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Förord 
 
2+1-vägar ökar trafiksäkerheten för bilister, men frågan är hur stor 
hänsyn som tas till oskyddade trafikanter från planering av 
ombyggnaden och fram till drift?  
 
Intervjustudien med projektledare för tio av de mest olycksdrabbade 
sträckorna före införandet av 2+1-väg är ett sätt att ta reda på vad som 
görs och har gjorts för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för 
gående och cyklister.  
 
Intervjustudien har på uppdrag av Vägverket utförts av Morteza 
Ghoreishi (uppdragsledare), Anders Atterbrand, Jessica Fellers och 
Patrik Wirsenius, SWECO VBB i Stockholm. 
 
 
Borlänge maj 2005 
 
 
 
Mathias Wärnhjelm 
 
Vägverket Samhälle och Trafik 
Sektion Utformning av Vägar och Gator 
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Sammanfattning 

År 1998 inleddes ett försök med mittvajerräcke och 2+1-körfält på en 
sträcka som hade drabbats av många dödsolyckor. Under de senaste 
åren har ca 115 mil mötesfria motortrafikleder och landsvägar byggts om 
till 2+1-vägar, en vägtyp som Sverige var först i världen att genomföra. 
Avsikten med att införa mötesfri landsväg är främst att eliminera mötes- 
och omkörningsolyckor genom utbyggnad av mittbarriär. 
 
På uppdrag av Vägverket, Sektion Utformning av Vägar och Gator 
genomfördes en intervjustudien med projektledare för tio av de mest 
olycksdrabbade sträckorna. Syftet var att utvärdera ett tiotal genomförda 
projekt intill tätbebyggda områden med avseende på oskyddade 
trafikanters tillgänglighet längs och tvärs vägen.  
 
Följande brister har konstaterats: 
 

• Brister i processen  
• För lite kunskap om omfattningen av gång- och cykeltrafiken längs 

och tvärs vägen  
• Med ett undantag hade inget av projekten framställt en arbetsplan 

för att belysa de oskyddade trafikanternas anspråk, åtgärder och 
konsekvenser. 

 
För att förtydliga de oskyddade trafikanternas situation i processen har 
följande synpunkter framförts. 
 

• Kartlägg gående och cyklisters omfattning och situation  
• Framställ riktlinjer för gång- och cykeltrafik längs och tvärs 2+1-

vägar 
• Förbättra kommunikationen i processen 
• Se över styrande dokument, tex delar i VGU som berör 2+1-vägar 

för att förtydliga de oskyddade trafikanternas situation 
• Ta hänsyn till oskyddade trafikanters behov i alla planeringssteg 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

2+1-vägar 
1998 inleddes ett försök med mittvajerräcke och 2+1-körfält på en 
sträcka som hade drabbats av många dödsolyckor. Under de senaste 
åren har ca 115 mil mötesfria motortrafikleder och landsvägar byggts om 
till 2+1-vägar, en vägtyp som Sverige var först i världen att genomföra.  
 
Avsikten med att införa mötesfri landsväg är främst att eliminera mötes- 
och omkörningsolyckor genom utbyggnad av mittbarriär. Vanligtvis 
består mittbarriären av stållineräcke som placeras på befintlig väg på 
sådant sätt att två körfält kan bildas på ena sidan räcket och ett körfält 
på den andra sidan. Efter 1 - 2,5 km meter växlas körfältindelningen. 
Delsträckor med 1+1 och 2+2 körfält kan också förekomma. 
 
Utbyggnaden av vägar med mittbarriär har accelererat sedan 2000-
talets första år. I de flesta fallen är det befintliga 13-metersvägar som har 
byggt om.  
 

Vägar och gators utformning (VGU) 
I Vägar och gators utformning (VGU), sektion landsbygd/vägrum, 
beskrivs detaljera olika sektioner både vid nyproduktion och inom 
befintlig 13-metersväg.  
 
Uppsättning av mitträcke och utbyggnad av tre körfält sker i de flesta fall 
inom befintlig 13-metersväg. En 2+1-väg med mitträcke medför att 
möjligheterna att korsa vägen begränsas och antalet anslutningar 
minskas. I de fall anslutningarna stängs måste parallellvägar byggas. I 
en del fall tillåts enbart höger/högersväng med obrutet räcke vilket leder 
till förlängda transporter. 
 
