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Sammanfattning  
Den här rapporten baseras på 112 enkätsvar från förare som kör vinterväghållningsfordon på statliga 

vägar på driftområden som sköts av Svevia, Skanska, NCC och Peab. Enkäten omfattade 40 frågor. 

De flesta av förarna arbetar som underentreprenörer, ofta via åkerier. 

En tredjedel av förarna hade arbetat mindre än 5 år. Lika många förare hade arbetat i mer än 15 år. 

De flesta av förarna arbetade på flera olika typer av vägar och körde olika typer av fordon. Vanligast 

var arbete på landsvägar och med plogbil. Nästan en tredjedel av förarna använde aldrig eller endast 

ibland bilbälte. Sämst var bältesanvändningen hos förare som främst körde traktor eller hjullastare. 

20 % av förarna bytte plogstål på vägrenen varje år. 

Sju personer hade varit med om olyckor där ambulans tillkallats. Endast en av förarna hade själv 

skadats i dessa olyckor. 37 % av samtliga förare hade varit med om mindre incidenter, t.ex. 

påkörningar av plogblad. 63 % av de som kört tandemplogning hade varit med om incidenter.  

Endast en liten minoritet av förarna uppgav att de är oroade eller stressade ofta eller ganska ofta. 

Mest oroade är de som oftast kör på 2+1-vägar. Över 90 % av förarna tycker att trafikanterna visar 

ingen eller endast viss respekt för deras arbete. Mest kritiska var de förare som hade kört 

tandemplogning någon gång. Personbilar och bussar är de trafikantgrupper som var sämst på att visa 

respekt.  

Mer än hälften av förarna uppgav att de varje år är med om att trafikanter tutar, hytter med näven 

eller gör något liknande mot dem. Framför allt sker detta på motorvägar och 2+1-vägar. De flesta 

förare som plogat tandem uppgav att trafikanter försökte ta sig förbi plogbilarna varje år, ofta flera 

gånger. 

Gupp och refuger är de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som mest försvårar arbetet med 

vinterväghållningen. Det anses viktigt för trafiksäkerheten och förarnas arbete med bättre plogstål 

och plogvänliga räcken. Minst viktigast är snabbare plogar. Det behövs fler fickor på 2+1-vägar för att 

kunna släppa fram trafikanterna under t.ex. plogning.  

Plogbilarnas hastighet är, bland annat vid vägräcken, mycket låga. Medelhastigheten vid plogning 

ligger på under 40 km/h för samtliga räckestyper. De flesta förare uppger att de kan ploga närmare 

än 40 cm från räcket.  

Viktiga frågor för Trafikverket, entreprenörerna och branschen att arbeta vidare med är: Ökad 

trafiksäkerhet för förarna genom bättre bältesanvändning, mindre byte av plogstål på vägarna, bättre 

utmärkning av plogarna, plogvänligare räcken och ökad utbildning. Dessutom skulle det behövas 

mer information till trafikanterna samt bättre förståelse, hänsyn och beteende från trafikanternas 

sida. 
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Summary 
This report is based on 112 responses from the drivers of winter maintenance vehicles on state roads 

in the operational areas that are managed by Svevia, Skanska, NCC and Peab. The questionnaire 

consisted of 40 questions. Most of the drivers are working as subcontractors, often employed by 

truck operators.  

A third of the drivers had worked less than five years. As many drivers had worked for more than 15 

years. Most of the drivers worked on several different types of road and drove various types of 

vehicles. The most frequent work was on country roads and the most frequent vehicle used was snow 

plow. Almost a third of the drivers never used or only sometimes used a seat belt. Worst was the belt 

use of drivers who primarily drove the tractor or wheel loader. 20% of drivers switched plow steel on 

the hard shoulder each year.  

Seven people had been involved in a traffic accident where an ambulance had been summoned. Only 

one of the drivers had himself been injured in these accidents. 37% of all drivers had been involved in 

minor traffic incidents, such as minor collisions with the plow blade. 63% of those who had been 

operating in tandem plowing had been involved in incidents. 

Only a small minority of the drivers said they are worried or stressed often or quite often, while 

working. The most worried are those that usually work on 2 +1 roads. Over 90% of the drivers think 

the road users show no or only a certain respect for their work. Most critical were the drivers who 

had been operating in tandem plowing at some point. The drivers thought that cars and buses are the 

type of road users who show least respect.  

More than half of the drivers said that each year road users are honking their horns, gesturing their 

hands or doing something similar to them. Above all, this is done on highways and 2 +1 roads. Most 

drivers operating in tandem plowing stated that road users often tried to get past the plow trucks, 

while they were operating. 

