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Sammanfattning 
 
Projektets syfte har varit att genomföra ett försök med en blinkande skyltning monterad 
baktill på plogbilar i samband med så kallad tandemplogning och göra en jämförande 
utvärdering av skyltarnas effekt på trafikanternas beteende. En av anledningarna till att detta 
projekt initierats är de olyckor och incidenter som skett i samband med snöröjningsfordon i 
Sverige. 
 

I försöket har tester genomförts med ljusskyltar placerade baktill på 4 fordon (plogbilar). 
Skyltarna kan visa olika symboler, ett blinkande gult kryss eller en blinkande gul pil som 
pekar snett ned mot höger eller vänster eller släckas helt. Manövreringen sköts från 
lastbilshytten av plogbilsföraren. Tanken är att symbolerna ska ge bakomvarande trafikanter 
information om när det är lämpligt eller ej att köra om plogbilarna samt öka synbarheten. 
Försöket har genomförts på två sträckor i Sverige, på E4 norr om Hudiksvall och norr om 
Jönköping. 
 

För att jämföra effekten av skyltarna har försöket delats upp i två delar, en förestudie och en 
efterstudie. För att dokumentera de plogningar som utförts har förarna fått ett formulär för att 
registrera de tillfällen man plogat samt ange väder- och trafikförhållanden och om några 
speciella iakttagelser gjorts vid respektive plogning. Dessutom har en observatör på 
respektive ort har åkt med i en av plogbilarna för att dokumentera trafikanternas beteende på 
ett protokoll. Plogningarna har också videofilmats. 
 

Intervjuer med de berörda driftentreprenörerna och plogbilsförarna på de två områdena har 
genomförts för att få information om hur snöröjning genom så kallad tandemplogning 
fungerat tidigare, vilka för- och nackdelar som upplevts, speciellt riskfyllda situationer samt 
en genomgång av eventuella tidigare olyckor och incidenter i samband med tandemplogning. 
 

Resultaten från Jönköping då inga skyltar användes visar att drygt hälften av alla personbilar, 
57 % och 61 % av tunga fordon (lastbilar och bussar) som kom ifatt den bakre plogbilen 
passerade förbi den. Av de fordon som passerat den bakre plogbilen körde 81 % av 
personbilarna och 71 % av tunga fordon också förbi den främre plogbilen. Med blinkande 
pilar valde samtliga trafikanter oavsett fordonsslag att passera bägge plogbilarna. Vid 
tillfällena med ett blinkande kryss körde nära hälften, 49 %, av personbilarna och 40 % av 
tunga fordon om den bakre plogbilen. Samtliga av dessa körde sedan om även den främre 
plogbilen. Resultaten från Jönköping visade att ungefär hälften av trafikanterna verkade 
respektera och förstå syftet med det blinkande krysset och avstod att köra om då det var 
aktiverat. 
 

Resultaten från Hudiksvall visade vid det första plogtillfället utan skyltar att samtliga fordon 
körde om bägge plogbilarna. Vid de senare tillfällena var det betydligt färre som körde om, 
från 12 % personbilar och 8 % tunga fordon ned till att ingen passerade. Det förefaller som att 
om en trafikant vågar köra om följer fler efter. De plogningar som genomförts med aktiverade 
skyltar visar att i stort sett samtliga trafikanter undvikigt att köra om någon av plogbilarna då 
blinkande kryss visats. Dock kan väder, ljusförhållanden, väglag, snörök eller andra faktorer 
påverka resultaten. 
 

Förarna i Hudiksvall anser att det är skillnad att köra med skyltarna i positiv bemärkelse. I 
Jönköping anser man att det är viktigt att det inte blir för komplicerat att styra utrustningen, 
förarna har redan en krävande arbetsmiljö.  
 

Eftersom det inte gick att samla in den mängd data som inledningsvis var tänkt är underlagen 
något bristfälliga. Det vore bra om försöken kunde fortsätta. Fler utförda plogningar skulle ge 
ett större underlag för slutsatser. 
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1. Inledning 
Forskningsprojektet UppLyst Vinterväghållning påbörjades och planerades under 
vintern 2010/2011. Projektet har indelats i två delar, dels att testa och utvärdera en ny 
skyltning på plogbilar men också att titta på möjligheten hur man genom en 
smartphone-applikation ska kunna ge ett utökat budskap till trafikanterna i samband 
med tandemplogning. Denna rapportering avser endast utvärderingen av skyltarna. 
 
I projektet har tester genomförts med ljusskyltar placerade baktill på 4 fordon 
(plogbilar). Skyltarna kan visa olika symboler, ett blinkande gult kryss eller en 
blinkande gul pil som pekar snett ned mot höger eller vänster eller släckas helt. 
Manövreringen sköts från lastbilshytten av plogbilsföraren. Tanken är att symbolerna 
ska ge bakomvarande trafikanter information om när det är lämpligt eller ej att köra 
om plogbilarna samt öka synbarheten. 
 
Projektet har genomförts på två sträckor i Sverige, på E4 norr om Hudiksvall och norr 
om Jönköping. I Jönköping på motorväg med dubbla körfält i vardera riktningen 
åtskilda med mittremsa och mitträcke av vajer eller stålbalk och på sträckan i 
Hudiksvall som består av en del 2+1 väg med mitträcke och resterande del vanlig 
13 meters väg utan mitträcke. 
 

1.1 Bakgrund 
Tandemplogning innebär att två 
plogbilar plogar varsitt körfält snett 
intill varandra. Olyckor och incidenter 
har skett vid tandemplogning, 
vanligast är påkörningsolyckor 
bakifrån, mycket beroende på dålig 
sikt orsakad av snörök och mörker. 
Under åren 2003-2009 inträffade det 
190 olyckor med personskador 
kopplade till vinterväghållningsfordon. 
Olyckorna beräknas kosta samhället 
drygt 40 miljoner kronor (Trafikverket 
2010). Plogbilarna färdas i lägre 
hastighet än den omgivande trafiken vilket medför försämrad framkomlighet för 
trafikanterna. Tandemplogning sker ofta på vägar med mitträcke och är ett 
precisionsarbete, plogningen ska ske så nära räcket som möjligt utan att det skadas. 
Förutom att ploga används ofta samma fordon vid saltning av vägarna, ibland i 
kombination med plogning. Förarna i plogbilarna har därför en krävande 
arbetssituation som ställer stora krav på full uppmärksamhet både på den omgivande 
trafiken och på sitt uppdrag. Det är önskvärt ur ett säkerhetsperspektiv både för 
trafikanterna och personalen som kör väghållningsfordonen att minska risken för att 
bakomvarande trafikanter kör om då det är olämpligt på grund av dålig sikt och de 
snösträngar som bildas. Normalt sett stannar man och släpper förbi trafikanterna vid 
lämpliga platser om långa köer uppstår men trafikanterna är ibland både otåliga och 
ovetande om och när detta kan ske. 
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1.2 Syfte 
Projektets syfte är att genomföra ett försök med en blinkande skyltning monterad 
baktill på plogbilar i samband med så kallad tandemplogning och göra en jämförande 
utvärdering av skyltarnas effekt på trafikanternas beteende. En möjlig effekt är att 
kunna minska kostnaderna för reparation av fordon och utrustning för både 
trafikanterna och entreprenörerna inom testområdena Dessutom kan trafiksäkerheten 
och informationsnivån till trafikanterna öka vid vinterväghållning. 
 