Vilken typsektion som väljs beror enligt VGU på om 2+1-lösningen ska 
införas på en befintlig 13 m väg eller om det är nybyggnation, 
förekomsten av oskyddade trafikanter och långsamgående trafik på 
vägsträckan, möjligheten för dispensfordon att ta sig fram, samt hinderfri 
bredd vid tunnlar. (VGU, 2004).  
 
Vid ombyggnad av befintlig 13 m väg till 2+1-väg utan breddning med 
tillåten gång- och cykeltrafik bör minimibredden för vägren av cykel vara 
0,75 m enligt VGU, förutsatt att cykeltrafiken är liten. Vid nybyggnation 
och breddning till 14 m bör vägren av cykel vara 1,0 m enligt VGU. 
Motiven för att välja bredare sektion än 13 m är bland annat att öka 
standarden för gående och cyklister. Motiven för att behålla 13 m, 
särskilt vid ombyggnad, är enligt VGU effektivitet (både med avseende 
på samhällsekonomi och trafiksäkerhet) och snabbare genomförande. 
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Ovanstående gäller mötesfri landsväg. Vid motortrafikled bortfaller 
motiven för vägrensbredden eftersom gång och cykeltrafik är förbjuden. 

Gående och cyklister längs och tvärs 2+1-vägar 
Om inga särskilda åtgärder vidtas försämras situationen för oskyddade 
trafikanter då en 2+1-väg byggs. Efter ombyggnaden kommer vägrenen 
att bli betydlig smalare från normala 2,75 m. En smal vägren (0,75-1,0 
m) och en mittbarriär innebär att de oskyddade trafikanterna känner sig 
trängda. Att korsa vägen blir oftast bara möjligt i korsningspunkterna där 
en öppning i räcket finns. Ibland kan det finnas särskilda öppningar på 
1,5 m för gc-trafiken och ibland på vissa ställen anordnas 
”traktoröverfarter”.  
 

1.2 Syfte 
Syftet är att utvärdera ett tiotal genomförda projekt intill tätbebyggda 
områden med avseende på oskyddade trafikanters tillgänglighet längs 
och tvärs vägen.  
 

 
 
 
 
Bild 1. Undersökningen är gjort på urval bland ett antal mötesfria vägar 
(sammanställning från vägverket) 
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1.3 Metod 
Undersökningen bygger på telefonintervjuer med projektledare för ett 
antal vägsträckor, vilka valdes i samråd med Vägverket. De utvalda 
vägsträckorna är mötesfria landsvägar där gång- och cykeltrafik är 
tillåten. För mötesfria motortrafikleder blir det ingen förändring eftersom 
gång- och cykeltrafik är förbjuden på dessa vägar. 
 
En efterforskning genomfördes även efter eventuella studier för de 
aktuella vägsträckorna. Ambitionen var att skaffa så mycket 
underlagsmaterial som möjligt i form av idéstudier, förstudier, 
vägutredningar mm innan intervjuerna genomfördes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2. Urval ur tillgängliga rapporter som studerades 
 
Frågorna i telefonintervjuerna gällde bland annat hur hänsyn togs till 
oskyddade trafikanter i utredningsskedet? Hur har tillgängligheten 
påverkats? Vilka förbättringsåtgärder vidtogs? Fanns det något man 
kunde ha gjort annorlunda? Hur stort är problemet med oskyddade 
trafikanter efter ombyggnaden? Vad skulle det kosta att lösa eventuella 
problem? 
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Förhoppningen är att resultatet från utvärderingen kan användas för att 
klargöra tillgänglighets- och trafiksäkerhetsanpassningen för oskyddade 
trafikanter längs och tvärs befintliga och planerade 2+1-vägar. 

2 Vägsträckor 

2.1 Kriterier vid val av objekt 
Enlig Vägverkets sammanställningar finns det ett sextiotal mötesfria 
2+1-fältiga landsvägsträckor. På ungefär hälften av dessa är 
förekomsten av oskyddade trafikanter obetydlig. I samråd med 
Vägverket och kontaktpersoner vid vägverksregionerna valdes tio 
vägsträckor ut och projektledarna kartlagdes.  
 