Bumps and traffic islands are the road safety measures that the drivers think affect their work the 

most. It is considered most important for road safety and drivers' work with improved snow plow 

steel and better barriers. Least important, according to the drivers, are faster snow plows. There is a 

need for more places along 2+1 roads for the winter maintenance vehicles to stop in order to let the 

traffic pass to avoid long queues.  

The speed for winter maintenance vehicles is very low. The average speed during plowing a road with 

barriers is below 40 km/h. Most drivers say they can plow closer than 40 cm from the barriers.  

Challenges for the Swedish Transport Administration, contractors and industry to work on are: 

improving road safety for drivers by improving seat belt usage, less replacement of the steel plow 

while being on the road, better marking of plows, better barriers and increased education. In 

addition, there is a need for more information to road users, and better understanding, respect and 

behavior from the road users. 
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Inledning 

Bakgrund  

Det finns flera anledningar till att den här enkätundersökningen gjordes. Den främsta anledningen är 

en rapport som Trafikverket gjorde om trafikolyckor med vinterväghållningsfordon. I den visade det 

sig att det främst var vanliga trafikanter som skadade sig, inte vägarbetarna. Men även vägarbetare 

skadade sig i arbetet. I dessa nästan 200 olyckor omkom en vägarbetare, 7 skadades svårt och 34 

vägarbetare skadades lindrigt.1 Enkäten är ett sätt att studera hur förarna av vinter-

väghållningsfordon upplever sitt arbete och vad som de själva tycker är viktigt att förändra för att öka 

trafiksäkerheten. Därför är enkäten också en del i det branschgemensamma projektet Arbete på väg–

OLA som bland annat syftar till att öka säkerheten vid vägarbeten.  

En vanlig typ av olycka med vinterväghållningsfordon är när en trafikant kommer ikapp en plogbil 

eller ett annat väghållningsfordon. Ofta så missbedömer trafikanterna väghållningsfordonets 

hastighet eller så syns fordonen dåligt på grund av snörök. Trafikverket arbetar med flera 

verksamhetsnära projekt vars syfte är att minska risken för olyckor genom teknisk utveckling. Den 

här enkäten är en del av detta arbete. 

Ytterligare en anledning till en enkät till dessa förare är det systematiska trafiksäkerhetsarbetet som 

Vägverket/Trafikverket har arbetat med under många år. I detta arbete ingår bl.a. att sätta upp 

räcken, ersätta korsningar med rondeller, avsmalna gator, bygga gupp och refuger samt fräsa 

bullerräfflor. Hur tycker förarna att dessa åtgärder påverkar också arbetet med vinterväghållningen? 

Slutligen så är enkäten en del i arbetet att förhindra olyckor där fordonen kommer över snövallar vid 

räcken likt den svåra trafikolycka som inträffade utanför Nyköping vinter 2010. Går det genom 

enkätsvar till plogbilsförare att få en gemensam bild över hur nära man kan ploga vid räcken och vid 

vilken hastighet?  

Metod  

Enkäten bestod av 40 frågor, varav de flesta var enkla kryssfrågor. Det fanns också möjlighet att 

skriva egna kommentarer till frågorna. Enkäten var indelad i fyra delar: 

-Bakgrund 

-Olyckor och tillbud 

-Trafiksäkerhet 

-Att ploga vid räcken 

 

                                                             
1 Trafikverket 2010:102 ”Jag kom ikapp en plogbil”. En studie av 190 trafikolyckor med vinter-
väghållningsfordon. 
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Enkäten skickades till kontaktpersoner hos Svevia, NCC, SKANSKA och PEAB. Dessa personer i sin 

tur skulle se till att enkäterna kom ut till driftområden och till berörda förare. Det fanns inga 

restriktioner för hur många som fick svara på respektive driftområde. Alla enkätsvar är anonyma och 

det framgår inte vem som svarat, för vilken entreprenör de arbetar eller på vilket driftområde. De 

flesta av förarna är inte anställda av entreprenören för driftområdet utan är underentreprenörer. 

Ofta arbetar förarna för åkerier. 

Resultat 

Antal enkätsvar 

Enkäterna skickades ut innan midsommar och med en påminnelse efter sommarsemestern. 

Sammanlagt kom 112 enkätsvar in2. Eftersom alla enkätsvar är anonyma så går det inte att avgöra 

hur många svar som kom från respektive entreprenör eller deras underentreprenörer. De fyra 

entreprenörerna hade själva fått distribuera enkäterna och därför är spridningen på svaren ganska 

stor. I vissa län har troligtvis flera personer per driftområde svarat medan det ibland endast är ett 

svar per driftområde.   

