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Förord 
 
Ramböll Sverige AB fick i uppdrag av Trafikverket att genomföra detta projekt. 
Syftet med projektet är att ta fram beslutsunderlag om och hur Trafikverket ska 
arbeta med vägsides placerad väderstyrd ITS, främst variabel hastighet men 
även varningssystem.  

Johnny Alf hos Trafikverket var beställare och Svante Berg var uppdragsledare 
hos Ramböll Sverige AB. 

Projektet har haft en referensgrupp bestående av 

Annelie Amft, Trafikverket 

Östen Johansson, Trafikverket 

Roger Johansson, Trafikverket 

Bjarne Holmgren, Trafikverket 

Mattias Wigert, Trafikverket 

Gunnar Lind, Movea Trafikkonsult AB 

Mats Galmén, Faveo Projektledning 
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Sammanfattning 
Målet med projektet är att kartlägga sträckor och platser där det finns behov av 
vägsides placerad väderstyrd ITS. Med vägsides placerad väderstyrd ITS avses 
främst variabel hastighet (VH) som styrs av väder (väglag, vind, sikt etc.) men 
även varningssystem för svåra väderförhållanden som kan påverka 
trafiksäkerheten. 

I arbetet inkluderades att ta fram en metod och generella kriterier för att 
identifiera platser där väderstyrd ITS kan öka trafiksäkerheten samt göra en 
sammanställning över dessa platser. Analysen baserar sig på dataunderlag från 
väderdata (VVIS) och olycksdata (STRADA).  

Metoden delas in i följande moment  

• Intervjustudie med Projektledare Drift.  

• Identifiering av platser eller sträckor som Projektledare Drift pekat ut. 

• Insamling av väder- (VVIS) samt olycksdata (STRADA). 

• Metod för att koppla plats för VVIS till olyckplats. 

• Analys av platser utpekade av Projektledare Drift med avseende på 
olyckor och väder. 

Utifrån de utpekade platser samt tillgängligt STRADA- och VVIS-data har 
följande platser med högst prioritet tagits fram:  

Region Driftområde Väg Platsnamn 

Mitt Avesta v80 Falun- Hofors 

Väst Norra Värmland E45 Vägsjöfors-Stöllet 

Väst Falkenberg, Hylte E6 Broen VVIS 

Öst Mjölby, Norrköping E4 Brahehus 

Öst Nyköping, Flen, Eskilstuna E20 Barva-Lappen 

Syd Växjö v23/37 Nottebäck 

 

  

Dessa platser har ett olycksutfall som relaterar till väder. Vidare detaljstudier 
måste göras per plats om väderstyrd VH eller annat ITS-varningssystem är 
lämpligt. 

 

Figur 1. Platser med högst prioritet utifrån listan med utpekade platser samt tillgängligt 
STRADA- och VVIS-data. 
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Analysen har baserat sig på: 

• Intervju med Projektledare Drift som pekat ut drygt 100 platser som kan 
vara intressanta ur väder och olyckssynpunkt. 

• STRADA-data från år 2003-2010, knappt 140 000 polisrapporter 

• VVIS data från år 2006-2010, knappt 900 VViS-stationer 

Trots det stora datamaterialet har det inte gått att göra en traditionell statistisk 
analys av sambandet mellan olyckor och väder för dessa platser. Olycksutfallet 
blir för knapphändigt per plats (VVIS-station). Kriterier i traditionell mening 
har inte tagits fram utan metoden för att analysera platserna är en flerstegs-
analys där väder och olycksdata gett en ”indiciebild”. En brist i denna analys är 
att exponering (flöde) samt hastighetsdata inte varit tillgängligt. Se vidare i 
avsnitt ”Metod” 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 

Försöket med variabel hastighet påbörjades 2003 och bedrevs på 20 platser i 
Sverige. En tillämpning som testades är att använda väderstyrd variabel 
hastighet för att sänka hastighetsgränsen kopplat till vädersituation. 

Idag finns det fyra sträckor med väderstyrd variabel hastighet (E22 Blekinge, 
Ölandsbron, E6 Halland samt Uddevallabron). Det är oklart vad det finns för 
behov av fler väderstyrda sträckor i övriga landet. Därför vill Trafikverket utreda 
behovet av denna tillämpning och även potentialen för varningssystem. Syftet 
med detta projekt är att inventera behovet av nya sträckor/platser med 
väderstyrd VH/varning. Projektet ska ta fram  

• En metod/modell för att hitta sträckor/platser där väderstyrd ITS kan 
vara en lösning för att åtgärda trafiksäkerhetsproblem. 

• En sammanställning av lämpliga sträckor/platser där väderstyrd ITS kan 
vara en lösning för att åtgärda trafiksäkerhetsproblem. 

Resultatet ska fungera som beslutsunderlag om och hur Trafikverket ska arbeta 
med vägsides placerad väderstyrd ITS, främst variabel hastighet men även 
varningssystem.  

Metodik samt avgränsningar 

Övergripande har följande metodik tillämpats 

• Intervjustudie med Projektledare drift.  

• Identifiering av platser eller sträckor som Projektledare Drift pekat ut. 

• Insamling av väder (VVIS) samt olycksdata (STRADA). 

• Metod för att koppla plats för VVIS till olyckplats. 

• Analys av platser utpekade av projektledare Drift med avseende på 
olyckor och väder. 

Metodiken bygger på befintligt data samt ”hypotesen” att det finns 
platser/sträckor där olycksutfallet är större än förväntat pga. av väder. Platserna 
skall vara kända av Trafikverket genom Projektledare Drift. Fokus har varit på 
framförallt vinter-väder såsom halka etc. Några enstaka platser har pekats ut 
med väderrelaterat problem som inte är kopplat till vinter.  Projektet har inte 
haft tillgång till vinterväglagsdata (väglag efter åtgärd), flödesdata, samt 
hastighetsdata. VVIS-data är begränsat över året då flertal stationer är 
avstängda under sommarhalvåret. Dessa begränsningar i indata har avgränsat 
projektet i metod samt analys.  



8 
 

Genomförande  
Projektet kan delas in i 3 delar: 

• Intervju Projektledare Drift med syfte att peka ut platser. 

• Insamling av olycksdata samt väderdata. 

• Analys av platser med olycks- och väderdata. 

Del 1 och 3 beskrivs nedan.  

Analys av intervjuer projektledare Drift 

Bakgrund och syfte 

Syftet med denna del av projektet var att intervjua Trafikverkets projektledare 
Drift med fokus på att samla in information om problem med väderförhållande 
och olyckor. Projektledarna har fått frågor kring deras driftområde samt 
eventuellt specifika platser som skulle vara intressanta att studera vidare.  

De vägsträckor/platser som intervjuerna resulterat i har analyserats med VVIS-
data och olycksdata från STRADA för att undersöka om det går att hitta 
samband mellan väder och olyckor. Vidare frågeställningar är huruvida ett 
system för väderstyrd variabel hastighet/information skulle kunna minska 
olyckorna på dessa platser. 

Intervjustudie 
I projektets intervjustudie har projektledare för drift hos Trafikverket 
intervjuats. Totalt har 50 personer av 99 intervjuats, fördelningen per region 
framgår i figur 2. De intervjuade har ansvaret för ca 76 driftområden av totalt 
126 driftområden.  
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Intervjuerna har genomförts via telefon utifrån en framtagen mall, se bilaga 
intervjumall. Intervjuerna gjordes under perioden 2011-06-01 - 2011-06-22. 

Region Antal 
intervjuade 

Antal 
driftområden Driftområden 

Mitt 6 6 (21) Avesta, Älvdalen, Gävle, Bollnäs, 
Edsbyn, Hudiksvall 

Norr 7 12 (21) 

Umeå södra, Arvidsjaur, Arjeplog, 
Storuman, Gällivare, Jokkmokk, 
Vilhelmina, Vännäs, Piteå, Norsjö, 
Skellefteå norra 

Stockholm 5 
9 (11) 

 

Norra Gotland, Östhammar, Uppsala, 
Norra Roslagen, Västra södertörn, 
Järna, Södertörn, Värmdö, Södra 
Gotland 

Syd 10 11 (23) 
Växjö, Söderslätt, Österlen, Öland, 
Vimmerby, Vetlanda, Gislaved, Malmö, 
Blekinge, Värnamo, Tingsryd, 

Väst 18 28 (28) 

Mariestad, Skövde, Falköping, Skara, 
Bergslagen, Kristinehamn, Norra 
Bohuslän, Lysekil, Kungälv, Vårgårda, 
Herrljunga, Trollhättan, Landvetter, 
Södra Halland, Arvika, Ulricehamn, 
Tranemo, Viskadalen, Borås, Norra 
Värmland, Göteborg, Kungsbacka, 
Falkenberg, Hylte, Södra Dalsland, 
Norra Dalsland, Kil, Sydvästra 
Värmland 

Öst 5 10 (22) 
Mjölby, Norrköping, Nora, Vingåker, 
Västerås, Fagersta, Arboga, Nyköping, 
Flen, Eskilstuna 

Totalt 51 76 (126)  

 
Figur 2. Tabellen visar antal intervjuade per region (totalt 51 intervjuade varav 50 unika personer), 
antal intervjuade driftområden samt totalt antal driftområden inom regionen (siffra inom parentes).   

Sammanställning av svar  
Intervjuerna har sammanställts på två olika nivåer, dels i form av en generell 
sammanfattning men även detaljerat på frågenivå. För sammanfattning på 
frågenivå se bilaga Sammanställning på frågenivå. För kartor över 
driftområden och vilka av dessa som analyserats se bilaga Driftområden. 
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Sammanfattning väder per Region 
Genomgång av alla intervjuer i de olika regionerna och en sammanfattning av 
hur driftledarna ser på problematiken med vädret. Genomgången görs först 
regionvis för att i slutet sammanfattas för hela Sverige.  

