttas eller tas anslutningar bort och en ny lösning genomförs.    
[8] 

 

BildBildBildBild    13131313 Karta över vägavsnittet med delsträckor och anslutningsvägar samt körfältsindelning[8] 
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Delsträcka nr Utformning Orsak 

1 (Metallvägen – Smedsby, väg 1109) 1+1 Befintlig mittrefug och 
vänstersvängsfält 

2 (Korsning väg 50/1109) 1+1 Befintlig mittrefug och 
vänstersvängsfält 

3 (Smedsby-Kärsby, väg1109/1081) 2+1  

4 (Korsning väg 50/1081/1109) 1+1 Befintligt 
vänstersvängsfält 

5 (Kärsby-Ängesby, väg1088) 2+1  

6 (Korsning väg 50/1088) 1+1 Befintligt 
vänstersvängsfält 

7 (Ängesby-Sonstorp) 2+1  

8 (Sonstorp) 1+1 Växlingssträcka 

9 (Sonstorp-Gubbero, väg1090) 2+1  

10 (Korsning väg50/1090) 1+1 Befintligt 
vänstersvängsfält 

11 (Gubbero-Nykyrka S, väg 1092) 2+1  

12 (Förbifart Nykyrka) 1+1 Befintlig mittrefug och 
flera vänstersvängsfält 

13 (Nykyrka N-9 meters vägbredd) 2+1,1+1 1+1 pga. kort sträckning 

TabellTabellTabellTabell 2 2 2 2 Körfältsindelning och förklaring [8] 

 

BiBiBiBildldldld    14141414 Typsektionsförslag med 13 meter vägbredd inom befintligt vägområde [8] 
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Konsekvenser med ovanstående förslag 

• 5,10 meter kan medföra svårigheter för långsamgående fordon och 
nödstoppade fordon samt problem för dispenstransporter 

• Vissa avfarter och anslutningsvägar kan komma att försvinna eller flyttas 

• Minskad utrymmesstandard för cyklister och övriga oskyddade trafikanter 
jämfört med hur det var innan ommålning. I och med ommålning blir 
utrymmet ungefär lika stort 

• För att ytterligare öka trafiksäkerheten kan eventuell breddning av 
1-fältsdelen bli aktuell 

• Problemet med permanent trafik på den gamla vägrenen blir inte lika 
omfattande eftersom körfältet är bredare efter ommålningen. De har redan 
påverkats av trafiklaster och analyseras därför på sådana grunder [8] 

4.2.4 Arbetsplan 

I detta skede sammanfattas och beskrivs resultatet och konsekvenserna efter 
remissperioden. Dessa skall sedan ligga till grund för Miljökonsekvens- 
beskrivningen för projektet. De viktigaste skillnaderna eller tilläggen i arbetsplanen 
gentemot förstudien och problemanalysen är: 

• Föreslagen vägbredd på 13 meter kommer att ändras till 14 meter inklusive 
stödremsa på vissa delar av sträckan.  

• Ny typsektion blir V1,0+K3,25+K3,00+M1,25+K3,50+V1,75 på  
2-fältssträckorna och V2,35+K3,50+M1,25+K3,50+V2,35 på 1-fälts 
sträckor. I båda fallen används befintlig stödremsa på 2-fältsdelen och på 1-
fältsdelen blir den 0,25 meter eller då sidoräcke förekommer 0,50 meter. 
Dessa typsektioner skiljer sig från vad Vägverket rekommenderar i 
Inriktningsdokument för 13-metersvägar i Region Sydöst.  
Detta dokument förslår V0,75+K3,25+K3,25+M1,50+K3,5+V0,75. Dock 
visar detta ett förslag på ombyggnad inom befintliga 13-meter. [9] 
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5 Resultat 

5.1 Bra exempel på utformning  

I början av planeringsskedet av dessa vägar övervägdes att endast bygga om inom 
befintlig vägbredd på 13 meter. Men efter remissperioden och ytterligare studier 
blev det bredare vägren framförallt på 1-fältsdelen på 2+1 sträckorna. Vägrenen 
blev i genomsnitt 75 centimeter bredare. På 1+1 sträckorna används befintlig 
typsektion men med tydligare avskiljning mellan vägren och körfält. Jämförs 
nedanstående bilder ses resultatet av dessa val mycket tydligt. 

   

 

Bild Bild Bild Bild 11115555 Rv36 före ombyggnad [3]  

 

Bild Bild Bild Bild 16161616    Rv36 efter ombyggnad(foto Ulrika Johansson) 
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Bild 1Bild 1Bild 1Bild 17777 Rv50 före ombyggnad[7] 

 

Bild 1Bild 1Bild 1Bild 18888 Rv50 efter ombyggnad(foto Ulrika Johansson) 

På ovanstående bilder visas skillnaderna före och efter ombyggnad på Rv50. Här 
syns tydligt att utrymmet för cyklisterna ändrats i positiv bemärkning. 

Viktiga resultat av ombyggnaden för att göra cyklisternas situation säkrare är 

• Heldragen linje skiljer körfält och vägren 

• Ökad överblick på motorfordon då omkörningar inte påverkar på samma 
sätt eftersom risken att möta ett fordon i ”fel” körfält är minimal 

• Minskad trafik i vägren ökar säkerheten för cyklisterna eftersom att 
befintlig vägren var klart smalare än vad den blev efter ombyggnaden, se 
ovanstående bilder 

• På Rv50 blir utrymmet för cyklisterna större efter ombyggnaden 
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Andra saker som gjorts för att öka trafiksäkerheten för dem som färdas i vägrenen 
är att installera ett slänträcke i stället för att ha räcket direkt i beläggningskanten. 