Tyvärr betyder det också att svar från vissa län helt saknas. Framför allt saknas svar från län i Region 

Väst och Region Stockholm. Detta kan kanske påverka resultatet och därför görs inga jämförelser 

mellan regionerna i rapporten. Men å andra sidan är det några driftområden som troligtvis låtit 

samtliga förare svara på enkäten vilket ger ett brett spann. Allt från förare som främst kör plogbil på 

motorvägar till förare som mest kör traktor på GC-vägar finns då representerade i enkätsvaren. 

Tabell 1: Antal enkätsvar per Trafikverksregion 

Trafikverksregion Antal enkätsvar 

Norr 74 

Mitt 12 

Öst 15 

Stockholm 0 

Väst 3 

Syd 8 

Totalt 112 

 

Bakgrund 

Ålder och erfarenhet 

Två av frågorna handlade om förarnas ålder och deras erfarenhet från att arbeta med 

vinterväghållningsfordon. 

                                                             
2 Ytterligare 8 svar kom in, efter rapporten hade börjat sammanställas. Det var 7 svar från Region Öst 
och ett svar från Region Syd. 
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Diagram 1: Antalet förare uppdelat per åldersgrupp 

 

 

Liksom det finns ett stort åldersspann så finns det också stora skillnader när det gäller erfarenhet. En 

tredjedel av förarna hade kört vinterväghållningsfordon i mindre än 5 år. Nästan hälften av dessa 

förare var över 35 år. Men det finns också en stor grupp av förare som arbetat med vinterväghållning 

under många år. En tredjedel av förarna, de flesta minst 45 år gamla, hade arbetat i mer än 15 år. Det 

framgår inte om den stora gruppen av relativt nya förare beror på en stor pensionsavgång eller på 

eventuella problem att rekrytera och behålla personal. Troligtvis beror en del på att nya aktörer 

etablerat sig på marknaden och därför har det skett en del nyrekryteringar av personal. 

Av de förare som hade arbetat i mindre än 10 år hade knappt hälften gått speciell utbildning för att 

köra vinterväghållningsfordon. Av de förare som hade längre erfarenhet hade 67 % fått speciell 

utbildning. Det är dessutom betydligt vanligare att de som fått utbildning tycker att det är viktigt för 

trafiksäkerheten med utbildning än de som inte gått någon utbildning. (Se mer under rubriken 

”Trafiksäkerhet längre fram i rapporten”). Tyvärr framgår det inte av frågan exakt vilka utbildningar 

som efterfrågades och därför var frågan svår att besvara. Trafikverket kräver att alla som arbetar på 

vägar ska ha gått en speciell generell utbildning, kallad för ”Säkerhet på väg”. Utöver den så går de 

förare som ska köra vinterväghållningsfordon en kortare kurs om vinterväghållning.  

 

 Med tanke på den stora grupp relativt nya förare så finns här en möjlighet för entreprenörer och 

Trafikverket att öka kunskaps- och kompetensnivå t.ex. genom utbildning, speciellt inriktad mot 

vinterväghållning och trafiksäkerhet. 

Typ av väg och fordon 

Den i särklass vanligaste vägtypen att sköta var vanliga landsvägar. 100 av de 112 förarna uppgav att 

de arbetade på landsvägar i omfattande utsträckning. 67 av förarna uppgav att de ofta arbetade på 

dessa vägar. 34 av förarna arbetade på motorvägar, 62 på 2+1-vägar, 93 på det mindre vägnätet och 

34 på gång- och cykelvägar. 86 förare använde aldrig eller ibland farthållare medan antalet förare 

som använde farthållare alltid eller ofta var 26. 
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Diagram 2: Antal personer som kör olika typer av fordon 

 

Diagrammet ovan visar förare som kör de olika fordonen ofta, ganska ofta eller ibland. Det är många 

av förarna som kör flera olika av dessa fordon. Plogbil är den fordonstyp som flest antal förare kör. 

65 av dessa förare uppgav att de kör plogbil ofta. 41 förare körde ofta sandbil och lika många förare 

körde ofta kombibilar. 31 förare körde ofta hjullastare och 15 traktor. Två personer hade 

kommenterat enkätfrågan och skrivit att de ofta körde väghyvel eftersom hyvel inte fanns med som 

svarsalternativ. 

Bältesanvändning 

Trafikverket kräver i sina upphandlingar att bälte ska användas. Det är dessutom ett lagkrav att 

använda bälte i de fordon som är utrustade med bälten. Men framför allt är det viktigt att använda 

bälte för förarnas egen säkerhet skull.  

Diagram 3: Hur ofta förarna använder bälten. 

