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Sammanfattning  
Allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige idag utgår ifrån Nollvisionen vars målsättning är att inga 
människor skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken. I Nollvisionens anda inleddes i april 2009 
ombyggnationen av väg 23 mellan Sandsbro och Drättinge. Sträckan var tidigare mycket 
olycksdrabbad med dödsolyckor och svårt skadade. Vägen är en av de större infartslederna till 
Växjö och utgör även en viktig förbindelse mellan Småland och sydöstra Skåne.  

Det blev det första vägprojektet i Sverige där man byggde om en niometersväg till en så kallad 
gles 2+1 väg med mitträcke och återkommande omkörningssträckor. På sträckan ligger 
korsningen väg 23/897 som i samband med vägprojektet byggdes om enligt en modell som 
tidigare har använts i Ballingslöv. Studier har visat att korsningen väg 23/1927 i Ballingslöv har 
generat sänkta hastigheter utan att skapa störningar i trafikflödet, vilket även var målet med 
ombyggnationen av korsningen väg 23/897. För att tvinga trafikanterna att sänka hastigheten 
används så kallade chikaner som skapar en avsmalning och en sidoförskjutning. Till- och 
frånfarter gynnar trafikflödet genom att skapa goda förbindelser mellan primär- och sekundärväg. 
Sträckan mellan Sandsbro och Drättinge invigdes den 4 december 2009. 

Examensarbetet syftar till att genom intervjuer och observationer följa upp och utvärdera 
resultatet av korsningen väg 23/897. Totalt intervjuades 24 personer som trafikerar korsningen i 
olika hög utsträckning och med olika typer av fordon. Resultatet visar att korsningen uppfyller sitt 
syfte med att sänka hastigheten utan störningar i trafikflödet. Nästintill samtliga av de personer 
som intervjuades i undersökningen upplever att korsningen är mycket säkrare idag än tidigare, 
vilket gör att projektet måste ses som lyckat även om vissa förbättringar går att genomföra. 

Nyckelord: Korsningstyper, Nollvisionen, trafiksäkerhet, framkomlighet 

Abstract  
All road safety work in Sweden today is based on Nollvisionen which goal is to reduce the 
number of deaths and serious injuries in traffic to zero. In the spirit of Nollvisionen the 
reconstruction of road 23 between Sandsbro and Drättinge was started in April 2009.  

This thesis evaluates the reconstruction of the road junction 23/897 which is situated on the route 
between Sandbro and Drättinge. The study was conducted in the form of interviews and 
observations.  24 people who pass the intersection to a different extent and with different types 
of vehicles were interviewed in the survey. Observations were also made on site to get an idea of 
how the road junction works in terms of traffic flow, speed and placement of vehicles on the road. 

The results of the interviews and observations show that the intersection meets its aim to reduce 
the speed without disrupting the traffic flow. Almost all of the persons interviewed in the survey 
feel that the intersection is much safer today than before, which means that the project must be 
seen as a success, although some improvements can be made. In the last chapter of the thesis 
the results of the evaluation is compared with theory from Vägar och gators utformning, VGU. 
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Sammanfattning 
 

Allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige idag utgår ifrån Nollvisionen vars målsättning är att inga 

människor skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken. I Nollvisionens anda inleddes i april 2009 

ombyggnationen av väg 23 mellan Sandsbro och Drättinge. Sträckan var tidigare mycket 

olycksdrabbad med dödsolyckor och svårt skadade. Vägen är en av de större infartslederna till 

Växjö och utgör även en viktig förbindelse mellan Småland och sydöstra Skåne.  

Det blev det första vägprojektet i Sverige där man byggde om en niometersväg till en så kallad 

gles 2+1 väg med mitträcke och återkommande omkörningssträckor. På sträckan ligger 

korsningen väg 23/897 som i samband med vägprojektet byggdes om enligt en modell som 

tidigare har använts i Ballingslöv. Studier har visat att korsningen väg 23/1927 i Ballingslöv har 

generat sänkta hastigheter utan att skapa störningar i trafikflödet, vilket även var målet med 

ombyggnationen av korsningen väg 23/897. För att tvinga trafikanterna att sänka hastigheten 

används så kallade chikaner som skapar en avsmalning och en sidoförskjutning. Till- och 

frånfarter gynnar trafikflödet genom att skapa goda förbindelser mellan primär- och 

sekundärväg. Sträckan mellan Sandsbro och Drättinge invigdes den 4 december 2009. 

Examensarbetet syftar till att genom intervjuer och observationer följa upp och utvärdera 

resultatet av korsningen väg 23/897. Totalt intervjuades 24 personer som trafikerar korsningen i 

olika hög utsträckning och med olika typer av fordon. Resultatet visar att korsningen uppfyller 

sitt syfte med att sänka hastigheten utan störningar i trafikflödet. Nästintill samtliga av de 

personer som intervjuades i undersökningen upplever att korsningen är mycket säkrare idag än 

tidigare, vilket gör att projektet måste ses som lyckat även om vissa förbättringar går att 

genomföra.  
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Summary 
 

All road safety work in Sweden today is based on Nollvisionen which goal is to reduce the 

number of deaths and serious injuries in traffic to zero. In the spirit of Nollvisionen the 

reconstruction of road 23 between Sandsbro and Drättinge was started in April 2009. That part 

of road 23 used to be very unfortunate with fatalities and serious injuries. The road is one of the 

major commuter routes to Växjö, and also an important link between Småland and Skåne. 

It was the first road project of its kind in Sweden, where they rebuilt a nine feet wide road into a 

so-called sparse 2 +1 road with the central barrier and recurrent overtaking distances. Between 

Sandsbro and Drättinge lies the intersection of road 23/897 which was built on the basis of a 

model previously used in Ballingslöv. Studies have shown that the road junction 23/1927 in 

Ballingslöv has generated reduced speeds without causing disruption in traffic flow, as was also 

the case with the rebuilding of the road junction 23/897. In order to force road users to reduce 

the speed they used so-called “chikaner” which creates a taper and a lateral movement. Slip 

roads connects primary and secondary road and favors the flow of the traffic. The stretch 

between Sandsbro and Drättinge was inaugurated on 4 December 2009. 

The purpose of this thesis is to evaluate the result of the road junction 23/897 by doing 

interviews and observations. A total of 24 people who passes the intersection in different extent 

and with different types of vehicles were interviewed in the survey.  

The results of the evaluation show that the intersection meets its aim to reduce the speed 

without disruption of the traffic flow. Almost all of the persons interviewed in the survey feel 

that the intersection is much safer after the reconstruction, which means that the project must 

be seen as successful, although some improvements can be made. 
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Abstract 
 

Nollvisionen talar om en framtid där inga människor dör eller skadas allvarligt i trafiken och 

utgör idag grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Utifrån Nollvisionen inleddes i april 

2009 ombyggnationen av väg 23 mellan Sandsbro och Drättinge. 

Rapporten utvärderar och följer upp ombyggnationen av korsningen väg 23/897 som är belägen 

på sträckan mellan Sandbro och Drättinge. Utredningen genomfördes i form av intervjuer och 

observationer. Totalt intervjuades 24 personer som trafikerar korsningen i olika hög utsträckning 

och med olika typer av fordon. Utöver detta gjordes även observationer på plats för att få en 

bild av hur korsningen fungerar med avseende på trafikflöde, hastigheter och placering av 

fordon på vägen.  

Resultatet av intervjuer och observationer visar att korsningen uppfyller sitt syfte med att sänka 

hastigheten utan störningar i trafikflödet. Nästintill samtliga av de personer som intervjuades i 

undersökningen upplever att korsningen är mycket säkrare idag än tidigare, vilket gör att 

projektet måste ses som lyckat även om vissa förbättringar går att genomföra. I diskussionen 

jämförs resultatet från utvärderingen med teori från Vägar och gatorsutformning, VGU. 

 

Nyckelord: Korsningstyper, Nollvisionen, trafiksäkerhet, framkomlighet  

 

 



VII 

Martina Johansson och Anna Sebbe 

Förord 
Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI skall göra en uppföljning på vägsträckan i sin 

helhet utan att gå in på korsningar och andra detaljlösningar. På uppdrag från Trafikverket har vi 

genomfört en uppföljning av korsningen väg 23/897 som är belägen 2,5 mil nordöst om Växjö.  

Vårt examensarbete på 15 högskolepoäng leder till en högskoleingenjörsexamen inom 

Byggteknik med inriktning Byggnadsutformning och ligger inom institutionen för Teknik på 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Johan Almgren och Trafikverket för möjligheten att kunna 

genomföra detta examensarbete. Vi vill även tacka vår handledare på Linnéuniversitetet Nasik 

Najar för all hjälp och stöd i arbetet. 

 

Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till alla de som deltog med sina åsikter och erfarenheter i 

undersökningen. 

 

 

Maj 2010-05-20 

 

Martina Johansson och Anna Sebbe 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
I april 2009 inleddes ombyggnationen av väg 23 mellan Sandsbro och Drättinge. (Se 

figur 1.1). Vägverket (2007) beskriver ombyggnationen som det första vägprojektet i 

Sverige där man byggde om en niometersväg till en så kallad gles 2+1 väg med 

mitträcke och återkommande omkörningsfält.  Vägen sträcker sig från sydöstra Skåne 

till Småland via norra Skåne och utgör därmed en viktig förbindelse mellan landskapen 

med mycket och tung trafik. Den fungerar även som pendlingssträcka för ett stort 

antal människor då den är en av de större infartslederna till Växjö.  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1: Orienteringskarta. Den röda cikeln visar korsning väg 23/897.  

Källa: Lantmäteriet (2010). 

 

Vägen var tidigare mycket olycksdrabbad med dödsolyckor och svårt skadade. Det 

skedde även ett stort antal viltolyckor på sträckan. Enligt utdrag som gjorts från 

Transportstyrelsens informationssystem om olyckor och skador på Sveriges vägnät, 

STRADA, har det mellan år 1993-2009 inträffat 27 stycken olyckor i korsningen väg 
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23/897 varav en dödsolycka, sex olyckor med svårt skadade samt 20 stycken olyckor 

med lindriga skador. Då det inte är alla olyckor som inrapporteras till STRADA kan 

det finnas ett visst mörkertal. Vägverket menar att syftet med ombyggnationen var att 

förbättra trafiksäkerheten och minska antalet olyckor utan att försämra 

framkomligheten (Vägverket 2007). Vägbygget invigdes den 4 december 2009.   