 

Bild Bild Bild Bild 19191919 Slänträcke (foto Ulrika Johansson) 

Nedanstående bild visar en mindre bra lösning på hur en påfart är placerad i 
förhållande till cykelfältet. Observera att hastigheten är 90 km/h. Vid denna 
korsning har allmänheten påtalat att man känner sig osäker. Vid ett tillfälle 
hamnade en cyklist mellan en accelererande lastbil och en bil färdandes i 90 km/h. 
Detta upplevdes som mycket obehagligt. 

 

Bild Bild Bild Bild 20202020 Korsning med dubbla vänstersvängningsfält och påfart (foto Ulrika Johansson) 

Just vid korsningar och vid broar blir det ofta så att vägen smalnar av. Dessa 
platser är placerade så att det blir för dyrt att bredda till samma standard som 
resten av vägen. Detta leder till trängsel vid dessa platser. Ibland kan det även 
finnas räcken i vägkanten vilket ytterligare minskar utrymmet. 
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Rv36 ombygganden är den enda som haft en garantibesiktning. Vid denna kom 
inga större problem fram. Rv50 har inte haft någon garantibesiktning än. Enligt 
Vägverket har de inte fått några stora negativa reaktioner på ombyggnaden. Några 
personer har hört av sig och kommenterat att vissa sträckor upplevs som smala vid 
till exempel broar och korsningar. De har inte fått några positiva reaktioner heller 
vilket brukar betyda att allmänheten är nöjda med situationen.[17] 

Ombyggnaderna av Rv36 och Rv50 är ett bra exempel på hur en 2+1-väg skall 
byggas om för att skapa trygghet för cyklister. Flera av de lösningar som gjort det 
bättre för cyklister har också gjort det bättre för övriga oskyddade trafikanter 
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5.2  Checklista vid projektering 

Vid planering och projektering av en ombyggnad av en 13-metersväg till 2+1med 
vajerräcke bör följande punkter beaktas tidigt i planeringsskedet för att skapa en 
säker cykelmiljö: 

• Ta reda på nuvarande cykelmängd 

• Utred framtida tänkbar cykelpotential  

• Välj rätt vägutrustning t.ex. sidoräcken i slänten för att skapa en öppnare 
känsla eller tydlig skyltning vid alternativa vägsträckningar 

• Kontrollera vilka arrangemang som anordnas längs sträckan och hur de kan 
tänkas påverka 

• Gör en uppföljning av tidigare projekt inom regionen för att se vilka 
reaktioner och problem som fanns på dem 

• Kontrollera hos andra Regioner inom Vägverket om de har några kloka 
lösningar  
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6 Reflektioner 

Från början av detta examensarbete hade jag en negativ inställning till 2+1-vägar 
med vajerräcke. Eftersom mina erfarenheter endast varit dåliga eller negativa. Även 
om ingen direkt rekommenderar att cykla på 2+1 vägar så tycker jag ändå att 
möjligheten skall finnas. Om inte detta görs kan det bli så att man helt tar bort 
cykelmöjligheterna mellan olika orter eller samhällen. Som jag tidigare 
kommenterat kryper 2+1 ombyggnaderna allt närmare stora befolkningsområden 
och därmed kommer fler att bli varse om problemet. Jag tror till största del att det 
är inställningen och osäkerhet som gör att 2+1 upplevs negativt hos många. 

Regeringen vill i sina transportmål främja cyklande. Men då 2+1-vägar byggs blir 
det ofta så att cyklister skräms bort. Finns det då ingen alternativ väg eller liknade 
trafiksäker och känslomässigt säker valmöjlighet tror jag att de som tvekar att börja 
cykla till tillexempel jobbet undviker detta och tar bilen istället. 

Jag tror att Vätternrundan och Motala kommun spelade en stor roll i att det blev 
en breddning av de båda vägavsnitten. Då dessa intressenter har mycket att vinna 
på att få ett säkert cykelklimat. Om det inte hade blivit någon ändring av 
vägrensbredden hade det blivit många klagomål från allmänheten. Min 
uppfattning är att ombyggnaderna kring Motala har blivit väldigt lyckade med 
hänsyn till cyklister. Förhoppningsvis kan denna lösning hjälpa andra Regioner 
som har liknande cykelsituation kring sina städer att skapa ett säkert cykelklimat. 

Vägverket Region Sydöst har sedan de projekterade ombyggnaderna av Rv36, 
Rv50 och fram tills 2004 haft en viss uppfattning om hur cyklister och 2+1 skall 
hanteras. Då det uppdaterade Inriktningsdokumentet kom ut 2004 ändrades deras 
inställning en aning, enligt mig till det positiva. Ombyggnaden vid Motala är ett i 
stort sätt unikt fall på hur man löst typsektionen. Oftast blir det bara att befintlig 
vägbredd används och med smalare vägren som följd. 

Som jag kommenterade i början av detta kapitel hade jag en negativ inställning 
men jag tycker att under arbetets gång har min inställning ändrats till positiv. 
Kanske är det så för allmänheten också. 2+1-vägar är ett nytt fenomen och många 
ser bara problemen och inte möjligheterna. 

Förslag på fortsatt arbete 

• Landsomfattande enkät eller liknande för att få reda på inställningen hos 
cyklister 

• Skapa en informationsbroschyr om cykling och 2+1-vägar 

• Göra en genomgång av tidigare ombyggnadsprojekt och sedan ta lärdom av 
de fakta som den ger 
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