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Sammanfattning 

Trafikverket Region Mitt hade i början av år 2013 en misstanke om att antalet olyckor på 
Europaväg 4 i Gävleborgs län hade ökat i jämförelse med tidigare vintrar. De utförde 
därför en miniutredning där de undersökte olyckor med personskador som inträffat 
mellan vintern 2005-2013. Resultatet av denna visade att det var önskvärt att en mer 
omfattande utredning skulle genomföras för att slutsatser skall kunna dras om olyckorna 
har ökat och vad de olyckor som uppkommer längs vägen beror på. Därför fattades ett 
beslut om att detta examensarbete skulle genomföras för att utreda hur denna typ av 
undersökning kan utföras, hur störningarna i trafiken kan minskas och antalet olyckor 
reduceras. 
 
Målet med examensarbetet är att hitta de sträckor och de dagar på Europaväg 4 som har 
varit extra olycksbenägna, analysera anledningar till att olyckorna uppkommit och utifrån 
denna information föreslå lämpliga generella och platsspecifika åtgärder som kan vidtas 
för att öka trafiksäkerheten på sträckan, både på kort sikt och över tid. 
 
För att undersöka vad olyckorna kan bero på har faktorerna vägutformning, drift och 
underhåll och andra aspekter som är påtagliga vintertid såsom väder och mörker studerats. 
De undersökningar som utfördes för att studera dessa faktorer visade att det är möjligt att 
sortera ut olycksdrabbade platser och ta fram statistik som är användbar för att se 
tendenser och olika faktorers möjliga påverkan på trafiksäkerheten. Det finns dock 
svårigheter med att peka ut kopplingar mellan specifika olyckor och anledningen till deras 
uppkomst.  
 
En kartläggning av olyckor inrapporterade till polisen, sjukvården och Trafikverket visar 
att fler olyckor har rapporterats in vintern 2012/2013 än tidigare vintrar och att olyckorna 
tenderar att inträffa där förändringar i vägnätet sker och där fordon med olika hastigheter 
möts såsom i anknytning till trafikplatser och korsningar.  
 
De förslag på åtgärder som har tagits fram inriktas främst mot att göra vägnätet mer 
trafiksäkert genom att framförallt minska antalet upphinnandeolyckor och singelolyckor, 
som är de vanligaste olyckstyperna vintertid. De valda åtgärderna fokuserar på att göra 
vägnätet tydligare genom förändrad vägvisning, belysning och informationstavlor som kan 
anpassas efter förhållandena som råder längs vägen. För att minska variansen mellan olika 
fordons hastigheter i anknytning till korsningar och på- och avfarter bör vägutformningen 
ses över på vissa speciellt olycksdrabbade platser. 

Nyckelord 

Trafiksäkerhet, olyckor, olycksstatistik, vägutformning, drift och underhåll, STRADA, 
TRISS.



 

 
 

Abstract 

Trafikverket Region Mitt had in the beginning of year 2013 the suspicion that the number 
of accidents on European highway 4 in Gävleborg county had increased in comparison to 
previous winters. They therefore performed a small investigation of all accidents with 
personal injuries that had occurred between the winters of 2005-2013. The outcome of 
that investigation showed that it was desirable to perform a larger investigation before 
drawing any conclusions about if the number of accidents had increased and why the 
accidents occurred when and where they did. A decision was taken that this thesis work, 
which investigates how to reduce disturbances in traffic and decrease the number of 
accidents, should be performed. 
 
The objective of this thesis work is to find the road sections and the days on European 
highway 4 that have been particularly accident-prone, analyze what causes the accidents 
and based on this information to suggest appropriate general and site-specific measures 
that can be taken to improve road safety on the European highway, both short-term and 
long-term. 
 
Road design, operation and maintenance and other factors that are apparent during 
wintertime, such as weather and darkness, have been studied to determine the reasons 
why the accidents have occurred. The studies that were made showed that it is possible to 
sort out accident-prone places and to retrieve statistical data which is useful to see trends 
and different factors’ possible effect on road safety. There are however difficulties with 
identifying a linkage between a specific accident and the reason for its occurrence.  
 
A review of  all accidents reported to the police department, the health department and 
Trafikverket show that more accidents than previous winters have been reported during 
the winter of  2012/2013, and that the accidents tend to occur close to shifts in the road 
and at places where vehicles with different speed meet, such as interchanges and 
intersections. 
 
The suggested measures are foremost concentrated on making the road network more 
safe by reducing the number of  rear-end collisions and single vehicle accidents, which are 
the most common types of  accidents during wintertime. The chosen measures focus on 
making the road network clearer by changed signposting, lighting and informative signs, 
which messages can be changed depending on the conditions along the road. The road 
design at some particularly accident-prone places needs to be reviewed to reduce the 
variance of  speed between different vehicles in nearness to intersections and entrances 
and exits to the highway. 

Keywords 

Road safety, accidents, accidents statistics, road design, operation and maintenance, 
STRADA, TRISS. 



 

 
 

Begrepp och definitioner 

Begrepp Förklaring Beskrivning 

ArcGIS  GIS- programvara som används för 
kartanalys. 

Europaväg  Vägnät som förbinder Europas länder.  

Kluster  En samling av olyckor som inträffat i 
närheten av varandra. 

MIP Mobila Inrapporteringar från 
Plogbilar 

Trafikverkets GPS-baserade 
uppföljningssystem för underhåll av 
vägar. 

NTS Nationellt Trafikledningsstöd System som dygnet runt samlar in 
information från kameror, människor 
med mera och förmedlar dessa 
händelser till trafikledare och 
driftingenjörer. 

NVDB Nationella vägdatabasen Innehåller information om alla statliga, 
kommunala och enskilda vägar i 
Sverige. 

Olycka  Incident i trafiken med fordon 
inblandade.  Begreppet innefattar allt 
från allvarliga olyckor till enklare 
räckespåkörningar. 

STRADA Swedish TRaffic Accident Data 
Acquisition 

Transportstyrelsens databas för 
trafikolyckor med personskador. 

STRADA-olycka  Olycka med personskador. 

Trafikplats  Vägkorsning där trafiken korsar de 
mötande vägarnas körbanor planskilt, 
för att ta sig mellan vägarna finns av- 
och påfartsramper.   

TRISS Trafikinformationsstödsystem Trafikverkets system för insamling och 
kvalitetssäkring av trafikinformation 

TRISS-olycka  Samtliga olyckor som rapporterats in 
till Trafikverket egna 
informationssystem. Kan vara både 
olyckor med allvarliga följder eller 
enklare avåkningar. 

VGU Vägar och Gators Utformning Regler och riktlinjer för utformning av 
Trafikverkets vägar och 
gatuanläggningar.  

VMS Variable Message Sign 
Variabel Meddelande Skylt 

Skylt där meddelande till trafikanter 
kan anpassas efter olika situationer.  

VViS VägVäderInformationsSystem Trafikverkets informationssystem för 
information av väderförhållanden som 
främst används för att planera och 
effektivisera vinterväghållning. 
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1 Inledning 
Rapportens inledande kapitel behandlar bakgrunden till att examensarbetet utförs, 
rapportens syfte, vald metod för att besvara frågeställningarna, avgränsningar och 
disposition. 

1.1 Bakgrund 
År 1997 beslutade Sveriges riksdag att trafiksäkerhetsarbetet i Sverige skall utgå från en 
nollvision, vilket innebär att inga människor skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
Sedan dess har antalet dödsolyckor fram till idag minskat med 43 procent. Vissa av de 
åtgärder som vidtagits för att göra vägarna säkrare, exempelvis införandet av 
mittvajerräcken, har medfört att antalet allvarliga olyckor minskat men att det totalt 
uppkommer fler men mindre allvarliga olyckor. 

Genom Trafikverket Region Mitt går Europaväg 4 (E4:an). Sträckan på Europaväg 4 
mellan Gävle och Hudiksvall sägs vintern 2012/2013 ha varit extra olycksbenägen. 
Trafikverket har därför under början av år 2013 gjort en miniutredning över alla olyckor 
med personskador som inträffat vintern 2005-2013. Syftet med denna miniutredning var 
att undersöka om det stämmer, vilka typer av olyckor det rör sig om och vart dessa 
inträffat.  Under detta arbete insåg personalen på Trafikverket att ett mer omfattande 
material måste studeras innan några större slutsatser kan dras. Därför beslutade 
Trafikverket Region Mitt att ett examensarbete som belyser dessa frågor skall göras. 
(Norlinder m.fl. 2013) 

I denna studie vidgas begreppet olycka till att innefatta alla typer av incidenter i trafiken 
med fordon inblandade, vilket innefattar allt från allvarliga olyckor till enklare 
räckespåkörningar. 

Anledningarna till att olyckor uppkommer kan vara många. Speciellt vintertid är det 
komplicerat att utreda vilka specifika faktorer som har varit avgörande för 
olycksuppkomsten. Detta examensarbete skall undersöka om bristande underhåll 
och/eller vägutformning kan vara en direkt eller bidragande orsak till olycksuppkomsten 
eller om det kan bero på andra faktorer. 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1  Syfte 
Syftet med examensarbetet är att minska störningarna och öka trafiksäkerheten på 
Europaväg 4. 

1.2.2  Mål 
Målet med examensarbetet är att hitta de sträckor och de dagar på Europaväg 4 mellan 
Gävle och Hudiksvall som har varit extra olycksbenägna, analysera anledningar till att 
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olyckorna uppkommit och utifrån denna information föreslå lämpliga generella och 
platsspecifika åtgärder som kan vidtas för att öka trafiksäkerheten på sträckan, både på 
kort sikt och över tid. 

1.2.3  Frågeställningar 
De frågeställningar som examensarbetet skall besvara är följande: 

� Hur ser olycksutvecklingen på Europaväg 4 ut vintertid mellan år 2005-2013? 

� Vilka faktorer kan ha påverkat olycksuppkomsten? 

� Hur kan antalet olyckor minskas och trafiksäkerheten på så sätt förbättras?  

  

1.3 Metod 
Arbetet inleds med en övergripande litteraturstudie. Därefter utförs en kartläggning av de 
olyckor som inträffat längs den aktuella vägsträckan för att skapa ett underlag för övriga 
undersökningar och analyser. För att utföra kartläggningen används ett GIS-program för 
att föra in olyckornas koordinater och data från den nationella vägdatabasen (NVDB) 
används för att studera de förutsättningar som råder längs vägnätet. Denna information 
kompletteras sedan med studier i Google Earth och besök på plats. 

Kartläggningen utförs på följande sätt: 

� Lokalisering av vilka platser olyckorna har inträffat på. 

� Framtagande av statistik om förutsättningar vid olyckorna. 

� Val av olika områden och platser där extra många olyckor har inträffat.  

� Kartläggning av de förutsättningar och faktorer som kan ha bidragit till olyckornas 
uppkomst på de utvalda platserna. 

� Val av dagar under vintern 2012/2013 då många olyckor inträffat för att sedan 
analysera hur driften och underhållet av vägen kan ha påverkat olycksuppkomsten. 

I anknytning till kartläggningen hämtas information från sakkunniga från olika delar av 
Trafikverkets organisation.  

1.3.1 Hur ser olycksutvecklingen på Europaväg 4 ut vintertid mellan 
år 2005-2013? 

Frågeställningen besvaras genom en kartläggning av data från polis, sjukvård och 
Trafikverket.  

1.3.2 Vilka faktorer kan ha påverkat olycksuppkomsten? 
Utifrån kartläggningen av olyckorna analyseras vilka förutsättningar som kan ha påverkat 
olycksuppkomsten. Som underlag för att kunna dra slutsatser tas olika typer av statistik 
fram och kluster med extra olycksdrabbade områden sorteras ut.  
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Genom att välja ut kluster studeras de platser där många olyckor har inträffat.  Faktorer 
och förutsättningar som kan ha bidragit till olyckornas uppkomst analyseras. Det är 
främst vägens utformning på platserna som granskas. Detta görs genom litteraturstudier 
och öppet riktade intervjuer. Sträckningen kommer även att studeras ur ett 
trafikantperspektiv genom att sträckan provkörs. 

Genom att studera statistik över när olyckorna inträffat så väljs fem dagar då många 
olyckor inträffat ut. För dessa fem dagar analyseras väder, väglag och vilka drift- och 
underhållsåtgärder som har utförts. Detta görs genom faktainsamling av väderdata och 
information från entreprenörernas driftloggar. Utifrån detta undersöks det om det går att 
dra några slutsatser angående kopplingar mellan hur driften av vägen har utförts och de 
olyckor som uppkommit dessa dagar. 

1.3.3 Hur kan antalet olyckor minskas och trafiksäkerheten därmed 
förbättras?  

Frågeställningen besvaras genom en kombination av litteraturstudie och intervjuer med 
sakkunniga på Trafikverket. De åtgärderna som väljs ut utgår från resultatet av 
kartläggningen och analysen av de faktorer som kan ha påverkat olycksuppkomsten. 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att enbart studera stäckningen på Europaväg 4 mellan 
kommungränsen söder om Gävle till kommungränsen norr om Hudiksvall.  De olyckor 
som analyseras har inträffat från 2005 fram till april 2013. Enbart de olyckor som inträffat 
under vinterhalvåren (1oktober-15april) studeras och analyseras. De olyckor som kan 
relateras till alkohol- eller drogpåverkan eller som beror på sjukdom sorteras bort.  

Analysen begränsas till att antalet olyckor skall minskas och inte på att sänka 
allvarlighetsgraden på de olyckor som uppkommer. 

För att utreda olycksuppkomsten studeras två faktorer mer ingående; vägutformningen 
och driften och underhållet av vägen. Övriga faktorer som kan ha bidragit till olyckans 
uppkomst studeras enbart övergripande eller bortses helt ifrån. Ingen hänsyn har tagits till 
faktorer kopplade till fordonets egenskaper eller skick. 

För att ta fram platsspecifika åtgärder väljs de extra skadedrabbade vägavsnitten ut och en 
mer omfattande analys görs på dessa sträckor. Vägsträckor där enstaka olyckor har 
inträffat med slumpartad uppkomst sållas således bort ur urvalet. 

För att analysera driften och underhållets påverkan på olycksuppkomsten så väljs endast 
fem dagar ut. Under de utvalda dagarna har det inträffat många olyckor och de studeras 
därför närmare. Till denna studie används enbart väderdata från Trafikverkets 
väderstationer. 
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1.5 Rapportens disposition 
Rapporten inleds med en teoretisk del med bakgrund och förutsättningar till 
examensarbetet. I denna del beskrivs den aktuella sträckan på Europaväg 4 och dess 
egenskaper. Den teoretiska delen innehåller även en litteraturstudie som har gjorts över 
trafiksäkerhet och vilka faktorer som kan påverka den.   

Nästa del av rapporten beskriver genomförandet och till viss del resultatet av olycks- och 
händelsekartläggningen. I denna del presenteras även den statistik som tagits fram som 
grund till analysen. Slutligen beskrivs tillvägagångssättet för undersökningarna som 
behandlar vägutformningen och driften och underhållet av vägen. 

I rapportens nästföljande del, resultat och analys, redovisas svaret på samtliga 
frågeställningar.  

Examensarbetets resultat och genomförande analyseras i diskussionsdelen av rapporten. I 
kapitlet beskrivs vad som var bra med tillvägagångssättet och vad som kunde ha gjorts 
annorlunda.  

Rapporten avslutas med ett kapitel med slutsatser och rekommendationer. I detta kapitel 
redovisas arbetets viktigaste resultat, och rekommendationer ges till hur arbetet med dessa 
frågor kan utvecklas inför framtida undersökningar inom området. 
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2  Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
I detta kapitel beskrivs vetenskapliga teorier kring trafiksäkerhetsarbete och några av de 
faktorer som påverkar trafiksäkerheten. Utöver detta redovisas de förutsättningar som 
råder längs den aktuella försökssträckan på Europaväg 4. 

2.1 Trafiksäkerhet 

2.1.1 Inledning 
Världshälsoorganisationen, WHO, hävdar att trafikolyckor är ett av de största 
hälsoproblemen i det moderna samhället. År 2000 beräknades 1,3 miljoner människor ha 
dött till följd av skador i trafiken och år 2015 kan trafikolyckor komma att utgöra världens 
fjärde vanligaste dödsorsak. 1998 definierade Röda Korset trafikskador som en global 
katastrof.  