2.2 Valda vägsträckor 
Nedan presenteras de utvalda vägsträckorna. 
 
Objekt- 
Nr. 

Region Vägnr. Sträcka Längd 
(km) 

Bredd  
före omb. 
(m) 

Bredd  
efter omb. 
(m) 

Studerad 
rapport 

1 VVÄ Rv 44 Trollhättan-Håsten 1,6 13 14 Förstudie 
2 VM 

 
E4 
 

Axmartavla-Noran 
 

13,5 12 14 Projekt- 
beskrivning 

3 VSÖ 
 

E22 
 

Valdemarsvik-
Söderköping 

28,8 13 14,2 Förstudie 
 

4 VSÖ Rv 36 Motala-Ervasteby 3,5 13 13,75 Förstudie 
5 VSK  Rv 23 Hässleholm-Östanå 14,6 13 13 Förstudie 
6 VN E4 Håknäs-Stocksjö 33,5 13 14 Förstudie  
7 VSK  

 
Rv 11 
 

Malmö-
Kyrkheddinge 

11 13 13 Projekt- 
beskrivning 

8 VVÄ E20 Lyrestad-Fagerlid 7 13 13 Förstudie 
9 VMN 

 
 

E20 
 
 

Länsgräns V:a 
Götaland-
Finnerrödja 

6,8 13 13 Förstudie  
 
 

10 VMN 
 

E20 
 

Laxå-
Sandstubbetorp 

8,3 13 13 Förstudie 
 

Tabell 2.1 

3 Frågeställningar och sammanställning av svar 

En sammanställning av frågeställningar och svaren från 
telefonintervjuerna presenteras nedan. 
 

3.1 Tillstånd innan ombyggnad 
 
Fråga 1. Vilka studier har genomförts innan bygghandlingen (Idéstudie, 
förstudie, vägutredning, arbetsplan)? 
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Sammanställning av svar från projektledare: 
Förstudie: 7 objekt 
Förstudie och arbetsplan: 1 objekt 
Förstudie, vägutredning och arbetsplan: 1 objekt 
Ingen av ovanstående: 1 objekt 
 
För ett av objekten hade endast en förstudie gjorts. Det togs inte 
fram någon arbetsplan eller bygghandling, utan man började direkt 
bygga efter enkla typsektioner. 
 
För ett av objekten fanns ingen utredning förutom en gammal 
vägutredning från 80-talet. 
 

 
Fråga 2. Har en konsekvensanalys för oskyddade trafikanter 
genomförts? 
 

a) Förekomsten av oskyddade trafikanter längs vägen, 
gående/cyklister? 

b) Typ av gående - äldre, barn, funktionshindrade? 
c) Passagebehov tvärs vägen vid korsningar och på sträcka med 

mitträcke? 
d) Olyckor, oskyddade trafikanter, gående/cyklister? 
e) Hur man tar sig till och från hållplatserna? 
f) Synpunkter från allmänheten vid informationsmöten, 

markägaresammanträde och i övrigt 
 
Sammanställning av svar från projektledare: 

a) Konsekvensanalys för oskyddade trafikanter gjordes inte för 
något av de utvalda objekten. I vissa fall gjordes en bedömning 
och någon menade att en dialog fördes med de boende. En 
menade att man utgick från att gående inte rör sig längs 
vägen. Någon menade att oskyddade trafikanters behov 
berördes i förstudien. En annan menade att de inte var 
inblandade i det tidiga skedet och därför inte kunde säga om 
det gjorts konsekvensanalyser.  

b) Ingen analys för typ av gående gjordes för objekten.  
c) Ingen konsekvensanalys gjordes, men i vissa fall gjordes 

bedömningar. Några menade att passager tvärs vägen hör 
ihop med placering av hållplatser.  

d) För 4 objekt menade projektledaren att en konsekvensanalys 
gjorts av olyckor med oskyddade trafikanter inblandade. I ett 
fall gjordes bedömningar och i ett annat fall utgick man från att 
gående inte rörde sig på vägen. 3 svarade nej. För 2 objekt var 
svaret att man tittat på allmän olycksstatistik, men 
projektledaren visste ej om någon olycksstatistik tagits fram 
specifikt för oskyddade trafikanter.  