 

72 % av förarna använder bälte alltid eller ganska ofta. Det syns inget direkt mönster när det gäller 

bältesanvändning och ålder eller hur länge man har arbetat i yrket. Däremot är det tydligt att förare 

som uppger att de ofta kör på motorvägar och 2+1-vägar också använder bälten mer än de som 

främst kör på andra vägar. Det finns också en klar koppling mellan bältesanvändning och vilket typ 

av fordon som man ofta kör, vilket redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2: Antal förare som använder bälte, uppdelat per fordonstyp: 

Använder bälte Plogbil Saltbil Kombi Sandbil Hjullastare Traktor Hyvel 

Alltid 25 9 19 21 8 5 0 

Ganska ofta 21 8 13 12 10 3 0 

Ibland 18 7 9 8 10 5 0 

Aldrig 0 0 0 0 3 2 2 

 

Som syns i tabellen används bälte minst i traktorer och hjullastare. En anledning till att bälten inte 

används så ofta kan bero på att det inte finns bälten monterade i dessa fordon. En annan anledning 

kan vara att vissa vägtyper inte anses så farliga och att man därför inte har bälten. Men en 

undersökning3 av trafikolyckor med vinterväghållningsfordon som Trafikverket gjorde 2010 visar att 

hälften av olyckorna där vägarbetare skadades, skedde just med traktor och hjullastare. Den främsta 

anledningen till skadorna var troligtvis att förarna inte hade använt bälten.  

Även om det är få förare som skadas när de kör tyngre vinterväghållningsfordon så finns det en viktig 

anledning till att använda bälten. En studie som Trafikverket gjorde av alla dödsolyckor och 

bältesanvändning visar att omkring hälften av alla bälteslösa förare hade klarat sig om de var 

bältade. Troligen hade samtliga bälteslösa förare i tunga fordon överlevt om de använt bälte.4  

Längd på arbetspass och byte av personal 

Den vanligaste längden på arbetspasset var 8 timmar men det är ett stort spann med allt från 4 till 24 

timmar, vilket troligtvis beror på bl.a. jourtjänstgöring. Det finns ingen gemensam regel för när byten 

sker utan oftast uppges det ske vid behov, vid trötthet, beroende på snöfall, veckovis, varannan dag, 

vid sjukdom, efter full arbetsdag m.m. 

86 % av förarna hade avbytare på sina fordon. De som inte hade avbytare körde oftast traktor, 

hjullastare eller plogbil. Trafikverket har som krav i sina upphandlingar av vinterdrift att det ska 

finnas avbytare på fordonen. Detta beror på att arbetet ska kunnas utföras även under mycket långa 

tidsperioder. Det finns undantag i kör- och vilolagen för förare av vinterväghållningsfordon. Men för 

samtliga förare gäller Trafikförordningen där det bl.a. står att man inte får köra ett fordon om man 

på grund av trötthet inte kan köra på ett säkert sätt. 

Skiftning av plogstål 

En av frågorna handlade om hur ofta som förarna skiftade/vände på stål på vägrenen. 88 av förarna 

uppgav att de aldrig eller endast någon enstaka gång gjorde detta. 23 förare gjorde det varje år. Det 

var framför allt förare som oftast arbetade på landsvägar och mindre vägar som skiftade/vände stål 

på vägrenen. Att det är så många som aldrig eller sällan gör det är positivt eftersom det, ur 

säkerhetssynpunkt, borde utföras någon annanstans än där det finns trafik. Samtidigt är det inte bra 

att en så stor del, cirka 20 %, ändå utför detta jobb varje år på trafikerade vägar. 

                                                             
3 Trafikverket 2010:102 ”Jag kom ikapp en plogbil” En studie av 190 trafikolyckor med 
vinterväghållningsfordon. 
4 Trafikverket 2010: 070 Bilbältesanvändning i dödsolyckor i Sverige 2005-01-01 till 2009-06-30 
samt samtal med Kenneth Svensson, Trafikverket Region Väst 
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Olyckor och tillbud 

Mellan 2003 och 2009 inträffade nästan 200 trafikolyckor med vinterväghållningsfordon där någon 

person blev skadad. I de flesta fall var det vanliga trafikanter som skadades, inte föraren av 

vinterväghållningsfordonet. Men minst 40 förare skadades också. Därför fanns det i enkäten också 

frågor om trafikolyckor och tillbud. 

Trafikolyckor och incidenter 

Sju av förarna som svarat på enkäten hade själva, när de arbetade, varit inblandade i trafikolyckor så 

pass svåra att ambulans tillkallats. Endast en av dessa förare hade själv skadats i olyckan och han 

hade fått lindriga skador. I fem av dessa olyckor hade någon form av plog/kombi använts.  