Sverige kan ses som ett föregångsland för trafiksäkerhet, då antalet döda i trafiken per år 
är lågt i förhållande till befolkningsmängden. Trots att Sverige är ett av de trafiksäkraste 
länderna i världen så dör cirka 300-400 personer i trafiken varje år och 3000-4000 skadas 
allvarligt. Att färdas i vägtrafiken är flera gånger farligare än att färdas med spårbunden- 
eller lufttrafik. Beslutsfattarna i Sverige har därför satt höga mål för landets trafiksäkerhet, 
och strategier och lösningar har utvecklats för att nå dessa mål. En av dessa strategier är 
den så kallade Nollvisionen. (Tingvall & Lie, 2002) 

Mellan 1996-2012 har antalet omkomna i trafiken minskat med 43 procent. År 2012 
omkom 286 personer i trafiken (exklusive dödsfall på grund av sjukdom eller självmord). 
(Trafikverket, 2012) 

2.1.2 Nollvisionen  
I oktober 1997 fattade riksdagen beslut om en ny trafiksäkerhetspolitik; Nollvisionen. 
Nollvisionens långsiktiga mål är att ingen människa skall dödas eller skadas allvarligt i 
trafiken. För att nå detta mål måste vägtransportsystemet utformas så att det blir 
trafiksäkert. (Tingvall & Lie, 2002) 

I Sverige är det Trafikverket som har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten och 
de ansvarar även för byggande, drift och underhåll av vägar samt för en långsiktig 
planering av transportsystemet. Trafikverket arbetat också mycket med att informera 
allmänheten om trafiksäkerhet, trafikfarliga beteenden och Nollvisionen. 2012 års 
trafiksäkerhetsenkät visar att 86 procent av alla svenskar känner till Nollvisionen och vad 
den innebär. (Ekander, 2012) 

Etappmål  
Samtidigt som Nollvisionen anslogs som en del av Sveriges trafiksäkerhetsarbete år 1998, 
antogs ett kvantitativt delmål; att antalet dödsfall till följd av vägtransportolyckor skulle 
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halveras till 270 personer till och med år 2007. Detta mål uppfylldes inte, så samma år 
antog regeringen två nya delmål. (Breen m.fl. 2008) 

De två nya delmålen innebär att antalet dödade i trafiken skall halveras från 440 till 220 
stycken mellan år 2007 och 2020, och att antalet allvarligt skadade skall reduceras med en 
fjärdedel under samma period. (Trafikverket, 2012a) 

Inom Nollvisionen finns det tolv områden som bör prioriteras då de, om de följs, kan öka 
trafiksäkerheten markant. Dessa mål är också mätbara och det finns därmed möjlighet att 
mäta dess utveckling och effektivitet. Områdena är följande: 

1. Hastighetsefterlevnad 
2. Nyktra förare 
3. Bältesanvändning 
4. Hjälmanvändning 
5. Säkra fordon  
6. Säkra tunga fordon  
7. Säkra statliga vägar  
8. Säkra kommunala gator – GCM (gång, cykel, moped) passager 
9. Säkra kommunala gator – korsningar 
10. Snabb och adekvat räddning  
11. Utvilade förare 
12. Hög värdering av trafiksäkerhet 
 
(Trafikverket, 2012b) 

Sedan införandet av Nollvisionen 
Sedan Nollvisionen infördes har många åtgärder tagits fram för att minska skaderisken på 
vägnätet. Bland annat har hastighetsgränsen 30 kilometer i timmen införts och 
cirkulationsplatser används i större utsträckning för att undvika farliga korsningar i 
tätorter.  

Trafikverket har även utvecklat en ny vägtyp, 2+1-vägen. Vägtypen utvecklades då 
analyser av dödsolyckor visade att möteskollisioner som ledde till dödsfall och svåra 
skador var vanliga på högtrafikerade vägar utan mittseparation.  I slutet på 1990-talet 
sattes därför mitträcken upp på dessa vägar, och omkörningsfält som växelvis är till för 
södergående trafikanter och växelvis för norrgående trafikanter infördes. 

Stora insatser har också gjorts för att minska antalet avåkningar och deras 
allvarlighetsgrad. Detta har väghållaren gjort genom att bland annat sätta upp sidoräcken 
och rensa sidoområden. (Tingvall & Lie, 2002) 

Trafikverket har också sett över hastighetsgränserna på vägnätet och ett nytt 
hastighetsgränssystem med 40, 60, 80, 100 och 120 kilometer i timmen har införts. 
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Befintliga hastighetsgränser har justerats antingen uppåt eller neråt beroende på vägens 
standard och säkerhet samt en krocks inverkan på människokroppen. Trafikverket menar 
att cirka 125 människoliv kan räddas varje år om alla trafikanter respekterar de nya 
hastighetsgränserna. (Rätt hastighet på vägen, 2011) 

2.1.3 Definition på trafiksäkerhet 
Trafiksäkerhet kan definieras på en rad olika sätt. Ett vanligt sätt att definiera begreppet är 
i mått av olyckor och skador. Ett exempel på denna typ av definition är ”att transporter 
kan ske utan olyckor och därmed åtföljande skador” (Englund m.fl., 2007). För att även ta 
hänsyn till risken för en olyckas uppkomst är det lämpligt att definiera trafiksäkerhet i 
enlighet med Nationalencyklopedin som ”resultatet av åtgärder för att minska olycks- och 
skaderisken i trafiken”. (Nationalencyklopedin, 2013) 

2.1.4  Att mäta trafiksäkerhet 
Det vanligaste sättet att mäta trafiksäkerhet är i form av olyckor och skador. Det finns ett 
antal olika olycks- och skaderegister som kan användas för att studera de olyckor som 
inträffat. Vilka register som är användbara vid olika typer av studier beror på vad det är 
som skall undersökas. (Englund m.fl. 2007) 

Förutom att studera ren olycks- och skadestatistik kan även riskfaktorer som kan 
medverka till en olyckas uppkomst studeras. Det ger kunskap om risken för att en olycka 
kan uppkomma, vilket är en viktig aspekt för att förbättra trafiksäkerhetsarbetet. Ett 
exempel på den sortens risk är olika typer av stopp och hinder i trafiken. 

För att undersöka var det har uppkommit olyckor och vilka platser som visar tendenser att 
skapa många störningar i trafiken så finns det data att tillgå från exempelvis polisen, 
sjukvården och Trafikverket. Polisen och sjukvården har ett gemensamt 
inrapporteringssystem för de olyckor som lett till personskador. Denna gemensamma 
olycksdatabas går under namnet Swedish Traffic Accident Data Acquistion (STRADA). 
Trafikverket tillhandahåller information om störningar i trafiken genom ett 
trafikinformationsstödsystem som i dagligt tal kallas TRISS. 

Swedish Traffic Accident Data Acquisition 
År 1993 fick Trafikverket (dåvarande Vägverket) uppdraget att utreda hur 
trafikskadestatistiken skulle kunna förbättras, för att med denna statistik kunna 
effektivisera det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet. Utredningen av den dåvarande 
trafikskaderapporteringen, som bara skedde av polisen, visade att informationen ofta var 
ofullständig och innehöll stora mörkertal. Den dåliga informationen ledde till en 
underskattning av trafiksäkerhetsproblemet, med felaktiga prioriteringar som följd. 
Utredarna insåg då att polisens olycksrapportering borde kompletteras med 
skaderapportering från sjukhus, då detta ger ett större underlag som kan användas för att 
göra mer djupgående analyser av olyckorna. Dessa analyser kan sedan ligga till grund för 
beslut om trafiksäkerhetsåtgärder och för att mäta effekterna av dessa. Genom att 
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sammanställa information från både sjukvård och polis fås mer information om olyckans 
händelseförlopp och de personskador olyckan leder till.  
 
År 1996 infördes ett nytt informationssystem för skador och olyckor i 
vägtransportsystemet, STRADA. Systemet innehåller uppgifter om olyckor i 
vägtransportsystemet som lett till personskador och som är kända av antingen polis eller 
sjukvård. (Sjöö & Ungerbäck, 2007) 
 
I databasen finns alla inrapporterade trafikolyckor som lett till personskador, med hjälp av 
olika urval visas till exempel hur många olyckor som har inträffat i ett visst län, en 
kommun, en specifik väg eller under ett visst tidsintervall. Olyckorna kan sorteras efter 
svårighetsgrad och efter de skadade personernas ålder och kön. Informationen i 
STRADA visar även vilken vilka trafikelement som var inblandade i olyckan (personbilar, 
traktorer etcetera), olyckstyp och var någonstans olyckan inträffade. Ibland finns det även 
information om hur vädret och väglaget var vid olyckstillfället. (Transportstyrelsen, 2010) 
 
Det förekommer ett trettiotal olika olyckstyper i STRADA. De olyckstyper som 
förekommer i statistiken på Europaväg 4 är följande: 
 
K = Korsandeolycka 
M = Mötesolycka 
O = Omkörningsolycka 
S = Singelolycka  
U = Upphinnandeolycka 
V0 = Varia (Övrigt/Okänt) 
V6 = Backning, vändning 
 

Trafikverkets Trafikinformationsstödsystem 

Trafikverkets Trafikinformationsstödsystem (TRISS) är en databas som tillhandahåller 
trafikinformation till en rad olika samarbetspartners för att dessa skall kunna sprida 
information till trafikanter som befinner sig ute på vägarna. Bland annat prenumererar 
Sveriges Radio, Trafikverkets tjänst Läget i Trafiken, samt olika typer av media på denna 
information. 

Inrapporteringen till TRISS sker från en rad olika källor, bland annat genom 
rapporteringar från SOS-Alarm, polisen, privatpersoner samt från kameror och sensorer 
på de sträckor då dessa förekommer.  

Den information som rapporteras in till TRISS kategoriseras efter olika händelsetexter 
och koder. Koden beskriver vilken typ av påverkan på trafiken som händelsen har, till 
exempel om en olycka leder till att ett körfält är blockerat. En händelse uppdateras under 
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tiden från att den inträffar till att den är åtgärdad och inte längre utgör någon störning. 
Under dessa uppdateringar behåller olyckan sitt unika objekt-ID. 

Genom att kartlägga informationen om olika händelser som inträffat i TRISS kan en grov 
bild fås om när och var olika typer av olyckor, stopp och hinder uppkommit längs 
vägnätet. 

För att rapportera in var en händelse har inträffat används olika fördefinierade sträckor. 
På stora vägar med få riktmärken blir dessa sträckor ofta mycket långa. Positionen på 
samtliga händelser beskrivs delvis med en lägesbeskrivning som anges av två positioner 
och som ger en förenklad beskrivning om inom vilket område händelsen har inträffat. Det 
är denna lägesbeskrivning som via olika kanaler rapporteras till allmänheten. I systemet 
anges även positionen i koordinatform. De som arbetar på Trafikverkets trafiklednings 
enhet har alltid möjlighet att göra preciseringar och begränsningar av sträckan. I de fall 
detta inte görs används koordinater från de fördefinierade sträckorna. Efter införandet av 
Nationellt Trafikledningsstöd (NTS) 2011 användes startkoordinaterna på sträckan som 
olyckans position, men sedan ett år tillbaka används mittpunkten på sträckan för att 
bestämma koordinaterna.  

Informationen om olyckor som rapporteras in till TRISS kommer främst från SOS- 
Alarm men även till en viss del från allmänheten. Innan införandet av NTS gjordes en 
manuell uppdelning av vilka av meddelandena från SOS-Alarm som skulle rapporteras 
som olika trafikmeddelanden eller olyckor och vilka händelser som ej var viktiga ur 
trafikpåverkanssynpunkt. Efter införandet av NTS finns det fördefinierat vilka olika SOS-
meddelanden som skall generera händelser. (Malm & Brus, 2013)  

2.1.5 Åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet 
Följande tre sätt beskriver hur trafiksäkerheten i första hand kan förbättras: 

� Reducering av trafiken genom minskad exponering. 

� Reducering av olycksrisken. 

� Reducering av personskador vid en olycka. 

Dessa åtgärder kan riktas till en eller flera av de följande komponenterna i systemet: 

� Väg- och gatusystemet 

� Trafikanten 

� Fordonet 

Huvudområdet inom trafiksäkerhetsarbetet är att försöka minska risken att en olycka 
inträffar vid en given exponering genom åtgärder inom väg- och gatusystemet och 
fordonet.  Det handlar i stora drag om att separera trafiken och olika trafikslag samt hur 
olika objekt såsom korsningar skall utformas på detaljnivå. 
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För att reducera de skador som uppkommer vid en olycka riktas insatserna främst mot att 
göra den omgivande miljön ”förlåtande”, vilket i praktiken innebär att trafikanten inte 
skall riskera allvarliga skador om denne åker av vägen. (Englund m.fl. 2007)  
 

2.2 Faktorers påverkan på trafiksäkerhet  

2.2.1 Vägutformning 
När vägar där Trafikverket är väghållare skall utformas finns det en rad krav som måste 
uppfyllas. Dessa krav återfinns i Vägar och Gators utformning (VGU). Förutom att vägen 
skall utformas så att den ger en säker miljö för trafikanterna så skall den också utformas i 
harmoni med landskapet och bebyggelsen runtomkring, ge en förutsägbar vägmiljö och 
påverka kultur- och naturmiljön så lite som möjligt. Vägens utformning skall också passa 
till den valda referenshastigheten och inte inbjuda till några hastighetsöverträdelser. Vid 
normala trafikförhållanden, barmark och god sikt skall trafikanterna kunna färdas säkert 
och bekvämt i den valda referenshastigheten. Förutsättningar skall även finnas för en 
ekonomisk körning, till exempel planering i god tid genom bra siktförhållanden. 
(Trafikverket, 2012c) 

Enligt Krav för vägars och gators utformning skall en väg utformas så att den blir 
självförklarande. Att en väg är självförklarande innebär att vägutformningen tydligt visar 
vägens funktion och tillåtna hastighet. En självförklarande väg utformas genom 
användning av olika element såsom väglängd och vägbredd, linjeföring, korsningstyp, 
beläggningsmaterial, vägmärken och vägutrustning. Material, färg och form väljs så att 
harmoni med gaturummet uppnås och att en trafikmiljö fås där behovet av 
vägmarkeringar och vägmärken är litet. (Trafikverket, 2012d) 

2+1-vägar 
En omkörningssträcka på en 2+1-väg skall vara minst 0,9 kilometer lång, men den bör 
vara mellan 1-2,5 kilometer lång. Längden bestäms av vägens årliga dygnstrafik, ÅDT.  

Enfältssträckorna bör placeras så att fordonshastigheterna på dessa sträckor inte sjunker 
under 65 kilometer i timmen på en sträcka längre än 400 meter, alltså bör ett fält i 
uppförslutning undvikas. Där bör istället tvåfältssträckor placeras, så att ett körfält kan 
fungera som stigningsfält. Eventuella korsningar på 2+1-vägen bör placeras på 
enfältssträckor. (Trafikverket, 2012d) (Trafikverket, 2012e) 

Korsningar 
Korsningar bör utformas så att de under alla förhållanden är enkla och lätta att överskåda.  
Miljön runt om korsningen skall ge tecken till trafikanten om den kommande korsningen 
och göra att trafikanten höjer uppmärksamheten. Detta görs bland annat med hjälp av 
skyltar, vegetation och bebyggelse. Även sidoområden, belysning och utrustning bidrar till 
att märka ut en korsning. Sikten i korsningar är viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt, och 
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tillsammans med vägens linjeföring och trafikanordningar skall trafikanten i god tid ges 
information om hur denne smidigt och säkert skall passera genom korsningen. Räcken, 
vägvisare och snövallar får ej finnas i siktområdet. Vägutformningen bör vara förlåtande, 
det vill säga att det bör finnas möjligheter att göra rätt och kompensera om tidigare 
information utmed vägen missats.  (Levin m.fl. 2007), (Johansson & Sebbe, 2010) 

Generellt bör korsningar placeras vid raksträckor där sikten är god. Korsningar måste vara 
så pass glesa att trafikanten hinner skärpa uppmärksamheten inför nästa korsning.  

För att förhindra korsningsolyckor kan separation av trafikströmmar göras genom att 
bygga planskilda korsningar. Dessa har potential att vara 100 procent effektiva.  

Att anordna ett separat vänstersvängskörfält på primärvägen minskar riskerna för 
påkörning av bakomvarande fordon och ökar framkomligheten. Att inrätta ett 
vänstersvängskörfält kan reducera det totala antalet olyckor med cirka tio procent. 

I plankorsningar bör vinkeln mellan primärväg och sekundärväg ligga så nära 90 grader 
som möjligt för att förhindra siktproblem och ökade svängradier. Ett exempel på en 
lösning där trafikanten har möjlighet att korsa primärvägen med rät vinkel är med så 
kallade öglor där trafikanten vid en vänstersväng först svänger av åt höger för att sedan 
korsa vägen i en 90-gradig vinkel. En grov uppskattning visar att denna åtgärd har en 
effektivitet på 5-10 procent, gällande minskningen av det totala antalet olyckor. 

(Vadeby, 2006) 

Vägvisning 
En tydlig och klar vägvisning bidrar till mindre stress och felkörningar längs vägnätet. 
Skyltningen skall vara lättläst, konsekvent och lättbegriplig. De skall finnas tid att läsa vad 
de står på skyltarna och de får inte vara för många. (Vägvisning, 2013), (Vadeby, 2006) 

Belysning 
Att belysa korsningar är en kostnadseffektivmetod för att kunna minska antalet olyckor. 
En studie av VTI visar att totala antalet olyckor kan minska med 10 procent genom 
belysning av korsningar och att antalet mörkerolyckor kan minska med 30 procent. 
(Vadeby, 2006) 
 

2.2.2 Drift och underhåll  

Allmänt 
Staten avsätter årligen ungefär åtta miljarder kronor som Trafikverket skall använda för att 
göra det statliga vägnätet säkert, tillgängligt och tryggt året om. Bland annat ansvarar 
Trafikverket för att drift- och underhållsåtgärder utförs på vägar och vägkomplement 
(broar, tunnlar etcetera) och att arbetet stör trafikanterna så lite som möjligt. Cirka två 
miljarder kronor avsätts varje år för vinterunderhåll.  (Trafikverket, 2011a)  
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Från och med 1 oktober till 30 april ställer Trafikverket krav på att deras 
vinterentreprenörers organisation skall fungera fullt ut. Samtliga statliga vägar har en 
standardklass som avgör hur snabbt vägen skall plogas och om den skall vara snöfri en 
viss tidpunkt efter att det har slutat snöa. Klassificeringen utgår från trafikmängd och en 
prioritet av högtrafikerade vägar görs. Beroende på hur viktig en väg är så varierar tiden 
för hur snabbt den skall plogas. Avtalen med entreprenören reglerar när vägen skall vara 
åtgärdad och uppfylla godkänd standard. På platser med extra besvärliga förutsättningar 
kan ytterligare resurser sättas in.  

