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Referat
Denna studie har som mål att bidra till utvecklingen av metodik för att beskriva miljökonsekvenser av
2+1-vägar, här i betydelsen åtgärden att mittseparera en befintlig ”vanlig” väg för att åstadkomma en
mötesseparerad väg. Som studieobjekt valdes två vägar som efter mittseparering öppnades för trafik
2009. Studien baseras på fyra fokusgrupper där deltagarna var engagerade i planering och/eller drift
och underhåll av vägarna eller på annat sätt var berörda av konsekvenser av mittsepareringen.
Studien identifierade miljökonsekvenser som inte självskrivet uppmärksammas i miljökonsekvensbeskrivning av mittsepareringsprojekt. I planeringen av mittsepareringsåtgärden hade man försummat
att beskriva miljökonsekvenser av den omledningstrafik som ofta uppstår. Omledningstrafik orsakar
otrygghet för personer som bor eller vistas invid omledningsvägen. Omledningsvägarnas standard är
inte alltid tillräcklig för att ta emot de trafikflöden som plötsligt kan uppstå.
Miljökonsekvenser förknippade med själva 2+1-vägarna rörde barriärverkan och otrygghet för
kringboende, behov att skjutsa barn till aktiviteter, begränsad tillgänglighet till (delar av) jordbruksoch skogsfastigheter på andra sidan vägen, ökade givor av vintersalt samt ökat beläggningsslitage där
trafiken är koncentrerad till de hjulspår som uppstår i trånga körfält. Cykeltrafiken behöver
kontinuerliga och tydligt skyltade cykelvägar med viss beläggningsstandard och säkerställt underhåll.
Mittseparering kan sägas gynna biltrafiken på bekostnad av gång- och cykeltrafiken, såvida
mittsepareringsåtgärden inte kompletteras med lättillgängliga, säkra och attraktiva GC-vägar. Den
överföring från cykeltrafik till biltrafik som kan bli följden kan på sikt tänkas ha miljöimplikationer.
MKB-processen för mittsepareringsprojekt föreslås förbättras vad gäller i) utvidgning av
samrådskretsen till att omfatta även intressen i anslutning till omledningsvägnätet; ii) komplettering av
2+1-vägen med ett attraktivt GC-vägnät; iii) uppmärksamhet på miljöeffekter av ändrad DoU-praxis
på 2+1-vägen, samt iv) bedömning av sekundära miljökonsekvenser till följd av ändrade
förutsättningar för jordbruk och annan lokal näringsverksamhet.
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Abstract
This study aims to contribute to the development of methodology to assess environmental
consequences of 2+1 roads, i.e. roads where on-coming traffic is separated by a barrier (wire or guard
rail). These roads comprise stretches with two lanes in one direction and one in the opposite, with road
stretches alternating between one- and two-lane sections. Two roads that had been upgraded in 2009 to
2+1 roads were studied. The study is based on four focus groups. The informants had either been
engaged in the planning and/or the operations and maintenance of one of the roads, or were influenced
by the fact that the road had been subject to the 2+1 measure. The study revealed environmental
impacts not usually addressed in ordinary Environmental Impact Assessment of road-separation
measures. Much focus-group discussion was devoted to re-routing to alternative roads during road
closures. People living close to re-routing roads experienced insecurity, air pollution, noise and
vibrations. Not all re-routing roads have a standard sufficient enough to carry the re-routed traffic.
Environmental impact attributed to the 2+1 road itself concerned barrier effects, need of car
transportation to children’s activities, and limited access to agricultural properties on the other side of
the road. Cycleways should be continuous and have good signage as well as sufficient pavement and
maintenance standard. Winter-maintenance issues comprised difficulties to clear snow under the
guard-rail or wire, increased deicing-salt usage and excessive pavement wear caused by rutting where
the single lane is narrow. The road-separation measure can be viewed as favouring car traffic at the
expense of cycling traffic unless the 2+1 road is equipped with attractive and safe cycling paths.
The following measures can be suggested to improve the Environmental Impact Assessment process
for 2+1 roads: i) widening the public participation to comprise also interests attributed to the rerouting roads; ii) assessment of the need of infrastructure for cycling; iii) attention to environmental
effects of changes in the maintenance practice of the 2+1 road; and iv) assessment of possible longterm environmental effects caused by changed conditions for the local agriculture and business.
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Förord
I denna skrift redovisas resultatet av en studie om miljökonsekvenser som inte alltid uppmärksammas i
planeringen av mittseparering av vägar. Studien har tillkommit på initiativ av Lennart Folkeson som
varit VTI:s projektledare (projektnummer 50831, dnr 2010/0579-24). FD Martin Ljungström vid
teknikkonsultföretaget Sweco har medverkat vid planeringen av studien och genomförandet av
fokusgrupperna samt lämnat bidrag till texten.
Med stort engagemang har 26 personer deltagit i fokusgrupper och två länsstyrelsetjänstemän
medverkat i en telefonintervju. De inspelade fokusgruppssamtalen har transkriberats av Tiina
Nieminen. Värdefulla synpunkter har lämnats av TD Sara Janhäll som granskat manuskriptet.
Till alla dessa personer vill jag framföra mitt varma tack.
Slutligen vill jag framföra ett tack till Stiftelsen Fredrik Bachmans Forskningsfond som finansierat
studien.
Omslagsbild och samtliga foton: Lennart Folkeson.

Göteborg i juni 2015

Lennart Folkeson
Projektledare
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Sammanfattning
Miljökonsekvenser av 2+1-väg. Fokusgruppsstudie väg 23 och 47/195
av Lennart Folkeson (VTI) och Martin Ljungström (Sweco Civil AB)

Denna studie har som målsättning att bidra till utvecklingen av metodik för att beskriva miljökonsekvenser av 2+1-vägar, här i betydelsen åtgärden att mittseparera en befintlig ”vanlig” väg för att
åstadkomma en mötesseparerad väg med växelvis 2 körfält i ena och 1 körfält i andra körriktningen.
Som studieobjekt valdes två vägar som efter uppgradering genom mittseparering öppnades för trafik
2009, nämligen väg 23, delen Sandsbro–Drättinge (NO om Växjö) och väg 47/195, delen Hedenstorp–
Habo (NV om Jönköping). Studien baseras på fyra fokusgrupper och en intervju med två
länsstyrelsetjänstemän som alla hade varit eller var engagerade i planering och/eller drift och underhåll
av vägarna eller som på olika sätt var berörda av konsekvenser av att vägarna blivit mittseparerade.
Studien identifierade ett antal miljökonsekvenser som inte självskrivet uppmärksammas i miljöbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning av mittsepareringsprojekt. Framför allt framkom att man
i planeringen av mittsepareringsåtgärden hade försummat att beskriva miljökonsekvenser av den
omledningstrafik som uppstår då den mittseparerade vägen av olika orsaker stängs av. Även enkla
DoU-åtgärder på 2+1-vägen föranledde vägavstängning med omledning som följd. Härvid
identifierades särskilt otrygghet för personer som bor eller har sin dagliga verksamhet invid
omledningsvägen. Vidare identifierades olägenheter som hade med föroreningar, buller och
vibrationer att göra. Det framkom också att omledningsvägarnas standard inte alltid är tillräcklig för
att ta emot de trafikflöden som plötsligt kan uppstå.
Miljökonsekvenser förknippade med själva 2+1-vägarna rörde barriärverkan för kringboende,
otrygghet för barnfamiljer, behov att skjutsa barn till aktiviteter samt begränsad tillgänglighet till
(delar av) jordbruks- och skogsfastigheter på andra sidan vägen. Tillfälliga vägavstängningar kan leda
till minskade intäkter och olägenheter i samband med fördröjda varuleveranser. På sikt kan sådana
konsekvenser möjligen påverka lönsamheten för lokal företagsamhet och bidra till avfolkning av
landsbygden. Detta kan i sin tur medföra sekundära miljökonsekvenser.
Beträffande cykeltrafiken uppmärksammades behovet av tydlig skyltning till cykelvägar, viss
beläggningsstandard på cykelvägen och kontinuitet i cykelvägen utan avbrott som tvingar cyklister ut
på 2+1-vägen. I fråga om 2+1-vägarnas drift och underhåll identifierades svårigheter att röja bort snön
under och intill räcken och vajrar, ökade givor av vintersalt samt ökat beläggningsslitage där trafiken
är koncentrerad till de hjulspår som uppstår i trånga körfält.
En fördelningspolitiskt intressant aspekt är att mittseparering av en landsväg gynnar biltrafiken på
bekostnad av gång- och cykeltrafiken, såvida mittsepareringsåtgärden inte kompletteras med
lättillgängliga, säkra och attraktiva GC-vägar. Den överföring från cykeltrafik till biltrafik som kan bli
följden kan på sikt tänkas ha miljöimplikationer.
Grundat på studiens resultat föreslås MKB-processen för mittsepareringsprojekt förbättras vad gäller
främst i) utvidgning av samrådskretsen till att omfatta även intressen i anslutning till omledningsvägnätet; ii) bedömning av att komplettera 2+1-vägen med ett attraktivt GC-vägnät; iii)
uppmärksamhet på miljöeffekter av ändrad DoU-praxis på 2+1-vägen, samt iv) bedömning av
sekundära miljökonsekvenser till följd av ändrade förutsättningar för jordbruk och annan lokal
näringsverksamhet.
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Summary
Environmental impacts of 2+1 roads. Focus-group study of road 23 and 47/195
by Lennart Folkeson (VTI) and Martin Ljungström (Sweco Civil AB)