1.3 Metod 
Varierande väglag, väder- och ljusförhållanden i kombination med fordonsflödenas 
dygnsvariation gör att beteendena hos trafikanterna kan förändras. För att jämföra 
effekten av skyltarna behövs indata för hur trafikanterna beter sig då plogbilarna 
saknar skyltar eller då de ej är aktiverade. Projektet har därför delats upp i två delar, 
en förestudie och en efterstudie. För att dokumentera de plogningar som utförts togs 
två formulär fram för plogbilsförarna (bilaga 1 och 2), ett att använda då man kört 
utan skyltar och ett annat då man använt skyltarna. Förarna instruerades att registrera 
de tillfällen man plogat samt ange väder- och trafikförhållanden och om några 
speciella iakttagelser gjorts vid respektive plogning. En observatör på respektive ort 
har åkt med i en av plogbilarna för att dokumentera trafikanternas beteende i ett 
protokoll, se bilaga 3. De parametrar som dokumenterats var hur många fordon som 
valt att köra bakom eller passera plogbilarna i olika situationer och beroende på 
skyltarnas status. Om andra speciella beteenden förekommit har detta också 
dokumenterats. Plogningarna har också videofilmats. Två kameror har placerats i den 
bakre plogbilen för att komplettera observatörernas arbete på respektive ort. En 
kamera för att dokumentera framåt och en bakåt. Med hjälp av dokumenteringen och 
filmerna har resultaten tagits fram. De aktuella entreprenörerna och plogbilsförarna 
har intervjuats för att få deras upplevelser från tidigare utförd tandemplogning samt 
med de testade skyltarna. Dessutom har tidigare eventuella olyckor och incidenter 
efterfrågats. 
 

 
Figur1. Köbildning bakom plogbil 
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2. Platsbeskrivning 
Projektet har genomförts på två sträckor i Sverige, på E4 norr om Jönköping och norr 
om Hudiksvall. 
 

2.1 Jönköping 
Sträckan Jönköping-Gränna består av motorväg med dubbla körfält i vardera 
riktningen åtskilda med mittremsa och mitträcke av vajer eller stålbalk. Sträckan har 
en längd på cirka 31 km med ett fordonsflöde (Ådt) på ungefär 19330 fordon (år 
2006). 
 

2.2 Hudiksvall 
Sträckan Hudiksvall-Gnarp består av en del 2+1 väg med mitträcke och en annan 
vanlig 13 meters väg utan mitträcke och har en längd på cirka 38 km med ett 
fordonsflöde (Ådt) på ungefär 8450 strax norr om Hudiksvall (år 2006). Ungefär 
halva sträckan består av 2+1 väg medan resterande del är vanlig 13 meters väg. 
 

3. Beskrivning skyltar/funktion 
Den skylt som installerats på fyra fordon har måtten ca 1 x 1 meter, väger ca 25 kg 
och består av 15 samtidigt blinkande LED-ljus som bildar antingen en symbol av ett 
kryss (X) eller en pil pekande ned mot höger eller vänster, således tre möjliga tecken. 
Skyltarna monteras på ca 2 meters höjd från marken till skyltens underkant och 
centrerat baktill på fordonet. En sensor känner av det omgivande ljuset och reglerar 
automatiskt ljusstyrkan på lamporna för bästa synbarhet och för att undvika bländning 
vid mörker. Skyltarna manövreras via kabel med en knappstyrd kontrollenhet inne i 
fordonet, se figur 2. Instruktioner för skyltarnas handhavande utarbetades och 
tilldelades berörda personer, se bilaga 4.  
 

 
Figur 2. LED-skylt med kontrollenhet. 
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Figur 3. Fordon med skyltar 

4. Olycksstatistik 
 

4.1 STRADA 
En av anledningarna till att detta projekt initierats är de olyckor och incidenter som 
skett i samband med snöröjningsfordon i Sverige. Enligt tidigare utförda 
undersökningar inom ämnet trafikolyckor i samband med vinterväghållning 
(Trafikverket 2010 och 2011) kan det vara svårt att hitta dokumentation om dessa 
olyckor. Detta kan bero på de är okända för polis eller sjukvård eller att de ej 
klassificerats på ett sådant sätt att de kan hittas genom de parametrar som använts vid 
undersökningen. 
 
En sökning i trafikskadeinformationssystemet STRADA1 har gjorts på de två aktuella 
vägsträckorna för tidsperioden 2001-04-01 till 2011-04-01. De sökord som använts 
har varit ”plog”, ”snö”, ”salt” och ”sand”. Sökfunktionen fungerar så att om endast 
ordet ”plog” ingår eller som en del av ett ord i olycksbeskrivningen genereras en träff. 
 
Resultaten visar att ett mycket litet antal olyckor finns med i rapporteringssystemet 
med de sökkriterier som använts. På sträckan norr om Hudiksvall påträffades en 
olycka som berodde på snörök från en plogbil. Dock var inte själva plogbilen 
inblandad i olyckan. I Jönköping kunde två olyckor kopplas till snöröjning, båda med 
plogbilar inblandade. 
 
Resultaten visar att det troligen finns ett stort mörkertal eftersom de personer som 
intervjuats i detta projekt vittnar om flera händelser och incidenter. Dock är det så att 
en händelse som saknar polisens kännedom eller om det inte krävs läkarvård kommer 
den inte att finnas med i STRADA. 
 

                                                 
1 Swedish Traffic Accident Data Acquisition 
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4.2 Olycksstatistik entreprenörer 
Ingen av de berörda entreprenörerna har någon egen statistik eller uppföljning av 
olyckor och incidenter, men som framgår av intervjuerna som beskrivs i kapitel 8.2 
har en hel del incidenter skett.  
 

5. Observationsstudier/dokumentation 
Vid ett antal plogtillfällen har observatörer åkt med i plogbilarna. Deras uppgift har 
varit att dokumentera trafikanternas beteende på ett i förväg framtaget protokoll, se 
bilaga 3. Dokumentationen ska samla in trafikanternas beteende både med och utan de 
nya skyltarna. Eventuella andra speciella beteenden eller omständigheter har också 
dokumenterats. Dessutom har videofilmning skett som ett extra stöd till 
observationsstudierna. 
 