Plogning och halkbekämpning 
Den maximala plogningshastigheten är 40 kilometer i timmen för att bibehålla 
plogningskvalitén och undvika skador på plogningsutrustningen. Detta gör att det blir 
stora skillnader mellan plogbilens hastighet och den högsta tillåtna hastigheten på större 
vägar. Plogbilarnas låga hastighet i kombination med den dåliga sikt som blir till följd av 
snörök vid plogning ökar risken för olyckor. Ofta missbedömer trafikanterna plogbilars 
hastighet och kör in i dem bakifrån, eller tvingas bromsa så kraftigt att de själva blir 
påkörda av bakomvarande trafikanter. Många trafikanter försöker också köra om plogbilar 
för att snabbare nå sina mål och olyckor kan då inträffa.  

2010 gjorde Trafikverket en enkätundersökning bland förare som kör 
vinterväghållningsfordon. Undersökningen visade att 37 procent av plogbilsförarna varit 
med om olyckor eller mindre incidenter, som påkörning av plogblad. Bland de förare som 
kör tandemplogning var siffran 63 procent. Undersökningen visade också att mer än 90 
procent av alla förare tyckte att trafikanterna på vägen visade ingen eller endast viss 
respekt för deras arbete.  

Plogbilsförare som plogar 2+1-vägar känner sig ofta mer pressade och stressade än 
plogbilsförare på andra typer av vägar. De måste koncentrera sig på flera saker samtidigt; 
att köra plogbilen, bevaka vägen och trafiken både bakom och framför plogbilen samt 
bevaka avståndet mellan plogen och sido- och mitträcke. Plogbilsföraren måste dessutom 
justera saltmängden under snöplogningen utefter vägens utformning och förutsättningar. 
På sträckor där det finns både mitt- och sidoräcke upplevs arbetet som obehagligt då 
vägen är trång och eftersom det inte finns någon möjlighet att släppa förbi trafiken 
bakom så ökar risken för påkörning bakifrån. Plogbilsförarna menar att det behövs fler 
väntfickor på 2+1-vägarna så att de kan släppa fram trafikanter under plogningens gång. 
10 procent av de tillfrågade förarna tyckte inte att driftvändplatserna fungerar, utan att de 
är för små och trånga och 90 procent av förarna med mer än 15 års erfarenhet av yrket 
tyckte att det var farligt att vända på europavägar. 

På vägar med w-profilsidoräcken bildas det ofta snövallar på väggrenen, då räckets 
utformning hindrar snön från att kastas åt sidan och gör så att den hamnar på väggrenen. 
Även på vägar med sidoräcken av stållinor kan snövallar uppstå om avståndet mellan 
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sidoräcket och körbanekanten är för litet. Detta då plogbilsförarna måste lämna en 30-40 
cm oplogad sträcka längs med sidoräcket för att undvika påkörning och skador av räcket.  

Enligt Vägar och gators utformning skall avståndet mellan mitträcke och körbanekant på 2+1-
vägar vara 0,65 meter, detta innebär att plogbilsförarna tvingas köra nära mitträcket för att 
få bort all snö från körbanan, dock får de ej köra så nära mittäcket så att skador 
uppkommer. På motorvägar och 2+2 vägar är avståndet mellan mittbarriären och 
vägbanekanten större än på 2+1-vägar och det blir därmed lättare att ploga. (Karim & 
Magnusson, 2009), (Trafikverket, 2010a) 

VViS 
Eftersom alla vintrar har olika förutsättningar gällande längd, snömängd och temperatur 
så är det svårt att planera vinterunderhållet och förutse vädret. Som hjälpmedel till 
entreprenörernas preventiva arbete med underhåll används Trafikverkets 
vägväderinformationsstationer (VViS). Totalt 780 stycken väderstationer är utplacerade på 
platser i vägnätet där väderförhållandena är extra svåra. Dessa stationer visar yttemperatur, 
lufttemperatur, vindriktning, vindhastighet och nederbörd i realtid. Informationen från 
VViS-stationerna kompletteras med data från andra vädertjänster och tillsammans kan 
dessa typer av observationer användas av entreprenörerna för att planera vägunderhållet, 
förutsäga risken för halka och vinterväglag samt besluta om vilka insatser som behöver 
genomföras för att göra vägarna säkra och framkomliga. En del av entreprenörerna sköter 
arbetet genom en central där ett flertal VViS-stationer bevakas medan andra sköter 
övervakningen av vägnätet genom att ha jourpersonal som med jämna mellanrum bevakar 
väderstationerna och åker längs vägarna i driftområdet. (Trafikverket, 2011a) 

Mobila Inrapporteringar från Plogbilar 

För att kontrollera att entreprenörerna levererar som de skall har Trafikverket handlat upp 
en tredje part som skall övervaka detta. Dessa kontrollerar bland annat att 
entreprenörerna startar och blir klara i rätt tid och att slutresultatet blir som avtalats. Då 
entreprenörens fordon är försedda med GPS-sändare är det möjligt att se vart fordonet 
befinner sig i nuläget eller att i efterhand kolla var det har varit. (Vinterväghållning, 2013) 
Systemet som används kallas för Mobila Inrapporteringar från Plogbilar (MIP) och bidrar 
till att Trafikverket på ett effektivt sätt skall kunna göra en uppföljning av 
driftverksamheten, kvalitetssäkring mot trafikanterna och kunna följa vilka åtgärder som 
utförts, vart och vid vilken tidpunkt de genomfördes. De åtgärder och den information 
som skall rapporteras in finns angivet i ett specificerat protokoll. En hänvisning till detta 
finns i de administrativa föreskrifterna i respektive driftkontrakt. Meddelanden i MIP skall 
generellt sätt innehålla: identitet på fordonet, driftområde, start- och stopptid, position, 
väglagsåtgärd och mängder. (Andersson, 2010), (GPS- positionerade fordon, 2013) 
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Inspektion och kontroll av tredjepart 
Trafikverket utför en kontroll och inspektion av att entreprenörerna sköter väghållningen 
på det statliga vägnätet genom att anlita konsulter. I Region Mitt utför Ramböll detta 
uppdrag vilket innebär att de kontrollerar och rapporterar in brister i vinter- eller 
barmarksunderhållet. Inspektionen utförs genom att kontrollanter åker längs vägnätet och 
rapporterar in allt som avviker från hur det skall vara till ett datasystem som kallas Zeekit. 
Då någon åtgärd bör utföras direkt såsom vid halt väglag, dålig friktion etcetera så 
meddelas entreprenören och driftledaren så att åtgärder omedelbart kan vidtas. 
(Nordqvist, 2013) 

Gävleborgs län 
Vägarna i Gävleborgs län är indelade i fyra så kallade driftområden. För varje driftområde 
ansvarar olika entreprenörer för driften och underhållet. Dessa entreprenörer ansvarar för 
underhåll av vägar, sidoområden och rastplatser. Under vintertid består arbetet av 
plogning, sandning och saltning. De river is, tar bort snö, röjer stormfällda träd och tinar 
upp vägtrummor. Då inte behovet av snöröjning finns, utförs underhåll av vägräcken, 
kantstolpar med mera. (Så sköts din väg på vintern i Gävleborg, 2012) 

De fyra driftområdena i Gävleborgs län, och respektive entreprenör, är följande: 

Driftområde Entreprenör 

Gävle   Peab 

Bollnäs  Peab  

Hudiksvall  NCC  

Edsbyn  Svevia 

(Vem sköter din väg, 2012) 

Europaväg 4 mellan Gävle och Hudiksvall tillhör standardklass 2, se exempelbild 1. Detta 
innebär att entreprenörerna skall hålla vägen fri från snö och is då temperaturen är 
överstiger -6 grader. Då det uppstår längre köldperioder med lägre yttemperaturer kan 
vägytan delvis vara täckt av snö och is. Vid en centimeter nysnö har entreprenören 
normalt tre timmar på sig att ploga sträckan. Vägen skall vara is- och snöfri inom tre 
timmar efter avslutat snöfall. Halkbekämpning utförs i förebyggande syfte och normalt 
används salt. (När kommer plogbilen till Gävleborg, 2013)(Standardklass vinter, 2012). 
Saltet hindrar snön från att frysa fast på vägen, förhindrar frosthalka samt ger barmark 
efter plogning. (Trafikverket, 2011a) 
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Bild 1: Exempel på standardklass 2 

(Standardklass vinter, 2012) 

2.2.3 Övriga aspekter 

Väder 
Studien ”Olycksrisker under för-, hög- och senvinter” visar hur trafikolyckor generellt varierar 
under för-, hög- och senvinter. Studien visade att olyckskvoten var som lägst under 
högvintern, förmodligen för att trafikanterna då förväntade sig och var förberedda på snö 
och is på vägen. Olyckskvoten var som högst på senvintern och lägst under högvintern. 
Undersökningen visade också att ju kortare för- och senvintern var, desto högre blev dess 
respektive olyckskvot. I undersökningen räknades oktober månad som förvinter och april 
som senvinter, således var november till och med mars högvinter. (Bergström, 2003) 

Väglag 
I studien Tema Vintermodell: Olycksrisker och konsekvenser för olika olyckstyper på is- snöväglag har 
olycksrisken för olika typer av olyckor på snö- och isväglag jämfört med barmark utretts. 
De fyra olyckstyper som behandlades var singelolyckor, upphinnandeolyckor, 
mötesolyckor och övriga olyckor, eftersom dessa olyckstyper är de vanligaste. Av de 
olyckor som sker på is- och snöväglag så är mer än hälften singelolyckor, motsvarande 
andel på barmark är en knapp tredjedel. (Niska, 2006) 

Studien visade att olycksrisken för samtliga olyckor var högre på vinterväglag än på 
barmark. För singelolyckor och mötesolyckor var olycksrisken mer än tio gånger så stor 
på is- och snöväglag. (Niska 2006). En tidigare gjord studie, Tema Vintermodell: Olycksrisker 
vid olika vinterväglag (Wallman 2001), visade att olycksrisken för fordonstrafik på is- och 
snöväglag är mellan 3-30 gånger högre än på barmark. Studien visade också att 
rimfrost/tunn is på vägen är det absolut farligaste väglaget och leder till flest olyckor. 
(Wallman, 2001) 

Friktionskraft 
Friktionskraft är den kraft som uppstår mellan vägbanan och fordonens hjul.  
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Friktionen bestämmer största längs- och snedlutning i horisontal- och vertikalkurvor, 
minsta horisontalkurva samt erforderlig sikt i horisontalkurvor för att ett fordon skall 
hinna stanna innan ett hinder.  

Friktionstalet är lägre på våta och isiga vägbanor än på torra. Exempelvis är friktionstalet 
på en torr vägbana 0,8-1,0 och på en vägbana med blankpolerad våt is 0,05-0,1.  

Bromssträckan är ungefär omvänt proportionerlig mot friktionstalet. En minskning med 
50 procent av friktionstalet ger alltså en dubbelt så lång bromssträcka, och en vägbana 
med friktionstal 0,1 ger en fem gånger längre bromssträcka än en vägbana med 
friktionstal 0,5. (Hjort, 2011) 

Mörker 
En av de faktorer som påverkar olycksuppkomsten är mörker. Denna faktor är ännu mer 
påtaglig vintertid, då det är mörkt under en större del av dygnet och dessutom under 
vanliga rusningstider mellan klockan 06-08 och 16-18. Det finns svårigheter med att 
utreda vilka olyckor som beror på mörker och hur stor del faktorn har spelat i olyckan. 
Ofta kombineras mörker med andra faktorer såsom trötthet, alkohol- och drogpåverkan. 
Alkoholpåverkade trafikanter befinner sig oftast på vägarna nattetid, efter att krogar och 
restauranger har stängt.  

Mitt i natten är det dessutom mindre trafik på vägarna och mindre chans att bli 
”upptäckt”. Det är därför vanligt att förare kör snabbare, bryter mot hastighetsgränser 
och andra trafikregler. (Johansson, 2007).  

Trötthetsolyckor inträffar i majoritet nattetid. Detta har många orsaker, bland annat att 
förarens föregående sömn har blivit förkortad, att föraren är på bottennivån av 
dygnsrytmen eller att föraren har oregelbundna arbetstider. En bred, rak och lågtrafikerad 
väg, såsom en europaväg nattetid, leder till monotona rörelser och miljöer för föraren och 
denne får svårt att hålla sig vaken, vilket leder till en ökad olycksrisk.  
De flesta trötthetsolyckorna är singelolyckor, men trötthet kan även leda till 
frontalkollisioner och upphinnandeolyckor. (Åkerstedt & Kecklund, 2000) 

Hastigheter 
En reducering av vägens hastighet har positiva effekter på både antalet olyckor och dess 
allvarlighetsgrad. Anledningen till det är bland annat att lägre hastigheter leder till kortare 
reaktions- och stoppsträcka då det inträffat något oförutsägbart. Det är också önskvärt att 
variansen mellan olika fordons hastighet är så liten som möjligt. (Forsman & Vadeby 
2012), (Vadeby, 2006) 

Attityder 
Det utförs en rad olika projekt inom Europa för att utreda hur trafiksäkerheten kan 
förbättras. Sverige anses i dessa sammanhang vara ett föregångsland. Några slutsatser från 
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dessa studier vad det gäller hastigheter som är intressanta ur ett svensk perspektiv är 
följande: 

� Trafikanter tenderar att betrakta de hastighetsföreträdelser som de själva begår 
som ofarliga medan andras anses riskfyllda. En av anledningarna till detta kan vara 
en övertro på den egna körförmågan. 

� Sverige är ett av de länder där trafikanterna har svårast att se sambandet mellan att 
överträda hastigheten och en ökad olycksrisk. 

� Hårdare tag mot hastighetsöverträdelser har mycket litet stöd i Sverige. 

� De främsta orsakerna till att Sverige utmärker sig vad det gäller 
hastighetsöverträdelser är att Sverige har en liten befolkningsmängd, låg 
trafikbelastning och långa avstånd. Detta kombinerat med en hög standard på 
vägarna kan fresta till hastighetsöverträdelser.  

� Sverige är det land där minst procentuellt antal trafikanter har blivit bötfällda för 
fortkörning. Majoriteten av de som är bötfällda är män mellan 25-34 år. 

(Svensson, 2005), (SARTRE4, 2010) 

Trötthet anses vara en faktor i 15-20 procent av alla trafikolyckor. En enkätundersökning 
av trafikanters attityder till trafiksäkerhet i 19 europeiska länder visar att drygt en fjärdedel 
av de tillfrågade trafikanterna svarar ”ibland” på frågan hur ofta de kör bil när de 
egentligen är för trötta för att köra. Mer än hälften av de svarande har varit tvungna att ta 
en paus i bilkörningen på grund av trötthet under det senaste året.  
 
39 procent av förarna i samma studie medger att de ibland kör för nära framförvarande 
bil och 62 procent använder ibland sin mobiltelefon när de kör bil. Förekomsten för de 
båda beteendena har ökat de senaste åren. 
(SARTRE4, 2010) 
 

2.3 Europaväg 4 mellan Gävle och Hudiksvall 

2.3.1 Historia 
Stora delar av sträckningen har sedan 1990-talet byggts om av trafiksäkerhetsskäl. Dels 
byggdes sträckan mellan trafikplats Gävle Norra och Axmartavlan om under slutet på 
1990-talet och så sent som 2011 invigdes en ny sträckning på Europaväg 4 mellan 
Enånger och Hudiksvall. 

Gävle - Axmartavlan 
Sträckningen mellan Gävle Norra - Axmartavlan öppnade 1987 som en 13-meters väg 
med en hastighetsgräns på 110 kilometer i timmen. Sträckningen var under tidsperioden 
1987-1997 mycket olycksdrabbad. Under denna tidsperiod rapporteras det in 243 olyckor 
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från polisen (exklusive viltolyckor). Av dessa hade 21 dödlig utgång, 59 personer blev 
svårt skadade och 150 stycken lindrigt skadade. De olyckor som i första hand ledde till 
dödsfall eller allvarliga skador var mötandeolyckor och i andra hand singelolyckor.  

Året efter att Nollvisionen infördes tillsattes en utredning för att finna konkreta lösningar 
på de trafiksäkerhetsproblem som 13-meters vägen innebär. I dessa direktiv fanns 
lösningen med 2+1-körfält som separeras med ett mitträcke med som en alternativ 
utformning. 

Som första objekt med denna utformning valdes sträckan på Europaväg 4 mellan Gävle 
och Axmartavlan. Anledningen till att denna sträckning valdes berodde delvis på att 
sträckan var i behov av åtgärder eftersom den varit mycket olycksdrabbad. Vägen saknade 
även korsande trafik vilket gjorde det lämpligt att skilja mötande trafik åt med ett 
mitträcke. (Larsson m.fl., 2002) 

Trafikverkets Region Mitt utförde en djupstudie av 41 olyckor med antingen dödade eller 
svårt skadade som följd som inträffat längs sträckan och gjorde bedömningen att ett 
mitträcke hade förändrat utgången positivt om det hade funnits på platsen. Antalet 
lindriga skador bedömdes dock kunna öka på grund av mitträcket och de trånga 
enfältssträckor som 2+1-vägen innebär. 