The aim of this study is to contribute to the development of methodology to assess environmental
consequences of so-called 2+1 roads. During recent years, many existing roads in Sweden have been
upgraded to 2+1 roads, i.e. roads where on-coming traffic is separated by a barrier (wire or guard rail).
These roads comprise stretches with two lanes in one direction and one in the opposite direction, with
road stretches alternating between one- and two-lane sections.
Two roads that had been upgraded to 2+1 roads were chosen for the study. The roads, both of which
were re-opened for traffic in 2009, were Road 23 between Sandsbro and Drättinge (NE of Växjö in
Kronoberg County) and Road 47/195 between Hedenstorp and Habo (NW of Jönköping in Jönköping
County), both in southern Sweden. The study is based on four focus groups and a telephone interview
with two officials at a Country Administrative Board. The informants had either been engaged in the
planning and/or the operations and maintenance of one of the roads, or were influenced in one way or
another by the fact that the road had been subject to the 2+1 measure.
The study revealed a number of environmental consequences that are not usually addressed in ordinary
Environmental Impact Assessment of a road-separation measure. Much focus-group discussion was
devoted to consequences of re-routing traffic to alternative roads during occasions when the 2+1 road
is closed. Even uncomplicated operations and maintenance measures cause re-routing. This re-routed
traffic gives rise to various kinds of inconvenience to people living close to or having their daily
activities close to the road used for re-routing. In addition to disturbance and decreased safety, also
pollution, noise emission and vibrations were experienced as inconveniences arising from this traffic.
Informants also mentioned that some re-routing roads have a standard not sufficient enough to carry
the traffic volumes sometimes occurring.
Environmental consequences attributed to the 2+1 road itself concerned barrier effects to people living
close to the road, insecurity of families with children, the need of car transportation to children’s
activities, and limited access to agricultural and forestry properties on the other side of the road.
Temporary road closures can lead to decreasing revenues and inconveniences in connection with
delivery delays.
When it came to cycling, the informants identified the need of good signage to cycleways, sufficient
technical standard of the pavement and continuity of the cycleways without interruptions forcing
cyclists onto the car road.
Winter-maintenance issues comprised difficulties to clear snow and ice accumulating below the guardrail or wire, increased deicing-salt usage and excessive pavement wear caused by rutting where the
single lane is narrow.
From a distribution-policy point of view, the road-separation measure can be viewed as favouring car
traffic at the expense of cycling and pedestrian traffic unless the 2+1 road is equipped with attractive
and safe cycling/walking paths. The possible transfer of cycling to car usage that may occur can, in the
long run, give rise to secondary environmental effects.
Based on the study, the following measures can be suggested to improve the Environmental Impact
Assessment process for 2+1 roads: i) widening the public participation to comprise also interests
attributed to the re-routing roads; ii) assessment of the need of infrastructure for cycle and pedestrian
traffic; iii) attention to environmental effects of changes in the operations and maintenance practice of
the 2+1 road; and iv) assessment of possible long-term environmental effects caused by changed
conditions for the local agriculture and business.
VTI rapport 871

11

12

VTI rapport 871

1.

Inledning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) introducerades inom den svenska transportsektorn på 1980-talet.
En MKB-paragraf infördes i Väglagen 1987 (Wallentinus 2007). Processen för MKB och den senare
tillkomna processen för miljöbeskrivning har ständigt utvecklats genom influenser från andra sektorer,
verksamheter och även andra länder. Effektiva bidrag till dessa processer kan ges genom erfarenhetsåterföring från genomförda projekt (Schmidtbauer Crona et al. 2003)
Mittseparering av vägar genom utbyggnad till 2+1-vägar har visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att
uppnå högre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet genom hastighetshöjning. Mittseparering har
därför blivit ett mycket vanligt inslag i utvecklingen det svenska vägnätet under de senaste 15 åren.
Till en början mittseparerades i första hand motortrafikleder, dvs vägar som redan från början hade
tillräcklig bredd och som inte trafikerades av långsamtgående fordon eller GC (gång- och cykel)trafikanter. Senare har man uppgraderat ”vanliga landsvägar”, dvs vägar som betjänar alla trafikantgrupper inklusive långsamtgående fordon och GC-trafik. Ibland har man mittseparerat landsvägar till
endast 1+1 körfält (dvs ett körfält i vardera riktningen) med korta omkörningssträckor med 1+2
körfält.
Av det svenska statliga vägnätets 98 500 km är idag 390 km mötesseparerad motortrafikled och 2410
km mötesseparerad ”vanlig väg” (http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sverigesvagnat/). Mittsepareringen består antingen av balk eller vajer, och ofta utrustas vägen också med
sidoräcke i samband med mittsepareringen. Där mittsepareringen gjorts på befintlig landsväg (och inte
på nybyggd 2+1-väg), har körfälten i många fall begränsad bredd. Detta ger ofta starkt begränsade
möjligheter för oskyddade trafikanter att använda 2+1-vägen.
Mittseparering av en väg kan tänkas ha miljökonsekvenser som skiljer sig från de miljökonsekvenser
som vanligtvis blir föremål för miljökonsekvensbeskrivning eller miljöbeskrivning för andra typer av
uppgradering eller nybyggnation av vägar. Handböcker och andra styrdokument (t ex Miljökonsekvensbeskrivning (2011) och Planläggning av vägar och järnvägar (2014)) som projektledare
och MKB-författare har att tillgå i arbetet med mittsepareringsprojekt ger inte någon nämnvärd
ledning vad gäller speciella miljökonsekvenser som kan vara hänförliga till just åtgärden att
mittseparera en befintlig väg. Här har alltså en brist identifierats.
Detta forskningsprojekt har som målsättning att bidra till utvecklingen av metodik för att beskriva
miljökonsekvenser av 2+1-vägar, här i betydelsen åtgärden att mittseparera en befintlig ”vanlig” väg
för att åstadkomma en mötesseparerad väg med växelvis 2 körfält i ena och 1 körfält i andra
körriktningen. Projektet baseras på en efterundersökning där samtal genomförts i fyra fokusgrupper
och en intervju med deltagare som på olika sätt involverats i eller berörts av mittseparering av en
landsväg i Kronobergs län och en i Jönköpings län.
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2.

Metodik

Studien lades upp som en fallstudie avseende två mittseparerade vägar. Informationsinhämtningen
baserades på fokusgrupper (Wibeck 2000).
Valet av vägavsnitt baserades på följande kriterier:
-

Vägar (vägavsnitt) som byggts om från ”vanlig” väg utan mittseparering till 2+1-väg (ej
motorväg) och öppnats för trafik senast 2010
Två vägar i nuvarande Trafikverkets Region Syd
Åtminstone den ena vägen ska gå genom ett område där det finns såväl öppen mark som
mycket skog (intressena jordbruk, skogsbruk, jakt och friluftsliv)
Helst ska det finnas mycket bebyggelse invid vägarna (intresset boendemiljö inklusive barns
miljö)

De två vägarna valdes med hjälp av listor över mötesfria vägar inom Trafikverkets Region Syd,
information från Trafikverkets vägdatabas och personliga kontakter vid Trafikverket. De valda
vägarna var:
-

Väg 23 Sandsbro – Drättinge: 20 km öppnad för trafik 2009, årsdygnstrafik (2009) ca 50006200
Väg 47/195 Hedenstorp – Bankeryd: 11,5 km öppnad för trafik 2009, årsdygnstrafik (2009) ca
10 000 (med tillägg av den ca 2 km långa sträckan Bankeryd N – Habo, öppnad 2011;
årsdygnstrafik ca 9000)