e) I 4 fall skedde ett samarbete med respektive huvudman för 
kollektivtrafik där statistik togs fram för på- och avstigande. För 
ett av objekten menade man att en bedömning gjordes. I 3 fall 
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menade projektledaren att så inte hade skett. För 2 objekt var 
svaret att lösningar togs fram i bygghandlingsskedet.  

f) I 6 fall skedde en dialog genom markägarsammanträden och 
informationsmöten. I ett fall utgick man från att det inte rörde 
sig gående på vägen och en annan menade att situationen för 
gående var dålig redan innan, tex ingen väggren, dåligt 
utformade passager och inga hållplatser längs sträckan. Två 
menade att ingen speciell dialog skett.  

 

3.2 Hantering under planeringen/processen 
 
Fråga 3. Har ni fått in synpunkter under samrådet från kommunen och 
övriga? 

 
Sammanställning av svar från projektledare: 
8 av de tillfrågade menade att de fått in och ventilerat synpunkter. 
Två av de tillfrågade menade att ingen speciell samrådsprocess 
skett för 2+1-vägen. 
 
Exempel på synpunkter var att en del fick gå/cykla/åka längre för 
att ta sig över vägen. De upplevde mitträcket som barriären. 
Boende i ett samhälle menade att det vid varje anslutning bör 
finnas en port för gång- och cykeltrafik, men det fick de inte. En 
jordbrukare menade att 2+1-vägar innebär att långsamgående 
fordon, tex jordbruks- och skogsmaskiner, tvingas trafikera 
parallellvägar och kan utgöra ett hinder för övrig trafik där. 
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Fråga 4. Vilka konkreta åtgärder planerades för oskyddade trafikanter i samband med ombyggnaden, cyklister/gående?  
 

a) Längs med 
b) Vid passager/korsningar 
c) Vad har det kostat? 

 
Sammanställning av svar från projektledare: 
Flertalet av projektledarna hade svårt att i efterhand ta fram kostnader specifikt för oskyddade trafikanter. Däremot gick det lättare 
att beräkna kostnader för utbyggnad och komplettering av parallellvägarna. Projektledarna var av den uppfattningen att en stor del 
av kostanden för åtgärder för oskyddade trafikanter var inbakade i kostnader för parallellvägarna. I nedanstående tabell redovisas 
kostnaderna för de flesta objekten gällande åtgärder för oskyddade trafikanter inkluderat parallellvägarna. 
 
Objektnr. a) Längs med b) Vid passager/korsningar c) Kostnad Totalkostnad  

(milj. Kr) 
1 En lokalväg planerades 

utmed sträckan. Den skulle 
skötas av en vägförening. 
Skolbussen skulle angöra 
på ett trafiksäkert sätt. 

Lokalvägen skulle leda fram till cirkulationsplatser, 
vilka skulle anpassas för funktionshindrade med 
pollare, övergångsställen mm. Det är endast vid 
cirkulationsplatserna man ska ta sig över vägen. 

Ca 10 % av 
totala. Beloppet 
inkluderar 
utbyggnad av 
lokalväg  

Ca 21  

2 Inga särskilda åtgärder för 
oskyddade trafikanter 
planerades. Väggrenen 
blev bredare.  

Passagerna minskade genom mitträcket. 
Parallellvägarna som byggdes var i första hand till 
för att koppla samman de många utfarterna till en 
större utfart. Först i arbetsplan/bygghandling 
började man titta närmare på de oskyddade 
trafikanternas passagemöjligheter. 

Inga särskilda 
åtgärder 

Ca 34,5 

3 Parallellvägar planerades 
så långt det var möjligt, 
främst mellan gårdarna. 

Passagelägena planerades flyttas för att förbättra 
sikten för bilister. 

Ca 3-4 milj. kr. 
Beloppet 
inkluderar 
utbyggnad av 
parallellväg 

Ca 100 

4 Vid enfältsdelarna 
breddades vägren till 1,75 
eftersom många cyklister 
rör sig utmed sträckan. 

Passage mitt på sträckan genom ett hål i räcket. 
Bredden är 1,5 m där. Vid passagen finns en  
hållplats och extra belysning sattes dit. 

Ca 550 000 kr.  Ca 5  
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5 Under byggprocessen löste 
man de oskyddade 
trafikanternas behov 
genom parallellvägar, GC-
vägar (1,5-2 m). 

