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Abstract 

Purpose: The introduction of median divided carriageways, MDC,  has brought 
difficulties to the performing of maintenance tasks and operational improvements 
without disrupting traffic or compromising work safety. Meanwhile, cyclists have  
suffered deteriorating conditions along these roads. 

The aim of this study was to investigate whether the operational and maintenance tasks 
on this road type can be facilitated by the use of a parallel road, which can also be used 
for bicycle traffic. 

Method: The work is mostly based on qualitative semi-structured interviews with 
both operating entrepreneurs and representatives from the client side. Alongside this, 
some literaturestudy has been made. 
 
Findings: Work safety is a concern when working at MDC. For major planned actions, 
redirecting traffic is always the first option, but it can be difficult to find suitable 
diversion routes. 

It is more expensive to operate MDC than conventional carriageways, but there are no 
key formulas that tell you how much more expensive. Along some difficult stretches, 
especially 1 + 1 sections, some measures may be withheld or delayed. 

The benefits of a parallel road are many, especially for rerouting traffic. Some 
operations could also be conducted from a parallel road if it is close enough to the main 
road. 

If the parallel road is to be used for operation and maintenance as well as  bicycle traffic, 
the road cannot be converted into cycling way as other vehicles can be expected to 
appear. 

Implications: The benefit of a parallel road is primarily the ability to reroute traffic. 
Diversion will probably become even more relevant in the future, with more narrow 
median divided carriageways sections combined with increased focus on work safety. 

The tasks that can be conducted from the parallel road makes such demands on the 
placement of the parallel road, that the benefits in relation to this are probably limited. 

The combined use for traffic redirection and cycling can be a good alternative, but this 
must be looked at from a project-specific perspective as the conditions are so different. 

Limitations: Conditions differ hugely in all projects. This report is intended for general 
application and can be viewed as a tool where one or more solutions can be applicable 
to the project. The financial aspect is not considered in this project. 

Maximum improvement for cyclists has not been studied in this project, operational 
and maintenance aspects have been prioritised. 

Keywords: median divider, cable barrier, 2 + 1, operation, maintenance, redirection, 
parallel road
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Sammanfattning 

Syfte: Införandet av mötesfria landsvägar, MLV, har inneburit svårigheter att utföra 
drift- och underhållsarbeten utan att störa trafiken eller äventyra arbetsmiljön. Samtidigt 
har cyklisterna ofta fått försämrade förutsättningar längs dessa vägar. 

Målet med detta examensarbete var att utreda hur drift och underhåll av MLV kan 
underlättas av en parallellväg som även kan användas för cykeltrafiken. 

Metod: Arbetet bygger till stor del på kvalitativa undersökningar i form av 
semistrukturerade intervjuer med både driftsentreprenörer och representanter från 
beställarsidan. Vid sidan om detta har litteraturstudier gjorts. 

Resultat: Arbetsmiljön är ett bekymmer vid arbete på MLV. Vid större planerade 
åtgärder är alltid omledning av trafiken första alternativet, men det kan vara svårt att 
finna lämpliga omledningsvägar. 

Det är dyrare att sköta MLV än vanlig motsvarande väg, men man har inga nyckeltal 
som talar om hur mycket dyrare. Längs vissa komplicerade sträckor, i synnerhet med 
1+1-sektion, kan vissa drift- och underhållsåtgärder utebli eller försenas.  

Nyttan av en parallellväg är stor, framför allt för omledning av trafiken. Vissa 
arbetsmoment skulle också kunna utföras från parallellvägen om den ligger tillräckligt 
nära huvudvägen. 

För att samnyttja parallellvägen för drift, underhåll och cykeltrafik kan vägen inte antas 
som cykelväg i vägplan då även andra trafikslag kan förväntas förekomma. 

Konsekvenser: Nyttan av en parallellväg är framförallt möjligheten att leda om 
trafiken. Omledning kommer antagligen bli än mer aktuellt framöver, med fler smala 
MLV-sektioner i kombination med ökat fokus på arbetsmiljön. 

De arbeten som kan göras från parallellvägen ställer sådana krav på placeringen av 
vägen att nyttan i förhållande till detta antagligen är begränsad.  

Att samnyttja omledningstrafiken med cykeltrafik kan vara ett gott alternativ, men detta 
måste ses ur ett projektspecifikt perspektiv då förutsättningarna är så olika. 

Begränsningar: Förutsättningarna är så olika i alla projekt. Rapporten är skriven för 
att gälla generellt och kan ses som en verktygslåda där en eller flera lösningar är 
applicerbara i projektet. Den ekonomiska aspekten är inte beaktad i detta projekt. 

Vad som innebär hög måluppfyllelse för cyklister har inte studerats i detta projekt, drift- 
och underhållsaspekten har prioriterats. 

Nyckelord: Mitträcke, Mötesfri, Landsväg, MLV, 2+1, drift, underhåll, omledning, 
parallellväg 
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Begreppsförklaring 

 

2+1-väg  Vägtyp med alternerande ett eller två körfält i vardera 
riktning. I Sverige numer ofta mötesseparerade med någon 
form av barriär, vanligen vajrar.  

BAS-P  Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 

BAS-U  Byggarbetsmiljösamordnare för utförande av byggnads- 
och anläggningsarbeten 

BK  Bärighetsklass. Ett klassificeringssystem som Trafikverket 
använder för att klassa vägar utifrån dess bärighet. 

Drift   Med drift avses vanligen åtgärder som syftar till att 
upprätthålla objektets funktion utan att några ekonomiska 
restvärden av åtgärden finns efter ett år.  

MLV  Mötesfri landsväg. Vanligen slarvigt kallad 2+1-väg. En 
vägtyp där normalt långsamtgående fordon och cyklar är 
tillåtna till skillnad från MML, mötesfri motortrafikled. Det 
är inte självklart, om än vanligt, att vägen har 
körfältskonfigurationen 2+1. 

Underhåll  Underhåll beskrivs som åtgärder som syftar till att återställa 
eller bevara funktionen och således resulterar i ett restvärde 
längre än ett år framåt i tiden. Underhåll innebär dock inte 
att standarden höjs. Underhållet kan vidare delas in i 
förebyggande och avhjälpande underhåll 

VGU  Dokumentserie från Trafikverket och Sveriges kommuner 
och landsting. VGU, Vägar och gators utformning, finns i 
en rådsdel och en kravdel. Det ingår i serien också ett 
dokument om de grundvärden som de andra delarna grundar 
sig på.  

VR  Referenshastighet är ett begrepp som anger vilken högsta 
hastighet en väg är utformad för. 

ÅDT  Årsdygnstrafik är ett medelvärdet under ett år gällande 
antalet fordonspassager per dygn. 
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1 Inledning 
I detta examensarbete om 15 högskolepoäng undersöks förutsättningarna för hur en 
parallellväg vid mötesfri landsväg, MLV, kan användas för att underlätta för drift- och 
underhållsarbeten samtidigt som den kan användas för cykeltrafik.  

Examensarbetets huvudområde är byggnadsteknik och skrivs vid avdelningen för 
byggnadsteknik och belysningsvetenskap, Jönköping University. Examensarbetet ingår 
som en avslutade del av det treåriga högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik, 
väg- och vattenbyggnadsteknik. Examensarbetet görs i samarbete med Sweco Civil AB 
i Jönköping. 

1.1 Bakgrund 
Mötesfria så kallade 2+1-vägar, infördes i Sverige under 1990-talet som en trafik-
säkerhetsfrämjande åtgärd med lyckat resultat. Dock medförde prioriteringen av 
trafiksäkerhetsinsatserna i kombination med pressade tidsramar att inte alla 
konsekvenser utreddes i tillräckligt stor utsträckning. Två aspekter som återkommer är 
situationen för cyklister samt hur drift- och underhållsarbeten måste anpassas för att 
inte påverka trafikflödet i onödan. Tidiga objekt som mötesseparerades var motor-
trafikleder, där ofta ett parallellt vägnät fanns då långsamtgående trafik är exkluderad 
från denna vägtyp. Senare mötesseparerades även vanliga landsvägar där även cykling 
är tillåten (Carlsson, 2009). 

1.2 Problembeskrivning 
Vid trånga sektioner är drift- och underhållsperspektivet bekymmersamt vid MLV. 
Även små åtgärder leder till konsekvenser för trafiken i form av köbildning, 
avstängning eller omledning. De omledningsvägar som finns är ofta betydligt längre 
och mindre lämpade för den trafikmängd som de vid en omledning utsätts för 
(Folkesson & Ljungström, 2015).  

Extra besvärligt blir det då arbete sker i sektioner med endast ett körfält i aktuell 
körriktning, vilket kan komma att medföra betydande merarbete och ökade kostnader. 
För att störa trafiken så lite som möjligt krävs mer planering av insatserna och mer 
resurser för själva utförandet. Tidiga undersökningar visar att merkostnaden för drift- 
och underhållsarbeten, exklusive vinterväghållning, räckespåkörningar och beläggning, 
kan uppgå till 15 000 kr/km och år (Carlsson, 2009). Denna merkostnad kan härledas 
främst till de försvårande omständigheter som mötessepareringen innebär. Dessutom 
upplevs arbetsmiljön som mer otrygg vid arbeten på MLV jämfört med motsvarande 
väg utan mötesseparering (Folkesson & Ljungström, 2015).  

I den slutrapport Vägverket beställt gällande utvärdering av mötesfria vägar  
konstateras att vid tidpunkten fanns ingen olycka rapporterad med dödlig utgång för 
cyklist på länk på mötesfri landsväg. Detta beror enligt rapportförfattaren troligen på 
att mycket få faktiskt cyklar på denna vägtyp (Carlsson, 2009). Detta kan tyckas vara 
kontraproduktivt då cykeltrafiken av regeringen ses ett prioriterat område att satsa på 
(Trafikverket, 2014).  

En slutsats som Karim (2008) kom fram till i sin avhandling var vikten av att beakta 
drift- och underhållsapekten i större utsträckning redan i projekteringsstadiet, det är i 
projekteringsstadiet möjligheten att påverka livscykelkostnaderna är stora. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med detta examensarbete var att utreda hur drift och underhåll av MLV kan 
underlättas av en parallellväg vilken även kan användas för cykeltrafik. Syftet var att i 
förlängningen kunna undersöka om fördelarna med en parallellväg kan motivera de 
kostnader som är kopplade till denna, både initialt och under resterande livscykel. 

Målet kan brytas ned i följande frågeställningar: 

1. Vilka konsekvenser har mötessepareringen inneburit ur ett drift- och 
underhållsperspektiv? 

2. Hur kan en parallellväg nyttjas vid drift- och underhållsarbeten och vilka krav 
ställs på denna?  

3. Hur kan parallellvägen samnyttjas dels för drift- och omledningstrafik och dels 
för cykeltrafik?  

1.4 Avgränsningar 
I detta projekt gjordes ingen ekonomisk utvärdering eller jämförelse mellan olika 
alternativ. Varje projekt är unikt, och förutsättningarna skiljer sig åt varför detta ej 
skulle gå att generalisera. 

Vidare lades fokus på att undersöka förutsättningarna att underlätta för drift- och 
underhållsarbeten. Om tänkt parallellväg fungerar optimalt för cyklister har inte 
studerats i detta projekt. 

1.5 Disposition 
Inledningsvis beskrivs bakgrund, problematiken och varför projektet är intressant att 
utreda. I kommande kapitel beskrivs de metoder som använts för att samla empiri och 
hur frågeställningarna är kopplade olika metodval. De använda teorierna och dess 
koppling till frågeställningarna presenteras i eget kapitel.  

I empirikapitlet sammanställs insamlat material. Empirin analyseras tillsammans med 
valda teorier för att besvara frågeställningarna. 

Avslutande kapitel är diskussion och slutsatser. Här presenteras essensen av arbetet och 
hur projektet hade kunnat gjorts på ett bättre sätt. Brister i arbetet identifieras och 
förslag till vidare arbete presenteras. Sist redovisas referensförteckning och bilagor. 
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2 Metod och genomförande 
Arbetet med insamling av information och underlag till rapporten har bedrivits på ett 
kvalitativt sätt med fokus på att finna lösningar och möjligheter.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Frågeställningarna är av sådan art att en kvalitativ ansats lämpar sig bäst. Svaren som 
önskas är utryckta i ord snarare än siffror. En kvantitativ metod är i det här fallet ej 
lämplig, svar och frågor måste kunna förklaras och förtydligas under intervjuns gång 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  

Stor del av arbetet bygger på intervjuer där samtalet, och nyanseringar i samtalet spelar 
en viktig roll. Detta är något som riskerats att gå förlorat om en alltför strukturerad och 
uppstyrd intervjuprocess valts. Med en kvantitativ studie skulle stor del av den 
information som insamlats behövts definieras i förväg, för att sedan i analysen kunna 
analysera siffror och numeriska värden. En kvalitativ studie är inte lika precis och i 
vissa aspekter lika pålitlig som en kvantitativ studie (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2011). I det här fallet bedöms ändå precisionen vara tillräcklig för att nå projektets mål.  

Undersökningen som bedrivits kan ses vara i gränslandet mellan induktiv och deduktiv, 
då en stor del av teoriinsamlandet gjorts före empiriinsamlingen i ett orienterande syfte 
och för att underbygga intervjufrågorna. Samtidigt har en del teori inhämtats och 
behandlats som empiri för att besvara frågeställningarna och komplettera empirin från 
intervjuerna (Blomkvist & Hallin , 2015). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för data-

insamling 
 
Vilka konsekvenser har mötessepareringen inneburit ur ett drift- och underhålls-
perspektiv? 
Frågeställningen har besvarats med hjälp av kvalitativa intervjuer med både personer 
som var delaktiga i införandet av vägtypen och de som i sitt yrke ansvarar för drift och 
underhåll av vägtypen. Litteraturstudier av både rapporter och dokument har också 
gjorts.  

Hur kan en parallellväg nyttjas vid drift- och underhållsarbeten och vilka krav 
ställs på denna? 
Frågeställningen har besvarats primärt med kvalitativa intervjuer då litteraturen i ämnet 
är begränsat. För att få en heltäckande bild har respondenter valts ut med skilda roller. 
Viss litteraturstudie har använts. 

Hur kan parallellvägen samnyttjas dels för drift- och omledningstrafik och dels 
för cykeltrafik?  
Frågeställningen har besvarats med hjälp av kvalitativ intervju med trafikjuridisk sak-
kunnig samt litteraturstudie av förordningar som komplement och jämförelse. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Intervjuerna som bedrivs i denna studie handlar till stor del om att testa ett koncept i 
diskussion med den intervjuade. En kvalitativ semistrukturerad inriktning har valts då 
samtalet ses som ett viktigt inslag i arbetet och nyttan i att kunna komplettera och 
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förklara frågar ses som viktigt. Även möjligheten att under intervjun gång kunna ställa 
följdfrågor eftersträvas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  

Trots att ett intervjuerna bedrivs på ett semistrukturerat sätt är vikten av struktur i 
förberedelserna viktiga.  Bakgrundsmaterial och forskningsmaterial studeras i förväg 
för att kunna ställa rätt fråga till rätt person och i rätt sammanhang. Avsikten med 
intervjuerna är inte primärt att jämföra resultaten mellan de intervjuade utan de avser 
att var för sig, i varierande omfattning, bidra med deras uppfattningar av konceptet och 
hur verkligheten ser ut enligt dem. Därför är det viktigt att senare i analysen beakta det 
faktum att det är de intervjuades åsikter, det vill säga sekundärdata, som arbetet till stor 
del bygger på. 

En Semistrukturerad intervju hålls relativt öppen för diskussion och följdfrågor. Den 
intervjuade ges möjlighet att vidareutveckla sina svar som också kan ligga till grund för 
nya frågor. Frågorna formuleras i samtalet och inte på förhand. Det är viktigt att ställa 
följdfrågor som leder till förtydligande svar om något är oklart. Vidare är det av vikt att 
förstå att det endast är det den intervjuade uttryckligen säger som kan användas som 
empiri (Blomkvist & Hallin , 2015). 

Författaren har under intervjuerna försökt hålla sig opartisk och objektiv och låtit 
nyfikenhet prägla samtalet. Detta med förhoppningen att resultatet blir mer komplext 
och onyanserat. (Blomkvist & Hallin , 2015).  

Litteraturstudier har bedrivits både i orienterande syfte och för att bidra till att besvara 
frågeställningarna. De dokument som använts i studien har hanterats som litteratur i det 
avseendet att ingen rådata från dokumenten har analyserats. Det är viktigt att vara 
källkritisk och förstå vilken kontext dokumentet hör hemma i. I studien har framför allt 
dokument från Trafikverket studerats, vilka genom sin status som utgivna av ett statligt 
verk kan anses som tillförlitliga primärkällor (Bell, 2006).  

2.4 Arbetsgång 
För att identifiera kunskapsfronten inleddes projektet med litteraturstudier. Framförallt 
är det utvärderande rapporter om vägtypen som lästs. Det utländska material som berör 
landsvägar med mittseparering refererar ofta till de svenska källor som redan 
identifierats. Sverige var ett föregångsland och tidigt ute med att separera körfälten med 
en barriär på så kallade 2+1-vägar. Problematiken med utrymmesbrist för drift och 
underhåll är starkt kopplad till just denna vägtyp och är inte överförbar till exempelvis 
målade 2+1-vägar som i större utsträckning förekommer utomlands. Ett fåtal utländska 
rapporter lästes som dock till stor del bygger på svensk forskning. Även flertalet 
dokument studerades och behandlades som litteratur. Det var i huvudsak dessa 
dokument som tillsammans med intervjusvaren som låg till grund för analysen.  

Inledande samtal fördes med representanter från Trafikverket för att identifiera 
intressanta ingångar och möjliga problemområden. Dessa möten bidrog till kontakter 
som senare blivit aktuella för intervjuer.  

Intervjuer hölls med nio respondenter som representerade olika roller, med 
representanter från väghållare, drift- och underhållsentreprenörer och räddningstjänst. 
Det handlade till stor del om att testa ett koncept i diskussion med respondenten.  
Frågeställningarna som avhandlades var mestadels desamma, även om vissa 
frågeställningar inte applicerades på alla respondenter beroende på deras roll. 
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Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand. Respondenterna fick granska 
materialet och i förekommande fall förtydliga sina svar.  

Svaren analyserades och jämfördes inbördes samt med gällande dokument där detta var 
tillämpbart. Utifrån detta kunde frågeställningarna besvaras och slutsatser kunde 
formuleras. Avslutningsvis utvärderades arbetet där brister i materialet eller arbetssättet 
samt förslag på nya forskningsuppslag identifierades.  

2.5 Trovärdighet 
Intervjuerna hölls på ett semistrukturerat sätt där respondenten gavs tillfälle att utveckla 
och förklara sina svar. Nya frågor kom ofta fram under intervjuns gång. Intervjuerna 
dokumenterades med ljudupptagning och senare fick respondenterna granska den 
transkriberade texten och en sammanfattad text, ett fåtal korrigeringar har gjorts som 
följd av detta förfarande, något som bidrar till att höja reliabiliteten. Ingen ansats har 
dock gjorts att mäta reliabiliteten (Bell, 2006).  Respondenterna representerar olika 
företag och roller, varför resultatet kan antas ge en acceptabel bild av den allmänna 
uppfattningen.  

Det finns en relativt god entydighet dels mellan respondenterna men också med det som 
finns skrivet. Inför intervjuerna fördes en diskussioner med två personer som även de 
skulle kunna varit respondenter om ämnet, detta för att få bättre insikt i ämnet och 
underbygga intervjufrågorna. På så sätt kan validiteten anses vara förbättrad då detta 
till stor del säkerställt att rätt frågor ställts och i rätt sammanhang. Validitet är mycket 
komplicerat att mäta och i detta projekt har bedömningen gjorts att någon annan vid 
samma tidpunkt skulle kommit fram till liknande resultat. I små projekt kan detta sätt 
att handskas med validitet anses tillräckligt (Bell, 2006).     
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel avser att förklara och utgöra grund för att besvara frågeställningarna. Detta 
kan ske antingen direkt eller indirekt som underlag för övriga empirin.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 
Figur 1. Visar kopplingarna mellan frågeställningar och de i projektet ingående 
teorierna. 

Gällande första frågeställningen finns teori kopplat i form av 3.2, 3.3, 3.4 och 3.5. Dessa 
avsnitt beskriver det grundläggande syftet med mötesfria landsvägarna och hur drift- 
och underhållsarbetena skiljer sig från konventionella vägar. Arbetsmiljön är en viktig 
faktor att ta hänsyn till och mötessepareringen kräver extra fokus på arbetsmiljön. 
Omledning av trafiken är en åtgärd på arbetsmiljöproblematiken. 

Frågeställning två kopplas till teori 3.2, 3.4 och 3.5.  

Frågeställning tre avser att utreda möjligheterna att samnyttja vägen som dels cykelväg 
och dels serviceväg/omledningsväg. Teoriavsnitt 3.5 och 3.6 kan kopplas till denna 
frågeställning. 

3.2 Drift och underhåll av vägnätet 
Skötseln av de statliga vägarna utförs av driftsentreprenörer som upphandlas inom de 
driftområden, omfattande i snitt 90 mil väg vardera, som Trafikverket delat upp landet 
i. Kontrakten upphandlas normalt över 4 år (Trafikverket, 2016d). 

 

  

1. Vilka konsekvenser har 
mötessepareringen 
inneburit ur drift- och 
underhållsperspektiv? 
 

2. Hur kan en parallellväg 
nyttjas vid drift- och 
underhållsarbeten och 
vilka krav ställs på 
denna? 

3. Hur kan parallellvägen 
samnyttjas dels för drift- 
och omledningstrafik och 
dels för cykeltrafik? 

3.2 Drift och underhåll av vägnätet 
 

3.3 Mötesfri landsväg (MLV) 
  

3.4 Arbetsmiljö och BAS-P 
  

3.5 Omledning av trafik 
  

3.6 Cykelväg 
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Med drift avses vanligen åtgärder som syftar till att upprätthålla objektets funktion utan 
att några ekonomiska restvärden av åtgärden finns efter ett år. Som underhåll klassas 
däremot åtgärder som syftar till att återställa eller bevara funktionen och således 
resulterar i ett restvärde längre än ett år framåt i tiden. Underhåll innebär dock inte att 
standarden höjs. Underhållet kan vidare delas in i förebyggande och avhjälpande 
underhåll (Trafikverket, 2015a). 

Förutom vinterväghållningen handlar det bland annat om arbeten som slåtter, dikning, 
skötsel av vägutrustning samt lagning av mindre beläggningsskador (Trafikverket, 
2011c). 

3.3 Mötesfri landsväg (MLV) 
År 1998 startade Vägverket ett program för att utveckla en alternativ utformning av de 
olycksdrabbade 13 m vägarna klassade som motortrafikled (Carlsson, 2009). 
Utmärkande för dessa vägar var att de antingen hade breda körfält alternativt breda 
belagda vägrenar och framför allt en oroväckande hög olycksfrekvens. Senare har även 
flertalet av landets landsvägar byggts om till MLV, en vägtyp där även oskyddade 
trafikanter får färdas (Folkesson & Ljungström, 2015). I Februari 2016 fanns det i 
Sverige 2410 km mötesseparerad landsväg och 390 km mötesseparerad motortrafikled 
(Trafikverket , 2016a) 

MLV är utformad med alternerande ett eller två körfält separerade med en fysisk 
barriär, ofta vajerräcken. Hur stor andel av vägen som skall ha två körfält bestäms av 
hur goda omkörningsmöjligheter som eftersträvas. Även möjligheten att sköta driften 
beaktas. Normalt 15-40% av vägens längd bör vara omkörningsbar, men även längre 
sträckor med endast ett körfält i vardera riktning förkommer (Trafikverket, 2015b). 

2+1-vägar har använts en längre tid internationellt, redan på 1960-talet byggdes denna 
vägtyp i Frankrike. Här valde man att separera trafiken endast med målade linjer. 
Flertalet länder har studerat Sveriges mötesfria vägar med mittbarriär som ett 
framgångsrikt och kostnadseffektivt alternativ där motorväg inte kan motiveras (Kirby, 
Wilmshurst, & Koorey, 2014).  

Säkerhetszonen utan sidoräcke vid VR=100 km/h är 9-10 m beroende på ÅDT. Till 
detta kommer tillägg för hög bank och snäva horisontalradier. Inom säkerhetszonen får 
inga oeftergivliga hinder förekomma. Vid vägarbete gäller dock 10 m för VR=100 km/h 
(Trafikverket, 2015b). 

Om en väg löper längs MLV finns ställs krav på att det måste vara minst 8 m mellan 
vägkanterna om det skall vara en trafikerad väg. Om sidovägen ligger högre än 
huvudvägen skall avståndet dessutom ökas med 1,5 ggr höjdskillnaden (Trafikverket, 
2015b). 

3.3.1 Drift och underhåll av MLV 

En grundprincip vid drift- och underhållsarbeten är att trafiken skall störas i så liten 
utsträckning som möjligt (Trafikverket, 2016d). Planerade arbeten utförs företrädesvis 
under lågtrafik, ofta nattetid. Generellt kan sägas att resursinsatsen är större för en MLV 
jämfört med en vanlig landsväg. En tidig utredning från Vägverket visar på en ökad 
kostnad bara på grund av nattarbete på mellan 1000-3000 kr/år och km (Pettersson, 
2001). En annan utredning visar att merkostnaden för drift- och underhållsarbeten, 
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exklusive vinterväghållning, räckespåkörningar och beläggning, kan uppgå till 15 000 
kr/km och år (Carlsson, 2009). 

Arbetsmiljön för drift- och underhållspersonalen upplevs som mer otrygg på MLV än 
på motsvarande väg med liknande trafikmängd utan mötesseparering (Folkesson & 
Ljungström, 2015). 

Utöver de kostnadsökningar som är direkt kopplade till att minimera störningarna för 
trafiken är slitaget på beläggningen större på grund av den ökade kanaliseringen av 
trafiken. Även vinterväghållningen är dyrare för MLV (Carlsson, 2009). 

3.3.2 Cykling på MLV 

Cyklister har en utsatt situation på MLV. Innan ombyggnad till MLV fanns ofta goda 
möjligheter att cykla på vägrenen, varför möjligheterna till cykling i stor utsträckning 
riskerar att försämras (Hedström, 2013). 

I slutrapporten ”Uppföljning av mötesfria vägar”, menar Carlsson (2009) att på 
undersökta sträckor har inte någon cyklist dödats på länk. Detta tolkar han som att 
väldigt få faktiskt vågar sig på att cykla på MLV då säkerheten upplevs som allt för låg. 

3.4 Arbetsmiljö och BAS-P 
Byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen, BAS-P, skall utses av 
byggherren. Denna ska säkerställa att hänsyn tas till arbetsmiljön inte bara i 
projekteringsstadiet utan även att arbeten kan skötas på säkert sätt även under 
byggtiden, brukandet och underhållet av objektet. Med andra ord skall arbetsmiljön 
utredas och säkerställas redan i planeringsstadiet. Byggherren friskrivs inte från ansvar 
bara för att en byggarbetsmiljösamordnare har utsetts. Byggherren har ansvar att göra 
uppföljningar av uppgifter som delegerats till byggarbetsmiljösamordnaren och att den 
som utses har tillräcklig kompetens (Arbetsmiljöverket, 1999). 

3.5 Omledning av trafik 
Riskerna med passerande fordonstrafik vid vägarbeten i första hand skall hanteras 
genom omledning av trafiken (Arbetsmiljöverket, 1999). För arbeten vid MLV kan 
omledning av trafiken vara enda alternativet för att arbetet skall kunna utföras på ett 
säkert sätt och samtidigt inte medföra onödiga stopp i trafiken. Allmänna vägar där 
omledning kan vara aktuellt ska klassificeras enligt tre klasser, där klass A har en 
permanent skyltning av omledningsvägen. I klass B finns en omledningsväg som kan 
användas med hjälp av polisdirigering av trafiken, eller vid långvariga arbeten genom 
att skyltar sätts upp. För vägar i klass C finns ingen förutbestämd omledningsväg att 
tillgå. (Trafikverket, 2011a) 

De vägar som skall användas som omledning av trafiken bör klara den trafikvolym och 
de trafikslag som kan bli aktuella vid en omledning. Trafikverket (2011a) menar att det 
i praktiken är omöjligt att selektera trafiken utan att ta hjälp av polis för dirigering. 

Omledningsvägarna är ofta inte dimensionerade för den stora trafikmängden som kan 
bli aktuell, vilket kan leda till farliga situationer när omledningstrafiken blandas med 
ordinarie trafik längs vägen. Omledningstrafiken kan också förmodas vara mer 
stressade som konsekvens av omledningen och den förlängda restiden denna inneburit, 
vilken kan resultera i högre hastigheter (Folkesson & Ljungström, 2015). 
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Gällande påverkan av närmiljön kan nämnas exempelvis sämre luft och ökat buller för 
närboende. Även användningen av vägsalt tenderar att öka längs omledningsvägarna 
(Folkesson & Ljungström, 2015). För att avgöra om en väg är lämplig för omledning 
skall alltid en utredning göras. För klass A och B görs denna utredning i förebyggande 
syfte (Trafikverket, 2011a). 

I en tidig studie som Vägverket region sydöst gjorde 2001, gällande erfarenheter från 
drift och underhåll på 2+1-vägar, konstaterades att omledning skett i mycket liten skala 
varför behovet av omledning ifrågasattes. Studien är dock av begränsad omfattning och 
har endast studerat ett fåtal objekt (Pettersson, 2001). 

3.6 Cykelväg 
Med cykelbana avses ”En väg eller del av väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik 
med moped klass II” (Näringsdepartementet, 2001).  

Lösningen för cyklister längs MLV kan se ut på olika sätt, ofta beroende på den 
förväntade cykeltrafiken tillsammans med om det gäller en nybyggd väg, en breddad 
väg eller en befintlig 13-metersväg. Vid ombyggnad av 13-metersväg med liten 
cykeltrafik kan det enligt kravdelen i VGU, Vägar och gators utformning, (Trafikverket, 
2015b)  räcka med en vägren om 0,75 m. Om vägen breddas till 14 meter är rådet dock 
en vägren om 1,0 m, dock endast om det handlar om små cykeltrafikflöden. Vid större 
flöden cykeltrafik kan ett cykelfält användas, men då endast vid VR<80 km/h. 
Cykelfälten är inte dubbelriktade, utan ett fält krävs på vardera sidan om vägen.  
(Trafikverket, 2015b).  

Vid högre hastigheter och högre flöden cykeltrafik, över 50 cyklar per dygn enligt 
rådsdelen i VGU (Trafikverket, 2015c), bör en dubbelriktad cykelbana anläggas. På 
landsbygd separeras denna lämpligen med gräsbesådd sidoremsa. Beroende på vägens 
ÅDT, VR och antalet gång- och cykeltrafikanter kan ett minsta avstånd behöva 
uppfyllas, annars skall räcke separera trafikslagen. Vid VR 100 km/h och under 500 
gång- och cykeltrafikanter per dygn gäller ett minsta avstånd om 4 m om ÅDT 
överstiger 4000 fordon/dygn  (Trafikverket, 2015b). 

Tabell 1. Sidoremsans bredd (m) mellan väg och gång- och cykelväg (Trafikverket, 
2015b). 

 

VR (km/h) 
ÅDT-DIM 
(fordon/dygn)

80 100 120

<1000 13

110

2000 – 4000 8 13

1000 – 2000 8 13

>8000 3 4 8 13

4000 – 8000 4 8 13



Teoretiskt ramverk 

10 

Cykelvägar är oftast dimensionerade efter de driftsfordon som skall trafikera 
cykelvägen. Om vägen trafikeras av fordon med axellast överstigande 8 ton skall vägen 
dimensioneras för 150 000 standardaxlar (Trafikverket, 2011b).  

Sommarcykelvägar är ett begrepp som används för cykelvägar med lägre krav på 
standard än vanliga cykelvägar. Uttrycket är relativt nytt, och någon egentlig definition 
finns inte ännu, men ses som en möjlig åtgärd längs MLV där cykeltrafikflödena är låga 
(Arvelius, 2008). Sommarcykelvägar omnämns i VGU Råd (Trafikverket, 2015c), men 
det finns inga rekommendationer på utförande eller tillämpning. Det är möjligt att 
skylta med lokaliseringsmärken för gång- och cykeltrafik även på väg som inte är 
cykelväg enligt vägmärkesförordningen 18§ om särskilda skäl finns att upplysa 
cykeltrafikanterna (Näringsdepartementet, 2007). 

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Teorierna kan kategoriseras genom att skilja på de som berör underhållet av de 
mötesfria vägarna och de som berör cyklisternas situation. Inom dessa kategorier finns 
starka kopplingar och följdverkningar. 3.2 berör hur driften av vägar fungerar och 3.3 
beskriver specifikt de mötesfria landsvägarna med dess förutsättningar, där omledning 
som beskrivs i 3.5 ofta är enda lösningen för att upprätthålla god arbetsmiljö 3.4. 

Vad gäller cyklisternas situation längs mötesfria vägar beskrivs detta i 3.3.2 och 
cykelvägar i allmänhet i 3.6. Ett alternativ som lite är kärnfrågan i denna rapport är hur 
vi kan samnyttja en väg som används som omledningsväg även för cykeltrafik, därav 
kopplingen med 3.5. 

 

Figur 2. Visar kopplingarna mellan teoriavsnitten. 

 

 

3.2 Drift och 
underhåll 
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3.3 Mötesfri landsväg 
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3.5 Omledning 
av trafik 

3.6 Cykelväg 

3.3.2 Cykling 
på MLV 
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4 Empiri 
Här presenteras sammanfattningar från intervjuerna, vilka återfinns transkriberade i 
bilaga. Dokumentanalys är en datainsamlingsmetod till empiri som använts i detta 
projekt. De dokument som senare använts i analysen finns presenterade under 
teorikapitlet för en bättre disposition. Dokumenten har behandlats som litteratur. 

4.1 Intervju med platschef driftområde, Svevia 
Arbetsmiljön är ett stort bekymmer vid MLV. Alla moment i drift- och 
underhållsarbetet blir svårare att utföra efter mötesseparering. Att ha två körfält i varje 
riktning hade varit optimalt ur ett driftsperspektiv, men trenden är att det snarare går 
mot ett körfält i varje riktning vilket förvärrar situationen ytterligare. 

Tillgången till bra omledningsvägar är viktiga, både när det gäller omledningar vid 
trafikolyckor och vid driftsarbeten.  

”Arbetsmiljömässigt skulle detta otvivelaktigt vara ett krav och något som 
BAS-P måste beakta.” 

Respondenten har varit med om att BAS-P trätt in och en uppgörelse gjordes att 
vägsträckan tilläts stängas av ett par helger om året för att driftarbeten skulle kunna ske 
i förenlighet med godtagbar arbetsmiljö. 

En parallellväg bör, för att fungera som omledningsväg, vara så bred att trafiken får 
plats vilket borde innebära 4 m plus stödremsor. Detta för omledningsmöjlighet i en 
riktning vilket respondenten anser tillräckligt. Storleksordningen ungefär två dygn per 
riktning och år är rimligt gällande hur mycket omledning som krävs för drifts och 
underhållsarbeten. 

Där ingen omledningsmöjlighet finns, prioriteras bara det mest akuta och då utanför 
rusningstrafik.  

”Det finns sträckor där man inte utför något arbete förrän det är akut, 
det är helt enkelt för farligt.”  

Vid mindre arbeten kan ett TMA åka sakta och bromsa trafiken för att skapa ett 
tidsfönster där korta åtgärder kan utföras. Trafiken rullar då väldigt sakta, men detta 
accepteras bättre av trafikanterna än att helt stå stilla. Detta förfarande kan också 
användas vid slåtter, men ger långa köer då slåttermaskinerna kör i snitt 3-4 km/h. 

Det händer att överledning sker mellan körfälten, men inte vid mindre arbeten då det 
innebär mycket skyltningsarbete. 

Sammanfattningsvis menar respondenten att kostnaderna för drift- och underhåll har 
ökat betydligt för Trafikverket i samband med mötessepareringen av vägsträckor. Men 
också att underhållet blivit sämre eftersom allt som önskas inte kan utföras i den 
utsträckning som eftersträvas. 
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4.2 Intervju med platschef driftområde, NCC 
Idag är drift- och underhållsarbeten hänvisade till att utföras nattetid, då Trafikverket 
arbetar med hinderfrihet, dvs. att vägen skall vara öppen för trafik. Det är vanligt att 
arbeten flyttas till tider med lågtrafik, vilket för driftspersonalen innebär obekväma 
arbetstider och störd dygnsrytm. Det är beställaren eller den som är BAS-P, ofta 
projektledaren på Trafikverket, som måste godkänna arbete på vägen under dagtid.  

Vid korta och akuta arbeten kan vi låta ett TMA stoppa trafiken och långsamt köra mot 
arbetsplatsen. På så vis erhålls ett kort tidsfönster där vi kan arbeta exempelvis med en 
räckesreparation. Hinns inte hela arbetet med upprepas proceduren. Vi får stoppa 
trafiken i 15 minuter, men det fungerar inte i praktiken, vi måste ha rullande trafik. 
Överledningar av trafiken är ibland ett alternativ, men det är resurskrävande. Det måste 
löna sig att göra en sådan insats så att inte själva överledningen blir dyrare än arbetet 
som skall utföras. 

Vid planerade arbeten försöker vi använda oss av omledning. Trafikverket ställer krav 
på att omledningen skall hållas kort, tidsfönstren pressas till att likna situationen för 
järnvägsunderhållet. Detta leder till att underhållet åsidosätts längs vissa sträckor. 
Detsamma gäller sträckor där omledningsmöjligheter saknas, i synnerhet om det 
handlar om sträckor med endast ett körfält i varje riktning.  

Det kan räcka att leda om en körriktning, vilket gör att en parallellväg för ändamålet 
bör vara något bredare än en GC-väg, men 4 m räcker gott. Gällande den strukturella 
dimensioneringen kan det tänkas att den bör vara som en lokalgata. För det planerade 
underhållet kan trafiken behöva ledas om i storleksordningen 3-5 dygn utspritt över 
året. Det är dock viktigt att de anslutningar som finns längs den avstängda vägen 
beaktas, att även dessa måste stängas, annars behövs tungt skydd. 

”Har man tillgång till en bra omledningsväg skulle exempelvis 
avvattningen kunna skötas på ett bra sätt, där man idag utan 
omledningsväg bara kan göra punktinsatser.”  

Det finns också arbetsmoment som kan göras från en parallellväg om den inte ligger 
för långt från huvudvägen. Exempelvis vid slåtterarbetet kan flertalet av slagen göras 
från sidovägen. Detta görs idag på vissa håll, exempelvis längs gamla riksettan mellan 
Huskvarna och Gränna där GC-vägen används på detta sätt. Slåtteraggregat har en 
räckvidd på ungefär 10 m i sidled, eventuell höjdskillnad mellan huvudväg och 
parallellväg har ingen större betydelse. 

Även dikning skulle kunna skötas från en parallellväg om den ligger nära huvudvägen. 
Detta är ett jobb med väldigt dålig framdrift, endast 1000 m per dag, vilket gör att 1+1-
sträckor måste stängas av för att utföra arbetet. Det syns tydligt på dessa sträckor att 
arbetet inte görs där.   

Ovanstående är ju bara aktuellt på samma sida som sidovägen är belägen. Att leda över 
trafiken för att frilägga den ena sidan när parallellvägen är på fel sida, kräver mycket 
skyltning. Då blir det lilla jobbet väldigt dyrt. Däremot kan trummor spolas då hela 
tiden en sida finns att arbeta från. 
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Figur 3. Denna bild visar ett avsnitt av GC-vägen vid sidan om gamla riksettan mellan 
Huskvarna och Gränna. Denna används ibland av entreprenören i driftsyfte. Foto: 
John Kilefors 

Kostnadsmässigt fås en merkostnad i allt för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Om 
tidsrestriktioner finns tillkommer kostnader för övertid och liknande. Dessutom är 
nattarbete försvårande vilket ger en sämre kapacitet. 

”BAS-P har en otrolig makt enligt arbetsmiljölagstiftningen, men det 
gäller att våga använda den. Byggherren är alltid ansvarig för 
arbetsmiljön.” 

4.3 Intervju med tre Projektledare för drift och underhåll, 

Trafikverket 
(Vid ett och samma tillfälle intervjuades tre respondenter, en projektledare för 
beläggningsverksamheten och två projektledare för driftområden, alla vid 
Trafikverket.) 

Vid lite längre planerbara arbeten som beläggningsarbeten studeras redan i 
upphandlingsskedet hur trafiksituationen skall lösas. Trafikanalyser görs och 
trafikmängd och trafikslag studeras tillsammans med vägtyp och möjlighet till 
omledning. Omledning är alltid första alternativet, men ofta är det svårt att finna en 
lämplig omledningsväg som klarar omledningstrafiken.  

Trafikanalysen bifogas som underlag till entreprenörerna vid upphandlingen, och talar 
om vad de har att anpassa sig till. Driftentreprenaderna upphandlas på fleråriga kontrakt 
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och även vid dessa upphandlingar sätts vissa förutsättningar. Lämpliga lösningar 
diskuteras löpande med entreprenören. 

Finns ingen omledningsmöjlighet återstår att ha trafiken passerande på arbetsplatsen. 
Vid MLV, där smala sektioner är ett bekymmer, används ofta nattarbete i kombination 
med lots. Vid beläggningsarbeten görs ett körfält åt gången med trafiken passerande på 
andra sidan räcket med lots. 

Mest problematiskt är arbete i vägmitt så som vid reparation av räcken, i synnerhet om 
det gäller 1+1-sektioner. Då används ofta TMA från båda håll som stoppar upp trafiken 
och kör långsamt mot arbetsplatsen, där de stannar en kort stund. Detta blir ett ryckigt 
arbete med dålig arbetsmiljö. Med anledning av detta används omledningsvägar som 
egentligen är för dåliga, men då uteslutande under lågtrafik. 