För vardera vägen skulle erfarenheter inhämtas från två fokusgrupper, en sammansatt av ”planerare”,
en sammansatt av ”berörda”. Deltagarna skulle representera boende, verksamheter, intressen,
planering, väghållning o dyl i anslutning till den aktuella vägen eller förekommande omledningsväg.
I någon av grupperna ”planerare” skulle ingå:
-

Projektledare vid Trafikverket (TRV)
Driftledare vid TRV
DoU-entreprenör
MKB-konsult
MKB-granskare vid länsstyrelsen
Trafikplanerare vid kommunen
Person i kommunal räddningstjänst

I någon av grupperna ”berörda” skulle ingå:
-

Boende utmed 2+1-vägen
Boende utmed omledningsväg
Fritidshusägare
Förälder till barn/ungdom
Näringsidkare som i sin verksamhet är beroende av den mittseparerade vägen
Självverksam lantbrukare
Självverksam skogsägare
Jägare
Cyklist

Deltagare till fokusgrupperna (och intervjun) med ”planerare” söktes via MKB-dokument för
respektive vägprojekt samt via personliga kontakter. Deltagare till fokusgrupperna med ”berörda”
söktes primärt via Trafikverkets förteckningar över sakägare för respektive vägprojekt och via
protokoll från sakägar- och samrådsmöten. Via telefonkontakter med relevanta sakägare söktes
successivt nya telefonkontakter.
Antalet deltagare i de fyra fokusgrupperna framgår av Tabell 1.
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Tabell 1. Antal deltagare i fokusgrupperna

Väg 23
Väg 47/195
Sandsbro – Hedenstorp –
Drättinge
Habo
_______________________________________________
Planerare

6

6

Berörda

8

6

_______________________________________________
Deltagarna i de två fokusgrupperna med planerare utgjordes av:
-

två projektledare vid TRV
en underhållsområdeschef vid TRV
en produktionsledare hos DoU-entreprenör
två MKB-konsulter
en MKB-granskare vid länsstyrelse
en teknisk chef vid kommunen
en trafikplaneringschef vid kommunen
en trafikingenjör vid kommunen
två insatsledare vid räddningstjänsten

Deltagarna i de två fokusgrupperna med berörda utgjordes av:
-

en närboende vid 2+1-vägen
en närboende vid 2+1-vägen / förälder/jägare
två närboende vid 2+1-vägen / skogsbrukare
en närboende vid 2+1-vägen / cyklist
två närboende vid omledningsväg
en förälder / småföretagare inom turism
en småföretagare / cyklist
en småföretagare inom lantbruk
en fordonsindustrianställd / busspendlare
två maskin-/fordonsförare inom DoU / fallviltsomhändertagare
en medlem i båtklubb

För väg 23 genomfördes fokusgrupperna med ”planerare” respektive ”berörd” i Gårdsby
församlingshem 2012-06-27 (ca 70 resp ca 95 minuter). För väg 47/195 genomfördes fokusgrupperna
med planerare respektive berörda i länsstyrelsens lokaler i Jönköping 2013-06-25 (ca 90 resp ca 75
minuter).
Vid introduktionen av fokusgruppssamtalen poängterade projektledaren (LF) att deltagarna endast
representerade sig själva och inte någon arbetsgivare eller organisation samt att samtalen skulle
fokusera miljökonsekvenser av mittsepareringen och inte trafiksäkerheten på vägen. På bordet låg ett
par foton som skulle illustrera samtalsämnet.
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Därutöver genomfördes 2012-08-21 en telefonintervju (ca 100 minuter) med två tjänstemän
(samhällsfunktionen resp planenheten) vid en länsstyrelse. Denna intervju gjordes utifrån fem frågor
som tillsändes informanterna i förväg.
Vid fokusgruppssamtalen togs minnesanteckningar av båda författarna (LF och ML). Samtalen
spelades också in med diktafon. Inspelningarna från fokusgrupperna transkriberades av en
professionell transkriberare. Utskrifterna från fokusgrupperna och minnesanteckningarna från
intervjun genomgick manuell innehållsanalys (Strauss & Corbin 1990). Vid innehållsanalysen
identifierades relevanta citat, fraser och termer som kodades och fördelades på 16 koncept i en tabell.
Från denna tabell sorterades nyckelkoncept ut till en ny tabell.
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3.

Resultat

Vid innehållsanalysen identifierades 15 koncept:
-

Trafikrytm, vägutformning
Drift och underhåll
Livscykel
Cykling
Barriärverkan för människor
Barriärverkan för djur
Jord- och skogsbruk
Handel och annan näringsverksamhet
Turism
Omledning + boendemiljö
Buller och vibrationer
Luft
Vatten
Planering, samverkan, uppföljning o dyl
Övrigt

De koncept som sammantaget dominerade samtalen i fokusgrupperna var Trafikrytm/vägutformning,
Drift och underhåll, Cykling och Omledning + boendemiljö.

3.1.

Trafikrytm, vägutformning

Aspekter som berörde 2+1-vägens tekniska utformning, hastigheterna och trafikrytmen tog stor plats i
fokusgruppernas samtal. Många av synpunkterna hade att göra med att omkörningssträckorna
upplevdes som korta och körfälten som trånga. Ofta nämndes att ombyggnaden av väg 23 var ett
pilotprojekt med korta och glest placerade omkörningssträckor (s k gles 2+1-väg eller 1+1-väg). De
korta omkörningssträckorna gav upphov till ryckig körning och ojämnt trafikflöde vid hög
trafikbelastning:
”Det jag skulle gärna se så var det att man hade försökt att göra lite längre
omkörningssträckor så att trafiken hade flutit ytterligare jämnare. Det har med
miljön att göra det här med att häftigt gasa och häftigt bromsa in.”
Förekomsten av dispenstransporter då exempelvis breda laster med dumprar tillverkade vid Volvo
BM:s fabrik i Braås transporteras på väg 23 orsakade ibland störningar i trafiken. Denna typ av
omledningssituationer förekom sannolikt inte före mittsepareringsåtgärden. Stopp i trafiken vid
olyckor eller vid skador på mittbarriären eller sidoräckena var ett annat orosmoment, inte minst när det
gällde framkomligheten för utryckningsfordon. Att tunga fordon inte kan vända på de mittseparerade
vägavsnitten ansågs också vara ett riskmoment vid trafikstopp. Bakom traktorer och jordbruksmaskiner bildades ofta långa köer, vilket orsakade irritation, särskilt om föraren inte utnyttjade de
busshållplatser och fickor för korta stopp som finns på vissa ställen utefter vägen:
”De här femminutersfickorna, och det undrade jag varför det var 5 minuter, det
hade jag aldrig sett förut, men jag förstår ju nu varför det är det. Det är ju för att
man ska gå in och släppa förbi trafik.”
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Figur 1. Parkeringsmöjlighet för att släppa fram bakomvarande kö.

En av deltagarna pekade på att intrång i naturvärden kan undvikas genom att breddningen av vägen
kan göras på den minst sårbara sidan av vägen:
”Där man såg liksom att det var naturvärden på en sida, om man behövde, att man
valde att lägga den på andra sidan då.”
I samband med ombyggnaden till 2+1 fick delar av sträckorna höjd hastighetsbegränsning. Många
synpunkter gällde att den reella hastigheten var för hög för dessa smala vägar.
I fråga om mittbarriärens konstruktion ansågs balk ha fördelar över vajer. Fordon kan nudda
balkräcket utan några allvarliga följder, medan även en lätt kontakt med vajerräcket bedömdes
medföra en betydande risk för ihäktning i vajern och en allvarligare trafikolycka.
Förekomsten av cykelväg alldeles intill vägen sågs också som ett riskmoment, i synnerhet där
inbromsningen måste ske på en avfart som i många fall upplevdes som alldeles för kort. Likaså lade en
av deltagarna både trafiksäkerhets- och miljöaspekter på den snabba acceleration som måste ske på
alltför korta påfarter.

3.2.