Det fanns även en fråga om incidenter, t.ex. när trafikanter kör in i plogbladet men inte skadas. 68 av 

förarna, drygt 60 %, hade aldrig varit med om någon incident. 8 förare uppgav att det hände flera 

gånger per år medan 33 förare hade varit med om incidenter någon enstaka gång. Drygt 63 % av 

förare som kört tandemplogning uppgav att de varit med om incidenter men endast 15 % av de som 

inte kört tandem hade varit med om incidenter. Det framgår inte i vilken omfattning som 

incidenterna inträffade under just tandemplogning men med stor sannolikhet så är det just då som 

en del sker. Det är också möjligt att det sker betydligt fler mindre incidenter med vinter-

väghållningsfordonen men att förarna själva inte märker detta eftersom det inte är deras fordon som 

skadas utan trafikanternas. 

Arbetsförhållanden 

Med tanke på att det sker både olyckor och incidenter samt att förarna råkar ut för arga och 

irriterade trafikanter, ställdes frågor om stress och oro. 

Diagram 4: Hur ofta som förarna är oroade och stressade. 

 

Mest oroade är de förare som uppgav att de ofta eller ganska ofta körde på 2+1-vägar. Det här skulle 

kunna tolkas som att det upplevs som obehagligt att ha räcken så nära på bägge sidor om sig och 

ingen möjlighet att under långa sträckor släppa fram trafiken och riskera att bli påkörd bakifrån. 

Eller att det är extra svårt att arbeta på 2+1-vägar eftersom det är så trångt och med mycket räcken. 
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När det gäller stress så skiljer det sig inte så mycket åt. Minst stressade verkar de förare vara som 

ofta eller ganska ofta kör motorvägar. Kanske beror detta på de relativt stora möjligheterna att 

släppa fram trafik. De förare som någon gång har kört tandem uppger att de känner sig mer oroade 

och stressade än förare som aldrig kört tandem. Det är inga större skillnader när det gäller ålder och 

erfarenhet men en viss tendens syns att äldre förare och förare som kört länge verkar vara både mer 

oroade och stressade.  

Trafikanters respekt 

Tre av frågorna handlade om trafikanternas respekt för arbetarna: 

-Hur tycker du att andra trafikanter visar respekt för dig när du är ute och arbetar? 

-Vilken trafikantgrupp är sämst på att visa respekt? 

-Har du varit med om att andra trafikanter har tutat på dig, ”hytt” med handen eller gjort något 
liknande? 

 

Diagram 5: Hur andra trafikanter visar respekt för förarna och deras arbete 

 

29 av förarna tyckte att trafikanterna inte visade någon respekt. 74 tyckte att trafikanterna visade 

endast en viss respekt medan 8 personer tyckte att trafikanterna visade ganska mycket respekt. Inte 

en enda av förarna uppgav att de tyckte att trafikanterna visade mycket respekt. Sammantaget så är 

det över 90 % av förarna som tycker att trafikanterna visar ingen eller endast viss respekt för 

deras arbete! 

Det var flera förare som hade kört tandemkörning som var kritiska till trafikanterna och deras brist 

på respekt. Ingen av de som hade kört tandemkörning någon gång uppgav att trafikanterna visade 

ganska mycket respekt. Med stor sannolikhet beror trafikanternas beteende till viss del på att det kan 

bildas mycket långa köer efter plogbilarna och det går inte att köra förbi, ibland under flera mil. Det 

finns idag inga regler eller kriterier för när trafiken kan eller ska släppas förbi under plogning.  

Det finns också en tydlig koppling mellan vilken vägtyp som förarna oftast arbetar på och synen på 

trafikanternas respekt. De förare som kör på vanliga landsvägar, mindre vägar och GC-vägar är 

betydligt mer positiva till trafikanterna än de som oftast kör på motorvägar och 2+1-vägar. Annars så 

var det svårt att se någon direkt koppling mellan t.ex. förarnas ålder, deras erfarenhet och vilken typ 

av fordon som de körde. 
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Tabell 3: Vilken trafikantgrupp som är sämst på att visa respekt

5
. 

 

Personbilar Bussar Lätta lastbilar Tunga lastbilar 

Antal svar 65 43 5 25 
 

Att personbilar anses visa sämst respekt är kanske inte förvånande med tanke på att de flesta fordon 

trots allt är personbilar. Däremot är det lite förvånande att bussar får nästan mer än dubbelt så 

många ”poäng” som tunga lastbilar. Kanske kan det bero på att många av bussarna kör enligt 

tidtabell och känner sig tvungna att t.ex. försöka köra om väghållningsfordonen för att hålla tiderna.  

Diagram 6: Antal förare som varit med om att andra trafikanter tutat på dem, ”hytt” med 
handen eller gjort något liknande. 

 

 

Mer än hälften av förarna är med om att trafikanterna tutar eller hytter med näven åt dem varje år. 