Antal regioner i Sverige är 6 stycken och i figuren nedan redovisas dessa sex 
regioner. 

 

Figur 3. Trafikverkets regionindelning 2011.  
 

Region Norr 
Fokus ligger främst på vintern. Längs med kusten förekommer oftare snabbare 
omslag i vädret, med halka som följd. Några driftledare nämner att underkyld 
nederbörd är ett problem, främst vid kusten.  Några platser längs med kusten 
kan också vara mer vindutsatta, främst vid ostlig vind. När man kommer inåt 
land blir problem mer av stora snömängder, snörök. I fjällområdena 
återkommer problem med drivbildning vid hård vind. Man kan också utläsa att 
problem med halka vid växlande väder kan förekomma på vår och höst. Ett 
flertal driftledare nämner att ju större och tydligare väderproblem är desto färre 
olyckor. Ett driftområde i inlandet beskriver problem med vattenhalka, vilket 
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uppfattas som ett problem smältande snö, eventuell nederbörd, som stängs in av 
snövallar längs med vägarna.  

Region Mitt 
Det är främst vinter och vintervädret som ställer till mest bekymmer enligt de 
intervjuade driftledarna som tyvärr är ganska få till antalet. Kustvädret är 
ombytligt och halkproblem förekommer ofta där. Man kommenterar att det 
tidvis förekommer stora nederbördsmängder under vintern vid s.k. 
”snökanoner” (stark ostlig vind med nederbörd, jämför med Väner- Vättersnö).  
När det gäller inlandet verkar problem fokuseras mer på hård kyla, då saltet inte 
har någon verkan. Dessutom förekommer det under vintern underkyld 
nederbörd inåt land.  

Region Öst 
Vinterperioden ställer till mest problem. I hela området varierar vädret under 
vintern och halka kan uppstå. Viss polering av vägytan och/eller drivbildning 
förekommer i slättlandskapen under vintern. I inlandet förekommer också tidvis 
kraftig kyla som ger upphov till halkproblem.  

Region Stockholm 
De väderrelaterade problemen är främst kopplade till vintern. Längs med kusten 
i Uppland tycks tidvis stora mängder snö ställa till med besvär. I övrigt tycks 
problem vara mer spridda under vintern och kopplat mer till halka vid 
väderomslag. På Gotland nämns blöt snö och hård vind som ett problem samt 
att halka lättare uppstår på då man inte saltar vägarna. 

Region Väst 
Centrala Västgötaland: Mest fokus på ”svarthalka” och i viss mån underkyld 
nederbörd. Längs med kusterna kring de stora sjöarna kan det förekomma 
lokala snöfall (Vänersnö-Vättersnö) som lokalt ställer till problem. 

Dalsland och Värmland: Mer fokus på mycket snönederbörd. På slätterna i 
Dalsland finns även snödrevsproblematik. Även visst problem med Vänersnö 
utmed kusten längs Vänern. Man nämner också problematik med att veta hur 
mycket man måste salta när nederbörden varierar mellan regn och i fast form 

Bohuslän och Halland: Mer fokus på väderomslag från kallt till varmt samt 
svarthalka. I Halland är det en tydlig skillnad i väder mellan kusten och en bit 
inåt land. 

Region Syd 
En sammanfattning av vad driftledarna beskriver är att i de östra och södra 
delarna av regionen så är snö i kombination med blåst, s.k. snödrev, som ställer 
till mest bekymmer. På småländska höglandet tycks det vara när det snöar 
mycket som problem uppstår. Många nämner också svarthalka men det kan 
utläsas att det händer få gånger per säsong. Påfrysning vid våta vägbanor nämns 
som ett bekymmer. 
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Analys av STRADA och VVIS 

Bakgrund och syfte 

Syftet med denna analys är att studera trafiksäkerhetsproblem med 
väderförhållande och olyckor. Analysen görs på platser utpekade av 
projektledarna drift på Trafikverket. De har fått frågor för deras driftområde 
samt om eventuella specifika platser som skulle vara intressanta att studera 
vidare utifrån väder och trafiksäkerhet. Dessa platser har studerats utifrån 
polisrapporterade olyckor i STRADA samt väderdata från VVIS. 

Sammanfattning 

Utifrån listan med utpekade platser samt tillgängligt STRADA- och VVIS-data 
har följande lista med platser tagits fram. De platserna med högst prioritet är 
följande: 

Nr Region Driftområde Väg Platsnamn Platstyp 

13 Mitt Avesta v80 Falun- Hofors Sträcka 

54 Väst Norra Värmland E45 Vägsjöfors-Stöllet Sträcka 

59 Väst Falkenberg, Hylte E6 Broen VVIS Punkt 

66 Öst Mjölby, Norrköping E4 Brahehus Punkt 

77 Öst 
Nyköping, Flen, 
Eskilstuna E20 Barva-Lappen Punkt 

82 Syd Växjö v23/37 Nottebäck Korsning 

 
Figur 4. Platser med högst prioritet utifrån listan med utpekade platser samt tillgängligt STRADA- 
och VVIS-data 
 
Dessa platser har ett olycksutfall som relaterar till väder. Dock har olycksutfallet 
per plats varit relativt litet. För urvalsprinciper se Metod nedan. Vidare 
detaljstudier måste göras per plats om väderstyrd VH eller annat ITS-
varningssystem är lämpligt. 

Metod 

Underlag till denna analys är: 

• Intervju med projektledare drift som pekat ut drygt 100 platser som kan 
vara intressanta ur väder och olyckssynpunkt. 

• STRADA-data från år 2003-2010 

• VVIS data från år 2006-2010 
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En lista med drygt 100 platser har pekats ut av projektledare drift. Dessa platser 
har gåtts igenom utifrån STRADA samt VVIS-data. Varje polisrapporterad 
olycka (oly) har kopplats till närmaste VVIS -station. De utpekade platserna har 
även kopplats till närmaste VVIS station. Kopplingen har skett med xy-
koordinater. Genom detta har man kunnat granska varje plats utifrån olycksbild 
samt väderdata. Se exempel i figur 5. 

 
 
Figur 5. Luft samt yttemperatur för Olycksid 829180 som sker ca 870 m från VVIS-station nummer 
1539 (Vittene) 2009-01-07. Text ur polisrapport ”Bil A kör om bil B och får sladd då vägbanan vid 
tillfället var mycket hal.….”. 
 
Metoden kan delas upp i följande arbetsgång arbetsätt/arbetsgång: 

• Projektledare drift pekar ut platser som enligt dem stämmer in på 
”specifika platser/sträckor där väder/väglagsproblemen är särskilt 
stora?” 

• Utpekade platser kopplas till närmaste VVIS-station via av GIS. 

• Platserna gås igenom utifrån väder (VVIS) samt olycksdata (STRADA). 

• Kriterier för ”intressanta” platser 

- Olyckor sker ”vintermånader” (okt-april, beroende på plats) 

- Temperaturer runt noll eller annan VVIS-data som indikerar 
problem (ex VVIS-larm) 

- Andra vädersituationer såsom nederbörd i kombination med 
vind 

- Olyckor där polis rapporterar ”Halka” i ”Händelseförlopp” 

- Olyckor där polis rapporterat väder ”Dis/dimma”, ”Regn”, 
”Snöblandat regn” eller ”Snöfall”. 
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- Olyckor där polis rapporterar väglag ”Lös snö/snömodd”, 
”Tjock is/packad snö”, ”Tunn is/vägbanan synlig” och 
”Vägbanan våt/fuktig”. 

- Genomgång av enstaka olyckor och hur VVIS-data ”ser ut”. 
Bedömning av relevans av väder för olyckan. 

Utifrån underlaget har varje plats analyserats och bedömts enligt kriterier ovan. 
Bedömningen har resulterat i en prioritering av platserna i 3 nivåer.  

• Prio 1 har både en olycksproblematik och väderproblematik enligt metod 
ovan som pekar på en potential.   

• Prio 2 har mindre potential jämfört med prio 1, främst beroende på färre 
olyckor och/eller mindre koppling till en tydlig väderproblematik.  

• Prio 3 har ingen bedömd potential eller saknar underlag.  

Det är viktigt att påpeka att skillnaden mellan prio 1 och 2 inte behöver vara så 
stor i olycks- eller väderproblematik. Detta kan bero på för lite underlag av 
främst olyckor som ger ”slumpmässiga” variationer. 

Underlag 

För analysen av platser har följande material använts: 

• 114 platser/sträckor utpekade av projektledare Drift 

• STRADA data mellan 2003-01 till 2010-06 

• Drygt 130 000 polisrapporter (oly) 

• VVIS data mellan 2006-09 till 2011-04 

• Drygt 1 000 VVIS-stationer, varav drygt 800 levererat data 

• Oly kopplad till VVIS med koordinater 

• Drygt 92 000 oly > 10 000 (m) från VVIS 

• Plats/sträcka kopplad till närmaste VVIS genom position 
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Figur 6. Oly, DSS samt LS för perioden 2003-2009, summa per månad. 
 
Genom position (xy-koordinat) av oly i STRADA samt position på VVIS station 
har varje oly kopplats till närmaste VVIS-station. Totalt är ca 92 000 oly 
närmare än 10 000 m från en VVIS -station. Varje utpekad plats/sträcka har 
kopplats till ”närmaste” VVIS -station. I underlaget har dessutom varje VVIS-
stations avstånd till andra VVIS- stationer varit möjligt att se. 