Drift och underhåll

Mycket av diskussionerna rörande drift och underhåll var relaterat till arbetsmiljön för dem som utför
DoU-arbeten (drift och underhåll) på de mittseparerade vägarna. Även om diskussionsledaren tydligt
hade tillhållit deltagarna att fokusera miljöaspekter och inte trafiksäkerhet, kom det upp många
synpunkter på trafiksäkerhetsrelaterade arbetsmiljöproblem. Generellt upplevdes arbetsmiljön vid
DoU-arbeten på dessa vägar på många sätt som otrygg. Många av de miljörelaterade aspekterna på
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DoU-verksamheten på 2+1-vägarna hade sin grund i att arbetena i stor utsträckning måste utföras på
sätt som avviker från motsvarande DoU-arbeten på andra vägar. Framförallt framhölls svårigheter att i
de smala sektionerna utföra DoU-arbeten samtidigt som den löpande trafiken är i gång:
”Det är ju inte så enkelt att stanna och bara rätta till en kantstolpe som har lossnat
eller står snett nu, utan det krävs ju lite planering för det, så att det är svårare att
jobba när det är såna här hopdragna sektioner.”
Efter mittsepareringen föreföll det finnas ett ökat behov av vägavstängning även för enkla
DoU-arbeten:
”För ska vi vara och jobba innanför dessa, vi vill ju gärna stänga trafiken och då
kommer vi ju till omledning, det är ju inte direkt populärt, och inte smidigt heller,
för att klippa lite gräs eller skotta snö.”
Vinterväghållningen framhölls som ett problem. Särskilt nämndes att man inte kan ploga tillräckligt
långt ut på vägkanten; det bildas och kvarstår en snövall under och jämte räcket/vajern:
”När snön kommer och vägen krymper ihop ytterligare då för de kan inte ploga ut i
kanterna och då blir det ytterligare smalare, det såg jag i vintras.”

Figur 2. Under vajrar och balkar kan det ansamlas snö som är svår att röja bort.

När denna snö ömsom smälter, ömsom återfryser, uppstår halka av smältvattnet på vägbanan. Detta
kan föranleda behov av återkommande saltinsatser, något som hade kunnat undvikas om snön hade
kunnat plogas bort även från kanterna. Själva saltspridningen kan ibland behöva utföras med annan
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hastighet på arbetsfordonet och andra inställningar på spridaren än när det gäller ”vanliga” vägar.
Detta kan möjligen påverka hur mycket salt som hamnar i terrängen utanför vägen.
Ett miljömässigt intressant förhållande är att trafiken på trånga avsnitt (enkelkörfält) av 2+1-vägar blir
koncentrerad till ett och samma läge i sidled. Detta medför att man inte får den effekt av hjulens
mekaniska bearbetning av det applicerade saltet och den snö/is som man har på vägbanan på ”vanliga”
vägar. Saltet som inte hamnar i hjulspåren får därmed mindre, eller åtminstone långsammare eller
fördröjd, verkan. Samtidigt försvinner det salt som hamnar i hjulspåren ganska snabbt. Sammantaget
medför detta att saltningsinsatserna i många fall behöver upprepas i större utsträckning än på icke
mittseparerade vägar. Följden blir ökad saltförbrukning.
Själva räckestypen diskuterades mycket. Jämfört med balk föranledde vajer större behov av
underhållsinsatser. Balk är betydligt mindre sårbart för påkörningar än vajer och behöver alltså inte
repareras eller bytas ut så ofta som vajer. Att underhåll/reparationer av vajer eller balk i regel medför
vägavstängning eller andra trafikstörningar framhölls som ett generellt problem. I de många fall då
omledningsvägar måste tas i anspråk, innebär detta naturligtvis miljöpåverkan. Det framkom att man i
görlig mån försökte samla ihop reparations- och andra underhållsåtgärder över tid för att minimera
antalet tillfällen för vägavstängning. Vissa arbeten, exempelvis inhämtning av trafikdödade djur, var
det emellertid svårt att vänta med.
Flera kommentarer hade budskapet att vissa svårigheter i DoU-arbetet borde ha kunnat förutsägas och
”planeras bort” i samband med planeringen av mittsepareringsprojektet:
”Där kan ju vi tillsammans på Trafikverket göra på ett mycket mycket bättre sätt
genom att prata ihop oss med drift- och underhållsfrågor och de som håller i
projektet. Där vi har möjlighet att kanske komma ut och göra drift- och
underhållssaker strax före eller under tiden, … … att man tänker på
förebyggande underhållsåtgärder när man också gör investeringsåtgärder.”

3.3.

Livscykel

Många deltagare anlade ett livscykelperspektiv på det förhållandet att beläggningen på den
mittseparerade vägen behöver förnyas oftare än på vägar där spårbildningen inte är lika koncentrerad i
sidled:
” … det blir en annan typ utav trafik, en annan typ utav spårbunden trafik som gör
att det blir ett annat tryck på vägen just där trafiken går, som gör att beläggningar
och undergrund o.s.v. inte håller.” ”Toppen försvann helt och hållet.” ”Ja, och på
en annan väg, om det inte hade varit spårbunden trafik så tror jag det hade i alla
fall hållit i 4-5 år till.”
En deltagare menade att det är fördelaktigt om man på 2+1-vägen kan använda slitstarkare (dvs
stenrikare) beläggning, vilket ökar beläggningens livstid.
Ett par fokusgruppsdeltagare verksamma inom DoU pekade på att valet mellan balk och vajer för
mittseparering har betydelse ur ett livscykelperspektiv. Balken tål större påfrestningar från trafiken och
har lång livslängd, medan vajerstolpar ofta skadas och behöver bytas ut. Vajerstolpar kan lätt bytas ut
och en påkörd vajer kan vanligen återmonteras på platsen.

3.4.

Cykling

Även om uppenbarligen få av fokusgruppsdeltagarna var frekventa cyklister, ägnades cykling mycket
intresse i diskussionerna. Cykling på den mittseparerade vägen bedömdes allmänt som riskfylld,
framför allt beroende på trafikens höga hastighet och den instängdhet cyklister upplever på denna typ
av väg. Att korsa vägen ansågs farligt, vare sig det skedde i en skyltad korsning eller på andra ställen.
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Det efterlystes också fler möjligheter att korsa vägen där det finns avbrott i räcket (mitt- och/eller
sidoräcket).
Deltagarna såg det som angeläget att cykelvägen skulle vara sammanhängande utefter den aktuella
vägsträckningen. Några fann det positivt om man på vissa sträckor kunde ha utnyttjat existerande
vägar eller stigar som komplement till nybyggd cykelväg:
”… möjligheter för gamla 23:an i … … och sen in till Gårdsbyvägarna, den
kunde man ha länkat ihop om man tänkt på cyklister lite mer.”
Detta ställdes emellertid mot risken för att detta kan leda till förlängda avstånd för cyklisterna att
tillryggalägga. Skyltningen framhölls som viktig. Otillräcklig eller otydlig skyltningen till och utmed
cykelvägen kan leda till låg användning av cykelvägen. Detta bedömdes särskilt relevant i fråga om
turister, som vanligen inte kan förutsättas ha någon lokalkunskap.

Figur 3. Är inte cykelvägen kontinuerlig, tvingas cyklisterna ut på 2+1-vägen
Flera inlägg gällde cykelvägens tekniska tillstånd. Beläggningens karaktär och tillstånd bedömdes som
mycket viktigt för attraktiviteten hos cykelvägen:
”… men cykelbanan alltså, varför glömdes det bort att grusa upp där?”
En av deltagarna föreslog att tillgängliga medel hellre borde spenderas på ett utvidgat cykelnät än på
överdrivet hög teknisk standard på cykelvägen. En enhetlig standard på beläggningen utefter hela
sträckningen ansågs som viktigt. Underhåll av beläggningen och röjning av vegetation ansågs också
väsentligt. Dock lyfte flera deltagare upp problem knutna till väghållaransvaret. Vissa sträckor av
cykelvägen är Trafikverkets anläggningar, andra är kommunens ansvar, åter andra kan vara i händerna
på en enskild markägare. Samverkan mellan Trafikverket och andra väghållare efterlystes:
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”När det gäller t.ex. cykelvägar så har jag frågat Trafikverket varför de inte
markerar upp den, men då är inte det deras bord, för då är det kommunen som ska
markera upp cykelvägen, det är de som står för cykelvägar, så där har vi också ett
samarbetsproblem, alltså Trafikverket måste kunna jobba, samarbeta bättre med
kommuner för att få fram en bra helhetslösning.”
Liksom beträffande konceptet DoU framkom det synpunkter på vikten av att planera för cykeltrafiken
utefter vägen samtidigt som själva 2+1-vägen planeras. I fallet väg 23 planerades cykelvägen inte
samtidigt med mittsepareringen, åtminstone inte utefter hela sträckningen:
”Av olika skäl så tillkom det en cykelväg också som delvis komplicerade projektet.”
Om en samplanering hade skett, hade cykelvägen varit mer attraktiv än den angavs vara idag när den
färdiga cykelvägens olika delar har olika standard och tillkomsthistoria.