Utbyggnaden av Sveriges första motortrafikled med omväxlande 2+1-körfält separerade 
med mitträcke gjordes i flera steg. Första delen färdigställdes i juni 1998 och hela sträckan 
fram till Axmartavlan var klar i juni 2000. (Carlsson, 2001) 

Enånger - Hudiksvall 
Under 2008 påbörjades arbetet med en ny sträckning av Europaväg 4 mellan Enånger och 
Hudiksvall. Den tidigare sträckningen var en av landets mest olycksdrabbade sträckor. 
Mellan år 1992 till 2007 inträffade 19 dödsolyckor längs sträckan och totalt rapporterades 
191 olyckor in till polisen. Detta tillsammans med en hög andel tung trafik och passage 
genom ett flertal tätorter gjorde att trafiken på sträckan gav en negativ påverkan på 
boendemiljön längs vägen.  

Den nya sträckningen är en fyrfältsväg som byggts med flacka slänter. För att lindra 
olyckorna vid avåkning där det förekommer fasta föremål så har räcken satts upp på dessa 
platser. Andra åtgärder för att höja trafiksäkerheten längs den nya sträckningen är att 
samtliga korsningar är planskilda, att viltstängsel satts upp längs hela sträckan samt att 
mitträcke gör att risken för mötesolyckor minskar drastiskt. Den nya sträckningen 
invigdes 2011. (Trafikverket, 2011b) 

2.3.2 Beskrivning av sträckningen 
Det aktuella vägavsnittet längs Europaväg 4 ligger i Gävleborgs län och passerar Gävle, 
Söderhamn och Hudiksvalls kommun.  
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Sträckan delas upp i följande avsnitt: 

� Motorväg, kommungräns i söder - Trafikplats Gävle Norra 

� Motortrafikled 2+1, Trafikplats Gävle Norra – Axmartavlan 

� Vanlig väg 2+1, Axmartavlan - Söderhamn 

� Motortrafikled 2+2, Söderhamn- Enånger 

� Äldre sträckning, Enånger - Hudiksvall 

� Motortrafikled 2+2, Enånger - Hudiksvall 

� Motortrafikled 2+1, Hudiksvall - kommungräns i norr 

En karta över vägavsnitten ovan finns i Bilaga 1: Översiktskarta. 

Referenshastigheten längs sträckningen är 110 kilometer i timmen fram till Hudiksvall, 
därefter minskas den till 100 kilometer i timmen. I anknytning till korsningar förekommer 
lokala sänkningar av hastigheten. 

2.3.3 Aktuella åtgärder 
Under skärtorsdagen 2013 inträffade flera olyckor i norrgående riktning på Europaväg 4 
mellan Gävle och Tönnebro. På grund av den stundande påskledigheten var det mycket 
trafik på vägen på torsdagskvällen och flera omkörningsolyckor inträffade när trafikanter 
försökte komma fram snabbare. För att få bot på trafikkaoset vädjade trafikradion till 
trafikanterna att de skulle sluta göra omkörningar. 

På måndagen, annandag påsk, beslutade polisen att omkörningsfilen i södergående 
riktning skulle stängas av under eftermiddagen. Detta för att undvika en upprepning av 
skärtorsdagens många olyckor. Vid dagens slut konstaterades det att inga olyckor hade 
inträffat under eftermiddagen men att trafiken gått långsammare än vanligt och att det 
någon gång blivit kortare stopp. Metoden med att stänga av omkörningsfälten är ovanlig, 
men Trafikverket menar att den eventuellt kan komma att användas i framtiden vid 
liknande högtrafikerade tillfällen, då den var lyckosam. Denna typ av åtgärd måste dock 
utredas innan den används igen. (Succé för stängd omkörningsfil på E4, 2013), (Lyckat 
experiment på E4:an, 2013) 
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3 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur kartläggningen av olyckorna har gått till och den statistik som 
tagits fram som underlag till resultat- och analysdelen presenteras. Utöver detta redovisas 
de kluster som utifrån kartanalysen valts ut och underlaget för drift- och 
underhållsanalysen. 

3.1 Kartläggning 

3.1.1 Tillvägagångssätt 
För kartläggningen av de olyckor och stopp som inträffat längs sträckningen på 
Europaväg 4 har data från Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA och Trafikverkets 
informationssystem TRISS använts. Detta material har sedan bearbetats och studerats för 
att kunna dra slutsatser om hur trafiksäkerhetsläget ser ut och hur trafiksäkerheten kan 
förbättras längs sträckan. För den geografiska analysen har programmet ArcGIS använts. 
Förutom data om olyckorna har indata från Nationella vägdatabasen (NVDB) använts. 
Utifrån dessa data har olika typer av statistik och områden som utmärker sig i något 
avseende tagits fram och valts ut. 

3.1.2 Täckningsgrad 
Andelen olyckor som registreras i STRADA beror på mängden av olyckor med 
personskador som blir kända av antingen polisen eller sjukvården.  

I TRISS registreras samtliga olyckor, stopp och hinder i trafiken som anses ha 
trafikpåverkan. Samtliga SOS-meddelanden kommer TRISS tillhanda. Sedan år 2010 görs 
en automatisk utsortering av viktiga meddelanden. Tidigare gjordes denna utsortering 
manuellt av trafikledarna. 

Det är svårt att fastställa hur stor andel av alla olyckor som inträffat under tidsperioden 
som finns registrerade i något av dessa system. Det går heller inte att säga hur stort 
mörkertalet är, det vill säga hur många olyckor som inträffar som ej rapporteras in till 
varken TRISS eller STRADA. 

3.1.3 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten för de olika källorna varierar. De data som kommer från STRADA är 
mer specificerade och har utretts mer genomgående i jämförelse med de data som 
kommer från TRISS. Informationen om de olyckor som finns registrerade i TRISS visar 
att en olycka har inträffat och vart men säger inget ytterligare om de rådande 
förutsättningarna och hur olyckorna gick till. 

Gemensamt för de båda källorna är en osäkerhet vad det gäller exakt platsangivelse. Båda 
källorna har angivna koordinater som kompletteras med en ungefärlig beskrivning av 
platsen. Dessa två källor har jämförts för att se huruvida de stämmer överens eller är 
motsägelsefulla, men studien i sin helhet utgår ifrån de koordinatsatta platserna. Då 
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materialet främst används för att se tendenser och ge en övergripande bild av var det 
tenderar att inträffa olyckor så anses precisionen vara tillräcklig för denna typ av analys. 

3.1.4 Utsortering 

STRADA 
Ett utdrag från samtliga olyckor som inträffat mellan oktober 2005 och april 2013 
sorterades ut från STRADA. Utifrån dessa sorterades de olyckor som inträffat vintertid 
mellan den 1 oktober-15 april varje år ut. Efter detta genomfördes en bortsortering av 
olyckor utanför det valda geografiska området samt ett antal olyckor med irrelevant 
skadeuppkomst för denna studie. Fördelningen av olyckor per vinter visas i Diagram 1: 
STRADA-olyckor fördelade per vinter nedan.  

 
Diagram 1: STRADA-olyckor fördelade per vinter 

Även en uppdelning av olyckstyperna har gjorts och resultatet av detta visas i Diagram 2: 
Olyckstyper i STRADA. 

 
Diagram 2: Olyckstyper i STRADA 
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Diagrammet visar att den vanligaste typen av olycka är upphinnandeolyckor, följt av 
singelolyckor. 

TRISS 
Ett utdrag från samtliga händelser som inrapporterats till TRISS under tidsperioden 1 
oktober - 15 april från år 2005-2013 sorterades ut ifrån databasen. Utifrån dessa data 
gjordes en utsortering av de olika händelser som kan anses medge en risk för att en olycka 
kan inträffa. Ett antal olika händelser sorterades helt bort från urvalet då de ej har 
undersökts i denna studie. Dessa återfinns i Bilaga A: Bortsorterade händelser från TRISS. 
Tabell 1: Händelser i TRISS nedan visar statistik för de utvalda händelserna.  

Tas med och analyseras: Antal (st) 

Trafikproblem 30 

Långsam kö 5 

Långsam trafik 6 

Olycka 580 

Hinder på vägbanan 9 

Översvämning 2 

Djur på vägbanan 262 

Fordon på fel vägbana 5 

Långsamgående fordon 2 

Olycka med tungt fordon 47 

Stillastående fordon 627 

Långsamtgående fordon 14 
Tabell 1: Händelser i TRISS 

Dessa kategorier studerades mer genomgående och extra vikt lades på att undersöka om 
händelserna tenderar att inträffa inom samma område. En geografisk dataanalys av de 
återstående händelserna medförde att kategorierna olycka, olycka med tungt fordon och 
stillastående fordon valdes ut för en mer djupgående analys. Övriga kategorier sorterades 
bort då de inträffat slumpmässigt längs vägsträckningen. 

Totalt sorterades 580 unika olyckor ut. Fördelningen per vinter visas i Diagram 3: TRISS-
olyckor fördelade per vinter. 
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Diagram 3: TRISS-olyckor fördelade per vinter 

Ytterligare en sortering gjordes manuellt inom kategorin olycka. I TRISS kategoriseras 
generellt olyckor med ett fordon som singelolycka och olyckor med två eller fler 
inblandade fordon kategoriseras som trafikolycka (Törnberg 2013). I Tabell 2: 
Olyckstyper i TRISS visas den uppdelning som har gjorts inom kategorin olycka. Den 
procentuella fördelningen mellan de olika olyckstyperna visas i Diagram 4: Procentuell 
fördelning för olyckstyper i TRISS. 

Olyckstyper TRISS Antal (st) 

Singelolycka 224 

Trafikolycka 312 

Brand 14 

Övrigt/ej specificerat 30 

Totalt: 580 
Tabell 2: Olyckstyper i TRISS 

 
Diagram 4: Procentuell fördelning för olyckstyper i TRISS 
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Kommentarer 
Vid ungefär 4 av 10 olyckor är bara ett fordon inblandat. En studie av dessa singelolyckor 
visar att majoriteten inträffar på enfältssträckorna på 2+1- vägar. 

3.2 Olycksfördelning per vinter 
I Tabell 3: Olycksfördelning per vinter visas antalet olyckor mellan vintern 2005-2013.  

        Vinter     

Antal  

olyckor  

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* 

STRADA 8 7 5 4 11 7 4 7 

TRISS 64 57 49 74 76 87 73 102 

SUMMA 72 63 54 78 87 94 77 109 

Tabell 3: Olycksfördelning per vinter 

*TRISS-olyckor t.o.m. 2/4-2013, STRADA-olyckor t.o.m. 2/3-2013 

Tabell 3 ovan visar att det vintern 2012/2013 rapporterats in sju stycken olyckor till 
STRADA, vilket inte tyder på att vintern varit extra olycksbenägen. Flest olyckor med 
personskador rapporterades in under vinter 2009/2010, elva stycken, och i genomsnitt har 
det rapporterats in 6,6 olyckor varje vinter.  

Studeras även de olyckor som rapporterats in i TRISS, det vill säga även olyckor som inte 
lett till personskador, så ser statistiken annorlunda ut. Tabellen ovan visar att fler olyckor 
rapporterats in vintern 2012/2013 än under tidigare vintrar, totalt 102 stycken.  

Det sammanlagda antalet inrapporterade olyckor vintern 2012/2013 är 109 stycken, 
ungefär 40 procent fler än vintern innan och 17 procent, eller 15 olyckor, mer än den 
tidigare mest skadedrabbade vintern, vintern 2010/2011. 

Sammanfattningsvis är vintern 2012/2013 den mest olycksdrabbade av vintrarna från 
2005/2006 fram till idag. Dock har inte fler olyckor med personskador än tidigare 
rapporterats in denna vinter. 
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3.3 Vägutformning 

3.3.1 Vägsträckning 
För att få en grov överblick över hur olycksfördelning sett ut längs hela sträckningen har 
olycksstatistik för de olika vägtyperna tagits fram, denna statistik visas i  

Diagram 5: Olycksfördelning per vägtyp nedan. 

 
Diagram 5: Olycksfördelning per vägtyp 

Kommentarer 
Diagrammet ovan visar att flest olyckor har inträffat på sträckan 2+1 sträckningen mellan 
Gävle-Söderhamn, 316 stycken. Näst flest olyckor har inträffat på motorvägen mellan 
kommungränsen i söder och Gävle, 100 stycken. Minst olyckor har inträffat på vägen 
mellan Enånger och Hudiksvall, men denna vägsträckning har bara varit i bruk sedan 
2011. De olika sträckningarna har varierande längd och förhållandena varierar i övrigt 
mycket, därför kan statistiken inte användas för att dra några slutsatser men den kan ge en 
övergripande bild av hur olycksfördelningen sett ut längs vägsträckningen.  

En studie av vilka typer av olyckor som inträffat på de olika vägsträckorna visar att det är 
samma typer av olyckor som inträffat på de olika vägsträckorna, och att fördelningen av 
olyckstyper ser ungefär likadan ut.  

3.3.2 2+1-vägar 
På de sträckor som är utformade som 2+1-vägar har statistik tagits fram som visar antalet 
olyckor på enfältssträckan respektive tvåfältssträckan, se Tabell 4: Olycksfördelning på 
2+1-vägar. Dessutom har statistik för olyckor som inträffat i anknytning till att antalet 
körfält förändras framtagits. 
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2+1-vägar  Antal (st) 

Olyckor på enfältssträckan 264 

Olyckor på tvåfältssträckan 120 

Totalt: 384 
Tabell 4: Olycksfördelning 2+1-vägar 

 
Diagram 6: Procentuell olycksfördelning 2+1-vägar 

Kommentarer 
Statistiken i Diagram 6: Procentuell olycksfördelning 2+1-vägar visar att 69 procent, det 
vill säga mer än två tredjedelar av alla olyckor som inträffat på 2+1-vägar, har inträffat på 
enfältssträckan. 
 
I ArcGIS gjordes även ett urval av alla de olyckor som inträffat 50 meter från platser där 
två körfält smalnar av till ett och där ett fält breddas till två. Denna undersökning visade 
att 42 stycken olyckor inträffat på dessa platser.   

 

3.3.3 Korsningar och trafikplatser 
En utsökning av olyckor som inträffat inom 50 meter från en av- eller påfartsramp eller 
en korsning utfördes i ArcGIS. Även de olyckor som inträffat på av- och påfartsramper 
beräknades. Resultatet av sökningen redovisas i Tabell 5: Olyckor i korsningar och 
trafikplatser nedan och en procentuell fördelning av olycksplatser visas i Diagram 7: 
Olyckor i korsningar och trafikplatser. 

Typ av olycka Antal (st) 
Korsningsolyckor 17 

På- och avfartsolyckor 69 

Olyckor på av- och påfartsramp 11 

Övriga olyckor 536 

Tabell 5: Olyckor i korsningar och trafikplatser 
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Diagram 7: Olyckor i korsningar och trafikplatser 

Kommentarer 
Diagrammet och tabellen ovan visar att 69 stycken olyckor har inträffat inom 50 meter 
från en av- eller påfartsramp. Detta motsvarar elva procent av det totala antalet olyckor. 
Elva stycken olyckor har inträffat på av- och påfartsramper och 17 stycken olyckor har 
inträffat i samband med en korsning.  

Observera att statistiken endast tar hänsyn till korsningar som är registrerade i NVDB. 
Olyckor som har inträffat i samband med mindre korsningar med exempelvis enskilda 
vägar saknas därför i statistiken. 

3.3.4 Kluster 
Ett antal platser där många olyckor eller stillastående fordon har inrapporterats har utgjort 
en grund för mer djupgående studier. Dessa studier undersöker varför det har inträffat 
kluster av olyckor och/eller stillastående fordon just där. Platserna valdes ut genom en 
kartanalys i programmet ArcGIS. Karakteristiskt för dessa platser är att det sker någon 
typ av förändring i vägnätet där, i form av exempelvis en korsning eller kurva. 
 
De platser som valts ut är från söder till norr följande: 

1. Gävle Södra (se Bilaga 2) 

Trafikplats Gävle Södra är den första avfarten till Gävle om trafikanterna kör norrut och 
även den första trafikplatsen i Gävleborgs län.  

I anknytning till denna trafikplats har 15 olyckor inträffat, en av dessa är en olycka med 
personskador. Merparten av olyckorna är registrerade söder om trafikplatsen och 
fördelningen mellan norrgående och södergående körfält är jämn. En av olyckorna har 
inträffat på av- eller påfartsramp. 
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Tio stycken stillastående fordon har rapporterats in i anknytning till trafikplatsen.  

2. Gävle Bro (se Bilaga 2) 

Gävle Bro är en rastplats strax norr om trafikplats Gävle Södra. 

I anknytning till denna rastplats har tolv olyckor inträffat, fem av dessa är registrerade 
inom 400 meter och i norrgående körfält, i precis anknytning till påfarten från rastplatsen. 
Merparten av olyckorna har inträffat norr om rastplatsen. Flertalet (åtta stycken) olyckor 
har inträffat i norrgående körfält. Det finns två norrgående körfält på platsen.  

Tio stycken stillastående fordon har rapporterats in i anknytning till trafikplatsen.  