6. Insamlade data 
För att utvärdera effekten av skyltarna har ett antal parametrar studerats beträffande 
trafikanternas beteende. Då plogbilarna kört på de aktuella sträckorna har antalet 
fordon som kommer ikapp plogbilarna räknats. Därefter har det räknats hur många 
som kör om respektive plogfordon under en viss tid då man plogat. Trafikanternas 
fordon har dessutom kategoriserats i två grupper, personbilar (pb) och övriga fordon 
som lastbilar, bussar mm. (tung). Med dessa uppgifter har det sedan beräknats andel 
fordon som valt ett visst alternativ. Resultaten visar också hur trafikanterna agerat 
beroende på hur plogfordonen varit placerade i förhållande till varandra samt vilken 
symbol som varit aktiv på skyltarna på respektive plogfordon.   

6.1 Dokumentation/video 
För att kunna jämföra effekten av skyltarna har observatörernas dokumentation från 
plogningar både med och utan skyltar använts tillsammans med videofilmerna. I de 
fall filmer funnits tillgängliga har de också använts för att ta fram resultaten och i 
förekommande fall kompletterats med uppgifter från blanketterna. Syftet har varit att 
se om och hur skyltarna påverkar trafikanternas beteende. För att få ett bra underlag 
att jämföra bedömdes att det skulle samlas in dokumentation från 5 plogtillfällen per 
ort med förestudier utan skyltar och lika antal efterstudier med skyltar eftersom varje 
enskild plogning beräknades ta ungefär 3 timmar. Tyvärr blev det alltför få tillfällen 
med snöfall då testerna inleddes. Då plogsäsongen avslutades hade inte den 
förväntade mängden data kunnat samlas in. Vid något tillfälle uppstod tekniska 
problem både med skyltarna och någon videokamera så att de ej kunde användas. De 
plogningar som skett och dokumenterats inom ramen för detta projekt visas i tabell 1. 
I Hudiksvall plogades det totalt vid sex tillfällen varav två under samma dag och i 
Jönköping två gånger sedan projektet påbörjades. 
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 Tabell 1. Plogtillfällen på respektive ort 

Tid Hudiksvall      

Datum 
start stopp 

utan/släckta 
skyltar 

med 
skyltar 

videofilmat 
filmat 
framåt 

filmat 
bakåt 

anm 

2011-01-23 23:10 02:15 x  ja, men mörkt    går ej använda film, alltför mörkt 

2011-02-04 14:45 17:45 x  nej     

2011-02-10 16:15 18:55 x  ja  x   

2011-02-10 19:30 23:00 x  nej   filmades ej pga isbildning 

2011-03-10 21:30 00:40  x nej   med och utan mitträcke, ej filmat -för mörkt 

2011-03-18 15:55 18:35  x ja  x mycket halt, delvis stillastående trafik i en backe 

Plogad tid: 
total plogtid 
18 tim 5 min 

      

         

Tid Jönköping        

Datum 
start stopp 

utan/släckta 
skyltar 

med 
skyltar 

filmat 
    

anm 

2011-02-10 07:55 09:05 x  ja x x 

ca 8 cm snö, varierande skyltning, ej 
sammanhängande plogning hela tiden, har plogat 
ramper mm., lite snörök, omkring 0 grader, 
plogbilens vindrutetorkare behövdes för den våta 
snön 

2011-02-11 16:30 18:30  x ja x x 
varierande skyltning, ej sammanhängande 
plogning hela tiden, mörkt under andra delen av 
plogningen, har plogat ramper mm. 

Plogad tid: 
total platid 

3 tim 10 min 
      

 
De angivna tiderna i tabellen ovan avser respektive plogtillfälle från att den påbörjats 
tills den avslutats vilket innebär att den effektiva plogtiden är kortare på grund av 
stopp, vändningar och att man i Jönköping också plogat anslutande ramper. 
 

6.2 Intervjuer 
De berörda driftentreprenörerna och plogbilsförarna på driftområde Hudiksvall och 
Jönköping har intervjuats. Syftet med intervjuerna har varit att få information om hur 
snöröjning genom så kallad tandemplogning fungerat tidigare, vilka för- och 
nackdelar som upplevts, speciellt riskfyllda situationer samt en genomgång av 
eventuella tidigare olyckor och incidenter i samband med tandemplogning. Eftersom 
de nya blinkande skyltarna togs i bruk sent på säsongen har inte alla förare kunnat ge 
någon kommentar till hur de upplevt effekten av skyltarna. De observatörer som åkt 
med i plogbilarna har också lämnat synpunkter och tankar som uppkommit under 
projekttiden. 
 

6.2.1 Driftområde Jönköping 
Tony Torstensson, vinteransvarig Svevia, Jönköping 
Torstensson har arbetat i 31 år då Svevia skött vinterväghållningen. Han körde 
tidigare plogbil i 25 år, slutade som förare 2005. Han har inget minne av olyckor och 
incidenter under sin tid. Svevia upprättar ingen egen olycksstatistik enligt honom. 
Han upplever dock att det blivit mycket tuffare på vägarna framförallt de senaste åren. 
Uppskattar att det sker 10-15 olyckor och incidenter varje säsong, men saknar statistik 
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på detta. Kan inte minnas att det skett några olyckor med personskador. De flesta 
olyckorna har skett då omkörande fordon kört in i vingen. Då det är små snömängder 
brukar trafiken tillåtas att passera genom snösträngen som bildas från det främre 
fordonet vid tandemplogning, är det mer snö kan problem uppstå för personbilar 
medan tung trafik klarar detta bättre. Tung trafik är ofta det största problemet anser 
han. Han berättar också att smitningar skett efter mindre incidenter. Enligt 
Torstensson så har man inte upplevt någon större skillnad med skyltarna på den typ av 
vägar man plogat. Plogbilsförarna har redan en ganska krävande arbetsuppgift då man 
plogar och/eller saltar vägen. Arbetet kräver stor uppmärksamhet både på sitt eget 
fordon och på de andra trafikanterna som ofta kör om. Det har därför upplevts som 
extra svårt att också ansvara för skyltens status och att den visar rätt symbol enligt 
Torstensson. Dessutom bör knappsatsen som reglerar skylten tydligare visa skyltens 
status genom exempelvis lysande symboler. 
 
Intervju med Robert Lövgren, plogbilsförare Jönköping  
Lövgren kör sin 3:e säsong som förare i tandemplogning, kör oftast som första bil (i 
K2), kvällar och nätter. Upplever att det varit många olyckor denna säsong, 4-5 st. 
Bilar har kört in i vingen, hamnat i snösprutet från vingen och svängt vänster in i 
plogbilen och trycks framåt av vingen eller skickats ut i diket. En svängde in i 
frontplogen. Någon har hakat i räcket vid omkörning. Lövgren tror att två av denna 
säsongs olyckor är kända av polisen. Tung trafik kör om i hög hastighet, ibland så 
nära att det tar i sidovingen, men många, framförallt utländska förare kör bara vidare. 
En del svenska förare stannar för att kontrollera hur det gick. 
 