3.5.

Barriärverkan för människor

Den fysiska mittsepareringen utgör tillsammans med viltstängslet en påtaglig barriär för de
kringboendes möjlighet att ta sig över vägen. Man ansåg detta som ett problem inte bara för gående
och cyklister utan även när det gällde t ex jordbruksmaskiner. Barriären innebär inskränkningar i
tillgängligheten för exempelvis barn som vill till badplatsen eller naturen på andra sidan vägen:
”… den gamla badplatsen, men det kan man ju glömma idag, vi vågar inte ge oss
ut över vägen.”
Att barn inte på ett enkelt och säkerhetsmässigt acceptabelt sätt kan ta sig över vägen själva medför att
barnen skjutsas i bil:
”Vi har ju ett sånt fantastiskt bestånd av linneor på andra sidan vägen så vi går
varje dag och luktar på de där. Men att gå över där med min 7-åring, fy fasiken
alltså mitt på dagen det är ingen hit.”
Även begränsad tillgänglighet till busshållplatser nämndes. En fotgängare nämnde att hon hellre gick
utanför sidoräcket än innanför det när hon gick utmed vägen. Behovet av fler öppningar i mittbarriären
nämndes av flera deltagare, men helst önskade man fler planskilda korsningsmöjligheter eller andra
typer av trafiksäkra korsningar.

3.6.

Barriärverkan för djur

Några deltagare menade att 2+1-vägen plus viltstängslen kunde resultera i en uppdelning av
älgpopulationen. En annan åsikt var att viltstängslet gjorde det möjligt att hålla en högre numerär av
älg på vardera sidan om vägen jämfört med om det inte funnits viltstängsel. På en av vägarna hade
man stängt en av viltportarna efter det att ett stort antal incidenter med vilt hade inträffat. Efter det att
passagen stängts, hade incidenterna blivit påtagligt färre.
I fråga om viltolyckor framkom en farhåga att svårigheten att väja för en älg på de smala
vägsektionerna kan leda till viltolyckor som kunde ha undvikits på en väg utan mittseparering. Det
framkom också ett önskemål om fler viltslussar för viltet:
”… då hade älgen kommit in emellan där men du vet, det går ju en liten väg som
börjar på 23:an och sedan viker av, alltså den gamla 23:an så älgen tog ju den och
där var ju öppet så där löste det sig ju.”

3.7.

Jord- och skogsbruk

Diskussionerna om mittsepareringens konsekvenser för jord- och skogsbruket fokuserades framför allt
på försämrad tillgänglighet till ägor på andra sidan vägen. Barriären föranledde längre

22

VTI rapport 871

transportsträckor på den mittseparerade vägen, något som även har bäring på trafiksäkerheten,
eftersom delvis breda och långsamtgående fordon används i jord- och skogsbruket:
”… tröskor och traktorer som går väldigt sakta, tröskorna går nog inte mer än 30
km i timmen tror jag det är, traktorerna är det 45 km som snabbast, det förorsakar
väldigt långa köer och irritationer, speciellt för dem som ligger bakom och det
irriterar även dem som kör tröskorna eller traktorn, och det tutades bakom och det
knytnävades och hyttes.”
En av de deltagande planerarna framhöll att man i planeringen hade sökt en avvägning mellan
trafiksäkerhet och korta transportsträckor när de gällde hur många öppningar i mittbarriären vägen
skulle få.
Från en skogsägare framkom önskemål om att skogsbruksfordon skulle kunna använda cykelvägar
eller andra vägar parallella med 2+1-vägen:
”En annan bit som vi löste efter lite diskussioner det var ju att låta skogsbilstransporterna använda cykelvägen.”
En person i gruppen ”berörda” nämnde att träden närmast vägen togs ner när vägen skulle breddas i
samband med mittsepareringsåtgärden. Denna person menade att nedtagningen av dessa stormhärdade
träd kunde ge ökad risk för stormfällning av de träd som därvid kommit att blottställas.

3.8.

Handel och annan näringsverksamhet

En egenföretagare i närheten av en av 2+1-vägarna berättade om olägenheter vid avstängning av
vägen. Leverantörer av förnödenheter kan ha svårt att hitta fram till firman när ordinarie väg är
avstängd. För leverantören innebär det förlängd körsträcka och framför allt mertid för sökandet efter
rätt väg. För sådana tillfällen angavs tillfredsställande vägskyltning för omledningsvägen viktig. För
den mottagande näringsidkaren innebär det osäkerhet om exakt leveranstidpunkt och ett behov av att
stå till förfogande för telefonkontakt med leverantören:
”De har ju andra distributörer som kör ibland, och sen kan de inte säga om de
kommer på onsdagen eller torsdagen ibland.”
För firmor som vänder sig till spontankunder som är trafikanter på 2+1-vägen kan en mer eller mindre
långvarig vägavstängning naturligtvis leda till temporärt inkomstbortfall:
”Sen näringsidkaren led ju skada under den här avstängda perioden då, det var ju
Cafiket som inte var så glada åt att missa alla sina kunder så att det är ju den enda
liksom rörelsen som vi har längs med vägen som lever egentligen på bilisterna som
stannar och vill köpa sig en kopp kaffe och glass och så där.”
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Figur 4. När vägen är avstängd minskar kaféets intäkter.

En annan typ av olägenhet för näringsidkare framkom då man nämnde ett litet vägkafé som numera är
lättillgängligt endast för trafikanter i ena färdriktningen.
I en av fokusgrupperna rörande väg 23 diskuterades uttransporterna av breda laster av dumprar och
andra produkter från fordonsindustrin i Braås. Om framtida produktion skulle inriktas mot produkter
som ger upphov till ännu bredare och otympligare laster, skulle den smala 2+1-vägen kanske kunna
komma att ifrågasättas som transportled för uttransporterna från industrin. Byte till lämpligare väg för
uttransporterna skulle ge ökade transportkostnader och ledtider ut till kund. En flytt av industrin,
kommunens största privata arbetsgivare, till annan ort skulle innebära förlorade arbetstillfällen och ett
betydande avbräck i skatteintäkterna.

3.9.

Turism

Fokusgrupperna pekade på vikten av att det finns cykelvägar eller andra parallellvägar som kan
tillgodose cykelturismens behov. Särskilt framhölls behovet av tydlig skyltning och nödvändigheten
av kontinuitet i dessa alternativvägar så att man inte behöver köra ut på 2+1-vägen. En boende
berättade om två utländska cykelturister:
”… de satte sig på infarten till oss och sa: ’Vad i högre makter är det för konstiga
vägar man har i Sverige? Det är ju förenat med livsfara att cykla här!’ De var
precis dödschockade för de hade haft lastbilssvepet precis intill sidan.”.
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3.10. Omledning
De ofta förekommande tillfällena då trafiken hänvisas till omledningsvägar upptog en stor del av
diskussionerna i fokusgrupperna. Trafiken på mittseparerade vägar angavs oftare bli hänvisad till
omledningsvägar än vad fallet är för oseparerade vägar med motsvarande trafikvolym, eftersom
trafiken, t ex vid de ofta förekommande reparationsåtgärderna, inte kan föras över till motstående
körfält.
Omledningstrafiken medförde många olägenheter med miljöimplikationer. Mycket av diskussionerna
handlade om att omledningsvägarna inte var dimensionerade för den trafikvolym som kan förekomma.

Figur 5. Omledningsvägen kan ha begränsad kapacitet att ta emot omledningstrafiken.

Omledningsvägarna utgjordes till vissa delar av smala vägar som på många ställen kantas av
bostadshus eller berör andra känsliga miljöer. Ett daghem intill en omledningsväg gavs som exempel:
”Så när de planerade arbetet på 195:an, så får vi en jättehård trafik precis utanför vårat hus då, för
det påverkar ju våran boendemiljö starkt och även dagiset som ligger strax efter i kurvan.”
Där upplevdes trafiken och avgasemissionerna som störande moment då omledning förekommer. Det
angavs förekomma att tunga fordon på vissa ställen inte kan mötas utan att ett av dem stannar.

VTI rapport 871

25

Figur 6. ”…det påverkar ju våran boendemiljö starkt och även dagiset som ligger strax efter i
kurvan.”