Speciella öppningar gjordes i mitträcket vid de 
ställen (t ex hållplatser) där många oskyddade 
trafikanter korsar vägen. 

Ca 4 milj. kr. Beloppet 
inkluderar utbyggnad 
av parallellväg 

Ca 22 

6 Åtgärder för oskyddade 
trafikanter kom till under 
byggprocessen. Se fråga 5.

 Uppgift saknas Ca 126 

7 Gamla vägen som gick 
parallellt med vägen 
kompletterades och 
förbättrades för både 
bilister och oskyddade 
trafikanter. Där det inte 
fanns parallellvägar 
byggdes GC-vägar.  

Vid en busshållplatsbyggdes en GC-port. Ca 25 milj.kr. Beloppet 
inkluderar 
komplettering av 
parallellvägar. 

Ca 115 

8 Ombyggnad av 
parallellväg. 

Vid korsningar där även oskyddade trafikanter 
korsar vägen har åtgärder för att ta hand om 
oskyddade trafikanter vidtagits. 

Ca 3 milj. vid 
korsningarna 
+8 milj. för utbyggnad 
av lokalvägar.  

Ca 40 

9 Få personer går och cyklar 
på vägen. Det finns gång- 
och sidovägar bakom 
hållplatser. Hål har gjorts i 
viltstängslet.  

En 4 m öppning gjordes i mitträcket. Ca 0,25-0,5 % av 
totala 

Ca 20 

10 Få personer går och cyklar 
på vägen. Det finns gång- 
och sidovägar bakom 
hållplatser. 

Gångpassage med förskjutning i räcket samt 
vilplan i mitten. Vid 2 hållplatser har hål gjorts i 
mitträcket, där även traktorer kan passera. 

Ca 0,5 % av totala Ca 23 

Tabell 3.1 Konkreta åtgärder som planerades för oskyddade trafikanter i samband med ombyggnaden längs och tvärs vägen inkl. kostnad.  
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I Region Skåne tillämpas en utformning av öppning i räcke vid 
passagebehov, vilket illustreras på skiss nedan. 
 

 
 
Skiss 3.1 Öppning i räcke för passage i Region Skåne (Björn Tillström) 
 
 
Fråga 5. Vilka konkreta åtgärder genomfördes för oskyddade trafikanter, 
cyklister/gående? Kostnad? 
 
Sammanställning av svar från projektledare: 

• 9 av de tillfrågade menade att de åtgärder som planerades 
genomfördes. Se även fråga 4 ovan. En av dessa menade att 
utöver det som hade planerats, gjordes någon mindre åtgärd, 
tex öppning i stängsel vid hållplatser. 

• För ett av objekten genomfördes flertalet åtgärder som 
planerades, med undantag för en parallellväg. 

• Några konkreta fall med åtgärder för oskyddade trafikanter var: 
o En kort sträcka gång- och cykelväg.  
o Bro under väg vid skola och ytterligare två portar vid 

busshållplats och samhälle.  
o Parallellvägar byggdes för att minska antalet 

anslutningar. Dessa vägar används även av oskyddade 
trafikanter. 

o Öppningar i räcke i anslutning till busshållplatser. 
• Det var svårt att ta fram exakta kostnader för specifika 

åtgärder. En uppskattning av totala kostnader för gc-åtgärder 
är redovisade under fråga 4 och 8. 
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Fråga 6. Om åtgärder för oskyddade trafikanter utretts men ej 
genomförts –varför genomfördes inte alla planerade åtgärder för 
oskyddade trafikanter? (Motiv anges, tex kostnader) 
 

Sammanställning av svar från projektledare: 
I ett fall genomfördes ej en parallellväg pga att markägaren inte 
ville släppa ifrån sig mark. 

 
 
Fråga 7. Har det gjorts några kompletteringar för att förbättra de 
oskyddade trafikanternas situation efter ombyggnaden? Vad har det 
kostat? 
 

Sammanställning av svar från projektledare: 
Kompletteringar som gjordes var i många fall mindre och skedde 
under arbetets gång, tex breddning av hållplats, breddning av 
gångbana till hållplats, bättre belysning på hållplats och revidering 
av ombyggnader för funktionshindrade. Detta medförde inga större 
kostnader. 
 