Om man tar unionen mellan STRADA och VVIS, d.v.s. de år och månader det 
finns både STRADA samt VVIS-data fås totalt ca 70 000 oly. VVIS-systemet 
levererar dock inte data hela året utan stora delar av systemet är avstängt under 
sommarmånaderna. Av de 1010 VVIS-stationer som finns i underlaget har ca 
750 levererat väderdata under vinterhalvåret. 

 
Figur 7. Totalt antal Polisrapporter, LS, SS och D för den period där det finns VVIS- data. 
 
De utpekade platserna har, med kriteriet att olycka hänt inom radie mindre än 
10 000 m från närmaste VVIS-station, drygt 2000 DSS. 

 

Trots det stora underlagsmaterialet blir det svårt att dra statistiska slutsatser av 
materialet. Per plats/sträcka sker det ca 20 DSS med kriterier enligt ovan. I det 
totala materialet finns det ca 70 000 oly där VVIS-data levererats. Det innebär 
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ca 100 oly per VVIS, varav flera sker under sommarmånader då endast ca 175 
VVIS stationer levererar data (juli). 

Analys av platser 

Av projektledare Drift pekades totalt 114 platser, sträckor och korsningar ut som 
intressanta att studera vidare. Platstypen bestämdes av driftledarna och kan 
delas in i två huvudgrupper ”sträcka” samt ”plats”. ”Sträcka” är delsträckor eller 
hela vägar inom driftområdet. ”Plats” kan delas in i flera geografiskt avgränsade 
områden såsom punkt (kortare delsträcka), korsning, bro, backe etc. Dessa 
redovisas i bilaga Platser Analys. Sju av dessa platser var svåra att lokalisera 
och/eller beskrev större områden. Dessa har undersökts så långt möjligt. Av det 
totala materialet är det två platser/sträckor som inte analyserats pga. av 
osäkerhet om läge. Det är Nr 16 ”Gävle” samt Nr 24 på Norra Gotland ”v148 
Hamnbacken”. 

Nedan följer en redogörelse för varje plats. ”Nr” är löpnummer enligt bilagan 
Platser Analys. 

Nr Region Driftområde Väg Platsnamn Platstyp 

Nr 13 Mitt Avesta v80 Falun–Hofors Sträcka 

 

 
Figur 8. Plats Nr 13, Falun-Hofors 
 
Total finns det ca 27 oly som är relevanta med totalt 35 LS,  3 SS,  2 D. Främst 
oktober men även vintermånader sticker ut. (LS = Lindrigt skadade, SS = Svårt 
Skadade, D = Döda).  
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Figur 9. Antal DSS, LS och Oly per månad. 
 
Vinterproblematiken förstärks av polisens rapportering om väglag. 

  

Figur 10. Polisrapporterat väglag och väderleksförhållande. 
 
Januari har mest "halkolyckor" men har relativt stabil väder runt -5. 

 

Figur 11. Medeltemperatur i januari månad. 
 
Tittar man på ”enskilda” månader får man en tydligare bild över variationen i 
vädret. 
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Figur 12. Temperaturvariation under januari 2009, luft- samt yt-temperatur. 
 
Sammantaget har denna sträcka olyckor som är relaterade till väder. Sträckan 
har delvis byggts om under perioden och DSS (döda + svårt skadade) har 
minskat under perioden. 

Nr Region Driftområde Väg Platsnamn Platstyp 

Nr 54 Väst Norra Värmland E45 Vägsjöfors-Stöllet Sträcka 

 

 

Figur 13. Plats Nr 54, Vägsjöfors-Stöllet  
 
Total finns det ca 17 oly som är relevanta med totalt 41 LS, 13 SS och 2 D. Främst 
februari, januari och oktober sticker ut med oly. December och januari har ca 5 
"halkrelaterade" olyckor, endast 2 av dessa polisrapporterade. 

 

Figur 14. Polisrapporterat väglag 
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Februari 2008 har fyra st halkrelaterade oly, den 1, 2, 3 och 17 februari. Se väder 
nedan. 

 

Figur 15. Temperatur under februari 2008. 
 
Sammantaget finns det olyckor som är relaterat till väglag samt variationer i 
temperatur. De är dock relativt få och inom begränsad tidsperiod. 

Nr Region Driftområde Väg Platsnamn Platstyp 

Nr 59 Väst Falkenberg, Hylte E6 Broen VVIS Punkt 

 

 

Figur 16 Nr 59 Broen VVIS. 
 
Total finns det ca 31 oly som är relevanta med totalt 41 LS, 3 SS och 1 D. Främst 
januari, februari mars och oktober sticker ut. ”Vattenplaning” finns i 8 oly (12 
LS) och ”mycket” koppling till nederbörd (regn) i polisrapporter. VVIS visar 
nederbörd vid en oly (2006). 
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Figur 17. DSS, LS och Oly. 
 
Polisen har rapporterat att väglagen torrt i de flesta fall men våt/fuktig i nästan 
lika många vilket är mer än ”normalt”. 

  

Figur 18. Polisrapporterat väglag och väderleksförhållanden. 
 
Nederbördsdata från VVIS ”följer” polisen rapportering väl. 

 

Figur 19. Nederbörd i genomsnitt över året per månad (mm). 
 
Sammantaget har denna plats oly med stark koppling till nederbörd i form av 
regn. 
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Nr Region Driftområde Väg Platsnamn Platstyp 

Nr 66 Öst Mjölby, Norrköping E4 Brahehus Punkt 

 

 

Figur 20. Nr 66 Brahehus  
 
Totalt 37 oly med 52 LS, 4 SS och 0 D. November sticker ut, annars ”jämnt” med 
oly fördelat över året.  

 

Figur 21. DSS, LS och Oly. 
 
Polisen har rapporterat ”Snömodd” i många rapporter. 

  

Figur 22. Polisrapporterat väglags- och väderleksförhållanden. 
  
I november håller sig medeltemperaturen strax över noll med en variation 
mellan ca +/- 10 grader 
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Figur 23. Medeltemperatur i november månad. 
 
Sammanfattningsvis finns det ett antal olyckor med koppling till väder och 
väglag främst under november månad. Merparten av olyckor sker dock under 
”uppehållsväder”. 

Nr Region Driftområde Väg Platsnamn Platstyp 

Nr 77 Öst Nyköping, Flen, Eskilstuna E20 Barva-Lappen Punkt 

 

 

Figur 24. Nr 77 Barvalappen. 
 
Totalt 40 oly, 46 LS, 5 SS och 0 D. Vintermånaderna sticker ut något. Det finns 
12 oly av dessa där polis rapporterat ”halka” eller ”halt” väglag. Många av dessa 
styrks av VVIS men det finns även fall utan varsel från VVIS. 
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,  

Figur 25. DSS, LS och Oly.  

 

Figur 26. Oly där polis rapporterat ”halt” väglag i Händelseförlopp. 
 

  

Figur 27. Polisrapporterat väglag och väderleksförhållanden. 
 
Temperaturen ligger runt 0 ”vintermånaderna”. Relativt stor skillnad mellan 
max- och min-temp. 
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Figur 28. Medeltemperatur över året. 
 
Polisen har i ett flertal fall rapporterat ”halka”. Nedan ges ett exempel där VVIS 
har leverat data. 

 

Figur 29. Temperatur 2008-01-24, 1 oly (SS) kl 01 där polis rapporterat ”Ljusförhållanden;mörker 
samt snöblandet regn, Halt vägunderlag.” VVIS har varslat (larm H1, kl 00-03). 
 
Sammanfattningsvis finns det på denna plats en relativt ”stor” del av olyckorna 
rapporterats med ”halt” väglag. 

Nr Region Driftområde Väg Platsnamn Platstyp 

Nr 82 Syd Växjö v23/37 Nottebäck Korsning 

 

 

Figur 30. Nr 82 Nottebäck. 
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Totalt finns det 14 oly med 22 LS, 2 SS och 2 D med korsningreferens till 
Nottebäck. I ”området (10 000 m från VVIS) finns det 57 oly, 82 LS, 12 SS, 7 D. 
Merparten av dessa olyckor sker ”sommarhalvåret”. Nottebäck verkar vara en 
"olycksdrabbad korsning" men underlaget blir litet. Januari har 3 
”vinterolyckor” (en polis, en sjukvård). 

 

Figur 31. Oly i närhet/i korsning Nottebäck. 
 
I polisrapportern finns det mest ”Vägbanan torr” samt ”Uppehållsväder”. 

  

Figur 32. Polisrapporterat väglag och väderleksförhållanden. 
 
I vinterolyckorna finns exempel på ”halt” väglag. Men t.ex. 2007-01-27 är det 
vinterväglag och ”stabilt” kallt, det sker ändock halkolycka.

 

Figur 33. Temperatur 2007-01-27. 
Sammanfattningsvis är denna plats  intressent men underlaget realtivt litet.   
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Diskussion 
 
Påverkar väder trafikolyckor? Denna analys bygger på antagande att det finns 
koppling emellan väder och trafikolyckor. Detta samband är dock inte trivialt att 
leda i ”bevis”. Olyckor beror på en mängd olika faktorer. Generellt är exponering 
samt hastighet viktiga för utfallet och konsekvensen av olyckor. Väders påverkan 
på olyckor har en betydligt mer komplex bild. Väder påverkar både beteende 
samt väglag. Väglag är också ”utsatt” för åtgärder och på de större vägarna 
upprätthålls i allmänhet ett bra väglag även under vintertid. Som ett exempel på 
hur ”årstider” påverkar olycksutfallet kan ”Motorcykel” användas. Exponeringen 
(läs flöde) av motorcyklister är förmodligen starkt väderberoende, när vädret 
blir kallt och dåligt minskar andel MC på våra vägar drastiskt. Detta ses i figur 
40 nedan där antalet DSS med minst ett trafikelement lika med ”Motorcykel” 
visas. I princip sker inga DSS under vintermånaderna, ”vädret” har i detta fall en 
positiv trafiksäkerhetspåverkan. En brist i denna analys är att exponering (flöde) 
samt hastighetsdata inte varit tillgängligt. 