Projektet uppkom till följd av Nollvisionen och var en del av projektet ”Säker 

framkomlighet” som syftar till att öka framkomligheten på vägar med en bredd som är 

mindre än 13 meter. Trafikverket (2010a) beskriver Nollvisionen som utgångspunkten 

för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Nollvisionen talar om en framtid där inga 

människor dör eller skadas allvarligt i trafiken. Den mänskliga faktorn går aldrig att 

komma ifrån, olyckor kommer att inträffa, men de skall inte resultera i allvarliga 

personskador. För att detta skall bli verklighet måste vägtransportsystemet anpassas 

efter människans förutsättningar och ansvaret för säkerheten på vägarna delas mellan 

vägutformare och trafikanter. Studier har visat att antalet dödade i trafiken har fortsatt 

att minska sedan Nollvisionens införande (Trafikverket 2010a).   

Korsningen väg 23/897 var tidigare utformad som huvudled för trafikanterna på väg 

23 med stopplikt för trafikanterna på de anslutande vägarna från Lenhovda respektive 

Eke (Vägverket 2007). Hastighetsbegränsningen var satt till 70km/h. Flertalet 

trafikanter höll högre hastighet, vilket ledde till ökad olycksrisk.  För att få ner 

hastigheten i korsningen och öka trafiksäkerheten valde man att bygga om korsningen 

efter en modell som tidigare har använts i Ballingslöv.  Denna korsningstyp har därav 

fått gå under benämningen ”Ballingslövare” (Vägverket 2007). (Se figur 2.20). Enligt 

Vägverket (2003) var vägsträckan vid Ballingslöv inte hårt olycksdrabbad, men det 

ansågs vara en passande plats för att prova nya hastighetssänkande 

uformningsalternativ för korsningar vid landsväg. Studier efter ombyggnationen har 

visat att korsningen har genererat sänkta hastigheter (Vägverket 2003). (Se tabell 1.1).  

Några särskilda förmätningar av hastigheter vid korsningen väg 23/897 har inte gjorts. 

För Trafikverkets organisation se bilaga 1. 
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Tabell 1.1: Hastighetsmätningar väg 23/1927 vid Ballingslöv 

Hastighet Före Efter 

Skyltad hastighet (km/h) 90 70 

Uppmätt medelhastighet personbilar (km/h) 95 68 

Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil∗) 111 82 

Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/h) 90 64 

Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 97 72 

∗ Percentiler används för att beskriva spridning i en fördelning. Observationerna sorteras från 
lägsta till högsta värde eller tvårtom och delas upp i 99 percentiler. 90:e percentilen innebär till 
exempel i det här fallet att 90 % av observationsvärdena för personbilar före ombyggnationen 
ligger under 111 km/h och att 10 % ligger över 111 km/h och höjer därmed medelhastigheten. 

 

Informationen är hämtad från Vägverket (2003). 
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1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att för Trafikverkets räkning följa upp och utvärdera 

ombyggnationen av korsningen väg 23/897 som är belägen 2,5 mil nordöst om Växjö. 

 

1.3 Mål 
Målet med rapporten är att utreda hur väl korsning väg 23/897 fungerar. Trafikverket 

skall kunna ha nytta av denna rapport vid framtida arbeten med utformning av den här 

typen av korsningar.  

 
1.4 Avgränsningar 

Undersökningen begränsas till korsningen väg 23/897 och dess funktion.  För att 

undvika att undersökningen blir för omfattande har drift- och underhållsaspekten 

utelämnats.  Det var planerat att genomföra hastighetsmätningar i korsningen, men på 

grund av tidsbrist och ekonomi var det inte möjligt att genomföra detta.  
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2. Teori 

2.1 Vägtyper 

Det finns flera olika sorters vägtyper. De två vägtyper som går genom korsningen väg 

23/897 är mötesfri landsväg och normal tvåfältsväg. (Se figur 2.1 och 2.2). Enligt 

Vägverket (2004a) karaktäriseras en mötesfri landsväg av att gång och cykeltrafik och 

långsamtgående trafik oftast är tillåten samt att plankorsningar kan förekomma. En 

normal tvåfältsväg karaktäriseras av att vägbredden är åtta meter med vägren inräknat 

och 7,5 meter bred när det finns en separat gång- och cykelväg. Normalt är 

hastighetsbegränsningen på denna typ av väg 70 km/h. Övriga vägtyper som finns är 

mötesfri motortrafikled, motorväg, flerfältsväg och smal väg (Vägverket 2004a). (Se 

figur 2.3 - 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1: Visar ett exempel på en mötesfri landsväg.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 
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Figur 2.2: Visar ett exempel på en normal tvåfältsväg.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.3: Visar ett exempel på en mötesfri motortrafikled.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 
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Figur 2.4: Visar ett exempel på en motorväg.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.5: Visar ett exempel på en flerfältsväg.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 
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Figur 2.6: Visar ett exempel på en smal väg.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 
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2.2 Korsningstyper 

Enligt Vägverket (2004b) kan man dela upp korsningarna i fyra olika delar: 

• Korsningar på allmänna vägar  

(För exempel på allmän väg se figur 2.7 - 2.8). 

• Allmän väg och enskild väg - anslutning  

(För exempel på enskild väg se figur 2.9 - 2.10). 

• allmän väg och järnväg - korsning med spår  

• allmän väg och gång och cykelväg – gång och cykelkorsning  

Vägar och gators utformning, VGU, förklarar att det finns sex olika korsningstyper 

döpta från A till F mellan allmänna vägar. (Se figurerna 2.11 – 2.19). Vägverket har 

delat in dem i två kategorier, mindre korsningar och större korsningar baserat på 

mängden biltrafik från sekundärvägen (Vägverket 2004b). Vägverket (2004c) förklarar 

att en sekundärväg är den anslutande vägen till huvudvägen i en korsning (Vägverket 

2004c). Vidare beskriver Vägverket (2004b) att kategorin mindre korsningar innefattar 

korsingstyperna A, B och C samt att D, E och F ingår under kategorin större 

korsningar (Vägverket 2004b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.7: Visar ett exempel på en allmän väg.    Figur 2.8: Visar trafikmärket för allmän väg. 

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe.          Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 
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Figur 2.9: Visar ett exempel på en enskild väg.    Figur 2.10: Visar trafikmärket för enskild väg.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe.          Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 
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Mindre korsningar 

Vägverket (2004b) beskriver att kategorin mindre korsningar innefattar de korsningar 

där inga åtgärder som har lett till en förbättrad framkomlighet för biltrafiken från 

sekundärvägen har vidtagits. Både i tätort och på landsbygd byggs korsningar av typen 

A, B och C. Vad som också ingår under kategorin mindre korsningar är en så kallad 

förskjuten korsning (Vägverket 2004b). (Se figur 2.15). I Vägverket (2004d) står det att 

högeravsvängs- och högerpåsvängskörfält byggs för att öka framkomligheten i mindre 

korsningar (Vägverket 2004d). (Se figur 2.11). Vägverket (2004c) beskriver att ett 

högeravsvängskörfält är ett körfält för den trafik som skall svänga av åt höger från 

primärvägen och att ett högerpåsvängskörfält är ett körfält för den trafik som skall 

svänga av åt höger från sekundärvägen (Vägverket (2004c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.11: Figuren visar högerav- och högerpåsvängskörfält. 

Källa: Vägverket (2004d sida 49). 
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Korsningstyp A är utformad med ett körfält i varje tillfart och är inte utrustad med 

någon trafikö. (Se figur 2.12). En tillfart är den del av vägkorsningen som är avsedd för 

anslutande trafik. I korsningstyp A kan fyrfältig primärgata förekomma i tätort 

(Vägverket 2004e). Vägverket (2004c) beskriver att en trafikö är en avgränsad yta i 

korsning som används för att skilja trafikströmmarna åt (Vägverket 2004c). (Se 

figur 2.22). 

 

 

 

 

 

Figur 2.12: Figuren visar korsningstyp A. 

Källa: Vägverket (2004e sida 3). 

 

Korsningstyp B är en korsning med trafikö på sekundäranslutningen som ofta 

utformas med refug. (Se figur 2.13). Normalt byggs ett körfält i varje tillfart. På 

landsbygden byggs endast denna typ av korsning på sekundärvägar där syftet är att öka 

sikten och styra trafikflödet. Fyrfältig primärgata kan förekomma i tätort (Vägverket 

2004e). Vägverket (2004c) beskriver att ett körfält är ett längsgående fält av en körbana 

som ofta markeras med vägmarkering (Vägverket 2004c).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.13: Figuren visar korsningstyp B. 

Källa: Vägverket (2004e sida 4). 
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Korsningstyp C utformas med ett vänstersvängskörfält på primärvägen. (Se figur 

2.14). För att öka framkomligheten på primärvägen och för att minska risken med att 

fordon kör in i varandra byggs ett vänstersvängskörfält kanaliserat med en trafikö på 

primärvägen. För att underlätta för gående att passera korsningen byggs ofta en refug i 

trafikön. Korsningstyp C byggs i regel utan extra körfält (Vägverket 2004e). Vägverket 

(2004c) beskriver att när en korsning är kanaliserad har fordonsströmmarna delats upp 

med bland annat vägmarkeringar och trafiköar (Vägverket 2004c).    

 

 

 

 

 

 

Figur 2.14: Figuren visar korsningstyp C. 

Källa: Vägverket (2004e sida 4). 

 

En förskjuten korsning är en fyrvägskorsning som delats upp i två trevägskorningar. 

(Vägverket 2004c). (Se figur 2.15). Korsningen kan antingen utformas som höger- eller 

vänsterförskjuten. Denna typ av lösning är mycket mer trafiksäker än en traditionell 

fyrvägskorsning (Vägverket 2004e). Vägverket (2004c) förklarar att en fyrvägskorsning 

är en korsning med fyra anslutande vägar (Vägverket 2004c). 

 

 

 

 

 

Figur 2.15: Figuren visar förskjuten korsning. Här både höger- och vänsterförskjuten. 

Källa: Vägverket (2004e sida 4). 



14 

Martina Johansson och Anna Sebbe 

Större korsningar  

För att öka framkomligheten för biltrafiken från sekundärvägen har Vägverket vidtagit 

åtgärder som har lett till förbättrad trafiksäkerhetsnivå (Vägverket 2004b). Genom en 

kombination av körfältsanalys och ett samhällsekonomiskt övervägande om 

trafiksäkerhetseffekter utformas korsningarna. Körfältsanalys görs vid större 

korsningar, det vill säga för korsningstyp D, E och F (Vägverket 2004b). 