När omledningstrafiken blandas med lokaltrafiken, kan ytterligare problem uppkomma, t ex i
skördetider då långsamtgående och breda jordbruksmaskiner trafikerar vägen. Habo gamla kyrka, som
uppgavs frekventeras av 25 000 besökande per år, utgör tidvis mål för en omfattande trafik av
turistbussar. Om omledning medförde mycket trafik, angavs detta kunna medföra olägenheter då
trafiken blandas med exempelvis begravningsföljen. Under blöta vädersituationer kan en grusväg ha
otillräcklig bärighet för tung trafik. Oro uttrycktes också för olyckor med tunga fordon, kanske med
miljöfarlig last.
Hastigheten på omledningsvägarna diskuterades också. Det visade sig i ett fall att en lokalväg hade fått
hastighetsbegränsningen nedsatt sedan vägen hade kommit att utgöra omledningsväg.
”Jag tror den skyltade hastigheten genom Eke sattes ner ganska så snabbt, det är
väl skyltat 60 idag.”
Detta ansågs innebära en nackdel för den ordinarie trafiken på omledningsvägen. Å andra sidan
nämnde en fokusgruppsdeltagare att förare som stressats av en lång väntetid vid en avstängning av
2+1-vägen kan hålla en mycket hög hastighet när omledningsvägen väl blivit tillgänglig:
”Det händer ju rätt ofta att det är just den här backen upp, att det händer någon
olycka där och de kommer ju då ner på den här lilla vägen som jag har där, då
kommer de i 60-70 för de blir liksom lite uppstressade på något sätt med, för de
har väntat, så man vågar ju knappt att titta ut genom dörren när de kör förbi.”
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Figur 7. ”Man har ju sett hemma liksom, när det kommer köer med bilar, ja då vet man att det har
hänt någonting på vägen.”

En deltagare uppgav sig känna till att vissa trafikanter ibland kommit att välja
omledningsvägen framför 2+1-vägen vars trafik numera kommit att upplevas som mer
stressande än före 2+1-åtgärden:
”De tycker att den här enkelfilen är för smal helt enkelt. De känner sig osäkra att
köra i den här smala korridoren i 100 km i timmen så därför har de valt att köra
över Rottne, som inte är mittseparerad.”
Vidare nämndes att bilister som använder GPS kan lockas att ta andra vägar än de
omledningsvägar som Trafikverket hänvisar till vid vägavstängningar:
”Det är inte meningen att de ska åka över Habo kyrka utan då skulle de åka till
Mullsjö och sedan till Habo men…” …”Folk hittar ju till Habo i alla fall.” …”Jo
men de vet ju det att den snabbaste vägen är ju här över.” … ”Även om vi inte är
en s.a.s. avlastningsväg så blir vi ju det ändå.”
Att en väg kommer att bli utpekad som omledningsväg kan innebära att den får ändrad standard:
”… så har vi ju faktiskt ändrat vinterväghållningskriterierna: Där vi inte hade
saltväg innan, där vi har saltväg nu därför att vi använder det som omledningsväg
vid ett antal tillfällen, och då vill vi att den ska ha en bättre standard än den hade
tidigare. Det är liksom en miljökonsekvens, kanske relativt ringa men ändå. För
närområdet så blir det ju salt betydligt oftare än vad det hade varit annars.”
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Sällan får de boende vid omledningsvägen någon förvarning innan omledningstrafiken plötsligt
kommer:
”Man har ju sett hemma liksom, när det kommer köer med bilar, ja då vet man att
det har hänt någonting på vägen.”
Detta kan t ex innebära risker för barn, som inte är vana vid de trafikvolymer som kan förekomma vid
dessa tillfällen.
En av fokusgrupperna identifierade ett grundläggande problem i det att omledningsvägarna inte alltid
inkluderas i MKB-arbetet. Denna person kände sig inte berörd av åtgärden på väg 195 innan det
visade sig att omledningstrafiken skulle passera direkt utanför hans bostad. Sakägare utmed
omledningsvägarna kanske inte heller regelmässigt blir inbjudna till samråd:
” … de var ju inte specifikt inbjudna i varje fall utan det är ju mer att om de själva
gör kopplingen att ’ja vi blir nog berörda’, men vi bjöd ju inte in dem som
sakägare i varje fall.”

3.11. Buller och vibrationer
Bullerolägenheter sattes i samband dels med hastigheterna, dels med beläggningen. Det lättidentifierade sambandet mellan hastighet och bullernivå blev föremål för flera inlägg i fokusgrupperna. Bullernivån upplevdes som ökad efter det att en höjning av hastighetsbegränsningen hade
skett med 10 km/h när vägen blivit mittseparerad. Den ovan nämna ryckigheten i trafikflödet till följd
av växlingarna mellan sträckor med och utan omkörningsmöjlighet kan vara en bidragande orsak till
upplevd bullerökning, även om detta inte explicit framkom i fokusgruppssamtalen.
Den grövre (stenrikare) beläggningstypen på 2+1-väg jämfört med ”vanlig” väg ansågs ge upphov till
ökat buller:
”Alltså det är mer makadam i det än vad det har varit innan, för det är djävulskt
mycket högre vägljud idag sedan de asfalterade om det.”
En fokusgruppsdeltagare menade att en orsak till ökat buller vid väg 23 var att trafikvolymen hade
ökat sedan vägen blivit skyltad som huvudväg till Linköping.
En boende utefter en omledningsväg rapporterade att tung omledningstrafik kan orsaka inte bara
bullerstörningar i bostaden utan även risk för sättningsskador på bostadshuset till följd av vibrationer
som fortplantas i den leriga jorden på platsen:
”Våra hus de är byggda på lerlager och i lerlager fortplantar sig buller och
sådant… störningar, husgrunderna sätter sig.”

3.12. Luft
Luft- och bulleremissioner nämndes ofta tillsammans. Problemen med luftkvaliteten hänfördes i
många fall till ökad trafikvolym och ökade hastigheter (höjd hastighetsgräns) på 2+1-vägen. En
deltagare satte också luftföroreningsemissionen i samband med det ryckigare körmönster som
växlingarna mellan 1- och 2-körfältstrafik medförde. Spridning av vägrelaterade partiklar orsakade
beläggningar på fönster och andra ytor. Även omledningstrafiken vållar olägenheter av
luftföroreningar:
”Dagiset ligger ju i en sänka nere från vägen, så det är ju mycket dieselavgaser
som … rätt ner i svackan där, för det är ju den kurvan det ligger i.”
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3.13. Vatten
När miljökonsekvenser rörande vatten kom på tal, var det två teman som dominerade: farligt-godsolyckor och vintersalt. Några deltagare uttryckte farhågor för omfattande vattenförorening för det fall
en olycka med t ex dieselutsläpp skulle ske:
”Man inte kanske lägger så jättemycket fokus på sidoområdena. Där är jag lite så
där skeptisk, för att vi har haft vissa tillbud där då tung trafik har kört av vägen.
Det var inte alls länge sen vi hade en på 195:an där då man har, alltså man kan få
ett dieselutsläpp på 7-800 liter diesel. Man kanske skulle lägga rätt mycket fokus
på just sidoområdena.”
”Man kanske skulle sätta högkapacitetsräcken vid de här åarna.”
Flera fokusgruppsdeltagare tog upp förhållandet att trafiken i de smala körfälten koncentreras till ett
och samma sidoläge, varvid distinkta hjulspår bildas. En deltagare menade att vattenstänk från dessa
hjulspår kunde medföra ökad spridning av föroreningar till vatten. De ökade mängderna salt som
behöver appliceras eftersom saltet snabbt försvinner från hjulspåren identifierades som en risk för
ökad saltpåverkan på vattendrag och vattenresurser.
Även i fråga om risken för vattenförorening ansågs miljökonsekvenserna av trafiken på
omledningsvägarna förbisedda.
I en av fokusgrupperna för väg 195 nämndes att vägsträckorna vid korsningarna med känsliga
vattendrag hade försetts med högkapacitetsräcken med förminskade avstånd mellan ståndarna.

3.14. Planering, samverkan, uppföljning o dyl
Att omledningsvägarna inte ingått i MKB-arbetet sågs som en brist som medförde
oförutsedda problem och olägenheter från boende- och miljösynpunkt:
”Vi tänkte på det men vi fick inte med det MKB:n. Alltså vi hade inte en tanke på
att titta på vad finns det liksom längs den här vägen, hur nära ligger husen här?
Vad får det för konsekvenser, fanns det vibrationer, buller? Alltihop, lite så.”
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Figur 8. ”Alltså vi hade inte en tanke på att titta på vad finns det liksom längs den här vägen, hur
nära ligger husen här?”