 

 
Figur 40.  Antal DSS, LS och Oly med trafikelement Motorcykel åren 2003-2009 per månad. 
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Deltagare Organisation Förkortning Datum och tid 

    

    

    

Inledning och syfte 
Denna intervju ingår som del i ett projekt som heter ”Behovsinventering av 
väderstyrd variabel hastighet” vars syfte är att:  
 
− Upprätta en metod/modell för att hitta sträckor/platser där väderstyrd variabel 

hastighet kan vara en lösning för att åtgärda trafiksäkerhetsproblem.  
− Upprätta en sammanställning av lämpliga sträckor/platser där väderstyrd 

variabel hastighet kan vara en lösning för att åtgärda trafiksäkerhetsproblem.  
 
I projektet ingår att genomföra en studie av vad projekt driftledare hos 
Trafikverket anser om problemet.  

Syfte och mål med intervju 
Syftet med själva intervjun är att samla in information om hur stort problemet 
med väder och olyckor är. Intressant är att sammanställa platser där vädret 
orsakar olyckor men även ställer till andra typer av problem samt att 
undersöka vad de intervjuade anser om idén med att anpassa 
hastighetsbegränsningen eller varna för aktuella förhållanden på platsen.  
 
Målet är att identifiera vägsträckor/platser där väderstyrd variabel hastighet 
eller information kan vara lämpligt.  

Datum 2011-04-15 
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Inledande frågor 
 
1. Vilken organisation tillhör du?  

Svar:  
 
2. Vilket arbetsområde har du? 

Svar:  
 
3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

Svar:  
 
4. Vilket driftområde arbetar du med?  

Svar:  
 

Generellt för driftområde 
 
5. Hur ser väderförhållandena ut i ditt driftområde, finns det specifika 

områden/punkter med särskilda problem? (Mycket nederbörd, halka osv.) 
Svar: 

 
6. Finns det väderscenarios/väglag som i branschen upplevs som svåra att 

hantera, finns det problem med att uppnå rätt kvalitet och uppställda 
gränsvärden?  
Svar: 
 

7. Vilka väderscenarios/väglag ser du som farligast/ställer till störst problem (is, 
snö, vatten, vind mm.)?  
Svar: 
 

8. Hur ser du på olyckorna som sker i ditt område? (få, många, normalt, 
utveckling över tid osv.) 
Svar: 

 
a) Vart sker olyckorna? (korsning, vägsträcka, samhällen osv.) 

Svar:  
 
b) När sker olyckorna? (tid på dygn, tid på året, är någon tid eller årstid 

överrepresenterad) 
Svar:  

 
c) Vilken typ av olyckor sker, är någon kategori överrepresenterad? 

(fotgängare, bilist, cyklist osv.) 
Svar:  
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d) Vad blir konsekvenserna av olyckorna? (personskada, egendomsskador, 
ökade DoU-insatser, framkomlighet osv.) 
Svar: 

 
9. Vad skulle du säga om olyckornas koppling till väderförhållandena rent 

generellt? (Finns det vissa väderförhållanden som ger upphov till fler olyckor 
än andra, beror olyckorna mer på vägens standard än på vädret som sådant, 
är det helt och hållet trafikanternas beteende som gör att olyckor skor?)  
Svar:  

 

Speciella platser/sträckor där det finns problem 
 

10. Kan du identifiera specifika platser/sträckor där väder/väglagsproblemen är 
särskilt stora? (Specificera platserna så noggrant det går, exempelvis närhet 
till vilken VVIS-station, vilket vägnummer, vad heter platsen eller mellan vilka 
platser osv.)  
Svar:  
 
a) Vilka väglag bedömer du är problematiska på dessa specifika platser? (se 

xl-lista). 
Svar: 

 
11. Kan du identifiera specifika platser/sträckor som är särskilt olycksdrabbade? 

(Specificera platserna så noggrant det går och på samma sätt som fråga 10) 
Svar:  

 
a) Vad är problemet för de olika platserna?  

Svar 
 

12. Finns det samband mellan de olika platserna i fråga 10 och 11. Går det att se 
att olyckor sker på grund av väderförhållanden?  
Svar:  

 

Tankar kring åtgärder 
 
13. Tror du att ett system för lokal styrning av högsta tillåtna 

hastighetsbegränsning eller lokal varning beroende på förhållandena skulle 
kunna förbättra trafiksäkerheten?  
Svar:  
 
a) Känner du att det är någon specifik plats som vi pratat om där denna typ 

av åtgärd skulle lämpa sig extra väl?  
Svar:  
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Bilaga intervjumall 
 

14. Tror du att ett områdessystem för styrning av högsta tillåtna 
hastighetsbegränsning eller varning beroende på förhållandena skulle kunna 
förbättra trafiksäkerheten? Skyltar i ett större område förändras samordnat för 
att ge budskap utifrån de faktiska förhållandena.  
Svar:  
 
a) Skulle denna typ av system lämpa sig i ditt driftområde?  

Svar:  
 
15. Vilka skulle fördelarna/nackdelarna vara med de typer av system som 

diskuterats ovan? (Förändring av hastighetsbegränsning men även 
varningssystem)  
Svar:  



Bilaga: Sammanställning på frågenivå

Inledning och syfte
Denna intervju ingår som del i ett projekt som heter ”Behovsinventering av väderstyrd variabel hastighet” vars syfte är att:

−         Upprätta en metod/modell för att hitta sträckor/platser där väderstyrd variabel hastighet eller informationsystem kan vara en lösning för 
att åtgärda trafiksäkerhetsproblem. 
−         Upprätta en sammanställning av lämpliga sträckor/platser där väderstyrd variabel hastighet eller informationssystem kan vara en lösning 
för att åtgärda trafiksäkerhetsproblem. 

I projektet ingår att genomföra en studie av vad projekt driftledare hos Trafikverket anser om problemet.

Syfte och mål med intervju
Syftet med själva intervjun är att samla in information om hur stort problemet med väder och olyckor är. Intressant är att sammanställa 
platser där vädret orsakar olyckor men även ställer till andra typer av problem samt att undersöka vad de intervjuade anser om idén med att 
anpassa hastighetsbegränsningen eller varna för aktuella förhållanden på platsen.

Målet är att identifiera vägsträckor/platser där väderstyrd variabel hastighet eller information kan vara lämpligt.
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5

Hur ser 
väderförhållandena ut i 
ditt driftområde, finns 
det specifika 
områden/punkter med 
särskilda problem? 
(Mycket nederbörd, 
halka osv.)

Ja, det finns ju speciella 
klimatzoner där det är 
problem. Snöar på vissa 
ställen och regnar på andra, 
varierar beroende på 
temperatur, fenomenet 
uppstår gärna på olika ställen 
under säsongen också. Störst 
är problemet vid skifte från 
sommar till vinter. 

Området är stort till ytan och 
sträcker sig över flera olika 
klimatzoner. Detta innebär 
att vädret också varierar 
ganska mycket inom 
området. 

Driftområdet är ganska 
koncentrerat och litet, ca 80 mil, 
vilket gör att vädret är likartat. 
Kusten präglar dock hela 
driftområdet med väder som 
snabbt slår om. Driftområdet är 
även ganska platt vilket inte 
innebär några problem med lokala 
väderförhållanden

Stora variationer inom 
driftområdet, jämför kusten 
och det betydligt högre 
inlandet. Vinterväglaget 
utmed kusten ställer till 
stora problem, betydligt 
värre än inåt landet.  

E4an går genom hela regionen, 
allt kretsar kring den. Här finns 
problem med framförallt halt 
väglag som gör att långtradare 
har svårt att ta sig fram. Stora 
mängder nederbörd i 
driftområdet under visas tider 
på året, "snökanoner" vintetid 
ger mycket snö på kort tid. De 2 
senaste vintrarna har varit 
svåra. Driftområdet är stort med 
olika väderzoner vilket ställer 
stora krav på entreprenörerna 
att ha koll på förhållanden. 

6

Finns det 
väderscenarios/väglag 
som i branschen upplevs 
som svåra att hantera, 
finns det problem med 
att uppnå rätt kvalitet 
och uppställda 
gränsvärden?

Återfrysning, hur vet man när 
en åtgärd fungerar. 
Exempelvis svårt att veta hur 
länge saltet fungerar. Gräns 
vid noll grader. 

Underkylt regn, regn på 
vintervägar/kalla vägbanor, 
snödrev i fjällterräng

Det finns alltid mer att önska, 
särskilda väder där normala 
plogresurser inte räcker till är ett 
problem. Det går inte att ha 
resurser stående och vänta för att 
kunna hålla hög kvalitet i dessa 
situationen, samtidigt finns det 
resurser att ta till. Det tar lite tid att 
mobilisera dock 

Ja, långvarig ihärdig kyla 
som gör att det inte går att 
salta vägar för att uppnå 
krav på friktion. Detta 
problem uppstår 
exempelvis på E4an och 
framförallt de två senaste 
vintrarna.  