 

Vägverket (2004e) förklarar att korsningstyp D är en cirkulationsplats som vanligen 

utformas med antingen ett eller två körfält i tillfarterna. (Se figur 2.16 och 2.17). En 

cirkulationsplats är ett trafiksäkert alternativ då hastigheten blir låg i korsningspunkten. 

Vid byggnation medför den dock ofta stora markintrång. Cirkulationsplatser byggs då 

andelen trafik på sekundärvägen överstiger 25-30 % av trafiken på primärvägen 

(Vägverket 2004e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.16: Figuren visar korsningstyp D, cirkulationsplats. 

Källa: Vägverket (2004e sida 5). 
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Figur 2.17: Visar ett exempel på korsningstyp D, cirkulationsplats.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Martina Johansson och Anna Sebbe 

Korsningstyp E är en signalreglerad korsning. (Se figur 2.18). Om hastigheten i 

korsningen är 70km/h krävs det separata vänstersvängskörfält. Signalreglerad korsning 

används med fördel där det förekommer ett ojämnt trafikflöde och där flödet från 

sekundärvägen är lågt, men där man ändå vill att trafiken från sekundärvägen skall ha 

möjlighet att korsa eller svänga ut i primärvägen. Ur drift- och underhållssynpunkt kan 

denna typ av korsning innebära risk för högre kostnader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.18: Visar ett exempel på korsningstyp E, signalreglerad korsning.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 
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Korsningstyp F är en helt eller delvis planskild korsning. (Se figur 2.19). Med hjälp av 

körfältsanalys fastställs körfälts- och korsningstyp samt rampplacering. Lösningen 

medför en god framkomlighet för den genomgående trafiken. Denna typ av korsning 

är dock dyr att anlägga (Vägverket 2004e). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.19: Figuren visar korsningstyp F. 

Källa: Vägverket (2004e sida 6). 

Korsningen väg 23/897 

Korsningen som följs upp i denna undersökning är en utveckling av korsningstyp C. 

Det är en fyrvägskorsning med till- och frånfarter samt farthinder i form av chikaner i 

början av korsningen. I anslutning till korsningen ligger Eke bussterminal. (Se bilaga 

2). Föregångaren i Ballingslöv är en 70-säkrad trevägskorsning. (Se figur 2.20). 

 

 

 

Figur 2.20: Bilden visar en övverblick över korsningen i Ballingslöv.  

Källa: Vägverket (2003). 
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2.3 Projektering av vägkorsningar 

Vägar och gators utformning, VGU (2004d) förklarar att när en bygghandling tas fram 

genomförs en detaljprojektering som bör innehålla följande steg:  

• Kontrollera att förutsättningarna gäller. Det är viktigt att veta om 

förprojekteringen fortfarande gäller eller om en uppdaterad version finns. 

• Gestaltning och detaljutformning. Här skall den valda korsningen ritas upp. 

• Med hjälp av mallar, körspårexempel och körspårprogram kontrollera den 

dimensionernade trafiksituationen för stora fordon.  

• Formulera en trafikordningsplan samt kontrollera om det går att samutnyttja 

stolpar för belysning med mera. Enligt Trafikverket (2010f) krävs tillstånd för 

arbeten med vägmärken och skyddsanordningar i samband med vägarbeten. 

Tillstånd söks hos väghållningsmyndigheten genom en trafikanordningsplan 

som beskriver vägarbetet och ger exempel på hur utmärkningen ska utföras 

(Trafikverket 2010f). 

• Om behov finns kan en planerings- och skötselplan formuleras.  

• Kontrollera siktförhållandena. 

• Granska de åtgärder som planeras för kollektivtrafiken. 

• Presentera till sist gärna förslaget för den organisation som sedan skall utföra 

drift och underhåll av objektet (Vägverket 2004d). 
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2.4 Val av korsningstyp  

Vägverket (2004e) menar att korsningstyp bör väljas redan i utredningsskedet. Det 

finns flera parametrar att ta hänsyn till vid val av korsningstyp. Den första parametern 

handlar om att välja korsningstyp med hänsyn till de samhällsekonomiska 

förutsättningar som råder. Andra parametrar att beakta är framkomlighet, miljö, 

trafiksäkerhet samt anläggnings- drift- och underhållskostnader. 

Vid befintlig korsning skall korsningstypen som väljs lösa de problem som finns med 

den aktuella korsningen. Vad som är nog så viktigt att ta hänsyn till vid val av 

korsningstyp är geoteknik, intrång och topografin (Vägverket 2004e).  

För att anpassa konstruktionen för kollektivtrafik går det enligt Vägverket (2004f) att 

utföra åtgärder som bussfält i anslutning till hållplatser, accelerationsfält samt 

anpassning av radien i korsningskurvor (Vägverket 2004f). 
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2.5 Trafiksäkerhet i samband med vägkorsning 

Enligt Vägverket (2004g) skall en trafiksäker korsning ha ett logiskt helhetsintryck 

samt vara enkel och välstrukturerad så att trafikantens beteende blir naturligt, eftersom 

man inte kan vara helt säker på att trafikanterna uppfångar all den information som 

vägskyltarna skall förmedla. Helst ska korsningens omgivande miljö ge tillräckliga 

tecken till trafikanten. Det går att förstärka eller försvaga trafikanternas intryck av 

korsningen med hjälp av byggnader, vegetation och skyltar. God sikt skall leda till att 

trafikanterna kan göra en långsam inbromsning fram till korsningen (Vägverket 

2004g). 

Vägverket (2004d) anser att en korsning skall vara lättorienterad och överskådlig både 

vinter som sommar, dag som natt. Korsningens utformning skall gärna medföra att 

trafikanterna höjer uppmärksamheten. All gestaltning skall samtidigt passa väl in i 

omgivningen. Gestaltningsarbetet handlar i stort sett om att bearbeta sidoområden, 

trafikytor, utrustning och belysning så att korsningen blir tydlig i sin form.  

Utrymmesklasser är det som beskriver komfort-, trygghets- och servicenivån för olika 

trafiksituationer som till exempel en sväng i korsning. 

Körarea är den yta som ett fordon i rörelse täcker. Ytan delas in i sveparea och 

spårarea. Den area som är utanför spårarean är sveparean och den yta som är innanför 

fordonets yttersta spår är spårarean. Körbredd motsvarar den yta som ett fordon i 

rörelse täcker och delas in i svepvidd och spårvidd. (Vägverket 2004d). (Se figur 2.21). 

 

 

 

 
 
Figur 2.21: Figuren visar spårarea, sveparea och körarea. 

Källa: Vägverket (2004d sida 2). 
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Sikt i korsning  

Vägverket (2004h) anser att sikten i en korsning är mycket viktig ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Siktförhållandena måste tillsammans med trafikanordningar 

och vägens linjeföring i god tid ge trafikanterna den information de behöver för att på 

ett säkert och smidigt sätt kunna passera korsningen. Trafikanten skall snabbt få 

information om korsningens utformning, kanalisering och regleringsform. Det bör 

ställas krav på sikten gällande den yta som tillhör korsningens siktområde med 

avseende på trafiksäkerheten. Siktområdets storlek bestäms av primärvägens hastighet 

och korsningens separerings- och regleringsform. I siktområdet får inte 

siktskymmande trafikanordningar som räcke, snövallar och vägvisare finnas 

(Vägverket 2004h). 

Linjeföring  

Enligt Vägverket (2004g) bör linjeföringen på de anslutande vägarna samordnas med 

utformningen av korsningen både i plan och i profil, dels för att trafikanterna skall 

förstå dess funktion, dels för att de skall upptäcka den i tillräckligt god tid. 

Linjeföringen skall betraktas enskilt för varje körfält vid breddning och kanalisering. 

För att skapa bra sikt i korsningen bör profilen vara flack och vertikalkurvor helst 

konkava. Konstruktionen på korsningsytan skall utformas så att ytvatten smidigt kan 

avledas utan att för mycket vatten rinner in på primärvägen (Vägverket 2004g). 

Vägverket (2004c) förklarar att en vertikalkurva är en parabelformad båge i en vägs 

linjeföring i vertikalplanet (Vägverket 2004c). 

Trafiköar  

Vägverket (2004d) förklarar att trafiköar ofta används för att styra och skydda de olika 

trafikströmmarna i korsningar. En trafikö är en yta på vägområdet som avgränsas med 

hjälp av de omgivande körfältens kantlinjer. (Se figur 2.22 och 2.23). För att trafiköar 

skall bli enklare att uppfatta kan de utrustas med kantstolpar, vägmärken som 

trafikdelartavlor i ändpunkterna eller vägbanereflektorer i kantlinjerna. Ett mycket 

effektivt sätt att i korsningstyp C öka synbarheten av vägvisningen är att ta hjälp av 

portaler. Enligt Johan Almgren på Trafikverket (2010) är en portal en skyltbärare i 

fackverkskonstruktion som används i komplexa trafikmiljöer, såsom flerfältsvägar, 
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trafikplatser och kanaliserade korsningspunkter, där det finns särskilt behov av att 

kunna vägvisa och informera ovanför det körfält som den akutella vägvisingen avser 

(Almgren 2010). (Se figur 2.22).  

Trafiköar fylls ofta med spärrmarkeringar men, de kan även fyllas med refug. (Se figur 

2.24 och 2.25). Skillnaden mellan en trafikö och en refug är att refugen agerar som ett 

hinder och minskar därmed fordonens framkomlighet. Därför måste en refug märkas 

ut med vägmärken och utföras i ett material som konstrasterar väl mot körbanan. Det 

vanligaste skälet till att anlägga en refug i trafikön är att fysiskt hindra trafikanter från 

att köra i trafikön vid till exempel omkörning. Refuger delas in efter funktion eller 

placering. De typer av refuger som används är riktningsgivande refug, sidorefug och 

mittrefug. (Se figur 2.24). Tanken med trafiköarnas utformning är att den skall ge god 

ledning och leda till ett komfortabelt körsätt för den trafik som skall svänga vänster, 

men även leda den genomgående trafiken till det genomgående körfältet igenom 

korsningen (Vägverket 2004d). 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.22: Figuren visar portal och trafikö. 

Källa: Vägverket (2004d sida 52). 
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Figur 2.23: Visar ett exempel på trafikö.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 

 

 

 

 

 

Figur 2.24: Figuren visar de olika typer av refuger. 