Intervju med Jerry Andersson, plogbilsförare Jönköping 
Har kört tandemplogning i 3 år men bara ca 1 timme med den nya blinkande skylten. 
Har inte själv varit med om några olyckor men är väl medveten om vilka problem 
som kollegerna upplevt. Andersson anser att det största problemet är att trafikanterna 
inte ser vingen och kör på den. Det första fordonet som kör i K2 har de största 
säkerhetsproblemen eftersom det syns sämre och snöröken från det fordonet kommer 
mer ”mitt i vägen” än från det bakre fordonet. Andersson upplever att trafikanterna 
inte tycks förstå vad krysset innebär, har frågat bekanta och fått samma svar. Det 
behövs mer upplysning till trafikanterna om kryssets betydelse. Skylten lägger igen 
med snö, det behövs uppvärmning och ljussensorn bör kanske flyttas till en mindre 
utsatt plats (eller att den också värms upp). 
 
Intervju med Mattias Torstensson, plogbilsförare Jönköping 
Kör 4:e året på sträckan Jönköping-Gränna. Torstensson anser att det största 
problemet är höga hastigheter (sträckan har 110 km/h) och att fordonen faktiskt kan 
köra om. Flera olyckor/incidenter har skett. Torstensson berättar att detta har lett till 
att det känns olustigt att åka ut och ploga och att man funderar på när nästa olycka 
kommer att ske. De olyckor som skett har oftast inneburit att fordon kört in i den 
främre plogbilen och då främst i sidovingen . Troligen för att det främre fordonet syns 
sämre och att det sprutar mer snö på trafikanterna då de försöker passera till höger om 
plogbilen. Torstensson uppskattar att det skett ca 15 olyckor/incidenter förra säsongen 
(2009-2010) och hittills denna säsong ca 20. Det ökade antalet tror han kan bero på 
fler plogtillfällen med mer snö. Alla olyckor är ej polisanmälda. Vid en del av 
olyckorna har förarna aldrig stannat (smitning). Vid ett tillfälle uppstod lindriga 
personskador enligt Torstensson. De materiella skadorna har i första hand uppstått på 
sidovingen i form av att den blivit sned, trasigt stödhjul och bucklig plåt och är ej helt 
åtgärdat. Torstensson upplever ingen effekt av de blinkande skyltarna efter endast en 
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plogsväng med dessa, trafikanterna kör om ändå, så ofta att plogbilarna inte behöver 
stanna till för att släppa trafiken. Han anser att det bästa för både trafiksäkerheten, 
arbetsmiljön och kvalitén är att använda en bredplog som innebär att hela vägbredden 
täcks och därmed gör det omöjligt för bakomvarande trafik att köra om. På en sträcka 
söder om Jönköping används detta och det fungerar det bättre enligt honom. 
 
Kommentarer från Gustaf Samuelsson, observatör i plogbil i Jönköping. 
 
Erfarenheter 
Sidovingen syns mycket dåligt bakifrån då det är snörök. Är gult blixtljus det 
optimala för synbarheten? Gult ljus ligger nära vitt på färgskalan, är det därför det 
försvinner i snöröken? 
 
Ljusskyltarna snöar snabbt igen och täcks av snö. Det vore bra om man kunde göra så 
att snön inte fastnar lika lätt. Skulle man kunna montera någon typ av vindavvisare 
eller vinge för att minska luftsuget som blir bakom skylten för att undvika detta eller 
värme som håller den snöfri? 
 
Billisterna kör ofta efter varandra, som följa John, förmodligen tänker de “kan 
han/hon, kan jag”. Om bilen längst fram tvekar gör även bilarna längre bak så och 
tvärt om, kör en om följer många efter. Tunga fordon är inte rädda att passera så länge 
det inte är alltför smalt. 
 
Ett extra farligt moment uppstår när trafikanter bildar kö bakom den främre plogbilen 
i K2. Till slut når kön till den bakre plogbilen i K1 och färdas bredvid den. 
Trafikanterna tycks inte ha några problem att ligga där men begränsar den bakre 
plogbilens möjligheter att väja för hinder samtidigt som det upplevs extra obehagligt 
för plogbilsföraren. Minsta felmanöver i sidled eller om plogen hugger fast i 
någonting på vägbanan kan resultera i att plogbilen stöter samman med trafikanterna. 
 
Som oerfaren bisittare ser jag att plogbilsföraren har väldigt mycket att hålla reda på 
då man plogar. Risken är att det kan bli alltför mycket för dem om de också ska sköta 
en extra skylt som dessutom alltid måste visa rätt symbol för att uppnå önskad effekt. 
 

 
Figur 4. Fordon i kö bakom främre plogbil vid tandemplogning 
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6.2.2 Driftområde Hudiksvall 
Intervju med Stefan Brink, platschef NCC Roads AB Hudiksvall 
Enligt vad Brink hört från plogbilsförarna är de mycket nöjda med effekten av de 
blinkande skyltarna. De upplever att då krysset blinkar blir trafikrytmen lugnare och 
färre kör om. Inga olyckor har rapporterats på sträckan denna vinter enligt honom. 
Brink tror att trafikanterna på den 2+1-väg där skyltarna testats är ganska vana att 
man tandemplogar och släpper förbi trafikanterna med jämna mellanrum men att det 
kan vara besvärligare på en 2+2-väg. Inför nästa vintersäsong kommer Hudiksvall att 
få en 2+2-väg och det skulle då vara intressant att få använda skyltarna då också, 
anser han. Brink anser att de största problemen uppstår då trafikanterna försöker köra 
om den främre plogbilen i K2 och att sidovingen syns dåligt. En bättre belysning och 
utmärkning av vingen vore bra. 
 
Intervju med Patrik Larsson, plogbilsförare Hudiksvall 
Har kört plogbil i 7 år, kör oftast som 1:a bil. Har aldrig varit med om någon riktig 
olycka men flera incidenter. Vid intervjutillfället hade Larsson inte plogat någonting 
med aktiverad skylt men den fanns monterad på lastbilen. En iakttagelse från Larsson 
är att skylten tycks lägga igen med salt/snö, troligen behövs värme i lamporna och att 
fotocellen som styr ljusstyrkan på lamporna sitter mycket utsatt för snö. Han anser att 
ett av de stora problemen är att sidovingen syns dåligt, lastbilen syns oftast men 
vingen försvinner i snöröken samt att trafikanterna inte förväntar sig att någonting 
sticker ut vid sidan om plogbilen och därför kör de om (och ibland på vingen). Idag 
har man tre lampor på gummiarm längs vingen och ett blixtljus längst ut och det har 
fungerat hittills denna vinter utan problem. 
 