Över lag svårt att hantera lokala 
förhållanden, VVIS-stationerna 
täcker inte in tillräckligt stora 
områden. 

7

Vilka 
väderscenarios/väglag 
ser du som 
farligast/ställer till störst 
problem (is, snö, vatten, 
vind mm.)?

Återfrysning, sker gärna 
punktvis i ex skogspartier osv. 
Regn övergående i blötsnö 
ger slask med såpeffekt

Den tidiga halkan ställer till 
med störst problem, innan 
trafikanteran hinnit vänja sig. 

Blåsväder i kombination med 
mycket snö, detta leder ofta till 
drivbildning. I driftområdet slår 
vädret om mycket snabbt. 
Gävlebukten kan få mycket stora 
snömängder i samband med 
vindar. 

Avvattning vid stora 
regnmängder är ett 
problem, vinterväglag och 
halka ett annat. 

Lokala väder de största 
problemen, regn på kalla 
vägbanor är ett farligt scenario. 
Dessutom problem med stora 
mängder snö pga 
"snökanonerna" 

Region: Mitt
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Hur ser du på olyckorna 
som sker i ditt område? 
(få, många, normalt, 
utveckling över tid osv.)

Upplever som rätt få, 
mitträckena orsakar olyckor i 
form av räckespåkörning, 
dessa sträckor hade mindre 
olyckor förut men samtidigt 
sker inte allvarliga olyckor på 
samma sätt

Ganska få åsikter, anser 
över lag att olyckorna sker 
på grund av mänsklig faktor. 

Inga direkta kommentarer kring hur 
olyckssituationen ser ut. Nämner 
räckespåkörningar som det största 
problemet. I driftområdet finns 
många sådana vägar.  Skulle 
kunna vara bättre med balk, ca 5 
gånger dyrare att anlägga men den 
intervjuade upplever att denna inte 
blir påkörd lika ofta, kanske för att 
den syns bättre? 

Svårt att svara på pga kort 
tid som driftledare. Anser 
över lag att olyckorna 
verkar vara ganska 
normala. 

Många olyckor på E4an, 
räckespåkörningar i stort sett 
varje vecka. Detta medför stopp 
i trafiken och kräver bra 
samarbete mellan 
räddningstjänst, polis, och 
driftområde. Tommy tycker att 
de arbetat fram en bra metod 
för detta även om mer 
utveckling behövs. Antalet 
olyckor har ökat pga vajer

8.a

Vart sker olyckorna? 
(korsning, vägsträcka, 
samhällen osv.)

Mitträckesvägar är särskilt 
olycksdrabbade

Ingen direkt åsikt över lag, 
nämner sträckan E45 mellan 
Orsa och Sveg som extra 
olycksdrabbad vintertid

Vajerräcke, tenderar att ske på 
samma ställen trots att det inte går 
att urskilja något ur vägmiljön eller i 
vädret. 

Största problemet utmed e4an, 
vissa andra platser finns. Se 
senare i intervju

8.d

Vad blir konsekvenserna 
av olyckorna? 
(personskada, 
egendomsskador, ökade 
DoU-insatser, 
framkomlighet osv.)

Mestadels egendomskador, 
allvarliga olyckorna minskar i 
och med förbättringar i 
vägmiljö Ingen åsikt

Allra främst materiella skador på 
grund av många 
räckespåkörningar. Leder också till 
ökade DoU-insatser. Bilarna 
tenderar att fastna i vajern och 
lagning sker nattetid för att inte 
riskera personalens säkerhet. 
Innebär höga kostnader. 

Allra främst egendomskador 
och ökade dou-insatser, inga 
särskilda problem med 
personskador, det sker 
dödsolyckor men de har 
minskat. Anledningen är främst 
2+1 vägar samt atk
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9

Vad skulle du säga om 
olyckornas koppling till 
väderförhållandena rent 
generellt? (Finns det 
vissa väderförhållanden 
som ger upphov till fler 
olyckor än andra, beror 
olyckorna mer på vägens 
standard än på vädret 
som sådant, är det helt 
och hållet trafikanternas 
beteende som gör att 
olyckor sker?)

Viss koppling finns, se tidigare 
svar

Som sagt tidigare, anser till 
stor del att trafikanterernas 
beteende leder till olyckor

Anser främst att olyckorna sker på 
grund av hur folk kör. 

Det största problemet är hur 
fordonen framförs och är 
utrustade, främst när det gäller 
långtradare där de utländska 
fordonen ej är rustade för 
svenskt väglag. Stora problem 
med fellast också. 

10

Kan du identifiera 
specifika 
platser/sträckor där 
väder/väglagsproblemen 
är särskilt stora? 
(Specificera platserna så 
noggrant det går, 
exempelvis närhet till 
vilken VVIS-station, 
vilket vägnummer, vad 
heter platsen eller 
mellan vilka platser osv.)

Höjderna på rv 80 mellan falun-
hofors mot ryggen 
(vinterväglag), svårt att hålla 
körfält 2 rent under vintern, 
främst på grund av lite trafik 
under vissa tider på dygnet. 
Har dock blivit bättre iom att 
trafiken ökat. Boliden 
garpenberg (vinterväglag), 
ligger högt med mycket snö 
ger halkproblem för tung 
trafik. Driften har kontinuerlig 
kontakt med chaufförer för att 
veta när insats ska ske. 

E45, sträckan Orsa-Sveg. 
Främst i de kraftiga 
stigningarna norr om Orsa. 

Inte några direkta platser, området 
ser tämligen likartat ut. 

Tomas nämner främst rv 
83 och rv 50 som 
problemvägar. Här är 
hastigheterna ofta ganska 
höga och väglaget varierar. 

Tommy listar ett antal platser: 
-E4an, njutångers backe, V=70, 
köer gör att tradare kör fast
-E4an, vägskäl i njutånger, 
utfart gör att tradare får för låg 
hastighet och kör fast
-E4an, Hammarbacken, brant 
och lång backe
-E4an, Vattrångsbacken, brant 
och kurvigt
-Förbi Röde/Gnarp. 
-83:an Ljusdal/Ransjö, norrut 
finns backar som ger problem 
vid halka 
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10.a

Vilka väglag bedömer du 
är problematiska på 
dessa specifika platser? 
(se xl-lista).

Vinterväglag enligt ovan, inga 
direkta problemplatser för 
övriga 
väglag/väderförhållanden

Vinterväglag, problem med 
halka för tung trafik vilket 
dock ofta beror på felaktig 
utrustning hos fordonen

Svårt att säga, mer detaljerat 
arbete behövs. 

Vinterväglag, riklig 
nederbörd. 

Halka i kombination med 
långtradare och lutningar

12

Finns det samband 
mellan de olika platserna 
i fråga 10 och 11. Går det 
att se att olyckor sker på 
grund av 
väderförhållanden? -

Ingen direkt åsikt, utmed 
E45 kan ett samband finnas Ej relevant E4an

13

Tror du att ett system för 
lokal styrning av högsta 
tillåtna 
hastighetsbegränsning 
eller lokal varning 
beroende på 
förhållandena skulle 
kunna förbättra 
trafiksäkerheten?

Upplever att systemen 
fungerar bra där de finns, 
viktigt att de funkar som det 
ska vilket kräver underhåll

Tveksam till effekten av ett 
sådant system, hänger i 
slutändan på att 
trafikanterna skall bete sig 
rätt. Finns redan idag väldigt 
mycket information kring 
vinterväglag och risker med 
detta men trots det sker 
olyckor

Allmänt ganska tveksam till denna 
typ av system. Det finns redan idag 
mycket information och 
någonstans måste föraren ta del 
av den och bry sig också. 

Absolut, mycket positivt. 
Relevant budskap i rätt 
läge ger bra feedback som 
förare och är ett bra sätt att 
komma åt 
olycksproblematiken. 

Tommy är tveksam till att 
förändra hastigheten på detta 
sätt. Däremot är ett 
informationssystem intressant. 
Det skulle gå att varna för 
problem längs med E4an 
exempelvis. I övrigt är Tommys 
inställning att det inte behövs 
någon varning för väder, det ser 
man. 

13.a

Känner du att det är 
någon specifik plats som 
vi pratat om där denna 
typ av åtgärd skulle 
lämpa sig extra väl?

Tveksamt om det finns någon 
särskild plats, eventuellt skulle 
det vara intressant att sänka 
hastigheten vid ryggen när det 
är dåliga förhållanden 

E45 diskuterades igen, 
tveksamt kring lämplighet 
dock, skyltas idag 90/70 Nej

Ja, 83an och 50an. Mycket 
trafik, genomfarts vägar, 
fjällvägar med turister. 
Även E4an passar bra Ja, exempelvis E4an. 

14.a

Skulle denna typ av 
system lämpa sig i ditt 
driftområde? Tveksamt Tveksamt Enligt 13 Tveksamt
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15

Vilka skulle 
fördelarna/nackdelarna 
vara med de typer av 
system som diskuterats 
ovan? (Förändring av 
hastighetsbegränsning 
men även 
varningssystem)

Inget mer än det som sagts 
ovan

Dyra system så den 
intervjuade tror inte att 
effekten blir tillräckligt stor 
för att rättfärdiga 
investeringen.

Bygger på att trafikanten tar till sig 
systemet, som sagts tidigare är 
den intervjuade lite tveksam till just 
detta. 

Utrycker inga särskilda tankar 
bortsett från vad som 
behandlats 

16

Övriga tankar kring 
väglag, väder och 
olyckor

Problem med rondeller utmed 
stora vägar, slipning, salt kan 
inte användas och sand 
fungerar också dåligt. 
Varningssystem för halka i 
dessa kan vara intressant då 
de ofta är hala trots att det 
inte är halt på 
omkringliggande vägar

Väg 71 diskuterades där det 
förut var vinterhastighet, 
dessa togs ju dock bort så 
vilken skillnad skulle detta 
system ge?