Respondenterna är överens om att arbetena blivit dyrare sedan objekt mötesseparerats. 
Men det finns inga nyckeltal som gäller kostnadsökningar för drift och underhåll. Extra 
intressant är detta i diskussionen om långsiktiga konsekvenser av 1+1-sträckor och 
glesa 2+1-vägar.  

”Arbetena är dyrare och tar längre tid. Dessutom är arbetsmiljön dålig 
och arbeten vid MLV är livsfarliga. Vissa arbeten skulle kunna stoppas 
med anledning av detta.” 

Med anledning av smala sektioner och svårigheten att lösa en god arbetsmiljö händer 
det att arbeten skjuts på framtiden. Trafikverket accepterar egentligen ingen lägre 
standard på underhållet längs dessa vägar, men det förekommer att vissa arbeten vid 
komplicerade sträckor, exempelvis dikning, inte görs förrän det är akut då kostnaden 
för detta ställs i relation till hur mycket annat planerat underhåll som kan fås längs en 
annan sträcka för samma peng. 

På tvåfiliga sträckor kan trafiken tryckas ut trafiken mot sidorna med 
sidomarkeringsskärmar och på så vis löses situationen hjälpligt, men inte heller detta är 
alltid tillräckligt då arbetsbredden på räcket inskränker i arbetsområdet. Det krävs 
mycket skyltarbete och TMA, svårast är det om det finns sidoräcken. 

Det samlade intrycket är att respondenterna inte upplever att Trafikverket i tidiga 
skeden räknar på kostnadskonsekvenser av exempelvis en bredare sektion med 
avseende på driften. Det prioriteras att få upp räcket och sedan får övrigt problematik 
lösas efter hand. Men det har blivit bättre med tiden.  

Det är investeringsavdelningen på Trafikverket som är BAS-P för projekteringen. Det 
är de som ska fundera på hur driften skall skötas på ett säkert sätt. Men överlag skulle 
det behövas tas mer hänsyn till underhållskedet i redan tidiga skeden. 

Det skulle vara till stor nytta om en omledningsväg fanns att tillgå, om än bara i en 
körriktning. Denna väg borde inte behöva vara bredare än ungefär 4 m för att kunna 
användas för omledningstrafik i en riktning. Vägen bör klara alla trafikslag, då 
selektering är svårt. 
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Nyttan av en parallellväg är i första hand för omledning. Respondenterna menar att det 
inte känns naturligt att arbeta från parallellvägen. Vid allt arbete där personal måste upp 
på vägbanan krävs att trafiken stängs av.  

Byggandet av en parallellväg måste också ställas i relation till möjligheten att bredda 
landsvägen med ytterligare ett körfält eller bredare vägrenar. 

4.4 Intervju strategisk planerare, Trafikverket 
Respondenten arbetar med långsiktiga nationella och regionala planer för 
transportsystemet men är också delaktig i den mer konkreta planeringen av 
mötessepareringsprojekt och andra större investeringsprojekt. Respondenten var med 
om införandet av de mötesfria 2+1-vägarna i Sverige. 

Vid införande av 2+1-vägar i Sverige var fokus att få bort de allvarliga dödsolyckorna. 
Det handlade inte om att bygga om vägar utan att sätta upp mitträcke på befintlig väg 
så billigt som möjligt. Befintlig väg möblerades om för att bli säkrare.  

”Vi gör ingen större ombyggnad och då kan man heller inte förvänta sig 
att vi ska lösa massa andra saker.”  

Att sätta upp mitträcke utan andra åtgärder kostar drygt 1000 kr/m. Det ska jämföras 
med en enkel belagd cykelväg som kostar 2-3000 kr/m eller en enklare landsväg med 
dubbelriktad trafik som kanske kostar i storleksordningen 8-10000 kr/m.  

Drift och underhåll kostar naturligtvis mer för denna vägtyp, men i förhållande till de 
stora trafiksäkerhetsvinsterna är detta ändå en blygsam kostnad.  Trafikverket har idag 
inte bra data på vad det kostar att sköta driften på sträckor med mötesfrihet, då arbetet 
inte görs i egen regi, detta funktionsupphandlas på ett helt område. 

Många av de MLV vi har idag är objekt där räcke sattes upp som enkel trafiksäkerhets-
åtgärd, medans vissa projekt är mer omfattande och är att betrakta som nybyggnation. 
Då är förutsättningarna annorlunda.  

På många håll finns ett mindre vägnät parallellt som trafiken kan ledas om på, men 
förutsättningarna är olika i alla projekt. I varje projekt utreds vilka möjligheter som 
finns och tar hänsyn till dessa. Exempelvis om det saknas omledningsmöjligheter på en 
sträcka, kan omkörningsträckan med fördel förläggas där. 

Huruvida en väg är lämplig för omledning eller ej är upp till trafikingenjören att 
bedöma, som väger vinsten med omledning mot de risker det innebär. 

4.5 Intervju  trafikingenjör, Trafikverket  
När det gäller resonemang kring MLV-sträckor som saknar omledningsmöjligheter 
menar respondenten att redan i planeringsfasen för ett vägobjekt skall det tittas på att 
möjlighet finns att utföra drift- och underhållsåtgärder. Det finns regionala skillnader i 
vilken omfattning det finns parallellvägar i anslutning till MLV. I exempelvis Skåne 
finns ett väl utbyggt parallellvägnät som till stor del grundar sig i behovet och 
förekomsten av jordbruksmaskiner och andra långsamtgående fordon längs dessa 
vägsträckor. Även totala trafikmängden spelar in. 
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VGU anger enligt respondenten inte när det skall finnas en parallellväg eller 
omledningsväg. De grundläggande kraven, att arbete skall kunna utföra ett säkert sätt  
styr. Arbeten ska ske på säkert sätt vare sig det finns en omledningsväg eller inte, men 
metoden skiljer sig åt.  

När vägen väl finns och skall underhållas avgörs hur trafiksituationen skall lösas under 
arbetet. Detta skrivs in i handlingarna redan i upphandlingen och grundar sig i 
arbetsskyddstyrelsens författningssamling tillsammans med de tidsrestriktioner och 
skyddsklassning som gäller för aktuell vägsträcka. För MLV gäller generellt att 
planerbart arbete skall ske nattetid. 

Vid större planerbara arbeten krävs att en trafikutredning görs som visar hur arbetet är 
tänkt att utföras. Det är projektledaren för projektet som ansvarar för denna och det är 
någon form av målbalansering som efterfrågas där konsekvenserna utreds. En aspekt är 
säkerheten för de som arbetar på vägen kontra att flytta ut trafiken som eventuellt kan 
utgöra en fara för boende längs omledningsvägen. De som arbetar har kanske större 
möjlighet att skydda sig från trafiken.  

För långa omledningssträckor är inte rimligt, det händer att en samhällsekonomisk 
analys krävs för att kartlägga detta. Trafikverkets roll som myndighet är att bedöma vad 
som är rimligt och göra en målbalansering mellan olika viljor. Detta ligger sedan ofta 
till grund för upphandlingen. Samma sak gäller för driftsupphandlingen. 

I övrigt används omledning främst vid olyckor. Vid planerbara kortare arbeten 
eftersträvas att ha trafiken påsläppt eller så utnyttjas möjligheten att leda över trafiken 
i andra körfältet alternativ att reglera med vakt eller lots. Men även här är det regionala 
skillnader, där exempelvis Skåne har ett så tätt vägnät att det vid stopp i stort sett alltid 
finns en alternativ väg för trafikanterna. 

För att utreda om en väg lämpar sig för omledning studeras bland annat på dess 
linjeföring, trafikmängd och om omledningsvägen passerar genom samhällen. Det tittas 
på om vägnätet klarar den trafikmängd en omledning resulterar i, och ofta är det 
linjeföringen som anses för dålig. Det är projektledaren som ansvarar för att komma 
med förlag på hur arbetet skall gå till och hur trafiken skall lösas. Det är också 
projektledaren som är ansvarig för arbetsmiljön, men det är trafikingenjören som ytterst 
tar beslutet om en statlig allmän väg skall stängas av. Det är också trafikingenjören som 
godkänner trafikanordningsplanen. 

Angående att nyttja parallellvägen även för cykeltrafik gäller för det första att innan en 
väg byggs skall den fastställas i en vägplan. Har vägen i vägplanen fastställts till en 
cykelväg, så är det en cykelväg och det kan inte enkelt ändras. Byggs en cykelväg är 
det med andra ord svårt att leda in andra trafikslag på den vägen.  

Det som återstår är att klassa vägen som antingen enskild väg eller allmän väg. Båda 
fallen fungerar att leda cykeltrafik på. Men för att leda in cykeltrafiken, och även annan 
trafik som omledningstrafik, på det enskilda vägnätet behövs ett avtal mellan 
Trafikverket och väghållaren. Detta kan innebära att staten bidrar i större utsträckning 
till drift och underhåll, men väghållaren har trafiksäkerhetsansvaret. 

Det finns möjlighet att skylta cykelled över vägnät som inte är cykelväg, det är bara en 
hänvisning för att cyklister skall orientera sig och hitta lämplig väg.  
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Överlag tror respondenten att det går mot att omledningsmöjligheter kommer att krävas 
i större utsträckning för att säkerställa arbetsmiljön. Det börjar också tittas på att införa 
tidsfönster för underhåll då vägen stängs av för trafik. Detta liknar det sätt som används 
vid järnvägen. Det är ett bra sätt att arbeta på, men det kräver en fungerande 
omledningsväg. 

4.6 Intervju projektledare investeringsobjekt, Trafikverket 
Respondenten var tidigare projektledare i investeringsprojekt, bland annat 
ombyggnaden av rv32 förbi Tranås och det är den rollen som projektledare som 
intervjun behandlar. 

 

Figur 4. Visar sträckningen förbi Tranås (Trafikverket, 2016b). 

Rv32 förbi Tranås är ett ombyggnadsprojekt där åtgärden består i att mötesseparera en 
relativt lång sträcka. I förstudien var avsikten att åtgärda vägen från Traneryd i söder 
till Sommen i norr. Senare kortades dock projektet ner till att sluta i Tenbäcken. En 
bidragande orsak till detta var att för den sista sträckan saknade omlednings-
möjligheter. Här var avsett att vara 1+1-sektion, då svårigheter förelåg att bredda vägen 
på grund av närliggande järnväg.  

”Vid denna typ av väg kan man utgå från att man behöver ett visst 
återkommande underhåll som är trafikpåverkande. Särskilt om det 
förekommer 1+1-sträckor så är det svårt att klara det utan att göra 
omledningsåtgärder.” 

Det har kommits fram till att när mittseparerade vägar byggs är omledningsmöjligheter 
i princip nödvändiga. Det är inte alltid detta lyckas fullt ut, ofta är det någon sträcka där 
omledning inte gått att lösa. Det ställs vissa krav på omledningsvägen, som att vägen 
skall klara trafikmängden. Den bör också undvika att passera exempelvis skolor. 

I tidiga MLV-projekt låg fokus främst på trafiksäkerhetsnyttan och tankegången var  att 
resten löses efter hand. Men på senare år har arbetsmiljöfrågan fått en annan tyngd, 
både vid själva ombyggnaden men också senare vid drift- och underhållsarbeten. 

Det är viktigt att redan i tidiga skeden, redan i vägplaneskedet, säkerställa att 
förutsättningar finns för att bygga vägen. Det är egentligen för sent att i 
detaljprojekteringen komma på att nyttjandeavtal om omledningsväg behövs, eller att 
en sträcka behöver byggas eller byggas om för att tåla en högre belastning. De vägar 
som kan bli aktuella att användas måste klara BK1 och ha fri höjd på minst 4,70 m.   
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Trafikingenjören föreslår ofta att endast en riktning skall ledas om för att inte belasta 
omledningsvägen onödigt mycket. Även framkomligheten kan gynnas. Att ha en 
riktning förbi arbetsplatsen bedöms ofta fungera väl. Tankar på att bygga omlednings-
vägar förekommer, men i fall som Tranås ansågs det för dyrt i förhållande till nyttan. 
Det hade dessutom behövts dyra passager både över Svartån och södra stambanan. 

Det kan också funderas på alternativet att i stället bredda sektionen för att rymma cykel-
trafiken. Även förutsättningarna att utföra driftåtgärder blir bättre ju bredare sektion 
man har. Trafikingenjören som ansvarar för trafiken i systemet och säkerheten ser helst 
att projektet klarar sig inom befintlig väg så att det inte påverkar övriga vägnätet. Det 
innebär alltid en risk när trafiken leds in på det mindre vägnätet. 

4.7 Intervju Räddningstjänsten Jönköping 
Räddningstjänsten ska alltid nå fram till olycksplatsen. Att så sker säkerställs redan vid 
utlarmningen, då det vid MLV skickas en räddningsinsats från vardera håll på sträckan. 
Då kan räddningstjänsten nå fram även om vägen är blockerad av stillastående fordon. 

Överlag är det väldigt ovanligt att räddningstjänsten inte kommer fram. Fördröjningar 
kan uppstå, men då kommer styrkan fram från andra hållet och kan påbörja räddnings-
insatsen. De har också möjlighet att kapa eller lägga ner räcket eller vajern, något som 
respondenten dock aldrig varit med om, det sker i stort sett inte. De olyckor som 
inträffar längs MLV är ofta av mildare art där fordon kört in i räcket. Ofta kan bilar då 
fortfarande passera. 

Räddningstjänsten skulle ibland definitivt ha nytta av en parallellväg, även om 
respondenten inte ser något jättebehov, de kommer fram ändå. Men vid exempelvis 
större olyckor skulle det vara en fördel att kunna leda bort trafiken och kunna arbeta i 
lugn och ro med vetskapen att trafiken ändå flyter på. 

Vid en olycka ansvarar räddningstjänsten för att skydda liv och egendom. När detta är 
klart lämnas ansvaret över till driftsentreprenören och bärgaren. Men ofta får räddnings-
tjänsten stå kvar i väntan på dessa för att varna trafikanterna. 

4.8 Sammanfattning av insamlad empiri 
Empirin består i intervjuer med nio respondenter som representerar olika roller som på 
något sätt är kopplade till MLV. Platscheferna hos entreprenörerna som utför driften i 
driftområdet, har var och en en projektledare som hos Trafikverket som ansvarar för 
samma driftområde men i rollen som beställare. Mellan dessa respondenter är 
kopplingarna starka. I denna studien fanns för ett av driftområdena respondenter 
representerade från båda parter, dvs. entreprenör och beställare.  

Förutom ovan nämnda respondenter, som direkt är kopplade till drift och underhåll av 
MLV, återfinns i studien som respondent också en strategisk planerare som arbetar med 
långsiktiga nationella och regionala planer för transportsystemet. Denna respondent är 
också delaktig i den mer konkreta planeringen av mötessepareringsprojekt och andra 
större investeringsprojekt. Samma respondent var dessutom involverad i införandet av 
de mötesfria 2+1-vägarna i Sverige. Dessutom har en tidigare projektledare för 
investeringsprojekt intervjuats. Denne respondent var med om att ett ombyggnads-
projekt kortades ner då omledningsmöjligheter saknades. Dessa två respondenter 
primärt kopplade till vägtypen MLV. 
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Slutligen har en trafikingenjör och en brandmästare intervjuats. Trafikingenjören främst 
för att reda ut trafikjuridiken gällande förutsättningarna för att blanda trafikslagen på 
tänkt parallellväg, men också allmänt om omledningsvägar och hur säkerheten hanteras 
vid drift och underhållsåtgärder. Brandmästaren togs med i studien främst för att få 
räddningstjänstens syn på hur deras förutsättning att utföra sitt arbete påverkas av en 
tänkt parallellväg. 

 

Figur 5. Visar sambanden och kopplingarna mellan insamlad empiri.
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 
Insamlad empiri tillsammans med de valda teorierna har analyserats och jämförts 
inbördes. En stor del av detta examensarbete bygger på kvalitativ data från de semi-
strukturerade intervjuerna. 

Sju intervjuer har hållits med totalt nio respondenter. Material från dessa intervjuer har 
analyserats utifrån att de bidrar till de olika frågeställningarna i olika utsträckning. 

Tabellen nedan visar kopplingar mellan frågeställning och respondenter samt till varje 
frågeställning kopplade dokument eller litteratur.  Detta har legat till grund för analysen 
av materialet.  

Tabell 2. Visar kopplingarna mellan frågeställningar och respondenterna, tillsammans 
med till frågeställningen kopplade dokument. 

 

Respondent Roll Dokument/Litteratur
Frågeställning	1 Stefan	Torstensson Driftsentreprenör	Svevia

Johan	Ahlqvist Driftsentreprenör	NCC
Johan	Falk Projektledare	beläggning,	Trafikverket
Lars	Kildén Projektledare	driftområde,	Trafikverket
Ann-Christin	Wester Projektledare	driftområde,	Trafikverket
Peter	Fredriksson Strategisk	planerare,	Trafikverket
Stefan	Johansson Trafikingenjör,	Trafikverket
Andreas	Melin

Frågeställning	2 Stefan	Torstensson Driftsentreprenör	Svevia
Johan	Ahlqvist Driftsentreprenör	NCC
Johan	Falk Projektledare	beläggning,	Trafikverket
Lars	Kildén Projektledare	driftområde,	Trafikverket
Ann-Christin	Wester Projektledare	driftområde,	Trafikverket
Stefan	Johansson Trafikingenjör,	Trafikverket
X

Andreas	Melin

Frågeställning	3 Stefan	Johansson Trafikingenjör,	Trafikverket

Näringsdepartementet.	(2007).	
Vägmärkesförordningen	2007:90.	
Stockholm.	Näringsdepartementet

Hur	kan	parallellvägen	
samnyttjas	dels	för	drift-	
och	omledningstrafik	
och	dels	för	cykeltrafik?	

Hur	kan	en	parallellväg	
nyttjas	vid	drift-	och	
underhållsarbeten	och	
vilka	krav	ställs	på	
denna?

Projektledare,	investeringsprojekt,	
Trafikverket
Brandmästare,	Räddningstjänsten	
Jönköpings	kommun

Näringsdepartementet.	(2001).	
Förordning	2001:651	om	
vägtrafikdefinitioner.	Stockholm.	
Näringsdepartementet

Folkesson,	L.	&	Ljungström,	M.	
(2015).	Miljökonsekvenser	av	2+1-
väg	Fokusgruppstudie	väg	23	och	
47/195.	Linköping.	VTI.

Trafikverket.	(2011a).	Omledning	
av	trafik.	TDOK	2011:181	.	
Borlänge:	Trafikverket.

Brandmästare,	Räddningstjänsten	
Jönköpings	kommun

Trafikverket.	(2015b).	Krav	för	
vägars	och	gators	utformning.	
TDOK	2015:086.	Borlänge:	
Trafikverket.

Vilka	konsekvenser	har	
mötessepareringen	
inneburit	ur	drift-	och	
underhållsperspektiv?

Carlsson,	A	(2009).	Uppföljning	av	
mötesfria	vägar.	Linköping.	VTI.

Pettersson,	M.	(2001).	
Erfarenheter	av	drift	och	
underhåll	på	2+1	vägar	i	Region	
Sydöst.	Jönköping:	Vägverket	
Region	Sydöst.

Trafikverket. (2016d). Genomföra 
underhåll . Hämtat 12 februari, 
2016 från 
http://www.trafikverket.se/resa-
och-trafik/underhall-av-vag-och-
jarnvag/Genomfora-och-folja-upp-
underhall/Genomfora-underhall/
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Förutom att beläggningsslitaget ökar på grund av kanaliserad trafik och att 
mötessepareringen inneburit mycket räckespåkörningar (Carlsson, 2009), har i stort sett 
allt drift- och underhållsarbete blivit mycket svårare att utföra (S. Torstensson, 
personlig kommunikation, 2 mars, 2016).  

Oavsett vilket arbete som skall utföras är arbetsmiljön ett stort bekymmer vid arbete på 
och vid MLV. Förutom det fysiska hotet från trafiken är det också en stress att hela 
tiden vara i vägen (S. Torstensson, personlig kommunikation, 2 mars, 2016). 
Upprätthållandet av arbetsmiljön och att påverka trafiken så lite som möjligt innebär 
vissa motsättningar. Trafiken ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt av arbeten 
på och längs det statliga vägnätet (Trafikverket, 2016d) och för att störa trafiken så lite 
som möjligt tillåts planerbara arbeten på MLV generellt bara nattetid. Detta innebär i 
sig en arbetsmiljörisk med obekväma tider och störd dygnsrytm (J. Ahlkvist, personlig 
kommunikation, 3 mars, 2016).  

Redan i planeringsfasen för ett vägobjekt ska möjligheten utredas att utföra drift- och 
underhållsåtgärder, men det är först när vägen finns och skall underhållas som 
trafikingenjörerna avgör hur trafiksituationen vid arbetsplatsen ska lösas. Vid 
planerbara kortare arbeten försöker man ha trafiken påsläppt och passerande 
arbetsplatsen, ev. med vakt eller lots (S. Johansson, personlig kommunikation, 14 mars, 
2016).  

En vanlig metod är att TMA stannar upp trafiken och servicefordon kör till 
arbetsplatsen medan TMA med efterföljande kö kör långsamt mot arbetsplatsen. På 
detta vis erhålls ett kort tidsfönster då arbete kan ske (J. Ahlkvist, personlig 
kommunikation, 3 mars, 2016). Arbetet blir hela tiden avbrutet och tar betydligt längre 
tid än om arbetet kunnat slutföras i ett moment (J. Falk, L. Kildén & A-C. Wester, 
personlig kommunikation, 4 mars, 2016) 

Vid större planerbara arbeten, så som beläggningsarbeten är omledning alltid första 
alternativet. Men ofta är det svårt att finna lämpliga omledningsvägar och då återstår 
att ha trafiken passerande arbetsplatsen, vilket är bekymmersamt med så smala 
sektioner som MLV innebär. Ofta används nattarbete tillsammans med lots (J. Falk et 
al., personlig kommunikation, 4 mars, 2016). 

När det gäller kostnaderna för att sköta drift och underhåll råder samstämmighet  i att 
det blivit dyrare. Men det finns egentligen inga nyckeltal som talar om hur mycket 
dyrare det blivit (J. Falk et al., personlig kommunikation, 4 mars, 2016). Förenklat kan 
man säga att man får en merkostnad generellt för att upprätthålla en acceptabel 
arbetsmiljö. Om omledningsmöjligheter saknas kan överledning vara aktuellt, men 
detta är mycket resurskrävande och det händer att arbeten inte blir gjorda längs dessa 
svåra sträckor. Kostnaden för överledningen kan i vissa fall överstiga kostnaden för att 
utföra själva arbetet (J. Ahlkvist, personlig kommunikation, 3 mars, 2016). Exempelvis 
vid dikning där framdriften är så låg som 1000 m per dag, kan kostnaden ställas i 
relation till hur mycket annat underhåll man kan få på en annan sträcka för samma peng. 
Det kan hända att man drar sig för att utföra vissa arbeten längs komplicerade MLV-
sträckor (J. Falk et al., personlig kommunikation, 4 mars, 2016). 

Att underhållet kompliceras av sträckor med 1+1-sektion är respondenterna överens 
om. Detta är något man kan beakta i tidiga skeden genom att försöka undvika att 
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förlägga dessa sektioner på avsnitt där omledningsmöjligheter saknas (P. Fredriksson, 
personlig kommunikation, 17 mars, 2016).  

Om parallellvägen kan användas för omledningstrafik, kan i stort sett alla 
förekommande driftåtgärder utföras på ett bra sätt (S. Torstensson, personlig 
kommunikation, 2 mars, 2016). Både entreprenörerna och Trafikverkets projektledare 
menar att en vägbredd om ungefär 4 meter med möjlighet att leda trafiken i en riktning 
skulle vara till stor nytta. Vägen bör inte vara nedklassad från BK1 och den fria höjden 
minst 4,70 m (projektledare investeringsobjekt, personlig kommunikation, 11 april, 
2016). Båda entreprenörerna menar att omledning om ungefär 5 dygn per år kan vara 
rimligt för att klara det planerade drift- och underhållsarbetet (J. Ahlkvist, personlig 
kommunikation, 3 mars; S. Torstensson, personlig kommunikation, 2 mars, 2016). Med 
ledning av detta och underlag om trafiken på huvudvägen kan en lämplig 
dimensionering av överbyggnaden göras i varje enskilt projekt. 

En omledningsväg måste klara trafikmängden inte bara struktrurellt utan det är också 
viktigt i bedömningen att beakta att omledningssträckan inte blir för lång, vid 
tveksamheter utförs en samhällsekonomisk analys (S. Johansson, personlig 
kommunikation, 14 mars, 2016). För att omledning skall fungera på ett effektivt sätt 
bör omledningsvägen klara alla trafikslag, då selektering av trafiken är svår 
(Trafikverket, 2011a). Detta gäller förutom vikt- och längdbegränsningar även 
exempelvis farligt gods (J. Falk et al., personlig kommunikation, 4 mars, 2016). 

Säkerheten för boende och verkande längs omledningsvägen måste beaktas och ställas 
i relation till säkerheten vid vägarbetet. De som arbetar vid vägarbetet har större 
möjlighet att skydda sig än de boende längs omledningsvägen (S. Johansson, personlig 
kommunikation, 14 mars, 2016). Trafikanter kan känna sig stressade av en omledning, 
något som kan resultera i sämre respekt för hastighetsbegränsningarna längs 
omledningsvägen. Det innebär också en risk när omledningstrafiken plötsligt ska 
blandas med lokaltrafiken och ibland med exempelvis långsamtgående 
jordbruksmaskiner. Barn som leker och vistas i omledningsvägens närhet utsätts också 
för stora risker när trafikmängden, ofta utan förvarning, kan mångdubblas (Folkesson 
& Ljungström, 2015). Folkesson & Ljungström observerade i sitt arbete att 
omledningsvägar inte alltid innefattas i miljökonsekvensbeskrivningen som görs för 
huvudvägen. De menar att det är viktigt att se helheten och även låta sakägare längs 
tänkta omledningsvägar komma till tals och bli inbjudna till samråd (2015).  

Trafikingenjören vid Trafikverket, tror att omledningsmöjligheter kommer krävas i 
större utsträckning framöver för att säkerställa arbetsmiljön. Han menar att man börjat 
titta på tidsfönster för underhållet, då man stänger av vägen likt järnvägen. För att detta 
ska vara möjligt krävs en fungerande omledningsväg (S. Johansson, personlig 
kommunikation, 14 mars, 2016). Även räddningstjänsten har nytta av en parallellväg, 
framför allt för att enkelt kunna leda förbi trafiken vid olyckor. Detta gäller framför allt 
vid större olyckor (A. Melin, personlig kommunikation, 9 mars, 2016). 

Driftentreprenörerna som tillfrågats ser ett stort värde i tillgången på en fungerande 
omledningsväg, men menar att vissa arbeten också kan utföras från parallellvägen om 
placeringen av denna är gynnsam, vilket innebär i storleksordningen maximalt 10 m i 
sidoavstånd. Trafikverket ställer dock krav på minst 8 meter mellan vägarna vilket 
endast ger ett spelrum på 2 m, under förutsättning att vägarna ligger på samma nivå i 
höjdled. Även det faktum att del av arbetsfordonet eller personal kan komma att befinna 
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sig i säkerhetszonen, vilken är minst 9 m för en väg med VR=100 km/h utan sidoräcke, 
kräver skyddsåtgärder (Trafikverket, 2015b). Även de så kallade vägmästarstoppen 
skulle till viss del kunna nyttja parallellvägen. Då kan man stanna på parallellvägen 
istället för på huvudvägen om man skall plocka bort exempelvis ett dött djur (S. 
Torstensson, personlig kommunikation, 2 mars, 2016). Respondenter som representerar 
Trafikverket är tveksamma till att utföra arbeten från parallellvägen (J. Falk et al., 
personlig kommunikation, 4 mars, 2016). 

När det gäller att samnyttja parallellvägen även för cykeltrafik behöver parallellvägen 
antas i vägplanen som enskild eller allmän väg. Om vägen är enskild behöver avtal 
upprättas med väghållaren för att leda in cykeltrafik på denna  (S. Johansson, personlig 
kommunikation, 14 mars, 2016). Det finns också en juridisk problematik i detta när det 
gäller ansvaret för skötseln om korta avsnitt av vägen är privat som måste redas ut  (P. 
Fredriksson, personlig kommunikation, 17 mars, 2016). Om det i vägplanen fastställts 
att parallellvägen är en cykelväg kan ingen omledningstrafik ske på denna  (S. 
Johansson, personlig kommunikation, 14 mars, 2016). 

Det finns möjlighet att skylta rekommenderad cykelled, vägmärke F38 och eller F34, 
även över vägar som inte är klassade som cykelväg, då det handlar om en hänvisning 
och hjälp för cyklister att orientera sig (Näringsdepartementet, 2007). 

5.2 Vilka konsekvenser har mötessepareringen inneburit ur 

drift- och underhållsperspektiv? 
Förutom de konsekvenser som är direkt kopplade till mötessepareringen, så som 
räckespåkörningar och ökat slitage, har i stort sett allt drift- och underhållsarbete blivit 
mycket svårare att utföra. För att säkerställa arbetsmiljön, som generellt är dålig på 
vägtypen, behövs mycket skydd- och skyltningsarbete. Även arbete under lågtrafik 
tillämpas för att störa trafiken så lite som möjligt. Generellt har allt arbete blivit dyrare, 
men inga nyckeltal finns på hur mycket dyrare det blivit. 

Det förekommer också att arbeten inte blir utförda i den utsträckning som hade varit 
önskvärt, mycket på grund av besväret att lösa trafiksituationen under arbetstiden. 

5.3 Hur kan en parallellväg nyttjas vid drift- och underhålls-

arbeten och vilka krav ställs på denna? 
En parallellväg kan ur ett drift- och underhållsperspektiv användas på olika sätt. 
Antingen utför man arbeten från parallellvägen eller så används den för omledning för 
att på så vis bidra till en bättre arbetsmiljö och framkomlighet. Just arbetsmiljön skulle 
starkt vinna på att trafiken leds bort, något som enligt respondenterna på driftssidan 
ibland kan vara enda sättet att säkerställa en tillräckligt god arbetsmiljö. 

Det räcker ofta att endast leda om ena riktningen, vilket ger att en minsta vägbredd om 
4 m antas räcka. Viktigt att de fordonsslag som normalt färdas och är tillåtna på 
huvudvägen också kan använda omledningsvägen då selektering är svårt. För 
omledning vid planerade drift- och underhållsarbeten kan 5 dygn per år användas som 
beräkningsunderlag tillsammans med trafikdata från huvudvägen. 

Det är viktigt att omledningsvägen inte blir för lång, i vissa fall kan en 
samhällsekonomisk analys behövas för att säkerställa detta. Säkerheten längs 
omledningsvägen är också viktig att beakta.  
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För att utföra driftarbeten från parallellvägen måste placeringen vara sådan maskinen 
når arbetsområdet, samtidigt som det ställs krav på minst 8 m mellan vägkanterna vid 
plan mark. Dessutom får ingen personal eller maskindel befinna sig i säkerhetszonen 
varför sidoräcke krävs. 

5.4 Hur kan parallellvägen samnyttjas dels för drift- och 

omledningstrafik och dels för cykeltrafik?  
För att trafikera vägen med omledningstrafik måste vägen i vägplanen antas som 
antingen allmän eller enskild väg. Om den är enskild måste avtal upprättas med 
väghållaren om att leda in trafik över det enskilda vägnätet, vare sig det handlar om 
cykeltrafik eller omledningstrafik. Det är möjligt att skylta rekommenderad cykelled 
även på vägar som inte är cykelvägar. 

  

Figur 6. Vägmärke F38 resp. F34 kan användas för att märka ut rekommenderad 
cykelled (Transportstyrelsen, 2016). 

5.5 Koppling till målet 
Målet med detta examensarbete var att undersöka förutsättningarna att utnyttja en 
parallellväg i syfte att underlätta för driften, samtidigt som den även kan nyttjas för 
cykeltrafiken.  

Varje projekt är unikt och måste utredas med sina förutsättningar. Men resultatet från 
denna studie kan bilda en grund för detta och i förenlighet med projektets syfte, finna 
en modell för att bedöma den samlade nyttan av en parallellväg ur ett LCC-perspektiv 
med avseende på drift och underhåll av huvudvägen. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel för rapportförfattaren en diskussion om projektet och de resultat som 
framkommit. Här är det författarens åsikter och värderingar som presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion 
Målet som sattes upp i projektet handlade till stor del om identifiera och utreda 
förutsättningarna för en parallellväg med flera tänkta funktioner. Detta genom att låta 
de som arbetar med drift och underhåll komma till tals. Respondenter i projektet har 
valts ut för att deras intresseområden skall komplettera varandra. Det visade sig att de 
flesta av respondenterna hade en likvärdig syn på behovet av att kunna säkerställa 
arbetsmiljön, företrädesvis genom att leda om trafiken. 

Relativt tidigt i projektet stod det klart att det var just omledning som var den stora 
nyttan i parallellvägar, varför detta kanske fått lite större fokus i projektet. Möjligtvis 
hade ett någorlunda annat resultat erhållits om arbetet begränsats till att endast till att 
endast studera vilket arbete som skulle kunna utföras från parallellvägen, och mer i 
detalj studera hur denna då skulle behöva placeras.  

Reliabiliteten i projektet anses hög då det resultat som samlats in bygger i stort sett 
uteslutande på kvalitativa intervjuer som spelats in, transkriberats och sänts till 
respondenterna för påsyn, vilket resulterat i ett par korrigeringar.  Det har också varit 
så god samsyn mellan respondenterna att det med största sannolikhet inte skiljer sig 
avsevärt om man frågar någon annan med liknande bakgrund. Dock skall påpekas att 
samtliga respondenter hör hemma i Jönköpingsregionen. I exempelvis Skåne med ett 
betydligt tätare vägnät, kanske man inte ser samma behov av omledning då vägnätet 
där är så pass tätt med goda omledningsmöjligheter redan idag. För att höja 
trovärdigheten kunde fler entreprenörer intervjuats. Framför allt kunde även 
yrkesarbetare tillfrågats och inte bara platschefer. Även ordningen på intervjuerna 
kunde justerats. Ytterligare en aspekt som kunde gjorts bättre, för att höja validiteten,  
är att inför intervjuerna varit mer påläst om Trafikverkets arbetsgång, organisation och 
vokabulär. Vid några tillfällen rådde mindre förvirring som dock kunde redas ut. 

Resultatet kan ses som en verktygslåda snarare än ett färdigt koncept. Att finna ett 
resultat som kan appliceras på alla projekt skulle kostnadsmässigt vara mycket 
ineffektivt. 

6.2 Metoddiskussion 
Att använda kvalitativa intervjuer bedömdes vara ett bra val. Att intervjuerna hölls 
relativt öppna och semistrukturerade resulterade i att mycket empiri kunde hämtas in 
som senare inte användes i analysen, på gott och ont. Hanteringsmässigt hade en än mer 
strukturerad intervjuguide varit enklare, men inte nödvändigtvis varit resultatet till 
gagn. I efterhand skulle kanske större vikt lagts vid ordningen på intervjuerna. Nu 
intervjuades entreprenörerna först, och sedan representanter från Trafikverket. 
Antagligen hade det varit en fördel att börja med Trafikverkets strategiska planerare då 
den intervjun gav god insikt som kunde varit användbar i intervjuerna med 
entreprenörerna.  

En fallstudie hade varit intressant att göra, och då studera ett objekt genom hela 
beslutskedjan från åtgärdsvalstudie till dessa att vägen skall underhållas. Detta är av 
praktiska skäl inte möjligt som ett examensarbete på en termin. 
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6.3 Begränsningar 
Som i alla infrastrukturprojekt är förutsättningarna olika i de olika MLV-projekten. 
Därför är det inte självklart att det som är en lösning i ett projekt är en lösning i ett 
annat. De resultat som framkommit i denna rapport är applicerbara tillsammans eller 
var för sig, eller i kombination av valda delar. Rapporten är skriven för att resultatet 
skall gälla generellt med de begränsningar detta innebär 

Dels på grund av begränsade resurser, men också på grund av avsaknaden på 
tillförlitliga nyckeltal och data om kostnadsökningarna efter införandet av MLV gjordes 
avgränsningen att inte studera den ekonomiska aspekten. Pengar spelar dock en väldigt 
central roll i infrastrukturprojekt, varför denna avgränsning egentligen inte var 
önskvärd.  

Det är inte säkert att det som är optimalt för drift- och underhåll är det optimala för 
cyklister. I detta projekt har, i enlighet med avgränsningarna i projektet, framför allt 
förutsättningarna för driftsfunktionen studerats, inte hur cyklister upplever att cykla på 
parallellvägen. Det är naturligtvis viktigt att i varje enskilt projekt studera det underlag 
gällande cyklister som finns att tillgå, för att även cyklisterna får en så bra 
transportlösning som möjligt inom projektets ramar.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
De vägar som mötessepareras idag kräver ofta en större insats. Kanske breddning för 
att rymma ett extra körfält, något som inte alltid kan lösas på grund av exempelvis broar. 
Sektioner med endast ett körfält i varje riktning på längre sträckor blir allt vanligare och 
det vållar stora bekymmer för drift och underhållsarbeten. 

Arbetsmiljön vid arbeten längs MLV är inte bra. För att upprätthålla en acceptabel 
arbetsmiljö är tillgången på omledningsvägar viktig, i synnerhet om det är en sträcka 
utan omkörningsmöjlighet. I vissa fall kan inte arbetsmoment utföras på sträckor där 
arbetsmiljön är komplicerad att lösa. Att säkerställa en god arbetsmiljö har inneburit en 
kostnadsökning sedan införandet av MLV, mycket på grund av komplexiteten i att 
hantera trafiken förbi arbetsplatsen på ett betryggande sätt. Den största vinsten med en 
parallellväg ur ett drift- och underhållsperspektiv är möjligheten att tillfälligt leda trafik 
längs denna. Det finns möjlighet att genom avtal nyttja befintligt enskilt vägnät för 
omledningstrafik. Viktigt är att säkerställa att driften fungerar på den enskilda vägen 
som nyttjas. 

Parallellvägen kan med fördel användas för cykeltrafik. Det finns möjlighet att skylta 
rekommenderad cykelled över det parallella vägnätet. Är vägen enskild måste 
nyttjandeavtal upprättas med väghållaren. 

Att sköta vissa drift- och underhållsåtgärder från parallellvägen är tveksamt både vad 
gäller till vilken grad arbetsmiljön verkligen säkerställs och hur stor nyttan är i 
förhållande till det faktum att spelrummet gällande placering i plan är så litet.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att omledningsvägar i allt större utsträckning 
behövs vid MLV för att klara av att sköta drift och underhåll med acceptabel 
arbetsmiljö, samtidigt som trafiken skall påverkas i så liten grad som möjligt. 
Rekommendationen är att i tidiga skeden utreda möjligheten att anlägga en parallellväg 
som kan nyttjas på fler sätt och som på så vis kanske kan vara ekonomiskt motiverad. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
För att få ett bra underlag att utvärdera vid planering av hur omlednings- och cykeltrafik 
skall lösas vid MLV-projekt, bör nyckeltal tas fram för drift- och underhållsåtgärder 
längs MLV och hur dessa åtgärder skiljer sig med anledning om det finns passerande 
trafik eller om trafiken är omledd.  

Även nyttan av parallellvägar under byggskedet av huvudvägen och de krav som då 
ställs på denna kan behöva utredas. Byggskedet påverkar trafiken i stor utsträckning 
och arbetsmiljön kan även här antas vara ansträngd. Kan det vara så att ett parallellt 
vägnät som tillfälligt anläggs under byggtiden kan göras permanent om det planeras på 
ett bra och genomtänkt sätt.  

Vidare vore det intressant att studera vad den egentliga konsekvensen skulle bli av att 
helt stänga av ett vägavsnitt några nätter för planerade drift och underhållsåtgärder. Hur 
skulle transportsystemet kunna anpassa sig för att minimera de samhälls-ekonomiska 
konsekvenserna. 
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Bilaga	1	Intervju	Stefan	Torstensson,	Svevia	
	
Sammanfattning	
Stefan	är	platschef	på	Svevia	för	driftområde	Eksjö	och	Norrköping.	Intervjun	ägde	rum	på	Stefans	

kontor	i	Aneby	den	2	mars	2016.	

I	dagsläget	finns	inga	MLV	inom	driftområde	Eksjö,	men	ett	avsnitt	håller	på	att	byggas.	Stefan	har	

dock	erfaren	het	av	MLV	både	från	driftområde	Norrköping	och	från	tidigare	då	han	var	platschef	

ibland	annat	Mullsjö.	Då	hade	han	ansvaret	för	Lv	195	under	uppstarten	av	denna	som	MLV.	Vid	

driftsättning	av	vägen	fördes	diskussion	med	Trafikverket,	och	det	gick	så	långt	att	en	uppgörelse	

gjordes	som	innebar	att	omledning	av	trafiken	fick	ske	på	helgen	ett	par	tillfällen	per	år.	Detta	för	att	

arbetsmiljön	skulle	vara	hållbar.	Stefan	betonar	att	just	arbetsmiljön	är	ett	stort	bekymmer	vid	MLV,	

och	att	han	därav	är	motståndare	till	MLV,	just	för	att	de	har	så	svårt	att	utföra	driftåtgärder.	

”Allt	är	mycket	svårare	att	drifta	och	underhålla	än	om	du	inte	har	någon	lina	alls	naturligtvis.	Sen	har	

jag	full	förståelse	för	att	man	sätter	linor,	och	det	har	säkert	räddat	många	liv.	Kunde	man	bara	göra	

2+2-vägar	hade	det	ju	varit	optimalt,	men	så	ser	ju	inte	verkligheten	ut.	Snarare	går	vi	mot	1+1	

istället	och	det	är	ju	ännu	värre.”	

Stefan	förklarar	vidare	att	han	är	förespråkare	för	riktiga	omledningsvägar,	oavsett	om	det	rör	sig	om	

trafikolyckor	eller	driftsarbeten	hade	det	underlättat	om	omledningsvägar	vore	tillgängliga	att	leda	

trafiken	förbi	arbetet.		