3. Gävle Västra (se Bilaga 3) 

Trafikplats Gävle Västra är även den en trafikplats i Gävle kommun. I trafikplatsen kan 
trafikanter ansluta till Europaväg 16, och trafikanter från Europaväg 16 kan ansluta till 
Europaväg 4. 
 
I närheten av denna trafikplats har åtta stycken olyckor inträffat. Tre av olyckorna har 
inträffat på av- och påfartsramper.  

Tio stycken stillastående bilar har rapporterats in i närheten av trafikplatsen, Tre av dessa 
var lastbilar.  

4. Gävle Norra (se Bilaga 3) 

Trafikplats Gävle Norra är den sista infarten till Gävle från Europaväg 4. 

I närheten av trafikplats Gävle Norra har 17 olyckor rapporterats in, tre av dessa var 
olyckor med personskador. Samtliga olyckor har skett på eller i anknytning till av- och 
påfarter. 

15 stycken stillastående fordon har rapporterats in i området.  

5. Testeboån (se Bilaga 4) 

Ungefär en mil norr om Gävle passerar Europaväg 4 Testeboån.  

Sju stycken olyckor har inträffat i närheten av Testeboån. 16 stycken stillastående fordon 
har rapporterats in på en sträcka av drygt en och en halv kilometer. Samtliga olyckor har 
inträffat mellan 2009-2012. 

6. Skarvberget (se Bilaga 4) 

Norr om Testeboån ligger Skarvberget. I anknytning till platsen finns det en rastplats.  

50 stycken olyckor har registrerats på en fem kilometer lång sträcka. Av dessa olyckor har 
20 stycken inträffat där 2 körfält blir 1. 4 av de 50 olyckorna är olyckor med personskador.  
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Ett fyrtiotal stillastående olyckor har registrerats på sträckan, åtta av dessa är registrerade 
som stillastående lastbil.  

7. Hagsta (se Bilaga 5) 

Ungefär tre mil norr om Gävle ligger trafikplats Hagsta. I anknytning till trafikplatsen 
finns det en rastplats med restaurang och bensinstation. 

19 olyckor har inträffat längs en sträcka av 800 meter strax söder om avfarten till Hagsta, 
en av dessa är en olycka med personskador. Det har rapporterats in fler olyckor och 
stillastående fordon i närheten, men inte lika tätt som på den utvalda 800-meterssträckan. 

Precis norr om avfarten till Hagsta har ytterligare två olyckor med personskador inträffat.  

8. Axmartavlan (se Bilaga 5) 

Axmartavlan är en plankorsning cirka fyra mil norr om Gävle. 

Tolv stycken olyckor har inträffat inom 500 meter från korsningen. Två av dessa var 
olyckor med personskador. 

18 stycken stillastående fordon har registrerats på samma sträcka.   

9. Högbacka (se Bilaga 6) 

Mellan trafikplats Hagsta och trafikplats Tönnebro ligger rastplatsen Högbacka.  

Elva stycken olyckor har inträffat inom en sträcka på 400 meter, samtliga i norrgående 
riktning. Ungefär hälften av dessa olyckor inträffade under vintern 2012/2013. Det har 
även inträffat fyra olyckor i södergående riktning.  

15 stycken stillastående fordon har registrerats på samma sträcka. 

10. Sträckan Högbacka – Tönnebro (se Bilaga 6) 

På den fem kilometer långa sträckan mellan Högbacka och Tönnebro finns det ett antal 
korsningar med enskilda vägar som bland annat leder till bostadsområden.  

50 stycken olyckor har inträffat på sträckan, sju av dessa var olyckor med personskador.  

20 stycken stillastående fordon har inrapporterats på samma sträcka.  

11. Norr om Tönnebro (se Bilaga 7) 

Tönnebro är en rastplats med bland annat restaurang som ligger strax söder om 
Söderhamn. Trafikplats Tönnebro är vältrafikerad då Europaväg 4 möter riksväg 83 som 
leder till bland annat Bollnäs, Järvsö och Ånge. 

Åtta stycken olyckor har rapporterats in på en 500 meter lång sträcka norr om denna 
trafikplats. Fyra av dessa olyckor har registrerats som olyckor med personskador. Två av 
olyckorna var upphinnande olyckor.  
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Tre stycken stillastående fordon har registrerats på sträckan.  

12. Sörljusne (se Bilaga 7) 

Sörljusne är en trafikplats strax norr om Ljusne. 

Nio stycken olyckor har inträffat omkring trafikplatsen. Två av dessa var olyckor med 
personskador. Övriga olyckor är kategoriserade som singelolyckor. En av olyckorna har 
inträffat på påfarten. 

Tolv stycken stillastående fordon har rapporterats in på en 1,2 kilometer lång sträcka. 

13. Alebosjön (se Bilaga 8) 

Alebosjön är en rastplats i södergående riktning i Söderhamns kommun. Det finns sjöar 
på båda sidorna av vägen.  

Under en kilometerlång sträcka har sju stycken olyckor rapporterats in. Fyra av dessa 
olyckor inträffade i södergående körfält, tre i norrgående.  

Tio stycken stillastående fordon har registrerats, både lastbilar och bilar.  

14. Hudiksvall Västra (se Bilaga 8) 

Hudiksvall Västra är den första plankorsningen efter anslutningen från den nybyggda 
vägen mellan Enånger och Hudiksvall. 

Åtta stycken olyckor har rapporterats in i anknytning till korsningen. Samtliga olyckor har 
inträffat på en 600 meter lång sträcka. Två av dessa olyckor har registrerats som olyckor 
med personskador. 

14 stycken stillastående fordon har rapporterats in i närheten av korsningen. Samtliga 
stillastående fordon har registrerats på en 800 meter lång sträcka. 

15. Välsta (se Bilaga 9) 

Välsta är en korsning strax norr om Hudiksvall.  

Nio stycken olyckor har inträffat i närheten av korsningen. Sex av olyckorna har inträffat i 
norrgående körfält, tre i södergående. Åtminstone fyra av olyckorna har inträffat i direkt 
anslutning till korsningen (inom 60 meter från korsningen). 

Sex stycken stillastående fordon har registrerats på platsen.  

3.4 Drift och underhåll  
För att undersöka hur driften av vägarna har skötts under dagar då ett flertal olyckor 
inträffat användes information från entreprenörernas driftdataloggar. För att kartlägga 
hur väderförhållandena såg ut på de aktuella platserna under dessa tillfällen användes 
information från närliggande VViS-stationer. 
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Totalt valdes fem dagar ut från vintern 2012/2013. Driftsloggar från dessa dagar 
studerades parallellt med den information som erhållits från närliggande VViS-stationer. 
Att just dessa dagar valdes berodde på att ett flertal olyckor hade inträffat under dessa 
dagar och att de inträffat denna vinter (2012/2013), vilket innebär att driften och 
underhållet av vägen utförts på ett liknande sätt. 
 
Följande dagar valdes ut för att utföra studien (se Bilaga 10): 
 Datum: Driftområden:  Antal olyckor: 

2012-10-29  Gävle & Söderhamn  5 
2012-12-02  Gävle   2  
2012-12-05  Gävle & Söderhamn  3 
2012-12-16  Hudiksvall   4 
2013-01-10  Gävle & Söderhamn  5 
 
Sammanställningen av den undersökning som gjorts om hur driften utförts på vägen 
dessa dagar återfinns i Bilaga B: Drift och underhåll under extra olycksdrabbade dagar. 

Kommentarer 
Undersökningen visar att åtgärder utförts under samtliga av de olycksdrabbade dagarna.  

Vid tolv av olyckorna finns det inget att anmärka på vad det gäller underhållet av vägen, 
då snö och halkbekämpning har utförts i den utsträckning vädret motiverar det. I fyra av 
dessa fall har halkbekämpning inte utförts men vid dessa tillfällen var yttemperaturen på 
vägen under -6 grader, vilket innebär att driften skötts i enlighet med vägens 
standardklass.  

Två av olyckorna har inträffat i direkt anknytning till att underhållsåtgärder vidtagits på 
den aktuella sträckningen. 

Under den 5 december utfördes två åtgärder på sträckningen i Söderhamn. Den sista av 
dessa avslutades precis i anknytning till olyckstidpunkten. 

Den dag som sticker ut i sammanhanget är den 16 december då det har snöat under 
dagen och det fanns möjlighet att utföra halkbekämpning. Det utfördes inga åtgärder efter 
klockan 14:40 denna dag. Snömängderna hade dock avtagit vid olyckstillfällena vilket kan 
motivera att underhållet av vägen avslutades. Det är svårt att fastställa om 
halkbekämpning borde ha utförts i detta fall. 

 

 

 



3 Genomförande 

32 
 

3.5 Övriga faktorer 
I detta kapitel beskrivs några faktorer som kan ha bidragit till olyckornas uppkomst. 

3.5.1  Olycksfördelning per månad 

 

Diagram 8: Olycksfördelning per månad 

Kommentarer 
Diagram 8: Olycksfördelning per månad visar att december 2012 är den mest 
olycksdrabbade månaden med 45 inrapporterade olyckor. December är varje år en av de 
månader med flest olyckor (totalt 171 stycken). Den månad med generellt näst flest 
olyckor är januari (117), följt av februari (98) och november (87).  

3.5.2  Väder 

Generellt 
För att visa vädrets påverkan på olycksförekomsten så har två månader analyserats, 
november 2010 och november 2007. Trots att månaderna infaller samtidigt tidsmässigt så 
ser olycksstatistiken för de två månaderna mycket olika ut. I november 2010 
rapporterades 28 olyckor in, i november 2007 endast fyra stycken. 



3 Genomförande 

33 
 

Då medelantalet olyckor för november är elva stycken, så var antalet olyckor i november 
2010 mer än dubbelt så högt som normalt. Denna månad var det kallt i hela landet, 
blandat med ett antal tidiga och rejäla snöoväder. Under föregående månad, oktober, hade 
vädret varit högtrycksbetonat och soligt.  

Under november 2007 rapporterades endast fyra olyckor in, bara en sjundedel av de 
olyckor som rapporterades in under november 2010. Vädret den månaden var mestadels 
milt och blåsigt med små nederbördsmängder och den nederbörd som föll bestod på 
grund av värmen av regn istället för snö. 

Vintern 2012/2013 
Det har rapporterats in flest olyckor denna vinter, 2012/2013. Denna vinter har därför 
granskats närmre för att se hur vädret kan ha spelat in på olycksförekomsten. 

Oktober månad var blöt och kall, med mer nederbörd än normalt. Nederbörden kom 
som regn i början av månaden och som snö i slutet.  

November månad bestod istället av milt väder och olyckorna blev något färre än 
medelvärdet för november månad. 

December inleddes med kraftiga snöfall, medan det var mildare väder med mindre 
nederbörd och varierande hög- och lågtryck under slutet av månaden. Under månaden 
rapporterades 45 olyckor in, vilket är flest antal olyckor som har rapporterats in under en 
månad. 

Under januari växlade vädret mellan att vara milt och kallt. Antalet olyckor, 17 stycken, är 
normalt för en januarimånad. 

I februari var temperatursvängningarna ännu kraftigare än i januari, och antalet olyckor 
var normalt för februari. 

Mars 2013 var ovanligt solig och torr, men även ovanligt kylig med några snöfall. Det 
rapporterades in några fler olyckor än vanligt denna månad. (Månadens väder i Sverige, 
2013) 

Diagrammet visar att enbart två olyckor rapporterats in under april 2013. Denna siffra är 
dock missvisande då endast TRISS-statistik till och med 2 april 2013 är med i analysen. 
Olycksstatistiken i STRADA sträcker sig enbart fram till och med den 2 mars.  

3.5.3  Väglag 
För de olyckor som är inrapporterade i STRADA (53 stycken)under 2005-2013 så finns 
det beskrivet vilken typ av väglag det var på olycksplatsen vid tiden för olyckan. 
Olycksfördelningen för de olika väglagen syns nedan i Diagram 9: Olycksfördelning vid 
olika väglag.  
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Diagram 9: Olycksfördelning vid olika väglag 

Kommentarer 
Diagrammet ovan visar att det vanligaste väglaget vid tiden för olyckorna var tunn is, följt 
av tjock is/packad snö och lös snö/snömodd. För sju av de inrapporterade olyckorna 
saknas information om väglaget.  

3.5.4  Mörker 
Genom att undersöka vilka tider solen går upp respektive ner under vinterhalvåret så 
valdes klockan 16:30-07:00 som dygnets mörka del. Dessa tidpunkter valdes ut eftersom 
de utgjorde ett medelvärde för solens upp- och nergång under vintern 2013/2013 i 
Söderhamn. Söderhamn är mittpunkten på den aktuella sträckan (Gävle-Hudiksvall).  

Olyckorna sorterades sedan upp efter vilka som inträffat i mörker och vilka som inträffat i 
dagsljus och resultatet av detta syns i Diagram 10: Olycksfördelning i mörker och dagsljus. 

 

Diagram 10: Olycksfördelning i mörker och dagsljus 
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Kommentarer 
290 av de totalt 633 olyckorna har inträffat under dygnets mörka timmar, det vill säga 
mellan 16:30-07:00.  

3.5.5  Stillastående fordon 
Totalt har 627 händelser med stillastående fordon rapporterats in till TRISS mellan 
vintern 2005-2011. Anledningen till att ett fordon står still kan vara flera och en 
utsortering av dessa anledningar syns i Diagram 11: Anledning till stillastående fordon. 
 

 

 
Diagram 11: Anledning till stillastående fordon 

Kommentarer 
Statistiken ovan visar att de tre överlägset vanligaste orsakerna för stillastående fordon i 
TRISS rapporterats in som stillastående bil, stopp och stillastående lastbil. Dessa tre 
kategorier motsvarar 77 procent av samtliga inrapporterade stillastående fordon.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Hur ser olycksutvecklingen på Europaväg 4 ut vintertid 
mellan år 2005-2013? 
I den miniutredning som gjordes av Trafikverket (Norlinder m.fl. 2013) drogs slutsatsen 
att vintern 2012/2013 inte verkade ha varit extra olycksdrabbad. Vid studien studerades 
dock bara statistik ifrån STRADA och endast fram till och med januari 2013. 

Studeras de olyckor som rapporterats in i TRISS, det vill säga också de olyckor som inte 
lett till personskador, så ser statistiken annorlunda ut. Diagram 12: Olycksfördelning per 
vinter visar att fler olyckor rapporterats in vintern 2012/2013 än under tidigare vintrar, 
totalt 102 stycken. 

 
Diagram 12: Olycksfördelning per vinter 

Varför fler olyckor rapporterats in vintern 2012/2013 än tidigare är svårt att utreda. 
Ökningen kan bero på en kombination av flera olika faktorer. 

Under året har inga större ombyggnationer eller andra förändringar i vägnätet utförts och 
inte heller några förändringar i arbetet med drift och underhåll har vidtagits. 

En möjlig orsak är att vintern 2012/2013 varit lång och kall och därför inneburit en lång 
period med vinterväglag. Minst antal olyckor rapporterades det in under vintern 
2007/2008, vädret under den vintern var inledningsvis milt och snöfattigt, snöade gjorde 
det först i januari och den smälte bort redan i februari. Vintern det året var alltså kort och 
mild vilket gav en kortare period med vinterväglag.   
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Om bristande drift och underhåll, och därmed sämre väglag, varit en anledning till att fler 
olyckor inträffat under vintern 2012/2013 utreds senare i rapporten. 

Andra faktorer som kan ha påverkat olycksuppkomsten inte bara denna vinter utan även 
tidigare vintrar presenteras också senare i rapporten.  

4.2 Vilka faktorer kan ha påverkat olycksuppkomsten? 

De faktorer som kan ha påverkat olycksuppkomsten har utretts genom att göra en 
jämförelse mellan tidigare gjorda studier inom området och det underlag som erhållits 
genom studier av sträckningen och olyckorna som uppkommit längs denna. Faktorerna är 
uppdelade i kategorierna; vägutformning, drift och underhåll samt övriga aspekter. 

4.2.1  Vägutformning 
Den statistik som tagits fram visar att det är många olyckor som inträffat på de 
vägsträckor som är utformade som 2+1-vägar och att flertalet av olyckorna tenderar att 
ske i anknytning till korsningar och trafikplatser. 

2+1-vägar 
Undersökningen av de olyckor som inträffat på 2+1-vägar visade att över två tredjedelar 
av olyckorna har inträffat på enfältssträckor. Anledningarna till att olyckorna inträffar på 
de sträckor med ett körfält kan variera. Ur trafikantsynpunkt finns det två aspekter som 
kan nämnas, dels att vägen kan uppfattas som smal och trång, speciellt vid de vägavsnitt 
som har räcke på båda sidor av körfältet. Detta kan medföra att trafikanten spänner sig 
för att inte köra in i räcket. Det är då lätt att trafikanten vinglar till vid en plötslig rörelse 
eller händelse utmed vägbanan. Den andra aspekten är att trafikanten blir allt för 
avslappnad på enfältssträckan och risken finns då att denne tappar koncentrationen på 
vägbanan och bilkörningen och fokuserar på andra saker såsom en mobiltelefon. 

Under vinterhalvåret är dessa enfältssträckor ännu smalare än under sommarhalvåret 
eftersom snö packas upp mot mitt- och sidoräcken och den körbara ytan blir mindre. 

Då samtliga bilar passerar i samma körfält på dessa sträckor medför det att belastningen 
blir högre och spårigheten i asfalten ökar. Dessa sträckor blir då svårare att sköta ur drift 
och underhållssynpunkt och därmed finns en ökad risk för att olyckor uppkommer. 