Ansvaret ligger hos föraren som 
måste kunna avläsa vägen, här är 
utbildning viktigt (den intervjuade 
har arbetat med förarprov och har 
många tankar kring detta). 
Återigen nämns alla de 
hjälpsystem som finns idag men 
trots detta sker olyckor. 

Problematik med att följa 
upp entreprenörer som ska 
sköta väghållningen. Det 
kräver extra resurser för att 
följa upp kvaliteten med 
tanke på de vintrar vi haft. 
Det är viktigt att se till att 
man får det man betalar 
entreprenörerna för inget speciellt. 
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5

Hur ser 
väderförhållandena 
ut i ditt 
driftområde, finns 
det specifika 
områden/punkter 
med särskilda 
problem? (Mycket 
nederbörd, halka 
osv.)

Vintertid finns det 
nederbördstråk, 
både snöfall och 
halka.

Det är en 
fjällöverfart till 
Norge, -väg 95. 
Den är speciell. 
Mycket snö och 
vind.

Östra delen stabilt, 
västra delen är fjäll 
och är varierande. 
Det kan varierara 
från timme till 
timme, kan bli 
snöstorm.

Lite vägsträckro 
med 
fjällvägskaraktär. 
Det kan vara 
problem med 
drivsnö och är 
avsläget.

Vellina fjällvägar, 
väldigt lokala 
avvikelser såsom 
storm. Stekejokk är 
blåsigast i landet. 
Eftersom det är 
blåsigt så blir det 
snödrivor också. 
Fjällvägar ger 
problem problem för 
turister som inte 
känner till de 
specifika platserna. I 
Vännäs är det halka, 
det är klimatzoner 
som ger väldigt 
lokala förhållanden. 

Det är blandat, en 
kort del av E4:an. 
Inland är 110 mil 
väg varav 85 är 
belagd väg och 25 
mil är grusväg. Det 
är stort geografisk 
området. Vid kusten 
är det utfällningar 
från havet, men 
även underkylt väg. 

Jämn vinter,skiljer 
sig nu mellan 
Skellefteå, Norsjö. 
Vissa backar har vi 
fler problem, 
Skellefteå stad, 
många fordon är 
inte utrustade för 
vädret. 

6

Finns det 
väderscenarios/väg
lag som i 
branschen upplevs 
som svåra att 
hantera, finns det 
problem med att 
uppnå rätt kvalitet 
och uppställda 
gränsvärden?

Ja, de senaste 
åren har det varit 
regn och kyla. Det 
blir glashalt, det 
förekommer några 
ggr under varje 
vinterseäsong. 
Även sommartid 
problem med 
väglag, ras av 
vägbanor, broar, 
slänter. 

ja, när man får 
stänga över vägen, 
när man inte kan 
komma över 
fjällen. Det är vind 
och snö. Vi har 
bommar och 
stänger när det 
behövs. Vi har 
långa och branta 
långa vägar på väg 
95 och E45. 
Lastbilar kör upp 
personbilar för 
testkörning. I 
fjällövergången 
fastnar även bilen, 
vi har både 
bärgningsfunktion 
och 
underhållsfunktion 
av vägarna.  

Ja, vid kraftiga 
snöfall och båst 
samt underkylt regn.

Det finns en 
sträcka mellan 
Gällivare och 
Lappeasuando, 
det är tung trafik, 
backig och smal, 
vilken E12 
(Avvakko), där blir 
det svårt attt hålla 
tillräckrligt med 
friktion för 
trafiken. 

Vattenhalka, det är 
svårt att åtgärda. 
Nederbörd i form av 
regn på vinterväg.

Nej. Det är väldigt 
sällan det är särskilt 
väder, när man 
t.ex. snöbyar eller 
blåst och 
nederbörd.

Långvarit mycket 
snö, med stora 
mängder snö på 
kort tid. 

Region: Norr
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7

Vilka 
väderscenarios/väg
lag ser du som 
farligast/ställer till 
störst problem (is, 
snö, vatten, vind 
mm.)? Halkan och snöfall

Vind i kombination 
med lös snö. 

Underkylt regn, för 
att man inte var det 
är halkigt.

Det är vind och 
halka.

Svarta halkan, på 
höstar och vårar

Underkylt på regn 
på E:4:an, det är 
svårast att hantera. 

Beror på, om det 
blir underkylt regn 
tar en del det lugnt, 
men snöröken är 
det farligaste för att 
man inte kan se. 
Halka på vägen är 
farligaste.

8

Hur ser du på 
olyckorna som sker 
i ditt område? (få, 
många, normalt, 
utveckling över tid 
osv.) normalt Få olyckor. Få! Det är lite trafik.

Det är relativt 
normalt, E10 
mellan Gällivare 
och Svapparra, 
andelen utländska 
långtradare var 
hög, men lite 
bättre nu. Det 
skule finnas behov 
av stigningsfält.

få,  men de 
förekommer. Ett 
tiotal på varje 
driftområden. 

det är normalt, få 
sträckor där det 
saknas mitträcken, -
då får man fler 
dödsolyckor. 

8.a

Vart sker 
olyckorna? 
(korsning, 
vägsträcka, 
samhällen osv.)

de är mycket 
singelolyckor, man 
kör på mittvajern.

Raksträckor men 
även hastigheter. 
Det beror på på att 
man har raka 
sträckor som 
inbjuder till högre 
hastigheter. Det är 
också när det är 
lite trafik. Renar 
finns det också 
många av och 
orsakar en del 
olyckor. Utanför samhällen.

E10- sträckan som 
nämnts ovan. 

Där hastigheten är 
över 70 km /h. 

Vägsträckor, där 
man inte har säker 
mötesfrihet, men 
även avåkningar på 
vägar som saknar 
sidoräcken. Alla 
miljöer är inte 
förlåtande.

Olyckor i mitträcken 
på vägar som 
tillåter högre 
hastigheter inom 
Skellefteå. 

8.b

När sker 
olyckorna? (tid på 
dygn, tid på året, är 
någon tid eller 
årstid 
överrepresenterad)

Vi har mer olyckor 
under sommartid! 
Vet ej vad det 
beror. Met hetsig 
trafik, uppdrivet 
tempo. 

Tror att det är 
vintertid.

Det är mer 
vintersäsongen, 
februari och augusti. vet ej

på hösten och våren, 
kan finnas frost

Det är jämnt 
fördelade. 
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8.c

Vilken typ av 
olyckor sker, är 
någon kategori 
överrepresenterad? 
(fotgängare, bilist, 
cyklist osv.) Vet ej Bilister. Bilister!

Tunga lastbilar är 
största problemet

Vilolyckor, älg och 
ren

jämn spridning, litet 
underlag

8.d

Vad blir 
konsekvenserna av 
olyckorna? 
(personskada, 
egendomsskador, 
ökade DoU-
insatser, 
framkomlighet 
osv.)

På mittvägsräckar, 
blir det stora 
konskevenser. 
Kostnaden för 
trafikskador har 
ökat dramatiskt.

Det blir 
framkomlighetspro
blem. Det är inte 
så vanligt att de 
kör på räcken mm. 

Plåtskador, 
personskador, vi har 
otroligt många 
lastbilsolyckor, 
lastbilar kör av 
vägarna. Kan bero 
på att vi har smala 
vägar. Det är 
utländska lastbilar 
som är utrustade för 
vinterväglaget.

Framkomlighet i 
samband med 
bärgningar

Man får dålig reklam, 
trafikverket- att 
vägarna är dåligt 
plogade osv. 
Konsekvenserna blir 
rensning av 
vägbanor.

Det varierar, ibland 
små konskevenser, 
är det dödsolyckor 
görs det 
djupstudier. 

9

Vad skulle du säga 
om olyckornas 
koppling till 
väderförhållandena 
rent generellt? 
(Finns det vissa 
väderförhållanden 
som ger upphov till 
fler olyckor än 
andra, beror 
olyckorna mer på 
vägens standard än 
på vädret som 
sådant, är det helt 
och hållet 
trafikanternas 
beteende som gör 
att olyckor sker?)

Både vägens 
standard och 
trafikanteras 
beteende. Är det 
dåligt väder tar 
trafikanten det lite 
lugnare. 

Bra vinterväglag 
dagtid då händer 
fler olyckor, för då 
inser inte man 
faran i det. Men 
man tar hänsyn 
när det är oväder.

25, 25 och 50. En 
kombination av allt. 

det är blandat, 
många utländska 
långtradare har 
inte vinterdäck. 

Det är en blandning 
med väder och 
hastighet. Folk kör 
fort för vägens 
beskaffenhet. 

Är det riktigt dåligt 
väder är det få 
olyckor, då sänks 
hastigheten. Men är 
det underkylt regn 
och när det är 
lokala omslag och 
får regn på kall 
bana. Även föraren 
spelar roll, som har 
samma tidtabell 
året om, man tar 
inte hänsyn 
väderförhållanden. 
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10

Kan du identifiera 
specifika 
platser/sträckor 
där 
väder/väglagsprobl
emen är särskilt 
stora? (Specificera 
platserna så 
noggrant det går, 
exempelvis närhet 
till vilken VVIS-
station, vilket 
vägnummer, vad 
heter platsen eller 
mellan vilka platser 
osv.)