”Oavsett	vad	vi	skall	göra,	så	är	vi	i	vägen.	Folk	blir	som	tokiga	när	vi	stannar	någon	minut,	så	är	det.”	

På	frågan	om	något	arbete	skulle	kunna	utföras	från	en	sidoväg	menar	Stefan	att	en	del	

arbetsuppgifter	skulle	kunna	utföras	från	en	sidoväg	om	den	låg	tillräckligt	nära	huvudvägen.	Det	kan	

handla	om	slåtterarbete,	röjning,	fixa	kantstolpar	och	rikta	vägmärken.	Men	också	de	sk	

vägmästarstoppen,	korta	åtgärder	där	man	stannar	och	snabbt	utför	en	uppgift.	Då	skulle	man	kunna	

stanna	på	sidovägen	i	stället	för	på	huvudvägen.	Kanske	är	det	ett	påkört	djur	som	behöver	plockas	

bort.		

Vad	gäller	vägens	placering	i	förhållande	till	huvudvägen	bör	den	ligga	relativt	nära	för	att	exempelvis	

slåtter	skall	kunna	utföras	från	sidovägen.	Slåtteraggregatet	har	en	räckvidd	på	8-8,5	meter.	

Profilmässigt	får	det	inte	skilja	flera	meter,	men	någon	meter	gör	inget.	

Om	man	kan	använda	vägen	för	omledning	av	trafik	kan	man	göra	i	stort	sett	alla	förekommande	

driftåtgärder.	Exempelvis	skulle	den	stora	kantstolpsreparationen	som	görs	varje	år	kunna	utföras	

utan	att	störa	trafiken.	Även	spolning	och	sopning	under	räcket,	speciellt	mitträcket,	skulle	

underlättas.	

”Vi	skulle	kunna	göra	i	princip	allt	på	ett	bra	sätt	om	vi	fick	en	vettig	omledningsväg.	Rent	

arbetsmiljömässigt	skulle	det	otvivelaktigt	vara	ett	krav.”	

I	uppgörelsen	med	trafikverket	angående	omledningarna	av	trafiken	på	Lv195	var	det	BAS-P	som	

trädde	in.	Stefan	förklarade	då	att	han	sade	upp	sitt	BAS-U	ansvar	då	han	inte	kunde	garantera	sin	

personals	säkerhet	utan	omledning.	I	det	fallet	fick	han	gehör	och	omledningar	gjordes.		

”Ännu	bättre	om	det	varit	en	vettig	omledning,	nu	blev	det	ju	inte	det.”	



Under	Stefans	tid	som	platschef	i	Mullsjö	skedde	ett	ras	utanför	Habo	2007.	Då	fick	vägen	stängas	av	
och	omledning	fick	ske	i	Månseryd	via	Mullsjö	till	Habo,	en	omledning	på	flera	mil.		

Det	räcker	enligt	Stefan	att	omledningsvägen	kan	ta	hand	om	trafik	i	en	riktning.	Den	bör	dock	vara	
så	pass	bred	att	trafiken	får	plats,	men	4	meter	plus	stödremsor	borde	räcka.	

Det	händer	att	man	gör	överledningar	mellan	körfälten,	men	inte	vid	mindre	arbeten.	Det	är	en	hel	
del	skyltar	och	flärpar	som	måste	sättas	upp.	

För	att	få	en	uppfattning	om	hur	stor	trafiklast	omledningsvägen	kommer	att	utsättas	för	fick	Stefan	
frågan	hur	många	dagar	omledningsvägen	kan	tänkas	användas	för	planerade	underhållsarbeten	
under	ett	år.	Stefan	tror	att	det	handlar	om	storleksordningen	fyra	daga	per	år.	Sen	tillkommer	
omledningar	på	grund	av	olyckor.	

Hur	utförs	då	arbeten	längs	MLV	där	ingen	omledningsväg	finns	att	tillgå?	Då	försöker	vi	bara	göra	
det	mest	akuta	och	då	utanför	rusningstrafik.		

”Sen	finns	det	vissa	sträckor	som	vi	inte	gör	något	alls	förrän	det	är	riktigt	akut,	detta	slirar	man	på	
per	automatik	för	att	det	är	för	farligt.”	

TMA-skydd	används	på	hela	det	skyddade	vägnätet.	Om	det	är	något	enkelt	arbete	som	skall	utföras	
så	kan	det	räcka	med	en	TMA-bil	och	sen	kör	servicebilen	framför.	TMA-skyddet	åker	på	långsamt	
bakom	och	bromsar	trafiken.	Trafiken	rullar	så	väldigt	sakta,	men	det	accepteras	bättre	än	att	stå	helt	
stilla.	Detta	kan	användas	även	vid	slåtter,	men	det	drar	på	sig	långa	köer	då	slåttermaskinerna	kör	i	
snitt	endast	3-4	km/h.	

Stefan	fick	även	frågan	om	han	upplevde	att	kostnaderna	för	driften	ökade	efter	det	att	Lv195	byggts	
om	till	MLV.	Han	menar	att	kostnaderna	ökat	betydligt	för	Trafikverket.	

”Sen	har	ju	underhållet	blivit	sämre	i	och	med	att	du	inte	kan	göra	allt	du	vill	och	så	mycket	som	du	
vill,	det	funkar	ju	inte.”	

Kostnaderna	har	ökat,	men	det	är	å	andra	sidan	inget	mot	vad	alla	olyckor	hade	kostat	utan	
mitträcket.	Problemet	är	att	driften	inte	har	så	mycket	att	säga	till	om.	

	

Intervjun	i	sin	helhet	
Stefan	Torstensson,	Svevia,	Platschef	Driftområde	Eksjö	och	Norrköping	

	

…(samtalet	inleds	några	minuter	utan	inspelning)	

	Vi	börjar	med	att	prata	om	att	Stefan	var	med	om	uppstarten	av	driften	av	LV195	när	den	försetts	
med	mitträcke	som	är	av	typen	balkräcke.	

…	

Anledningen	till	att	balkräcke	valdes	initialt	handlade	om	att	balkräcket,	och	tanken	var	god	om	det	
hade	fungerat	som	det	var	tänkt.	Dels	hade	jag	och	dels	räddningstjänsten	synpunkter	då	det	var	
svårare	att	tillfälligt	montera	ner	räcket	för	överfart.	Framför	allt	när	det	gäller	räddningstjänsten	
som	inte	med	säkerhet	kan	komma	fram	vid	köbildning	utan	att	med	vinkelslip	kapa	balken.	Det	var	
motstånd	både	från	vår	sida	(driften)	och	från	räddningstjänsten	när	balkräcket	kom.	Det	gick	så	
långt	att	vi	gjorde	en	uppgörelse	med	trafikverket,	då	det	inte	fanns	några	omledningsvägar	alls	att	



tala	om	och	de	som	fanns	fick	vi	nyttja	på	kommunens	vägar,	att	om	vi	skall	sköta	driften	vill	vi	göra	
en	omledning	av	vägen	lördag-söndag	ett	par	gånger	om	året.	Då	är	det	heller	ingen	skola	i	Prinseryd,	
så	det	fungerade	så	sett.	Detta	för	att	arbetsmiljön	skulle	vara	hållbar	för	min	del	för	min	del,	det	gick	
inte	göra	på	något	annat	sätt.	Så	därav	är	jag	motståndare	till	mötesfria	vägar,	just	för	att	vi	har	så	
svårt	att	göra	driftåtgärder.	

Det	kan	vara	ett	rådjur	eller	cykel	som	ligger	på	det	enfältiga,	det	är	inget	smidigt	över	huvud	taget.	
Slå	gräs,	allt	är	mycket	svårare	att	drifta	och	underhålla	än	om	du	inte	har	någon	lina	alls	naturligt	vis.	
Sen	har	jag	full	förståelse	för	att	man	sätter	linor,	och	det	har	säkert	räddat	många	liv.	Men	vi	tycker	
nog	att	man	sätter	mötesseparering	på	vägar	som	redan	är	breda	och	fina	och	mig	veterligen	aldrig	
har	hänt	en	frontolycka,	men	det	är	ett	billigt	sätt	att	statistiskt	visa	att	vi	gjort	en	mötesseparering.	

Kunde	man	bara	göra	2+2-vägar	hade	det	ju	varit	optimalt.	Men	så	ser	ju	inte	verkligheten	ut,	snarare	
går	vi	mot	1+1	i	stället	och	det	är	ju	ännu	värre.		

Nu	bygger	dom	en	mötesseparering	här	på	vårat	område,	vi	har	inte	haft	det	tidigare,	förbi	Tranås.	
Där	det	antagligen	blir	nån	sträcka	som	blir	1+1.	Det	blir	väl	en	kort	sträcka.	Jag	är	ju	förespråkare	för	
att	dom	skall	ha	riktiga	omledningsvägar.	Det	är	ju	absolut	en	poäng	för	vår	del,	oavsett	om	det	rör	
sig	om	en	trafikolycka,	eller	om	vi	skall	drifta	så	hade	det	varit	bra	mycket	bättre	med	sidovägar	att	
köra	trafiken	på.	

Sträckan	förbi	Tranås	har	kortats	av	på	grund	av	överklaganden,	och	då	delats	upp	i	två	etapper.	Den	
södra	skall	byggas	senare	när	överklaganden	är	uppklarade.	Det	är	ju	jättebred	och	fin	väg	där	i	dag.	
Dessutom	kortade	man	även	i	norr.	Där	går	man	bara	till	Tenbäcken,	man	skulle	ha	gått	några	
kilometer	till,	men	där	är	det	ju	helt	kört	med	omledningsvägar,	det	går	ju	liksom	inte.	Men	dom	
kommer	ju	ha	svårt	i	södra	änden	också.	Där	finns	ju	heller	inga	naturliga	omledningsvägar.	Som	det	
är	idag	har	vi	ibland	fått	leda	in	någon	riktning	på	den	gamla	riks32	genom	Tranås.	Men	det	är	med	
kommunens	goda	omsorg,	för	det	är	dom	som	är	väghållare	där.	Det	jag	pratar	om	nu	är	ju	under	
byggtiden,	vad	som	händer	sen	i	den	södra	änden	med	permanenta	omledningsvägar	vet	jag	inte,	det	
finns	inga	naturliga	alternativ.	

Det	du	jobbar	med	här,	är	jag	den	förste	att	säga	att	jag	vill	ha	en,	så	är	det.	Av	olika	anledningar.	
Både	med	tanke	på	trafikolyckor,	men	också	att	när	vi	driftar	vägen	inte	alltid	skall	behöva	stå	på	
vägen.	Vi	skulle	kunna	gå	och	plocka	undan	en	cykel	eller	ett	dött	djur	utan	att	behöva	ställa	fordonet	
i	körbanan.	Grässlåtter	från	ena	sidan	i	alla	fall	skulle	kunna	ske	från	sidovägen,	kanske	kan	man	rikta	
lite	kantstolpar	och	så	vidare,	så	visst	finns	det	åtgärder	vi	skulle	kunna	göra	från	en	GC-väg	eller	
dylikt.	Sen	om	man	ska	ha	det	som	en	omledningsväg	för	tung	trafik	så	ställer	det	ju	naturligtvis	helt	
andra	krav	på	bärighet	och	dylikt.	

Oavsett	vad	vi	ska	göra,	om	vi	ska	rikta	ett	vägmärke,	så	är	vi	i	vägen.	Folk	blir	tokiga	när	vi	stannar	
nån	minut,	så	är	det.	

Vad	skulle	kunna	tänkas	utföras	för	arbeten	FRÅN	en	parallellväg?	

Slåtter,	i	vissa	lägen,	fixa	kantstolpar	och	rikta	vägmärken.	Sen	har	vi	de	akuta	sk	vägmästarstoppen,	
där	vi	stannar	och	gör	en	åtgärd,	de	korta	åtgärder	där	vi	stannar	och	snabbt	utför	en	uppgift,	då	
skulle	vi	kunna	stanna	på	sidovägen.	Annars	är	det	väl	framför	allt	slåtter	och	röjning.	Räckvidden	på	
slåtteragregatet	är	ca	8-8,5	m.	Ofta	bygger	man	med	räcken	längs	vägen	så	då	kan	man	ju	komma	
relativt	nära	vägen.	Det	är	slåtter	och	röjning	där	vi	går	fram	väldigt	sakta.	Profilmässigt	får	det	inte	
skilja	flera	meter,	men	nån	meter	gör	inget.	

Om	man	använder	vägen	som	omledningsväg?	



Då	kan	man	göra	i	stort	sett	alla	driftåtgärder.	Vi	skulle	kunna	göra	den	stora	kantstolpsreparationen	
som	vi	gör	varje	år	utan	att	vara	ett	hinder	för	trafiken.	Vi	skulle	kunna	spola	och	sopa	under	räckena,	
speciellt	under	mitträcket.	Fixa	räckesskador	på	ett	smidigt	sätt	och	spola	och	suga	brunna	om	
brunna	finns	läng	sträckan.	Vi	skulle	kunna	göra	i	princip	allt	på	ett	bra	sätt	om	vi	fick	en	vettig	
omledningsväg.	Rent	arbetsmiljömässigt	skulle	det	otvivelaktigt	vara	ett	krav,	kan	jag	tycka.	Det	var	
BAS-P	som	trädde	in	på	driftområdet	i	Mullsjö.	Jag	sa	att	jag	säger	upp	mitt	BAS-U	ansvar	för	jag	ville	
inte	köra	ut	mitt	folk	där	utan	omledning,	och	där	fick	vi	ju	göra	en	omledning.	Ännu	bättre	om	det	
varit	en	vettig	omledning,	nu	blev	det	ju	inte	det.	Hade	vi	haft	en	omledningsväg	vid	sidan	om	hade	
det	ju	blivit	mycket	bättre,	det	är	ju	inget	att	snacka	om.	

Jag	hade	ju	driftsansvaret	när	vägen	rasade	utanför	Habo,	2007,	då	fick	vi	stänga	av	vid	Månseryd	och	
leda	upp	via	Mullsjö.	De	som	hittade	körde	ju	förbi	Habo	kyrka.	Senare	var	det	ju	ett	ras	till	norr	om	
Habo,	då	fick	vi	leda	om	över	Tidaholm.	

Det	skulle	även	hjälpa	om	det	bara	går	leda	en	riktning	på	omledningsvägen?	

Ja	det	skulle	det	göra,	oftast	kan	man	ju	ha	det	andra	körfältet	öppet.		

Nyttjar	ni	det,	att	leda	över	till	ett	annat	körfält	vid	arbeten?	

Ja,	det	händer	ju.	Men	det	optimala	är	att	få	bort	trafiken	helt,	speciellt	om	man	ska	arbeta	vid	
mittlinan.	Vid	kanten	funkar	det	ju.	På	40	ledde	man	ju	över	ibland,	men	oftast	är	det	ju	vid	olyckar.	
Men	vi	får	ju	leda	över	trafiken	även	vid	driftåtgärder.	Men	det	görs	ju	inte	vid	mindre	arbeten.	Det	
är	en	del	skyltar	och	flärpar	som	måste	sättas	upp	om	det	är	lina.	Men	är	det	balk	är	det	värre,	då	
måste	man	ev.	såga	upp	balken	om	det	inte	finns	en	öppning.	

Vilka	krav	kan	ställas	på	omledningsvägen?	

Den	bör	ju	vara	så	pass	bred,	vi	får	aldrig	stänga	av	så	att	det	blir	smalare	än	3,5m	när	vi	stänger	av	
del	av	väg,	så	4m	plus	stödremsor	bör	det	väl	vara.	

Hur	lång	tid	på	ett	år	kan	man	tänka	sig	att	man	behöver	leda	om	trafiken	för	driftåtgärder?	

Det	är	svårt	att	säga,	men	för	driften	kan	jag	tänka	mig	4	dagar	per	år	för	det	som	är	planerbart.	Sen	
tillkommer	ju	olyckor.	

Har	du	någon	uppfattning	om	kostnaden	att	upprätthålla	arbetsmiljön	vid	arbeten	längs	MLV?	

Om	jag	skulle	ta	det	beslutet	att	vägra	skicka	ut	min	personal	under	normala	förhållanden,	under	
normala	arbetstider,	så	tillkommer	ju	naturligtvis	extra	kostnad	för	det.	Däremot	har	jag	svårt	att	
säga	hur	mycket	tid	vi	lägger	ner	i	dag	jämfört	med	om	vi	fick	en	omledningsväg.	Men	den	stora	
vinsten	med	en	omledning	är	att	jag	slipper	ha	mitt	folk	ute	på	vägen	och	riskera	dem.	Arbetsmiljön	
är	svårt	att	värdera	i	pengar.	

Trafikverket	borde	anamma	detta,	för	hur	det	är	är	så	har	dom	BAS-P,	det	kommer	dom	alltid.	Då	
borde	man	tänka	in	hela	vägen,	även	hur	den	skall	skötas.	Hur	är	det	att	jobba	vid	vägen	när	det	
susar	förbi	60tonnare?	Detta	har	fajtats	om	i	20	år	nu,	investering	kontra	beställare	på	trafikverket.		

	

Hur	gör	vi	idag	vid	arbeten	där	omledningsväg	saknas?	

Nu	har	vi	ju	inga	MLV	här,	men	när	jag	var	i	Mullsjö	hade	vi	sådan	väg.	Då	försökte	vi	bara	göra	det	
mest	akuta,	om	hål	uppstår	osv.,	när	det	är	lite	trafik,	utanför	rusningstrafik.	Sen	finns	det	vissa	
sträckor	som	vi	inte	gör	något	alls	förrän	det	är	riktigt	akut,	som	att	rikta	kantstolpar,	som	inte	är	



akut,	detta	slirar	man	på	per	automatik	för	att	det	är	så	riskfyllt.	Vi	försöker	göra	det	som	måste	
göras	på	lämpliga	tider.	Det	kostar	ju	mer	pengar	att	göra	det	på	natten.	TMA-skydd	används	på	hela	
det	skyddade	vägnätet,	som	i	stort	sett	är	det	saltade	vägnätet.	Då	är	det	TMA	som	gäller.	Normalt	
sett	skall	man	även	ha	en	förvarning.	Om	det	är	något	enkelt	vi	ska	göra	kan	det	räcka	med	en	TMA	
och	sen	kör	servicebilen	framför.	TMA-skyddet	åker	bakom	och	bromsar.	Trafiken	rullar	då	väldigt	
sakta	framåt,	men	det	ger	mer	acceptans	än	att	stå	helt	stilla.	Detta	användes	även	vid	slåtter	på	195.	
Slåttermaskinerna	kör	i	snitt	3-4km/h	i	snitt,	så	de	drar	på	sig	lite	köer.	

I	och	med	att	du	var	med	i	uppstarten	av	195:an,	hur	upplever	du	att	kostnaderna	ökade	i	och	med	
att	den	blev	mötesfri?	(För	driftspaketet)	

Kostnaden	har	ju	ökat	för	trafikverket	i	alla	fall,	det	är	ju	helt	klart.	Driftkostnaden	har	ju	ökat	
betydligt.	Sen	har	ju	underhållet	blivit	sämre	i	och	med	att	du	inte	kan	göra	allt	du	vill	och	så	mycket	
som	du	vill,	det	funkar	ju	inte.		

Men	kostnaderna	har	ju	ökat.	Plogbilarna	har	mycket	mer	problem,	man	ska	tvätta	under	linan	i	
mitten,	och	hur	ska	man	spola	det	utan	att	inte	spola	ner	bilarna?	Hur	ska	vi	sopa	där	utan	att	ge	
bilarna	stenskott,	så	det	är	mycket	problem	med	MLV	för	oss	på	driften.	Det	samlar	grus	och	det	blir	
liggande	i	mitten.	Sen	är	det	påkörningar.	Men	det	är	ju	naturligtvis	ingen	mot	vad	alla	olyckor	hade	
kostat.	Problemet	är	att	vi	på	driften	inte	har	så	mycket	att	säga	till	om.	Det	krävs	mycket	av	
plogbilsförarna.	

Parallellvägen	måste	ju	även	den	snöröjas	

Så	är	det	naturligtvis,	men	de	är	enkla	att	snöröja.	

	



Bilaga	2	Intervju	Johan	Ahlkvist,	NCC	
	

Sammanfattning	
Johan	är	platschef	för	driftområde	Jönköping	och	ansvarar	för	driften	i	området.	Intervjun	hölls	den	3	
mars	2016	i	högskolans	lokaler	i	Jönköping.	

Inledningsvis	fick	Johan	frågan	hur	arbeten	sköts	längs	MLV	och	vilka	svårigheter	mötessepareringen	
inneburit	för	driften.	För	det	första	menar	Johan	att	man	vid	MLV	är	hänvisad	att	arbeta	nattetid.	
Trafikverket	arbetar	med	hinderfrihet,	alltså	att	vägen	skall	vara	öppen	för	trafik.	Därför	flyttar	man	
driften	till	tider	med	lågtrafik.	För	driftspersonalen	innebär	det	obekväma	tider	och	en	dygnsrytm	
utan	dess	like.	

Allt	planerat	underhåll	så	som	slåtter,	dikning	och	sopning	skall	utföras	på	natten.	Ett	problem	som	
Johan	dessutom	nämner	är	att	Trafikverkets	beställarorganisation	inte	arbetar	nattetid,	om	något	
behöver	stämmas	av.	

Vid	korta	mer	akuta	arbeten	som	exempelvis	en	räckespåkörning	få	vi	jobba	TA-mässigt	med	stop´n	
go.	Detta	innebär	att	en	TMA-bil	stannar	upp	trafiken	och	kör	väldigt	långsamt	mot	arbetsplatsen	där	
den	stannar	en	stund	medans	ett	annat	gäng	kör	före	och	utför	själva	arbetet.	Trafikverket	medger	
att	det	blir	stopp	i	trafiken	i	15	minuter,	men	det	fungerar	inte	i	praktiken,	vi	måste	ha	en	rullande	
trafik.	När	TMA-bilen	kommit	i	fatt	får	arbetet	avbrytas	och	man	får	åka	runt	och	börja	om	från	
början	igen.	

Sen	beror	det	på	hur	mycket	beställaren,	eller	den	som	är	BAS-P,	godkänner	att	man	är	på	vägen	och	
jobbar	dagtid.	Ofta	är	det	projektledaren	hos	Trafikverket	som	godkänner	detta.	Beläggningsarbeten	
och	andra	planerade	arbeten	hänvisas	dock	till	nattarbete.	

Vid	planerade	arbeten	så	använder	vi	oss	av	omledning	där	det	är	möjligt.	Men	även	här	ställer	
Trafikverket	krav	på	att	tiden	för	omledning	skall	hållas	kort.	Man	försöker	pressa	tidsfönstren	man	
har	att	jobba	i	till	att	mer	och	mer	likna	järnvägsunderhållet.	Dessa	pressade	underhållsfönster	leder	
till	att	underhållet	åsidosätts	för	vissa	sträckor.	

Ett	alternativ	är	ju	en	överledning,	men	det	är	resurskrävande.	Dels	måste	vajern	läggas	ned	och	
senare	återmonteras,	men	det	blir	också	en	hel	del	uppskyltning.		

”Det	måste	löna	sig	att	göra	en	sådan	insats,	så	att	inte	den	blir	dyrare	än	själva	jobbet.”	

Överlag	kan	man	säga	att	man	får	en	merkostnad	i	allt	för	att	upprätthålla	en	god	arbetsmiljö.	På	
2+1-sträckor	kan	man	jobba	i	alla	fall	längs	kanterna	och	skicka	trafiken	förbi	dig	på	den	tvåfiliga	
sidan.	På	den	enfiliga	sidan	blir	det	svårare	då	vajern	har	en	arbetsbredd	på	två	meter.	Du	får	alltså	
inte	arbeta	på	den	enkelfiliga	sidan	när	det	finns	passerande	trafik	på	andra	sidan	vajern.	Här	är	det	
stop´n	go	som	gäller.	

”1+1-sträckorna	är	totalt	värdelösa.	Och	likadant	när	man	planerar	2+1-vägar	och	krymper	ihop	
vägbredden	för	mycket.”	

Johan	får	frågan	om	han	har	någon	uppfattning	om	hur	kostnaderna	för	driften	utvecklats	i	och	med	
ombyggnad	till	MLV.	Säger	BAS-P	att	det	är	tidsrestriktioner	så	är	det	naturligtvis	en	kostnad	för	
övertid	och	liknande.	Nattarbete	är	också	försvårande,	man	får	en	sämre	kapacitet.	



Omledningar	går	ofta	över	det	kommunala	vägnätet,	där	Trafikverket	inte	får	leda	trafik.	Men	
godkänns	en	sådan	omledning	kan	vi	stänga	vägen	efter	lite	skyltning	och	vi	har	en	fungerande	
omledningsväg.	Avstämningen	med	kommunen	ligger	på	Trafikverket,	med	hamnar	ofta	ändå	på	
entreprenörens	bord.	Vid	ledning	över	kommunalt	vägnät	hänvisas	vi	återigen	till	att	arbeta	natt	och	
vi	ska	göra	det	så	snabbt	det	går	för	att	utgöra	så	litet	hinder	som	möjligt	för	Trafikverkets	kunder,	
trafikanterna.	Framkomligheten	är	nummer	ett.	

Sedan	har	vi	de	sträckor	där	omledningsmöjligheter	saknas,	där	görs	inte	jobben.	Om	vi	här	ska	göra	
en	överledning	krävs	att	vajern	läggs	ned	och	skyltning	sätts	upp	vilket	tar	mycket	tid,	får	man	inte	
tillräckliga	tidsfönster	för	att	hinna	utföra	jobbet.	Framkomligheten	är	återigen	viktigast.		

”Trafikverket	tycker	inte	det	är	roligt	om	man	lägger	fram	att	jobbet	kostar	50k,	men	att	själva	
överledningen	kostar	100k.	Istället	vore	det	bättre	att	leda	bort	trafiken	och	du	kan	börja	fem	
minuter	senare.”	

Vid	omledning	av	trafiken	är	det	dock	viktigt	att	beakta	att	det	kan	finnas	anslutningar	och	boende	
längs	den	avstängda	vägen.	Trafik	från	dessa	måste	stängas	av,	annars	behövs	tungt	skydd.	

Vidare	svarar	Johan	på	frågan	om	han	upplever	att	tillräcklig	hänsyn	till	arbetsmiljön	tas	i	tidiga	
skeden?	Nej,	exempelvis	finns	det	1+1-sträckor	där	kommunen	inte	godkänt	några	omledningsvägar.	
Sen	finns	det	andra	exempel	på	fall	där	man	har	tänkt	till.	

”Det	är	alltid	roligt	att	fråga	hur	BAS-P	har	tänkt	att	driften	skall	skötas	i	samband	med	
överlämnandet.”	

Som	BAS-U	har	man	då	rätt	att	ta	del	an	handlingar	från	BAS-P	om	hur	driftens	arbetsmiljö	skall	
hanteras.	Och	dessa	handlingar	finns	inte	alltid,	eller	så	går	de	inte	efterleva.	Det	kan	stå	att	trafiken	
skall	ledas	om,	men	detta	får	sedan	inte	ske.	

Ett	exempel	där	man	har	tänkt	till	är	när	man	i	projekteringsfasen	valt	ett	räcke	som	klarar	viss	
påkörning,	så	som	balkräcket	på	Lv195.	Detta	räcke	klarar	betydligt	mer	påkörning	mer	är	samtidigt	
dyrare	att	bygga.	Genom	att	välja	detta	har	man	underlättat	för	driften,	man	har	byggt	något	som	är	
hållbart	och	inte	kräver	så	mycket	underhåll.	Extra	viktigt	är	detta	om	man	inte	har	möjlighet,	eller	
inte	vill,	leda	om	trafiken.	

Ett	annat	bekymmer	är	när	man	planerar	omledningssträckor	genom	städerna.	Kommunen	vill	allt	
som	ofta	flytta	ut	trafiken	till	det	statliga	vägnätet	genom	förträngningar	och	dylikt.		Men	vad	händer	
då	den	stora	vägens	trafik	skall	in	på	den	lilla	vägen?	

Så	omledningar	förespråkar	vi,	och	det	är	väldigt	viktigt	att	BAS-P	är	med	tidigt.	

När	det	gäller	arbeten	som	kan	utföras	från	en	sidoväg	nämner	Johan	slåtter	och	dikning,	om	man	
inte	flyttar	vägen	alldeles	för	långt	ut.	Gamla	riksettan	mellan	Huskvarna	och	Gränna	finns	en	GC-Väg	
längs	vägen.	När	vi	slåttrar	är	det	smidigare	att	använda	GC-vägen.	Räckvidden	på	aggregaten	är	
ungefär	10	meter,	men	man	kan	ju	göra	ett	slag	från	huvudvägen	medan	du	gör	3-6	slag	från	
sidovägen.	I	vertikalled	kan	den	diffa	lite,	det	har	ingen	större	betydelse.	GC-vägarna	används	en	hel	
del,	de	innebär	en	jättefin	accessväg.	Ett	annat	exempel	är	längs	Rv40	där	man	nyttjar	en	GC-väg	på	
en	gammal	banvall	för	att	med	buskröjaggregat	längs	viltstängslet	i	stället	för	att	röja	manuellt.	

Även	dikning	skulle	kunna	skötas	från	en	sidoväg.	Diken	är	jobbiga	då	vi	har	en	väldigt	dålig	framdrift,	
endas	1000	meter	per	dag.	På	1+1-avsnintt	måste	trafiken	stängas	av,	och	det	syns	tydligt	på	sträckor	
där	detta	inte	är	gjort.	



Ovanstående	är	ju	bara	aktuellt	på	samma	sida	som	sidovägen	är	belägen.	Att	leda	över	trafik	till	
dubbelriktat	på	den	tvåfiliga	sidan	för	att	frilägga	den	enkelfiliga	sidan	när	sidovägen	är	på	fel	sida,	
kräver	mycket	skyltning	och	flärpar	mellan	körriktningarna.	Då	blir	det	lilla	jobbet	väldigt	dyrt.	
Däremot	kan	man	spola	trummor,	du	har	ju	hela	tiden	en	sida	att	arbeta	från.	

Vid	planerade	arbeten,	men	även	vid	olyckor,	kan	du	komma	förbi	om	du	kan	leda	bort	en	
körriktning.	Så	för	att	sidovägen	skall	kunna	användas	för	omledning	bör	den	vara	något	bredare	än	
en	GC-väg,	men	4	meter	räcker	gott.	Gällande	dimensionering	kan	man	tänka	att	man	dimensionerar	
den	som	en	lokalgata.	Det	är	ju	inga	jättetrafikmängder.	För	det	planerade	underhållet	kanske	man	
kan	räkna	med	3-5	dygn	per	år.	Något	tillfälle	på	våren,	ett	par	på	sommaren	och	något	på	hösten.	

Har	man	möjlighet	till	bra	omledning	kan	man	sköta	exempelvis	avvattningen	ordentligt	där	vi	idag	
bara	kan	göra	punktinsatser.	

När	det	gäller	att	lägga	eller	montera	ner	mitträcket	för	att	ordna	överledningar,	är	det	något	
entreprenören	får	göra.	Detta	används	dock	endast	vid	längre	och	planerade	arbeten	då	skyltarbetet	
är	alltför	dyrt	och	kostsamt.	Vid	mindre	arbeten	är	det	stop´n	go	som	används.	Det	är	trafikverkets	
projektledare	som	föreslår	hur	trafiksituationen	skall	lösas	vid	ett	arbete,	sen	är	det	trafikingenjören	
som	godkänner	TA-planen.		

”Men	det	är	projektledaren	(vid	trafikverket	red.	anm.)	som	är	BAS-P	och	har	en	otrolig	makt	enligt	
arbetsmiljölagstiftningen.	Sen	gäller	det	att	våga	använda	den.	Byggherren	är	alltid	ansvarig	för	
arbetsmiljön.	Han	kan	ju	säga	att	vi	kan	arbeta	säkert,	det	är	ju	bara	att	stänga	av	vägen.	Men	sen	i	
verkligheten	står	det	i	pappren	att	vägen	inte	får	stängas.”	

Första	stycket	i	arbetsmiljöverkets	föreskrifter	gällande	arbetsmiljön	vid	arbetsplatser	med	
passerande	trafik	förordar	omledning	av	trafiken.	Men	i	praktiken	avskrivs	ofta	denna	punkt	snabbt	
som	inte	möjlig.	

”Trafikverket	måste	kunna	säga	till	sina	kunder	att	vägen	är	stängd.	Vi	håller	på	med	ett	arbete,	så	vi	
har	stängt	vägen.	Dessutom	1+1-vägar	borde	vara	förbjudna.	Vi	lever	ju	i	den	verkligheten.”	

	

Intervjun	i	sin	helhet	
Johan	ansvarar	för	driftområde	Jönköping,	ett	kontrakt	som	sträcker	sig	från	2012-2016	med	
förlängning	till	2018,	alltså	ett	sexårskontrakt.		

Hur	sköts	arbeten	vid	mötesfria	landsvägar	idag,	och	vilka	svårigheter	har	tillkommit	i	och	med	
mötessepareringen?	Hur	säkerställs	arbetsmiljön	vid	olika	typer	av	arbeten?	

På	2+1-vägar	hänvisas	man	till	att	arbeta	nattetid.	Gällande	arbetsmiljön,	hur	ska	man	arbeta	säkert	
där?	Vi	faller	tillbaka	till	att	trafikverket	arbetar	med	hinderfritt,	vägen	skall	vara	öppen	för	trafik.	
Man	flyttar	driften	till	när	det	är	lågtrafikerat.	Med	andra	ord	ska	vi	arbeta	obekvämt	och	får	en	
dygnsrytm	utan	dess	like.	Så	allt	planerat	underhåll	skall	skötas	nattetid.	Det	innebär	att	slåtter	skall	
gå	natt.	Vi	ska	dika	så	ska	vi	jobba	natt.	Även	sopning	av	vägen.	Natt	är	inte	bra	att	jobba.	Det	roliga	
är	ju	att	trafikverkets	beställarorganisation	jobbar	ju	inte	natt,	så	vi	kan	ju	inte	få	några	svar	på	frågor	
på	natten.	Sen	har	vi	de	korta	jobben,	ex.	om	det	blir	en	vajersmäll.	Då	får	vi	jobba	TA-mässigt	med	
stop´n	go,	du	stannar	upp	trafiken,	och	kör	väldigt	långsamt	förbi	arbetsplatsen.	Sen	kan	du	stanna	
till	en	stund.	Trafikverket	säger	att	vi	kan	stanna	trafiken	i	en	kvart,	men	det	går	inte	i	praktiken,	vi	
måste	ha	en	rullande	trafik	hela	tiden.	Då	är	det	att	släppa	iväg	gänget	som	skall	in	och	jobba	och	



starta	rullningen,	och	så	får	de	göra	det	de	ska	och	sedan	dra	sig	vidare	när	man	kommer	i	kapp	dem.	
Sen	får	man	åka	runt	och	börja	om	igen.	Detta	kan	man	ju	använda.		

Sen	är	det	ju	hur	mycket	beställaren	godkänner,	eller	den	som	är	BAS-P,	att	man	är	där	och	jobbar	
dagtid.	Vi	kan	få	gå	in	och	jobba	dagtid,	men	det	beror	på	samspelet	och	vad	BAS-P	säger.	Det	är	ofta	
projektledaren	som	godkänner.	Men	beläggningsarbeten	och	andra	arbeten	hänvisas	man	ju	till	natt.	

Har	vi	lite	med	planerade	arbeten	så	är	det	omledning	som	gäller.	Men	då	är	det	ju	det	här	att	man	
inte	får	leda	om	speciellt	länge.	Om	det	över	huvud	taget	är	möjligt.	Tar	vi	31an,	så	är	det	en	
omledning	som	är	möjlig.	40an	finns	knappt	nån	omledning,	i	så	fall	är	det	via	Mullsjö	och	Bottnaryd.	
Den	rekommenderas	ju	inte.	Då	får	man	kanske	stänga	av	vägen	en	natt.	Man	försöker	pressa	
tiderna,	lite	åt	järnvägshållet.	Man	får	väldigt	korta	tidsfönster	att	jobba	med	det.	Så	med	andra	ord	
så	åsidosätts	underhållet	på	dessa	sträckor.	Alternativet	är	ju	en	överledning,	men	det	är	ju	rätt	
resurskrävande.	Man	måste	ju	lägga	ner	vajer	och	du	måste	skylta	upp	och	flärpa	upp,	så	det	är	
betydligt	mer	krävande.	Det	måste	löna	sig	att	göra	en	sådan	insats,	så	att	inte	den	blir	dyrare	än	
själva	jobbet.	

Överlag	kan	man	säga	att	man	får	en	merkostnad	i	allting	för	att	upprätthålla	god	arbetsmiljö.	Sen	
har	vi	1+1	sträckorna,	har	du	2+1	vägar	då	kan	man	jobba	på	i	alla	fall	kanterna	och	skicka	trafiken	
förbi	dig	den	2-filiga.	Den	överledningen	gör	man	ju	lite	enklare,	det	är	bara	ut	med	en	TMA-bil	och	
lite	flärpar.	På	den	enfiliga	sidan	blir	det	lite	svårare	för	vajern	har	ju	en	arbetsbredd	på	2	m	så	du	får	
ju	inte	jobba	nära	vajern	när	det	är	passerande	trafik	på	andra	sidan.	Så	det	går	inte	ha	mötande	
trafik	gående	för	fullt.	Utan	den	får	vara	en	stop´n	go.		

1+1	sträckorna	är	totalt	värdelösa.	Och	likadant	när	man	planerar	2+1vägar	och	krymper	ihop	
vägbredden	för	mycket.		

Har	du	nån	uppfattning	om	hur	kostanderan	ökat	efter	ombyggnad	till	mlv?	

Om	vi	jämför	195	med	26/47	uppåt.	26/47	är	i	sitt	slutskede	som	väg,	och	där	är	ingen	som	vill	vara	
och	jobba,	för	den	är	för	farlig.	195an	på	2-fältiga	sträckor,	där	kan	man	smyga	ut	på	dagen.	
Egentligen	ingen	skillnad	i	kostnader,	så	länge	man	får	vara	där	dagtid.	Säger	BAS-P	att	vi	inte	får	vara	
där,	utan	att	det	är	tidsrestriktioner	som	gäller,	då	kan	vi	lägga	på	övertid	och	allting.		

Nattarbete	är	försvårande,	man	får	en	sämre	kapacitet	när	man	jobbar	på	natten,	folk	vill	inte	jobba	
natt.	Däremot	om	vi	tittar	på	de	vägar	där	vi	har	omledningsmöjligheter,	som	om	vi	tar	195	förbi	
hedenstorp,	där	kan	vi	ex.	dika	i	kanten.	Tyvärr	går	omledningen	kommunalt	vägnät,	där	trafikverket	
inte	får	leda	trafik,	men	godkänns	en	sådan	väg	kan	vi	stänga	vägen	och	lite	orangea	skyltar	så	har	vi	
en	fungerande	omledningsväg.	När	vi	ska	leda	över	kommunala	nätet	är	det	trafikverket	som	ska	
stämma	av	med	kommunen,	men	ofta	hamnar	det	på	entreprenörens	bord.	Då	hänvisas	vi	återigen	
till	att	arbeta	natt.	Och	vi	skall	göra	det	så	snabbt	som	möjligt	för	att	det	skall	vara	så	lite	hinder	för	
trafiken	som	möjligt,	trafikverkets	kunder.	Framkomligheten	är	nummer	ett.	

Sen	har	vi	sträckor	där	det	inte	går	leda	om,	där	görs	inte	jobben.	Det	finns	en	sträcka	som	är	2+1	
efter	Bottnaryd	ut	till	länsgräns.	Där	har	inte	trafikverket	kunnat	hitta	någon	omledningsväg	även	vid	
olycka.	Då	är	det	via	Nissastigen	och	över	Smålandsstenar	som	gäller.	Detta	har	tack	och	lov	inte	
används	och	i	praktiken	finns	det	ingen	omledningsväg,	då	är	frågan	hur	ska	vi	göra	ett	lite	längre	
arbete	eller	en	olycka?	Vid	underhåll	och	beläggningar	gör	man	överledning	men	då	måste	man	ju	
också	vad	det	kostar	med	allt	vad	arbetet	att	leda	över	trafiken	innebär.	Här	ser	man	ju	fördelen	med	
sidovägar	eller	parallellvägar.	Tar	vi	31an	så	har	vi	ju	gamla	31an.	Jättesmidigt,	vid	olyckor	och	
liknande	är	det	bara	att	stänga	av	vägen	och	leda	ut	i	en	trafikplats	och	vidare.	Nu	ska	vi	sätta	upp	



blåvita	skyltar,	omledningsskyltar.	Liknande	är	tanken	med	nya	mullsjövägen,	då	får	man	väldigt	
billiga	omledningar.	Du	får	ju	inte	egentliga	kostnader.		

Om	vi	tar	en	omledning,	där	vi	ska	lyfta	ner	vajern	och	skylta,	så	tar	det	rätt	mycket	tid,	och	man	får	
inte	tillräckliga	tidsfönster	så	att	man	hinner	med,	framkomligheten	är	det	viktigaste.	
Underhållsåtgärderna	blir	ju	inte	riktigt	bra.	Trafikverket	tycker	inte	det	är	roligt	om	man	lägger	fram	
att	jobbet	kostar	50k,	men	själva	omledningen	kostar	100k.	I	stället	vore	det	bättre	att	leda	bort	
trafiken,	och	du	kan	börja	fem	minuter	senare.	Då	kan	du	jobba	en	längre	period.	Då	kan	man	om	
man	har	sökt	börja	kl	9	så	att	morgontrafiken	kommit	förbi.	För	folk	är	stressade	till	jobbet,	men	inte	
lika	stressade	på	vägen	hem.	Då	kan	vi	hålla	på	tills	vi	är	klara	med	åtgärden.	

Problemet	kan	ju	vara	som	vid	31an	att	vi	har	massa	boende	och	anslutningsvägar	längs	avstängda	
sträckan.	Dessa	måste	ju	också	stängas	av.	Annars	måste	tung	skydd	med.	Oavsett	hur	många	hus	det	
finns	längs	vägen.	Denna	lilla	trafik	kan	vara	lika	farlig,	då	vi	inte	räknar	med	att	den	kommer.	