För ett av objekten genomfördes kompletteringar. Vid 
ombyggnaden lämnades räcket öppet vid besvärliga ställen där 
man inte kunde bygga parallellvägar och GC-vägar. Nu sker 
komplettering med åtgärder för både bilister och oskyddade 
trafikanter. Öppningar i mitträcket stängs/kompletteras allteftersom 
andra åtgärder genomförs. 
 
9 svarade att det inte gjorts några större kompletteringar. 

 
 
Fråga 8. Kostnad för hela ombyggnaden? 
 
Objektnr. Längd (km) Kostnad oskyddade Totalkostnad (kr) 

1 1,6 Ca 10 % av totala Ca 21 milj. 
2 13,5 Inga särskilda åtgärder Ca 34,5 milj. 
3 28,8 Ca 3-4 milj. kr. Ca 100 milj. 
4 3,5 Ca 550 000 kr.  Ca 5 milj. 
5 14,6 Ca 5 milj. kr Ca 22 milj. 
6 33,5 Uppgift saknas Ca 126 milj. 
7 11 Ca 25 milj.kr Ca 70 milj. 
8 7 Ca 3+8 milj.  Ca 40 milj. 
9 6,8 Ca 0,25-0,5 % av totala Ca 20 milj. 
10 8,3 Ca 0,5 % av totala Ca 23 milj 

Tabell 3.2 Sammanställning av svar från projektledare angående kostnader kompletterat 
med vägens längd. 
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Fråga 9. Har man vidtagit speciella åtgärder för oskyddade trafikanter 
under byggtiden (cyklister/gående)? 
 

Sammanställning av svar från projektledare: 
Ingen av de tillfrågade menade att några speciella åtgärder för 
oskyddade trafikanter vidtagits under byggtiden. En menade att 
allmän hänsyn tas, men att många tar bilen.  
 
 

3.3 Situationen idag (dvs efter ombyggnaden) 
 
Fråga 10. Har Vägverket utvärderat hur gående och cyklisternas 
situation ser ut idag efter ombyggnaden? Om ja… 
 

a) Vad har barriäreffekten inneburit? 
b) Går man/cyklar man i samma omfattning längs vägen?  
c) Korsar man vägen på andra ställen än före ombyggnaden? 
d) Har parallellvägar byggts för oskyddade trafikanter? 
e) Har plankorsningar förbättrats för oskyddade genom 

exempelvis mittrefuger? Har planskilda korsningar byggts? 
f) Hur tar man sig till och från hållplatserna? Har dessa 

förbättrats i samband med ombyggnaden till 2+1 
 

Sammanställning av svar från projektledare: 
Merparten av de tillfrågade menade att det inte hade skett någon 
utvärdering av projektet. En av de tillfrågade menade att det gjorts 
en ”Trafiksäkerhetsrevision” eftersom man önskar höja hastigheten 
till 110 km/h. Brister har inventerats, men inte med hänsyn till 
oskyddade trafikanter. En menade att det finns en övergripande 
utredning, men han visste inte mer om det mer än att man 
funderar på att bredda från 13 till 14 m. 

 

3.4 Framtiden 
 
Fråga 11. Vilka synpunkter beträffande tillgänglighet, säkerhet och 
trygghet har ni fått från oskyddade trafikanter eller andra som t ex 
kommunen efter ombyggnaden? 
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Sammanställning av svar från projektledare: 
 
Objektnr. Kommentarer 

1 Projektledaren menar att trafikanterna tycker att cirkulationerna 
(som är den plats där gående och cyklister passerar) fungerar 
bra. Många dödsolyckor har skett tidigare i korsningarna. Enligt 
projektledaren är allmänheten nöjd med åtgärderna. 
I ett fall där en parallellväg fanns menade de boende att det 
hade varit bättre om kommunen förvaltat lokalvägen än 
vägföreningen. 

2 Inga synpunkter har framkommit. 
3 Oskyddade trafikanter känner sig otrygga på sträckan då de 

måste gå på vägrenen. Parallellväg har ej lösts. Förbättringar 
för oskyddade trafikanter har allmänt inte förbättrats nämnvärt. 
Barn kan inte cykla utmed vägen varken före eller efter 
ombyggnad. Positivt är att man har kunnat binda ihop gårdar 
med en parallellvägen. 