42 stycken olyckor inträffat vid förändringarna på 2+1-vägen, det vill säga när två körfält 
blir ett eller tvärtom. Anledningen till att olyckor uppkommer där kan vara att trafikanter 
som kör om på tvåfältssträckan har för liten marginal och tvärt måste svänga in framför 
eller bakom trafikanter i det högra körfältet då tvåfältssträckan håller på att upphöra. 
Detta kan leda till omkörningsolyckor men även till upphinnandeolyckor eftersom 
trafikanter som kört om i tvåfältssträckan har en högre hastighet än de som inte kört om. 
Detta leder till en risk för påkörning bakifrån.  
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Korsningar och trafikplatser 
Förhållandevis stor del av alla olyckor har inträffat i närheten av korsningar och av- och 
påfarter i anslutning till trafikplatser. Det som är karakteristisk för dessa typer av platser är 
att fordon med olika hastigheter möts. För att se hur denna typ av olyckor kan förhindras 
måste dessa platser analyseras var och en för sig. Det kan exempelvis handla om att dessa 
platser har felaktig vägutformning, inte är tillräckligt bra utmärkta eller att sikten är för 
dålig. 

Kluster 
Gemensamt för de kluster av olyckor som sorterats ut är att de inträffar då någon form av 
förändring sker längs vägen. I princip samtliga utvalda områden återfinns i anknytning till 
antingen rastplatser, trafikplatser eller korsningar. Den enda platsen som utmärker sig 
utöver detta är Testeboån som återfinns i anknytning till en VViS-station. 

I en öppet riktad intervju med en enhetschef  och en trafikingenjör på Trafikverkets 
vägutformningsenhet diskuterades de valda platserna. Vid intervjutillfället analyserades 
vilka förutsättningar och faktorer på olycksplatserna som möjligen bidragit till olyckornas 
uppkomst och vilka åtgärder som kan genomföras för att öka trafiksäkerheten på dessa 
platser.  
 
Anledningarna till att det inträffat många olyckor på dessa platser varierar. Nedan beskrivs 
några av de faktorer som kan ha påverkat olycksuppkomsten på dessa platser. 

1. Gävle Södra 

Trafikplatsen har god sikt, öppna omgivningar och vägvisningen till Gävle Södra är tydlig. 
Trafikplatsen är belyst med lyktstolpar vid på- och avfarter. En anledning till att olyckor 
kan uppkomma på denna plats är att det är den första trafikplatsen på en 18 kilometer 
lång sträcka och därmed den första trafikplatsen i länet. Trafikanterna kan därför vara 
oförberedda på att det händer något, trots vägvisningen. 
 
2. Gävle Bro 

Gävle Bro ligger strax norr om Gävle Södra, avståndet mellan trafikplatserna är endast 
800 meter. Detta leder till att vägvisningen till rastplatsen blir påverkad eftersom det inte 
går att skylta till den förrän efter Gävle Södra. Den första vägvisningen är belägen 500 
meter innan avfarten och sedan finns det en skylt vid själva avfarten. Avfarten kommer 
tvärt men är sedan behaglig att köra på. Belysning finns i form av lyktstolpar vid på- och 
avfarter. 

Att det har inträffat mycket olyckor kring på- och avfarter från Gävle Bro kan bero på att 
dessa är korta och snäva vilket leder till att trafikanterna snabbt kommer ut på den 
vältrafikerade vägen.  
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3. Gävle Västra 

Avfartsramperna från denna trafikplats är snäva och trånga. Körfälten norr om 
trafikplatsen är ovanligt smala. Trots detta har mindre olyckor inträffat på denna 
trafikplats än på övriga trafikplatser i Gävle kommun. På- och avfartsramper till 
trafikplatsen är belysta. 
 
4. Gävle Norra 

Den norrgående körbanan har en speciell vägutformning då vägen övergår från 2 till 1 
körfält i endast ett par hundra meter för att sedan återgå till två körfält då påfarten bildar 
ett nytt körfält. En alternativ vägutformning kunde ha varit att ta bort enfältssträckan eller 
göra den längre, så att vägen behåller samma rytm som tidigare.  

I södergående körfält kan det uppstå ett problem då avfarten mot Hamnleden enligt 
uppgift har förväxlats med ett körfält. Ett krön och dålig sikt gör att vissa trafikanter tror 
att det bildas två körfält på platsen, men i själva verket fortsätter endast ett körfält rakt 
fram och det andra är avfarten. Detta kan ställa till med problem när trafikanter upptäcker 
sina misstag och snabbt försöker byta tillbaka till rätt körfält. Det finns dock tydlig 
vägvisning med två vägportaler på platsen, samt markeringar i vägbanan.  

5. Testeboån 

Området kring Testeboån är känt för att vara trångt, delvis på grund av att det på delar av 
enfältssträckan finns både mitt- och sidoräcken. På platsen finns det också en VViS-
station. Dessa väderstationer är utplacerade på platser där extra svåra väderförhållande 
råder, vilket kan vara en bidragande orsak till att det inträffat mycket olyckor och att bilar 
blivit stillastående vid denna plats. Dessa två faktorer kombinerade med varandra kan leda 
till olämpliga placeringar på de stillstående fordonen, vilket kan ha inverkan på 
trafiksäkerheten i området, då dessa fordon blir svåra att ta sig förbi. 
 
Räcken på båda sidor av vägen finns det mestadels i samband med broar. På dessa ställen 
upplevs körbanan som smal vilket kan leda till omedvetna hastighetssänkningar. På övriga 
delar av sträckan är väggrenarna breda och sidoområdena flacka, denna vägutformning 
inbjuder till högre hastigheter.  
 
6. Skarvberget 

Vägbanan på hela sträckan mellan Gävle och Axmartavlan, där bland annat Skarvberget 
ligger, är bomberad och inte skevad. Bombering innebär att vägbanan är valvutformad 
och att tvärfallet gradvis ökar ut mot kanterna. Numera byggs vägar med skevning, vilket 
är ett enkelsidigt tvärfall. Kurvorna på sträckan Gävle - Axmartavlan har stora radier, 
därför är bombering acceptabelt även om det är ett avsteg från VGU. Bomberingen av 
vägen innebär att vägbanan ibland lutar åt fel håll i kurvor. Ett antal trafikanter har känt av 
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denna felskevning och hört av sig till Trafikverket eftersom de menar att det är något med 
vägen som känns annorlunda och inte bra.  
 
Vid infartsrampen till Skarvberget finns belysning. Påfarten är relativt kort och det är 
svårt att komma upp i rätt hastighet innan rampen tar slut. Strax därefter smalnar vägen 
av till ett körfält. Risk för upphinnandeolyckor finns därför. 

7. Hagsta 

Förutsättningarna vid av- och påfarterna varierar i norr- och södergående riktning. 
Kommer trafikanten söderifrån så är det en nerförsbacke i en lång högerkurva innan 
avfarten kommer. Det är tydlig skyltning innan avfarten. Kommer trafikanten norrifrån så 
är förutsättningarna bra, det är ett krön och en ytterkurva och avfarten syns tydligt.  

Påfarten från Hagsta bildar ett eget körfält.  

Om det är stopp någonstans mellan Hagsta och Gävle så leds trafiken ut på 
Ockelbovägen och då kan det då bli kö ute på Europaväg 4 med upphinnandeolyckor som 
följd.  

8. Axmartavlan 

Korsningen vid Axmartavlan är den första plankorsningen i norrgående riktning på 
Europaväg 4 i Gävleborgs län. Vid plankorsningar är hastigheter vanligtvis 70 kilometer i 
timmen, men i denna korsning är hastigheten 90 kilometer i timmen. Detta medför att 
trafikanterna snabbt kommer in i situationen som är ovanligt förekommande på 
europavägar. Korsningen har högmastbelysning och väjningsplikt gäller för trafikanter 
som skall svänga ut på Europaväg 4. 
 
Det förvarnas inte att det kommer en plankorsning, heller inte att hastigheten kommer att 
sänkas till 90 kilometer i timmen. Trafiken i korsningen har minskat under de senaste 
åren. 
 
9. Högbacka 

Rastplatsen i norrgående riktning är smal eftersom det utrymmesmässigt inte får plats 
med en större på grund av den sjö som ligger utmed vägen. I södergående riktning är 
rastplatsen däremot större. Avfarterna till rastplatserna är försedda med ramper. 
Påfarterna från rastplatsen är försedda med väjningsplikt och saknar accelerationsfält 
vilket leder till att det kan bli stora hastighetsskillnader mellan trafiken på som är ute på 
vägen och den trafik som kommer ut från rastplatsen, risken för upphinnandeolyckor 
ökar därmed i jämförelse med att använda sig av accelerationsfält. Ganska snart efter 
påfarten från rastplatsen så smalnar vägen av till ett körfält. Varken på- eller avfarterna till 
Högbacka har belysning.  
 



4 Resultat och analys 

41 
 

10. Sträckan Högbacka – Tönnebro 

Längs sträckan mellan Högbacka och Tönnebro så finns det ett flertal korsningar med 
enskilda vägar. Mycket korsande trafik leder till att fordon med olika hastighet möts och 
att risken för olyckor ökar. Om sikten i dessa korsningar inte är tillräckligt god ökar risken 
för att trafikanter svänger ut för nära eller framför andra bilar. Vägvisningen till dessa 
korsningar består av en skylt som uppmärksammar den kommande korsningen och en 
skylt placerad precis vid korsningen. Det finns ingen belysning vid dessa korsningar, så de 
kan vara svåra att upptäcka. Korsningarna med enskilda vägar inträffar på platser där det 
är ett körfält. Vid samtliga korsningar finns vänstersvängsfält, men ej högersvängsfält. 
 
11. Norr om Tönnebro 

Norr om Tönnebro i södergående färdriktning finns en enfältssträcka bredvid en sjö. På 
platsen finns det både mitt- och sidoräcken, sidoräcket är ett W-profilräcke. Vintertid kan 
detta leda till att vägbanan blir extra smal då snö staplas mot räckena.  

12. Sörljusne 

Påfarten i södergående riktning är ifrågasatt sedan tidigare eftersom påfarten sker i en 
uppförsbacke på en enfältssträcka, vilket leder till att tunga fordon får svårt att accelerera 
ut på europavägen. Det är också mycket tung trafik i området. Väjningsplikt gäller vid 
påfarten.  

13. Alebosjön 

Från rastplatsen finns en lång påfartsramp, men precis vid påfarten till europavägen är det 
stopplikt. Det är två körfält på europavägen på platsen. Avfarterna till rastplatsen är 
krökta och det saknas avsvängningsfält. Trafikanter från europavägen som ska köra in på 
rastplatsen måste därför sakta ner kraftigt.   

14. Hudiksvall Västra 

Precis som vid Axmartavlan så är detta första plankorsningen på länge, eftersom det 
mellan Enånger och Hudiksvall är en motortrafikled med planskilda korsningar. Vid 
korsningen är det variabel hastighet och sänkning sker till 80 kilometer i timmen vid 
korsande trafik. Korsningen saknar accelerationsfält och för trafikanter som skall svänga 
ut på Europaväg 4 är det väjningsplikt. I norrgående körriktning begränsas avfartsfältet av 
ett berg och det är därför trångt. I södergående riktning är det en svag uppförslutning och 
två körfält. Högmastbelysning finnes. 
 
15. Välsta 

Om du kommer söderifrån är det kurvigt och det är gårdar och kyrkor nära vägen. Vid 
korsningen är det dålig sikt norrut då bilar som är i dalen precis innan korsningen inte 
syns. För höger- och vänstersvängande trafikanter finns det avsvängningsfält. Det finns 
högmastbelysning över korsningen. 



4 Resultat och analys 

42 
 

4.2.2 Drift och underhåll 
En bidragande orsak till att många olyckor inträffar vintertid är bland annat att vägbanan 
kan vara hal och att stora mängder snö minskar framkomligheten. När vägbanan är hal 
eller våt försämras friktionen till fordonens däck och fordonens väggrepp försämras 
samtidigt som deras bromssträcka förlängs. För att förhindra att olyckor inträffar är det 
därför viktigt att underhållet av vägarna utförs så bra som möjligt. Det innebär bland 
annat att åtgärder vidtas i tid och att de utförs på rätt sätt. 

Att i efterhand undersöka om specifika olyckor beror på bristande eller felaktigt underhåll 
är svårt eftersom det är omöjligt att fastställa exakt vilka förutsättningarna var på platsen 
vid olyckstillfället. Undersökningen av de fem extra olycksdrabbade dagarna förstärker 
denna uppfattning.  Resultatet av undersökningen visar att plogningsåtgärder och 
halkbekämpning i majoriteten av fallen utförts i den utsträckning det behövs och att det i 
övriga fall är svårt att utläsa om ett bristande underhåll kan kopplas till olyckornas 
uppkomst.  

En analys av resultatet från denna typ av undersökning försvåras då undersökningen inte 
säger något om hur driften har gått till eller hur länge sedan den specifika platsen 
åtgärdades. 

4.2.3 Övriga aspekter 

Olycksfördelning per månad 
En månadsvis kartläggning av samtliga olyckor visade att månaderna mitt i vintern 
(december-februari) var mest olycksdrabbade. Detta resultat stämmer ej överens med 
studien ”Olycksrisker under för-, hög- och senvinter” (Bergström, 2003) som hävdar att flest 
olyckor inträffar på senvintern och att minst olyckor inträffar under högvintern.  

December är den månad då flest olyckor inträffat, en bidragande orsak till detta kan vara 
jul- och nyårshelgerna vilket innebär mycket trafikanter på vägarna. 

Väder 
En annan faktor som kan spela in för olycksförekomsten är vädret, och väglaget som 
bildas till följd av vädret.  

De månader då ovanligt många olyckor har inträffat, till exempel december 2010, januari 
2010, februari 2009, februari 2007 och mars 2006 har vädermässigt gemensamt att det har 
varit kallt och mycket snö. En annan återkommande faktor är att vädret har varit 
varierande, med omväxlande hög- och lågtryck. Ett varierande väder är svårt att förutse 
och det blir därmed svårt att planera vägunderhållet.  

Det finns även månader då färre olyckor än normalt har inrapporterats, till exempel mars 
2011, februari 2008, december 2007, december 2006 och januari 2006. Gemensamt för 
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dessa månader är att vädret i samtliga fall var milt, ibland rekordvarmt, och i vissa fall var 
det ovanligt lite nederbörd.  

Vintern 2012/2013 
Olycksstatistiken för oktober 2012 visade att några fler olyckor än medelvärdet för 
oktober månad hade inträffat. Detta kan bero på den stora mängden nederbörd som föll 
under månaden. Våta vägbanor ger lägre friktion mellan vägbanan och fordonens däck 
och risken för halka och vattenplaning med olyckor och avkörningar som följd ökar om 
inte bilisterna sänker sina hastigheter. 

Under december 2012 rapporterades rekordmånga olyckor in, 45 stycken. Denna höga 
siffra kan bero på de kraftiga snöfallen i början av månaden och det omväxlande vädret 
under andra hälften av månaden. Snöfall leder till sämre friktion, väglag och sikt. När 
siktsträckan förkortas upptäcker trafikanter hinder och faror senare än normalt, 
tillsammans med den sämre friktionen på vägbanan så ökar trafikantens bromssträcka 
vilket kan leda till exempelvis upphinnandeolyckor. 

Statistiken visar att några fler olyckor än normalt har rapporterats in i mars 2013. Detta 
kan bero på att snötäcket låg kvar på marken under månaden, men även på att det under 
slutet av mars var minusgrader på nätterna och plusgrader på dagarna vilket kan ha 
bidragit till att frosthalka bildats på vägbanan. 

I april 2013 har för få olyckor rapporterats in för att kunna göra en analys.  

Väglag 
Information om väglag finns endast för olyckorna från STRADA, vilket motsvarar 
ungefär åtta procent av det totala antalet olyckor. En kartläggning av vilket väglag som 
rådde vid tidpunkterna för dessa olyckor visar att tunn is/vägbanan synlig var det 
vanligaste väglaget.  

Detta resultat överensstämmer med den studie (Wallman, 2001) som har gjorts rörande 
olycksrisker för olika vinterväglag som visade att tunn is/rimfrost är det vinterväglag som 
leder till flest antal olyckor och därmed är farligast.  

Mörker 
Kartläggningen visar att 46 procent av alla olyckor har inträffat mellan klockan 16:30-
07:00, det vill säga i mörker. Tänkvärt är att det delvis är mörkt under de tider då folk 
vanligast tar sig till och från sitt arbete (klockan 06:30-09:00 respektive 16:00-18:00). Det 
är under dessa tider på dygnet som det oftast är som mest trafik och trafikanterna är ofta 
stressade eftersom de har tider att passa. 

Siktsträckan i mörker varierar beroende på om helljus eller halvljus används, samt om 
mötande trafik eller gatubelysning bländar trafikanten. Siktsträckan i mörker är oavsett 
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detta kortare än siktsträckan i dagsljus och det tar längre tid innan en fara eller ett hinder 
på vägbanan upptäcks. 

Stillastående fordon 
Totalt har mer än 600 stillastående fordon rapporterats in på sträckan under vintrarna 
2005-2013. De tre vanligaste anledningarna till att fordonen stod still angavs vara 
stillastående bil, stopp och stillastående lastbil.  