Kanske är det inte så förvånande att 83 % av de som kört tandem uppger att de varit med om detta 

varje år medan endast 35 % av de som inte kört tandem varit med om det varje år. Det är också de 

förare som främst kör motorvägar och 2+1-vägar som varit med om att trafikanterna tutat eller gjort 

något liknande. Det händer betydligt mer sällan för förare på det mindre vägnätet.  

Tandemkörning och omkörning 

49 av förarna hade kört tandemplogning. Det var bara en av dessa som sa att han aldrig varit med 

om att trafikanter försökte ta sig förbi plogarna. 39 av förarna svarade istället att detta inträffade 

flera gånger varje år. En förare hade till och med skrivit en kommentar till frågan att det inträffade 

varje gång han var ute och plogade. Att många trafikanter försöker ta sig förbi plogarna vid 

tandemkörning stämmer också bra med att det främst är förare som kört tandem som råkat ut för 

incidenter, t.ex. påkörningar av plogblad.   

                                                             
5 Några av förarna uppgav mer än en trafikantgrupp. Därför blir det totala antalet svar i den här 
tabellen mer än det totala antalet enkätsvar. 
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Tandemplogning. Foto: Patrick Trägårdh 

Trafiksäkerhet 

Fysiska trafiksäkerhetsåtgärder 

Två av frågorna handlade om fysiska trafiksäkerhetsåtgärder och om förbättringsmöjligheter. För att 

förenkla presentationen av resultaten har svarsalternativen räknats om till siffror och medelbetyg. 

Diagram 7: Hur trafiksäkerhetsåtgärder försvårar arbetet med vinterväghållningen. 

 

Uppfattningen skiljer sig mycket från förare till förare. Några uppger t.ex. att refuger försvårar 

mycket medan andra inte tycker att det försvårar alls. Den stora skillnaden i uppfattning kan till viss 

del bero på att en del av dessa åtgärder, t.ex. gupp, är utformade olika på olika ställen. Det kan också 

bero på vilken typ av fordon man kör. När det gäller plogbil så tyckte 50 % av de personer som ofta 

körde plogbil att gupp försvårade mycket eller ganska mycket. Men för de personer som ofta körde 

sandbil var siffran 60 % och för de som brukade använda traktor var det nästan 80 %. Det är 

intressant att se att räfflor, i vägmitt och i vägren, anses inte försvåra så mycket. Räfflor är en relativt 

enkel och billig åtgärd och som används allt mer. 
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Trafiksäkerhetshöjande faktorer 

 

Diagram 8: Hur viktigt det är för trafiksäkerheten och förarnas arbete med följande faktorer: 

 

Även här har svaren gjorts om till siffror och medelbetyg för att enklare kunna presentera resultaten. 

Det var även möjligt att kommentera frågan och flera personer hade gjort det. Det ansågs mycket 

viktigt bl.a. med reflexa snöstörar, information till trafikanterna, nyare bilar och uppföljning. Det är 

svårt att se några riktigt tydliga mönster när det gäller hur olika personer svarat. Några tydliga 

tendenser syns dock. 75 % av förarna som ofta eller ganska ofta kör 2+1-vägar och 80 % av förarna 

på motorvägar tycker att det är ganska viktigt eller mycket viktigt med plogvänliga räcken.  

De flesta av alternativen fick relativt lika betyg. Det är uppenbart att förarna är intresserade av det 

som rör deras egen säkerhet. Det är positivt att så pass många tycker att utbildning är viktigt men 

samtidigt lite förvånande att utmärkning/lampor inte får högre betyg eftersom det är kanske det 

alternativ som mest påverkar förarnas säkerhet genom att minska risken för påkörningar. 

 

Plogning av 2+1-väg. Foto: Bo Maltanski 
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Det kanske mest förvånande är hur lågt betyg alternativet ”snabbare plogar” fick. Det är det som 

anses minst viktigt för trafiksäkerheten. Med tanke på att många av trafikolyckorna med vinter-

väghållningsfordon sker för att trafikanterna missbedömer hastigheten hos väghållningsfordonen 

skulle det vara intressant att följa upp den här frågan. Är det ett massivt motstånd/ointresse mot 

snabbare plogar och i så fall speglar det förarnas syn på sitt arbete och förståelsen för trafikanternas 

krav på framkomlighet? 

 Eller är det helt enkelt så att det är så pass komplicerat att ploga, framför allt vid t.ex. räcken och 

refuger att det inte är realistiskt att utföra arbetet på ett bra sätt i högre hastigheter? Med dagens 

plogar är det troligtvis svårt att ploga i högre hastigheter och samtidigt behålla kvalitén och utan att 

t.ex. stänka ner vägmärken och fönster. 