Källa: Vägverket (2004d sida 8). 
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Figur 2.25: Visar ett exempel på refug.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 

Farthinder 

Riksförbundet Enskilda Vägar, REV (2010) beskriver att det i stort sett finns tre olika 

typer av farthinder som man vanligtvis använder: 

• Sidoförskjutning av körbana som även kallas för chikan. (Se figur 2.26). 

• Avsmalning av vägen. (Se figur 2.27). 

• Gupp. (Se figur 2.28). 
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Figur 2.26: Visar ett exempel på sidoförskjutning, chikan. 

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.27: Visar ett exempel på avsmalning av väg.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 
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Figur 2.28. Visar ett exempel på gupp.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 

 

REV (2010) menar att för att få bästa effekt kan de olika typerna av farthinder 

kombineras så att de passar den trafikmiljö som det gäller. Den typ som ger bäst 

hastighetsdämpning är gupp och den typ som har sämst hastighetsdämpande effekt är 

avsmalning av väg.  Det finns flera parametrar att ta hänsyn till vid val av hindertyp vid 

projektering. Om det förekommer större fordon skall det beaktas, då de kräver mer 

utrymme och dessutom är inte alla typer av farthinder lämpliga för tung trafik. Hänsyn 

bör även tas till drift- och underhållsarbetarnas möjlighet att utföra sin uppgift. Samråd 

med alla berörda parter bör göras innan något bestäms.  

Yrkesförare är i allmänhet negativt inställda till gupp som farthinder då det påverkar 

deras arbetsmiljö negativt. Arbete med att hitta lösningar som ger en önskad dämpning 

av hastigheten utan att orsaka arbetsmiljöskador pågår utav Sveriges Kommuner och 

Landsting, Trafikverket, Arbetsmiljöverket, Kollektivtrafikens företrädare och REV.  

Chikaner skapar en sidoförskjutning och en avsmalning som tvingar trafikanterna att 

sänka hastigheten för att inte få en obehaglig körupplevelse. Nackdelen med 

sidoförskjutning är att passage för breda fordon försvåras, en plogbil med sidovinge 

behöver ett utrymme på minst 3,8 meter jämfört med en personbil som endast 

behöver upp till två meter. Det större utrymmet leder i sin tur till att trafikanter av 
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mindre fordon utnyttjar möjligheten att kunna hålla en relativt hög hastighet igenom 

den hastighetsdämpande åtgärden (REV 2010). 
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2.6 Vägutrustning 

I Vägar och gators utformning (Vägverket 2004i) förklaras att vägutrustning är ett 

gemensamt ord för de väganordningar som har funktioner som skydd, trafikstyrning, 

belysning eller information. Under benämningen vägutrustning ingår inte anordningar 

som reklam, väderskydd och utsmyckning. Däremot hittar du under vägutrustning 

vägmarkeringar, bullerskärmar, vägräcken, trafiksignaler, hjälptelefoner, stängsel, 

vägmärken, bländskydd, belysningsanordningar och vägräckesändar och krockdämpare 

samt kantstolpar.  

Formgivningen av vägutrustningen är mycket betydelsefull då den inverkar på hur vi 

uppfattar och tolkar omgivningen och det påverkar i sin tur trafikanternas beteende. 

När det gäller att formgiva vägutrustningen finns det många parametrar att rätta sig 

efter som funktion, tekniskt utförande, ekonomi och trafiksäkerhet. Stor betydelse har 

även tidlöshet och beständighet samt enhetlighet vad gäller färg- och materialval. Det 

är även viktigt att vägutrustningarna har rätt omfattning och kompletterar varandra på 

ett bra sätt. Framkomligheten för de oskyddade trafikanterna och funktionshindrade 

samt drift- och underhållsaspekterna bör även beaktas. Skillnad görs på om 

vägutrustning på landsbygd eller i tätort planeras eftersom det finns olika 

förutsättningar att anpassa lösningen efter. Vad som är särkskilt viktigt att tänka på vid 

planering utav vägutrustning på landsbygd är hur placering och utformning av 

bullerskydd, portaler, skärmar och skyltar och viltstängsel utförs samt att välja 

sidoräckestyp efter given omständighet (Vägverket 2004i).  

Belysning 

Vägbelysningens huvuduppgift är att ge ökad trygghet och trafiksäkerhet för 

trafikanterna.  I Vägar och gators utformning, VGU i kapitlet Väg och gatubelysning 

(Vägverket 2004j) förklaras att ljusets roller delas in i atmosfär, synbarhet och 

rumslighet. Atmosfärens uppgift är att skapa en trygghet och en stämning. Belysning 

skall öka synbarheten för trafikanterna så att de uppmärksammar det som behöver 

vara synligt och på så vis öka möjligheten att färdas säkert vid mörker. Ljus gör att vi 

uppfattar allt på ett annat sätt, ljus beskriver avstånd, avgränsningar, siluetter och 

rörelse. Ljus gestaltar även volymer och ytor och ger därmed form åt omgivningen och 

rummet.  
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Antalet mörkerolyckor minskar med hjälp av väg- och gatubelysning. I korsningar 

räknar man med att mörkerolyckor minskar med 20 – 40 % med belysning. Det är 1,5 

till två gånger större risk att en olycka sker i mörker än i dagsljus. Väg- och 

gatubelysningen skall vara utformad på ett sådant sätt att alla känner sig trygga och 

säkra (Vägverket 2004j). 

Vägräckens typ och placering  

Enligt (Vägverket 2004k) är vägräckets funktion att öka trafiksäkerheten genom att 

vara ett avkörningsskydd och på så sätt minska konsekvenserna av de skador som 

eventuellt kan drabba passagerare och förare av ett avkörande fordon. Vägräcken är 

den vägutrustning som normalt finns placerad närmast körbanan. (Figur 2.29 visar 

körbana). Vägräckets utformning, placering och gestaltning har stor betydelse för hur 

vi upplever vägrummet. Förutom själva räckesdelen består även ett vägräcke av 

övergångar och förankringar.  

Anledningarna till att räcken monteras utmed våra vägar är många. I Vägar och gators 

utformning, VGU står att det bland annat skall finnas räcke monterat om det finns 

oeftergivliga föremål inom säkerhetszonen. (Figur 2.29 visar säkerhetszon).  

Ett sidoräcke monteras antingen direkt längs med vägbanekanten eller med ett visst 

avstånd ifrån. (Se figur 2.30). Nackdelen med att montera det på ett visst avstånd ifrån 

är att påkörningsvinklen blir sämre. Avståndet leder till att fordon som kör in i räcket 

träffar räcket på en annan höjd jämfört med placering direkt vid vägbanekanten, 

dessutom blir den visuella ledningen försämrad och det finns risk för att man kör över 

räcket vid höga snövallar. En risk med att räcket placeras nära vägbanekanten vid 

korsning är att lastbilar med släp riskerar att svepa in i räcket när de svänger. Fördelen 

är dock att cyklister och gående får mer utrymme, det blir enklare att ploga bort snö 

från vägen samt att väggeffekten blir mindre markant.  

Mitträcke förhindrar effektivt risken för mötesolyckor. (Se figur 2.30). Enligt lag skall 

bland annat vägräcken monteras om motorvägens mittremsa överstiger en bredd på 13 

meter, om hastigheten överstiger 70 km/h på en flerfältsväg om inte mittremsans 

bredd överstiger säkerhetszonens och om det finns bropelare och andra oeftergivliga 

eller farliga föremål i mittremsan. Det skall även finnas mitträcke monterat vid 

mötesfria motortrafikleder och landsvägar.  
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Placeringen och längden på ett vägräcke skall vara tillräcklig så att ett fordon som kör 

av vägen skall kunna fångas upp av räcket och inte kollidera med det föremål som 

räcket har som uppgift att förhindra kollision med. För att inte räcket skall göra mer 

skada än nytta bör det påbörjas, avslutas och förankras på ett trafiksäkert vis så att 

tilltänkt ändamål uppnås. Det kan lösas med att montera krockdämpare eller 

vägräckesände, nedvinkling och förankring i mark eller genom att bocka räcket runt 

hörn eller dra in det på anslutande vägar (Vägverket 2004k). (Se figur 2.31 och 2.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.29. Visar vägelement på motorväg.  

Källa: Vägverket (2004). 
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Figur 2.30. Visar ett exempel väg där det finns både mitträcke och sidoräcke.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 
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Figur 2.31: Visar ett exempel där sidoräcke avslutas genom att fortsätta in på anslutande väg.  

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 
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Figur 2.32: Visar ett exempel där sidoräcke avslutas genom nedvinklas i marken. 

Foto: Martina Johansson och Anna Sebbe. 
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3. Metod 
När man genomför en undersökning kan man använda sig av kvantitativa metoder 

eller kvalitativa metoder. Kvantitativ metod innebär att arbetet beskrivs med hjälp av 

statistik och siffror medan kvalitativ metod beskrivs med hjälp av ord (Eliasson 2006). 

Kvalitativ metod i form av intervjuer valdes för att uppnå syftet med undersökningen. 

Totalt intervjuades 24 personer som trafikerar korsningen i olika hög utsträckning och 

med olika typer av fordon.   

Intervjuerna delades in i fyra olika grupper: 

1. Privatpersoner som dagligen kör genom korsningen 

2. Privatpersoner som sällan kör igenom korsningen 

3. Busschaufförer 

4. Övriga yrkesförare 

Valet av grupper baserades på att få ett realistiskt resultat som speglar den dagliga 

trafiken på sträckan som berörs i undersökningen.  

Utöver detta gjordes även observationer på plats för att få en bild av hur korsningen 

fungerar med avseende på trafikflöde, hastigheter och placering av fordon på vägen. Vi 

har även genomgått utbildningen Säkerhet på väg som är ett krav för att få arbeta på 

de vägar som Trafikverket ansvarar för. 

Resultatet av ovanstående jämfördes sedan med teorin. 
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4 Genomförande 

4.1 Intervjuer 

Vi valde att genomföra intervjuer med 24 personer som trafikerar korsningen väg 

23/897 som privatpersoner respektive yrkesförare. De delades in i fyra grupper med 

sex personer i varje grupp, enligt nedanstående: 

1. Privatpersoner som dagligen kör genom korsningen 

2. Privatpersoner som sällan kör genom korsningen 

3. Busschaufförer 

4. Övriga yrkesförare 

Denna indelning valdes för att få en god spegling av den dagliga trafiken genom 

korsningen. En stor mängd bussar trafikerar området för att nå den stora 

bussterminalen som ligger i anslutning till korsningen, vilket ledde till att 

busschaufförerna fick bilda en egen grupp. Väg 23 är en av de större infartslederna till 

Växjö stad, vilket gör att en stor del av trafikanterna genom korsningen består av 

yrkesförare och pendlare. Dessa delades därför in i grupp 4 respektive grupp 1. En 

person som frekvent trafikerar en sträcka skapar vanor och kan köra efter rutin, 

medan en person som trafikerar sträckan mer sällan behöver skyltar och 

vägmarkeringar som stöd. Detta gör att de har olika uppfattningar om sträckan, vilket 

ledde till att de fick bilda grupp 1 respektive grupp 2. 