Intervju med Lasse Karlsson, plogbilsförare Hudiksvall 
Detta är första säsongen Karlsson kör plogbil, oftast som 2:a bil. Har tidigare 4 års 
erfarenhet från bärgningsbil. Han har tidigare varit med om incidenter med en 
bortkörd backspegel och prejad av en lastbil men inga allvarliga olyckor ännu. 
Karlsson anser att det största problemet är att trafikanterna inte visar hänsyn, kör fort 
och ska köra om oavsett hur trafiksituationen ser ut. Allra värst är det på fredag 
eftermiddag och söndag kväll, då går det nästan inte ploga. Han plogar oftast i K1 
(högra körfältet) och försöker placera sig så långt till vänster som möjligt för att om 
möjligt förhindra att trafikanterna ska kunna köra om. I början körde han mer mitt i 
körfältet men det fungerade inte.  
 
Kommentarer från Tommy Gustafsson, observatör i plogbil i Hudiksvall. 
Man får en känsla av att trafikanterna ökar avståndet till plogbilen då skylten används 
och det blinkar kryss. Kanske belysningen från skylten gör att det ej känns så 
behagligt att ligga för nära? Det kan vara svårt för förarna att komma ihåg att tända 
krysset/ändra symbol efter att ha släppt förbi trafikanterna vid ett stopp. Fick påminna 
förarna några gånger. 
 
Intervju med Thomas Johansson, PEAB, FoU Söderhamn 
Johansson arbetar på PEAB som tidigare ansvarat för område Hudiksvall. De sköter 
nu andra delar av E4 söder om Söderhamn. Johansson berättar att det varit ganska 
mycket påkörningar men kan inte ange hur många. Han upplever att de olyckor som 
sker oftast är med den främre bilen i K2 (vänstra körfältet). Trafikanterna ser den 
bakre bilen bättre men problem uppstår då de kör om den. Påkörningar har skett både 
rakt på den främre plogbilen och dess sidovinge. Johansson har talat med en del 
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trafikanter som krockat och de uppger att ”det blev alldeles vitt, jag såg inget”. Han 
upplever att trafikanterna kör alltmer vårdslöst, han funderar på om de kanske förlitar 
sig för mycket på alla säkerhetssystem som moderna bilar har, antisladd, ABS-
bromsar, fyrhjulsdrift mm. Omkring årsskiftet 2010/2011 körde en långtradare på en 
plogbil bakifrån och tryckte plogbilen över i motsatt körfält, detta skedde i närheten 
av Axmar. En allvarlig olycka men inga personskador. Även någon liknande olycka 
tidigare år vill han minnas. 
 
 
 
 
 

 
Figur 5. Snö samlas på skylten 
 

 
Figur 6. Blinkande vänsterpil i mörker 
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7. Resultat 
I resultaten nedan redovisas de resultat som framkommit från de två 
försökssträckorna. I tabellerna finns uppgifter om hur många fordon som kommit ifatt 
plogbilarna och sedan om de kört om eller ej. I samtliga fall visas antalet men 
eftersom fordonsflödena varierat visas även andelen fordon som kört om i procent. I 
kolumnen som visar antal och andel fordon som kört om den bakre plogbilen är 
andelen beräknad från hur många som kommit ifatt den bakre plogbilen. I kolumnen 
som visar antal och andel fordon som kört om den främre plogbilen avser andelen de 
fordon som redan passerat bakre plogbil och alltså legat bakom den främre. 
 

7.1 Jönköping 
I Jönköping genomfördes två plogtillfällen sedan testerna påbörjats. Vägsträckan 
mellan Jönköping och Gränna består av motorväg med dubbla körfält i respektive 
riktning. Det innebär att normalt är hastigheterna relativt höga och framkomligheten 
god. Även då tandemplogning sker finns förhållandevis gott om utrymme bredvid 
varje plogbil. Trafikanterna passerar ofta plogbilarna om inte sikten är alltför dålig på 
grund av snörök eller mörker. Videoanalyserna från plogningarna visade att en viss 
del av tiden inte var ”effektiv” plogning utan bestod av att ploga anslutande 
vägramper och att vända mm. 
 
Det första plogtillfället i Jönköping skedde på morgonen i dagsljus med mulet väder. 
Lätt snöfall, några centimeter snö på vägbanan och inte så mycket snörök på grund av 
att temperaturen låg mellan 0 och -5 grader. Inga skyltar användes vid detta tillfälle. I 
tabell 2 nedan visas resultaten från den videoinspelade plogningen. Drygt hälften av 
alla personbilar, 57 % och 61 % av tunga fordon (lastbilar och bussar) som kom ifatt 
den bakre plogbilen passerade förbi den. Av dem som passerat den bakre plogbilen 
körde 81 % av personbilarna och 71 % av tunga fordon också förbi den främre 
plogbilen. 
 
Tabell 2. Jönköping utan skyltar 
2011-02-10 
Tid: 07.55-09.05 
Stundtals kraftigt snöfall, temp 
-5 till 0. Snömängden varierade 
mellan 0 och -4/5 cm beroende 
på bl.a. drivsnö och höjder. 

total effektiv 
plogtid 

Antal fordon 
som kommer 
ikapp bakre 
plogbil som 
färdas i K1 

Antal och andel 
fordon som kör om 
bakre plogbil som 
färdas i K1 

Antal och andel 
fordon som kör om 
främre plogbil som 
färdas i K2 

från video 59 minuter 185 pb, 23 tung 
106 pb, 14 tung 
57 % pb, 61 % tung 

86 pb, 10 tung 
81 % pb, 71 % tung 

 
Vid det andra plogtillfället som genomfördes i Jönköping var de blinkade skyltarna 
monterade på plogbilarna och aktiverade. Resultaten som visas i tabell 3 nedan har 
delats in i tre delar beroende på det budskap skylten visade. Då de blinkande pilarna 
användes passerade samtliga trafikanter oavsett fordonsslag bägge plogbilarna. Vid de 
tillfällen då ett blinkande kryss visades var det nära hälften, 49 %, av personbilarna 
och 40 % av tunga fordon som körde om den bakre plogbilen. Samtliga av dessa 
körde också om den främre plogbilen. Då bägge plogbilarna färdades i samma körfält, 
K1 det högra, med blinkande vänsterpil, passerade samtliga fordon förbi bägge 
plogbilarna. Resultaten visar att ungefär hälften av trafikanterna tycks respektera och 
förstå syftet med det blinkande krysset och avstår att köra om då det är aktiverat. 
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Tabell 3. Jönköping med skyltar 