Trafikverket och branschen har under senare år arbetat för att ta fram plogar som kan användas i 

högre hastigheter. Om dessa plogar ska användas i större omfattning så behöver nog 

entreprenörerna informera/uppmuntra sina förare att se fördelarna med att ploga snabbare.  

 

Omkörning av plogbil. Foto: Kerstin Ericsson 

Driftvändplatser och väntfickor på 2+1-vägar 

Två av frågorna handlade om hur driftvändplatserna fungerade och om det fanns behov av väntfickor 

på t.ex. 2+1-vägar för att kunna släppa fram trafiken. I stort sett så verkar det som om 

driftvändplatserna fungerar. Endast 10 % av förarna svarade nej på den frågan. De främsta 

anledningarna till att vändplatserna inte fungerade var att de var för små eller att det var för trångt 

att ta sig igenom räcket/mittremsan när man skulle korsa vägen. 

Nästan hälften av förarna tyckte att det behövdes väntfickor. Endast 14 förare svarade nej på den 

frågan. Resten svarade inte alls vilket troligtvis beror på att de inte arbetar på 2+1-vägar. Att vissa 

förare svarade nej kan t.ex. bero på att dessa förare främst trafikerar det mindre vägnätet med låg 

trafik eller att de vägar som de arbetar på redan har bra möjligheter att släppa fram trafiken på. Men 

här finns en tydlig förbättringspotential och något som mer borde beaktas vid ombyggnad och 

nybyggnad av vägar. Väntfickor är dessutom bra när andra långsamtgående väghållningsfordon eller 

t.ex. lantbruksfordon behöver släppa fram trafiken. 
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Farliga platser att arbeta på 

I Trafikverksrapporten 2010:102 framgår det att de flesta olyckor sker på det stora vägnätet, 

framför allt på E4 i norra Sverige. Men det skedde också flera olyckor i korsningar och i 

samband med att vinterväghållningsfordonen skulle vända. Därför ställdes frågan om hur 

förarna upplevde olika vägtyper. 

Diagram 9: Hur farligt det är att arbeta på olika delar av vägnätet. 

 

Flera av de svåra olyckor som inträffat med vinterväghållningsfordon skedde i samband med 

vändningar på stora vägar och vid korsningar. Att dessa platser anses farliga att arbeta på avspeglas 

också i enkätsvaren. Det finns en tydlig skillnad mellan erfarenhet och hur farligt man tycker det är, 

framför allt gäller detta för vändningar. Nästan 90 % av de förare som hade mer än 15 års erfarenhet 

tyckte att det var ganska eller mycket farligt med vändningar på stora vägar. Detta kan jämföras 

med att cirka 68 % av förare med kortare erfarenhet än 5 år tyckte att det var farligt. Rent generellt 

syns en tendens till att förare med längre erfarenhet också tycker att deras arbete är farligare än nya 

förare. 

Arbetsgivarens intresse 

 

Tabell 4: Hur intresserade arbetsgivaren/Trafikverket är av förarnas arbete och säkerhet. 

 Helt ointresserad Lite intresserad Ganska 
 intresserad 

Mycket 
 intresserad 

Arbetsgivaren 0 9 65 30 

Trafikverket 10 42 47 10 

 

Det är positivt att så många förare tycker att deras arbetsgivare är intresserade av deras arbete och 

deras säkerhet. Däremot blir resultaten betydligt sämre för Trafikverket. Nästan hälften av förarna 

tycker att Trafikverket är helt ointresserad eller endast lite intresserade. Det finns inga som helst 

mönster när det gäller de personer som tycker att Trafikverket inte är intresserade. Resultatet kan 

bero på att många förare är underentreprenörer till driftentreprenören och har lite eller ingen 

kontakt med Trafikverket. 
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Att ploga vid räcken 

Hastigheter vid och närhet till räcken 

Vintern 2009/2010 var ovanligt lång och snörik i stora delar av landet. Flera olyckor inträffade när 

fordon körde över snövallar som bildats vid räcken. Flera olyckor inträffade också när trafikanter 

körde in i långsamtgående vinterväghållningsfordon. Därför ställdes flera frågor om plogars 

hastighet och plogning vid räcke. 

Diagram 10: Den högsta hastigheten som förarna kan ploga förbi olika typer av räcken. 

 

Det som diagrammet framför allt visar är hur låga hastigheterna är när man plogar vid räcken. 