4 Ja. Kommunen verkar nöjd. 
5 Eftersom man inte kunde bygga parallellvägar och stänga av de 

befintliga utfarterna lämnades dessa utfarter öppna och istället 
för räcke målades vägmarkering. Oskyddade trafikanter 
menade att man kände sig osäker på dessa platser. Åtgärder 
sker nu i samband med utbyggnad av parallellvägar. 

6 Har inte hört något. Det kan ha kommit synpunkter till 
trafikavdelningen. 

7 Positiv respons på ny GC-port vid ett samhälle. 
8 Ja, många som var skeptiska innan är idag mycket nöjda. 
9 En cyklist menade att vägrenen blir för smal för att cykla utmed 

en 13 m väg. Den känns smalare eftersom bredden blev ca 1 m 
och att det var ett räcke på högra sidan. Cyklisten upplevde att 
det inte fanns någonstans att ta vägen. 

10 Samma som ovan. 
Tabell 3.3 

 
Fråga 12. Vilka planer finns det att förbättra situationen för de 
oskyddade trafikanterna? 
 

Sammanställning av svar från projektledare: 
I stort sett alla svarade att inga ytterligare åtgärder är planerade. 
En av de tillfrågade menade att det eventuellt kommer ske en 
breddning från 13 till 14 m. Detta är beroende av en utredning som 
görs för närvarande. En annan menade att man utgår från att de 
oskyddade trafikanterna inte skall röra sig längs vägen och man 
har därför byggt/byggt om parallellvägar och gång- och cykelvägar. 
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3.5 Övrigt 
En av projektledarna menade att många av de här projekten tillkom 
under åren 2000-2001. Man fick mycket pengar för att genomföra 
åtgärden. Allt gick för snabbt.  

4 Slutsatser 

Mot bakgrund av intervjuerna med tio projektledare för 2+1-vägar och 
underlagsmaterial angående oskyddade trafikanters tillgänglighet längs 
och tvärs vägen, presenteras följande slutsatser. 
 

Positiva aspekter 
• Projektledarna var medvetna om de oskyddade trafikanternas 

behov och lösningar genomfördes under byggprocessen. 

• Lösningar för oskyddade trafikanter längs vägen hade i många fall 
lösts med parallellvägar. 

• För oskyddade trafikanter tvärs vägen fanns ett exempel på åtgärd 
i Skåne (se skiss 3.1). 

• Utformning och placering av hållplatser diskuterades i flesta fall 
med trafikerande bussbolag. Statistik för på- och avstigande vid 
hållplatser togs fram.  

• Långsamgående fordon, exempelvis traktorer, kräver ofta att en 
öppning görs över eller under vägen/mitträcket. Detta öppnar 
även upp för gående och cyklister. 

• I 6 av 10 fall har dialog skett med markägare vid 
informationsmöten. 

 

Negativa aspekter 
• Omfattningen av gc-trafiken längs tvärs över vägen gick inte att få 

fram eftersom inga mätningar av gående och cyklister 
genomförts. 

• Det gick fort åren 2000-2001. Det viktiga var att få en 2+1-väg och 
därmed eliminera mötesolyckorna och öka trafiksäkerheten. De 
oskyddade trafikanternas situation kom i andra hand.  

• De oskyddade trafikanternas situation uppmärksammades i många 
fall först under byggtiden. En diskussion fördes med boende för 
att få fram lösningar och deras behov löstes på plats i samband 
med att vägen byggdes. 

• Det finns endast en uppföljning/utvärdering av genomförda 
åtgärder med avseende på oskyddade trafikanter. 



 

  
 

 
17(19) 

 
 

• För de flesta av objekten har man gått direkt från förstudie till 
bygghandling. För ett av objekten gjordes inga bygghandlingar 
utan vägen byggdes efter skisser. Arbetsplan tog endast fram för 
två av objekten i studien. 

Allvarliga brister 
 
Kunskap om 2+1-vägars effekt på oskyddade trafikanters tillgänglighet 
och trafiksäkerhet är bristfällig. Ett exempel på utvärdering som 
genomförts med avseende på de oskyddade trafikanterna finns för väg 
21 mellan Perstorp och Tyringe i Skåne. 
 