Det finns partier 
mellan Umevänes 
och E12 (Brattby), 
ju närmare vänern 
blir det 
dimmbankar och 
fuktutfällninga, 
det blir 
utfällningar från 
vattnet. E4:an 
utanför 
nordmaling, 
(nordmaling) 
närheten till 
havet. När det är 
ostliga vindar 
uppstår det halka 
vintertid.

Det blir stopp i 
trafiken: -Sträckan 
som går till 
Merkenäs och 
riksgränsen till 
Norge, (Merkänäs 
västra och östra) 
på väg 95. 750 
meter är högsta 
punkten över 
havet. En sträcka 
på 5-6 km.  -På 
väg 95 Ballastviken 
och till polcirkeln 
(Roparudden). på 
väg 45 är det 
branta men även 
långa  backar, 
mellan Avaviken 
och Slagnäs 
(Fiskträsk). 

En VVIS station 
kring Kåtaviken och 
väg E12 och en 
station vid Umasjö. 
Här är extra problem 
med väglaget, 
fjällterräng.

E10- sträckan som 
nämnts ovan. 
Mindre vägar som 
blåser igen, väg 
833 mot Killinge 
(finns ej någon 
väderstation) och 
väg 827 mot Stora 
Sjöfallet och väg 
805 mot 
Kvikkjokk. Det är 
vinden som är 
svår att hålla koll 
på när det drevar. 

E12 mot Vännes mot 
Lyksele, det är olika 
klimatzoner, vägarna 
är lång  tio mål. 
Även väg 36,  
klimatzoner även 
här, det blir variation 
i väglaget. Nej. 

Det finns backar på 
E4:an som ställer 
till det, en backe 
norr om Kinbäck 
och Solbacken och 
Fällbäcken. Inne i 
Skellefteå stad, 
rampvägen från 
E4:an mot 
Skellefteå. I Norseö 
är problemet med 
Väderhult. Det 
fastnar bilar. Det är 
inte olycksdrabbade 
sträckor inom 
området.

10.a

Vilka väglag 
bedömer du är 
problematiska på 
dessa specifika 
platser? (se xl-
lista).

Det är 
vinterväglaget som 
är problematiskt, 
det blir svårt att 
hålla 
friktitionsvärdet. 
Lös snö och 
hårdvind på väg 95 
(Merkenäs västra 
och östra). Det är 
branta backar, 
snökedjor saknas, 
väg 45 uppmanar 
till att använda 
snökedjor. Många 
har inte snökedjor. Vinterväglaget. Vinden, drev snö. se ovan 
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Kan du identifiera 
specifika 
platser/sträckor 
som är särskilt 
olycksdrabbade? 
(Specificera 
platserna så 
noggrant det går 
och på samma sätt 
som fråga 10)

Nej, vi är mer 
observanta på 
dessa partierna. 
Inget tydlig 
koppling på att det 
sker olyckor här.

Nej! Det finns inget 
specifikt 
område/plats.

Korsning väg 11-32 
till korsningen 11-
100, på väg E12, det 
är vägsträckan 
mellan korsningarna 
som är farlig (inte 
själva korsningen). 
Krokig väg. Den 
mest 
olycksdrabbade. Vilt  
och älg- och 
renolyckor, nästan 
hela E12, från 
Storuman till 
Tärnaby. E45 
Storumans 
skarvsjöby problem 
med älg. Väg E45 
Sansele till Forsele, 
krokig smal E45, 
mycket avkörningar. 

I regel sker det 
inga olyckor, utan 
det blir stopp i 
trafiken. Det är 
halkan som 
orsakar olyckorna, 
tex. E10. Väg 394 
i Martinvara, här 
är det också halka 
som är problemet.

E12, hela sträckan 
inom driftområdet, 
främst Vännäs och 
Hednäs, det handlar 
om avåkningar, men 
även vägens 
planprofil. 

Det är E4:an som 
saknar räcken, 
sträckan 
trafikplatsen 
Boviken till Rosvik. 

I norseå (norsjö??), 
korsningen 365 och 
370 i väderhult. 
Korsningen kommer 
ganska oanmäld. På 
den andra 
korsningen väg 370 
och 10 05 i 
Lillholmträsk, det är 
gruvbilar till 
Krisineberg, den 
korsningen är 
felaktigt bygd. 

11.a

Vad är problemet 
för de olika 
platserna?

Nej, inte lika 
problem med 
vädret! halkan

framkomligheten 
blir högre när man 
har 
mötesseparering. 
Vajerna tillåter 
också en högre 
hastigheter. 

12

Finns det samband 
mellan de olika 
platserna i fråga 10 
och 11. Går det att 
se att olyckor sker 
på grund av 
väderförhållanden? Nej. vet ej

Det kan delvis. Det 
är mycket tung 
trafik. 
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Tror du att ett 
system för lokal 
styrning av högsta 
tillåtna 
hastighetsbegränsn
ing eller lokal 
varning beroende 
på förhållandena 
skulle kunna 
förbättra 
trafiksäkerheten?

Tveksamt. 
Trafikanterna 
känner till redan 
problemen. 

Mer skyltar som 
varnar 
trafikanterna att 
det är svårt 
väglag. För 
områdena i fråga 
10 skulle detta 
vara intressant. 
Informera dålig 
sikt, 
framkomlighet. 

Vi har några 
blinkande skyltar 
redan som talar om 
att vägen avstängd, 
men skulle vilja ha 
mer lokal varning. ja, Ja, kanske. Ja

13.a

Känner du att det 
är någon specifik 
plats som vi pratat 
om där denna typ 
av åtgärd skulle 
lämpa sig extra 
väl?

Har svårt att se 
att det ska ge 
någon effekt. 
Trafikanterna 
måste själva. Man 
måste använda 
omdömet. 

Ovanför Tärnaby, för 
att informera om att 
de här problemen 
kommer mot 
gränsen. 

vet inte om det är 
så lämpligt med 
hastigheten, men 
lokal varning hade 
varit bättre 
beroende på 
förhållandena.

Ja, E12 mellan 
Vännäs upp till 
Hednäs. 

E4:an som nämnts 
ovan för att styra 
högsta tillåtna 
hastighet. Systemet 
ska fungera. 

14

Tror du att ett 
områdessystem för 
styrning av högsta 
tillåtna 
hastighetsbegränsn
ing eller varning 
beroende på 
förhållandena 
skulle kunna 
förbättra 
trafiksäkerheten? 
Skyltar i ett större 
område förändras 
samordnat för att 
ge budskap utifrån 
de faktiska 
förhållandena.

Nej, man ska inte 
ta trafikanterna 
sitt ansvar. 

Nej, de är inte så 
höga hastigheter. 

Helheten för 
trafikanterna skulle 
bli bättre om det var 
variabla hastigheter. 
Ja!

Vet ej, det finns 
även andra 
åtgärder som 
skulle kunna vara 
mer effektivt, 
stigningsfält. Ja. Ja!

14.a

Skulle denna typ av 
system lämpa sig i 
ditt driftområde? Nej Nej Ja, absolut.

vet ej, inte 
spontant.

Nej, det är för lite 
trafikmängder.

Ja, i högtrafikerade 
vägar. Det ska vara 
kostnadseffektivt. 
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15

Vilka skulle 
fördelarna/nackdel
arna vara med de 
typer av system 
som diskuterats 
ovan? (Förändring 
av 
hastighetsbegränsn
ing men även 
varningssystem)

Det är för dyrt och 
inte värt 
pengarna. Inga 
fördelar. Bara 
nackdelar. 

Kanske man skulle 
slippa köer. 
Framkomligheten 
skulle kanske öka. 
Tillförlitligheten, 
det ska fungera. 

nackdelarna är att 
det är kostsamt. 
Fördelarna blir att vi 
visar att vi bryr oss 
om trafikanterna. 
Lättare att följa 
skyltarna. Vet ej!

Det kostar för 
mycket. Det blir 
sänkt hastighete.

Problemet är 
efterlevnaden som 
är svår. 

16

Övriga tankar kring 
väglag, väder och 
olyckor

Vi har lite olyckor, 
det som skapar 
olyckor är raka 
sträckor, trötta 
förare, lite trafik 
och då är det 
lättare att köra 
snabbare. 

Påverka 
trafikanternas 
beteende, kanske 
via media. 

Mycket problem med 
vilolyckorna. 
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5

Hur ser väderförhållandena ut 
i ditt driftområde, finns det 
specifika områden/punkter 
med särskilda problem? 
(Mycket nederbörd, halka 
osv.)

Olika kilmatzoner finns även 
på Gotland. Snö kommer i de 
höglänta områden.

Nord upplandskusten, snöbyar 
från östersjön. Mer snö i 
Östhammar och norra delen av 
Uppland. Gäller även Tierps 
området och norra Roslagen.

På E4:an Vårbybacken och 
Masmobacken, problem med 
långttradare som sitter fast. 
Folk kör för fort vid dåligt väder. 

varierande 
väderförhållanden. Ibland 
drabbas de kustnära 
områdena. Ingen speciell 
punkt.

Inget speciellt 
väderförhållande

6

Finns det 
väderscenarios/väglag som i 
branschen upplevs som svåra 
att hantera, finns det problem 
med att uppnå rätt kvalitet och 
uppställda gränsvärden?

Ja, problem med isbark. Det 
blir is på vägen. Vi använder 
inte salt. Av  miljöskäl är 
Gotland saltfritt.

Om det är snöstorm, det kommer 
mer snöbyar här än i övriga 
Sverige. Nej. 

Ja, det kommer t.ex. stor 
mängd snö och det är 
mycket trafik. Trafikmängden 
i kominationen med mycket 
snö gör det problematiskt.

Halkan, vi saltar inte på 
Gotland.