Ryen (2004) menar att det första steget i processen att välja vilka personer som ska 

intervjuas är att identifiera inom vilket område, företag eller organisation som 

undersökningen genomförs. Utifrån detta söker man sedan inom eller utanför sitt 

kontaktnät efter lämpliga personer som kan bidra med relevant information till 

undersökningen. Hur stort urvalet av intervjupersoner blir beror på vilken typ av 

undersökning det är som genomförs och vad den enskilda utredaren anser vara 

lämpligt. 

Kvalitativa intervjuer syftar till att få en god uppfattning om enskilda personers 

uppfattningar och erfarenheter inom ett specifikt område. Detta innebär att antalet 
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intervjuer är irrelevant eftersom det är informationen som ges som är det väsentliga. 

Det finns ett flertal argument som talar för att ett mindre urval är att föredra när det 

handlar om intervjuer. Ekonomi och tidsbrist begränsar ofta antalet genomförda 

intervjuer (Ryen 2004).  Enligt Trost (2005) går kvalitet före kvantitet för samtliga 

undersökningar. Han menar även att ett stort urval lätt kan leda till att det blir svårt att 

hantera, överblicka och dra viktiga slutsater ur resultatet (Trost 2005). 

Flertalet av personerna intervjuades på rekommendation av personliga kontakter och 

genomfördes till största delen i form av möten. I de fall där det inte var möjligt att få 

till stånd ett möte genomfördes intervjun per telefon. För att komma i kontakt med de 

busschaufförer som trafikerar linjerna i området kring korsningen kontaktades 

Länstrafiken Kronoberg som i sin tur hänvisade till Ramkvillabuss.  

Enligt Davidsson och Patel (2003) finns det olika tekniker för hur man genomför en 

intervju. Frågorna som ställs kan ha olika grad av standardisering och strukturering. En 

ostandardiserad intervju innebär att personen som leder intervjun utformar frågorna 

efterhand som intervjun fortskrider och ställer frågorna i den ordning som känns mest 

lämplig.  Genomförs varje intervju med identiska frågor i en bestämd ordning 

benämns den som en helt standardiserad intervju. Skillnaden mellan en ostrukturerad 

och en strukturerad intervju är att vid en ostrukturerad intervju tillåts den intervjuade 

att helt öppet besvara frågorna utan att begränsas av frågeställningen till skillnad från 

en helt strukturerad intervju där svaren är mer styrda (Davidsson & Patel 2003). 

Intervjuerna som genomfördes i undersökningen hade en låg grad av standardisering 

och strukturering. Detta var ett medvetet val för att få med så många åsikter som 

möjligt.  Personerna intervjuades var för sig eller två och två för att inbjuda till en 

öppen dialog där de intevjuade inte hindras från att säga vad de tycker. De intervjuade 

var väl förberedda på att intervjun skulle ske och hade mycket åsikter om korsningen 

och höll sig därmed väl till ämnet. Samtliga tillfrågade ställde upp till intervju. 

Intervjuerna dokumenterades med diktafon efter deltagarnas godkännande samtidigt 

som minnesanteckningar fördes. Vid telefonintervjuerna gjordes minnesanteckningar 

löpande som sammanställdes direkt efter samtalens avslut. Intervjupersonerna 

garanterades anonymitet.  

Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide. (Se bilaga 3). 
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Samtliga intervjuer sammanställdes i ett dokument efter genomförandets avslut. Vid 

transkriberingen sammanfattades det som sades i intervjuerna. Även vissa utmärkande 

citat plockades ut. 
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4.2 Observationer 

I boken Forskningsmetodikens grunder beskriver författarna (Davidsson & Patel 2003) 

observationer som en bra metod för att studera beteenden och skeenden i olika 

situationer. De kan även användas som komplement till andra metoder för 

materialinsamling. En observation kan vara strukturerad eller ostrukturerad. Vid en 

strukturerad observation upprättas ett observationsschema där man i förväg 

bestämmer vad man ska studera vid observationen.  Om syftet med observationen är 

att få fram så mycket information som möjligt är kanske en ostrukturerad observation 

ett bättre alternativ. Då tar man till vara på all den information som observationen ger 

utan att i förväg ha preciserat exakt vad man vill ha reda på. Båda kategorierna kräver 

noggranna förberedelser för att ge ett bra resultat.  

Observatören bör även fundera över vilket förhållningssätt som är mest lämpligt 

gentemot deltagarna.  De förhållningssätt som man brukar tala om är deltagande 

observatör, icke deltagande observatör samt känd observatör och okänd observatör.  

De olika typerna kombineras med varandra beroende på vilken typ av undersökning 

det är som genomförs. En observatör kan till exempel vara deltagande, men okänd. 

Det innebär att personen är en aktiv deltagare i den grupp som observeras utan att 

gruppen är medveten om observatörens egentliga uppgift (Davidsson & Patel 2003). 

De observationer som genomfördes i utvärderingen av korsningen väg 23/897 var 

ostrukturerade till sin natur. Valet av metod baserades på att få fram så mycket 

information som möjligt. Då det inte heller var möjligt att i förväg förutse vilka 

situationer som kunde uppstå var en ostrukturerad observation det bättre alternativet.  

Det innebär att all den information som observationerna gav togs till vara och 

analyserades. 

Observationsrollerna som intogs i undersökningen var icke deltagande och kända 

respektive okända observatörer. Observationerna utfördes dels med observatörerna 

väl synliga i korsningen och dels dolda i en parkerad bil för att kunna observera utan 

att påverka trafikanterna av sin närvaro. 

Då det var trafikflöden, hastigheter och körbeteenden i allmänhet som skulle 

observeras var det inte väsentligt att skapa en personlig kontakt med trafikanterna. 
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Under observationernas gång fotograferades korsningen och anteckningar gjordes som 

sedan kompletterades, sammanställdes och analyserades.  
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5. Resultat 

5.1 Intervjuer 

Innan ombyggnationen av korsningen väg 23/897 upplevde en majoritet av de 

intervjuade att hastigheten i allmänhet var mycket högre igenom korsningen än vad 

den är idag. Flertalet upplevde även att väntetiden för trafikanterna på de anslutande 

vägarna från Lenhovda och Eke ofta var lång. En stor del av de intervjuade uttrycker 

att de hellre hade önskat en cirkulationsplats än den lösning som har valts av 

Vägverket. Referat av fyra stycken intervjuer finns sammanställda i rapportens bilagor. 

De övriga 20 referaten kan tillhandahållas genom kontakt med författarna. 

Privatpersoner som dagligen kör genom korsningen 

I gruppen Privatpersoner som dagligen kör genom korsningen fanns både de som var 

väldigt positiva till ombyggnationen och de som var mer kritiska. Det som alla i 

gruppen var överens om var att korsningen har blivit säkrare efter ombyggnationen 

och att av- och påfarterna överlag har en god funktion och skapar ett bra flyt i 

trafikrytmen. Ett undantag utgörs dock av påfarten från Lenhovda mot Drättinge som 

flera av de intervjuade i gruppen anser vara för smal. De menar även att en stor del av 

de trafikanter som färdas på påfarten från Lenhovda mot Drättinge tvekar på om 

stopplikt gäller eller ej, vilket orsakar irritation och störningar i trafikflödet. En del 

menar att det känns obehagligt när man färdas på väg 23 och ett annat fordon 

samtidigt kommer upp på påfarten, medan andra inte har reagerat på detta. Avfarten 

från Växjö mot Lenhovda gör att man smidigt kan svänga av väg 23 utan att störa den 

bakomvarande trafiken, vilket av många ses som en klar förbättring.  

Åsikterna om infarten till Eke bussterminal går isär, en del anser att bussarna som 

kommer ifrån Drättinge och skall in på terminalen stör trafikflödet eftersom 

avkörningsfil för bussar saknas, medan andra inte har upplevt detta som ett problem. 

De som är mestadels positiva till korsningen menar att chikanerna genererar sänkta 

hastigheter och kortare väntetider för anslutande trafik samt underlättar 

hastighetsbedömningen på övriga fordon. Det finns även de som anser att hastigheten 

inte har sänkts tillräckligt på personbilar, vilket gör det svårt att bedöma vilken 

hastighet de håller. Enstaka personer upplever att chikanerna är svåra att se när det är 

mörkt och blött samt att det är otydligt att det är en sidoförflyttning som ska ske.  
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En majoritet av de intervjuade upplever att korsningen idag är väl synlig tack vare god 

sikt och bra belysning, vilket ökar tryggheten hos trafikanterna. 

De personer som är något mer kritiska till korsningen upplever ändå att man med 

tiden vänjer sig vid korsningen och lär sig hur man skall placera sig korrekt.  

För exempel se bilaga 4. 
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Privatpersoner som kör sällan i korsningen 

Samtliga i gruppen anser att hastigheten har sänkts i mitten av korsningen. En del 

menar även att den har sänkts i hela korsningsområdet. Under en av intervjuerna 

berättades följande: ”Före så var det ju ett bra omkörningsställe om man kommer så att säga från 

Åseda-hållet är det ju en raksträcka som inbjuder till omkörning. Den risken är ju borta nu”. 

Flertalet av de intervjuade är positiva till chikanerna, men menar att de överraskar 

innan man har vant sig vid dem. Somliga anser att lösningen är onödigt krånglig och 

att chikanerna är onödigt stora, men att de ändå uppfyller sitt syfte med att sänka 

hastigheten genom korsningen. De menar även att korsningen känns förvirrande och 

kräver mer uppmärksamhet av trafikanterna: ”Alla fartdämpande åtgärder är folk inte vana 

vid så det gäller ju att vara allmänt vaken på dem som är runt omkring en”. 

De personer som är mestadels positiva till korsningen tycker att det är självklart var 

man ska placera sig och att korsningen är väl upplyst, vilket gör att den känns säkrare. 