Från video Jönköping med skyltar beroende på skyltens budskap 

2011-02-11 
 
kl. 16.30-18.30 

total effektiv plogad tid 
1 tim 22 minuter 

Antal fordon som 
kommer ikapp 

bakre plogbil som 
färdas i K1 

Antal och andel 
fordon som kör om 
bakre plogbil som 

färdas i K1 

Antal och andel 
fordon som kör 

om främre 
plogbil som 
färdas i K2 

högerpil i K2 
och vänsterpil i 
K1 

 179 pb, 22 tung 179 pb, 22 tung 
 
100 % pb, 100 % 
tung 

179 pb, 22 tung 
 
100 % pb, 100 % 
tung 

kryss på bägge 

168 pb, 20 tung 83 pb, 8 tung 
 
49 % pb, 40 % tung 

83 pb, 8 tung 
 
100 % pb, 100 % 
tung 

båda bilar kör i 
K1, vänsterpil 
för bägge 

 

23 pb, 6 tung 23 pb, 6 tung 
 
100 % pb, 100 % 
tung 

23 pb, 6 tung 
 
100 % pb, 100 % 
tung 

 
 

 
Figur 7. Omkörande fordon 
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7.2 Hudiksvall 
Vägsträckan i Hudiksvall har genom sin utformning till 2+1-väg andra förutsättningar 
jämfört med den i Jönköping. Tandemplogning sker naturligtvis bara då det är dubbla 
körfält och endast vid dessa tillfällen kan en bakomvarande trafikant köra om. De 
dubbla körfälten bildar tillsammans en smalare vägbredd än vad motorvägen i 
Jönköping gör vilket också påverkar trafikanterna. 
 
I Hudiksvall har sex plogtillfällen dokumenterats. Rådande väderförhållanden är 
delvis osäkra. Tyvärr har inte videofilmningen fungerat i den omfattning som 
önskades och dokumenteringen har i vissa fall inte varit komplett, till viss del 
beroende på att denna vägsträcka består av en del med mitträcke och en annan utan. 
Det innebär att resultaten som hämtats från enbart blanketterna som observatören fyllt 
i kan vara något missvisande. Dessutom har mörker och ibland stora fordonsflöden 
gjort det svårt att dokumentera alla trafikanter. De stopp som gjorts för att släppa förbi 
bakomvarande trafik är ej dokumenterade och då man stått stilla vid vändning framgår 
ej heller. Till viss del framgår om man plogat delsträckan med mitträcke eller den 
utan. Vid plogning av delsträckan utan mitträcke har skyltarna alltid varit släckta och 
ska därför inte ingå i undersökningen. Det tidsspann för plogningen som uppges 
innebär att både förbisläpp av trafikanter och andra stillestånd ingår i den totala 
plogtiden. De tillfällen som videofilmats har endast filmats med en kamera riktad 
bakåt från den bakre plogbilen. Det har därför inte gått att via videofilmerna verifiera 
hur många fordon som kört om den främre plogbilen eller skyltens status vid olika 
tillfällen. I Hudiksvall har skyltarna oftast använts på ett sätt, då det varit mitträcke 
och dubbla körfält har blinkande krysset använts. Vid de tillfällen man släppt förbi 
bakomvarande trafik har man kört åt sidan och stannat på parkeringsplatser eller 
liknande. 
 
I tabell 4 visas resultaten från plogtillfällena utan skyltar i Hudiksvall. I speciellt ett 
fall kan man se stora skillnader mellan plogtillfällena. Vid det första plogtillfället utan 
skyltar den 23 januari körde samtliga fordon om bägge plogbilarna enligt de 
blanketter som observatören fyllt i. Vid de senare tillfällena var det betydligt färre 
som körde om, från 12 % personbilar och 8 % tunga fordon ned till att ingen 
passerade. Som tidigare nämnts kan väder, ljusförhållanden, väglag, snörök eller 
andra faktorer påverka resultaten. Likaså verkar det i vissa fall som att om en trafikant 
vågar köra om följer fler efter och tvärt om, väljer en att ligga kvar bakom så 
”hindrar” det ofta de bakomvarande fordonen. 
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De plogningar som genomförts med skyltarna aktiverade finns i tabell 5. Resultaten 
visar att i stort sett samtliga trafikanter undvikigt att köra om någon av plogbilarna då 
blinkande kryss visats. 
 
Tabell 4. Hudiksvall utan skyltar 
 Plogning i Hudiksvall utan skyltar 

Datum och 
källa  

Antal fordon som 
kommer ikapp 

bakre plogbil som 
färdas i K1 

Antal och andel 
fordon som kör om 
bakre plogbil som 

färdas i K1 

Antal och andel 
fordon som kör 

om främre plogbil 
som färdas i K2 

2011-01-23 kl. 23.10-02.15    

från blankett total tid 3 timmar 5 
minuter 

21 pb, 30 tung 
21 pb, 30 tung 

100 % pb, 100 % 
tung 

21 pb, 30 tung 
100 % pb, 100 % 

tung 

     

2011-02-04 kl. 14.45-17.45    

från blankett total tid 3 timmar 187 pb, 38 tung 
22 pb, 3 tung 

12 % pb, 8 % tung 

7 pb, 1 tung 
32 % pb, 33 % 

tung 

     

2011-02-10 kl. 16.15-18.55    

från video 
effektiv plogtid 15 

minuter med mitträcke 
och dubbla körfält 

45 pb, 3 tung 0 pb, 0 tung 0 pb, 0 tung 

     

2011-02-10 kl. 19.30-23.00    

från blankett total tid 3,5 timmar 65 pb, 38 tung 3 pb, 0 tung 
5 % pb, 0 % tung 

2 pb, 0 tung 
67 % pb, 0 % tung 

 
 
 
Tabell 5. Hudiksvall med skyltar 
Datum Plogning i Hudiksvall med skyltar 

2011-03-10     
Från blankett Kl. 21.30-00.40    
endast då 
mitträcke 
funnits 

 Antal fordon som 
kommer ikapp 
bakre plogbil som 
färdas i K1 

Antal och andel 
fordon som kör om 
bakre plogbil som 
färdas i K1 

Antal och andel 
fordon som kör 
om främre plogbil 
som färdas i K2 

kryss på bägge 

 

40 pb, 8 tung 0 pb, 0 tung 0 pb, 0 tung 

2011-03-18     
Från video Kl. 15.55-18.35    
endast då 
mitträcke 
funnits 

total effektiv 
plogad tid 20,5 
 minuter 

Antal fordon som 
kommer ikapp 
bakre plogbil som 
färdas i K1 

Antal och andel 
fordon som kör om 
bakre plogbil som 
färdas i K1 

Antal och andel 
fordon som kör 
om främre plogbil 
som färdas i K2 

kryss på bägge 114 pb, 3 tung 1 pb 0 tung 
0,9 % pb, 0 % tung 

0 pb, 0 tung 
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7.3 Synpunkter från förarna 
Förarna i Hudiksvall anser att det är skillnad att köra med skyltarna. Man anser att 
man bättre har möjlighet att styra trafiken. De tycker också att det kan vara svårt att 
hålla ordning på vilken symbol man har tänd och önskar därför en tydligare indikering 
på detta i förarhytten. 
 