En annan planerare sammanfattade:
”Det är jätteviktigt att göra studien mycket bredare, att titta på intilliggande
vägnät också, det måste vi ha med oss i de fortsatta arbetena.”
En annan planeringsmiss som identifierades var att cykelvägnätet, åtminstone i sin helhet, inte hade
planerats i samband med planeringen av mittsepareringsåtgärden. De lösningar som tillkommit
sekundärt bedömdes inte alltid ha blivit optimala. Bättre lösningar kunde ha åstadkommits om en
samplanering skett.
Även om viss medverkan från DoU-personal skett i planeringen av mittsepareringsåtgärden, ansågs
DoU-personalen inte ha fått tillräckligt inflytande över åtgärdens utformning. Vidare identifierades ett
problem i det att den DoU-personal som medverkat i åtgärdens planering inte nödvändigtvis tillhörde
någon av de entreprenörer som kom att kontrakteras för vägens skötsel.
Bristerna i DoU-statusen för cykelvägarna utefter 2+1-vägarna ansågs delvis ha sin grund i
att rådigheten över cykelvägarna inte alltid ligger hos Trafikverket utan hos kommunen eller
enskilda markägare:
”… men vi har liksom ingen hävd över de stigarna som vi har byggt va, utan vi
blev tillskapade en möjlighet men den är ju inte känd för annat än kanske för
lokalbefolkningen. Sen finns det ju en risk att den kanske växer igen. Ja det är
ingen som sköter eller underhåller den utan det är upp till markägarna i så fall och
hur man liksom kan…”
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”Ja då ska ju det tas in som en väganordning då egentligen, va.”
”Jo men det är ju det enda sättet att säkerställa det över tid i så fall.”
En deltagare menade att Trafikverket har en tendens att söka möjligheter att förlägga cykelvägen i
direkt anslutning till 2+1-vägen snarare än att söka den mest lämpliga lokaliseringen.
Bättre samverkan mellan huvudmännen beträffande cykelvägarnas skötsel efterlystes. Dålig kvalitet på
cykelvägarnas beläggning identifierades som ett problem. Detta problem kunde ha samband med att
det hårda slitaget på 2+1-vägens beläggning lett till omfördelning av DoU-medel från cykelvägnätet
till 2+1-vägen.
Utebliven uppföljning sågs som en ”missad chans” till erfarenhetsåterföring till framtida projekt. Detta
gällde såväl MKB som omhändertagandet av klagomål och synpunkter från DoU-personal, brukare,
kringboende och andra intressenter i anslutning till 2+1-vägen, omledningsvägarna och cykelvägarna:
”… men jag vet faktiskt inte om det sker någon direkt riktad uppföljning på den här
vägen idag. Jag är rädd för att det har försvunnit.”
Beträffande hastighetsbegränsningen på 2+1-vägarna påtalades förhållandet att beslutsfattandet i fråga
om hastighetsgränser sker åtskilt från MKB-arbetet för mittsepareringsåtgärden, och utan att
miljöaspekter nödvändigtvis behöver vägas in i beslutet.
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4.

Diskussion

Av fokusgruppssamtalen framgick att det ryckigare körsättet på mittseparerad väg sågs som en följd
av växlingen mellan mötesfrihet och tvåfilighet samt trånga körfält. En faktor som bidrar till ett
ryckigare körsätt är den stressituation förare kan uppleva då två körfält övergår till ett. Sådan stress
kan enligt Janhäll et al. (2013) ge upphov till trafikfarlig och ineffektiv körning med hastiga
accelerationer som ger ökad emission av avgaser och buller samt naturligtvis högre bränsleförbrukning
och klimatgasutsläpp. Denna miljöaspekt torde vara något som inte självskrivet beaktas i MKB-arbetet
inför en mittsepareringsåtgärd. Längre sträckor med omkörningsmöjlighet och något bredare körfält
kan förmodas minska dessa effekter.
Bildningen av köer efter långsamtgående fordon samt trafikolyckor som medför stopp i trafiken i
enfiliga sektioner påverkar naturligtvis också emissionerna. Det är angeläget att även denna aspekt
beaktas i MKB-arbetet i samband mittsepareringsåtgärder.
Vad gäller drift och underhåll av 2+1-vägar identifierades spårbildningen i de trånga sektionerna som
ett förhållande som medför krav på mer frekvent omläggning av asfalt eller alternativt (eller även)
motståndskraftigare beläggningsmaterial (och kanske även bärlagermaterial). Spårbildningen leder
också till att mer salt kan behöva användas i vinterväghållningen, vilket innebär ökad saltbelastning av
omgivande vegetation, mark och vatten. Likaså kan kvarliggande snö/issträngar under och nära
räckena ge isbildning på vägbanan som måste motverkas med ökade saltningsinsatser. Dessa effekter,
som har bäring på naturresurshushållning och föroreningsbelastning, borde också beaktas i MKBarbetet. Kan dessa miljökonsekvenser identifieras i MKB-arbetet, kan man söka möjligheter att ”bygga
bort” dem redan i planeringen av mittsepareringsåtgärden.
Cykling på 2+1-väg är problematisk och ofta farlig. Ombyggnation till mötesfri väg innebär inte något
automatiskt krav på att cykelväg ska anläggas. Följden kan bli att cyklister avstår från att cykla på
2+1-vägen. Svårigheter att korsa vägen kan förstärka denna effekt. Detta kan medföra att cyklister
överger cykeln till förmån för bilen. I tillägg till god och enhetlig standard på cykelvägar framhölls
tillräckligt hög standard på cykelvägens DoU som en viktig förutsättning för att cykling ska upplevas
som ett attraktivt sätt att färdas. Därtill kommer kravet på tillförlitlig skyltning till och utefter hela
cykelvägen. I vad mån cykeltrafik underlättas eller missgynnas av mittseparering av en väg beror alltså
på ett flertal faktorer. Ur såväl miljö- som folkhälsosynvinkel är det viktigt att mittsepareringens
konsekvenser för användandet av cykel beaktas i MKB-arbetet. Ur ett humanistiskt perspektiv kan
man därtill lägga även en fördelningsaspekt; en landsväg utan mittseparering betjänar alla trafikantkategorier. Mittseparering av en landsväg innebär en avsevärd förbättring av trafiksäkerhet och
framkomlighet för bilister. För cyklister och fotgängare medför däremot mittseparering i praktiken en
försämring. Även om GC-trafik inte är förbjuden på 2+1-vägen, är det dock inte särskilt trafiksäkert
eller attraktivt för GC-trafikanter att använda den. Dessa trafikantgrupper kan därför i stor utsträckning
förmodas undvika 2+1-vägen, såvida inte mittsepareringsåtgärden åtföljs av attraktiva lösningar för
GC-trafikanterna. Här kan man erinra om skrivningarna i transportpolitikens funktionsmål om att ”ge
alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet”.
Genom förutseende samplanering för att tillgodose biltrafikens och cykeltrafikens behov kan man
redan på planeringsstadiet undvika komplicerade och kostnadskrävande kompletteringsåtgärder för
cykeltrafiken i efterhand.
Barriärverkan för människor är en aspekt som naturligt inkluderas i MKB-arbetet. En sekundär
miljökonsekvens av att barriären splittrar ägor, boendemiljöer och aktivitetsområden kan möjligen
tänkas vara att boendemiljöer utarmas och förlorar i attraktivitet, vilket tillsammans med andra
faktorer på sikt kan bidra till avfolkning av landsbygden i marginella områden. Avfolkning har i sig en
rad långtgående miljökonsekvenser. I ett gängse MKB-arbete kan man emellertid knappast ställa några
större krav på fördjupning av dessa.
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Vad gäller barriärverkan för djur har förekomsten av fysiska barriärer naturligtvis stor påverkan på
större djurs möjligheter att röra sig i landskapet (Seiler 2003; Helldin et al. 2008). I en kort litteraturöversikt från 2009 om mittseparerade vägar nämns att mittbarriärer (vajer eller balkräcke) inte har
några effekter på djur så länge vägen även har viltstängsel. Det är när viltstängsel saknas som det
uppkommer problem på vägar med mittbarriär (Olsson 2009). Man har exempelvis visat att
mortaliteten för älg minskas av förekomsten av viltstängsel (Olsson & Widén 2008).
En mittbarriär förstärker naturligtvis den barriäreffekt som viltstängslen medför. Även vägar utan
mittseparering är ju i stor utsträckning utrustade med viltstängsel, och viltstängslens effekter på djur är
en fråga som är skild från frågan om mittseparering. Problemet med djur som blivit instängda mellan
viltstängslen uppmärksammades emellertid även i föreliggande studie. Viltslussar eller andra
öppningar i stängslen är viktiga för att minska detta problem.
För den lokala näringsverksamheten medför mittseparering sekundära miljökonsekvenser som har med
olägenheter för näringsidkarna att göra. Att fördröjda varuleveranser, längre transportsträckor för
jordbruksmaskiner eller undermålig skyltning av cykelvägar på sikt kan bidra till utarmning av
landsbygden är kanske inte alltid faktorer som uppmärksammas i MKB-arbetet i samband med ett
mittsepareringsprojekt. Det rör sig här dock om möjliga och svårbedömda sekundära miljökonsekvenser som knappast kan förväntas bli behandlade i ett ordinärt MKB-arbete.
Omledningstrafiken och dess konsekvenser upptog stort intresse i diskussionerna. Vissa av de miljörelaterade konsekvenserna av omledning hade med information att göra. För det första föreföll behovet
av omledning ha fått begränsad uppmärksamhet vid planeringen av de studerade mittsepareringsprojekten. Det fanns flera tecken på att personer som starkt kom att påverkas av omledningstrafiken
inte hade involverats i samråden, eller inte sett sig berörda av mittsepareringsprojektet. För det andra
framkom det i fokusgrupperna att påsläpp av omledningstrafik inte föregås av någon information till
dem som kan komma att beröras utefter omledningsvägen. Vissa av de olägenheter som t ex närboende och dagisverksamhet berörs av hade kanske kunnat reduceras om de som potentiellt berörs av
omledningstrafik kunde förvarnas på något sätt. Vidare kan, med ökad GPS-användning, fler
trafikanter komma att välja andra vägar förbi tillfälligt avstängda 2+1-vägsavsnitt än de som
Trafikverket anvisar. De vägar som då väljs kan i vissa fall ha tekniskt och miljömässigt dåliga
förutsättningar för att ta emot omledningstrafik. Vidare framkom att omledningstrafiken kan medföra
miljökonsekvenser och olägenheter som har med buller, vibrationer, luftföroreningsemission och
farligt-godstransporter att göra. Behovet av att i planeringen av omledningsvägar ta hänsyn till
känsliga områden har identifierats av Janhäll et al. (2013).
Det fanns tecken på att omledning blivit nödvändig även vid relativt enkla DoU-åtgärder efter det att
vägen kommit att mittsepareras. Uttalandena om att vajerräcke ofta drabbas av skador från trafiken
och att balkräcke är mer motstångskraftigt än vajerräcke är intressanta ur ett miljöperspektiv.
Uttalandena kan nämligen tyda på att vägavstängningar med åtföljande behov av omledning är oftare
förekommande då mitträcket utgörs av vajer än då det utgörs av balk.
Även om omledningstrafik är en temporär företeelse, är det viktigt att MKB-arbetet identifierar
miljökonsekvenser, inte minst sekundära miljökonsekvenser, av omledningstrafiken. Därutöver kan
omledningssituationer komma att realiseras oftare än som kunde förutsägas då mittsepareringsåtgärden
planerades. När så är fallet, och inte minst när trafikvolymen är stor eller har hög andel tung trafik,
finns det goda skäl att göra en separat eller förnyad bedömning av miljöeffekterna av
omledningstrafiken. Detta behov har framhållits av Janhäll et al. (2013). För att fånga upp
miljökonsekvenserna av omledning är det viktigt att Trafikverket vidgar samrådskretsen till att även
inkludera intressen hos dem som på ett eller annat sätt kan komma att beröras av omledningstrafik.
Utan att bli explicit kallade till samråd etc är det inte givet att boende utefter omledningsvägarna
känner sig berörda av en mittsepareringsåtgärd på en väg som ligger långt från platsen där man har sitt
boende eller sin verksamhet.