Det kan kännas ovant att köra i korsningen de första gångerna, men rutiner skapar 

trygghet. De som är lite mer tveksamma upplever ändå att sikten är god och att 

korsningen är mer synlig idag än tidigare. En av de intervjuade sade följande:”Helt 

plötsligt har det blivit en jättestor korsning från en väldigt liten, som man uppmärksammar på ett 

helt annat sätt”. Enstaka personer anser att korsningen ligger för högt, vilket ger dålig 

sikt främst från Lenhovda. Samtliga anser att skyltar och markeringar underlättar för 

nya trafikanter 

Merparten av de intervjuade upplever att det inte är några problem att köra genom 

korsningen när det är mörkt. En del anser däremot att chikanerna kan vara svåra att se 

i mörker, vilket leder till att det blir svårt att orientera sig i korsningen. 

Flertalet anser att påfarterna fungerar bra bortsett från påfarten från Lenhovda mot 

Växjö. Den anses vara för snäv och för smal och många trafikanter uppfattar inte att 

de inte har stopplikt vid påfarten, vilket orsakar störningar i trafiken. En del upplever 

att det är obehagligt när andra trafikanter kommer upp jämsides på påfarterna. I 

allmänhet känner sig de flesta ändå trygga när de kör i korsningen.  

För exempel se bilaga 5. 
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Busschaufförer 

Busschaufförerna är överens om att korsningen har blivit väsentligt bättre efter 

ombyggnationen. Flertalet upplever att chikanerna tvingar trafikanterna att hålla en 

lägre hastighet genom korsningen, vilket leder till att korsningen upplevs som lugnare 

och säkrare. En av busschaufförerna säger följande: ”Tack vare ombyggnaden ligger nu 

[hastigheten] kanske till och med under 70”. En del anser dock att hastighetsdämpningen på 

personbilar och mindre fordon inte är tillräcklig, vilket gör det svårt att göra en säker 

bedömning av hastigheten på övriga fordon.  

Busschaufförerna anser att en av de större förbättringarna efter ombyggnationen är att 

bakomvarande trafik inte längre kan köra om de bussar som skall köra in på Eke 

bussterminal, vilket minskar risken för påkörningar av bakomvarande trafik. En 

nackdel med infarten är att man upplever att den ligger längre fram än vad den 

egentligen gör, vilket kan vara överraskande i början.  

Påfarterna möjliggör för anslutande trafikanter att snabbt få upp hastigheten och 

komma in i trafikrytmen utan att störa den övriga trafiken, vilket i en av intervjuerna 

uttrycks på följande sätt: ”Dem är rätt bra sådana påfarter faktiskt, för då får man upp farten 

samtidigt som den trafiken som kommer upp från sidan och då kommer man snabbt in i 

trafikrytmen”. Busschaufförerna menar dock att på- och avfarterna är för smala, vilket 

gör att man lätt kör över i den andra filen och att det upplevs som trångt och 

skrämmande när två större fordon kommer upp jämsides med varandra. Påfarten från 

Lenhovda mot Drättinge upplevs snävare än de övriga, vilket skapar störningar i 

trafikrytmen då trafikanterna får sänka hastigheten betydligt för att hålla sig inom 

linjerna. De menar även att en del av trafikanterna inte uppfattar att de inte har 

stopplikt vid påfarterna, vilket orsakar onödiga stopp och irritation bland övriga 

trafikanter.  

Busschaufförerna anser i allmänhet att sikten i korsningen är god.  De upplever 

däremot att det emellanåt är svårt att köra ut från Lenhovda eftersom mitträcket och 

större fordon kan dölja mindre fordon samt att man inte är van vid att trafikanterna i 

genomsnitt håller en lägre hastighet nu än tidigare. De menar även att korsningen är 

väl upplyst, vilket underlättar vid mörkerkörning.  

Busschaufförerna tror att det kan vara besvärligt för andra större fordon att svänga 

vänster från Lenhovda mot Växjö utan att komma över linjemarkeringarna. I övrigt 
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anser de att korsningen är lättorienterad och att det är tydligt hur man ska placera sig, 

vilket underlättar för nya trafikanter och gör att trafiken flyter på bra.  

Slutligen anser busschaufförerna att Eke bussterminal är för smal och att mer 

belysning behövs för att man skall kunna se dikeskanten. De ser gärna att skyltar som 

upplyser om att det är mycket busstrafik i korsningen tillkommer.  

För exempel se bilaga 6. 
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Övriga yrkesförare 

De övriga yrkesförarna som intervjuades i undersökningen har olika åsikter om 

korsningen och dess funktion. De är dock överens om att korsningen har blivit säkrare 

och att sikten i korsningen är god. De anser även att påfarterna är en bra lösning som 

gynnar trafikflödet för samtliga trafikanter samt att skyltar och markeringar tydligt 

visar hur man skall placera sig i korsningen.  

De yrkesförare som är mestadels positiva till utformningen menar att trafiken håller ett 

bra flöde genom korsningen samtidigt som chikanerna sänker hastigheten på de 

fordon som färdas på väg 23. En av yrkesförarna anser att: ”Det var mycket svårare att 

komma ut [före ombyggnationen] för det var ett högre tempo på 23:an”. En nackdel med 

chikanerna ur deras synpunkt är att korsningen blir mer utdragen, vilket försvårar 

hastighetsbedömningen av övriga fordon. Sidoförflyttning anses vara en bättre 

hastighetsdämpande åtgärd än till exempel gupp. Sidoförflyttningen kan dock vara ett 

svårmanövrerat parti vid halt väglag. De övriga yrkesförarna anser att korsningen i 

övrigt är väl anpassad för stora fordon och att de inte bromsar upp den övriga 

trafiken. En stor fördel utgörs av att bakomvarande trafikanter kan köra om på de 

omkörningsfiler som finns direkt efter korsningen,”Det är bra när man ska mot Växjö att 

det blir tvåfiligt nästan direkt därefter för då känner man sig inte så mycket i vägen för då kan man 

lägga sig i högerspåret och personbilar kan i lugn och ro köra om en på vänsterspåret” 

De yrkesförare som är mer kritiska till korsningens utformning anser att korsningen är 

svårnavigerad för större fordon och svårorienterad i allmänhet. De upplever att 

bilisterna i allmänhet sänker hastigheten innan chikanerna för att sedan öka 

hastigheten i korsningens mitt. De större fordonen tvingas däremot att sänka 

hastigheten kraftigt och hindrar därmed trafikflödet, vilket leder till att det blir flera 

omkörningar efter korsningen. Efter korsningens mitt strävar yrkesförarna efter att 

lägga sig i ytterfilen så att bakomvarande trafik kan köra om, vilket försvåras av de 

fordon som inte utnyttjar påfarterna till att få upp hastigheten i god tid. I övrigt anser 

somliga att det numera finns för många hinder som man riskerar att köra på. 

För exempel se bilaga 7. 
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5.2 Observationer 

För ökad förståelse av nedanstående text se bilaga 2. 

Hastigheten på väg 23 är begränsad till 100 km/h och hastighetsbegränsningen igenom 

korsningen väg 23/897 är satt till 70 km/h. En förberedande skylt om förändrad 

hastighetsbegränsning är placerad 200 meter innan zonen med den rekommenderade 

hastigheten 70 km/h. Flertalet av trafikanterna motorbromsar när de befinner sig i den 

förberedande hastighetszonen medan en del avvaktar med att sänka hastigheten tills de 

befinner sig alldeles intill chikanerna efter den andra 70-skylten. Yrkesförarna håller i 

de flesta fall en betydligt lägre hastighet än bilisterna igenom chikanerna.  En del av 

lastbilschaufförerna ökar sedan hastigheten när de har lämnat chikanerna och får en 

hög hastighet igenom korsningens mitt. Det finns även de som håller en hög hastighet 

igenom hela korsningen. Lastbilar och andra större fordon går oftast över i ytterfilen 

efter korsningen så att bakomvarande trafik får möjlighet att köra om. Fordon som 

håller en högre hastighet igenom chikanerna tenderar till att gå över den yttre 

kantlinjen i den första kurvan för att sedan närma sig chikanen.  

Korsningen är relativt stor och öppen vilket leder till att det blir relativt enkelt även för 

större fordon att hålla sig inom linjemarkeringarna.  Lastbilschaufförer som kommer 

ifrån Lenhovda och svänger vänster mot Växjö har emellanåt svårigheter att inte 

överskrida linjerna till den målade refugen på höger sida. Trafikanterna har i allmänhet 

en god vetskap om hur de ska placera sig på vägen med vissa undantag. Ett antal 

tveksamheter observerades varav en bilist från Lenhovda som inte uppfattade att det 

finns en påfart för de som ska mot Drättinge. Bilistens felbedömning ledde till att han 

fick backa mot trafiken för att komma i rätt riktning. De fordon som trafikerar 

påfarten från Lenhovda mot Drättinge håller i regel en lägre hastighet än de som 

befinner sig på övriga påfarter. 

De trafikanter som kör på och av väg 23 via på- och avfarterna stör inte de 

bakomvarande trafikanterna som ligger i det ordinarie körfältet. Bakomvarande trafik 

störs heller inte av de trafikanter som svänger av från Drättinge mot Lenhovda 

respektive de som svänger av från Växjö mot Eke eftersom de har egna 

vänsteravsvängningsfiler. Bussarna som färdas från Drättinge och skall köra in på Eke 

bussterminal tvingar bakomvarande trafikanter att bromsa in och avvakta tills bussen 

har svängt av.  Det observerades även i riktning från Drättinge att bakomvarande 
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trafik i regel bromsar in och inväntar framförvarande fordon som skall svänga av mot 

Eke istället för att korsa spärrområdet på vänster sida för att köra om.  

Skillnaden i trafikmängd på väg 23 och de anslutande vägarna är betydande, men det 

utgör inget stort hinder för trafikflödet. Väntetiden för trafikanterna som ska korsa väg 

23 är idag relativt kort.  

Det är stopplikt för de trafikanter som färdas från Lenhovda respektive Eke och skall 

rakt fram eller svänga vänster. En majoritet av dessa stannade nära stopplinjen och 

flertalet av dem körde ut utan att göra ett nämnvärt stopp. Mitträcket kan bitvis utgöra 

ett hinder för sikten under en kortare tid. I övrigt ligger korsningen väg 23/897 väl 

synligt till från samtliga riktningar. Observationer kvällstid har visat att belysningen 

uppmärksammar trafikanterna om korsningen i god tid. 