I Jönköping anser man att det är viktigt att det inte blir för komplicerat att styra 
utrustningen, förarna har redan en krävande arbetsmiljö.  
 
Från bägge försöksplatserna rapporterar man att det lätt samlas snö på skyltarna och 
att man därför ofta behöver rengöra dessa så att synbarheten behålls. 
 

8. Diskussion och slutsatser 
Resultaten från de genomförda försöken med skyltarna är blandade. Till att börja med 
gick det inte att samla in den mängd data som var önskvärt eftersom vintern och 
snöandet tog slut. I Jönköping blev det bara två plogtillfällen som dokumenterades, 
men de data som samlats in var av mycket bra kvalité. Resultaten från Hudiksvall är 
något bristfälliga trots fler plogtillfällen. 
 
De två försökssträckorna har stora olikheter beträffande fordonsflöden och utförande. 
Detta gör att trafikanternas beteende är annorlunda och inte kan beaktas tillsammans. 
Yttre faktorer kan i många fall påverka trafikanternas beteende, likaså kan 
trafikanterna påverka varandra. Observatören från Jönköping berättar att ett beteende 
likt ”följa John” kan anas och det stöds till viss del av videosekvenserna. Om ett 
fordon stannar upp bakom plogbilen gör ibland de bakomvarande det också. En 
speciellt farlig situation uppstår då den bakre plogbilen i K1 blir omkörd men 
trafikanterna lägger sig bakom den främre som plogar i K2. Efter en tid bildas köer 
som sträcker sig i höjd med den bakre plogbilen i K1. Detta får till följd att man till 
slut ligger i bredd med den bakre plogbilen. Det innebär en ökad risk för kollision 
mellan fordonen och är speciellt riskfyllt om plogbilen i K1 får ett kast eller tvingas 
väja för ett hinder på vägen. 
 
Resultaten i Jönköping visar att antalet omkörningar minskar med cirka 50 % då 
skyltarna visar kryss jämfört med då man visar blinkande pilar. De som körde om den 
bakre plogbilen körde även om den främre. Det stödjer teorin om att de som väljer att 
köra om, oftast kör om bägge plogbilarna om de framförvarande också gjort detta. 
 
Resultaten från Hudiksvall uppvisar skillnader i hur trafikanterna beter sig då man 
plogat utan skyltar men generellt verkar det vara färre som kör om plogbilarna än i 
Jönköping. Då skyltarna visat kryss har i stort sett ingen kört om något av 
plogfordonen medan några kört om då man plogat utan skyltar. Som tidigare nämnts 
är dock indatat något mer osäkert än det från Jönköping. 
 
Skyltarnas önskade effekt kan troligen öka om trafikanterna får kännedom om hur det 
blinkande krysset ska tolkas. I dagsläget saknar det juridisk betydelse och kan tolkas 
olika medan pilarna troligen är mer självförklarande. Ett blinkande kryss kan tolkas 
enbart som en varning eller att det aktuella körfältet där plogbilen befinner sig är 
avstängt. Det förekommer i dagsläget vanligast, enligt vår kännedom, i samband med 
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målning av vägmarkeringar eller vid speciella vägarbeten som till exempel reparation 
av mitträcken. 
 
I denna studie har det också framkommit i diskussionerna med plogbilsförarna och 
observatörerna samt från studierna av videofilmerna att ett stort problem vid plogning 
är att sidovingens synbarhet är dålig då det är mycket snörök. Detta trots att man har 
belysning och blixtljus monterat på vingen. Det pågår andra försök med att finna 
bättre lösningar för att öka synbarheten på sidovingen vilket är bra. Detta är ett extra 
stort problem vid tandemplogning eftersom den främre plogbilen då ligger i det 
vänstra körfältet (K2) och sidovingen sticker ut i det körfält där en del trafikanter 
passerar. 
 
Detta försök visar att det finns ett behov av att förbättra situationen vid 
tandemplogning. Många trafikanter kör om i olämpliga situationer, chaufförerna 
efterlyser åtgärder för att förbättra deras arbetsmiljö som är ett speciellt krävande 
precisionsarbete vid tandemplogning. Samtidigt har det framkommit att vissa helst 
inte vill få fler moment att arbeta med, dvs. att sköta skyltarnas symbolvisning. Det 
finns en risk att man skyltar fel eller glömmer att skifta budskap. I projektets 
inledning var också många oroliga för att man skulle kunna skuldbeläggas om 
trafikanterna råkade ut för en olycka på grund av att skyltarna visat den blinkande 
pilen. Speciellt i Hudiksvall upplevde man positiva effekter av skyltarna. Resultaten 
stödjer detta delvis men kan också bero på en ökad trygghet för förarna. 
 
Eftersom det inte gick att samla in den mängd data som inledningsvis var tänkt under 
denna säsong vore det bra om försöket kunde fortsätta. Fler utförda plogningar skulle 
ge ett större underlag för slutsatser. De erfarenheter som hittills dragits skulle göra det 
enklare och effektivare vid en eventuell fortsättning. Instruktionerna till de berörda 
skulle förfinas och göras tydligare. Vissa ingående parametrar som inledningsvis 
ansågs nödvändiga kan strykas. Vikten av bra videofilmning måste understrykas, 
observatörernas arbete kan förenklas och framför allt finns all den utrustning som 
krävs redan tillgänglig. 
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UppLyst Plograpport förare

Vinterväghållning förestudie

Fylls i efter varje runda/pass
Datum: Förare:

(behöver anges för att återkoppla ev. händelser):

Ort/sträcka: Jönköping Hudiksvall Annan (beskriv):

Passet började kl: Avslutades kl:

Uppskattad plogad körsträcka under passet, km:

Uppskattad snömängd i cm på vägen innan plogning:

Vid tandemplogning, Fordonet har färdats som: (kryssa)

främre fordon
bakre fordon
både som främre och bakre fordon

endast som singelbil

Vädret var: (markera med ett kryss på skalan)

uppehåll lätt snöfall kraftigt snöfall

Hur mycket snörök? (markera med ett kryss på skalan)

ingen snörök lätt snörök kraftig snörök

Några speciella erfarenheter/händelser/problem under detta arbetspass? (avser trafiksituationer, trafikanters
beteenden mm. Ej tekniska problem med bil eller utrustning)

Nej
Ja, följande: (beskriv så utförligt som möjligt)

(Allmänna kommentarer kan även lämnas här ovan)
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UppLyst Plograpport förare

Vinterväghållning
med ljusskyltar

Fylls i efter varje runda/pass
Datum: Förare:

(behöver anges för att återkoppla ev. händelser):

Ort/sträcka: Jönköping Hudiksvall Annan (beskriv):

Passet började kl: Avslutades kl:

Uppskattad plogad körsträcka under passet, km:

Uppskattad snömängd i cm på vägen innan plogning:

Vid tandemplogning: Fordonet har färdats som:

främre fordon
bakre fordon
både som främre och bakre fordon

endast som singelbil

Vädret var: (markera med ett kryss på skalan)

uppehåll lätt snöfall kraftigt snöfall

Hur mycket snörök? (markera med ett kryss på skalan)

ingen snörök lätt snörök kraftig snörök

Nej
Ja, följande: (beskriv så utförligt som möjligt)

Några andra speciella erfarenheter/händelser/problem med skylten?