Stillastående fordon på vägbanan utgör ofta ett hinder och är en potentiell fara. Om 
fordon står still på platser där det endast finns ett körfält så blockeras vägen och andra 
trafikanter hindras från att ta sig förbi. Finns det stillastående fordon på väggrenen eller i 
ett av körfälten på en tvåfältssträcka så innebär även detta ett hinder och nedsatt 
framkomlighet med sänkta hastigheter som följd. I samtliga fall ökar risken för till 
exempel upphinnandeolyckor.  
 

4.3 Hur kan antalet olyckor minskas och trafiksäkerheten på 
så sätt förbättras?  
För att förbättra trafiksäkerheten och minska antalet olyckor vintertid bör åtgärder främst 
vidtas för att förhindra de olyckstyper som är vanligast under vinterhalvåret, det vill säga 
upphinnande olyckor och singelolyckor. För att minska antalet olyckor bör även insatser 
riktas åt att göra platsspecifika åtgärder på de platser där det tenderar att inträffa mycket 
olyckor.  

4.3.1 Generella åtgärder 

Hastigheter 
På den aktuella sträckan mellan trafikplats Gävle Södra och Hudiksvall har flest olyckor 
inträffat på delsträckan mellan Gävle och Söderhamn där hastigheten är 110 kilometer i 
timmen. Att sträckningen är utformad som en 2+1-väg leder till stora variationer i 
hastigheter längs sträckningen. I Gävle kommun är det dessutom tätt mellan 
trafikplatserna och en hög trafikintensitet. Dessa aspekter motiverar en 
hastighetssänkning på hela eller delar av sträckningen mellan trafikplats Gävle Södra och 
Söderhamn. En lägre hastighet ger trafikanterna mer tid att registrera kommande 
trafikplatser och bättre planera sin körning, det är också önskvärt att ha en så låg 
hastighetsvarians som möjligt. I höjd med Hudiksvall där hastigheten är 100 kilometer i 
timmen har det inträffat färre olyckor än på de sträckor där hastigheten är 110 kilometer i 
timmen. 

Hastigheter vintertid 
En tänkbar åtgärd är att permanent sänka hastighetsgränsen på Europaväg 4 under 
vintertid. En lägre hastighet minskar risken för olyckor på grund av halka och ger en 
kortare bromssträcka. I Sverige har vinterhastigheter förekommit tidigare, i exempelvis 
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Västernorrlands län sänktes hastigheterna med 20 kilometer i timmen på alla vägar som 
inte var motorväg och saknade mitträcken. Även på Europaväg 4 har vinterhastigheter 
rått, detta i Västerbotten och Norrbottens län. Trafikverket har dock valt att sluta med 
vinterhastigheter då de inte sett någon tydlig minskning av antalet olyckor och de menar 
att det är varje trafikants enskilda ansvar att anpassa sitt fordons hastighet efter rådande 
förutsättningar. Eftersom olycksrisken är större vid vinterväglag och vid högre hastigheter 
bör åtgärden ändå bidra till högre trafiksäkerhet då färre olyckor bör inträffa.   

En alternativ åtgärd kan vara att använda variabla hastighetsskyltar kopplade till väglag på 
de platser där svåra väderförhållanden ofta råder. Detta är en relativt ny metod, som kan 
vara värd att testas även på Europaväg 4. Hastigheten på vägen reduceras vid dåligt väglag, 
svåra väderförhållanden och vid risk för köbildning 

Korsningar 
Den effektivaste åtgärden för att undvika korsningsolyckor är att bygga planskilda 
korsningar. Dessa har dock höga anläggningskostnader, vilket medför att denna åtgärd 
inte alltid är kostnadseffektiv och ekonomiskt motiverbar. En alternativ åtgärd är att en 
förändrad korsningsutformning eller att leda om trafiken.  

Ett flertal plankorsningar på sträckningen är idag utformade med separata 
vänstersvängskörfält. Detta är vanlig lösning som minskar risken för påkörning bakifrån 
och ökar framkomligheten på primärvägen. En alternativ korsningsutformning är att 
bygga en ögla där trafikanten först svänger av åt höger för att sedan korsa vägen i en rät 
vinkel. Detta gör att sikten för den svängande trafikanten ökar. Det finns i dagsläget inga 
öglor på sträckningen, det kan därför vara intressant att utreda hur denna åtgärd skulle 
kunna påverka olycksstatistiken. 

Några fler exempel på åtgärder som berör förändrad korsningsutformning återfinns i 
kapitlet om platsspecifika åtgärder. 

Belysning 
Större delen av korsningarna och påfarterna längs sträckningen på Europaväg 4 är sedan 
tidigare belysta men det finns några ytterligare platser där denna åtgärd skulle kunna 
användas, dessa exempel återfinns i kapitlet om platsspecifika åtgärder. 

Drift och underhåll 
För att kunna utreda en eventuell koppling mellan drift och underhåll och olika olyckors 
uppkomst bör de system som hanterar uppföljningen av entreprenörernas som finns idag 
användas och vidareutvecklas. Att kunna positionera underhållsfordonens verksamhet 
med GPS är en viktig del för att kunna se detta samband och om det går att 
säkerhetsställa kvaliteten i dessa data kan de användas för att göra djupare studier 
angående detta i framtiden. 

I dagsläget sker en kontroll av vägnätet var tredje dag. Denna kontroll utförs av en tredje 
part som rapporterar in eventuella skador på vägen och dess väganordningar, eller brister i 
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driften och underhållet. En kunnig tredje part inom området är ett utmärkt komplement 
till den kompetens som finns hos entreprenörerna. Denne tredje part kan se vägen med 
nya ögon för att kontrollera vägens skick och standard och säkerställa att säkerheten på 
vägen uppehålls. Denne tredje part kan utnyttjas ännu mer under perioder med svåra 
väderförhållanden, hög trafikintensitet eller när många olyckor rapporterats in.  

För att använda den kunskap som finns hos entreprenörerna och sakkunniga på 
Trafikverket så bör den nya tekniken med variabla meddelandeskyltar (VMS) användas i 
större grad för att kunna varna trafikanter då det råder exempelvis halt väglag inom vissa 
områden. Detta är speciellt viktigt eftersom den farligaste typen av halka är en tunn 
ishinna, så kallad svarthalka, och den syns inte på avstånd. Dessa typer av skyltar fyller 
även andra funktioner som kan förbättra trafiksäkerheten såsom varning för köbildning, 
stillastående fordon etcetera och är ett effektivt verktyg för att kunna varna trafikanter om 
händelser som sker längs vägnätet. 

Extra insatta åtgärder vid storhelger 
Att stänga av ett körfält kring påskhelgen 2013 visade sig ha en positiv inverkan på 
olycksstatistiken under den dag då denna åtgärd vidtogs. Den mest olycksdrabbade 
månaden längs sträckningen mellan Gävle - Hudiksvall är december, vilken är den månad 
då både jul och nyårshelgen inträffar med ökade trafikmängder som följd. Det är därför 
motiverat att testa att införa den typen av åtgärd även under dessa storhelger för att 
försöka minska antalet olyckor som inträffar under december månad.  

4.3.2 Platsspecifika åtgärder 

Gävle Södra  
Gävle Södra är den första trafikplatsen i Gävleborgs län för de trafikanter som kommer 
söderifrån. Strax efter Gävle Södra ligger rastplatsen Gävle Bro, på grund av det korta 
avståndet mellan platserna blir skyltningen till Gävle Bro knapp. För att bättre 
uppmärksamma dessa två platser föreslår vi att en vägportal sätts upp innan trafikplats 
Gävle Södra. Denna vägportal tydliggör för trafikanterna att de närmar sig två 
trafikplatser och gör det lättare för trafikanterna att planera sin körning och hinna fatta 
beslut.  

Gävle Bro 
Strax efter påfarten från rastplats Gävle Bro i norrgående körfält har flera olyckor 
inträffat. Påfarten från Gävle Bro är kort och snäv vilket gör det svårt för trafikanterna att 
komma upp i rätt hastighet innan de svänger ut på den vältrafikerade europavägen. Detta 
gör att fordon med olika hastigheter blandas och risken för främst upphinnandeolyckor 
ökar. Påfarternas vägutformning borde därför ses över och förbättras. Till exempel kan 
påfarterna göras rakare eller accelerationsfältet längre så att trafikanterna snabbare 
kommer upp i rätt hastighet.  
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Testeboån 
Området kring Testeboån är känt för att vara trångt. Under de senaste fyra vintrarna har 
16 stillastående fordon registrerats på en 1,5 kilometer lång sträcka. Sju stycken olyckor 
har också inträffat. Då vägen ibland är smal och har räcken på båda sidor blir det totalt 
stopp vid olyckor eller om fordon tvingas stanna på grund av exempelvis punktering. De 
trånga områdena återfinns främst i anknytning till broar och därmed är det svårt att göra 
vägen bredare på dessa platser. 
 
För att bättre förvarna trafikanterna om dåligt väder och väglag samt uppmana dem att ta 
det försiktigt och sänka hastigheterna så bör en VMS-skylt sättas upp på platsen. Denna 
variabla meddelandeskylt kan till exempel varna för halka eller uppmuntra trafikanterna 
att sänka hastigheten och hålla avstånden.  

Axmartavlan 
Korsningen vid Axmartavlan är den första plankorsningen i norrgående riktning på 
Europaväg 4 i Gävleborgs län. 
 
Vid plankorsningar är hastigheter vanligtvis 70 kilometer i timmen, men i denna korsning 
är hastigheten 90 kilometer i timmen. Det förvarnas inte att det kommer en plankorsning 
och heller inte att hastigheten kommer att sänkas till 90 kilometer i timmen. 
 
Förslagsvis bör fler och tydligare skyltar som varnar om den annalkande plankorsningen 
sättas upp för trafikanter som kommer söderifrån, detta då det inte funnits någon 
plankorsning tidigare på europavägen.  
 
Trafikanterna bör även förvarnas om att hastigheten kommer att sänkas från 110 till 90 
kilometer i timmen, så att de hinner utföra denna hastighetssänkning och förbereda sig på 
att det kommer att ske förändringar längs vägnätet. Denna typ av skyltar som förvarnar 
om sänkning finns på korsningar längre norrut och dessa har till skillnad från korsningen 
vid Axmartavlan inte utmärkt sig ur olyckssynpunkt. 
 
Ett annat alternativ är att använda sig av variabla hastighetsskyltar vid korsningen som 
tänds när trafikanter från sekundärvägen närmar sig. Detta gör att trafikanter som 
kommer söderifrån förvarnas om att det är ett fordon som korsar vägen längre fram. 
 
För att helt undvika en plankorsning på platsen och på så sätt öka trafiksäkerheten 
markant kan en trafikplats med planskild korsning byggas. Då trafiken i korsningen har 
minskat är det tveksamt om det är motiverat i ekonomisk synvinkel eftersom 
anläggningskostnaderna är mycket stora. Ett alternativ för att ta bort plankorsningen är 
att istället leda om trafiken från väg 583 ner till den planskilda trafikplatsen i Hagsta.  
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Högbacka 
Påfarterna från rastplatserna i Högbacka är försedda med väjningsplikt men saknar 
accelerationsfält och belysning. För bakomvarande trafikanter är det svårt att avgöra 
vilken hastighet fordonen som svänger ut från rastplatsen har. I mörker är det svårt att 
uppskatta både fordonets hastighet och avståndet fram till fordonet, och risken för 
upphinnandeolyckor är hög. På platsen har elva stycken olyckor i norrgående riktning och 
fyra stycken olyckor i södergående riktning inträffat inom en sträcka av 400 meter.  
 
För att bättre uppmärksamma att det finns en rastplats på platsen och öka trafikanternas 
siktsträcka bör belysning installeras på av- och påfartsramperna.  

Sträckan Högbacka - Tönnebro 
Längs sträckan mellan Högbacka och Tönnebro så finns det ett flertal korsningar med 
enskilda vägar. Vägvisningen till dessa korsningar består av en skylt som uppmärksammar 
den kommande korsningen och en skylt placerad precis vid korsningen. Det finns ingen 
belysning vid dessa korsningar, så de kan vara svåra att upptäcka. Utfart från korsningarna 
sker på enfältssträckor utan accelerationsfält, vilket gör att risken för upphinnandeolyckor 
finns. 
 
För att undvika korsningsolyckor och upphinnandeolyckor bör antalet korsningar med 
enskilda vägar om möjligt minskas. De korsningar med mindre trafik kan tas bort och 
fordonen ledas om till en av korsningarna i närheten. För att öka trafiksäkerheten i de 
korsningar som ej kan tas bort kan belysning sättas upp för att uppmärksamma 
korsningen och förbättra sikten för trafikanterna.  
 
Det finns vänstersvängsfält för de trafikanter som ska svänga in på de enskilda vägarna 
från Europaväg 4. En alternativ utformning vid vänstersvängar är att bygga så kallade 
öglor där trafikanterna först svänger av åt höger för att sedan korsa europavägen i en rät 
vinkel. Denna utformning minskar risken att trafikanter i vänstersvängsfickan körs på 
bakifrån och gör att de känner sig tryggare och mindre exponerade för trafiken på 
europavägen. 

Sörljusne 
Södergående påfart från Sörljusne sker i en uppförsbacke på en enfältssträcka, vilket gör 
att det tar lång tid för trafikanterna som svänger ut på Europaväg 4 att komma upp i rätt 
hastighet och risken för att bakomvarande fordon hinner ikapp de som kommer framför 
är hög. Då det är mycket tung trafik, som accelererar långsamt, i området är detta ett stort 
problem.  

Eftersom vägen strax efter påfarten passerar över en å är det svårt att bygga ett 
accelerationsfält eller stigningsfält – bron begränsar vägens bredd. Vägutformningen på 
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platsen måste förändras, men förutsättningarna på platsen gör det svårt att föreslå en 
möjlig lösning.  

Alebosjön 
Vägutformningen på både på- och avfarten från rastplatsen kan förändras. Avfarten till 
rastplatsen kommer tvärt och då det saknas avsvängningsfält måste svängande trafik 
bromsa kraftigt. Bakomvarande trafik på Europaväg 4 måste då även de sänka sina 
hastigheter kraftigt för att inte köra på det svängande fordonet. Under vintertid är 
vägbanan ofta snö- eller istäckt och bromssträckan förlängs. För att undvika 
upphinnandeolyckor och seriekrockar på europavägen bör ett avsvängningsfält eller en 
ramp till rastplatsen finnas. 

Påfartsrampen från rastplatsen är lång, men precis vid påfarten till europavägen är det 
stopplikt vilket gör att rampens längd blir obetydlig. Rampen bör istället leda till ett 
accelerationsfält, på så sätt accelererar trafikanterna redan innan de kommer ut på 
Europaväg 4 och hastighetsskillnaden till trafikanterna som redan befinner sig på 
europavägen blir mindre. Röjning i sidoområdet måste eventuellt genomföras för att 
förbättra sikten på platsen.  

Hudiksvall V 
Hudiksvall Västra är den första plankorsningen efter den nybyggda 2+2-sträckan mellan 
Enånger och Hudiksvall. Vid korsningen är det variabel hastighet och sänkning sker till 80 
kilometer i timmen vid korsande trafik. För trafikanter som skall svänga ut på Europaväg 
4 är det väjningsplikt och inga accelerationsfält.  

Då flera olyckor har inträffat i anknytning till denna plats har Trafikverket planer på att 
bygga om denna korsning till en trafikplats. Utredning angående detta pågår i nuläget.  

Välsta 
Välsta är en plankorsning i Hudiksvalls kommun. Vid korsningen är det dålig sikt norrut 
då bilar som kommer norrifrån åker ner i en dal precis innan korsningen och inte syns 
förrän de är uppe på krönet strax innan korsningen. Detta utger en olycksrisk och 
vägutformningen bör därför ses över.  Hastigheten är redan sänkt till 70 kilometer i 
timmen förbi korsningen vilket är bra, men ytterligare åtgärder bör utföras för att minska 
olycksrisken.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet var att minska störningarna och öka trafiksäkerheten på 
Europaväg 4. Målet var att hitta de sträckor och de dagar på Europaväg 4 mellan Gävle 
och Hudiksvall som har varit extra olycksbenägna, analysera anledningar till att olyckorna 
uppkommit och utifrån denna information föreslå lämpliga generella och platsspecifika 
åtgärder som kan vidtas för att öka trafiksäkerheten på sträckan, både på kort sikt och 
över tid.  

� Hur ser olycksutvecklingen på Europaväg 4 ut vintertid mellan år 2005-2013? 

Frågeställningen besvarades genom en kartläggning av de olyckor som skett på 
sträckningen mellan vintrarna 2005-2013. Information om olyckorna hämtades från 
STRADA, polisens och sjukvårdens gemensamma inrapporteringssystem, och från 
TRISS, Trafikverkets trafikinformationsstödsystem. Valet av dessa två källor grundades på 
att informationen från STRADA är tillförlitlig och omfattande och att information från 
TRISS ger möjlighet att även utreda risken för att en olycka skall uppkomma och det är 
bara i TRISS som denna typ av information finns. Data från andra källor såsom polisens 
trafikmålsanteckningar och försäkringsbolag hade också kunnat användas men de ansågs 
inte tillföra någon användbar information för denna typ av studie.  