I de flesta av förstudierna (det fanns undantagsfall) berördes de 
oskyddade trafikanterna översiktigt. Någon lägesbeskrivning och 
kartläggning av de oskyddade trafikanternas omfattning och situation, 
tex passagebehov, var inte genomförd. 
 
I processen hanterades oskyddade trafikanter bristfälligt. 
En bättre förankring bör finnas mellan projektledare och de som tagit 
fram underlaget. Projektledarna har inte alltid information om vilka 
studier som ligger bakom ombyggnaden och om det ska göras 
utvärderingar. Projektledarna (genomförare) bör vara med i processen i 
tidigt skede eller informeras noggrant i efterhand vad som har skett 
under samråd. 
 
I stort sett har utbyggnaden av 2+1-vägar även inneburit acceptabla 
lösningar för oskyddade trafikanter. I några fall har kompletterande 
åtgärder genomförts. Detta gäller t ex bredning av gångbanor vid 
busshållplatser, revidering av ombyggnaden för att anpassa till 
funktionshindrade, etc. 
 
Arbetsplan var endast framtagen för två av objekten. En arbetsplan bör 
göras i detta sammanhang och berör ofta oskyddade trafikanter. Det 
finns inget uttalat krav på att göra en arbetsplan bara för att oskyddade 
trafikanter berörs, det är andra kriterier som väger in istället. Däremot är 
arbetsplan den process och handling som informerar om ett projekts 
budskap och påverkan och därmed fångar in berördas och allmänhetens 
synpunkter. 
 

5 Förslag till fortsatt arbete 

Kartlägg gående och cyklisters omfattning och situation  
• Gående och cyklisters omfattning och situation längs och tvärs 

vägen bör kartläggas i samband med att handlingar för en 2+1-
väg framställs. I samtliga fall saknades uppgifter om mängden 
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oskyddade trafikanter och vilka behov de hade att röra sig längs 
och tvärs vägen. 

Framställ riktlinjer för gång- och cykeltrafik längs och tvärs 2+1-vägar 
• Riktlinjer för gång- och cykeltrafik utmed 2+1-vägar bör  

framställas som beskriver hur oskyddade trafikanter ska 
hanteras. I riktlinjer ingår förslagsvis en checklista för planering 
och utvärdering samt ett antal goda exempel hur oskyddade 
trafikanters situation kan beskrivas och vilka åtgärder som kan 
göras. 

Förbättra kommunikationen i processen 
• Förbättra förankring mellan projektledare och planerare/beställare. 

• Det skulle behövas längre tid för att utvärdera ordentligt vad som 
brustit i processen angående oskyddade trafikanter, vilka rutiner 
som används mm. Helheten kommer inte fram genom att endast 
intervjua projektledarna. För att få ett helhetsgrepp bör även de 
som har tagit fram förstudierna och varit med vid samråd, 
kommunen och boende intervjuas. 

 

Se över styrande dokument 
• En översyn av VGU bör göras med avseende på oskyddade 

trafikanters situation längs och tvärs 2+1-vägar. Utformning av 
passagerna på 2+1-vägar är behandlade i en annan del av VGU 
än det som berör 2+1-vägar i övrigt. 

• Vanligtvis införs och utformas 2+1-vägar inom befintligt vägområde 
(13-metersväg). I de fall man inte har lyckats lösa de oskyddade 
trafikanternas anspråk genom gc-vägar/parallellvägar har gc-
trafiken hänvisats till vägren. Bredden på vägrenen varierar 
beroende på hur mycket mark man kunnat ta i anspråk. Med 
hänsyn till de oskyddade trafikanternas trafiksäkerhet krävs 
närmare studier om förekomst och utformning av vägrenar. 

Förtydliga oskyddade trafikanters behov 
• Ta hänsyn till oskyddade trafikanternas behov i alla 

planeringssteg. Förstudierna hanterar inte oskyddade trafikanter 
tillräckligt bra. Förstudie ska kompletteras om problem finns. 
Fördjupat förstudiearbete kan ske i nästa fas. Det finns även krav 
på att en arbetsplan ska göras vid ombyggnad där även 
lösningar och konsekvenser för oskyddade trafikanter ska 
beskrivas.  
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