VTI rapport 871

33

Studien har alltså identifierat en rad miljöaspekter som bör ingå i ett MKB-arbete som inkluderar
omledningsvägnätet. Det som särskilt lyftes fram var trafikhastighet, boendemiljö, trygghet och
trevnad, luftkvalitet, buller, vattenskydd och vägnedbrytning.
Många av de miljökonsekvenser och olägenheter som identifierats i denna studie hade sannolikt
kunnat undvikas eller åtminstone mildras genom en mer vidsynt planering av mittsepareringsåtgärderna. Inte minst viktigt är att i MKB-arbetet inkludera omledningsvägnätet och dess trafik. Att
fånga in boende- och andra intressen utefter omledningsvägarna kanske kräver en extra informationsinsats riktad specifikt mot dessa intressegrupper. Likaså är det viktigt att tillgodose cykeltrafikanternas
behov, såväl lokal cykeltrafik som cykelturism, genom att i tidigt skede planera för kontinuerliga
cykelvägar med tydlig skyltning och tillfredsställande underhåll. I de fall Trafikverket inte självt har
rådighet över cykelvägnätet, är samverkan med andra väghållare eller markägare en nyckelfaktor.
Vidare har studien lyft fram betydelsen av att genomföra uppföljningar av mittsepareringsåtgärden och
dess primära och sekundära miljökonsekvenser. Tillvaratagna erfarenheter från uppföljningar kan
bidra till en förbättrad behandling av miljökonsekvenserna i planeringen av framtida mittsepareringsprojekt.
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5.

Slutsatser och förslag

Studien har identifierat följande miljökonsekvenser som inte nödvändigtvis får tillräcklig
uppmärksamhet i arbetet med miljöbeskrivning/miljökonsekvensbeskrivning inför
mittsepareringsåtgärder:









Försämrad tillgänglighet för GC-trafikanter, såvida ett attraktivt GC-vägnät inte erbjuds. En
sekundär miljökonsekvens kan vara att cyklister övergår till att i ökad grad använda bil.
Förstärkt barriäreffekt för kringboende, vilket kan begränsa inte minst barns rörelsefrihet.
Olägenheter för jordbruk, skogsbruk och lokal företagsamhet. Som exempel kan nämnas
förlängning av transportvägar till brukningsarealer och fördröjda varuleveranser samt minskade
intäkter vid vägavstängningar. Dessa olägenheter tillsammans med nämnda barriäreffekt skulle på
sikt kunna tänkas bidra till avfolkning av marginella landsbygdsområden, vilket kan få sekundära
miljökonsekvenser.
Ändrad trafikrytm, med bl a mer frekventa hastighetsförändringar och köbildningar, vilket kan
påverka trafikens energibehov, samt utsläpp av luftföroreningar och buller.
Ökad användning av vintersalt, vilket kan innebära ökad saltbelastning av omgivande miljö.
Ökad förslitning av beläggningen (horisontell koncentrering av hjulspår) i trånga körfält.
Olägenheter förorsakade av omledningstrafik:
- Buller och vibrationer
- Avgasemission
- Otrygghet för kringboende och verksamheter invid omledningsvägen (t ex dagis)
- Otillräcklig kapacitet hos omledningsvägnätet (begränsad framkomlighet, otillräcklig
bärighet)

Med stöd i studiens resultat kan följande förslag ges när det gäller arbete med miljöbeskrivning och
miljökonsekvensbeskrivning av mittsepareringsåtgärder:











Utökning av sakägar- och samrådskretsen till att omfatta intressen som på ett eller annat sätt kan
komma att påverkas av omledningstrafik då 2+1-vägen är avstängd
Säkerställande av tillräcklig kapacitet på omledningsvägnätet och acceptabel nivå av olägenheter
och miljöpåverkan för kringboende och aktiviteter i anslutning till omledningsvägarna
Bedömning av behovet av att komplettera 2+1-vägen med ett kontinuerligt och attraktivt GCvägnät utefter 2+1-vägen
Samverkan mellan Trafikverket och andra väghållare i fråga om anläggande och DoU av nämnda
GC-vägnät
Genomlysning av miljökonsekvenser av förändrat utförande av DoU-aktiviteter på 2+1-vägen
Identifiering av möjligheter att begränsa DoU-verksamhetens miljöpåverkan genom förutseende
samverkan mellan DoU-verksamheten och planeringen av mittsepareringsåtgärden
Bedömning av sekundära miljökonsekvenser till följd av ändrade förutsättningar för jordbruk och
annan lokal näringsverksamhet
Effektivare tillvaratagande av erfarenheter från tidigare genomförda mittsepareringsåtgärder
Beräkning av effekter av förändrad trafikrytm på utsläpp av avgaser och buller, samt energibehov
avseende 2+1-väg
Framtagande av broschyr e dyl till stöd för Trafikverkets projektledare för mittsepareringsåtgärder
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