	Upplever	du	att	man	tar	hänsyn	till	arbetsmiljön	och	driften	i	tidiga	skeden	vid	nya	projekt	i	
projekteringsstadiet?	

Nej!	Exempelvis	1+1	sträckan	förbi	Nässjö,	så	finns	ingen	omledningsväg	som	är	godkänd	av	
kommunen,	utan	den	går	förbi	skolor	och	dagis	inne	i	samhället.	Det	är	den	enda	omledningsväg	som	
finns,	och	den	vill	kommunen	inte	skylta.	På	nya	mullsjövägen	har	man	ju	tänk	till	med	en	
parallellväg,	helt	klart	en	tanke.	Vi	ska	inte	säga	att	allt	är	fel.	

Det	är	alltid	lika	rolig	att	fråga	hur	BAS-P	har	tänkt	att	driften	skall	skötas	i	samband	med	
överlämnande.	Då	kan	man	som	BAS-U	har	man	rätt	att	ta	del	av	BAS-P	s	handlingar	om	driften,	och	
dessa	finns	ju	inte.	Det	kanske	står	omledning,	men	det	får	då	kanske	inte	ske.	För	trafikverkets	
kunder	skall	ju	ha	framkomlighet.	

Sen	är	kunskapsnivån	kring	drift	och	underhåll	rätt	begränsad.	Nybyggnation,	väldigt	enkelt,	längre	
projekt.	DoU	är	korta	tidsfönster	och	inte	planerbara.	

Ett	exempel	är	ju	att	man	i	projekteringsfasen	väljer	ex.	räcke,	som	klarar	lite	påkörning.	Exempelvis	
1P-räcke.	Det	är	ett	tjockare	balkräcke	som	man	sätter	i	mitten.	Det	finns	i	dag	på	195	an.	Väldigt	lite	
påkörningar	om	man	jämför	med	vajerräcken,	där	det	räcker	att	man	touchar	en	pinne.	Detta	ger	
skador,	och	man	måste	ut	och	byta.	Balkräcket	klarar	betydligt	mer,	men	är	betydligt	dyrare	bygga.	
Här	kan	man	ju	redan	i	projekteringsstadiet	underlätta	för	driften,	bygga	något	som	är	hållbart	och	
stabilt	och	inte	kräver	mycket	underhåll.	1p-räcket	klarar	sig	mycket	bättre,	där	har	man	gjort	rätt	val	
i	projekteringsstadiet.	Extra	viktigt	om	man	inte	har	möjlighet,	eller	om	man	inte	vill	ha	
omledningsträckor,	satsa	då	på	material	som	klarar	sig	lite	bättre.	Eller	öka	bredden	på	vägen	lite	för	
att	driften	skall	kunna	skötas	smidigare.	

Sen	har	vi	problemet	med	omledningsvägar	genom	staden.	Kommunen	vill	flytta	ut	trafiken	på	det	
statliga	vägnätet	genom	att	göra	förträngningar	och	dyl.	Men	vid	en	omledning	lyft	trafiken	tillbaks,	
den	stora	vägen	skall	in	på	den	lilla	vägen.	

Så	omledningsvägar	förespråkar	vi,	och	det	är	väldigt	viktigt	att	BAS-P	är	med	tidigt.		

	

	

	



Om	det	finns	en	omledningsväg	som	ligger	rätt,	finns	det	något	arbete	som	kan	utföras	från	denna	
vägen?	

Slåtter	och	dikning.	Om	man	inte	flyttar	vägen	alldeles	för	långt.	Gamla	riksettan	mot	Gränna,	där	går		
en	gc	väg,	där	är	det	räcket,	och	lite	alléträd.	Ska	vi	slåtta	är	det	mycket	smidigare	att	använda	gc-
vägen.	Räckvidden	är	10m.	men	man	kan	ju	göra	ett	slag	från	vägen	medans	du	kan	göra	3-6	slag	från	
cykelvägen.	10	meter	innebär	ungefär	6	slag.	I	vertikalled	kan	det	diffa	lite,	det	har	ingen	större	
betydelse.	Gc-vägen	används	en	hel	del.	Man	får	ju	en	jättefin	accessväg.	Likadant	har	vi	viltstängsel,	
då	har	vi	på	40an	där	viltstängslet	gå	mellan	vägen	och	en	gc-väg	på	gamla	banvallen.	Då	kan	du	köra	
buskröjningsagregatet	utmed	viltstängslet	från	gc-vägen.	Då	slipper	vi	köra	manuellt.		

Man	kan	också	sköta	dikningen.	Diken	är	alltid	jobbiga,	där	har	vi	väldigt	dålig	framdrift.	1000m	på	en	
dag,	men	på	1+1	sträcka	måste	man	ju	stänga	av.	Det	syns	på	sådana	sträckor	att	det	inte	är	gjort.	Så	
all	avvattning	kan	ske	i	alla	fall	på	den	sidan.	

De	sträckor	parallellvägen	ligger	på	”fel”	sida	i	förhållande	till	enkelkörfältet	då?	

Det	har	ju	ingen	betydelse.	Dag	1	stänger	du	den	ena	riktningen,	och	nästa	dag	den	andra.	Men	då	är	
det	ju	omledning	vi	pratar	om.	Att	leda	om	dubbelriktat	i	den	tvåkörfältiga	delen	kräver	flärpar	
mellan	körriktningarna.	Då	blir	det	lilla	jobbet	väldigt	dyrt.	

Däremot	kan	du	spola	trummor,	du	har	ju	hela	tiden	en	sida	att	jobba	ifrån.	

Sen	om	vi	tänker	att	vi	använder	vägen	för	omledning	

Vid	planerade	arbeten,	men	även	vid	olyckor	kan	du	ofta	komma	förbi	om	du	kan	leda	bort	en	
riktning.		

Hur	många	avstängningsdygn	kan	man	tänka	sig	per	år	för	det	planerade	underhållet?	

3-5	dagar	skulle	jag	gissa.	Du	har	nånting	direkt	på	våren,	sen	1-2	tillfällen	på	sommaren	och	sedan	
något	tillfälle	på	hösten.	Ska	du	ex.	avvattna	en	sådan	här	sträcka,	kan	du	ju	bara	göra	punktinsatser	i	
dagsläget.	Då	skulle	man	ju	kunna	gå	dit	och	göra	det	ordentligt.	

Hur	gör	ni	med	sopning	under	räcket?	

Man	får	gå	med	en	liten	maskin	och	sopa	ut	det.	Inte	helt	arbetsmiljömässigt,	du	har	ju	fortfarande	
arbetsbredden	på	räcket.	Sen	skvätter	det	även	på	andra	sidan,	så	du	får	gå	med	en	maskin	där	
också.	Men	sen	kommer	vi	till	det	att	man	belägger	ju	inte	under	räcket,	utan	det	blir	ju	gärna	en	
liten	kant,	och	då	skvätter	det	ut	i	körfältet.		

Men	i	det	stora	hela	är	det	inte	några	mängder	med	dygn,	vägen	är	ju	till	för	att	köras	på.	

Gällande	dimensioneringen	av	vägen	så	får	man	väl	egentligen	göra	den	som	en	lokalgata.	Det	är	ju	
inga	jätte	trafikmängder.	Breddmässigt	en	4	meter,	det	räcker	gott.	

Har	ni	befogenhet	att	lägga	ner	räcket?	

Ja,	det	får	vi	göra,	men	nu	jobbar	vi	väldigt	lite	med	det.	Utan	det	är	vid	längre	planerade	arbeten.	
Vid	olyckor	lägger	vi	inte	ner	vajern.	Då	hittar	vi	en	omledningsväg	eller	kör	med	vakt	så	att	vi	leder	
trafiken	förbi,	för	det	går	inte	jobba	med	att	lägga	ner	vajern.	Det	blir	alldeles	för	mycket	arbete	med	
att	skylta	upp	och	ner.	Det	har	hänt	vid	snöstopp	i	göteborgsbacken,	då	har	polisen	kommit	och	sagt	
att	vi	slår	av	vajern,	men	då	säger	jag	nej	det	gör	ni	inte,	för	då	måste	man	ju	ha	gjort	skyltning	och	
allt	innan.	Lättas	är	om	man	stänger	vägen	och	hittar	en	omledning.	Men	inte	heller	omledning	görs	i	
en	handvändning.	Görs	främst	vid	längre	jobb.	



Vi	jobbar	helst	med	omledning,	sen	kan	vi	köra	stop´n	go.	Det	behöver	inte	vara	några	avancerade	
omledningsvägar.	Likadant	är	det	att	trafikverket	vågar	använda	omledning.	Det	är	projektledaren	på	
trafikverket	som	föreslår	hur	det	skall	ske	omledning	eller	inte,	sen	är	det	trafikingenjören	som	
godkänner	TA-planen	som	har	det	slutgiltiga.	Men	det	är	projektledaren	som	är	BAS-P	och	han	har	en	
otrolig	makt	enligt	arbetsmiljölagstiftningen.	Sen	är	det	att	våga	använda.	Sen	måste	vi	följa	med	i	
tanken	och	göra	som	vi	har	sagt.	

Byggherren	är	alltid	ansvarig	för	arbetsmiljön.	Han	kan	ju	säga	att	vi	kan	arbeta	säkert,	det	är	ju	bara	
att	stänga	av	vägen.	Men	sen	står	det	i	papperna	och	i	verkligheten	att	vägen	skall	inte	stängas.	

Sen	har	du	första	punkten	i	TA-biten	är	för	säkerställa	arbetsmiljön	på	en	arbetsplats	är	att	leda	om	
trafiken.	Men	detta	stryks	ofta	väldigt	snabbt	som	inte	möjligt.	Ni	får	arbeta	natt	och	forcera	m.m.	
sen	står	man	där	med	bilar	i	häcken.	

Trafikverket	måste	kunna	säga	till	sina	kunder	att	vägen	är	stängd.	Vi	håller	på	med	ett	arbete,	så	vi	
har	stängt	vägen.		

Sen	är	det	problematiken	med	att	alla	inte	respekterar	att	vägen	är	avstängd.	Det	förekommer	
utländska	chaufförer	som	inte	förstår	innebörden	och	kör	förbi	omledningsanvisningarna.	Smiter	in,	
men	kommer	ingen	stans	sen,	sen	är	de	stående.	Vi	kan	ju	inte	stänga	av	vägen	redan	vid	
omledningsvägens	början,	de	som	bor	längs	vägen	måste	ju	få	åka	in.		Likadant	om	vi	stänger	en	väg	
med	anslutningsvägar.	

1+1-vägar	borde	vara	förbjudna.	Vi	lever	ju	i	den	verkligheten.	

	



Bilaga	3	Intervju	Johan	Falk,	Lars	Kildén	och	Ann-Christin	Wester,	
Trafikverket	
	

Sammanfattning	
Intervjun	hölls	i	Trafikverkets	lokaler	i	Jönköping	den	4	mars	2016.	Vid	ett	och	samma	tillfälle	
närvarade	tre	respondenter.	Anledningen	till	detta	förfarande	var	det	praktiskt	var	mest	lämpligt.	
Intervjun	fick	lite	influenser	av	fokusgruppsarbete,	än	om	intervjun	mestadels	hälls	på	ett	
semistrukturerat	sätt.	Respondenterna	var	följande:	

Johan	Falk,	projektledare	för	beläggningsverksamheten	i	Jönköpings	län	

Lars	Kildén,	projektledare	för	driftområde	Jönköping	

Ann-Christin	Wester,	projektledare	driftområde	Västbo	

Intervjun	börjar	med	frågeställningen	hur	arbeten	bedrivs	längs	MLV	ur	respondenternas	perspektiv,	
samt	hur	arbetsmiljön	säkerställs?	För	det	första	är	projektledarna	BAS-P	och	egentligen	också	BAS-
U,	men	detta	delegeras	alltid	till	entreprenören.	

	För	Johan	som	arbetar	med	lite	längre	och	mer	planerbara	projekt	börjar	arbetet	i	samband	med	
underlag	till	upphandlingen	av	arbetet.	Redan	i	det	skedet	görs	alltid	en	trafikanalys	där	
trafikmängder	och	slag	analyseras	tillsammans	med	vägtyp	och	möjligheter	till	omledning	av	trafiken.	
Omledning	är	alltid	första	alternativet,	men	är	inte	alltid	så	lätt	att	uppfylla.	Ofta	är	det	svårt	att	finna	
en	lämplig	omledningsväg	som	klarar	trafikmängden.	Det	innebär	också	ett	bekymmer	om	det	
exempelvis	ligger	skolor	längs	den	tänkta	omledningsvägen,	eller	om	den	går	genom	samhällen.	

Om	ingen	omledningsväg	kan	lösas	återstår	att	ha	trafiken	passerande	arbetsplatsen.	Detta	innebär	
ofta	ett	bekymmer	vid	MLV	då	sektionen	är	så	pass	smal.	Vid	denna	vägtyp	används	ofta	nattarbete	i	
kombination	med	lots.	

Analysen	vi	gjort	skickas	som	underlag	till	entreprenören	inför	upphandlingen.	Detta	underlag	är	
relativt	grovt	och	talar	om	exempelvis	vilka	tider	entreprenören	tillåts	arbeta	och	hur	trafiken	skall	
hanteras,	om	det	skall	vara	omledning	eller	lots	exempelvis.	Sedan	är	det	upp	till	entreprenören	att	
bestämma	hur	långa	sträckor	som	skall	stängas	av	åt	gången	med	ledning	av	de	regler	trafikverket	
ställer	med	avseende	på	hur	långa	kötider	som	får	uppstå,	vilket	är	5	minuter.	Vi	bestämmer	
förutsättningarna	som	entreprenören	sen	får	anpassa	sig	till.	

Vid	beläggningsarbeten	görs	ett	körfält	åt	gången	med	trafik	på	andra	sidan	räcket.	Trafiken	lotsas	
förbi	arbetsområdet.	Oftast	fräser	vi	en	kant	så	att	vi	inte	behöver	belägga	under	räcket.	

Lars	och	Ann-Christin	säger	att	i	deras	fall	brukar	lämpliga	lösningar	diskuteras,	men	entreprenörerna	
upphandlas	på	fleråriga	kontrakt	och	vet	vad	som	gäller.	Förutsättningarna	ställs	i	det	ursprungliga	
förfrågningsunderlaget.	Exempelvis	är	det	tidsrestriktioner	på	många	vägar,	vilket	innebär	att	
planerbara	arbeten	skall	ske	i	lågtrafik.	

Det	vi	har	mest	problem	med	är	mitten,	som	när	mitträcket	skall	bytas	eller	repareras.	Vid	1+1-
sektioner	är	det	naturligtvis	besvärligt.	Då	använder	vi	ofta	två	TMA	som	kör	sakta	och	stoppar	upp	
trafiken,	och	sedan	stoppar	vid	arbetet.	Här	kan	det	bli	längre	stopp	än	5	minuter.	Det	blir	ett	väldigt	
hattigt	arbete	och	arbetsmiljön	är	jättedålig.	Så	ibland	används	omledning	över	vägar	som	egentligen	



är	för	dåliga,	men	då	är	det	uteslutande	under	lågtrafikerad	tid.	Ofta	är	det	då	det	kommunala	
vägnätet	som	utnyttjas.	

När	det	gäller	hur	driftskostnaderna	skiljer	sig	mellan	MLV	och	motsvarande	väg	utan	räcke	är	
respondenterna	överens	om	att	det	blivit	dyrare	naturligtvis.	Men	Johan	menar	att	de	egentligen	inte	
har	några	nyckeltal	som	talar	om	hur	mycket	dyrare	det	blir	att	sköta	driften	efter	införande	av	
mötesseparering.	Men	han	menar	ett	man	håller	på	att	titta	på	detta	nu.	Speciellt	intressant	menar	
han	att	detta	är	i	diskussionen	om	de	långsiktiga	konsekvenserna	för	driften	av	1+1-sträckor	och	
glesa	2+1-vägar.	

Arbetena	är	dyrare,	och	tar	dessutom	längre	tid.		

”Som	när	vi	kör	med	TMA	från	olika	håll,	det	tar	ju	hur	lång	tid	som	helst	i	jämförelse	med	annars	
(Wester).”	

Dessutom	är	arbetena	vid	MLV	farliga.	Arbetsmiljön	är	inte	bra,	och	Lars	menar	att	vissa	typer	av	
arbeten	skulle	kunna	stoppas.	

Med	anledning	av	situationen	med	smala	sektioner	och	svårigheter	att	lösa	arbetsmiljön	händer	det	
att	arbeten	skjuts	på	framtiden.	Man	accepterar	egentligen	ingen	lägre	standard	på	underhållet	av	
vägarna,	det	är	samma	krav	på	att	det	skall	lagas	inom	ett	visst	antal	dagar,	men	i	praktiken	blir	det	
inte	riktigt	så.	Man	vill	inte	ha	för	många	omledningar	utan	arbeten	samlas	ihop.	På	så	sätt	blir	ju	
kvaliteten	sämre.	

Det	kan	också	vara	så	att	kostnaden	för	en	viss	åtgärd,	exempelvis	dikning,	ställs	i	relation	till	hur	
mycket	annat	underhåll	man	kan	få	för	samma	peng	längs	en	annan	väg.	Så	det	kan	ju	hända	att	man	
drar	sig	för	att	utföra	vissa	jobb	längs	komplicerade	MLV-sträckor.		

Rena	underhållsarbeten	samlas	ofta	ihop	och	görs	vid	ett	tillfälle.	Man	försöker	också	samordna	med	
beläggningsarbeten,	om	vägen	då	är	avstängd	och	trafiken	omledd.	Men	detta	förutsätter	att	bra	
omledningsvägar	finns,	där	det	inte	finns	fungerar	det	inte	att	samordnaarbeten	med	
beläggningsarbetet.	Sen	utförs	inte	beläggningsarbeten	olika	ofta	som	annat	underhåll.	I	snitt	kan	
man	räkna	med	10-12	år	mellan	dessa	tillfällen,	men	lite	oftare	på	MLV	på	grund	av	mer	spårbunden	
trafik,	kanske	något	års	kortare	intervall.	

Vilka	alternativ	har	man	då	vid	driftsarbeten	där	omledningsväg	saknas?	På	de	tvåfiliga	sträckorna	
går	det	att	ordna.	Där	man	arbeta	genom	att	trycka	ut	trafiken	med	flärpar	så	att	man	inte	har	
trafiken	alldeles	inpå	sig,	men	det	är	egentligen	inte	fullgott	efter	som	du	har	arbetsbredden	på	
räcket.	Det	krävs	också	en	hel	del	skyltarbete	och	mycket	TMA.	Svårast	är	det	om	det	finns	räcken	
längs	sidorna.		

”Har	du	1+1	och	räcken	på	sidorna,	då	är	det	väldigt	tajt.	Där	ska	man	ju	inte	vara	(Kildén).”	

Frågor	som	rör	hur	drifts	och	underhållsarbeten	berörs	av	MLV	diskuteras	mycket	inom	
beställarorganisationen.	Projektledarna	för	driften	menar	dock	att	de	får	lite	gehör,	än	om	det	blivit	
bättre.	De	menar	att	de	ofta	kommer	in	för	sent	i	dialogen,	när	beställningen	från	
planeringsavdelningen	redan	är	gjord.	Då	är	det	redan	bestämt	att	en	viss	sträcka	skall		
mötessepareras	och	att	det	kanske	skall	bli	en	gles	2+1-väg.	I	det	lägen	när	investeringsavdelningen	
börjar	planera	arbetet	kommer	vi	in.	Då	är	det	ganska	svårt	att	ändra	den	ursprungliga	beställningen.	
Men	dialogen	har	blivit	bättre	och	vi	diskuterar	med	investeringsavdelningen	hur	olika	lösningar	kan	
göra	att	det	blir	så	bra	som	möjligt.	



Men	att	komma	in	i	det	lägen	och	vilja	ha	en	bredare	sektion	är	inte	lätt.	Då	är	pengarna	redan	

fördelade.	Det	är	i	planeringsskedet	vi	borde	komma	in,	då	de	tar	fram	den	grundläggande	planen.	

Det	är	i	detta	skeden	som	livscykelkostnaden	till	stor	del	bestäms.	Men	även	senare	kan	man	påverka	

denna	i	viss	mån,	exempelvis	val	av	räcke	och	beläggning,	för	att	öka	livslängden	på	varje	detalj.		

Respondenterna	ger	ett	samlat	intryck	i	att	de	inte	upplever	att	man	i	tidigt	skede	räknar	och	ställer	

kostnaderna	för	exempelvis	en	bredare	sektion	mot	vad	man	då	kunde	spara	i	driften	och	

underhållet	av	vägen.	De	menar	att	man	prioriterar	att	få	upp	räcket	för	att	minska	frontalkrockarna,	

sen	får	det	andra	lösa	sig	efter	hand.	Dock	menar	de	att	det	blivit	bättre,	och	man	kanske	fundera	

mer	på	detta	idag	än	i	början	när	man	införde	MLV.	

Problemet	nu	är	att	man	går	från	2+1	till	gles	2+1	och	får	då	långa	sträckor	med	1+1-sektioner.	

”Detta	är	ju	en	överföring	av	kostnaderna,	men	den	är	väl	medveten	(Kildén).”	

Vem	är	det	då	som	ansvarar	för	arbetsmiljön	i	tidiga	skeden?	Det	är	investeringsavdelningen	som	har	

BAS-P	för	projekteringen.	De	ska	tänka	på	hur	arbetsmiljön	säkerställs	för	de	som	senare	exempelvis	

ska	ploga	vägen	eller	reparera	räcket.	I	planeringsfasen	har	de	egentligen	inget	BAS-P	ansvar.	Överlag	

skulle	man	behöva	ta	mer	hänsyn	till	underhållskedet	i	tidiga	skeden.	

”Vi	skulle	ha	stor	nytta	av	att	kunna	leda	om	trafiken,	även	om	det	bara	är	i	en	riktning.	Det	behöver	

inte	vara	en	7	m	väg,	utan	om	det	är	en	4	m	väg	som	vi	kan	leda	trafiken	på	under	begränsad	tid,	så	

hade	det	varit	jättebra	(Falk).”	

Det	är	dock	viktigt	att	omledningsvägen	klarar	av	alla	trafikslag.	Det	finns	vägar	där	exempelvis	farligt	

gods	inte	är	tillåtet	eller	där	det	finns	längd-	och	viktbegränsningar.	Ofta	är	det	broar	som	sätter	

begränsningarna.	Sen	finns	det	kommunala	beslut	som	sätter	begränsningar	om	omledningen	sker	

över	kommunalt	vägnät.	Att	selektera	trafiken	fungerar	inte.		

Johan	har	provat	att	få	igenom	en	selektering	där	tung	trafik	skulle	ledas	förbi	arbetsplatsen	medans	

personbilstrafiken	leddes	om	genom	centrum.	Han	tror	att	det	i	detta	fallet	hade	fungerat,	men	

menar	att	det	ställer	stora	krav	på	vakterna.	Just	vakterna	har	en	mycket	utsatt	situation,	något	som	

gör	att	man	gärna	undviker	att	ha	vakter	på	vägen.	

Vi	har	också	en	hel	del	olyckor,	och	då	kan	omledning	i	båda	körriktningarna	krävas.	Även	vid	

trafikolyckor	är	det	vår	entreprenör	som	åker	ut	och	sätter	upp	skyltar	vid	omledning	och	bistår	med	

TMA.	Det	finns	fasta	omledningsvägar	som	skyltas	med	permanenta	vit/blåa	skyltar.	Idealet	vore	om	

vi	med	en	TMA-bil	kunde	stänga	vid	en	ramp	och	på	informationstavlan	på	bilen	skriva	att	

trafikanterna	skall	följa	skyltningen.	För	ofta	är	det	snabba	ryck	som	gäller	då	det	snabbt	bildas	långa	

köer.		

Även	fasta	elektroniska	skyltar	som	talar	om	vad	som	har	hänt	hade	underlättat.	Ofta	räcker	det	att	

informera	att	alternativ	väg	finns,	sen	är	det	upp	till	trafikanten	att	välja.	

Omledning	över	det	kommunala	vägnätet	får	ske	efter	avtal	med	kommunen.	Det	enskilda	vägnätet	

används	inte	för	omledningar	då	det	generellt	är	för	dåligt	anpassat	till	en	sådan	trafikmängd.	

Nyttan	av	en	parallellväg	är	i	första	hand	möjligheten	att	leda	om	trafiken	längs	denna.	Vissa	arbeten	

kanske	skulle	kunna	utföras	från	parallellvägen	om	den	låg	tillräckligt	nära,	så	som	att	slåtta	och	dika.	

Men	respondenterna	menar	att	det	inte	känns	naturligt	att	arbeta	från	parallellvägen.	Allt	arbete	där	

man	måste	upp	på	vägbanan	så	måste	trafiken	stängas	av,	du	är	för	utsatt	där.	Det	smidigaste	vi	har	

är	att	leda	om	trafiken.	



Respondenterna	tillfrågades	avslutningsvis	om	de	anser	att	det	är	realistiskt	att	bygga	en	parallellväg	
i	syfta	att	främja	driften,	men	som	också	kan	användas	för	cykeltrafik.	

”Ja,	det	är	det	absolut	bästa.	Och	jag	tror	att	framöver	blir	vi	nog	tvungna	att	göra	det	(Kildén).”	

Sen	måste	man	ställa	det	i	förhållande	till	möjligheten	att	bredda	landsvägen,	antingen	med	ett	till	
körfält	eller	bredare	vägrenar.	Man	tar	ju	ett	större	vägområde	i	anspråk	om	man	bygger	en	
parallellväg.	Vart	går	brytpunkten?	När	är	det	bättre	att	bredda	vägen?	

	

Intervjun	i	sin	helhet	
J:	Johan	Falk,	projektledare	för	beläggningsverksamheten	i	Jönköpings	län.	Jobbar	med	lite	större	
projekt	än	övriga,	längre	projekt	framför	allt,	från	en	dag	upp	till	tre	veckor	oftast.	Ska	man	
återkoppla	till	din	frågeställning	är	det	något	ve	berörs	av	ganska	ofta.	Var	gör	vi	av	den	befintliga	
trafiken?	Och	hur	vi	kan	samköra	den	med	vårt	arbete.	

L:	Lars	Kildén,	projektledare	för	driftområde	Jönköping.	Inom	driftområdet	handlar	vi	upp	tjänster	på	
väg,	vi	producerar	ju	ingen	ting	längre,	utan	vi	köper	in	allt.	Så	det	är	olika	entreprenörer	som	sköter	
driften.	Har	NCC	som	entreprenör.	

A:	Ann-Christin	Wester,	projektledare	driftområde	Västbo.	Sandahl	som	entreprenör.	

Hur	bedrivs	arbetet	längs	MLV	idag	från	era	perspektiv?	Hur	handskas	ni	med	arbetsmiljön?	

Det	är	ju	vi	projektledare	som	är	BAS-P,	och	även	egentligen	BAS-U,	men	det	delegerar	vi	alltid	till	
entreprenören.	

J:	I	samband	med	att	vi	ska	handla	upp	våra	olika	projekt,	jag	har	ju	bara	planerbara	arbeten,	så	gör	vi	
alltid	en	trafikanalys.	Hur	mycket	trafik	är	det,	och	vad	är	det	för	typ	av	väg,	är	det	mycket	tung	trafik.	
Vi	kan	också	titta	på	trafikfördelningen	över	dygnet	och	se	om	det	är	en	viktig	pendlingsväg	med	
mycket	trafik	morgon	och	eftermiddag.	

Utifrån	detta	gör	vi	en	bedömning	av	hur	trafiken	skall	bedrivas,	vi	tittar	först	om	vi	kan	hitta	en	
omledningsväg,	men	det	är	ju	inte	alltid	så	lätt,	när	man	har	en	väg	med	kanske	6000-7000	fordon	
och	närmsta	väg	där	det	kanske	i	vanliga	fall	kor	200	fordon.	I	samband	med	detta	kan	många	
problem	uppstå,	ex	om	det	ligger	skolor	längs	vägen	eller	trafiken	skall	gå	genom	samhällen.	

Kommer	vi	fram	till	att	vi	inte	kan	få	till	en	omledningsväg	så	får	vi	försöka	ha	med	oss	trafiken.	På	ex	
en	motorväg	brukar	det	fungera	att	man	leder	över	trafiken	och	kör	dubbelriktat	på	ena	sidan	under	
en	begränsad	period.	På	MLV	är	det	ett	annat	bekymmer,	för	där	har	vi	inte	den	möjligheten.	Då	
landar	det	ofta	att	vi	får	arbeta	på	natten	och	lotsa	förbi	trafiken.	Så	vi	gör	den	analysen	och	sen	
skickar	vi	med	ett	underlag	till	entreprenören.	Det	är	egentligen	ganska	grovt,	det	står	vilka	tider	på	
dygnet	de	får	vara	där,	finns	omledningsväg,	skall	lots	användas?	Dubbellots?	Vakt?	Så	sen	är	det	upp	
till	entreprenören	hur	lång	avstängning	de	ska	göra	utifrån	en	viss	tid	det	får	ta.	Det	får	inte	ge	köer	
på	mer	än	5	minuter	exempelvis.	Så	vi	bestämmer	förutsättningarna,	om	det	ex.	ska	vara	lots	eller	
inte.	Sen	får	entreprenören	anpassa	sig	till	det.	

När	vi	belägger	gör	vi	ett	körfält	i	taget.	Vid	beläggning	av	K2	får	trafiken	gå	med	lots	på	andra	sidan.	
Vi	fräser	ofta	en	kant	så	att	vi	inte	behöver	belägga	under	räcket.	Det	är	ju	rätt	smala	sektionen	på	en	
2+1a.	Vi	kan	inte	bara	ta	3,5	m	i	anspråk,	samtidigt	som	vägrenarna	är	smala.	Vi	har	inget	att	köra	på.	
Så	det	vi	har	kvar	är	att	lotsa	på	andra	sidan	räcket.	I	vissa	fall	har	vi	kunnat	ha	med	trafiken	när	vi	gör	
K2	om	det	funnits	lite	bredare	vägren,	men	ofta	är	det	lots	som	gäller.	



Ställer	ni	andra	också	upp	förutsättningarna	vid	planerat	underhåll?	

L:	Vi	brukar	diskutera	det,	vad	som	är	lämpligast.	Entreprenören	hos	oss	vet	ju,	för	de	
förutsättningarna	ställer	vi	ju	i	förfrågningsunderlaget	från	början.	Det	är	ex	förbjudet	att	jobba	på	
vissa	tider	på	många	vägar.	Så	planerbara	arbeten	får	de	bara	göra	i	lågtrafik.	Då	är	det	så	att	många	
gånger	kan	de	välja	utefter	vad	det	är	för	jobb.	Här	i	Jönköping	finns	det	ju	inga	bra	omledningsvägar	
över	huvudtaget.	De	är	inte	vettiga.	Det	är	ofta	det	händer	olyckor,	och	då	måste	man	ju	få	undan	
trafiken	någon	stans.	

Är	det	samma	krav	på	nattarbete	om	det	är	lotsning	eller	omledning	som	gäller?	

Det	beror	på	längden	på	jobbet.	Det	vi	har	mest	problem	med	är	mitten,	som	när	vi	skall	byta	
mitträcket.	Är	det	1+1	är	det	jobbigt	naturligt	vis.	Då	kör	de	med	två	TMA	sakta	förbi	eller	stoppar	
och	sen	kör.	Här	kan	det	ju	bli	längre	stopp	än	5	minuter,	det	blir	länge.	

A:	Det	blir	ju	ändå	ett	väldigt	hattigt	arbete.	

L:	Arbetsmiljön	är	ju	jättedålig	för	de	killarna.	Trafikanterna	blir	ju	väldigt	irriterade	än	om	det	är	natt.	
Så	ibland	väljer	vi	ändå	omledning	på	vägar	som	är	väldigt	dåliga,	men	då	är	det	ju	lågtrafiktid.	Det	är	
ju	då	ofta	kommunens	vägnät.	

J:	Är	det	någon	skillnad,	för	era	kontrakt	är	ju	upphandlade	på	IFS:en,	det	gamla.	Jag	kör	ju	på	det	
nya,	trafikverket	har	bytt	regelverk.	I	IFS	styr	vi	mer	än	det	nya	regelverket	gör.	Så	här	ska	man	göra	
på	en	viss	typ	av	väg.	

A:	Men	just	det	här	är	ju	inte	så	styrt	och	reglerat.	

J:	Jag	tänker	hur	det	kommer	att	bli	sen	i	era	kommande	kontrakt	som	kommer	att	gå	på	Trvk	Kraven	
då.	Om	ni	måste	förbereda	och	säga	att	på	dessa	sträckor	gör	vi	så	här.	

L:	Sen	är	det	så	att	det	kommer	till	vägar	på	liggande	kontrakt.	Vi	har	ju	långa	kontrakt	som	började	
2012	och	gäller	i	6	år.	Där	gäller	ju	samma	förutsättningar	för	entreprenören	i	kontraktet.	Fast	vi	
tillhandahåller	andra	konstruktioner	som	nästan	är	omöjliga	att	drifta.	Ex.	förbi	Nässjö	är	det	1+1	vid	
Sörängen.	Där	ska	vi	leda	in	trafiken	genom	centrala	Nässjö	förbi	skolor	och	dagis.	Det	är	ju	
jätteolämpligt,	men	det	är	vad	kommunen	har	erbjudit?	

Hur	fungerar	ersättningen	till	entreprenören	när	förutsättningarna	ändras	och	nya	objekt	
tillkommer	eller	byggs	om?	

A:	Vi	har	en	mängdförteckning	som	innehåller	massa	olika.	Dels	sådana	som	regleras	med	fasta	
kostnader	som	de	skall	sköta	enligt	skötselplan.	Och	där	är	det	så	att	man	ändrar	väglängden	så	
ändras	ju	nästan	vartenda	konto	som	ändras.	Det	bygger	ju	på	en	väglängd	eller	antal	om	det	är	ex.	
skyltar.	

Har	ni	någon	uppfattning	om	kostnadsskillnaden	för	driften	mellan	en	vanlig	väg	och	en	MLV	om	vi	
bortser	från	spårbildning	och	påkörningar?	

L:	Ja	de	är	ju	mycket	dyrare	att	drifta	naturligtvis.	

J:	Vi	säger	ju	egentligen	bara	att	det	är	dyrare,	men	det	finns	ju	inga	nyckeltal.	Jag	vet	att	de	tittar	på	
det.	Det	vi	vet	är	ju	att	vi	får	jobba	på	mer	obekväma	tider	om	vi	har	ett	räcke,	än	om	det	kanske	inte	
finns	en	tidsrestriktion	för	sträckan,	så	måste	vi	ändå	förhålla	oss	till	vissa	tider.	Det	är	inte	lämpligt	
att	gå	ut	i	rusningstrafiken	på	morgonen	och	laga	räcket.	Då	kanske	man	måste	göra	det	på	natten.	
Dessutom	tar	ju	ofta	arbetena	längre	tid.	



A:	Ja	precis,	det	är	ju	som	när	vi	kör	med	TMA	från	olika	håll,	det	tar	ju	hur	lång	tid	som	helst	i	
jämförelse	med	annars.	

L:	Jobbet	blir	ju	ryckigt,	och	farligare	också	naturligtvis.	

J:	Det	skulle	behövas	ta	fram	lite	nyckeltal	för	detta,	för	vi	hör	samma	diskussion	varje	gång	det	skall	
byggas	nya	vägar.	Om	det	skall	göra	1+1	eller	gles	2+1,	vad	blir	den	långsiktiga	konsekvensen	för	
underhållet	egentligen?	Jag	ser	på	beläggningssidan,	det	blir	ju	nattjobb.	Det	säger	sig	självt	att	det	är	
dyrare.	

L:	Sen	är	vi	lite	illa	ute	arbetsmiljömässigt	som	vi	nämnde.	Det	skulle	kunna	stoppas	den	typen	av	
jobb.	

Accepterar	man	en	något	lägre	skick	på	objekten	efter	införande	av	räcke?	

L:	Det	gör	man	ju	egentligen	inte.	

A:	På	de	här	vägarna	är	det	ju	mycket	trafikskador.		

L:	Egentligen	är	det	samma	krav,	det	ska	ju	lagas	inom	ett	antal	dagar,	men	i	praktiken	blir	det	inte	
riktigt	så.	Man	vill	ju	inte	ha	många	omledningar.	Så	på	det	viset	blir	det	ju	sämre	kvalitet.	

A:	Det	kan	ju	också	vara	om	man	har	en	sträcka	som	behöver	dikas,	så	kan	man	ju	ställa	det	mot	hur	
mycket	annat	underhåll	man	kan	få	för	samma	peng	på	en	annan	väg.	Det	kan	ju	hända	att	man	drar	
sig	lite	för	att	göra	det	jobbet	på	den	sträckan.	

L:	Rena	underhållsjobb	sparar	man	ju	ihop	så	att	man	är	ute	en	gång.	

J:Det	försöker	vi	ju	också	samordna	till	viss	del.	När	vi	kommer	med	beläggningsarbetet	och	stänger	
av	sträckan,	så	kan	det	ju	vara	lämpligt	att	ni	kommer	med	era	entreprenörer	och	passar	på	att	rensa	
diken	och	så.	Det	tjänar	vi	ju	mycket	på	att	vi	kan	göra	så.	

L:	Men	det	förutsätter	att	vi	har	bra	omledningsvägar,	där	vi	inte	har	det	funkar	inte	det	heller.	

J:	I	snitt	10-12	år	mellan	beläggningsåtgärderna,	men	lite	oftare	på	MLV	då	trafiken	är	mer	
spårbunden.	Där	minska	vi	med	något	år.	

Vid	driftsarbeten,	vilka	alternativ	har	man	om	inte	någon	omledningsväg	finns	att	tillgå?	

L:	På	2fältsdelarna	går	det	ju.	Där	kan	jobba	även	i	K2	med	trafik	i	mötande	körfält.	Då	trycker	man	ut	
trafiken	med	flärpar	så	att	man	inte	har	den	ända	inpå.	Men	det	är	ju	inte	fullgott	egentligen	för	du	
har	ju	en	arbetsbredd	på	räcket.	Men	det	är	en	hel	del	skyltarbete,	och	det	går	åt	mycket	TMA.	
Svårast	är	det	om	det	är	räcke	även	på	sidorna.	Har	du	1+1	och	räcken	på	sidorna	då	är	det	väldigt	
tajt,	där	ska	man	ju	inte	vara.	

Diskuterar	man	dessa	frågor	i	beställarorganisationen?	

L:	O	ja.	

A:	Vi	diskuterar	ju	frågorna	mycket,	och	det	har	väl	blivit,	att	vi	får	lite	bättre	gehör.	Men	det	har	ju	
varit	ganska	svårt.	

L:	Vi	får	nog	ganska	lite	gehör,	för	man	prioriterar	mittlinan	hela	tiden.	

J:	Vi	kommer	oftast	in	lite	för	sent	i	dialogen	kan	man	väl	säga.	



L:	Jo	det	kvittar	nog	vad	vi	säger,	för	frontalkrockarna	är	ju	de	farligaste	så	det	vill	man	ju	ha	bort	till	
varje	pris.	

J:	Oftast	kommer	vi	ju	in	när	beställningen	från	planeringen	är	gjord.	När	planeringen	har	sagt	att	vi	
ska	göra	ett	räcke	här.	Och	det	skall	bli	en	gles	2+1.	I	det	läget	när	investeringen	börjar	planera	för	
det	arbete,	då	kommer	vi	in.	Då	är	det	ganska	svårt	att	ändra	på	den	grundläggande	beställningen.	
Den	dialogen	har	nog	ändå	blivit	ganska	mycket	bättre,	att	vi	kan	diskutera	med	investering	olika	
lösningar	på	hur	vi	ska	få	det	så	bra	som	möjligt.	

A:	Men	det	är	klart	att	när	man	sitter	på	ett	projekteringsmöte	och	vill	ha	en	bredare	vägsektion,	då	
är	man	rätt	så	körd.	

L:	Ja	dom	har	ju	inga	pengar,	då	har	de	ju	fått	sin	påse	redan.	

L:	Det	är	ju	i	planeringsskedet	vi	borde	komma	in	i.	

J:	Det	är	när	man	tar	fram	den	grundläggande	planen,	det	är	ju	då	du	kan	avgöra	mycket	av	
livscykelkostnaden.	Men	när	den	sen	väl	är	bestämd	kan	man	påverka	i	viss	mån.	Val	av	räcke,	val	av	
beläggning	osv.	för	att	öka	på	livslängden	på	varje	detalj.	Men	rätt	mycket	av	livscykelkostnaden	
ligger	ju	i	utformningen	av	vägen,	skulle	vi	ha	sektioner	med	2+2	skulle	det	ju	underlätta	jättemycket.	

L:	Eller	bara	en	meter	bredare.	

J:	Ja,	att	vi	får	en	meter	vägren	på	varje	sida	istället	för	en	halvmeter.	Men	detta	är	oftast	för	sent	att	
påverka.	

Upplever	ni	att	man	räknar	på,	och	ställer	kostnaderna	för	ex.	en	extra	meter	på	bredden	mot	
minskade	driftskostnader?	

L:	Nej,	som	sagt,	man	prioriterar	att	få	bort	frontalkrockarna.	

J:	Räcket	skall	upp	först	och	främst,	sen	får	det	andra	lösa	sig	efter	hand.	Sen	har	man	väl	börjat	
fundera	på	det	mer	och	mer.	Det	har	ju	hänt	mycket	sen	man	började	med	2+1.	Hur	man	tänker	och	
hur	man	förstärker	vägen	och	den	ev.	breddningen.	Om	man	då	jämför	med	de	första	där	man	bara	
satte	upp	ett	räcke	utan	att	göra	mycket	mer.	Så	har	det	ju	hänt	mycket,	det	har	ju	blivit	bättre.	

J:	Problemet	nu	är	att	man	börjar	gå	från	2+1	och	går	mot	gles	2+1	och	får	1+1	sektioner	då.	