Framför allt är hastigheterna låga om man jämför med de tillåtna hastigheter på vägarna som 

troligtvis de flesta andra trafikanter håller. Att det är stora skillnader i hastighet mellan plogbilarna 

och andra trafikanter syns tydligt på trafikolyckorna. Trafikanterna verkar ofta missbedöma 

plogbilarnas hastigheter. En vanlig typ av olycka är när en trafikant kommer ikapp t.ex. en plogbil, 

kör in i plogbilen eller bromsar så kraftigt att andra trafikanter kör på bakifrån. 

Diagrammet visar också att det inte är så stora skillnader i svaren mellan de olika räckestyperna. 

Detta kan till viss del bero på att många av förarna har svarat samma på alla räckestyper samt att en 

del förare troligtvis har svarat även på räckestyper som inte finns på deras plogrundor. Med tanke på 

hur lite rör- och betongräcken som finns i Sverige så är det nog flera förare som svarat utan att ha 

egen erfarenhet utan svaren speglar vad de tror de skulle kunna göra.  

Om man räknar om svaren till andelen förare per räckestyp så uppger ungefär en tredjedel av förarna 

att de kan ploga förbi balkräcken och rörräcken i 20-30 km/h medan nästan hälften av förarna håller 

hastigheten 30-40 km/h. När det gäller vajerräcken och betongräcken så är hastigheterna lägre. 

Drygt 42 % av förarna kör i 20-30 km/h och 40-44% i hastigheten 30-40 km/h. Av detta skulle man 

kunna dra slutsatsen att hastigheterna vid balkräcken och rörräcken är något högre än för vajer- och 

betongräcken. Men fortfarande är det betydligt lägre än t.ex. 110 km/h som gäller för trafikanterna 

på motorvägar.  
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Diagram 11: Hur nära förarna kan ploga vid olika typer av räcken. 

 

Även här visar diagrammet att det inte är några stora skillnader mellan närhet till räcke beroende på 

räckestyp även om det kanske verkar som om det går att ploga närmare balkräcken än övriga 

räckestyper. 42 % av de förare som uppgav att de ofta eller ganska ofta arbetade på 2+1-vägar kunde 

ploga högst 20 cm från räcket. Motsvarande siffra för förare som ofta eller ganska ofta körde på 

motorvägar var 60 %. Kanske är det så att det är svårare att komma nära på 2+1-vägar eftersom det 

är trångt och ibland finns räcken på bägge sidor. 

Snödrev och styrning av snö 

Med tanke på de snövallar som funnits längs många mitträcken under vintern 2009/2010 ställdes 

även en fråga om snö och mitträcken. 71 av förarna uppgav att de aldrig styrde snön mot mitträcket, 

16 förare hade gjort det någon enstaka gång och endast två förare sa att de styrde snö mot mitträcket 

varje år. 

Det ställdes också en fråga om vilken typ av räcken som gav mest snödrev.  Förarna uppgav att balk- 

och betongräcken ger mest snödrev, vilket kanske inte är så förvånande med tanke på hur de räckena 

är utformade. 

Räckesskador  

Det fanns dessutom två frågor om skador på räcken som orsakats av plogbilar. Mer än hälften av 

förarna uppgav att de aldrig skadade räckena så att de måste lagas. En fjärdedel av förarna skadade 

räcken någon enstaka gång så pass mycket att de måste skadas. När det gällde mindre skador på 

räcket så var det cirka hälften av förarna som någon gång skadade räckena medan en fjärdedel aldrig 

skadade dem, ens lindrigt. Med stor sannolikhet är många av förarna inte medvetna om att de skadat 

räcken, framför allt inte när det är bakvingen som träffat räcket.  
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Slutsatser  
Enkäten visar på flera områden som skulle kunna förbättras: 

 Ökad förståelse för förarnas egen säkerhet och trafiksäkerhet rent generellt, t.ex. genom: 

 Specialanpassad utbildning för vinterväghållning med fokus på säkerhet t.ex. med 

information om vikten av att använda bälte, inte arbeta uttröttad, inte byta plogstål på 

vägar med trafik och vikten av bra utmärkning av fordon. 

 Krav på bältesanvändning i alla upphandlingar (även kommunala) på samtliga fordon + 

kontroller att detta verkligen sker. 

 Mer information till trafikanterna om t.ex. plogbilars hastighet och varför man arbetar som man 

gör, t.ex. varför man plogar tandem. 

 Det finns ett behov att diskutera och ev. ta fram gemensamma kriterier för när trafik ska släppas 

förbi vinterväghållningsfordonen för att undvika allt för långa köer, irritation och kökrockar. 

 Mer hänsyn tagen till vinterdriften i samband med ny- och ombyggnad av vägar t.ex. genom fler 

väntfickor och ”plogvänligare” refuger och gupp. 

 Tydligare engagemang från Trafikverket för att förarna ska tycka att Trafikverket intresserar sig 

för deras arbete och säkerhet. 
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