Vid påfarten från Eke mot Växjö är vägmärket för väganslutning stundvis dolt bakom 

andra skyltar och viltstängsel. 
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6. Diskussion och slutsatser 
I arbetsplanen för ombyggnationen av väg 23 går att läsa att ett av huvudsyftena med 

projektet var att bibehålla framkomligheten för trafikanterna på väg 23. Flera av de 

som intervjuats har nämnt att de hellre hade sett en cirkulationsplats än den lösning 

som valdes. De menar att en cirkulationsplats är enklare att förstå och skulle underlätta 

för trafikanter från de anslutande vägarna att ta sig ut på väg 23. Vi tror däremot att en 

cirkulationsplats i det här fallet hade försämrat framkomligheten för såväl primär- som 

sekundärvägstrafikanter på grund av skillnaden i hastighet och trafikflöde på de båda 

vägarna. Den stora skillnad på trafikflöde mellan primär- och sekundärväg gör att en 

cirkulationsplats hade orsakat stora störningar i trafikrytmen för de som kör på väg 23 

och att väntetiden för trafikanter på de anslutande vägarna troligtvis hade ökat.  

Den rekommenderade hastighet som råder på primärvägen både före och efter 

korsningen är 100 km/h, medan det på sekundärvägarna råder 70 km/h respektive 90 

km/h. Vid en cirkulationsplats tvingas samtliga trafikanter att drastiskt sänka 

hastigheten, medan dagens lösning tillåter trafiken på väg 23 att hålla ett jämnt flöde 

samtidigt som trafiken från Eke och Lenhovda enkelt kan ansluta utan långa 

väntetider.  

I direkt anslutning till korsningen väg 23/897 ligger Eke bussterminal, vilket gör att 

det hade krävts stora ingrepp för att åstadkomma en väl fungerande cirkulationsplats. 

Vi tolkar önskan om cirkulationsplats som att dagens trafikanter är ovana vid den 

korsningstyp som byggts på väg 23, medan en cirkulationsplats är mer bekant och 

därmed upplevs som en tryggare lösning. Av resultatet framgår att flera anser att man 

relativit snabbt vänjer sig vid korsningen även om den känns ovan till en början.   

Teorin beskriver tre olika typer av hastighetsdämpande åtgärder, gupp, avsmalning av 

väg samt chikaner. Vid korsningen väg 23/897 var chikaner det självklara valet 

eftersom gupp på grund av arbetsmiljöskäl skall undvikas i miljöer med mycket 

yrkestrafik. Avsmalning av väg var inte heller något alternativ eftersom det finns både 

av- och påfarter samt bussterminal i anslutning till korsningen. 

Samtliga grupper påtalar att påfarten från Lenhovda mot Drättinge borde vara bredare 

och mjukare för att man skall kunna hålla ett jämnt trafikflöde och undvika 

missuppfattningar. Vi har även själva observerat ett antal tveksamma trafikanter vid 

den påfarten. Bland annat uppfattar många trafikanter inte att stopplikt endast gäller 

för de trafikanter som skall rakt över korsningen eller svänga vänster. Att det råder en 
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nivåskillnad just där påfarten är belägen kan vara anledningen till att den upplevs 

smalare än vad den är.  

Teorin säger att formgivningen av vägutrustningen har stor betydelse för hur vi 

uppfattar och tolkar omgivningen och att det i sin tur påverkar trafikanternas 

beteende. Vägmärket för väganslutning med separat körfält som är belägen vid 

påfarten från Lenhovda mot Drättinge anser vi kan vara placerat något tidigare än vad 

den är för att trafikanterna skall kunna uppfatta den i tid. Det gäller även för den skylt 

för väganslutning med separat körfält som är placerad vid påfarten från Eke mot 

Växjö, där skylten stundvis är dold bakom andra skyltar och viltstängsel. 

Vägverkets riktlinjer för sikt i korsning som finns beskrivna i Vägar och gators 

utformning, VGU, säger att en korsning skall vara lättorienterad och överskådlig såväl 

vinter som sommar, dag som natt. Där står även att korsningens utformning gärna 

skall medföra att trafikanterna höjer uppmärksamheten. Vid de observationer som 

genomfördes i samband med undersökningen konstaterades att korsningen är väl 

synlig från alla håll såväl dag som natt. Korsningens mitt är belyst kvällstid, vilket vi 

anser är tillräckligt för att man skall kunna uppmärksamma korsningen i tid. Enstaka 

personer anser dock att chikanerna kan vara svåra att upptäcka vid mörker. 

Mitträcket kan i kortare stunder skymma mindre trafikanter, men tack vare att sikten i 

övrigt är väldigt god utgör detta inte något större problem. Under observationerna 

noterades att flera av trafikanterna körde ut utan att göra ett nämnvärt stopp, vilket vi 

tolkar som att trafikanterna känner sig relativt säkra vad gäller sikten. Flera av de 

personer som har intervjuats i undersökningen har nämnt att de känner att korsningen 

kräver mer uppmärksamhet av trafikanterna, vilket vi tror kan vara en fördel eftersom 

färre olyckor inträffar om trafikanterna är uppmärksamma på trafiken. 

Det faktum att det inte går att köra om en buss innan den helt har svängt in på Eke 

bussterminal verkar uppskattas av de busschaufförer som vi har intervjuat, medan det 

inte är lika uppskattat av övriga grupper.  

Flera av de yrkesförare och busschaufförer som vi har intervjuat tycker att det är en 

stor fördel att det blir tvåfiligt direkt efter korsningen så att de kan köra ut i ytterfilen 

och bakomvarande trafik kan köra om. Under observationerna har vi noterat att i stort 

sett samtliga yrkesförare gör detta filbyte.  

Vi har observerat att en stor del av de trafikanter som håller en högre hastighet igenom 

chikanerna har svårt att hålla sig innanför linjemarkeringarna, vilket inte är fallet för de 
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trafikanter som håller en lägre hastighet. Med god planering fungerar det även väl för 

långa ekipage att hålla sig inom linjemarkeringarna när de svänger ut i korsningen.  

Korsningen är utformad med trafiköar vars funktion är att ge god ledning för 

trafikanterna samt leda till ett komfortabelt körsätt för den trafik som skall svänga 

vänster. Utformningen skall även leda den genomgående trafiken igenom korsningen 

till det genomgående körfältet. Efter våra observationer kan vi instämma med att 

trafiköarna i korsningen väg 23/897 fungerar enligt ovanstående. Observationerna har 

till exempel visat att trafikanter som färdas ifrån Växjö smidigt kan svänga av mot Eke 

utan att störa bakomvarande trafik. 

När man genomför intervjuer är det svårt att veta hur många intervjuer som ska 

genomföras för att få ett så realistiskt resultat som möjligt. Ofta begränsas urvalet på 

grund av tidsbrist och så även i det här fallet. Vi strävade efter att få fyra grupper med 

lika många intervjupersoner i varje, vilket ledde till att 24 intervjuer genomfördes. Det 

är heller inte säkert att vi hade fått fram mer information genom fler intervjuer. Man 

hade kanske kunnat skapa fler kategorier och till exempel undersökt om åldern har 

någon betydelse för hur vi upplever nya trafiklösningar.  Eftersom Trafikverket endast 

önskade en uppföljning av hur allmänheten uppfattar korsningstypen ansågs det inte 

relevant att genomföra en sådan indelning. Vid intervjuerna fördes en öppen dialog, 

vilket ledde till att vi fick mycket information som kanske inte hade kommit fram om 

slutna frågor hade använts. Detta ledde i sin tur till att det blir svårt att göra en 

jämförelse mellan de olika gruppperna eftersom frågorna inte har utformats på samma 

sätt vid varje intervju. 

Det är en tidskrävande och kostsam metod att intervjua allmänheten om olika 

trafiklösningar, men det ger väldigt mycket som man kan ha användning av vid 

utformningen av olika trafikmiljöer. Vi kan även konstatera att folk i allmänhet 

uppskattar att bli tillfrågade och få bidra med sina egna åsikter och erfarenheter. 

Om man i framtiden vill fortsätta med att utvärdera korsningar och andra 

trafiklösningar är det en fördel att man genomför hastighetsmätningar före och efter 

ombyggnation för att kunna se om en hastighetssänkning har åstadkommits. På grund 

av ekonomiska skäl kunde inte hastighetsmätningar genomföras i denna undersökning. 

Det som vi anser skulle kunna förbättra korsningen väg 23/897 ytterligare är att 

påfarterna skulle kunna utformas tydligare så att de inte hindrar trafikflödet på grund 

av att de upplevs som för smala och för snäva. Skyltningen vid påfarterna borde ses 
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över eftersom en stor del av trafikanterna inte uppfattar dem korrekt. Detta kan bero 

på att de är felplacerade eller inte tillräckligt tydliga för att tjäna sitt syfte. 

De slutsatser som vi kan dra är att korsningen uppfyller sitt syfte med att sänka 

hastigheten utan att skapa störningar i trafikrytmen. Trots att det finns de som är 

kritiska till lösningen så anser nästintill samtliga att korsningen upplevs mycket säkrare 

idag än innan ombyggnationen, vilket gör att projektet måste ses som lyckat. Vi tror att 

desto fler korsningar av denna typ som byggs desto fler fördelar kommer allmänheten 

att se. 
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BILAGA 1 (antal sidor: 2) 

 

Trafikverkets organisation 

De tidigare myndigheterna Banverket, Vägverket och SIKA gick den 1 april 2010 

samman och bildade Trafikverket. Delar av verksamheten hos Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen ingår nu även i Trafikverket. Myndigheten har idag 6500 anställda 

med huvudkontor i Borlänge samt region- och lokalkontor på flera orter i landet 

(Trafikverket 2010b).  

Det som ligger inom Trafikverkets ansvarsområde är planering av infrastruktur på lång 

sikt, vilket även innefattar byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 

(Trafikverket 2010c).  

Organisationen består av åtta centrala funktioner samt fem olika verksamhetsområden.  

Utredningen som beskrivs i denna rapport ligger under verksamhetsområdet Samhälle 

inom avdelningen för Samhällsbehov (Trafikverket 2010d). (Se figur nedan). 

 

Figur: Trafikverkets övergripande organisation (Trafikverket 2010d). 
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Trafikverkets vision lyder: 

”Kreativa samhällsbyggare i världsklass – vi gör den goda resan och transporten 

möjlig.” 

Verksamhetsidén lyder: 

”Trafikverket deltar aktivt i samhällsbyggnad genom att planera, förvalta och utveckla 

ett samhällsekonomiskt effektivt och hållbart transportsystem.” 