L:	Det	är	ju	en	överföring	av	kostnader,	men	den	är	väl	medveten.	

L:	Vi	har	ju	en	planeringsavdelning	som	håller	i	pengarna	som	lägger	upp	de	grova	planerna.	Sen	går	
det	över	till	investering	som	projekterar	och	bygger.	Sen	tar	vi	över.	Planering	är	ännu	tidigare	än	
vägplanefasen.	

J:	planering	tittat	på	vilka	vägar	skall	vi	sätta	ett	räcke	på.	Sen	gör	de	en	grov	plan	och	bestämmer	att	
så	här	mycket	pengar	kan	vi	lägga	på	det	här,	och	då	kan	vi	göra	detta	ungefär.	Sen	går	det	in	i	
vägplanen	efter	det.	

L:	Så	det	är	ju	i	de	tidiga	skedena	vi	borde	kunna	vara	med	och	påverka.	

J:	Det	är	där	vi	kan	få	mest	vinning	av	det.	

L:	Fast	det	är	vi	ju	inte.	

Och	BAS-P	hur	är	det	med	det	i	tidiga	skeden?	



J:	Den	ligger	ju	på	investering	när	de	får	det.	

L:	Planering	har	det	väl	egentligen	inte,	det	är	ju	så	övergripande.	

J:	Sen	när	de	projekterar	i	investeringsfasen,	så	där	ska	ju	projekterings	BAS-P	tänka	på	hur	
arbetsmiljön	ser	ut	för	de	som	sen	ska	ploga	vägen,	och	hur	blir	arbetsmiljön	när	räcket	går	sönder	
och	vi	ska	laga	det?	Dom	bitarna	ska	ju	vara	med	där.	

Händer	det	att	BAS-P	ändrar	eller	stoppas	delar	av	projekt?	

L:	Inte	stoppas	helt,	men	är	vi	tillräckligt	ihärdiga	så	kan	vi	ju	förändra	sektioner,	det	händer	ju.	

(Lite	kort	prat	om	kortning	av	32	vid	Tranås)	

L:	En	omledningsväg	kan	ju	aldrig	bli	lika	bra	som	en	vanlig	väg.	Det	blir	ju	alltid	problem	när	man	
leder	om	trafik.	Det	är	ju	lite	därför	som	man	har	byggt	en	ny	väg.	Det	är	ju	det	som	är	dilemmat	hela	
tiden.	

Vad	kan	göras	bättre	i	tidiga	skeden?	

J:	Man	skulle	behöva	ta	mer	hänsyn	till	underhållsskedet	överlag.	

	

Om	det	fanns	en	parallellväg,	hur	kan	den	användas?	

L:	Det	är	ju	så	här	man	gör	på	26/47	mot	Mullsjö	nu.	Det	är	ju	gamla	sträckan	som	skall	ligga	kvar	som	
omledningssträcka.	

J:	Vi	skulle	ju	ha	stor	nytta	bara	man	kunde	leda	om	en	riktning.	

L:	Ja,	det	är	ju	ofta	det	vi	behöver.	

J:	Det	behöver	ju	inte	vara	en	7m	väg,	utan	om	det	är	en	4m	väg	som	vi	kan	leda	trafiken	under	
begränsad	tid,	så	hade	det	ju	varit	jättebra.	

Om	vi	tänker	att	det	finns	en	sidoväg	som	ligger	bra	till,	vad	för	arbeten	skulle	kunna	utföras	FRÅN	
denna	väg?		

A:	Slå	sidoområdet	kanske.	

L:	Vissa	saker	som	skyltar	kanske	man	kan	göra.	

A:	Jag	tänker	på	den	typ	av	jobb	där	man	sitter	i	en	maskin,	som	dikning	och	slåtter.	Som	man	skulle	
kunna	köra	från	sidovägen.	Skyltar	måste	man	kanske	ändå	stå	på	vägen	och	klättra	upp.	

L:	Dika	och	slåtta	kan	du	ju	knappast	göra	från	en	annan	väg.	

J:	Det	smidigaste	vi	har	är	ju	att	vi	kan	leda	trafiken	där.	

A:	Ja,	för	det	känns	inte	så	naturligt	att	jobba	därifrån.	Det	gör	det	inte.	

L:	ska	du	ut	på	vägen	måste	du	ju	stänga	av	vägen,	för	det	är	ju	då	du	är	utsatt.	

	

När	det	gäller	att	använda	vägen	som	omledningsväg,	är	det	tillräcklig	stor	hjälp	att	ha	möjlighet	
att	leda	om	en	riktning?	



L:	Ja,	det	beror	ju	på,	vi	har	ju	mycket	olyckor.	Då	blir	det	ju	två	riktningar.	

J:	Men	de	planerade	arbetena	är	en	riktning	tillräcklig.	Det	har	vi	ju	nytta	av	på	beläggningen	också.	

L:	Planerade	arbeten,	är	det	absolut	så,	med	vi	är	ju	utsatta	för	jag	vet	inte	hur	många	olyckor	i	
veckan	där	vi	måste	leda	om.	

Så	det	är	ni	som	sköter	omledningsarbetet	även	vid	olyckor?	
L:	Räddningstjänsten	tar	ju	initiativet	först,	men	sen	är	det	vi	som	får	hjälpa	till	om	det	blir	större	
olyckor.	

A:	Just	att	leda	om	trafiken,	om	det	ska	vara	en	lite	längre	omledning,	så	är	det	våran	entreprenör	
som	åker	ut	och	sätter	upp	skyltarna	och	så.	Och	kanske	ställer	upp	TMA.	

L:	Du	kanske	har	sett	att	vi	har	de	här	vita/blå	skyltarna,	det	är	den	här	omledningsvägen.	Det	är	ju	
också	en	strid	om	det,	vilka	vägar	vi	får	skylta	som	permanenta	omledningsvägar.	I	idealfallet	vill	ju	vi	
kunna	åka	ut	med	en	TMA	och	bara	stänga	en	ramp.	På	TMA	ska	det	ju	stå	följ	blå/vit	vägskylt.	För	
det	är	ju	ofta	snabba	ryck,	för	det	köar	ju	upp	så	snabbt.	

Spelar	väghållarfrågan	någon	roll	här,	får	ni	skylta	över	kommunala	vägnätet?	Och	det	enskilda?	

L:	Ja,	efter	avtal	med	kommunen.	Men	inte	över	enskilda	vägnätet.	Det	är	för	dåligt,	det	är	ju	stora	
vägar,	vi	måste	ju	välja	de	bästa.	

L:	För	det	är	ju	flera	gånger	i	veckan	som	det	lägger	sig	långtradare	över	vägen.	Och	då	blir	det	ju	
skador	på	väganläggningen	som	vi	måste	ut	och	reparera.	

Hur	är	det	med	möjligheten	att	leda	trafiken	mellan	körfälten?	Görs	det?	

L:	Att	vi	öppnar	en	lina	menar	du?	

L:	Det	finns	ju	öppningsbara	sektioner,	men	det	används	ju	sällan.	Det	är	så	komplicerad	dirigering.	
Då	är	det	ju	stora	planerbara	arbeten.	Då	kan	vi	göra	överledningar.	

J:	På	2+1	vägar	är	det	ju	väldigt	svårt	att	ha	mötande	trafik	på	en	2fältsdel,	när	det	är	så	trånga	
sektioner	som	det	är.	3,5	och	ingen	vägren.	På	motorväg	har	du	ju	1,5	meter	på	insidan	och	3	meter	
på	utsidan.	Där	är	det	ju	enklare.	

L:	På	2+1	gör	vi	aldrig	så.	

J:	Vi	öppnar	ju	upp	dom,	men	vi	har	en	kö	i	varje	ända	och	kör	med	lots	som	leder	trafiken	för	vi	
denna	leden.	Ibland	kan	vi	använda	trafikljus,	kanske	inte	nödvändigtvis	en	lots.	

Finns	det	några	övriga	krav	på	en	omledningsväg	rent	generellt?	

L:	Ja,	det	gör	det	ju,	vi	har	ju	ex	vägar	där	det	är	förbjudet	att	köra	farligt	gods	exempelvis.	Det	går	ju	
inte.	Vi	har	begränsningar	i	längd	på	fordon,	det	ställer	ju	till	det.	Vikt.	Det	finns	ju	många	kommunala	
beslut	som	ställer	begränsningar.	

J:	Många	gånger	är	det	broar	som	sätter	begränsningarna.	

Hur	fungerar	det	att	selektera	trafiken?	

L:	Nej	det	funkar	inte.	

J:	Vi	har	provat	vid	ett	tillfälle,	försökte	få	igenom	det	och	var	nära	att	lyckas.	Där	vi	skulle	släppa	alla	
personbilar	och	stoppa	transportfordonen.	Alltså,	vi	skulle	lett	personbilstrafiken	genom	Jönköping	



nattetid,	men	lotsat	den	tunga	trafiken	genom	arbetsplatsen.	Dels	för	att	minska	belastningen	på	
lotsen	eftersom	personbilstrafiken	kunde	flyta	genom	stan.	Det	hade	kunnat	fungera	tror	jag,	sen	kan	
det	vara	svårt	att	få	till	att	de	stannar	också.	Så	viss	kan	det	vara	ett	alternativ,	men	det	krävs	ju	en	
arbetsinsats	att	stå	där	och	selektera.	Och	då	krävs	ju	nästan	att	du	har	mer	personal	på	vägen	i	form	
av	vakter,	och	det	vill	man	ju	också	gärna	komma	ifrån.	Samtidigt	gör	vakten	mycket	nytta	genom	att	
kunna	förklara	lite	för	de	som	kommer	vad	vi	gör.	

L:	Men	det	är	farligt	med.	

J:	Det	är	jättefarligt	för	vakterna.	Vi	har	ju	haft	vakter	som	blivit	påkörda	2015.	

L:	Ihjälkörda	till	och	med.	

J:	Ja,	vill	ju	gärna	få	bort	vakterna	från	vägen	på	något	sätt.	

Så	om	vi	bygger	en	omledningsväg,	är	det	viktigt	att	den	klarar	all	typ	av	trafik?	

J:	Ja,	under	en	kortare	period	i	alla	fall.	

L:	Helst	skulle	man	ju	vilja	ha	elektroniska	skyltar	som	talar	om	vad	som	har	hänt	och	var	de	ska	köra.	
Men	där	är	vi	ju	inte	än.	Vi	tycker	vi	borde	ha	det	genom	Jönköping	till	exempel.	

J:	Jag	jobbade	i	Göteborg	innan.	Där	har	man	den	typen	av	digitala	ITS	skyltar,	och	vi	använde	dessa	
väldigt	mycket.	Att	redan	i	ett	tidigt	skede	redan	nere	i	Kungsbacka	kunna	säga	att	nu	har	vi	stora	
störningar	på	E6	förbi	Liseberg.	Man	behöver	inte	skriva	att	de	ska	välja	en	annan	väg,	men	att	
möjligheten	finns.	Då	kan	man	köra	ringleder	förbi	Göteborg.	Då	kan	man	bli	av	med	mycket	trafik.	

L:	Lokaltrafiken	hittar	ju	alltid	vägar	förbi.	

J:	Det	ser	vi	ofta	att	första	dagen	är	strulig,	sen	dag	två	så	har	de	som	åker	jämt,	de	åker	en	annan	väg	
än	om	vi	inte	tvingar	dem.	

L:	Här	i	stan	ser	man	ju	direkt	när	det	blir	stopp	på	E4,	att	då	ökar	ju	trafiken	direkt	genom	stan.	Det	
går	ju	på	några	minuter	bara.	Det	händer	ju	nästan	dagligen.	

J:	I	Värnamo	kan	man	ju	också	köra	runt	stan.	

A:	Ja,	vi	har	ju	ett	avtal	med	kommunen.	

J:	Hade	trafikanterna	vetat	att	det	var	struligt	förbi	Värnamo	hade	de	kunnat	köra	in	den	vägen.	

A:	Nu	har	vi	ju	inte	den	trafiken	där	nere.	Det	blir	ju	inte	det	här	med	olyckor	och	så.	Leda	om	E4	gör	
vi	ju	nästan	aldrig.	Det	är	ju	27an	genom	Värnamo	som	är	vår	svåraste	del.	

Anser	ni	att	det	är	realistiskt	att	bygga	en	sådan	här	typ	av	parallellväg?	Att	man	planerar	för	en	
kombinerad	väg	som	kan	användas	både	för	cykeltrafik	och	för	åtgärder	som	främjar	driften?	

L:	Ja,	det	är	ju	det	absolut	bästa.	Och	jag	tror	att	framöver	blir	det	nog	tvunget	att	göra	det.	

A:	Jag	funderar	lite	på	hur	man	skall	ställa	det,	man	tar	ju	samma	eller	större	vägområde	i	anspråk	än	
om	man	breddat	vägen.	Var	går	den	brytpunkten?	När	är	det	bättre	att	bredda	vägen?	

L:	Du	måste	ju	ha	bägge	delarna	egentligen,	om	det	ska	vara	optimalt.	

A:	Antingen	2+2	eller	bredare	vägrenar	så	att	man	kan	göra	lite	mer	saker	med	trafiken	på	vägen.	



L:	Så	finns	det	befintliga,	och	det	gör	det	ju	nästan	alltid	om	man	bygger	om,	eller	borde	göra,	så	
finns	det	nån	väg,	då	borde	man	ju	använda	den	och	komplettera	med	länkar	som	saknas,	ungefär	
som	man	gör	med	nya	mullsjövägen	nu.		

L:	Sen	får	man	ju	oönskad	trafik	på	lokalvägarna	med	för	där	kör	ju	de	som	hittar.	

En	fråga	till	Ann-Christin,	det	ska	ha	förts	en	diskussion	om	en	parallell	cykelväg	utanför	Värnamo	
på	en	VA-grav,	är	du	insatt	i	detta?	

A:	Det	är	ju	kommunen	som	byggt,	och	det	är	ju	deras	cykelväg	som	de	byggs	för	sin	egen	skull.	Vi	har	
inte	haft	diskussion	om	att	kunna	ha	den	som	omledningsväg,	utan	det	är	ju	kommunens	väg	för	
service	av	deras	ledning.	

	



Bilaga	4	Intervju	Peter	Fredriksson,	Trafikverket	
	

Sammanfattning	
Intervjun	hölls	i	Trafikverkets	lokaler	i	Jönköping	den	17	mars	2016.	Peter	är	strategisk	planerare	och	

arbetar	med	långsiktiga	planer	avseende	vad	det	skall	investeras	i	framtiden,	regionala	och	nationella	

planer	för	transportsystemet.	Han	är	också	delaktig	i	den	mer	konkreta	planeringen	av	

mötessepareringsprojekt	och	andra	större	investeringsprojekt.	Peter	var	med	om	införandet	av	de	

mötesfria	2+1-vägarna	i	Sverige.	

Inledningsvis	gavs	en	kortfattad	bakgrund	till	införandet	av	mötesfria	2+1-vägar	i	Sverige.	Vi	hade	då,	

i	slutet	av	nittiotalet,	många	breda	s.k.	13m-vägar.	Det	var	vägar	med	breda	vägrenar	på	2,75m.	

Vägarna	inbjöd	till	ett	körbeteende	där	man	förväntades	gå	ut	på	vägrenen	om	man	inte	körde	

fortare	än	skyltad	hastighet,	man	mer	eller	mindre	trängdes	ut	på	vägrenen.	Det	var	en	jättebesvärlig	

olyckssituation	på	dessa	vägar	med	flera	dödsolyckor	varje	år.	Mötesolyckor	där	hela	familjer	

utplånades.	

Fokus	var	att	få	bort	de	allvarliga	dödsolyckorna,	vi	skulle	hitta	billiga	lösningar	att	sätta	upp	

mitträcke.	Det	handlade	inte	om	att	vi	skulle	bygga	väg,	utan	sätta	upp	mitträcke	på	befintlig	väg	så	

billigt	som	möjligt.	

Man	började	med	motortrafiklederna,	där	hastigheterna	var	höga	och	trafikmängden	stor.	När	man	

började	sätta	upp	räcke	på	13m-vägarna	trodde	man	att	det	skulle	bli	för	trångt,	så	man	breddade	

vägen	till	14m.	Ganska	snart	upptäckte	man	att	det	nog	inte	behövs.	

Nu	efter	15	år,	kan	vi	i	olyckstalen	se	att	effekten	varit	större	än	vad	vi	hoppats	på.	

Trafiksäkerhetsaspekten	har	varit	fantastisk.	Visst	var	det	diskussioner	i	början	båda	gällande	

situationen	för	räddningstjänsten	och	hur	driften	skulle	skötas.	Räddningstjänsten	insåg	att	de	slapp	

åka	på	dödsolyckor	och	ta	hand	om	lemlästade	personer.	Drift	och	underhåll	lärde	sig	ganska	snabbt	

metoder	för	hur	de	skulle	hantera	uppdraget.	Sen	är	det	klart	att	det	kostar	mer	pengar	att	sköta	

driften,	men	i	förhållande	till	de	stora	trafiksäkerhetsvinsterna	var	detta	ändå	en	blygsam	kostnad.	

Längs	motortrafiklederna	fanns	nästan	alltid	en	lokalväg	eftersom	långsamma	fordon	inte	har	tillgång	

till	motortrafikleden.	Efterhand	gjordes	även	vanliga	13m	landsvägar	om,	och	de	senaste	fem	åren	

också	9m-vägar	utan	breda	vägrenar.	På	vissa	av	dessa	sträckor	har	det	endast	breddats	där	det	är	

omkörningsträcka	och	mellan	dessa	är	vägen	obreddad	med	1+1-sektioner.	Ett	exempel	är	Lv195,	där	

vi	snabbt	ville	göra	en	åtgärd.	Vi	ville	dock	inte	bredda	hela	vägen	till	13m	då	det	där	ändå	skulle	

behövas	2+2	så	småningom.	

Längs	dessa	vägar	som	inte	är	motortrafikleder	är	det	inte	säkert	att	det	finns	någon	parallellväg.	På	

många	håll	finns	det	ju	ett	mindre	vägnät	som	man	kan	leda	om	trafiken	på,	men	förutsättningarna	

är	olika	i	alla	projekt.	I	varje	projekt	utreder	vi	vilka	möjligheter	som	finns	och	tar	hänsyn	till	det.	Det	

kan	vara	så	att	det	saknas	omledningsmöjlighet	på	en	kort	sträcka,	då	kan	vi	välja	att	lägga	en	

omkörningsträcka	där.	Men	det	finns	också	sträckor	där	trafikmängden	är	så	liten	att	

omkörningsmöjlighet	inte	behövs	på	hela	sträckan	där	omledningsmöjlighet	saknas.	Då	får	man	

hantera	drift	och	underhållsarbeten	ändå.		

Vi	har	idag	inte	jättebra	data	på	vad	det	kostar	att	underhålla	och	sköta	driften	på	sträckor	med	

mötesfrihet.	Detta	då	vi	inte	sköter	detta	i	egen	regi	utan	upphandlar	en	funktion	på	ett	helt	område.		



Många	av	de	sträckor	vi	har	med	2+1-väg	idag	är	objekt	där	räcke	satts	upp	som	en	enkel	
trafiksäkerhetsåtgärd.	Men	vi	har	ett	projekt	på	gång,	26/47	mellan	Månseryd	och	Mullsjö,	som	i	
stort	sett	är	nybygge	hela	vägen.	Då	är	det	lite	andra	förutsättningar.	Den	nuvarande	vägen	är	i	så	
dåligt	skick	och	dessutom	uppfyller	den	inte	dagens	krav	på	bl.a.	sikt,	så	profiljusteringar	hade	krävts	
då	det	är	nybyggnadskraven	som	gäller.	Den	nya	vägen	byggs	här	i	huvudsak	vid	sidan	av	befintlig	väg	
och	då	kan	den	befintliga	användas	för	omledningstrafik.	Vägen	byggs	dessutom	som	motortrafikled	
varför	en	parallellväg	behövs	för	den	långsamma	trafiken.	

Man	tittar	alltid	på	vilka	omledningsmöjligheter	som	finns,	sen	finns	det	sträckor	där	ingen	möjlighet	
finns	till	omledning,	där	är	det	svårare.	En	lösning	är	då	att	lägga	omkörningsträckan	där,	vilket	gör	
att	man	kan	utföra	en	hel	del	arbete	med	bara	ett	körfält	öppet.	Alternativt	vid	större	arbeten	lägga	
ner	vajern	eller	öppna	räcket	för	att	leda	trafiken	dubbelriktat	på	en	sida.		

Huruvida	en	väg	är	lämplig	som	omledningsväg	är	trafikingenjörerna	som	bedömer.	Är	det	en	smal	
väg	med	dålig	linjeföring	kanske	den	bedöms	som	olämplig.	Trafikingenjören	bedömer	hur	stor	
vinsten	med	omledning	är	och	väger	det	mot	hur	stora	risker	det	innebär.	

Görs	denna	bedömning	när	arbetet	väl	ska	utföras	eller	bestäms	det	redan	i	tidigt	skede?	Men	man	
tar	en	diskussion	om	omledningssträckor	i	ett	tidigt	skede,	det	är	då	man	kan	komma	på	att	vi	
behöver	bygga	en	parallellväg	på	ett	visst	parti.	Är	denna	parallellväg	få	utformad	som	en	
omledningsväg	bör	det	inte	vara	något	problem	att	längre	fram	få	till	en	omledning.	Men	är	det	vägar	
som	inte	har	någon	planerad	omledning,	utan	det	är	entreprenören	som	föreslår	en	omledning,	då	
blir	det	ett	ärende	för	trafikingenjören	att	godkänna	detta.	Det	finns	också	sträckor	där	omledning	
bara	är	lämplig	i	viss	utsträckning,	kanske	med	tanke	på	risken	för	de	boende	längs	omledningsvägen.	
Då	måste	en	prövning	göras	för	att	avväga	nyttan	av	en	avstängning	i	förhållande	till	vad	det	för	med	
sig.	Men	vi	har	en	dialog	under	hela	processen,	för	många	2+1-vägar	gjordes	omledningsplaner,	ett	
särskilt	dokument	som	lämnades	över	till	driften.	

Men	återigen	är	trafiksäkerhetsvinsterna	så	stora	att	det	får	vara	värt	att	stänga	av	vägen	ibland,	
detta	då	görs	i	lågtrafik,	ofta	nattetid.	En	aspekt	som	måste	beaktas	då	är	att	det	för	entreprenörerna	
kan	vara	svårt	att	få	tillräcklig	volym	i	nattarbetena	för	en	särskilt	nattorganisation.	

Hur	väger	man	överlag	produktionskostnaden	mot	driftskostnader?	På	just	2+1-vägar	gör	vi	ofta	en	
billig	åtgärd	för	att	få	god	trafiksäkerhet.	Vi	möblerar	om	befintlig	väg	för	att	den	ska	bli	säkrare.	Vi	
gör	ingen	större	ombyggnad	och	då	kan	man	heller	inte	förvänta	sig	att	vi	ska	lösa	massa	andra	saker.	
Att	sätta	upp	mitträcke	utan	andra	åtgärder	kanske	kostar	drygt	1000kr/meter.	Det	ska	jämföras	med	
en	enkel	belagd	cykelväg	som	kostar	2-3000kr/meter	eller	en	enklare	landsväg	med	dubbelriktad	
trafik	som	kanske	kostar	i	storleksordningen	8-10000kr/meter.	

När	vi	bygger	nya	vägar	tänker	vi	däremot	på	ett	annat	sätt,	och	gör	vissa	saker	på	ett	annorlunda	
sätt.	Mycket	styrs	av	dokument	och	regelverk.	Exempelvis	bygger	vi	nya	vägar	någon	meter	bredare	
än	vägar	där	vi	bara	sätter	upp	räcke.	Sen	är	det	också	så	att	där	vi	lägger	1+1-sektioner	kanske	vi	
ofta	har	en	bro	eller	någon	annan	förutsättning,	som	skulle	dra	med	sig	så	stora	kostnader	om	en	
bredare	sektion	skulle	väljas,	att	livscykelkostnaderna	är	försumbara	i	sammanhanget.	

Förutom	att	lösa	ev.	omledningstrafik	på	ett	parallellt	vägnät	är	också	cykeltrafiken	en	fråga	som	
måste	hanteras.	Peter	visade	på	exempel	där	man	på	vissa	sträckor	saknade	lämplig	väg	där	man	
kompletterar	och	binder	ihop	befintliga	vägar	till	ett	fungerande	nät.	Då	blir	det	ju	en	väldigt	enkel	
väg,	ingen	som	tål	att	ledas	trafik	på.	På	vissa	sträckor	kan	också	det	enskilda	vägnätet	brukas	för	
cykeltrafik	och	ibland	skrivs	avtal	att	vägen	inte	får	stängas	av	för	cyklister.	Men	det	finns	en	juridisk	



problematik	i	detta.	Om	man	har	korta	avsnitt	av	vägen	som	är	privat,	ska	trafikverket	då	köpa	
skötsel	för	dessa	sträckor?	

	

Intervjun	i	sin	helhet	
Strategisk	planerare.	Arbetar	mycket	med	långsiktiga	planer	vad	det	skall	investeras	i	framtiden.	
Nationella	planer	för	transportsystemet.	Jobbar	mycket	med	underlag	till	dessa	planer.	Men	arbetar	
också	med	den	mer	konkreta	planeringen	av	små	och	stora	projekt	inom	mötesseparering	och	andra	
större	investeringsprojekt.	Har	jobbat	med	detta	i	över	30	år	och	var	med	om	införandet	av	de	
mötesfria	2+1-vägarna.	

Det	var	mycket	dramatik	när	de	infördes.	Men	att	de	ändå	blev	så	lyckat.	Andra	länder	hade	ju	lite	på	
gång,	men	flera	andra	länder	förbjöd	vajerräcken.	Ex.	i	Danmark.	Det	var	en	stark	opinion	från	
motorcyklister.	Sen	finns	det	vajer	i	vissa	delar	av	världen.	2+1	finns	ju	också	utomlands	i	olika	
varianter.	

När	man	införde	mötesfri	2+1-väg	här,	fanns	liknande	utomlands,	men	2+1	och	räcke?	

Nej,	jag	tror	inte	att	det	fanns.	Trafiksäkerhetsdirektör	Claes	Tingevall	var	mycket	drivande	i	detta.		

	

Jag	tänkte	att	jag	skulle	ge	en	liten	bakgrund	till	varför	vi	har	mitträckesvägarna,	för	jag	var	ju	med	
när	vi	utvecklade	detta	i	slutet	på	nittiotalet,	den	här	vägtypen.	E4	Ljungby-Toftanäs,	den	gjorde	vi	
för	snart	15-16	år	sedan.	Bakgrunden	då	var	att	vi	hade	mycket	breda	s.k.	13m	vägar.	I	några	fall	hade	
man	tidigare	på	nittiotalet	experimenterat	men	att	istället	för	vägrenar	på	2,75	som	är	det	
traditionella	målningen	så	gjorde	man	5,5m	breda	körfält.	Det	finns	nog	ingen	här	i	närheten	som	var	
målade	på	det	sättet,	men	på	andra	ställen	i	landet	44:an	vid	Trollhättan	var	en	sådan	väg.	Det	var	ett	
försök,	men	det	hade	en	jättebesvärlig	olyckssituation	på	dessa	vägarna.	Man	hade	ett	körbeteende	
där	man	mer	eller	mindre	trängdes	ut	på	vägrenen,	och	man	förväntades	gå	ut	på	vägrenen	om	man	
inte	körde	fortare	än	skyltade	hastigheten.	Många	hade	110km/h	i	tillåten	hastighet.	Och	det	hände	
dödsolyckor,	inte	någon	gång	med	flera	års	mellanrum,	utan	flera	dödsolyckor	varje	år.	E4	vid	
Ljungby	var	exempelvis	väldigt	drabbad	och	likaså	E22	i	Blekinge.	Det	var	förskräckligt	mycket	
olyckor,	mötesolyckor	där	hela	familjer	strök	med.		

Det	första	man	gjorde	var	att	man	sänkte	till	90	km/h,	sen	började	man	utanför	Gävle	på	E4	som	var	
en	motortrafikled	utan	korsningar,	men	man	körde	för	fort	och	krockade.	Där	började	man	bygga,	då	
gjorde	man	2+1,	och	man	trodde	att	13m	var	för	smalt,	så	man	breddade	en	halvmeter	på	varje	sida	
upp	till	14m.	Men	ganska	snart	upptäckte	vi	att	det	behövs	nog	inte,	det	går	nog.	Vi	byggde	här	i	vår	
region	Ljungby-Toftanäs	2000,	sen	har	vi	Söderåkra-Hossmo	söder	om	Kalmar,	och	sen	kommer	
massa	till.	Så	det	var	verkligen	ett	tryck	när	det	satte	igång.	Fokus	då	var	att	få	bort	de	alvarliga	
dödsolyckorna	i	trafiken.	Så	då	gällde	det	att	vi	skulle	hitta	billiga	lösningar	att	sätta	upp	lina,	det	
handlade	inte	om	att	vi	skulle	bygga	väg,	utan	att	stätta	upp	mittlina	på	befintlig	väg	så	billigt	som	
möjligt,	och	göra	så	lite	som	möjligt	runt	omkring.	Och	försöka	få,	för	man	behöver	få	ganska	många	
sträckor	för	att	det	skall	börja	märkas.	Sen	har	vi	då	fortsatt.		

Det	vi	kan	se	av	olyckstalen	ny	efter	15	år,	när	vi	tittar	tillbaka,	så	har	effekten	varit	större	än	det	vi	
trodde	eller	hoppats	på.	Så	trafiksäkerhetsaspekten	har	varit	fantastiskt	i	det	här.	

Det	första	vi	började	med	var	motortrafikleder,	där	det	gick	allra	fortast	och	ofta	hade	mycket	trafik.	
Då	var	det	jättemycket	diskussioner,	hur	skall	räddningstjänsten	göra	och	hur	skall	de	komma	åt,	och	



hur	skall	man	klara	underhållet	och	så.	Men	man	lärde	sig	ganska	snabbt.	Räddningstjänsten	kom	på	
att	det	var	jätteskönt	att	slippa	åka	ut	på	dödsolyckor	och	ta	hand	om	lemlästade	personer.	Dom	såg	
ganska	snart	att	detta	hade	jätteeffekt.	Och	de	sa	att	händer	det	något	från	det	ena	hållet	så	åker	vi	
från	Värnamo,	och	från	andra	hållet	från	Ljungby,	vi	kan	åka	från	båda	håll.	Så	på	så	sätt	blev	det	inte	
så	stort	problem,	som	man	trodde	skulle	vara	ett	jätteproblem.	Och	drift	och	underhåll	lärde	man	sig	
ganska	snabbt	metoder	för	hur	man	skall	göra.	Sen	är	det	klart	att	det	kostar	lite	mer,	man	kanske	
måste	ha	skyddsbilar	som	skyddar	och	stänger	av,	så	visst	kostar	det	lite	mer.	Från	att	ha	varit,	hur	
ska	vi	göra	detta,	det	går	inte,	så	har	man	när	man	fått	uppgiften	att	nu	måste	vi	göra	det	här,	då	får	
vi	köra	med	två	bilar	vid	plogning	etc.	Men	visst,	i	förhållande	till	de	stora	trafiksäkerhetsvinsterna,	
var	detta	ändå	en	blygsam	kostnad.	

Så	detta	är	ju	bakgrunden	till	vart	vi	är.	Sen	fortsatte	det	här	med	att	vi	efterhand	tog	enklare	vägar.	
De	första	motortrafiklederna,	där	fanns	det	nästan	alltid	en	lokalväg	eftersom	långsamma	fordon	inte	
har	tillgång,	som	vid	Ljungby	finns	ju	gamla	E4	som	man	kan	åka,	och	den	leder	man	om.	Där	har	vi	
fått	problem	med	att	det	händer	väldigt	mycket	incidenter	med	lastbilar	som	kör	mot	räcket,	och	det	
blir	ganska	ofta	stopp.	Ofta	att	det	blir	omledning	på	grund	av	olycka,	men	också	vid	
underhållsarbete.	Det	ger	ju	en	del	störningar	eftersom	det	går	igenom	Ljungby	och	Lagan	och	så.	
Men	det	är	ändå	samhällen	där	det	har	varit	E4	genom	samhället	i	alla	fall	i	hyfsat	modern	tid.	Det	
finns	andra	ställen	där	vi	kanske	har	byggt	en	ny	väg,	men	den	gamla	vägen	är	betydligt	smalare	och	
krokigare.		

Sen	har	vi	som	sagt	efterhand	gjort	vanliga	13m	vägar	och	kom	på	att	det	finns	vägar	som	bara	är	
12m	och	det	gick	på	12	meter	också,	det	är	i	praktiken	inte	så	många	som	märker	någon	skillnad.	Sen	
har	vi	de	sista	fem	åren	börjat	att	göra	det	på	9m	väger,	de	som	inte	har	några	breda	vägrenar.	EX.	
195	till	Habo,	är	ett	sådan	väg	där	vi	satt	räcke	på	befintlig	väg.	Där	är	det	bara	breddat	på	
omkörningsfälten,	men	många	sträckor	är	det	bara	satt	ett	räcke	i	befintlig	vägmitt	utan	att	ha	gjort	
några	breddningar.	Sen	är	det	breddningar	på	en	del	partier,	och	så	använder	vi	det	befintliga	
stigningsfältet	upp	mot	Klämmestorp	som	ett	omkörningsfält.	Och	det	var	mycket	medvetet	att	vi	
ville	få	till,	för	även	här	var	det	många	dödsolyckor,	en	åtgärd	för	vi	såg	en	väldigt	negativ	utveckling	
av	trafiksäkerheten.	Vi	ville	få	till	en	åtgärd	snabbt,	men	vi	ville	inte	bredda	hela	vägen	till	13m	för	vi	
såg	att	vi	ändå	behövs	2+2	så	småningom.	Nu	börjar	vi	titta	på	det	att	få	med	det	i	kommande	
långtidsplan	i	första	steg	från	Hendenstorp	till	åsens	gård	eller	Klämmestorp.	Och	så	småningom	upp	
till	Månseryd.	

På	många	ställen	finns	det	ju	mindre	vägar	som	man	kan	leda	om	på,	förutsättningarna	är	olika,	och	
det	måste	vi	i	varje	projekt	vi	utreder	så	tittar	vi	vilka	möjligheter	som	finns	där,	och	tar	hänsyn	till	
det.	Ibland	kan	det	vara	så	att	när	vi	väljer,	det	kan	vara	så	att	vi	har	vissa	sträckor	där	det	saknas	
mindre	vägnät,	och	där	är	omledningsmöjligheten	väldigt	liten.	Då	kan	vi	välja	att	då	ska	vi	lägga	
omkörningsträckan	där.	Då	breddar	vi	just	där	till	13m.	Det	är	ett	sätt	att	optimera.	Det	var	någon	
som	sa	att	det	blir	billigare	om	vi	bygger	2+2sträcka,	dvs	omkörningsträckorna	mittemot	varandra	
och	1+1	däremellan.	Alltså	att	vi	breddar	ordentligt	på	ett	ställe.	För	det	blir	billigare	att	bygga.	Men	
det	sa	vi	ganska	snart	att	det	sparar	lite	grann,	men	det	räcker	inte	för	att	motivera	det	för	
underhållet	blir	så	pass	mycket	svårare.	För	ur	ett	underhållsperspektiv	vill	man	ha	vägar	som	är	2+1.	
1+1	är	svårare,	därför	skall	vi	begränsa	dessa	1+1	sträckor,	och	i	första	hand	där	det	finns	
omledningsmöjligheter.		

Sen	finns	det	sådana	sträckor	där	vi	ser	att	det	är	förhållandevis	måttlig	trafikmängd	på	denna	
sträcka,	och	vi	behöver	inte	så	mycket	omkörningsmöjligheter	att	vi	behöver	2+1	på	hela	denna	biten	
dom	vi	inte	har	omledningsmöjlighet	på.	Då	måste	man	fundera	på	om	går	det	här	att	sköta	eller	



inte?	Då	menar	jag	att	det	går	ju	sköta,	och	det	är	ju	inte	så	att	vi	ger	avkall	på	arbetsmiljökraven,	för	
de	är	absoluta.		

Vi	har	idag	inte	jättebra	data	på	vad	det	kostar.	Vi	vet	att	spårslitaget	är	lite	större,	det	kan	vi	räkna	
på,	men	vad	kostar	det	vanliga	underhållet?	Hur	mycket	mer	kostar	det?	Det	har	vi	rätt	så	dålig	
kunskap	om,	för	vi	sköter	inte	detta	i	egen	regi,	utan	vi	upphandlar	detta.	Och	vi	upphandlar	inte	ett	
arbete	för	sig,	utan	vi	upphandlar	en	funktion	att	man	skall	sköta	ett	helt	område	med	vägar.	Därför	
kan	man	inte	uttala	sig	om	exakt	vad	saker	kostar.	Vi	ser	ju	att	när	vi	har	byggt	dessa	vägar,	så	får	vi	
förhandla	med	den	som	har	kontraktet	på	det	området.	Men	då	har	vi	gjort	en	förändring,	att	nu	
måste	ni	sköta	den	här	vägen	på	ett	annat	sätt,	och	då	är	ju	prislappen	ganska	hög.	För	då	har	de	
nästan	monopol	på	att	göra	det	här	jobbet,	då	får	vi	betala	ett	pris.	Men	när	vi	sedan	gör	nästa	
upphandling	så	kanske	inte	priset	på	hela	paketet,	då	kanske	vi	inte	kan	urskilja	att	det	kostar	mer.	
Om	det	beror	på	att	det	är	andra	saker,	konkurrensläge	och	så,	det	är	klart	att	det	kostar	men	det	är	
svårt	att	kunna	härleda	till	vad	det	kostar.	Men	sen	kan	man	såklart	göra	studier	utifrån	så	här	gör	
man	ett	visst	arbete,	så	här	många	man	och	så	här	många	maskiner	behöver	man.	Ur	detta	kan	man	
göra	teoretisk	beräkningar	av	olika	metoder.		

Sen	tror	jag	att	om	du	skulle	intervjua	några	av	våra	projektledare	drift,	så	kan	de	säkert	ge	andra	
infallsvinklar.	Det	är	klart	att	de	säger	att	det	är	svårare	och	dyrare	på	olika	sätt.	Men	vi	ska	ha	med	
oss	att	det	här	har	gett	enorma	trafiksäkerhetsvinster.	Dessutom	framkommlighetsmässigt	ger	det	
vinster.	Men	om	det	händer	något	finns	risken	att	det	blir	stopp.	Och	att	det	kräver	lite	mer	tänk	för	
hur	man	skall	sköte	reparationer	och	så.	

Men	det	också	en	ganska	stor	skillnad,	när	vi	gjorde	listorna	med	de	här	projekten	som	vi	satte	räcke	
på.	Då	var	det	i	stor	utsträckning	att	det	var	en	enkel	trafiksäkerhetsåtgärd	på	befintlig	väg.	Nå	håller	
vi	på	och	skall	gå	ut	med	upphandling	av	vägen	till	Mullsjö	ganska	snart.	Men	den	är	ju	nästan	
nybygge	hela	vägen,	även	om	vi	på	vissa	sträckor	ligger	i	befintlig	sträcka,	så	är	det	i	stort	sett	ett	
nybygge.	Men	då	är	det	ju	lite	andra	förutsättningar.	Den	första	biten	från	Månseryd	och	upp	mot	
Klerebo	så	var	i	den	tidigare	projekteringen	som	gjordes	för	några	år	sedan	var	tanken	att	man	här	
från	lite	hitom	Risbro	så	skulle	man	bara	bredda	och	använda	befintlig	sträckning.	Sen	har	man	krav	
på	sikt	och	så	som	har	ändrats,	så	man	bedömde	att	man	behövde	göra	profiljusteringar.	Vid	så	här	
stor	ombyggnad	så	gäller	nybyggnadskraven,	och	det	var	svårt	att	göra	det	så	som	vi	hade	tänkt	oss.		

(Peter	pratar	om	möjliga	omledningsvägar	som	han	visar	på	en	karta,	som	består	av	mindre	befintliga	
vägar)	

Men	man	tittade	på	standarden	på	dessa	vägar,	de	fungerar	jättebra	att	cykla	på	och	köra	traktor	på,	
men	komma	med	en	karavan	med	lastbilar	det	skulle	de	inte	klara	varken	bärighetsmässigt	eller	så.	
Däremot	när	vi	gjorde	195,an	var	den	formella	omledningsvägen	via	Mullsjö.	Lokaltrafiken	kör	ju	
aldrig	runt	så,	det	är	inget	jätteproblem,	men	det	går	inte	leda	hela	strömmen	av	tung	trafik.		

Det	har	(för	mullsjövägen)	landat	i	att	vi	behåller	befintlig	väg	och	lägger	oss	precis	norr	om	här	vid	
Sjövik.	Så	använder	vi	befintlig	väg	som	lokalväg	utom	en	liten	bit	i	backen.	

(Peter	visar	på	kartan	bitar	som	kompletteras	med	nybyggd	väg	som	komplement	till	befintlig	väg.	
Dessa	byggs	som	standard	landsväg	6,5-7m	med	två	körfält.)	

Den	byggs	för	att	man	skall	kunna	använda	den	befintliga	vägen	som	omledningsväg	vid	olyckor	och	
underhållsarbeten.		

Men	detta	beror	på	att	det	är	en	så	dålig	väg,	hade	det	varit	en	bättre	väg	så	hade	vi	inte	gjort	så	här.		