Kartläggningen visade att det totala antalet olyckor som inträffat vintern 2012/2013 var 
högre än någon tidigare vinter. Dock hade ej fler olyckor med personskador inträffat. 
Varje år inträffar det dock olyckor som aldrig rapporteras in i systemet, kanske för att 
olyckan ej hade någon trafikpåverkan, hade en lindrig utgång eller för att föraren själv tog 
sig från platsen eller arrangerade bärgning. Det är omöjligt att veta hur stort detta 
mörkertal är, och att med säkerhet säga att antalet olyckor på Europaväg 4 har ökat denna 
vinter (2012/2013). Det höga antalet olyckor inrapporterade till TRISS, samt 
Trafikverkets misstanke om att fler olyckor inträffat denna vinter tyder dock på att det 
eventuellt kan vara så. 

En annan faktor som kan ha påverkat olycksstatistiken är vilken tid på året påsken 
inträffat. Påsken är en högtid med mycket trafik och den är till följd av detta ofta 
olycksfylld. De år då påsken inträffat sent i april (efter 15 april) finns ej olyckor från denna 
högtid med i statistiken.  

Olycksutvecklingen är också beroende av faktorer som är svåra att påverka såsom väder. 
Att det inträffar fler olyckor ett år behöver därför inte automatiskt betyda att vägen och 
underhållet av den har skötts sämre utan kan också bero på att förutsättningarna varit 
annorlunda. 
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� Vilka faktorer kan ha påverkat olycksuppkomsten? 

De platser där många olyckor inträffat och kluster bildats valdes ut för en närmre 
granskning. I första hand studerades vägutformningen på platserna, för att se om den kan 
ha påverkat olycksuppkomsten. Även andra förutsättningar på platsen såsom en- eller 
tvåfältssträcka, närhet till korsning och trafikplats granskades och statistik togs fram för 
dessa faktorer.  

När olyckornas position rapporteras in till TRISS så använder sig trafikledarna ibland av 
en fördefinierad sträcka, och har de ej tillgång till olyckans exakta koordinater så kan 
antingen den fördefinierade sträckans mitt- eller startkoordinater väljas istället. Vid 
kartläggningen av olyckorna hittades ett antal platser där flera olyckor hade exakt samma 
koordinater. För dessa olyckor studerades platsbeskrivningen mer noggrant och de gånger 
då olyckans ”riktiga” plats kunde läsas ut utifrån denna så togs olyckan bort ur statistiken 
för klustret.  

Även när olyckans koordinat rapporteras in från SOS-Alarm så är den inte exakt. Ofta 
stannar nämligen polisbilen eller ambulansen en bit ifrån olycksplatsen, eller rentav i 
motsatt körfält. 

När antalet olyckor som inträffat i närheten av korsningar och trafikplatser eller i samband 
med att två körfält blir ett eller tvärtom undersöktes så valdes en sträcka av 50 meter från 
dessa händelser, och alla olyckor som inträffat på den sträckan beräknades. Eftersom 
hastigheten är hög på Europaväg 4 så tar det trafikanterna inte många sekunder att köra 
en 50 meter lång sträcka och det är kanske först lite senare som en upphinningsolycka 
inträffar. Eventuellt borde en 100 meter lång, eller ännu längre sträcka valts istället för 
denna typ av undersökning. 

Drift- och underhållsfrågan utreddes genom att fem extra olycksdrabbade dagar från 
vintern 2012/2013 valdes ut. För dessa dagar granskades vädret genom information från 
VViS-stationer, och vilka underhållsåtgärder som genomförts genom entreprenörernas 
driftsloggar. Då VViS-stationerna ofta var placerade en bit bort ifrån olyckan så går det 
inte att med säkerhet säga att vädret såg exakt likadant ut på olycksplatsen, då lokala 
väderfenomen kan inträffa. Oftast borde dock temperaturer, nederbördstyp med mera 
vara liknande. Även om det genom entreprenörernas driftsloggar går att se vilka 
underhållsåtgärder som införts på vilka sträckor och mellan vilka tider så går det ej att se 
exakt när plogbilen passerat olycksplatsen. Det finns därför stora osäkerhetsfaktorer i att 
göra denna typ av utredning och koppla resultatet till specifika olyckor. 

Övriga faktorer som kan ha påverkat olycksuppkomsten är bland annat mörker, 
trafikantbeteenden, väglag med mera. Det är svårt att utreda hur mycket dessa faktorer 
har påverkat olycksuppkomsten, om de ens gjort det. Ofta beror inte olyckan på en 
enskild faktor, utan en kombination av flera. För en olycka som inträffat på natten kan 
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mörkret ha spelat en viss del till uppkomsten eftersom sikten blir sämre. Detta kan ha 
kombinerats av trötthet hos föraren, eller en lockelse att köra för fort då trafiken nattetid 
är låg och chansen att bli upptäckt och bötfälld lägre. De dagar då det till exempel snöat 
påverkas väglaget och därmed friktionen och fordonens bromssträckor, även sikten 
försämras. Dessa olyckor kan ha berott på för sent eller för dåligt underhåll (plogning och 
saltning) av entreprenören, men en stor anledning kan också ha varit att trafikanterna 
hållit för höga hastigheter för väglaget eller för korta avstånd till framförvarande bilar. 

För de olyckor som är inrapporterade i TRISS så finns det dessutom lite information. 
Information om händelseförlopp, typ av olycka, väglag, väderlek etcetera saknas.  

� Hur kan antalet olyckor minskas och trafiksäkerheten på så sätt förbättras?   

Som nämndes i texten ovan så är det svårt att utreda vilka faktorer som bidrog till 
olycksuppkomsten och hur stor ”skuld” varje faktor har. Därmed är det även svårt att ge 
förslag på förbättringsåtgärder som om de genomförs skulle minska olycksrisken. För de 
platser där flertalet olyckor inträffat utreddes eventuella brister i vägutformningen och 
tänkbara åtgärder togs fram. Dessa åtgärder handlar bland annat om en annorlunda 
vägutformning eller tydligare vägvisning och bättre belysning.  

Ett antal generella och platsspecifika åtgärder som kan öka trafiksäkerheten på sträckan 
valdes. Valet av åtgärder fokuserades på att dessa skulle kunna vara realistiska att 
genomföra. Hänsyn togs även till Nollvisionen vars mål är att inga ska dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken. Att till exempel ta bort mitträcket skulle minska det totala antalet 
olyckor på sträckan men det skulle också öka risken för allvarliga olyckor och dödsolyckor 
och är därför ingen bra åtgärd. 
 

5.2 Metoddiskussion 
För att utreda hur trafiksäkerheten kan förbättras utgick denna studie från att undersöka 
de olyckor och störningar i trafiken som uppkommit under ett antal år på en specifik 
sträckning. Eftersom ingen tidigare känd studie har utgått från liknande förutsättningar så 
har vi själva utformat tillvägagångssättet, efter en del önskemål från initiativtagarna till 
arbetet. 

Den inledande litteraturstudien var en förutsättning för att få en överblick i hur arbetet 
med trafiksäkerhet bedrivs idag och vilka aspekter det är intressant att ta hänsyn till. En 
vetenskaplig faktabas från olika studier gjorda av Trafikverket och VTI har utgjort en 
viktig del under hela arbetet då det med tiden kom fram vilka faktorer som var aktuella att 
utreda.  

För att kartlägga olyckorna användes GIS-programmet ArcGIS där olyckornas 
koordinater fördes in. Alternativet hade varit att använda sig av beskrivningen som fanns 
tillgänglig men detta hade försvårat analysen genom att det hade varit omöjligt att visuellt 
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se vart olyckorna inträffat. Osäkerhetsfaktorn med eventuella olyckornas koordinater togs 
istället hänsyn till genom en jämförelse med den beskrivna platsen. Data från den 
nationella vägdatabasen användes för att se vilka förutsättningar vad det gäller antal 
körfält, hastigheter, vägbredder etcetera som existerade på de olika platserna där 
olyckorna uppkommit. Utöver detta undersöktes förutsättningarna genom att se hur det 
såg ut på platserna med hjälp av Google Earth och en direktstudie på plats. Dessa tre 
källor tillsammans ger en tydlig bild av hur förutsättningarna är längs försökssträckan.  

Mycket tid lades på att få en korrekt kartläggning av olyckorna för att i ett senare skede 
kunna dra så riktiga slutsatser som möjligt. Arbetet med att komma fram till hur 
utsorteringen av data och vilka faktorer som skulle användas för att utreda hur 
trafiksäkerheten skall kunna förbättras var en omfattande del av arbetet då det i förväg var 
svårt att veta vilka resultat olika typer av undersökningar skulle ge. Antalet olyckor gjorde 
de omöjligt att studera förutsättningar för var och en av dessa och därför koncentrerades 
studien istället på att se tendenser och kluster i vägnätet.  

För att studera hur driften- och underhållet av vägen kan ha påverkat olycksuppkomsten 
studerades fem extra olycksdrabbade dagar. Denna typ av studie gav inget tydligt resultat 
och det var svårt att dra några slutsatser. I framtiden kommer förhoppningsvis MIP kunna 
användas för att på ett tydligt och tillförlitligt sätt kunna spåra plogbilarnas aktivitet men i 
nuläget ansågs informationen från systemet för otillförlitlig för att kunna användas. 

Vid framtida studier bör de utvalda klustren diskutera med sakkunniga även inom drift- 
och underhåll. Entreprenörer bör tillfrågas, då de har kunskap om vilka platser som är 
svåra att underhålla och platser där det tenderar att bildas mycket is och rimfrost. 

För att undersöka hur vägutformningen på sträckan uppfattas ur ett trafikantperspektiv 
körde vi sträckan med bil. Fokus låg på de extra olycksdrabbade platserna, hur 
vägutformningen på platserna upplevdes och vad som kunde göras annorlunda där. Vi 
tror att det kan ha varit en fördel att vi som inte arbetar dagligen med vägen gjorde denna 
typ av undersökning eftersom vi kan se problemet med nya ögon, i förhållande till 
personer som sedan tidigare har god kännedom om området. 

Tyvärr kördes sträckan under våren då förutsättningarna var goda och vägbanan bar. Det 
hade varit mer intressant att köra sträckan under vintertid när vinterväglag råder. Det hade 
då varit lättare att exempelvis se hur sikten försämrades och vägbanans bredd minskade 
på grund av till exempel snövallar. 

Vid studien av olyckornas uppkomst valde vi att fokusera på vägutformning och drift och 
underhåll. Även andra faktorer som kan ha bidragit till olyckans uppkomst, såsom väder 
och väglag nämndes. Det hade varit intressant att ta hänsyn till fler faktorer och studera 
alla mer djupgående, men detta var en avgränsning vi gjorde för att begränsa 
omfattningen på studien.
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6 Slutsatser och rekommendationer 
För att kunna arbeta med att förbättra trafiksäkerheten längs Europaväg 4 vintertid är det 
viktigt att använda sig av information om de olyckor som inträffat på vägen. För att få ett 
stort material att utgå ifrån och kunna se tydliga tendenser om var olyckor och andra 
händelser inträffat har data om olyckorna kompletterats med information om händelser 
som inträffat på vägen, såsom stillastående fordon. Genom denna typ av studie studeras 
både specifika olyckor och risken för att en olycka skall uppkomma i vägnätet. 

Genom kartläggning av denna information går det att fastställa på vilka platser olyckor 
tenderar att inträffa. Utifrån detta kan beslut tas om att genomföra platsspecifika åtgärder 
för att minska olycksrisken och öka trafiksäkerheten.  

Resultatet av kartläggningen visade att de allra flesta olyckorna inträffat i anknytning till 
förändringar i vägnätet och på platser där fordon med olika hastigheter möts, såsom vid 
korsningar och trafikplatser. För att förhindra att dessa olyckor inträffar bör de åtgärder 
som vidtas fokusera på att minska hastighetsvariansen mellan fordon samt att förenkla för 
trafikanterna genom att tydliggöra vad det är som händer på platsen. Detta kan göras 
genom god vägvisning, informationstavlor och belysning. 

En viktig aspekt för trafiksäkerheten vintertid är att driften och underhållet av vägen sköts 
som det skall så att halt väglag och snö på vägbanan undviks. Resultatet av detta 
examensarbete visar att det med den information och de system som finns tillgängliga 
idag är svårt att utreda kopplingen mellan specifika olyckor och hur underhållet av vägen 
har skötts. Det finns dock möjlighet att kunna göra mer precisa studier i framtiden då 
system som kan bli användbara är under uppbyggnad. 

Om det är önskvärt att i dagsläget utreda kopplingen mellan specifika olyckor och driften 
och underhållet av vägen bör en djupare analys göras direkt efter att en olycka inträffat. 
Att i efterhand dra slutsatser är svårt eftersom tillgång till historisk väderinformation från 
platsen och driftloggar från plogbilar behövs. Driftloggarna visar vilken åtgärd som har 
vidtagits och under vilken tidsperiod, men inte exakt vart plogbilen befann sig när olyckan 
inträffade och om vägen där olyckan inträffade var åtgärdad då. 

Om liknande studier görs i framtiden bör kartläggningen av olyckorna och analysen om 
var dessa inträffade utföras i enlighet med tillvägagångssättet i denna studie. För att kunna 
utreda mer djupgående om vad som kan ha påverkat olyckornas uppkomst så kan det vara 
intressant att samla sakkunniga inom ett flertal kompetensområden, såsom 
vägutformning, drift och underhåll, beläggning och regelverk samtidigt. Dessa kan då ge 
sina synpunkter och gemensamt diskutera varför olyckorna inträffat och vad som kan 
göras på platsen för att undvika liknande olyckor i framtiden. På så sätt går det att på ett 
effektivt sätt utreda samtliga faktorer som kan ha påverkat olycksuppkomsten varje plats. 
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De förslag på åtgärder som har tagits fram i denna studie är exempel på möjliga lösningar 
som kan förbättra trafiksäkerheten. Dessa åtgärder bör utredas vidare för att uppskatta 
vilken effekten dessa åtgärder kan ge samt om de är ekonomiskt motiverbara att 
genomföra. 
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Bortsorterade händelser i TRISS Bilaga A

Sorteras bort ur urvalet: Antal (st)

Vägen fri 1

Vägen avstängd 5

Vägarbeten 270

Beläggningsarbete 21

Kabelarbete i mark 7

Bredtransport 2

Broarbete 7

Vägmarkeringsarbete 1

Långsamgående underhållsfordon 9

Arbetsfordon på vägen 5

Bärgning 124

Halt väglag 1

Vägskada 4

Snörök 1

Blockerad 1

Utsläpp på vägbana 4

Olja på vägen 2

Tappad last 86

Allvarlig brand 1

Människor på vägbanan 5

Cyklister på vägbanan 3

Föremål på vägbanan 10

Långsam trafik förväntas 1

Tidigare olycka 1

Intensiv trafik 1

Framkomlighet 2

Nedfallet träd 9

NULL 139

Brinnande fordon 13

Summa: 736



Drift och underhåll under extra olycksdrabbade dagar Bilaga B

Datum Tidpunkt Kommun Olycks-ID Snö Åtgärd snö Åtgärd halka Vägytanstemperatur

29-okt 08:59 Gävle ID367422 Ja, sedan 2 timmar innan olyckan. Nej, påbörjas klockan 9 Ja **

29-okt 12:18 Gävle ID 367722 Ja, sedan 5 timmar innan olyckan. Ja Ja

29-okt 13:07 Gävle ID 367782 Ja, sedan 5,5 timmar innan olyckan. Ja Ja

29-okt 06:17 Söderhamn ID 366942 Ja, sedan 3 timmar innan olyckan. Ja Ja

29-okt 06:42 Söderhamn ID 366962 Ja, sedan 3,5 timmar innan olycka. Ja Ja

02-dec 19:00 Gävle STRADA Nej, ingen nederbörd från kl 04:00. Nej Nej**  -10 grader

02-dec 20:47 Gävle ID 388762 Nej, ingen nederbörd från kl 04:00. Nej Nej**  -9,7 grader

05-dec 17:48 Söderhamn ID391382 Ja, sedan 6,5 timmar innan olyckan. eventuell* Nej  -8,1 grader 

05-dec 18:31 Gävle ID 391482 Ja, hela dygnet Ja Nej  -7 grader

05-dec 20:05 Gävle ID391562 Ja, hela dygnet Ja Nej  -6,8 grader

16-dec 15:52 Hudiksvall ID 401702 Ja, sedan 5 timmar innan olyckan. Nej, sista åtgärd kl 14:40 Nej  -1,0 grader

16-dec 16:58 Hudiksvall ID 401722 Nej, ingen nederbörd från kl 16:00. Nej, sista åtgärd kl 14:40 Nej  -1,1 grader

16-dec 17:36 Hudiksvall ID 401742 Nej ingen nederbörd från kl 16.00. Nej, sista åtgärd kl 14:40 Nej  -1,1 grader

16-dec 18:06 Hudiksvall ID 401762 Ja, sedan 7 timmar innan olyckan. Nej, sista åtgärd kl 14:40 Nej  -1,0 grader

10-jan 06:15 Gävle STRADA Ja, sedan 1 timme innan olyckan. Nej Ja

10-jan 11:07 Gävle ID 146992 Ja, sedan 6 timmar innan olyckan. Ja Ja

10-jan 14:55 Gävle ID 417362 Värdesaknas Ja Ja

10-jan 15:59 Söderhamn ID 417482 Ja, sedan 11,5  timmar innan olyckan. Ja Ja

10-jan 19:45 Söderhamn ID 417722 Ja, sedan 14,5 timmar innan olyckan. Ja Ja

*2 uppdrag utfördes efter klockan 10

** Utfördes under natten
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