Nej
Ja, följande: (beskriv så utförligt som möjligt)

VÄND ->

Har det uppstått någon situation då du varit tveksam till om skylten ska visa pil, kryss 
eller vara släckt?
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Har skylten gett någon märkbar effekt vid detta körpass?

Nej
Ja, trafikanterna försöker inte köra om lika ofta
Ja, trafikanterna körde mer hänsynsfullt
Ja, trafikrytmen var lugnare
Ja, följande: (beskriv så utförligt som möjligt)

Några speciella erfarenheter/händelser/problem under detta arbetspass? (avser trafiksituationer, trafikanters
beteenden mm. Ej tekniska problem med bil eller utrustning)

Nej
Ja, följande: (beskriv så utförligt som möjligt)

Allmäna kommentarer, speciella förhållanden, förändringar som borde genomföras mm:
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UppLyst Observationsstudier

Vinterväghållning Byt till ny blankett då skyltarna ändras eller vid körfältsbyte!!

Sträcka: PLOGNING

Datum: Förare: Observatör: SLÄPPER FRAM

Observationerna påbörjades kl: Avslutades kl:

Plogbilen färdas i körfält: (ringa in) K2 (vänstra) K1 (högra) enkelfil Videofilmas: ja              nej

Som främre eller bakre fordon: (ringa in) främre bakre

SKYLTARNA VISAR: (RINGA IN DEN AKTUELLA SYMBOLKOMBINATIONEN)

Främre fordon

Bakre fordon

Vänd ->
Beskriv eventuella konflikter/händelser i detalj eller andra upplysningar tillhörande detta formulär på nästa sida:

Personbil Tungt fordonfordonstyp

fordon kommer ifatt bakre plogbil

kör om främre plogbil

tvekar bakom främre plogbil, försöker köra 
om, ångrar sig

väntar bakom främre plogbil

tvekar bakom bakre plogbil, försöker köra om, 
ångrar sig

kör om bakre plogbil

väntar bakom bakre plogbil

skylten
släckt

skylten
släckt
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Beskrivning av konflikter/händelser i detalj eller andra upplysningar tillhörande detta formulär
En konflikt är en händelse med ett enskilt eller flera fordon, innefattar även plogfordonet. Dokumentera så utförligt som möjligt om något händer som 
är ovanligt/obehagligt/farligt. Körde på detta vis…/ svängde…/ bromsade…/ krockade eller nästan krockade…/ tvingade annat fordon att…
Ange vad som hände och vilka fordon/fordonstyper som var inblandade. OBS: Händelsen måste vara kopplad till de förhållanden som anges 
på första sidan beträffande skyltning, plogbilarnas placering mm. Ange även tidpunkt för händelsen.
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Instruktioner för användning av ljusskylt vidInstruktioner för användning av ljusskylt vid 
tandemplogning

Instruktionerna syftar till att:
Vä l d l bil fö i

Kom ihåg!
T fik t fö tt- Vägleda plogbilsförare i 

användandet av ljusskyltar
- Veta i vilken

- Trafikanterna ansvarar för att 
anpassa sin körning så att inte 
olyckor inträffar- Veta i vilken 

plogningssituation som 
kryss/pil ska användas

olyckor inträffar
- Gäller både hastighet och hänsyn till 

dålig sikt och dåligt väglag
Gäller både när de ligger bakom

- Öka tydligheten mot 
trafikanterna – plogbilsförarna 
agerar på samma sätt i

- Gäller både när de ligger bakom 
eller blir hänvisade förbi plogbilarna

- Instruktionerna  måste anpassas 
agerar på samma sätt i 
liknande situationer

efter varje specifik trafiksituation
plogbilsförarna fattar beslut om 
vad som är mest lämpligtvad som är mest lämpligt

- Kontrollera skyltens funktion 
innan varje plogningsvända
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Normalläge vid tandemplogning

Förhållanden:
• Kraftigt snöfall
• Begränsad siktg

Mål:
Bakomvarande trafikanter skaBakomvarande trafikanter ska 
kunna se båda kryssen samtidigt 
för att markera att det är olämpligt 
att köra omatt köra om.

Under denna förutsättning 
fbedömer förarna själva hur 

tätt plogbilarna ska ligga.
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Förbisläppning, i rörelse eller 
vid stopp 

Förhållanden:
• Oavsett väderlek
• Vid stopp eller transport mellan 
åtgärdsplatser

Mål:
Bakomvarande trafikanter skaBakomvarande trafikanter ska 
veta på vilken sida av plogbilarna 
de kan köra om när plogbilarna 

åstår still.
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Förbisläppning, i rörelse eller 
vid stopp

Förhållanden:
• Lätt snöfall
• God sikt
• Låg ploghastighet, ca 10km/h

Mål:
Vid goda förhållanden kan 
bakomvarande trafikanter släppasbakomvarande trafikanter släppas 
förbi på de sidor av plogbilarna 
som skyltarna visar.

Denna situation ska endast 
användas i undantagsfall! Det 
är upp till plogbilsförarna att 
avgöra när situationen är 
lämplig.lämplig.
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Rensningsarbete, en plogbil

Förhållanden:
• Rensning av väggrenar efter 
tidigare plogningg p g g

Mål:Mål:
Det ska markeras mot 
bakomvarande trafikanter på 
vilken sida av plogbilen det går attvilken sida av plogbilen det går att 
köra om på.

6 2011-01-12



Rensningsarbete, en plogbil

Förhållanden:
• Rensning av väggrenar efter 
tidigare plogningg p g g

Mål:Mål:
Det ska markeras mot 
bakomvarande trafikanter på 
vilken sida av plogbilen det går attvilken sida av plogbilen det går att 
köra om på.
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Plogning, enfilig väg

Förhållanden:
• Oavsett väderlek

Mål:
Det ska markeras mot bakom-Det ska markeras mot bakom
varande trafikanter att det är 
omöjligt att köra om plogbilen på 
enfilig vägenfilig väg.
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