Som	på	195an	där	finns	det	ju	parallellvägar.	Utom	ett	litet	parti	mellan	Bankeryd	och	Fiskebäck	där	
det	inte	finns	någon	väg.	Det	finns	ju	en	GC-väg,	skulle	vi	kunna	öppna	den	och	rusta	upp	den?	I	
första	hand	för	att	lite	mer	lokaltrafik	och	inte	skulle	behövt	planskildhet	i	Domsand.	Utan	ha	den	
som	parallellväg,	och	så	hade	det	fått	räcka	med	den	i	Fiskebäck.	Men	det	visade	sig	vara	svårt	med	
husen	och	trafiken	emellan	och	så.	Så	det	blev	så	att	det	där	skulle	man	behålla	att	inte	ha	trafik	där.	
Det	skulle	nästan	behövts	en	ny	cykelväg	i	så	fall.	Och	man	skulle	ändå	inte	kunnat	ta	in	lastbilar	där.	
Så	där	är	en	lite	mer	kritisk	sträcka	om	man	säger	så.	Men	söderut	finns	det	rätt	mycket	
parallellvägar,	men	vi	har	inte	bedömt	dem	lämpliga	för	omledning	av	lastbilstrafiken.	Det	beror	bl.a.	
bron	vid	Klämmestorp,	men	det	skulle	man	ju	kunna	fixa	till.	Sänka	profilen	så	att	lastbilar	kommer	
under.		

Men	vägen	195	byggdes	i	början	på	80-talet,	och	då	var	det	som	snålast	när	det	gällde	
dimensioneringen.	Då	var	att	det	ska	inte	byggas	så	mycket	mer	väg	i	Sverige,	det	är	svart	
färdigbyggt.	Och	det	vi	ska	bygga	ska	det	sparas	på.	13m	vägarna	bantades	och	det	blev	
plankorsningar,	som	vid	Klämmestorp	som	vi	lider	av	idag.		

Men	ni	tar	med	aspekten	i	tidiga	skeden,	att	ni	tänker	igenom	förutsättningarna	för	underhållet?	

Ja,	och	man	tittar	alltid	vilka	omledningsmöjligheter	som	finns.	Sen	är	det	ibland	vissa	sträckor	där	
det	inte	finns	så	mycket.	Då	blir	det	svårare.	En	lösning	är	att	där	lägga	omkörningsträcka,	det	gör	att	
man	kan	göra	en	hel	del	arbete	med	bara	ett	körfält	öppet,	beroende	på	vilket	arbetsmoment	som	
skall	göras.	Vid	större	arbeten	så	kan	man	lägga	ner	räcket,	eller	öppna	upp	och	leda	trafiken	
dubbelriktat	på	en	sida.		

Sen	är	det	också	så	att	vinsterna	är	så	stora	att	det	får	vara	värt	att	ibland	stänga	vägen.	Men	sen	är	
det	klart	att	det	kostar	mer	pengar,	vi	för	en	diskussion	och	håller	på	att	titta	på	andra	änden	av	
mullsjövägen	och	förlängning	förbi	Mullsjö.	I	början	från	vipprondellen	finns	omledningsmöjlighet	
genom	Mullsjö.	Den	är	ju	rätt	ok,	men	att	leda	in	massa	lastbilar	där	nattetid	är	inte	så	kul	kanske.	
Men	då	var	en	diskussion	där	chefen	på	underhåll	menar	att	i	de	storstadsområdena	har	man	folk	
som	bara	jobbar	nattetid.	Man	har	en	fast	organisation	för	nattarbete.	Men	här	har	man	folk	som	
normalt	jobbar	dag	tillfälligt	jobbar	natt.	Får	man	lite	mer	nattjobb	kan	det	vara	svårt	att	få	till,	det	är	
svårt	att	växla.	Så	att	få	många	små	kan	vara	besvärligt	för	entreprenörerna,	man	måste	komma	upp	i	
så	stor	volym	att	kan	ha	en	fast	organisation.	Det	är	också	en	faktor	att	ta	hänsyn	till.	

Men	ni	för	en	diskussion	intern	och	försöker	få	en	samsyn	om	det	här	mellan	avdelningarna?	

Ja,	det	försöker	vi	få.	Sen	är	det	klart	att	underhållarna	vill	att	vi	bygger	mer	och	breddar	mer.	Bygger	
vi	14	meter	får	vi	lite	mindre	spårslitage	och	då	blir	våra	kostnader	mindre.	Men	det	är	ändå	
samhällets	pengar	alltihop,	så	det	gäller	att	hitta	optimeringen.	Sen	är	det	klart	att	hade	vi	haft	ännu	
bättre	kunskap	och	kunnat	räkna	på	när	lönar	det	sig	att	göra	en	breddning	i	så	fall,	eller	när	lönar	
det	sig	att	vad	det	nu	är	på	ett	annat	sätt.	

Vi	har	haft	en	hel	del	diskussioner	om	det	skall	vara	en	balk,	som	vi	har	på	195an,	eller	ett	vajerräcke.	
Vajer	kostar	normalt	hälften	att	sätta	upp	jämfört	med	balk.	Men	vilket	är	billigast	att	sköta?	Det	är	
inte	entydigt.	Vajern	är	lätt	att	reparera,	men	du	måste	ut	flera	gånger.	Balken	klarar	lite	innan	den	
måste	repareras.	Men	samtidigt	är	det	så	att	ska	du	laga	vajern	så	kanske	du	hinner	rätt	mycket	på	
en	halvtimme	om	du	stänger	av	trafiken.	I	vissa	fall	på	2+1	kanske	det	räcker	om	du	stänger	ena	
riktningen.	Men	om	det	är	en	balk	så	måste	trafiken	stängas	helt,	för	då	kommer	en	lastbil	med	en	
balk	som	skall	lyftas	av.	Det	tar	betydligt	längre	tid	och	är	en	större	apparat	när	den	väl	ska	bytas.	Då	
är	det	så	att	om	det	är	en	väg	med	bra	omledningsmöjligheter	att	då	kan	du	lätt	stänga	av	och	byta	
balken.	Men	då	är	det	ju	lätt	att	leda	om	och	byta	vajern	också.	Så	det	finns	ingen	entydig	fakta	om	



under	vilka	omständigheter	det	är	lönsamt	att	sätta	balk.	Vi	tror	att	ju	tätare	trafiken	är	desto	
lönsammare	är	det	att	sätta	balk.	Men	det	är	inte	100%	entydigt.	

(det	pratas	om	parallella	lokalvägar	norr	om	Mullsjö	på	kartan)		

Här	pratar	vi	no	om	vi	kan	binda	ihop	dem,	och	då	kan	man	både	använda	den	för	att	nå	skogen	och	
vissa	fastigheter	som	ligger	där.	Men	då	blir	det	ju	en	väldigt	enkel	väg.	Ingen	väg	som	tål	att	ledas	
om	trafik	på,	men	det	skulle	ju	lösa	cykelproblematiken.		

Men	då	finns	ju	en	fråga	hur	skall	den	se	ut,	vilken	standard?	Skall	den	vara	belagd,	och	vilken	bredd?	

Jag	tänkte	jag	skulle	visa	här	vägen	mot	Ystad,	jag	ska	visa	en	enkel	form	av	cykelväg.	

(Visar	en	bild	på	en	sommarcykelväg)	

Här	finns	i	en	cykelplan	för	Skåne	att	denna	vägen	skall	beläggas,	men	samtidigt	är	det	en	ägoväg	för	
att	nå	åkrar	ock	så.	Men	här	är	det	byggs	sån	väg	efter	långa	sträckor	på	en	sida.	I	flera	fall	är	det	inte	
statliga	väg	utan	enskilda	vägar.	Ibland	har	vi	skrivit	avtal	att	de	inte	får	stänga	av	vägen	för	cyklister,	
utan	den	skall	vara	öppen.	En	del	vägar	kan	vara	statsbidragsberättigade,	men	sälla	de	som	ligger	
utefter	såhär.	Ibland	kan	de	ingå	i	större	samfälligheter	med	bidrag.		

Men	det	finns	en	juridisk	problematik,	för	denna	vägtyp.	Vems	ska	de	vara?	Ska	det	vara	statlig	väg	
eller	inte?	Om	man	har	små	bitar	av	vägar	som	är	av	denna	typ	som	är	privat,	ska	vi	då	köpa	särskild	
skötsel	för	denna	biten?	För	de	som	sköter	statliga	vägen	har	kanske	inte	någon	lämplig	liten	traktor,	
men	kommunen	har	upphandlat	traktorer	och	bonden	har	traktor.	Mycket	med	skötseln,	och	att	den	
som	ska	till	sin	mark	plogar	när	han	behöver.	Det	är	kanske	inte	så	många	som	cyklar	på	vintern	
ändå.	Om	det	inte	finns	boende	längs	vägen.	Kanske	någon	sommarstuga,	men	då	har	man	oftast	
servitut.	

Jag	ska	visa	en	annan	väg	(utmed	44an	Trollhättan	–	Grästorp)	den	byggdes	runt	89	tror	jag.	Det	var	
så	mycket	trafik	att	man	här	byggde	en	bred	väg.	Denna	vägen	var	del	av	s.k.	nollvision	slingan.	Här	
finns	något	som	liknar	det	du	är	inne	på.	Det	är	ingen	hög	standard,	tydligen	bashastighet	70	här	men	
det	finns	50	också.	Detta	är	allmän	väg	och	är	byggd	för	detta	ändamål.	Servar	lokalbefolkningen	och	
cyklister	och	så.	Här	är	det	rätt	mycket	gårdar	och	sådana	transporter	som	gör	behovet	större.	Jag	
vet	inte	vad	denna	vägen	kostat,	men	de	enklare	vägarna	nere	vid	Ljungby,	att	sätta	upp	räcke,	
kostade	då	under	1000:-	metern,	i	dagens	penningvärde	kanske	drygt	1000:-/m.	En	enkel	belagd	
cykelväg	kostar	kanske	2-3000kr.	Den	här	kanske	kostar	4-5000kr.	Skulle	vi	göra	den	som	mer	
dubbelriktad	som	klarar	lite	mer	trafik	kanske	8-10000kr.	Det	är	mycket	pengar	och	då	i	förhållande	
till	den	ursprungliga	åtgärden	att	sätta	mitträcke.	Kring	grejerna	blir	väsentligt	mycket	dyrare,	och	då	
är	frågan	om	det	är	motiverat.	Jag	tror	inte	att	man	kan	motivera	det	med	livskostnaden.	Det	som	
inte	jag	vet,	och	som	kanske	är	intressant,	i	vilken	mån	man	använder	denna	vägen	för	omledning,	
och	vilka	restriktioner	som	finns.	

Om	det	är	lokalbefolkning	som	har	denna	vägen	som	sin	utfar,	är	det	ju	ett	dilemma	om	det	kommer	
en	karavan	av	bilar	som	blivit	omledda.	Och	så	möter	man	dessa,	vart	ska	man	då	ta	vägen	om	vägen	
är	smal?	Det	kan	också	innebära	olycksrisker,	då	kanske	man	måste	varna	dem?	Och	likaså	
cyklisterna.	

Om	det	förekommer	trafik	med	lastbilar	till	någon	gård,	kanske	man	ändå	måste	dimensionera	vägen	
så	bra	att	den	kan	klara	någon	omledning,	men	om	det	är	en	ren	cykelväg	kan	man	göra	den	mycket	
enklare.	Man	brukar	säga	att	det	är	asfaltsläggaren	som	blir	dimensionerande.		



Det	är	därför	det	är	lite	känsligt	det	här	om	man	kan	ha	en	grusväg,	som	fungerar	bra	i	många	
aspekter.	Den	är	ju	inte	så	känslig,	då	kan	man	laga	om	det	blir	lite	nerkört	rätt	lätt.	Men	då	får	man	
en	yta	som	inte	cyklisterna	gillar.	

Vad	ställer	ni	för	krav	på	linjeföringen	om	man	vill	använda	den	som	tillfällig	omledningsväg?	

Jag	vet	att	man	från,	det	finns	lite	olika	uppfattningar,	underhållssidan	frågar	varför	man	inte	får	göra	
en	omledning.	Men	det	är	lite	klurigt,	för	ibland	vill	de	inte	att	vi	ska	räkna	med	de	mindre	vägarna,	
för	att	de	inte	håller	menar	de.	Och	ibland	tycker	de	att	vi	ska	leda	om	på	dem.	Det	är	lite	tveeggat,	
men	det	är	också	så	att	det	har	stor	betydelse	med	hastighet	och	sådana	saker	också.	Jag	tror	inte	att	
linjeföringen	egentligen	skulle	ha	så	stor	betydelse,	utan	mer	bredden.	Men	är	det	en	smal	väg	med	
dålig	linjeföring,	då	kanske	man	bedömer	det	som	olämpligt.	Men	att	leda	om	på	riktigt	små	vägar	
innebär	ju	olycksrisk,	och	det	är	våra	trafikingenjörer	som	bedömer	lämpligheten	i	detta.	Och	dom	
ser	nog	ofta	till	hur	stor	vinsten	är	att	ha	omledning.	Hur	stora	risker	blir	det.	Kan	vi	göra	på	ett	annat	
sätt?	

Tas	detta	ställningstagande	när	man	skall	utföra	ett	arbete,	eller	bestäms	detta	redan	i	tidigt	skede	
innan	man	bygger	vägen?	

Man	tar	ju	en	diskussion	om	omledningsmöjligheterna	i	tidigt	skede,	det	är	då	man	kan	komma	på	att	
vi	behöver	bygga	en	parallellväg,	på	just	detta	partiet.	Det	börjar	man	i	det	tidiga	skedet,	och	tittar	
vidare	på	det	i	vägplanprocessen.	Har	man	då	utformat	det	för	att	det	skall	vara	en	omledningsväg	
har	jag	svårt	att	se	att	det	skulle	vara	något	problem	längre	fram	att	få	omledning.	Ibland	är	det	
också	uppskyltat	med	vit/blå	markeringar	till	och	med.	

Men	är	det	vägar	som	inte	har	planerad	omledning	utan	entreprenören	kommer	med	ett	förslag,	då	
blir	det	ett	ärende	för	trafikingenjören	att	godkänna	detta.	Ska	de	göra	på	ett	annat	sätt	kanske	de	
stänger	av	vägen	eller	sätter	ner	hastigheten	i	trafikanordningsplanen	där	man	ska	visa	hur	man	ska	
göra	avstängningar	och	få	godkänt.	Det	är	i	den	processen	som	man	får	diskutera	med	
trafikingenjören.	

Sen	finns	det	tillfällen	då	man	diskuterat	att	det	finns	de	här	möjligheterna	till	omledningsväg,	men	
att	omledning	kanske	bara	är	lämpligt	i	viss	utsträckning.	Det	innebär	kanske	stora	risker	för	boende	
längs	omledningsvägen.	Då	gör	de	bedömningen	utifrån	att	det	är	ett	visst	arbete	som	skall	göras	och	
man	kan	göra	antigen	en	avstängning	av	vägen	med	trafiken	kvar,	att	man	får	arbeta	i	små	portioner.	
Eller	så	kanske	man	få	stänga	av	och	få	fritt	att	arbete.	Då	måste	en	prövning	göras	av	hur	stor	nytta	
en	avstängning	ger	i	förhållande	till	vad	det	för	med	sig.	Sådana	avvägningar	görs	också.	

Men	vi	har	dialog	under	processen,	för	många	2+1-sträckor	gjordes	omledningsplaner.	Ett	särskilt	
dokument	som	lämnades	till	driften.	Så	här	hanterar	vi	omledningen	och	de	här	avstängningarna	
finns.	Beroende	på	typ	av	räcke	finns	det	olika	förberedda	platser	för	öppningar.	Allt	detta	skall	
finnas	i	en	sådan	plan.	Sen	har	jag	inte	full	koll	på	hur	det	fungerar	i	praktiken.	Om	de	används	eller	
inte	i	driften.	

Hur	ser	man	överlag	på	produktionskostnader	kontra	driftskostnader?	

På	just	2+1-vägar	gör	vi	ofta	en	billigt	åtgärd	för	att	få	bra	trafiksäkerhet,	vi	ska	möblera	befintligt	väg	
för	att	få	en	trafiksäker	väg.	Vi	gör	ingen	större	ombyggnad,	då	kan	man	inte	förvänta	sig	att	vi	ska	
lösa	massa	andra	saker.	Men	när	vi	bygger	nya	vägar	tänker	vi	på	ett	annat	sätt	och	gör	en	del	saker	
på	annorlunda	vis.	Sen	generellt	så	går	ju	det	där	lite	i	vågor,	men	det	styrs	ofta	av	olika	regelverk.	
Det	finns	dokument	som	styr	hur	en	väg	skall	dimensioneras	eller	utformas.	Sen	finns	det	också	
öppningen	i	och	med	att	vi	har	mycket	funktionsupphandlingar.		



Oavsett	så	min	uppfattning	är	att	det	är	sämre	optimering	idag.	Det	vill	säga	att	man	i	större	
utsträckning	har,	alltså	man	har	inte	granskat	de	totala	effekterna	av	vad	det	leder	till	för	
produktionskostnader	och	vad	det	resulterar	i	den	samlade	ekonomin.	Man	har	specialister	som	
sysslar	med	beläggningslagren	och	utvecklar	dem,	och	räknar	vad	som	är	optimalt	där.	Så	har	man	
andra	som	räknar	på	räcken.	Sen	har	man	skrivit	in	mycket	av	det	här	i	kraven,	och	vi	bygger	så	att	
säga	dyrare	vägar	i	dag	än	vad	vi	gjorde	för	några	år	sedan.	Men	förhoppningsvis	kommer	de	hålla	
bättre	och	bli	billigare	att	sköta	då,	så	att	vi	får	igen	lite.	Men	personligen	är	jag	inte	övertygad	om	
att	det	är	riktigt	den	optimala	avvägningen.	Utan	min	känsla	efter	att	ha	jobbat	med	detta	i	många	år,	
är	risken	idag	större	att	vi	ibland	överdimensionerar.	På	80-talet	underdimensionerade	vi	och	byggde	
för	klent.		Då	fick	vi	problem	allt	för	snabbt.	Så	jag	tror	egentligen	att	man	ibland	har	gått	lite	för	
långt	i	det	här	livscykeltänket.	Det	är	ganska	svårt	att	veta	vad	det	kommer	kosta	i	framtiden,	och	att	
man	idag	lägger	sig	på	säkra	sidan	i	dom	här	regelverken.	Sen	har	man	inte	riktigt	koll	på	totalen,	och	
då	innebär	det	att	jag	ser	att	kostnaden	för	att	bygga	en	meter	väg	har	ökat	mer	än	den	borde	med	
tanke	på	prisutveckling.	Det	har	skett	en	skärpning	av	kraven,	som	till	viss	del	är	befogat,	men	ibland	
har	man	gått	lite	för	långt.	

Om	man	tittar	totalt	på	underhållskostnaderna	jämfört	med	kostnaderna	för	att	bygga	en	ny	väg	så	
är	den	så	pass	liten	att,	visst	det	blir	lite	dyrare,	men	det	skall	till	ganska	mycket	innan.	Men	visst	
ibland	gör	vi	saker	som	vi	tror,	ex.	om	vi	bygger	en	ny	väg	bygger	vi	den	någon	meter	bredare	än	om	
vi	sätter	upp	ett	räcke	på	befintlig	väg.	Det	kostar	väldigt	mycket	att	bredda	befintlig	väg,	och	man	får	
en	skarv	som	går	sönder.	Det	är	ganska	uppenbart	att	det	inte	lönar	sig.		

Men	att	vi	bygger	lite	längre	omkörningsträcka	eller	så,	visst	det	görs	lite	sådana	övervägningar,	men	
det	är	inte	så	att	vi	har	siffror	att	vi	kan	räkna	på	det.	Det	är	också	lite	svårt	för	vi	vet	inte	vad	det	
kostar	egentligen,	därför	det	är	också	svårt	att	veta	då	det	bara	är	en	lite	bit	i	ett	stort	projekt,	och	
beror	också	på	materialbalansen	och	så.	Sen	är	det	ofta	så	att	där	gör	1+1	kanske	vi	har	en	bro	eller	
nånting	annat	i	vägen	som	skulle	dra	med	sig	massa	andra	kostnader	om	vi	skulle	bredda	just	där.	Då	
blir	det	genast	stora	kostnader	och	då	är	oftast	de	här	livscykelkostnaderna	försumbara	i	
sammanhanget.	

Tänket	finns	ju,	men	tillämpningen	är	inte	helt	enkel.	Men	sen	finns	det	ju	överväganden	som	man	
gjort,	vi	diskuterade	sträckan	mellan	Nässjö	och	Eksjö	biten	innan	vägen	går	mot	Vetlanda,	en	sträcka	
med	mycket	trafik.	Ska	vi	ha	1+1	eller	inte.	Det	har	landat	i	att	vi	inte	skall	ha	det	utan	2+1	och	en	
liten	bit	2+2	därför	att	det	med	hänsyn	till	backen	och	så.	Det	finns	en	annan	sak	som	vi	försökte	
räkna	på	som	Lars	Kildén	höll	i,	i	Flaskebobacken.	Det	är	ett	ställe	där	det	ofta	blir	stopp,	och	efter	
viss	vånda	har	vi	tagit	beslutet	att	i	vägplanen	ha	tre	körfält	på	det	kritiska	stället	i	övre	delen	av	
backen.	Förhoppningen	är	att	det	ska	minska	risken	för	att	det	blir	stopp.	Det	blir	även	större	ytor	om	
det	behöver	bärgas.	Vi	räknade	på	hur	många	stopp	vi	har	i	dag	och	ur	många	av	dem	som	blir	värre	
när	vi	byggt	räcke.	Det	är	ju	en	slags	livsaspekt.		

När	det	gäller	mullsjövägen	hur	kommer	det	att	det	blir	en	motortrafikled?	

Först	bestämdes	den	sträckan	från	Risbro	till	Mullsjö.	Den	utreddes	och	man	bestämde	en	sträckning	
som	aldrig	blev	färdig	för	pengarna	plockades	bort.	Då	var	det	på	den	tiden	svårt	att	få	göra	
motortrafikled,	för	då	var	man	tvungen	att	gå	upp	till	regeringen	och	få	det	prövat.	och	i	praktiken	är	
det	ingen	stor	skillnad	för	trafikanterna,	vi	kan	i	stort	sett	göra	samma	sak	genom	att	förbjuda	cykel	
och	långsamtgående	trafik	på	vägen,	och	då	blir	det	som	en	motortrafikled.	Bara	att	man	inte	har	de	
gröna	skyltarna.	Men	vi	skulle	slippa	den	tidsödande	processen,	men	sen	så	ändrades	lagstiftningen	
för	några	år	sedan,	nu	är	det	ett	beslut	som	länsstyrelsen	kan	ta	när	man	väl	byggt	vägen.	I	praktiken	
på	denna	sträcka	var	det	ingen	skillnad.	Det	fanns	kanske	inritat	en	symbolisk	skogsbilsutfart	inritat	



på	ett	ställe	för	att	visa	att	det	var	en	landsväg.	Men	alla	korsningar	var	borttagna.	Så	att	den	biten	
var	i	praktiken	redan	den	typen	av	väg.	Och	det	blir	ofta	så,	att	bygger	vi	en	ny	väg,	och	har	så	pass	
mycket	trafik	är	det	svårt	att	bygga	på	något	annat	sätt.	Annars	blir	det	de	här	korsningarna	som	man	
måste	ha	60	eller	70	på.	Då	förlorar	man	mycket	fördelar	med	100väg,	det	blir	väldigt	ryckigt.	Vi	vill	
gärna	inte	bygga	sådana	vägar.	

Men	sen	var	tanken	att	göra	en	enklare	variant	från	Risbro	ner	till	Månseryd,	men	när	man	började	
utreda	det	lite	närmare	när	vi	satte	igång	nu	igen	och	då	såg	vad	man	skulle	behöva	göra	med	vägen	
för	att	uppfylla	dagens	krav,	då	började	konsulten	föreslå	att	vi	skulle	titta	på	ett	alternativ.	Vi	tittade	
då	på	ett	alternativ	där	vi	lade	oss	vid	sidan	av	den	gamla	vägen.	Det	var	mycket	som	då	kunde	bli	
enklare.	Då	kunde	vi	också	som	ett	extra	plus	göra	den	till	en	riktig	motortrafikled.		

Innan	vi	bestämt	att	det	skulle	bli	en	motortrafikled	så	sa	vi	att	vi	ska	utgå	från	de	gamla	vägarna,	
men	är	det	ett	parti	med	så	mycket	trafik	och	backar,	ska	vi	då	satsa	så	mycket	pengar	på	en	väg	där	
vi	inte	kan	ha	en	omledningsmöjlighet	för	att	de	vägarna	inte	håller	måttet.	Det	är	ju	väldigt	långa	
omledningsvägar	om	man	ska	leda	över	Bottnaryd	eller	Habo.	Då	landade	vi	i	den	här	lösningen,	och	
det	är	ganska	roligt	i	det	här	projektet	för	vi	håller	oss	ganska	väl	inom	den	kostnaden	som	vi	har	haft	
beräknad	sedan	ganska	länge	sedan.	Många	projekt,	men	dagens	nya	krav,	gör	att	de	blir	ganska	
mycket	dyrare	än	vad	man	trodde	för	några	år	sedan.	Men	här	har	man	lyckats	optimera	
utformningen	och	tagit	bort	en	trafikplats	vid	Ljunga.	Jag	tror	det	kommer	bli	en	väldigt	bra	väg.	

	



Bilaga	5	Intervju	Stefan	Johansson,	Trafikverket	
	
Sammanfattning	
Intervjun	hölls	i	Trafikverkets	lokaler	i	Jönköping	den	14	mars	2016.	Stefan	arbetar	som	trafikingenjör	
och	är	gruppledare	inom	specialiststöd.	Hans	grupp	arbetar	i	investeringsobjekt	med	allt	som	rör	
trafikmiljön	och	trafikregleringen.	Det	är	även	de	som	tilldelar	trafikanordningsplaner	för	de	objekt	
de	arbetar	med.	

När	det	gäller	resonemang	kring	MLV-sträckor	som	saknar	omledningsmöjligheter	menar	Stefan	att	
redan	i	planeringsfasen	för	ett	vägobjekt	skall	man	titta	på	att	möjlighet	finns	att	utföra	drift-	och	
underhållsåtgärder.	Sen	är	det	regionala	skillnader	på	i	vilken	omfattning	det	finns	parallellvägar	i	
anslutning	till	MLV.	I	exempelvis	Skåne	finns	ett	väl	utbyggt	parallellvägnät	som	till	stor	del	grundar	
sig	i	behovet	och	förekomsten	av	jordbruksmaskiner	och	andra	långsamtgående	fordon	längs	dessa	
vägsträckor.	Även	totala	trafikmängden	spelar	in.	

VGU	anger	inte	när	det	skall	finnas	en	parallellväg	eller	omledningsväg,	utan	det	är	de	grundläggande	
kraven,	att	du	skall	kunna	utföra	ett	säkert	arbete,	som	styr.	Utföra	arbeten	på	säkert	sätt	kan	ske	
vare	sig	det	finns	en	omledningsväg	eller	inte,	men	metoden	skiljer	sig	åt.		

Stefan	förklarar	att	hans	avdelning	kommer	in	i	processen	först	när	det	finns	en	färdig	väg,	och	att	de	
i	tidigare	skeden	endast	kan	påtala	om	de	befarar	framtida	bekymmer.	När	vägen	väl	finns	och	skall	
underhållas	avgör	de	hur	trafiksituationen	skall	lösas	under	arbetet.	Detta	skrivs	in	i	handlingarna	
redan	i	upphandlingen	och	grundar	sig	i	arbetsskyddstyrelsens	författningssamling	tillsammans	med	
de	tidsrestriktioner	och	skyddsklassning	som	gäller	för	aktuell	vägsträcka.	För	2+1-vägar	gäller	
generellt	att	planerbart	arbete	skall	ske	nattetid.	

Vid	större	planerbara	arbeten	kräver	vi	att	en	trafikutredning	görs	som	visar	hur	arbetet	är	tänkt	att	
utföras.	Det	är	projektledaren	för	arbetet	som	ansvarar	för	denna	och	det	är	någon	form	av	
målbalansering	vi	efterfrågar,	inte	bara	att	vägen	skall	stängas	av,	utan	konsekvenserna	skall	utredas.	
Tänkt	omledningsväg	skall	klara	den	ökande	trafikmängden.	En	aspekt	är	också	säkerheten	för	de	
som	arbetar	på	vägen	kontra	att	flytta	ut	trafiken	som	eventuellt	kan	utgöra	en	fara	för	boende	längs	
omledningsvägen.	Då	kanske	de	som	arbetar	har	större	möjlighet	att	skydda	sig	från	trafiken.	Även	
framkomligheten	skall	utredas,	för	långa	omledningssträckor	är	inte	rimligt.	Det	händer	att	en	
samhällsekonomisk	analys	krävs	för	att	kartlägga	detta.	Trafikverkets	roll	som	myndighet	är	här	att	
bedöma	vad	som	är	rimligt	och	göra	en	målbalansering	mellan	olika	viljor.	Detta	ligger	sedan	ofta	till	
grund	för	upphandlingen.	Samma	sak	gäller	för	driftsupphandlingen.	

I	övrigt	används	omledning	främst	vid	olyckor.	Vid	planerbara	kortare	arbeten	försöker	man	ha	
trafiken	påsläppt	eller	så	utnyttjar	man	möjligheten	att	leda	över	trafiken	i	andra	körfältet	alternativ	
att	reglera	med	vakt	eller	lots.	Men	även	här	är	det	regionala	skillnader,	där	man	i	exempelvis	Skåne	
har	ett	så	tätt	vägnät	att	det	vid	stopp	i	stort	sett	alltid	finns	en	alternativ	väg	för	trafikanterna.	

För	att	utreda	om	en	väg	lämpar	sig	för	omledning	tittar	man	bland	annat	på	dess	linjeföring,	
trafikmängd	och	om	omledningsvägen	passerar	genom	samhällen.	Vi	tittar	på	om	vägnätet	klarar	den	
trafikmängd	en	omledning	resulterar	i,	och	ofta	är	det	linjeföringen	som	anses	för	dålig.	Det	är	
projektledaren	som	ansvarar	för	att	komma	med	förlag	på	hur	arbetet	skall	gå	till	och	hur	trafiken	
skall	lösas.	Det	är	också	projektledaren	som	är	ansvarig	för	arbetsmiljön,	men	det	är	trafikingenjören	
som	ytterst	tar	beslutet	om	en	statlig	allmän	väg	skall	stängas	av.	Det	är	också	trafikingenjören	som	
godkänner	trafikanordningsplanen.	



När	det	gäller	trafikjuridiken	angående	att	nyttja	parallellvägen	för	cykeltrafik,	gäller	för	det	första	att	
innan	en	väg	byggs	skall	den	fastställas	i	en	vägplan,	sen	är	det	detta	som	gäller.	Så	har	vägen	i	
vägplanen	fastställts	till	en	cykelväg,	så	är	det	en	cykelväg	och	det	kan	inte	enkelt	ändras.	
Undantagstrafik	kan	medges,	men	det	gäller	vanligtvis	endast	enstaka	fordon.	Bygger	man	en	
cykelväg	är	det	med	andra	ord	svårt	att	leda	in	andra	trafikslag	på	vägen.	Ett	annat	bekymmer	som	
gäller	cykelvägar	i	stort	är	att	man	stänger	ute	mopeder	klass	1,	som	då	blir	hänvisade	att	trafikera	
huvudvägen.	

Återstår	gör	att	klassa	vägen	som	antingen	enskild	väg	eller	allmän	väg.	Båda	fallen	fungerar	att	leda	
cykeltrafik	på.	Men	för	att	leda	in	cykeltrafiken,	och	även	annan	trafik	som	omledningstrafik,	behövs	
ett	avtal	mellan	trafikverket	och	väghållaren.	Detta	kan	innebära	att	staten	bidrar	i	större	
utsträckning	till	drift	och	underhåll.	Det	är	väghållaren	som	har	trafiksäkerhetsansvaret.	

Det	finns	möjlighet	att	skylta	cykelled	över	vägnät	som	inte	är	cykelväg,	det	är	bara	en	hänvisning	för	
att	cyklister	skall	orientera	sig	och	hitta	lämplig	väg.		

Över	lag	tror	Stefan	att	det	går	mot	att	omledningsmöjligheter	kommer	att	krävas	i	större	
utsträckning	för	att	säkerställa	arbetsmiljön.	Man	börjar	också	titta	på	att	införa	tidsfönster	för	
underhåll,	då	man	stänger	av	vägen.	Lite	samma	tänk	som	på	järnvägen.	Det	är	ett	bra	sätt	att	arbeta	
på,	men	det	kräver	en	fungerande	omledningsväg.	

	

Intervjun	i	sin	helhet	
Stefan	Johansson,	är	trafikingenjör	vid	Trafikverkets	region	Syd.	Arbetar	som	lagledare	inom	
specialiststöd.	Vi	arbetar	i	investeringsobjekten	med	allt	som	rör	trafikmiljön	och	trafikregleringen,	
där	en	trafikingenjör	kan	behövas.	Det	kan	gälla	hastigheter,	vägvisning,	vägmarkering,	allt	i	ett	
objekt.	Tanken	är	att	vi	ska	vara	med	från	den	absoluta	början	i	åtgärdsvalstudien	tills	vägen	är	
färdigbyggd.	Från	planeringssidan	till	investeringssidan,	eller	underhåll,	där	vi	är	med	när	
driftentreprenaderna	skall	upphandlas.	När	det	gäller	trafikanordningsplaner	i	objekt	är	det	
specialiststöd	och	den	trafikingenjör	som	arbetar	i	objektet	som	tilldelar	trafikanordningsplaner	för	
objektet.	Annars	ligger	detta	hos	myndighetslaget.		

Numer	arbetar	Stefan	inte	i	objekten	utan	tilldelar	dem	och	är	bollplank	och	arbetar	med	hela	region	
syd,	som	inkluderar	fem	län.	

Hur	resonerar	ni	i	tidiga	skeden	kring	MLV-sträckor	(främst	1+1)	som	saknar	
omledningsmöjligheter?	

Det	ska	ju	vara	med	redan	i	planeringen,	att	titta	på	att	man	kan	utföra	drifts	och	underhållsåtgärder.	
Sen	tror	jag	att	man	måste	ha	respekt	för,	det	är	ju	många	vägar	som	har	funnits	en	tid	nu,	och	där	
kan	man	ju	se	en	utvecklig	av	den	här	delen.	Sen	har	ju	kraven	ökat	med	åren.	Sen	är	det	väldigt	
regionala	skillnader.	Här	finns	inte	mycket	parallellvägar.	Vi	var	de	under	vägverkstiden	som	erkänt	
hade	lägst	kostnader	för	byggandet	av	2+1-vägar.	Förklaringen	till	det	var	inte	bara	att	spara	pengar,	
men	tänker	man	på	andra	ställen	med	odlingslandskap,	ex.	Skåne,	där	har	du	ett	helt	annat	behov	av	
parallellvägar	för	att	klara	jordbruksmaskiner	och	långsamtgående	fordon,	som	inte	fanns	här.	Sen	ha	
de	mycket	mer	trafik	än	vi	har	här	i	Jönköpingstrakten?	

Jag	har	svårt	att	få	fram	tydligt,	om	man	tittar	i	VGU.	Det	står	ingenting	om	detta,	när	skall	det	vara	
en	omledningsväg?	Jag	tror	inte	du	kan	hitta	det,	det	är	inte	tydligt	angett.	Utan	det	är	de	
grundläggande	kraven	som	styr,	att	du	skall	kunna	utföra	ett	säkert	arbete.	Det	kan	man	ju	göra	
oaktat	om	du	har	en	parallellväg	eller	inte.	Det	bara	att	du	får	ha	andra	metoder.	Det	bästa	är	



naturligtvis	om	du	har	en	väg	vid	sidan	om	som	kan	nyttjas,	men	det	kanske	inte	är	motiverat	att	
bygga	en	sådan	i	vissa	delar	med	tanke	på	trafikmängder	och	så.	Men	det	här	ska	ju	ligga	i	den	tidiga	
planeringen	att	ta	med	dessa	delar.	

(När	det	gäller	hur	hänsyn	tas	till	drift	och	underhåll	i	ett	vidare	ekonomiskt	perspektiv,	
rekommenderar	Stefan	att	kontakt	tas	med	planeringsavdelningen	som	är	de	som	arbetar	med	dessa	
frågor.)	

Vi	tar	hand	om	när	vägen	finns,	vi	är	med	i	processen	tidigare,	men	det	är	inte	vi	trafikingenjörer	som	
är	beställare.	Vi	kan	påtala	detta	om	vi	ser	att	här	blir	det	nog	problem,	för	vi	ser	ju	problemen.	När	
vägen	finns	där	gör	vi	målbalanseringar,	mellan	att	stänga	av	trafiken	och	omledningar,	trafik	på	eller	
inte,	det	är	då	vi	kommer	in.	Vi	har	att	handskas	med	den	väg	som	finns,	om	man	ska	stänga	av	vägen	
eller	inte.	

Jag	tycker	ju	att	detta	är	en	viktig	fråga,	just	in	beställingskedet,	vad	är	det	för	grunder	som	gör	att	
man	skall	bygga	den	där	parallellvägen?	Jag	tror	ju	att	det	ofta	handlar	om	vilka	möjligheter	som	
finns,	som	om	vi	bygger	i	befintlig	sträckning	eller	i	jungfrulig	mark.	Att	då	behålla	den	gamla	vägen,	
annars	blir	det	ju	väldigt	dyrt.	Då	måste	man	göra	en	värdering,	och	här	kan	man	nog	också	se	
regionala	skillnader,	vilken	nytta	vi	har	av	vägen.	Det	kanske	inte	är	motiverat	för	de	gånger	du	har	
underhållsåtgärder	om	det	inte	är	mer	nyttor.	Däremot	som	i	Skåne,	där	du	har	väldigt	tätt	mellan	
byarna	och	ett	stort	behov	av	lokaltransporter	mellan	dem,	och	dessutom	jordbrukstransporter,	Då	
kanske	det	är	ekonomiskt	motiverat	att	bygga	en	sådan	väg.	Här	uppe	kostar	det	otroligt	mycket,	du	
har	inte	någonting	mellan,	det	är	rena	ödemarken	på	många	ställen.	Då	är	det	bättre	att	ta	
kostnaden	på	underhålls	sidan.	Men	hur	man	tänker	om	detta	är	inte	vi	som	gör,	det	är	
planeringsavdelningen,	men	det	är	intressant.	

Sen	handlar	det	mycket	om	det	primära,	att	få	en	säkrare	väg.	Ska	du	bygga	en	parallellväg	faller	
objektet	i	många	fall.	Du	kan	inte	räkna	hem	nyttan	av	det	då.	(Detta	kursiva	är	egentligen	något	som	
Planering	borde	svara	på)	

När	är	omledning,	nattarbete	resp.	lots/vakt	aktuella	vid	arbeten	vid	MLV?	Vilka	indata	ligger	
till	grund	för	ett	sådant	beslut?	

Dessa	delar	skrivs	ju	in	när	man	upphandlar	driftentreprenaderna.	Dels	finns	grundläggande,	
arbetsskyddsstyrelsens	författningssamling.	Den	väger	tungt,	och	där	är	vi	som	väghållarmyndighet	
som	är	ansvariga	när	det	gäller	vår	väg.	Detsamma	är	om	det	är	exempelvis	en	ledningsägare	ska	in	
och	jobba	på	vägen,	då	är	det	de	som	är	ansvariga.	Sen	finns	det	en	klassning	av	alla	vägar,	vilken	typ	
av	skydd	som	behövs,	skyddsklassade	vägar.	De	finns	på	trafikverkets	hemsida.	(Skyddsklassade	och	
övriga	vägar	samt	regionala	kompletteringar)	Här	finns	spikat	vilka	vägar	som	är	skyddsklassade,	men	
också	tidsrestriktionen	när	man	får	arbeta.	De	skyddsklassade	är	där	du	behöver	olika	typer	av	skydd	
för	att	arbeta	på	vägen.	När	det	gäller	tidsrestriktioner	finns	en	generell	skrivning	som	gäller	2+1-
vägar	som	säger	att	nattarbete	bör	ske.		Då	kan	vi	säga	att	det	här	jobbet	kan	ni,	det	kan	vara	
exempelvis	något	väldigt	kort,	då	kan	vi	stoppa	trafiken.	Då	kan	vi	säga	ni	får	jobba	mellan	02-04	och	
ni	får	stänga	trafiken	mellan	15-30	minuter	och	blir	det	kö,	måste	ni	släppa	fram	den.	Så	kan	vi	göra.	
Men	vissa	vägar	har	ytterligare	restriktioner,	företrädesvis	vägar	med	mycket	arbetspendling.	Detta	
är	ett	grundläggande,	som	ligger	med	hela	tiden.	

Sen	när	man	skall	göra	ett	jobb,	så	söker	man	en	trafikanordningsplan.	Är	det	ett	planerbart	jobb,	
exempelvis	ett	beläggningsarbete,	då	kräver	vi	att	man	gör	någon	form	av	trafikutredning	som	visar	
hur	ska	man	utföra	jobbet.	Då	pratar	vi	om	säkerhet	för	de	som	ska	jobba,	och	säkerhet	för	den	
övriga	trafiken	och	framkomlighet.	Det	är	projektledaren	på	trafikverket,	i	det	här	fallet	beläggning,	



som	ansvarar	för	detta.	Då	vill	vi	se	hur	de	tänkt	att	lösa	detta.	Då	är	det	någon	form	av	
målbalansering,	det	duger	inte	att	säga	vi	tänker	stänga	av	vägen	och	tänker	leda	om	den	på	väg	x	
och	y.	Det	kan	ju	vara	ett	alternativ,	men	då	vill	vi	ju	se	om	denna	vägen	klarar	den	trafiken?	Klarar	
det	dubbelriktad?	Enkelriktat?	Bärighet?	Sen	finns	det	andra	aspekter,	pratar	vi	omledning	blir	det	ju	
väldigt	säkert	för	de	som	jobbar	på	vägen,	men	du	flyttar	ju	trafiken	till	en	annan	väg	där	det	blir	
osäker	för	de	boende.	Då	kanske	de	som	ska	göra	jobbet	har	större	möjlighet	att	skydda	sig	är	de	
boende	längs	tänkta	omledningsväg.	Det	är	sånt	som	vi	tittar	på,	om	det	är	rimligt.	