(Trafikverket 2010e) 
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Bilaga 2 (antal sidor 2) 

Ritning över korsning väg 23/897 
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Bilaga 3 (antal sidor 2) 

Intervjuguide 

Körde du i korsningen även innan den gjordes om? 

Hur upplevde du i så fall korsningen innan ombyggnationen? 

 

Nu efter ombyggnationen kör du fortfarande i korsningen eller väljer du alternativ 

väg? 

Hur upplevde du det när du körde i korsningen efter ombyggnationen första gången? 

Hur upplever du att det är att köra i korsningen idag när du vant dig? 

 

Hur ofta kör du genom korsningen? 

Kör du genom korsningen eller svänger du av antingen mot Eke eller mot Lenhovda? 

 

Beroende på vad som svarades på ovanstående ställdes någon av följande 

passande fråga: 

Är det någon skillnad att köra i korsningen beroende från vilket håll du kommer ifrån? 

Hur upplever du det är att svänga av mot Eke när du kommer från Växjö respektive 

Drättinge? 

Hur upplever du det är att svänga av mot Lenhovda när du kommer från Växjö 

respektive Drättinge? 

Hur upplever du det är att komma från Lenhovda och svänga ut i korsningen? 

Hur upplever du det är att komma från Eke och svänga ut i korsningen? 

Är det någon skillnad på vilket håll man svänger åt? 

 

Vilken hastighet tror du att du håller i korsningen? 

Bromsar du in innan du kommer fram till korsningen? Varför? 
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Hur tycker du trafikflödet i korsningen är? 

Är du orolig när du kör i korsningen? Varför? 

I så fall vad beror det på? Dålig sikt, höga hastigheter på inkommande fordon… 

Hur upplever du det är att köra i korsningen när det är mörkt?  

Hur tycker du att sikten är? 

Hur upplever du placeringen av skyltarna? 

Hur upplever du att andra fordon placerar sig på vägen? 

Är det tydligt att det är en korsning där? Ser man det tidigt? 

 

Känns korsningen säkrare nu än innan ombyggnationen? 

Hur skulle du sammanfatta resultatet av ombyggnaden av korsningen? Bättre, ingen 

skillnad eller sämre än innan? 

 

Har ni något övrigt som ni vill tillägga eller dela med er till oss? 
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BILAGA 4 (antal sidor: 1) 

Telefonintervju med privatperson som dagligen kör genom 

korsningen 

Sandra kör genom korsningen flera gånger dagligen, oftast från Eke mot Lenhovda 

och från Eke mot Växjö. Hon anser att väntetiden för att kunna köra ut från Eke var 

betydligt längre innan ombyggnationen än vad den är idag. Sandra säger att påfarten 

från Växjö fungerar bra för att man inte behöver vänta lika länge som tidigare för att 

kunna svänga ut på väg 23. Hon anser även att den är tillräckligt bred. Påfarten från 

Lenhovda mot Växjö fungerar sämre enligt Sandra som menar att det är många 

trafikanter som tvekar där, framförallt äldre.  

Sandra berättar att trafikanterna höll en högre hastighet genom korsningen innan 

ombyggnationen än vad de gör idag och att de därmed tvingades att göra kraftiga 

inbromsningar när de skulle svänga av mot Eke eller Lenhovda. Chikanerna gör att 

trafikanterna håller en lägre hastighet och uppmärksammar trafikanterna om att det är 

en korsning där. Idag är det bättre rytm i trafiken eftersom chikanerna har fått ner 

hastigheten genom korsningen och därmed underlättar för trafikanter från de 

anlutande vägarna att komma ut på väg 23. 

Hon upplever att sikten är god i hela korsningen. Räcken och chikaner utgör inga 

hinder för sikten. Innan ombyggnationen upplevde hon däremot att den trafik som 

kom från Lenhovda och skulle mot Drättinge skymde henne när hon skulle korsa väg 

23 från Eke mot Lenhovda. Tack vare påfarten har den risken försvunnit efter 

ombyggnationen. Sandra anser att korsningen är väl belyst och att det fungerar bra att 

köra genom korsningen vid mörker. 

Sandra menar att hon har blivit ”hemmablind”, vilket gör att hon inte ser skyltar och 

markeringar utan kör på rutin. Hon säger att det fungerade bra när hon körde genom 

korsningen första gången.  
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BILAGA 5 (antal sidor: 1) 

Referat av intervju med privatperson som sällan kör genom 

korsningen 

Mats upplevde att hastigheten var högre innan ombyggnationen än vad den är idag. 

Han säger även att det tidigare var många som använde området genom och efter 

korsningen för att köra om, då det där blev lite bredare och bättre sikt. ”Före så var det 

ju ett bra omkörningsställe om man kommer så att säga från Åseda-hållet är det ju en raksträcka 

som inbjuder till omkörning. Den risken är ju borta nu”. 

Även om han anser att hastigheten i korsningen har sänkts tack vare chikanerna så 

menar han att många trafikanter inte skulle hålla 70 km/h om de var ensamma i 

korsningen. 

Mats menar att korsningen är det farligaste momentet på sträckan och att det alltid är 

en risk med korsande trafik. Han säger även att det inte har inträffat några större 

tillbud sedan ombyggnationen och att korsningen har fungerat bättre än vad han först 

trodde att den skulle göra. Första gången han körde den nya lösningen tyckte han det 

var svårt att veta var man skulle placera sig och tror att det är en allmän uppfattning 

för nya trafikanter. Numera har han vant sig, men han tycker att det är lite svårare att 

veta var man ska placera sig när man kommer ifrån Växjö och att det är svårt att hitta i 

korsningen när det är mörkt. Han anser att skyltning och markeringar hjälper nya 

trafikanter samt att rutiner gör en tryggare. Själv tittade han bara på skyltningen den 

första tiden som han körde genom korsningen, vilket hjälpte honom med placeringen. 

Han anser att skyltningen är ”ok på alla aspekter” och att de inte skymmer sikten.  

Mats berättar att han tycker att det kan kännas obehagligt när bilar kommer ut från 

påfarterna om man befinner sig på väg 23. Han har inte upplevt det som något 

problem med att ha bussar framför sig i korsningen som ska svänga in på terminalen 

när de kommer från Drättinge. Det har även fungerat bra och smidigt när bilar 

framför honom från Växjö har svängt av mot Lenhovda. 



64 

Martina Johansson och Anna Sebbe 

BILAGA 6 (antal sidor: 1) 

Referat av intervju med busschaufför 

Staffan upplever att hastigheten var högre innan och att det inte var många som höll 

70km/h innan. Om hastigheten efter ombyggnationen säger han följande: Tack vare 

ombyggnationen ligger nu hastigheten kanske till och med under 70 km/h. Han menar att 

chikanerna har sänkt trafikanternas hastighet genom korsningen, men tillägger att han 

anser att de borde ligga lite längre ifrån korsningens mitt än vad de gör.  

Enligt Staffan är sikten oförändrad och överlag god, borsett om man kommer ifrån 

Lenhovda där det kan vara vissa svårigheter att komma över. Han menar även att det 

kan vara svårt att komma ut på väg 23 från Lenhovda på grund av att man inte har 

vant sig vid att trafikanterna håller en lägre hastighet idag än tidigare. Staffan har inte 

upplevt att bussar som skall svänga in på Eke bussterminal har några svårigheter att 

svänga av eller att det skapar problem för övriga trafikanter. 

Staffan tycker att på- och avfarterna är en bra lösning som gör att man får upp farten 

och snabbt kommer in i trafikrytmen. Han poängterar särskilt att avfarten mot 

Lenhovda från Växjö underlättar mycket. 

 Han anser inte att skyltningen i korsningen är tillräcklig, utan menar att skyltar som 

varnar om att det är mycket trafik i korsningen saknas. Det borde speciellt upplysas 

om att det är många bussar som trafikerar korsningen och att det är en stor korsning, 

vilket inte märks om man kommer norr- och söderifrån. 

Sammanfattningsvis säger han att korsningen är mycket bra, men att han hade 

föredragit en cirkulationsplats. Han anser ändå att korsningen är mycket bättre nu än 

tidigare då hastigheten har sänkts i själva korsningen, både när man kommer norr- och 

söderifrån och att trafiken flyter på bra.  
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BILAGA 7 (antal sidor: 1) 

Referat av intervju med övrig yrkesförare 

Mikael ansåg att korsningen var mycket sämre innan ombyggnationen. Det var svårt 

att komma ut på väg 23 när man kom från Lenhovda och skulle svänga mot Växjö. 

Han säger även att sikten var god innan, men upplevde det svårt att bedöma 

hastigheten på personbilar. Mikael upplevde att hastigheten var mycket högre än de 

rekommenderade 70 km/h innan ombyggnationen.  

Enligt Mikael flyter trafiken på bra i korsningen, mycket tack vare av- och påfarterna. 

Han tycker framförallt att avfarten mot Lenhovda från Växjö är mycket bra eftersom 

man smidigt kan svänga av väg 23 utan att störa bakomvarande trafik. 

Mikael anser att chikanerna fungerar bra som hastighetsdämpande åtgärd. Han 

föredrar sidoförflyttnig framför gupp. Chikanerna gör att korsningen blir mer 

utdragen, vilket kan försvåra hastighetsbedömningen på andra fordon något. Mikael 

säger att det fungerar bra att köra i chikanerna med bil och släp, men att det inte går så 

fort, uppskattningsvis max 65 km/h. Han menar även att chikanerna kan vara 

problematiska vid halt väglag, eftersom det lätt kan ”kränga” när man gör en 

sidoförflyttning 

Mikael tycker att det är mycket bra att det blir tvåfiligt efter korsningen så att andra 

fordon kan köra om. ”Det är bra när man ska mot Växjö att det blir tvåfiligt nästan direkt 

därefter för då känner man sig inte så mycket i vägen för då kan man lägga sig i högerspåret och 

personbilar kan i lugn och ro köra om en på vänsterspåret” 

I övrigt menar Mikael att kornsingen är tillräckligt stor även för större fordon. Han 

upplever inte att han är ivägen för övriga trafikanter. Han berättar även att det 

vanligtvis inte är några problem med de nivåskillnader som råder i korsningen, men att 

det kan vara svårare vid halt väglag. Mikael saknar inga skyltar eller vägmarkeringar i 

korsningen. Han menar att de som finns där idag fungerar bra. Sammanfattningsvis 

anser Mikael att korsningen känns betydligt säkrare idag än innan ombyggnation. 
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