Sen	tittar	vi	på	framkomligheten,	eller	ofta	brist	på	framkomlighet.	Och	där	är	det	ju	inte	rimligt	att	
ha	för	långa	omledningar.	Då	händer	det	att	vi	kräver	en	samhällsekonomisk	analys	av	detta,	vad	
kostar	det	samhället	att	göra	det	här,	och	det	är	kanske	det	man	ofta	glömmer	när	man	är	utförare	
av	ett	arbete.	Man	ser	att	man	vill	göra	ett	bra	jobb	så	billigt	som	möjligt,	och	det	är	ju	rätt,	men	man	
sätter	det	inte	i	relation	till	vad	det	kostar	samhället.	Här	är	vår	roll	som	myndighet	att	bedöma	om	
detta	är	rimligt,	vi	brukar	säga	att	det	är	en	form	av	målbalansering	mellan	olika	viljor	och	vad	som	är	
rimligt	för	samhället.	

Görs	detta	inför	varje	arbete?	

Ja	inför	de	planerbara	arbetena.	Där	vi	ser	att	man	måste	rett	ut,	det	går	inte	göra	det	när	man	skall	
utföra	jobbet	och	skicka	in	en	TA-plan.	Detta	ligger	dessutom	ofta	till	grund	för	upphandlingen.	Om	
det	skal	vara	omledning,	överledning	osv.	skall	vara	klart	redan	i	upphandlingsskedet.	

Samma	sak	i	driftsupphandlingen,	där	finns	sådana	här	tankar	med.		

Vilka	krav	ställs	på	en	väg	för	att	det	skall	kunna	användas	som	en	omledningsväg?	

Det	är	hur	det	här	vägnätet	är,	ibland	finns	det	väldigt	bra	vägar,	och	vägar	som	vi	märkt	ut	som	
omledningsvägnät.	Jag	har	en	kollega,	Kajsa	Bergman,	som	gjort	sitt	examensarbete	här	om	
omledning	på	e4.	Hon	skriver	om	detta,	men	det	finns	tyvärr	ingen	enhetlighet	om	detta	i	regionen.	
Det	finns	heller	inget	i	VGU,	om	det	här.	Det	står	hur	det	ska	märkas	ut	vid	omledning.	

Gäller	tidsrestriktioner	för	kortare	arbeten	även	vid	omledning?	

Vi	försöker	hela	tiden	ha	så	kort	avstängning	som	möjligt.	Där	är	vissa	sträckor,	där	det	finns	vägar,	
men	där	de	är	tveksamma	som	omledningsväg.	Det	kan	vara	att	trafiken	leds	genom	samhällen.	Så	
att	det	är	företrädesvis	så	att	man	använder	omledningsnätet	vid	olyckor.	Planerbara	arbeten	är	nog	
i	första	hand	trafiken	på	eller	överledning.	Sen	nere	i	Skåne	har	man	haft	en	annan	syn	på	detta,	man	
har	märkt	ut	en	gång	i	tiden,	men	har	plockat	bort	rätt	mycket.	Och	förklaringen	till	det	är	att	du	har	
så	oerhört	tätt	vägnät	där	nere.	Du	kan	stänga	av	en	väg,	och	trafiken	kan	ta	sig	förbi	ändå.		

Men	man	försöker	lägga	omledningar	på	lågtrafik.	Men	det	gäller	som	jag	sa,	att	vi	tittar	på	
linjeföring	på	vägen,	trafikmängd,	går	det	genom	samhällen?	Håller	det	här	vägnätet?	På	många	
ställen	har	vi	inte	ett	vägnät,	det	är	för	dålig	linjeföring.	De	kan	vara	belagda	och	ha	BK1,	men	du	kan	
ju	inte	skicka	ut	större	mängd	tung	trafik	på	det	här	vägnätet.	Och	du	kan	få	väldigt	långa	
omledningssträckor.	

Projektledaren	har	alltid	ett	ansvar	att	komma	med	förslag	på	hur	de	ska	utföra	jobbet,	och	
projektledaren	har	ansvaret	för	arbetsmiljön.	Sen	är	det	vi	trafikingenjörer	som	ytterst	tar	beslutet	
att	stänga	av	en	väg	på	det	statliga	allmänna	vägnätet.	Och	andra	regleringar,	vi	godkänner	
trafikanordningsplanen	och	fattar	de	beslut	som	krävs.	Även	vid	olyckor	krävs	ett	sådant	beslut	efter	
att	den	akuta	åtgärden	gjord	av	räddningstjänsten.	

Hur	ser	förutsättningarna	ut	att	skylta	en	cykelväg	där	det	stundtals	kan	förekomma	trafik?	



Driftsfordon?	Omledningstrafik?	Lokaltrafik?			

Du	tänker	att	det	ska	kunna	fungera	för	många	olika	trafikslag.	Här	blir	det	lite	problematiskt	när	det	
gäller	trafikjuridik.	För	det	första	när	man	bygger	en	väg,	så	måste	man	fastställa	vägen	i	en	vägplan,	
detta	är	sen	det	som	gäller.	Så	har	man	gjort	en	cykelväg	vid	sidan	så	är	det	en	cykelväg,	då	kan	mna	
inte	bara	gå	in	och	ändra,	detta	är	låst	i	vägplanen.	Det	är	som	en	detaljplan,	men	kan	inte	bara	gå	in	
och	ändra	det	som	är	fastlagt	i	detaljplanen,	det	fungerar	på	samma	sätt.		Så	har	man	gjort	en	
cykelväg	är	väldigt	problematiskt	att	kunna	leda	in	något	annat.	Då	pratar	man	om	att	i	undantag	kan	
man	ha	möjlighet	att	ta	beslut	enligt	trafikförordningen.	Men	det	handlar	oftast	om	enskilda	fordon	
som	man	kan	ge	dispens	åt.	Det	man	kan	tänka	sig,	och	som	man	gör	ibland,	är	att	man	har	en	
cykelväg	och	sen	har	du	en	fastighet	som	behöver	åtkomst	till	en	åker,	då	kan	man	ge	dispans	till	ex	
traktorer	att	köra	på	cykelvägen	en	kortare	sträcka.	

Sen	har	vi	en	annan	aspekt	när	det	gäller	cykelvägar	som	är	problematisk,	och	det	gäller	att	du	löäser	
ju	inte	framkomligheten	för	mopeder	klass	1.	De	tvingas	ligga	kvar	på	2+1-an.	Det	bör	man	också	
tänka	på.	Möjligheterna	att	göra	något	annat	är	som	vi	gjort	ibland	med	en	väg	vid	sidan	av,	så	gör	vi	
den	till	enskild	väg.	Då	är	det	någon	annan	som	skall	ta	över	vägen,	en	samfällighet.	Men	där	kan	
man	ju	göra	avtal	att	staten	är	med	och	betalar	mer	för	drift	och	underhåll	mot	att	vi	får	använda	den	
vid	vissa	tillfällen.	Har	man	underhåll,	så	ska	ju	denna	vara	öppen	för	trafik.		

Det	sista	alternativet	är	ju	att	man	gör	den	till	en	statlig	allmän	väg	som	går	parallellt.	Då	är	den	
framkomlig	för	alla	och	man	kan	använda	den	också	vid	alla	tillfällen.	Jag	undrar	om	det	du	är	ute	
efter	inte	skulle	vara	statlig	allmän	om	du	skall	lösa	det	problemen.	Normalt	ligger	dessa	vägas	med	
bashastighet	70	km/h	men	kan	regleras.		

En	annan	intressant	fråga	är	ju	när	man	har	en	typ	av	parallellväg	som	är	öppen	för	trafik,	skall	man	
införa	förbud	för	vissa	trafikslag	på	2+1an?	Det	har	gjorts	i	väldigt	liten	utsträckning.	Det	finns	på	
några	få	platser	som	jag	känner	till	där	cykel	och	mopedtrafik	är	förbjuden.	Vi	räknar	med	någon	
form	av	självbevarelsedrift	hos	folk,	att	finns	ett	säkrare	alternativ,	så	väljer	man	det	i	stället	för	att	
ge	sig	ut	och	trängas	med	trafiken	på	en	100km/h	väg.	Motortrafikleder	görs	ju	inte	så	mycket	idag.	

(26/47	diskuteras	som	ett	intressant	objekt,	och	som	ev.	skall	bli	en	motortrafikled,	och	vad	
bakgrunden	i	så	fall	är	till	detta,	det	kan	vara	intressant	att	ta	reda	på.)	

Jag	är	tveksam	överlag	till	cykelväg	som	parallellväg	då	de	inte	rymmer	moped	klass	1.	Det	finns	
förslag	som	ligger	hos	regeringen	vad	gäller	den	delen.	Att	man	skulle	ha	andra	regler,	att	man	tillåter	
moped	klass	1,	under	vissa	förutsättningar	på	cykelvägar	utanför	tätbebyggt	område.	För	ofta	är	det	
så	att	vi	har	cykelvägar	som	ligger	på	pendlaravstånd	in	till	den	stora	staden,	men	så	kan	man	inte	
nyttja	den	för	moped	klass	1.		

Finns	det	någon	möjlighet	att	skylta	en	väg	som	rekommenderad	cykelled	utan	att	det	är	en	
cykelvägsklassad	väg?	

Det	finns	sådana	exempel	där	vi	har	avtal	med	samfälligheter	att	vi	får	vägvisa,	att	vi	rekommenderar	
cyklister	att	at	av	och	nyttjar	det	enskilda	vägnätet.	Så	kan	man	ju	göra.	

Antingen	är	det	cykelväg,	allmän	väg	eller	enskild	väg.	Man	kan	hänvisa	cykelled	in.	Sen	behöver	det	
inte	vara	en	GC-väg.	En	cykelled	behöver	inte	gå	på	en	cykelväg.	Det	är	bara	en	hänvisning	för	att	du	
ska	hitta.			

Vem	är	då	ansvarig	för	om	det	händer	något	längs	denna	vägsträcka	som	kan	härledas	till	vägens	
underhåll?	



Samfälligheten	har	trafiksäkerhetsansvaret	för	den	här	vägen.		Men	vi	kan	ju	med	avtal	och	förbinda	
oss	att	ge	mer	bidrag	eller	göra	vissa	åtgärder,	men	det	bästa	är	ju	om	den	är	statlig.	Vi	måste	ju	ha	
tillstånd	att	leda	in	allmän	trafik	på	det	enskilda	nätet.	Man	för	göra	upp	med	samfälligheten,	men	
sådana	lösningar	finns.	

Några	övriga	aspekter?	

Jag	tror	att	utvecklingen	går	mot	att	vi	måste	bygga	sådana	omledningsvägar.	Arbetsmiljökraven	och	
trafikutvecklingen,	att	trafikanter	inte	respekterar	ex.	hastighetssänkningar.		

Sen	börjar	man	titta	på	att	införa	tidsfönster	för	underhåll	som	man	lägger	in,	luckor	då	man	stänger	
vägen.	Lite	samma	tänk	som	inom	järnvägen.	Vi	har	en	sådan	sträcka	redan	nu	på	E4	där	det	är	
fastlagt	att	man	kan	göra	så.	Motortrafikleden	förbi	Ljungby,	den	stänger	man	den	i	en	riktning,	det	
finns	inskrivet	i	entreprenaden.	Och	där	finns	en	omledningsväg	genom	Ljungby.	Då	passar	man	på	
att	göra	alla	åtgärder.	Det	är	ett	bra	sätt	att	arbeta	på.	Det	är	en	grej	du	skulle	kunna	titta	på.	

	



Bilaga	6	Intervju	projektledare	investeringsobjekt,	Trafikverket	
(Uttryckligt	godkännande	av	publicering	av	namn	är	ännu	ej	erhållet	från	respondenten.	Därför	är	

namn	ersatt	av	X.)	

Sammanfattning	av	intervjun	
Intervjun	ägde	rum	i	Trafikverkets	lokaler	i	Jönköping	de	11	april	2016.	X	är	idag	mät-	och	

kartspecialist	i	investeringsverksamheten	på	Trafikverket.	Tidigare	var	X	projektledare	i	

investeringsprojekt,	bland	annat	ombyggnaden	av	rv32	förbi	Tranås	och	lv195	mellan	Hedenstorp	

och	Habo.	Det	är	rollen	som	projektledare	som	intervjun	behandlar.	

Rv32	förbi	Tranås	är	ett	ombyggnadsprojekt	är	åtgärden	består	i	att	mötesseparera	en	relativt	lång	

sträcka.	I	förstudien	var	avsikten	att	åtgärda	vägen	från	Traneryd	i	söder	till	Sommen	i	norr.	Senare	

kortades	dock	projektet	ner	till	att	sluta	i	Tenbäcken.	En	bidragande	orsak	till	detta	vara	att	för	den	

sista	sträckan	saknade	omledningsmöjligheter.	Här	var	avsikten	att	man	skulle	ha	1+1-sektion,	då	

svårigheter	förelåg	att	bredda	vägen	på	grund	av	närliggande	järnväg.		

I	och	med	kortandet	av	åtgärden	kunde	gamla	32:an	genom	Tranås	och	upp	till	Tenbäcken	användas	

som	omledningsväg.	Då	detta	är	en	enskild	väg	ingick	i	projektet	att	teckna	avtal	med	väghållaren	om	

rätten	att	leda	om	trafik	över	denna	dels	under	byggskedet,	men	också	för	planerade	driftåtgärder.		

”Vid	denna	typ	av	väg	kan	man	utgå	från	att	man	behöver	ett	visst	återkommande	underhåll	som	är	

trafikpåverkande.	Särskilt	om	det	förekommer	1+1-sträckor	så	är	det	svårt	att	klara	det	utan	att	göra	

omledningsåtgärder.”	

Man	har	kommit	fram	till	att	när	man	bygger	mittseparerade	vägar	är	man	i	princip	tvungen	att	ha	

omledningsmöjligheter.	Sen	är	det	inte	alltid	man	lyckas	fullt	ut,	ofta	är	det	någon	kortare	sträcka	där	

omledning	inte	gått	att	lösa.	Det	ställs	ju	vissa	krav	på	omledningsvägen,	exempelvis	att	vägen	skall	

klara	trafikmängden.	Sen	försöker	man	undvika	passera	exempelvis	skolor.	

I	tidiga	MLV-projekt	ville	man	först	och	främst	åt	trafiksäkerhetsnyttan,	och	tänkte	att	man	löser	

resten	efter	hand.	Men	på	senare	år	har	arbetsmiljöfrågan	fått	en	annan	tyngd,	både	vid	själva	

ombyggnaden	men	också	senare	vid	drift-	och	underhållsarbeten.	

Det	är	också	viktigt	att	redan	i	tidiga	skeden,	redan	i	vägplaneskedet,	säkerställa	att	förutsättningar	

att	bygga	vägen	finns.	Det	är	egentligen	för	sent	att	i	detaljprojekteringen	komma	på	att	

nyttjandeavtal	om	omledningsväg	behövs,	eller	att	en	sträcka	behöver	byggas	eller	byggas	om	för	att	

tåla	en	högre	belastning.	De	vägar	som	kan	bli	aktuella	att	användas	måste	ju	klara	BK1	kraven	och	

även	ha	en	fri	höjd	på	minst	4,70m.			

Trafikingenjören	föreslår	ofta	att	endast	en	riktning	skall	ledas	om	för	att	inte	belasta	

omledningsvägen	onödigt	mycket.	Även	framkomligheten	kan	gynnas.	Att	ha	en	riktning	förbi	

arbetsplatsen	bedöms	ofta	fungera	väl.		

Tankar	på	att	bygga	omledningsvägar	förekommer,	men	i	fall	som	Tranås	ansågs	det	för	dyrt	i	

förhållande	till	nyttan.	Det	hade	dessutom	behövts	dyra	passager	både	över	Svartån	och	södra	

stambanan.	

Man	kan	ju	också	fundera	på	alternativet	att	i	stället	bredda	sektionen	för	att	rymma	cykeltrafiken.	

Även	förutsättningarna	att	utföra	driftåtgärder	blir	bättre	ju	bredare	sektion	man	har.	

Trafikingenjören	som	ansvarar	för	trafiken	i	systemet	och	säkerheten	ser	helst	att	projektet	klarar	sig	



inom	befintlig	väg	så	att	det	inte	påverkar	övriga	vägnätet.	Det	innebär	alltid	en	risk	när	man	leder	in	

trafiken	på	det	mindre	vägnätet.	

Transkribering	av	intervjun	
Nu	är	det	ju	ett	par	år	sedan	jag	jobbade	med	de	här	frågorna,	så	de	är	inte	helt	aktuella,	och	minnet	

kan	ju	svikta	lite.		

Gällande	ombyggnaden	av	32:an	förbi	Tranås,	den	kortades	ju	ner	en	bit,	vad	kan	du	berätta	om	det?	

Nu	tror	jag	att	vi	från	början,	när	jag	drog	igång	projektet	från	start,	då	gjordes	en	förstudie,	en	

teknisk	utredning.	Det	var	på	hela	sträckan	mellan	Traneryd	några	kilometer	söder	om	Säby,	där	

befintlig	väg	ökar	från	8-9m	till	12m.	Det	sågs	som	en	naturlig	plats	att	börja	med	

mötessepareringen.	Sen	sträckte	det	sig	till	Sommen,	en	sträcka	om	19-20	km.	Och	det	är	en	lång	

sträcka,	men	efter	förstudien	så	beslutades	att	den	skulle	delas	på	två	delsträckor.	Dels	Traneryd	till	

Tranås	södra	trafikplats	och	sedan	upp	till	Sommen.	

Vi	började	med	arbetsplan,	det	som	heter	vägplan	idag.	Ganska	tidigt	så	märkte	vi,	dels	

omledningsproblematiken	då	förutsättningarna	i	norr,	de	sista	kilometerna	var	befintlig	väg	på	9	m	

som	vi	avsåg	att	inte	göra	något	med.	Den	gick	ganska	nära	järnvägen.	Där	skulle	vi	ha	en	1+1-

sektion.	Men	där	hade	vi	inga	omledningsmöjligheter,	utan	det	kom	en	befintlig	enskild	väg	som	

anslöt	i	Tenbäcken.	Men	norr	om	den	punkten	fanns	inga	omledningsmöjligheter,	så	vi	kortade	ner	

åtgärden	till	att	bara	gå	upp	till	Tenbäcken.	Dels	på	grund	av	att	omledningsmöjligheter	inte	fanns	

och	sen	också	en	lite	ekonomisk	fråga,	att	pengarna	inte	riktigt	räckte.	Behovet	sågs	inte	heller	så	

stort,	det	var	en	ganska	kort	sträcka	och	nyttan	med	det	var	begränsad.	Så	därför	blev	den	norra	

etappen	nedkortad	till	att	bara	gå	till	Tenbäcken.	

Den	här	omledningsvägen	som	ändå	planerades,	jag	är	osäker	på	hur	långt	man	har	kommit	i	

projektet,	jag	tror	man	håller	på	att	bygger,	men	eftersom	jag	inte	är	involverad	längre	så	har	jag	inte	

så	bra	koll.	Men	då	skulle	den	här	omledningsvägen	bestå	i	den	gamla	sträckningen	av	väg	32.	Den	

byggdes	ju	i	ny	sträckning	någon	gång	på	nittiotalet.	Så	omledningsvägen	är	den	gamla	32:an	från	

Tranås	upp	till	Tenbäcken,	som	idag	är	en	enskild	väg.	En	problematik	i	detta	är	att	vi	har	ingen	rätt	

att	leda	in	omledningstrafik	på	enskilda	vägar	bara	sådär.	Så	i	projektet	ingick	att	teckna	avtal	med	

väghållaren	för	den	enskilda	vägen.	Och	där	hade	kommunen	en	stor	roll,	så	länge	jag	var	med	kom	vi	

så	långt	att	vi	tecknade	en	avsiktsförklaring	med	Tranås	kommun.	Kommunen	var	delägare	i	den	

enskilda	vägen	och	de	finansierade	drift	och	skötsel	av	vägen	än	om	det	var	många	som	var	

medlemmar	i	samfälligheten.	Vi	tecknade	ett	avtal	att	de	skulle	upplåta	den	enskilda	vägen	för	

omledning,	dels	vid	byggandet,	men	också	vid	planerade	driftåtgärder	på	32:an	när	det	kommer	i	

framtiden.	När	det	gäller	akuta	omledningsåtgärder,	som	vid	olyckor,	så	behöver	man	inget	tillstånd.	

Då	är	det	polisen	och	räddningschef	som	pekar	med	hela	handen.	Men	vid	denna	typ	av	väg	kan	man	

utgå	från	att	man	behöver	ett	visst	återkommande	underhåll	som	är	trafikpåverkande.	Särskilt	om	

det	förekommer	1+1-sträckor	så	är	det	svårt	att	klara	det	utan	att	göra	omledningsåtgärder.	

Har	man	det	som	kriterier	när	man	bygger	om	en	väg	till	mittseparerad	att	det	skall	finnas	
omledningsmöjligheter?	

Ja,	i	princip	är	det	väl	så.	Det	har	väl	inte	alltid	varit	så,	men	man	har	väl	kommit	fram	till	det	på	

senare	år	att	man	i	princip	är	tvungen	att	ha	en	omledningsmöjlighet.	Sen	har	man	väl,	än	om	man	

haft	det	som	ett	kriterier,	inte	alltid	lyckats	på	alla	sträckor.	Ofta	är	det	väl	någon	liten	sträcka	som	

man	inte	klarar.	Det	ställer	också	krav	på	omledningsvägnätet,	att	det	klarar	den	mängd	trafik	som	

det	handlar	om.	Det	hänger	ju	också	ihop	med	hur	långa	tider	det	handlar	om.	Man	försöker	ju	

undvika	att	ha	omledningsvägar	förbi	skolor	och	så.		



	

Men	du	upplever	alltså	att	man	mer	och	mer	tänker	in	omledningsmöjligheten	i	processen?	

Ja,	vid	tidiga	MLV-projekt	ville	man	först	och	främst	åt	trafiksäkerhetsnyttan,	och	sen	tänkte	man	att	

man	löser	resten	efter	hand.	Men	på	något	sätt	måste	man	ändå	ha	mandat	över	

omledningsvägarna.	Är	de	allmänna	är	det	ju	inget	problem,	då	kan	ju	trafikverket	göra	vad	de	vill	

med	dem	egentligen.	Problemet	blir	om	man	inte	själv	är	väghållare,	utan	de	är	kommunala	eller	

enskilda	väghållare,	då	måste	man	avtala	sig	till	rätten	att	använda	dessa	vägar	vid	planerade	

underhållsåtgärder	och	ombyggnad.	Sen	har	ju	arbetsmiljöfrågan	fått	en	annan	tyngd	de	senaste	

åren.	När	man	började	med	denna	typ	av	vägar	för	drygt	15	år	sedan	så	hade	inte	arbetsmiljöfrågan	

riktigt	den	tyngden.	Dels	när	det	gäller	själva	ombyggnaden	och	dels	vid	drift	och	underhållsarbeten.	

Man	har	ju	märkt	att	på	de	här	smalare	mötesfria	vägarna	att	det	är	ju	mycket	räckespåkörningar	

som	genererar	mycket	reparationsåtgärder,	och	då	ska	man	ut	med	personal	på	vägen	och	då	får	

man	ju	i	värsta	fall	stoppa	trafiken.	Då	måste	man	göra	det	på	lågtrafik	under	nätterna,	och	

nattarbete	ska	vi	ju	undvika	och	man	ska	undvika	arbeten	i	farliga	miljöer.	Dels	är	det	kostsamma	

arbeten	och	dels	farliga	arbeten,	det	är	en	avvägning	mot	trafiksäkerhetsnyttan	när	vi	får	ner	

mötesolyckorna,	mota	att	egentligen	försämra	arbetsmiljön	för	de	som	ska	sköta	vägen,	det	är	den	

svåra	balansgången	man	har.	

Men	man	tittar	alltså	på	detta	redan	tidigt	och	inte	först	när	underhållet	blir	aktuellt?	

Ja,	det	är	min	uppfattning	att	det	gör	man,	och	när	man	jobbar	med	arbetsplaner	eller	vägplaner,	det	

som	ger	oss	laglig	rätt	att	bygga,	det	gäller	att	ha	med	de	här	frågorna	redan	då	för	att	

förutsättningarna	skall	ges	att	bygga.	Det	är	egentligen	för	sent	att	ta	upp	det	i	detaljprojekteringen	

för	då	kanske	man	redan	måste	ha	de	förutsättningarna	med	omledningsmöjligheter	och	kanske	ha	

avtal	med	väghållare.	Dessa	avtal	kan	innebära	att	vi	ger	bidrag	till	underhåll	och	drift	av	andra	

väghållares	vägar	för	att	vi	skall	få	bruka	dessa.	Man	kanske	också	behöver	göra	åtgärder	på	

omledningsvägnätet	för	att	man	skall	kunna	göra	så	att	de	klarar	eller	tål	en	ökad	belastning.	Det	kan	

ju	vara	mycket	tung	trafik	som	leds	in	och	det	är	inte	alltid	det	är	dimensionerat	för	det.		

Och	detta	gäller	även	under	byggskedet?	

Ja,	under	byggskedet,	är	det	ju	en	förutsättning	för	att	kunna	bygga	vägen,	för	då	är	det	den	största	

trafikstörningen	både	för	genomgående	trafik	och	för	boende	i	området.	Det	är	klart	att	det	är	både	

vid	byggande	och	vid	drift	och	underhåll	av	vägen.	

Vad	ställer	man	för	krav	på	omledningsvägen?	

Jag	kan	inte	säga	om	det	finns	några	definitiva	krav,	men	det	är	klart	att	de	ska	klara	BK1	så	de	får	ju	

inte	vara	nerklassade.	Sen	är	det	planskildhet,	de	måste	också	klara	fri	höjd	på	4,70.	Det	är	sådana	

självklara	dimensioneringsmått.	Sen	kan	man	ju	i	vanliga	fall	tillåta	dispenstrafik,	och	det	kanske	man	

inte	kan	uppnå	på	omledningsvägen.	

Jag	tänker	främst	på	bredden,	om	man	bör	klara	dubbelriktad	trafik?	

Det	förekommer	ju	att	man	bara	leder	om	en	riktning.	Dels	halverar	man	ju	flödet	och	vid	många	

driftåtgärder	kan	man	ju	göra	många	åtgärder	om	man	kommer	åt	ena	halvan.		

Hur	hanterar	man	ev.	möte	med	lokaltrafik?	

Jag	tror	dubbelriktad	trafik	får	förekomma,	men	man	leder	bara	över	ena	riktningen,	dels	för	att	inte	

belasta	omledningsvägen	onödigt	mycket,	och	sedan	att	man	bedömer	att	man	kan	ha	en	riktning	



kvar	på	vägen	man	arbetat	på.	Det	är	en	rätt	vanlig	variant	att	man	leder	om	i	en	riktning.	Det	är	ofta	

en	diskussion	mellan	projektet	och	trafikingenjören.	Det	är	många	gånger	något	trafikingenjören	

föreslår	för	att	inte	belastningen	ska	bli	så	stor,	och	det	kan	också	vara	så	att	framkomligheten	

gynnas	av	det	också	på	den	genomgående	trafiken	att	man	bara	har	den	ena	riktningen	omledd.	

Jag	tittar	ju	i	det	här	projektet	på	förutsättningarna	för	att	bygga	en	parallellväg	som	fungerar	för	
omledning	men	också	för	cykeltrafiken.	Då	är	det	ju	omledning	i	en	riktning	som	är	aktuellt.	

Dom	tankarna	har	väl	funnits,	kanske	inte	för	en	genomgående	exklusiv	väg	för	detta,	men	just	i	

detta	projekt	vid	Tranås	såg	vi	inte	den	möjligheten.	Ett	skäl	till	att	vi	inte	gick	vidare	med	en	nybyggd	

parallell	cykelväg	eller	kombinerad	cykelväg/omledningsväg	hade	med	åtgärdskostnader	att	göra.	Vi	

hade	ett	lågt	underlag	för	oskyddade	trafikanter	samtidigt	som	vi	hade	ett	par	dyra	passager,	dels	

över	Svartån,	och	dels	över	södra	stambanan,	där	vi	i	så	fall	varit	tvungna	att	bygga	nya	broar	över.	

Den	kostnaden	gjorde	att	vi	inte	kunde	se	nyttan	med	det.	Det	blev	liksom	för	dyrt.	Det	var	det	

ställningstagande	som	jag	fick	göra	då.	Vi	testade	också	möjligheten	med	andra	finnansiärer,	om	

Tranås	kommun	ville	gå	in	och	bidra	till	den	här	åtgärden.	Dels	till	investeringen	av	en	parallell	gång	

och	cykelväg	och	dels	till	drift	och	underhåll	av	den	när	den	väl	är	byggd,	men	vi	fick	inte	napp	där.		

Tror	du	det	kan	vara	rimligt	med	ett	sådant	upplägg	över	huvud	taget?	

Det	kan	det	säkert	vara,	och	är	trafikmängden	stor	och	cykelunderlaget	betydande	så	närmar	man	väl	

sig	sådana	lösningar	om	det	inte	finns	något	befintligt	omledningsvägnät.	Sen	kan	man	ju	fundera	på	

om	åtgärden	man	ska	göra,	om	vi	håller	oss	till	att	det	är	en	befintlig	väg	som	ska	mötes	separeras,	så	

kan	man	ju	också	tänka	sig	att	man	breddar	befintlig	väg	så	pass	mycket	att	man	får	plats	med	

cyklister.	Kommer	man	upp	på	14m	bredd,	så	kan	man	göra	en	vägren	som	är	acceptabel	för	

oskyddade	trafikanter.	Absolut	ingen	optimal	lösning,	men	ändå	acceptabel.	I	detta	fall	var	det	

väldigt	tajt	sektion	på	bara	12	m	så	där	fanns	ingen	plats	att	måla	en	vägren.	Ett	alternativ	skulle	

kunna	vara	att	bredda	befintlig	väg	och	på	så	vis	lösa	den	biten	än	om	det	inte	är	optimalt.	Även	

förutsättningarna	för	att	utföra	driftåtgärder	blir	bättre	och	bättre	ju	bredare	sektion	man	har.	Men	

absolut	bäst	om	man	kan	jobba	på	ena	halva	själv	och	leda	om	den	trafiken	på	en	annan	väg.	Det	har	

nog	inte	förekommit	i	geografin	kring	oss	här.	Det	hänger	kanske	ihop	med	att	vi	har	förhållandevis	

små	trafikmängder	på	de	vägar	vi	mötes	separerar.	Vi	har	ju	kommit	ner	till	5000-6000	dygnsfordon.	

Kan	man	då	göra	åtgärder	i	lågtrafik	blir	ju	störningarna	begränsade.	Men	går	man	ner	till	södra	

Skåne,	där	har	man	mycket	större	flöden.	Där	har	man	i	utgångsläget	inte	mötesseparerat	i	lika	stor	

grad	som	vi	gjort	här	i	Småland.	Där	kan	det	finnas	vägar	med	15000	fordon	där	man	har	en	icke	

mötesseparerad	9	m	väg.	En	sådan	väg	är	separerad	för	länge	sedan	här	i	Småland.	

Just	under	byggskedet	måste	man	väl	ändå	anlägga	vissa	omledningsvägar?	Det	förekommer	väl?	

Absolut,	går	det	leda	om	på	befintligt	vägnät	gör	vi	nog	det	om	vi	får	tillstånd	från	trafikingenjören.	

Det	är	ju	ofta	en	diskussion	som	kommer	upp	om	vi	inte	gett	den	förutsättningen	i	

förfrågningsunderlaget,	så	är	det	en	diskussion	som	kommer	upp	tidigt	med	entreprenörerna.	De	

trycker	väldigt	hårt	på	det	här	med	arbetsmiljön.	Vi	har	i	våra	föreskrifter	att	vi	i	första	hand	skall	

leda	om	trafiken	och	först	i	andra	hand	sänka	hastigheten	och	med	fysiska	hinder.	Men	jag	skulle	vilja	

säga	att	många	gånger	så	löser	man	det	med	trafiken	på.	Antingen	med	signalreglering	om	det	inte	

går	ha	dubbelriktat,	eller	så	bygger	man	med	dubbelriktat	och	sätter	upp	barriärer.	Och	att	

entreprenören	får	arbeta	bakom	barriären	och	i	princip	inte	använda	den	befintlig	belagda	ytan	utan	

man	får	köra	med	dumprar	i	dikena.	Så	det	var	ju	så	vi	har	gjort	på	195	mellan	Hedenstorp	och	Habo.	

Jag	var	projektledare	för	de	etapperna	där.	Där	var	det	rätt	mycket	trafik	10-12000	fordon	per	dygn.	

Mycket	pendlingstrafik	morgon	och	kväll.	Där	ställde	vi	stora	framkomlighetskrav	med	hög	hastighet	

också,	för	det	var	så	att	det	inte	gick	sänka	hastigheten	hur	mycket	som	helst	för	då	hade	det	korkat	



igen.	Där	hade	vi	70km/h.	Det	i	sin	tur	innebar	att	vi	behövde	ganska	kraftiga	barriärer	för	att	klara	

arbetsmiljön,	dels	för	passerande	trafik,	och	dels	att	de	bakom	kunde	vara	trygga.	Det	var	då	den	

mest	trafikerade	9m	vägen	i	hela	länet.	Så	det	var	en	utmaning.	Vi	hade	en	ganska	hög	

produktionstakt	så	störningstiden	var	komprimerad.	Våran	väghållare	eller	trafikingenjör	som	

ansvarar	för	trafiken	i	systemet	och	säkerheten	ser	helst	att	projektet	klarar	det	inom	befintlig	väg	så	

att	det	inte	påverkar	övrigt	vägnät,	för	det	är	alltid	en	risk	när	man	leder	in	trafik	på	ett	mindre	

vägnät.	Dels	då	de	boende	inte	är	vana	vid	den	trafiksituationen,	och	sen	kan	ju	omledningsnätet	ta	

stryk.	Det	fick	vi	erfara	mellan	Bankeryd	och	Habo.	Vi	hade	en	omledning	under	två	veckor	via	

Mullsjö.	En	riktigt	lång	omledningsväg.	Och	vi	hade	en	skyltad	officiell	omledningsväg	som	var	

anpassad	för	mycket	trafik,	men	det	var	inte	alla	som	valde	den,	utan	man	hittade	lite	småvägar	förbi	

Habo	kyrka	och	så.	Det	var	ju	inte	så	populärt	när	det	kom	mycket	tung	trafik	på	småvägarna.	Detta	

var	ändå	allmänna	vägar,	men	de	boende	var	ju	inte	så	glada	att	få	sådan	trafik.	Det	var	både	en	

otrygghet	och	att	vägarna	fick	en	del	skador	för	att	det	var	så	mycket	trafik,	men	det	är	ju	ett	internt	

problem	i	Trafikverket.	

Om	det	varit	en	enskild	”smitväg”	då?	

Ja,	det	har	ju	naturligtvis	förekommit.	Och	jag	tror	att	har	vi	tydligt	skyltat	en	omledningsväg,	men	

det	är	klart	att	vi	kan	ju	inte	styra	vart	folk	kör.	Men	samtidigt	så	måste	man	nog	ändå	kunna	förutse	

viss	sådan	trafik.	Jag	vet	inte	riktigt	om	Trafikverket	blir	ersättningsskyldig.		

Avslutande	lite	formalia	frågor	främst	om	din	tidigare	roll	som	projektledare	

Jag	arbetade	tidigare	som	projektledare	(i	investeringsprojekt?).	Det	innebär	dels	att	driva	projekten	

enligt	de	internbeställningar	som	man	får,	och	uppfylla	de	mål	som	man	satt	upp	i	beställning	

gällande	tid,	kostnad	och	innehåll,	kvalitet.	Indirekt	att	man	uppnår	de	effekter	som	man	avser	med	

åtgärden.	Just	mötessepareringsåtgärderna	har	varit	väldigt	lönsamma.	Man	har	uppnått	en	hög	

trafiksäkerhetsnivå	till	en	låg	investeringskostnad.	Det	bygger	på	att	det	är	ganska	små	åtgärder	som	

behövts	göras.	På	13m-vägarna	har	åtgärden	varit	väldigt	liten,	i	princip	bara	att	sätta	upp	ett	räcke	i	

mitten.	Det	är	inte	hela	sanningen,	man	har	ju	gjort	sidoområdesåtgärder	också.	Sen	har	man	kunnat	

höja	hastigheten	och	fått	bättre	framkomlighet.	Men	de	oskyddade	trafikanterna	har	inte	varit	

vinnaren	i	detta.	Men	man	har	ändå	sett,	tidigare	i	alla	fall,	att	man	har	fått	ner	dödstalen	så	mycket	

att	det	har	övervägt	det.	

Sen	många	gånger	för	att	uppnå	bäst	lönsamhet	bygger	det	på	att	man	gör	underhållsbeläggning	i	

samband	med	detta.	Det	var	ju	också,	i	Tranåsprojektet,	en	förutsättning	för	att	detta	skulle	vara	bra,	

att	man	kunde	göra	underhållsbeläggningen	samtidigt.	Det	fanns	också	lite	bärighetsproblem	på	

sträckan	som	man	skulle	åtgärda	i	samma	projekt	då.	Så	många	mötessepareringsprojekt	bygger	på	

att	man	slår	ihop	dessa	två	åtgärderna,	som	dels	är	en	underhållsåtgärd	för	beläggningen	och	dels	en	

investeringsåtgärd	som	handlar	om	separeringen.		Sen	när	man	går	in	i	en	investeringsåtgärd	som	

innebär	att	man	går	in	i	vägplan	så	blir	tidplanen	lite	osäker	och	man	får	överklaganden	och	så.		Det	

kan	betyda	att	underhållsbeläggningen	görs	lite	för	sent,	och	beläggningen	gått	ner	sig	lite	för	långt.	

Det	är	en	risk	man	får	ta.	I	Tranåsprojektet	blev	den	här	underhållsåtgärden	försenad	så	man	var	

tvungen	att	gå	ut	ändå	och	göra	vissa	åtgärder	för	att	vägen	skulle	överleva,	för	den	var	så	dålig.	Det	

var	ju	inte	optimalt	i	det	här	fallet,	man	lyckade	inte	tajma	riktigt.	Det	är	mycket	som	ska	klaffa	för	att	

det	ska	bli	riktigt	bra.	När	man	tänker	på	de	här	gamla	13m-vägarna	som	byggdes	på	80-talet	och	

mitten	på	90-talet,	de	har	ju	högpunkten	i	mitten	i	regel.	Vid	trefältsväg	skall	denna	förskjutas	och	

ligga	under	räcket.	Det	gör	man	ju	ofta	med	beläggning.	Därför	är	det	viktigt	att	tajma,	för	om	man	

gör	en	beläggningsåtgärd	och	kommer	något	år	senare	och	ska	sätta	ett	mitträcke,	det	har	ju	

förekommit,	men	då	har	det	varit	mycket	pengar	i	sjön.	



När	kommer	du	som	projektledare	in	i	projektet?	

Redan	i	vägplaneskedet	till	färdig	väg	som	skall	lämnas	över	till	underhåll	för	att	förvalta	och	drifta	

vägen.	Det	är	nog	det	vanligaste	att	projektledare	följer	hela	vägen.	Sen	har	vi	vissa	som	är	

specialister	på	tidiga	skeden	och	andra	på	senare	skeden	där	man	växlar	projektledare.	

Det	här	med	rollen	som	projektledare,	om	jag	ska	försöka	utveckla	det,	men	internt	så	är	det	ju	att	

driva	projektet	med	de	resurser	man	har	till	buds	internt,	alla	specialister,	underhållsavdelning	och	

trafikingenjörer	och	planering.	Att	handla	upp	entreprenörer	och	bevaka	kontrakten	man	har	med	

leverantörer	som	konsulter	och	entreprenörer	när	det	blir	fråga	om	byggande.	Vi	ser	till	att	vi	får	det	

vi	beställt,	vara	kontraktsansvarig.	Det	är	ju	då	en	fördel	om	man	varit	med	under	projektets	historik.	

Sen	har	vi	en	stor	bit	med	alla	intressenter,	andra	myndigheter	och	verk.	Och	markägare	och	andra	

intressenter,	som	man	ansvarar	för	tillsammans	med	markförhandlingspersonalen	då.	Särskilt	i	

byggskedet,	så	kan	det	vara	en	riktigt	tung	del,	det	är	inte	i	alla	projekt	där	markägarna	står	och	

jublar.	Det	kan	vara	ganska	resurskrävande	att	kommunicera	med	fastighetsägare.	Det	är	mycket	

kontaktvägar	och	mycket	kompromisser.	

Ser	man	boende	längs	tänkta	omledningsvägar	som	intressenter	i	projekten?	

Ja,	det	gör	man	nog	om	man	känner	till	det.	Om	det	är	en	förutsättning	för	projektet.	Just	i	Tranås,	

eller	i	Säbydalen,	var	byalaget	genom	LRF	engagerade.	De	kallade	till	informationsmöten	och	var	

angelägna	om	att	deras	förutsättningar	till	jordbruk	inte	skulle	bli	försämrade.	För	det	fanns	ju	stora	

farhågor	med	att	deras	verksamhet	skulle	bli	lidande	då	de	använder	32an	som	transportled	för	sina	

jordbruksmaskiner.	Deras	farhågor	var	att	de	skulle	få	förlängda	transporter	och	försvårat	jordbruk.	

De	var	väldigt	negativa	till	åtgärden.	Men	samtidigt	var	det	ju	något	som	vi	jobbade	väldigt	mycket	

med,	sådana	här	brukningsvägar	vid	sidan	av,	dels	för	deras	säkerhet,	men	också	för	

framkomligheten	på	32:an.	Vi	ville	inte	ha	traktorer	som	körde	och	stoppade	upp	trafiken	och	

förlängde	restiden	för	genomgående	trafik.	Sen	är	det	också	en	konfliktpunkt	när	man	har	

långsamtgående	fordon	på	denna	typ	av	väg.	Likaså	är	alla	korsningar	konfliktpunkter,	så	man	vill	ju	

städa	undan	så	många	åkerinfarter	som	möjligt.	Man	löste	det	med	parallella	vägar,	både	befintliga	

och	nya.	Man	kopplade	ihop	befintliga	vägar	med	nya	brukningsvägar.	Här	kombinerade	man	det	

även	med	GC-väg.		

	

(Vi	tittar	på	planer	från	Tranås	projektet)	

	

Vad	är	din	nuvarande	titel?	(för	formalia)	

Jag	är	mät-	och	kartspecialist,	i	investeringsverksamheten.	I	princip	alla	investeringsprojekt	hanteras	

kartor	och	terrängunderlag	i	någon	form.	Markmodeller	och	3d-modeller	av	befintligheten.	Då	är	det	

min	uppgift	att	vi	har	tillräckligt	god	kvalitet	i	detta	material.	Att	kraven	vi	har	följs	av	våra	

leverantörer.	Och	även	att	formulera	kraven.	Allt	för	att	vi	ska	kunna	projektera	och	bygga	med	den	

precision	som	vi	vill	ha.	Det	är	både	på	väg	och	järnväg,	med	lite	olika	regelverk.	

	



Bilaga	7	Intervju	Andreas	Melin,	Räddningstjänsten	Jönköpings	
Kommun	
	

Sammanfattning	
Andreas	har	en	bakgrund	som	brandman	och	arbetar	idag	som	brandmästare	med	fokus	på	operativt	

trafikolycksarbete	och	arbetar	också	med	att	förebygga	trafikolyckor	tillsammans	med	kommun	och	

Trafikverket.		

Grundtanken	vid	MLV	är	att	vi	alltid	ska	nå	fram	till	olycksplatsen.	Detta	säkerställs	redan	vid	

utlarmningen,	då	vi	skickar	en	räddningsinsats	från	vardera	håll	på	sträckan.	Då	kan	vi	nå	fram	än	om	

vägen	är	blockerad	av	stillastående	fordon.	

Överlag	är	det	väldigt	ovanligt	att	räddningstjänsten	inte	kommer	fram,	det	går	att	lirka	sig	förbi.	

Fördröjningar	kan	uppstå,	men	då	kommer	styrkan	från	andra	hållet	fram	och	kan	påbörja	

räddningsinsatsen.	De	har	också	möjlighet	att	kapa	eller	lägga	ner	räcket	eller	vajern,	något	som	

Andreas	dock	aldrig	varit	med	om.	Det	sker	i	stort	sett	inte.	

De	olyckor	som	inträffar	längs	MLV	är	ofta	av	mildare	art	där	fordon	kört	in	i	räcket.	Ofta	kan	bilar	då	

fortfarande	passera.	

Räddningstjänsten	har	en	rutin	om	arbete	på	väg	för	att	säkerställa	arbetsmiljön.	Man	har	en	

buffertenhet	som	alltid	larmas	ut	till	trafikolyckor.	Det	är	en	tankbil	som	väger	minst	7,5	ton	och	har	

extra	skyltar	som	varnar	trafikanterna.	Sen	har	de	också	möjlighet	att	stänga	av	vägen	om	det	

behövs.	Det	görs	egentligen	av	två	anledningar,	antingen	att	arbetet	med	räddning	är	så	omfattande	

att	vi	inte	kan	avvara	personal	att	hålla	koll	på	trafiken	eller	att	de	drabbade	fordonen	står	så	illa	till	

att	det	i	praktiken	är	omöjligt	att	ha	passerande	trafik.	Överlag	försöker	vi	dock	hålla	vägen	öppen	

om	än	med	begränsad	framkomlighet.	Trafiken	på	motstående	sida	om	vajern	berörs	i	dagslägen	

inte,	utan	tillåts	passera.	Man	har	dock	insett	faran	med	att	arbeta	nära	vajern	med	trafik	på	andra	

sidan.	

En	parallellväg	skulle	räddningstjänsten	definitivt	ha	nytta	av	ibland,	än	om	Andreas	inte	ser	något	

jättebehov,	de	kommer	fram	ändå.	Men	vis	exempelvis	större	olyckor	skulle	det	vara	en	fördel	att	

kunna	leda	bort	trafiken	och	kunna	arbeta	i	lugn	och	ro	med	vetskapen	att	trafiken	ändå	flyter	på.	

Vid	en	olycka	ansvarar	räddningstjänsten	för	att	skydda	liv	och	egendom.	När	detta	är	klart	lämnas	

ansvaret	över	till	driftsentreprenören	och	bärgaren.	Men	ofta	får	de	stå	kvar	i	väntan	på	dessa	för	att	

varna	trafikanterna.	

Intervjun	i	sin	helhet	
Andreas	har	en	bakgrund	som	brandman	och	arbetar	idag	som	brandmästare	med	fokus	på	operativt	

trafikolycksarbete	och	arbetar	också	med	att	förebygga	trafikolyckor	tillsammans	med	kommun	och	

Trafikverket.	Operativt	är	jag	insatsledare	och	befäl	vid	insatser.	Här	inne	har	jag	en	roll	som	

handläggare	i	förebyggande	frågor.	

Vi	samarbetar	med	Trafikverket	dels	i	en	förebyggandegrupp	och	sen	i	en	”hinderfri	väg”-grupp	där	

även	Sveriges	Radio	och	assistanskåren	sitter	med,	just	för	att	vi	skall	prata	samma	språk	när	det	

gäller	vem	som	ska	göra	vad	vid	omledningar	och	sånt.	Jag	är	ny	i	den	gruppen	så	jag	har	inte	hunnit	

bilda	mig	en	uppfattning	om	allt.	Men	mest	en	grupp	för	att	vara	en	part	i	mål.	



Tillfrågas	ni	vid	nya	dragningar,	så	att	arbetsmiljön	blir	bra	för	er	och	så?	Inte	gällande	arbetsmiljön,	
utan	om	vi	blir	tillfrågade,	så	är	det	av	framkomlighestskäl.	Vi	kan	kontrollera	arbetsmiljön,	så	att	vi	
kan	känna	oss	trygga	på	vägen.	Utan	det	handlar	mer	om	framkomlighet.	Vi	har	i	alla	fall	fått	
information	om	2+1-vägen	skall	utformas.	Jag	vågar	inte	uttala	mig	om	hur	mycket	vi	kan	påverka,	
men	vi	har	i	alla	fall.	

Hur	sköts	räddningsarbeten	vid	olyckor	på	mötesfria	landsvägar?	(Delvis	också	vid	passage	av	
mötesfria	sträckor	vid	utryckning	till	adress	bortom	denna	sträcka)	Hur	fungerar	
framkörningen	vid	ev.	köbildning?	

Grundtanken	på	mötesfria	vägar	är	att	vi	alltid	ska	nå	fram.	Med	andra	ord	har	vi	lagt	en	nivå	redan	
på	utlarmningen.	Att	vi	vill	ha	en	räddningsinsats	från	västra	hållet	och	en	från	östra	om	det	är	en	
öst-västlig	väg.	Så	vill	alltid	nå	fram	även	om	en	riktning	är	alldeles	fullknökad	med	bilar,	så	kan	
åtminstone	en	styrka	nå	fram	och	bedriva	räddningsinsats.	Så	är	det	uttänkt	redan	innan	larmet	har	
skett.	Det	kan	vara	från	en	annan	kommun,	eller	så	kör	vi	runt	en	annan	väg	med	ena	styrkan.	Vi	kan	
dela	upp	oss	eftersom	vi	har	många	bilar	och	mycket	folk	i	tjänst.	Men	det	finns	avtal	med	andra	
stationer.	Allt	som	vi	behöver	för	en	räddningsinsats	kan	vi	springa	fram	med,	så	det	påverkar	
egentligen	inte	att	vi	står	på	fel	sida	vägen.	Fordonet	i	sig	är	inte	nödvändigt	fullt	ut.	

Drar	ambulansen	dubbla	styrkor	också?	

Nej,	de	har	inga	extra	rutiner,	utan	de	förlitar	sig	på	att	kommer	röda	bilar	fram	så	kommer	vi	fram.	
Sen	kan	vi	prata	över	radion.	Att	leda	in	en	ambulans	från	fel	håll	kan	vi	göra	under	kontrollerade	
former.	Bara	vi	vet	att	trafiken	är	stoppad.	De	skickar	så	många	ambulanser	som	behövs.	

Händer	det	att	ni	behöver	kapa	vajer	eller	räcke?	

Jag	h	ar	aldrig	varit	med	om	det	under	min	karriär.	Jag	vet	att	de	har	slakat	vajern	nån	gång	i	
göteborgsbacken.	Men	jag	har	aldrig	varit	med	om	det,	det	är	inte	jättevanligt.	Vi	har	en	
övningsbana,	men	vi	har	inte	behövt	det	skarpt.	

Vi	kommer	fram	till	olycksplatsen,	men	det	händer	ju	att	en	styrka	hamnar	i	kön.	Det	händer,	men	
väldigt	sällan,	känner	vi	att	vi	blir	fast.	Vi	kommer	fram,	folk	tänjer	på	vägrenen,	det	går	lirka	sig	förbi.	
Jag	har	kollat	med	kollegor	om	det	hänt	att	vi	fått	stopp	på	2+1-väg.	Och	ingen	har	känt	att	det	blivit	
stopp.	Visst	det	har	hänt	att	vi	blivit	fördröjda,	men	inte	att	vi	fått	ge	upp.	Vägbanorna	är	smala,	men	
vi	har	ju	inte	totalsmällarna	längre.	Vi	har	att	bilarna	gått	in	i	räcket,	och	står	nästan,	även	den	
kommer	bilarna	förbi.	Jag	har	inte	upplevt	att	vi	har	ett	jätteproblem	med	vägarna	att	vi	inte	kommer	
fram.	Men	fördröjda	händer	det	att	vi	blir.	

Hur	säkerställs	arbetsmiljön	vid	olika	typer	av	arbeten?	Avstängningar	i	högre	utsträckning	
än	”vanlig	väg”?	Påverkas	trafiken	annorlunda?	

Vi	har	en	författad	rutin	om	arbete	på	väg.	Sen	har	vi	våra	tunga	fordon.	Vi	har	beslutat	om	en	
buffertenhet	som	skall	stå	och	i	värsta	fall	och	ta	upp	en	smäll.	Den	skall	väga	7,5	ton.	De	larmas	alltid	
på	trafikolyckor.	Som	en	TMA	men	utan	fjäder,	det	är	ju	egentligen	en	tankbil	fast	med	extra	skyltar.	
Men	det	är	inte	förlåtande	att	köra	in	i	den.	Denna	skall	föregås	av	tidig	varning	i	form	av	bloss.	

Sen	kan	vi	ju	stänga	av	vägen	helt.	När	vi	stänger	av	vägen	helt	är	det	av	två	orsaker.	Dels	att	vi	vill	
skapa	oss	en	bild	av	läget,	om	vi	har	en	klippning	där	någon	sitter	fast	och	vi	inte	kan	avvara	någon	
som	håller	koll	på	trafiken,	då	kanske	vi	stänger	av	och	alla	arbeta	med	insatsen.	Det	andra	scenariot	
är	att	det	är	en	olycka	där	bilen	ligger	så	illa	till	att	vi	måste	stänga	av,	för	det	är	ingen	som	kommer	
förbi	ändå.	Men	är	inte	räddningsarbetet	så	krävande	och	vi	har	personal	som	kan	hålla	koll	på	



trafiken	och	det	finns	plats	på	vägbanan	så	arbetar	vi	oftast	med	en	delvis	avstängd	vägbana	där	vi	
låter	de	som	kan	rulla	förbi.	Vi	rullar	ut	farthinder	och	så	för	att	få	ner	hastigheten.	

Hur	är	det	med	trafik	på	andra	sidan	vajern	då?	

Vi	har	slagits	av	att	vi	står	vid	vajern	och	känner	oss	säkra,	det	är	en	högst	relevant	fråga.	Vi	har	
koncentrerat	på	den	väghalva	vi	arbetar	i,	men	vi	bör	nog	hastighetssänka	den	andra	sidan.	Men	
motstående	sida	stänger	vi	sällan	av	om	den	inte	är	påverkat	av	fordonet.	Efter	en	incident	i	vintras	
har	vi	börjat	fundera	i	dessa	banor	att	vi	kanske	måste	hastighetssänka	andra	sidan	också.	Inte	
stoppa,	men	varna.	Men	inte	stänga	av,	vi	ser	vägen	som	samhällsnyttig	och	kan	vi	låta	trafiken	rulla	
sparar	vi	pengar	åt	samhället.	Dessutom	har	2+1-vägarna	gjort	att	de	olyckorna	med	fastklämda	har	
vi	nästan	aldrig.	Det	handlar	nu	mest	om	att	varna	trafikanter	och	vänta	på	bärgare.	

Hur	skulle	man	redan	i	projekteringsstadiet	av	en	ny-/ombyggnad	av	MLV	bättre	kunna	
underlätta	för	framtida	räddningsarbete	och	framkörning	(bortsett	från	rena	
olycksförebyggande	åtgärder)?	Är	räddningstjänsten	delaktig	som	intresseägare	i	utredning	och	
projekteringsfasen	vid	större	vägprojekt?	

Det	är	vi,	men	visst	skulle	det	hjälpa	om	det	fanns	fler	fast	omledningsmöjligheter,	då	har	vi	
säkerställt	vår	arbetsmiljö.	Så	visst	finns	det	förtjänster	både	vad	gäller	att	ta	sig	fram	och	arbeta	
säkrare.	

Om	en	parallell	sidoväg	fanns	längs	den	mötesfria	landsvägen,	hur	skulle	den	kunna	
användas	för	dels	räddningsarbetet	och	dels	framkörningen?	Vilka	krav	skulle	ställas	på	
denna	väg?	Hur	bör	en	sådan	väg	utformas	för	att	uppfylla	de	funktioner	som	eftersträvas?	

Det	är	i	båda	avseenden,	att	vi	i	framkomlighet	kan	välja	den	vägen	som	alternativ	sista	köbildningen.	
Det	beror	ju	på	intervallet	på	accessvägarna.	Definitivt	skulle	vi	ha	nytta	av	den	ibland	än	om	jag	inte	
ser	något	jättebehov,	vi	kommer	ju	fram	ändå.	Det	händer	att	vi	kommer	fram	som	första	styrka	än	
om	det	är	lite	kö.	Men	däremot	vid	stora	olyckor	skulle	det	vara	en	fördel	att	bli	helt	trafikrena	och	
känna	ändå	att	det	flyter	på.	Att	kunna	jobba	i	lugn	och	ro.	Om	det	är	en	olycka	med	tung	trafik	blir	
det	ofta	totalstopp,	och	då	är	det	driftsentreprenören	som	har	den	svåra	uppgiften	att	hitta	en	
omledningsväg.	Det	kan	ta	15	timmar	att	bärga	en	lastbil,	det	är	inte	ovanligt.	

När	kommer	driftsentreprenören	in	i	bilden	vid	olyckor?	

När	det	inte	längre	är	ett	räddningsbehov,	chauffören	är	ute	och	bilen	ligger	på	sidan.	Vi	tömmer	
tanken	på	diesel,	sen	är	vi	egentligen	klara.	Men	vi	får	stå	kvar	och	varna	trafiken	tills	trafikverket	
kommer	med	sina	TMA	så	får	vi	stå	kvar	och	blåblinka	för	att	inga	följdolyckor	skall	ske.	Men	när	det	
är	en	bärgning	som	vi	ser	att	de	kommer	ta	tid	informerar	inre	befäl	och	de	kommer	ut.	Vi	vill	lämna	
så	fort	vi	kan.	Egendom	och	liv	sköter	vi,	sen	är	det	inte	kommunal	räddningstjänst.	Men	vi	kan	inte	
lämna	förrän	de	kommer.		
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1 Inledning
I Region Sydöst görs under 2002-2003 en stor satsning på mötesfria vägar. Dessa vägtyper
innebär förändrade krav på drift- och underhållsåtgärder. Även kostnaderna för drift och
underhåll förändras.

Under år 2000 uppsattes mitträcke på flera sträckor i regionen. Denna rapport försöker belysa
vad som hittills gett försvårat drift och underhåll utifrån tidigare ställda standardkrav, vilka
förändrade krav som ställts på drift och underhåll samt vilka förändrade kostnader som
erhållits på de hittills genomförda objekten.

2 Fakta om objekten
Här beskrivs objekten översiktligt för att få en uppfattning om förhållandena på sträckan.

2.1 E4, Ljungby – Toftanäs
Öppnad för trafik: november 2000
ÅDT: 7585 f/d (1998)
Tung trafik: 2020 f/d (27 %)
Vägbredd: 13 m
Sektion: V1,0  K3,25  K3,0  M1,25  K3,5  V1,0
Sektionen förändrad juli 2001 till: V1,0  K3,25  K3,0  M1,25  K4,0  V0,5
Längd: 31 km
Motortrafikled
Hastighet: 90 km/tim
Tidigare sektion: 13-metersväg med breda körfält.

2.2 E22, Karlshamn Ö - Bräkne-Hoby
Öppnad för trafik: december 2000
ÅDT: 6570 f/d (1998)
Tung trafik: 760 f/d (12 %)
Vägbredd: 13 m
Sektion: V0,75  K3,25  K3,25  M1,25  K3,75  V0,75
Räcket är monterat excentriskt med 0,5 m till tvåfältsdelen och 0,75 m till enfältsdelen.
Längd: 17,3 km
Motortrafikled
Hastighet: 90 km/tim
Tidigare sektion: 13-metersväg med breda vägrenar.

2.3 E22, Söderåkra – Hossmo
Öppnad för trafik: december 2000
ÅDT: ca 4000 (2001)
Tung trafik: 400 (10 %)
Vägbredd: 14 m
Sektion: V0,75  K3,25  K3,25  M2,25  K3,75  V0,75
Längd: 30,3 km
Motortrafikled
Hastighet: 110 km/tim
Sträckan är nybyggd.



2001-12-14

4(11)

2.4 Väg 40, Haga – Hedenstorp
Öppnad för trafik: juni 2001
ÅDT: 14200 f/d (1998)
Tung trafik: 2410 f/d (17 %)
Vägbredd: 14,6 m
Sektion: 2+2 – väg, V0,4  K3,25  K3,0  M1,2  K3,0  K3,25  V0,4
Längd: 3,5 km
Hastighet: 90 km/tim uppför, 70 km/tim nerför
Tidigare sektion: Stigningsfält uppför backen samt ett vanligt körfält med bred vägren nerför.

2.5 Väg 23, Skåne läns gräns - Älmhult
Öppnad för trafik:
ÅDT: 4750 f/d (1998)
Tung trafik: 710 f/d (15 %)
Vägbredd: 13,0 m
Sektion: V0,5  K3,25  K3,25  M1,25  K3,75  V1,0
Längd: ca 3 km
Hastighet: 90 km/tim
Tidigare sektion: 13-metersväg med breda körfält.

2.6 E22, Mörrum V – Karlshamn Ö
Öppnad för trafik: september 1998
ÅDT: 8880 f/d (1998)
Tung trafik: 950 f/d (11 %)
Vägbredd: 13,0 m
Sektion: Målad 2+1 väg, V0,75  K3,75  K3,5  K3,75  V1,25
Längd: 12,9 km
Motortrafikled
Hastighet: 90 km/tim
Tidigare sektion: 13-metersväg med breda vägrenar.

2.7 Fakta om objekten, sammanställning
Objekt ÅDT Tung trafik Vägbredd Längd Hastighet
E4, Ljungby – Toftanäs 7585 f/d 2020 f/d 13 m 31 km 90 km/h
E22, Karlshamn Ö - Bräkne-Hoby 6570 760 13 17,3 90
E22, Söderåkra – Hossmo 4000 400 14 30,3 110
Väg 40, Haga – Hedenstorp 14200 2410 14,6 3,5 70, 90
Väg 23, Skåne läns gräns - Älmhult 4750 710 13 3 90
E22 Mörrum V- Karlshamn Ö 8880 950 13 12,9 90

3 Förändrade funktionskrav och andra krav
Här beskrivs vilka drift och underhållskrav som har förändrats med anledning av
ombyggnaden till 2+1-väg.

3.1 E4, Ljungby – Toftanäs
Vägutrustning
Reparation av mitträcke ska utföras snarast efter att entreprenören fått kännedom om skadan.
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3.2 E22, Karlshamn Ö - Bräkne-Hoby
Allmänt
Oförändrade funktionskrav förutom att driftarbeten på enfältssträckor ska utföras under
lågtrafiktid (20.00-06.00). Vid tidskrävande arbete på enfältssträckor krävs omledning av
trafiken.
Vinterväghållning
Ombyggnaden till 2+1 medför att kravet på A2 ställs på en bredare yta än tidigare, 10,25 m
mot tidigare 7,5 m.

3.3 E22, Söderåkra – Hossmo
Allmänt
Väghållaren ställer krav på sopning/dammsugning av ytan under och intill mitträcket en gång
per år.

3.4 Väg 40, Haga – Hedenstorp
Vinterväghållning
Vinterväghållningen på Jönköping kommuns vägar, anpassas vid omledningstillfällen.
Belagd väg
Renspolning/sopning av vägbana vid/under mitträcke tillkommer vid två tillfällen per år.
Vägutrustning
Tillsyn av vägvisning vid omledningsslinga.

4 Erfarenheter av utförande av DoU-åtgärder
Här beskrivs vilka förändringar i utförandet av drift och underhåll som har skett pga
ombyggnaden till 2+1-väg. Dvs vilka svårigheter som har uppstått pga åtgärden.

4.1 E4 Ljungby – Toftanäs
Allmänt
Omledningsvägnätet har använts vid 5-6 tillfällen samtliga vid trafikolyckor. Vid ett tillfälle
monterade polisen ner mitträcket på en kortare sträcka och dirigerade förbi trafiken på
platsen.
På enfältsdelarna görs alla planerbara underhållsåtgärder under lågtrafiktid vilket på denna
sträcka infaller endast under natten mellan lördag och söndag.
Vinterväghållning
För att klara standarden krävs ytterligare två resurser. En av dessa hade ej behövts om
driftvändplatser byggts där så erfordras enligt entreprenören. Den befarade ökningen av
saltförbrukningen har uteblivit, snarare har förbrukningen varit lägre än för jämförbara
sträckor, 6,9 ton/km jämfört med 11,7 ton/km. Antalet timmar med plogning/saltning har
dock ökat något troligen beroende på att inriktningen har varit att sätta in åtgärder snabbare än
tidigare. Vid tandemkörningen ligger de båda bilarna tätare inpå varandra än på motorväg pga
att de inte vill ha in trafik emellan sig eftersom sektionen är så smal. Detta innebär
tillsammans med närheten till mitträcket att det är jobbigt att köra väghållningsfordonen. Vid
ett tillfälle lyckades driftentreprenören på E4 vid Ljungby fastna med tre väghållningsfordon i
samma kö vid en trafikolycka. En lärdom är således att inte ha alla resurser på samma
delsträcka.
Belagd väg
Trumrensning gjordes på alla platser precis före ombyggnaden till 2+1 väg, vilket medfört att
denna typ av arbete ännu inte behövts.
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Bro
Tvättning av broar har ej genomförts alls på enfältsdelarna. Detta ska dock göras redan nästa
år. Inga problem har dock uppstått ännu på grund av detta. Besiktning och inspektion av broar
görs olika beroende på förutsättningarna på platsen.
Sidoområde
Slaghacksarbete gjordes genomgående före ombyggnaden. Detta har dock behövts redan
vilket är svårt på enfältsdelarna, vilket medfört att arbetet gjorts manuellt. Väghållaren har
accepterat en något lägre standard på enfältsdelarna.
Vägutrustning
Antalet påkörningar på mitträcket är hittills 110 st (0,30 st/km och månad), varav 85 st (0,34
st/km och månad) skedde före ommålningen av enfältsdelen juli 2001 samt 25 st (0,20 st/km
och månad) efter ommålningen. Flest påkörningar sker av lastbilar på enfältssträckorna. Vid
90 procent av alla påkörningar får väghållaren aldrig reda på vem som körde på räcket.
Entreprenören har två man extra på jour med uppgift att laga mitträcket efter påkörning.
Kantstolpstvätt utförs med samma fordon som på motorvägssträckorna.
Sidomarkeringsskärmarna på mitträcket tvättas ej lika ofta som kantstolpar och räckesreflexer
på sidoräcken eftersom dessa inte blir lika smutsiga.

4.2 E22 Karlshamn Ö - Bräkne-Hoby
Allmänt
Omledning av trafiken har inte skett vid något tillfälle. Kapaciteten för olika arbetsmoment
sjunker pga förbisläpp av trafik och ökad spilltid.
Vinterväghållning
För att klara A2 standarden krävs ytterligare en resurs med plog/salt samt en lastmaskin. Den
totala ytan körfält har ökat medan ytan vägren minskat ordentligt. Detta har medfört att
tandemkörning krävs vid plogning av 2+1 vägen vilket inte behövdes tidigare med breda
vägrenar. Vid saltning körs liksom tidigare i båda riktningar. Ökad saltåtgång pga ökad
spridningsbredd.
Sidoområde
För att klara kraven på slåtter krävs manuell röjning på vissa delar av enfältssträckorna.
Vägutrustning
Första halvåret fanns höjd beredskap med två man i jour för reparation av mitträcket.
Kostnaden uppgick till 6500 kr/vecka. Det avslutades efter sex månader efter att antalet
påkörningar var lägre än förväntat. Antalet påkörningar på mitträcket är hittills 21 st (0,11
st/km och månad). Kantstolpstvätt och vägmärkestvätt krävs oftare än tidigare eftersom
trafiken går närmre dessa än förut.

4.3 E22 Söderåkra – Hossmo
Allmänt
Beställaren ställer inga speciella krav på utförandet utan ordinarie funktionskrav gäller. Det
ligger helt och hållet på entreprenören att utföra respektive underhållsåtgärd så att
funktionskraven klaras. Omledning respektive överledning har inte genomförts vid något
tillfälle. Omledningsvägvisning finns dock förberedd.
Vinterväghållning
För att klara standarden A2 utmed sträckan krävs en halv resurs extra samt två lastmaskiner.
Vägutrustning
Rengöringen av ytan under och intill mitträcket görs en gång per år mha en ”dammsugare”.
Antalet påkörningar på mitträcket hittills är två stycken (0,01 st/km och månad).
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4.4 Väg 40 Haga – Hedenstorp
Allmänt
Omledning av trafik; I första hand förbiledning på motsatt körfält och i andra hand omledning
på förberedd slinga på Jönköpings kommuns vägnät.
Vinterväghållning
Tvättning av kantstolpar/räckesreflexer ska efter ombyggnaden kunna göras både till höger
och vänster om ”tvättfordonet” till skillnad från tidigare då endast höger sida krävdes. Detta
innebär nya krav på tvättfordonet.
En extra plogresurs med ”smal plog” och sandspridare har tillkommit. Den smala plogen ska
kunna ta sig förbi stillastående lastbil. Sandspridare är effektivare för att hjälpa stillastående
fordon igång.
Belagd väg
Renspolning/sopning av vägbana vid/under mitträcke uppskattas till att behövas vid två
tillfällen per år.
Vägutrustning
Ett ytterligare trafikledningsbudskap med TMA krävs vid överledning till motsatt körbana.

4.5 Beläggning
Kostnaderna för underhåll av beläggningar förändras vid ombyggnad till 2+1-vägar. I VTI:s
”Utvärdering av alternativ 13 m väg” gjordes en bedömning av kostnadsförändringarna vilken
visade att underhållskostnaden var något billigare än andra 13 m sektioner, undantaget
trafikomläggningar. I stora drag kan 2+1-vägens enfältsdel jämföras med en 9-metersväg och
tvåfältsdelen med motorväg.

Påkänningarna på beläggning och vägkropp ökar troligen. Orsakerna är bla ökad spårbildning
på grund av mer spårbunden trafik speciellt vid sektioner med både sidoräcken och mitträcke.
Snabbare utmattning och ökade deformationer pga koncentrerad belastning av tunga fordon
samt trafik nära beläggningskant kan också ge förändrat underhåll.

Spårbildningen delas in i slitagespår och bärighetsspår. På vägar med ÅDT över 4000 f/d är
normalt spårslitaget avgörande. Dock kan bärighetsproblem på tex vägrenar innebära ökade
bärighetsspår, speciellt då den tunga trafiken flyttas ut på vägrenen. Vilket som blir
dimensionerande kommer troligen att variera mellan olika objekt beroende på vägens
uppbyggnad.

Enkla studier i regionen visar att spårbildningen på 13-metersvägar med breda körfält är
mindre än hälften av spårbildningen i motorvägens K1, vid jämförbara förhållanden. Enligt
ovanstående resonemang att spårbildningen på 2+1-väg kommer att likna motorväg respektive
9-metersväg ökar spårbildningen till den dubbla vid 2+1 jämfört med 13 m med breda körfält.
Vid underhållsbeläggning är åtgärdsbredden på motorväg, 13-metersväg med breda körfält
och 2+1-väg densamma ca 4,5 meter.

Kostnadsförändringarna beroende på förändrat beläggningsunderhåll med anledning av
mitträcket uppskattas av Region Sydöst till ca 50 000 – 70 000 kr/km/år.

4.6 Trafikmätningar
Trafikmätningar på vägar med mitträcke mäts i bådas riktningarna. Dvs en slang på
enfältsdelen och en slang på tvåfältsdelen. Mätningen bör utföras där väghållaren byggt ut
någon form av ficka på enfältsdelen. Om ficka saknas måste trafiken stoppas/ledas om vid
arbetet. Ett annat alternativ kan vara att ställa krav på annan metod vi trafikmätning.
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I Region Sydöst anläggs normalt en ”ficka” på enfältssträckorna. Dessa kan lämpligen
användas vid trafikmätningar.

På sträckan E4 Ljungby – Toftanäs finns inga ”fickor” vilket medför att trafikmätningar måste
utföras även från enfältssträckan. Således krävs tung avstängning med TMA vid varje tillfälle.
Kostnaderna för den tunga avstängningen uppgår till ca 5000 kr per tillfälle. Omfattande
mätningar görs vart fjärde år på huvudvägnätet och däremellan endast vid ett fåtal tillfällen.

4.7 Bro
Vid broinspektioner samt drift och underhållsåtgärder på broar kan det vid vissa tillfällen vara
nödvändigt att leda över eller leda om trafiken. Detta medför dock inga större
kostnadsförändringar.

5 Förändrade kostnader
Kostnadsökningarna för drift och underhåll har förändrats på följande sätt.

5.1 E4, Ljungby – Toftanäs
Allmänt
Merkostnaden pga extra arbete under lågtrafiktid uppgår till ca 70 000 kr per år.
Vinterväghållning
Kostnaden för två extra resurser uppgår till 484 000 kr per år plus en rörlig del på 80 000 kr
per år.
Sidoområde
Ev kan kostnaderna för slaghack öka något beroende på att manuellt arbete krävs på vissa
platser. Uppskattad kostnadsökning är 10 000 kr/år.
Vägutrustning
Kostnaderna för lagning av mitträcket uppgår till i medeltal ca 10 000 kr per påkörning.
Väghållarens del av dessa kostnader uppgår till ca 4000 kr per påkörning, dvs ca 440 000
kr/år. Kostnaden för två man i jour för räckeslagning kostar 447 000 kr per år. DoU-kostnaden
för mitträcket uppskattas till 10 000 kr/år för inspektion och kontroll. Samt ca 300 000 kr/år i
långsiktigt utbyte. DoU-kostnaden för vägmarkering bedöms snarare minska än öka pga att
linjerna trafikeras i mindre utsträckning.
Ett vägmärke kostar ca 18 kr/år att underhålla. Bedömd kostnadsökning för DoU av
vägmärken är ca 3000 kr/år.
Summa kostnadsökning
ca 1 800 000 kr/år, dvs 58 000 kr/år och km.

5.2 E22, Karlshamn Ö - Bräkne-Hoby
Allmänt
I samband med ombyggnaden till 2+1 infördes även krav på TMA-skydd. Ett av dessa kan
antas föranledas av ombyggnaden, kostnad ca 133 000 kr per år, inkl trafikledningsbudskap.
Kostnadsökning beroende på arbete under lågtrafiktid är ca 50 000 kr/år.
Vinterväghållning
Merkostnaden för att klara oförändrad vinterstandard A2 uppgår till ca 330 000 kr per år för
vinterorganisation samt 210 000 kr i reglerbar del.
Sidoområde
Ev kan kostnaderna för slaghack öka något beroende på att manuellt arbete krävs på vissa
platser bakomräcken och vid trafikplatser. Uppskattad kostnadsökning är 5 000 kr/år.
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Vägutrustning
Kostnaden för lagning av mitträcket uppgår till ca 4000 kr per tillfälle för väghållaren, dvs ca
85 000 kr/år. Antalet räckesreflexer och vägmärken har ökat betydligt vilket kommer att
medföra ökade kostnader. Uppskattad kostnad är ca 2000 kr/år. DoU-kostnaden för mitträcket
uppskattas till 5 000 kr/år för inspektion och kontroll. Samt ca 170 000 kr/år i långsiktigt
utbyte. DoU-kostnaden för vägmarkering bedöms snarare minska än öka pga att linjerna
trafikeras i mindre utsträckning.
Summa kostnadsökning
ca 900 000 kr/år, dvs 53 000 kr/år och km.

5.3 E22, Söderåkra – Hossmo
Allmänt
Ökningen av kostnaderna föranlett av entreprenörens ökade andel arbete under lågtrafiktid
bedöms till ca 30 000 kr/år.
Vinterväghållning
Den ökade kostnaden för vinterväghållning föranleds av de extra resurserna. Kostnad 224 000
kr pga vinterorganisation samt 235 000 kr reglerbar del.
Belagd väg
Rensopning av vägbana vid/under mitträcke med dammsugare en gång per år ca 20 000 kr/år.
Vägutrustning
Lagning av mitträcket vid två tillfällen ca 5000 kr. Extra tvätt av reflexer på mitträcket ca 20
000 kr/år. DoU-kostnaden för mitträcket uppskattas till 10 000 kr/år för inspektion och
kontroll. Samt ca 300 000 kr/år i långsiktigt utbyte. DoU-kostnaden för vägmarkering bedöms
snarare minska än öka pga att linjerna trafikeras i mindre utsträckning.
Summa kostnadsökning
ca  845 000 kr/år, dvs  28 000 kr/år och km.

5.4 Väg 40, Haga – Hedenstorp
Allmänt
Uppskattat antal omledningstillfällen per år, 2 ggr á 20 000 kr 20 000 kr/år
Vinterväghållning
Oförändrad A2-standard innebär en extra man i jour 156 000 kr/å
En extra plog/sandresurs, engångskostnad 47 986 kr, årlig kostnad 150000 kr/år 393 443 kr
Tvättning av kantstolpar/reflexer inkl. nytt tvättaggregat 70 000 kr/år
Rörlig del vinter, 200 tim á 1000 kr 200 000 kr/å
Belagd väg
Renspolning/sopning av vägbana vid/under mitträcke, 2 ggr/år 86 000 kr/år
Vägutrustning
Ett extra trafikledningsvagnsbudskap 66 000 kr/år
Ett extra TMA 55 000 kr/år
Montering TMA, engångskostnad 50 000 kr
Verifiering och funktionskontroll av omledningsvägvisning 10 000 kr/år
Reparation av mitträcke, uppskattat till 20 st/år á 2000 kr 40 000 kr/år
Summa kostnadsökning
Engångskostnad 97 986 kr
Årlig merkostnad 853 000 kr/år, dvs ca 240 000 kr/år och km.
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6 Resultat

6.1 Allmänt
Materialet som använts har haft varierande kvalitet vilket innebär att resultatet är en
fingervisning om varåt det lutar och ingen absolut sanning. Tex har objekten inte funnits till
så länge att vinterkostnaderna kan slås ut på flera år utan endast vintern 2000-2001 ligger som
grund.

6.2 Behov av förändrade funktionskrav och andra krav
Allmänt
Objekten hanterar frågan om arbete under lågtrafiktid olika. Det bör vara ett krav från
väghållaren att arbeten som hindrar trafiken att komma förbi platsen ska utföras under
lågtrafiktid. Behovet av permanent omledningsvägvisning varierar. Hittills har
omledningsvägnätet nyttjats mycket sällan varför det kan diskuteras om behovet verkligen är
större än tidigare.
Vinterväghållning
Inget behov av ökade krav på den ombyggda sträckan. Däremot ska driftentreprenören vid
omledningstillfällen tillfälligt höja vinterstandarden på eventuellt omledningsvägnät.
Vägutrustning
Lagning av mitträcke bör göras snarast efter påkörning om räckets funktion ej är godtagbar
eller om delar av vägräcket kan orsaka fara för trafikanterna. Driftentreprenören bör föra
någon form av liggare över räckespåkörningar. Entreprenören ska kontinuerligt verifiera
inspänningskrafter i stållineräcken.

6.3 Förändrade kostnader
Allmänt
Merkostnad med anledning av arbete under lågtrafiktid ligger på mellan 1000 – 3000
kr/år/km.
Vinterväghållning
Merkostnad vinter ligger på 15 000-30 000 kr/år/km.
Belagd väg
Kostnaden för beläggningsunderhåll beräknas öka med storleksordningen 50 000 – 70 000
kr/km/år enligt Region Sydösts egna beräkningar.
Bro
Liten kostnadsökning, kan räknas in i extra arbete under lågtrafiktid.
Sidoområde
Liten kostnadsökning, kan räknas in i extra arbete under lågtrafiktid.
Sidoanläggning
Ingen kostnadsökning.
Vägutrustning
Ökade kostnader för mitträckesreparationer varierar otroligt mycket från 166 kr/år/km på E22
Söderåkra-Hossmo, 5000 kr/år/km på E22 Karlshamn Ö – Bräkne-Hoby och extremfallet  29
000 kr/år/km på E4 Ljungby – Toftanäs.
Kostnad för jour för räckeslagning varierar från 0 – 15 000 kr/km och år.
Kostnaden för långsiktigt utbyte av mitträcket är ca 10000 kr/km och år.
Kostnad för utökat antal vägmärken är ca 100 kr/km och år.
Summa
Kostnadsökningen för drift och underhåll av genomförda 2+1 vägar i Region Sydöst ligger i
storleksordningen 28 – 58 kkr/km och år. Väg 40 Haga-Hedenstorp undantagen pga av dess
extrema vinterförhållanden.
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Ökade kostnader DoU
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PM Cykling 
Nationell transportplan 2014–2025 

Regeringen anser att åtgärder som leder till ökat resande med cykel kan 
bidra till att nå flera samhällsmål såsom ökad tillgänglighet, förbättrad 
trafiksäkerhet och förbättrad folkhälsa. Särskilt i större tätorter och 
storstäder finns en avsevärd potential till effektivare 
kapacitetsutnyttjande genom att främja ökad cykeltrafik. Det finns även 
potential att förbättra cykelpendling i mindre och medelstora städer samt 
i den tätortsnära landsbygden. 

Det är därför angeläget att Trafikverket aktivt och kontinuerligt arbetar 
med cykling vid planering av ny infrastruktur och att det sker tidigt i 
planeringsprocessen. Särskilt vid investeringar som innebär 
mittseparering behöver frågan uppmärksammas för att säkerställa att 
trafiksäkerheten och tillgängligheten för cyklister inte försämras. 
Trafikverket behöver även beakta möjligheterna för cykling i samband 
med drift- och underhållsåtgärder. 

Satsningar på cykelåtgärder i den nationella planen motsvarar anläggning 
av närmare 40 mil ny cykelväg längs det nationella vägnätet under 
planperioden. Det handlar om cykelvägar längs vägsträckor som tidigare 
har mötesseparerats och där behovet av cykeltrafik inte har kunnat 
tillgodoses. Det handlar också om nya cykelvägar för att förbättra 
möjligheter till arbetspendling i större tätortsregioner. Satsningar på 
cykling kopplat till besöksnäringen medfinansieras också av staten via 
den nationella planen, däribland Kattegattleden och Ölandsleden. 
Medlen kan även användas till åtgärder som planskilda korsningar, 
skyltning och cykelparkeringar vid bytespunkter. 

Totalt satsas drygt 4,8 miljarder kronor på åtgärder för ökad och säker 
cykling under perioden 2014–2025. De dryga 3,4 miljarder som satsas på 
cykling i länsplanerna och den nationella planens 1,4 miljarder kronor 
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innebär sammantaget en avsevärd ökning jämfört med tidigare 
planläggningsperiod. En stor del av behoven att utveckla infrastrukturen 
för cykling återfinns längs det kommunala och regionala vägnätet. 
Regeringen ser därför positivt på den förhållandevis stora satsning som 
görs i länsplanerna. Likaså bör Trafikverkets arbete med att samordna 
och stötta kommunala och regionala cykelsatsningar fortsätta. 
Regeringen avser att noga följa upp hur satsningarna på cykel 
genomförts på alla nivåer. 
 
En utmaning när det gäller cykling är att öka säkerheten för cyklisterna 
och deras medtrafikanter. Ytterligare kunskap behövs bl.a. när det gäller 
underhåll och vinterväghållning för att kunna vidta effektiva åtgärder för 
ökad trafiksäkerhet. 
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Drift och underhåll av det statliga vägnätet

Trafikverket upphandlar all sin drift- och underhållsverksamhet av det
statliga vägnätet i full konkurrens. Driftkontrakten, som kallas grundpaket
drift, gäller verksamhet för drygt 3,3 miljarder kronor årligen (2009).

Varje kontrakt gäller drift och underhåll, det vill säga daglig skötsel, av vägar inom ett visst geografiskt
område. För närvarande (2014/2015) är antalet områden 111, som vardera i genomsnitt omfattar cirka
90 mil väg. Driftuppdragen varar normalt fyra år med en option på förlängning på 1 eller 2 år. Den
största verksamheten är vinterväghållning.

På följande sidor hittar du bland annat information om driftområdena och uppgifter om
driftmarknaden.
Sammanställning över driftområden med planerat upphandlingsår (Excel-fil, 27 kB)

Senast uppdaterad/granskad: 2016-02-04

Trafikverket, 781 89 Borlänge

Kundtjänst: +46771-
921 921 
(dygnet runt)

Förarprov: +46771-17
18 19 
måndag-fredag kl.
08.00-16.30
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