7

Vilka väderscenarios/väglag 
ser du som farligast/ställer till 
störst problem (is, snö, vatten, 
vind mm.)?

Blöt snöt i samband med stark 
vind.

Om det snöar mycket blir det vårt 
med att hålla åtgärdstiderna för 
saltning och plogning. 
Trafikfarligast är halkan, vid 
snabba omslag. Is och snö.

När det kommer regn på 
kalla vägar. Då blir det stopp 
överall. Det är svarthalkan

8

Hur ser du på olyckorna som 
sker i ditt område? (få, många, 
normalt, utveckling över tid 
osv.) normalt

Det har gått ned med antalet 
olyckor. Många. 

Vintertid är inte lika många 
olyckor som är lika allvarliga 
som olyckor som sker 
sommartid. Man kör 
snabbare på sommaren, 
vilket leder till farligare 
olyckor. Motorcyklister 
betydligt många trafikolyckor. Vet ej

8.a

Vart sker olyckorna? 
(korsning, vägsträcka, 
samhällen osv.) vet ej Vänstersvängar på landsvägar.

På Essingleden, E4:an mellan 
Hallunda och Moraberg. På 
motorvägen.

Utanför samhällen som 
tillåter hög hastighet. Vet ej

8.b

När sker olyckorna? (tid på 
dygn, tid på året, är någon tid 
eller årstid överrepresenterad)

på sommaren är det fler som 
kör på ön. Vintern är det 
sämre väglag, så det är lika 
mycket på sommar och vinter.

Vid rusningstrafik, morgon och 
kväll.

Dygnet runt, känslan av att det 
är mer på vintern. 

Det är varierande, det är 
jämnt utspritt. Det händer 
även olyckor på nätterna 
trots att få kör då, det är 
alkohol och andra droger 
som ligger bakom olyckorna.

Avkörningar vintertid. Men 
de allvarligaste olyckorna är 
under sommaren under 
barmarkstid. Man kör fortare 
då och det är mer trafik. 

Region: Stockholm
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8.c

Vilken typ av olyckor sker, är 
någon kategori 
överrepresenterad? 
(fotgängare, bilist, cyklist 
osv.) Singelolyckor Vet ej

Bilister emellan och 
singelolyckor

Motorcyklister är 
överrepsenterade. Vintertid: 
då är det tunga trafiken 
stoppar trafiken, köbildning 
med mera. 

Det är oftast bilister på alla 
vägar, på landsbygden. 

8.d

Vad blir konsekvenserna av 
olyckorna? (personskada, 
egendomsskador, ökade DoU-
insatser, framkomlighet osv.)

Väckräcken och skyltar körs 
ner Allting

kostar pengar, skador på räcke. 
Bro

Man kör in i räcken,det är 
olika konsekvenser.

Begränsad framkomlighet. 
Om det är personskador och 
dödsfall är det allvarligare.

9

Vad skulle du säga om 
olyckornas koppling till 
väderförhållandena rent 
generellt? (Finns det vissa 
väderförhållanden som ger 
upphov till fler olyckor än 
andra, beror olyckorna mer på 
vägens standard än på vädret 
som sådant, är det helt och 
hållet trafikanternas beteende 
som gör att olyckor sker?)

Halkan orsakar fler olyckor. 
Den enskilde beteendes är 
också avgörande.

Trafikanternas beteende styr. På 
vintern blir mer vajar/räcken 
skador. Folk kör alldeles för fort 
vid vinterlaget. Brist på beteende!

Mest trafikanternas fel. En del 
är säkert kopplat till vädret. 
Man bör vara uppmärksam på 
väderförhållanden!

Sommarväg är farligaste 
olyckor, olyckorna är inte 
kopplade till vinterväglaget. 
Det största bekymret är 
trafikanternas beteende 
under sommaren. 

Vid halka är det en 
kombination, att man kör fort 
och att vi inte saltar. Annars 
har vi bra vägar. Ibland kan 
det bli vattenplaning vilket är 
problematiskt. Det är 
trafikanternas ansvar, men 
kan inte blint skylla på 
trafikanten för väglaget kan 
vara lurigt.

10

Kan du identifiera specifika 
platser/sträckor där 
väder/väglagsproblemen är 
särskilt stora? (Specificera 
platserna så noggrant det går, 
exempelvis närhet till vilken 
VVIS-station, vilket 
vägnummer, vad heter platsen 
eller mellan vilka platser osv.)

Hamnbacken, på väg 148. 
Problem, det är brant backe, 
allt gods kommer med 
båtarna. Om gods kommer på 
tvären så stoppar den upp all 
trafik. Svårare framkomlighet 
vid snö. 

E4:an Uppsala-Knivsta. Det är 
extremt mycket trafik. 
Vägstandarden är bra, men när 
det blåser och när det är halt 
händer det mycket olyckor. Sladd 
vanligt här. Lokal halka på gärden 
är delvis bakgrunden. 

Finns inga speciella sträckor. 
Olyckorna på E4:an beror på 
hastigheten inte på vädret!

Det är jämnt utspritt. Det 
finns inga sådan sträckor. 
Allvarliga problem med 
Salems trafikplats, både 
sommar och vintertid. Har 
man en väg en 70 000 
fordon. Och Vårby backe. 
Men detta ligger utanför.  Ju 
färre bilar man har, desto 
mindre olyckor. 

Nej, Inte direkt. Möjlighetvis 
korsningen vid väg 141 och 
562, där går vi in och sandar 
mycket. Korsningen mellan 
534 och 553 sandar vi  
också lite mer.

10.a

Vilka väglag bedömer du är 
problematiska på dessa 
specifika platser? (se xl-lista).

Det är kraftigt snöfall och 
underkylt regn. När vi får 
drivbildning av snö. Det är lite 
överallt.

När det snöar och när det blåser. 
Svårt att få en halkfri väg. Nej se ovan
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11

Kan du identifiera specifika 
platser/sträckor som är 
särskilt olycksdrabbade? 
(Specificera platserna så 
noggrant det går och på 
samma sätt som fråga 10) Nej

E4:an Uppsala-Knivsta. På 
landsvägar när man ska svänga 
vänster. Väg 272 korset mellan 
626 och 630, här händer det 
mycket olyckor. När man ska 
svänga vänster från korset. 
Olyckor sker här varannan vecka. 

På Essingleden, E4:an mellan 
Hallunda och Moraberg. På 
motorvägen. Här sker de flesta 
olyckor.

Stora genomfartsvägarna: 
E4:an, vägar som har över 
40 000 fordon.

Nej, korsningen vid väg 141 
och 562, där går vi in och 
sandar mycket. Korsningen 
mellan 534 och 553 sandar 
vi lite mer.

11.a
Vad är problemet för de olika 
platserna? se ovan. se ovan

Man kör för fort, drogade 
förare.

Fråga 11 är det mycket 
fordon! Halkan

12

Finns det samband mellan de 
olika platserna i fråga 10 och 
11. Går det att se att olyckor 
sker på grund av 
väderförhållanden?

E4:an är mycket beroende på 
väderförhållanden. Korset spelar 
ingen roll vad det är för årstid. nej Vet ej

13

Tror du att ett system för lokal 
styrning av högsta tillåtna 
hastighetsbegränsning eller 
lokal varning beroende på 
förhållandena skulle kunna 
förbättra trafiksäkerheten?

Nej! Man kan inte hastigheten 
pga att folk inte kommer upp 
på backen.  Inte bra annars 
fråntar ansvaret från föraren 
genom, att styra det!

Ja, på sträckan E4 Uppsala-
Knivsta. På landsvägen är det 
svårare, om det är ett extremt kors 
så borde man göra en åtgärd så 
att man bygger bort det.

Tveksamt. Om sätter 70 så kör 
folk 90. Tror inte på ett sådant. 
Övervakning av fartkameror 
istället. Kör själv på 
Essingeleden dagligen så ser 
man att folk kör fort.

Nej, det kan skapa motsatt 
effekt. Vi klarar inte av att 
skapa ett säkert system. 
Skapa olyckorna. Man borde 
istället utbilda människor i 
hur man ska köra och sänka 
hastigheten. Ja

13.a

Känner du att det är någon 
specifik plats som vi pratat 
om där denna typ av åtgärd 
skulle lämpa sig extra väl? Nej! se ovan Nej!

Nej! Kommer man utanför 
sthlm så håller de flesta 
hastigheten, inne i sthlm så 
kör folk snabbare. 

Nej inte i mitt område, men 
kanske i Norra Gotland. 

14

Tror du att ett områdessystem 
för styrning av högsta tillåtna 
hastighetsbegränsning eller 
varning beroende på 
förhållandena skulle kunna 
förbättra trafiksäkerheten? 
Skyltar i ett större område 
förändras samordnat för att ge 
budskap utifrån de faktiska 
förhållandena.

De ska man ta hela ön, man 
sänker hastigheten för hela 
Gotland vintertid. Ja! Ja! Ja kanske det!

Nej, man ska utbilda 
hastigheter istället! 
Bevakning bättre! Och 
informera om vilka som kör 
fast! Det finns bra med 
kameror i mitt driftområde. 

Nej, vi har för lite trafik, 
kanske under 3 veckor i juli. 
Men lite överambtiöst att 
sasa på ett sådant system 
för en 3 veckorstid.

14.a
Skulle denna typ av system 
lämpa sig i ditt driftområde? se ovan. Ja, på E6:an.

Ja men framförallt de 
högtrafikerade vägarna. 

Nej! Vi har försökt i Täby-
Roslagen. De sträckor 
fungerar bra. Nej
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15

Vilka skulle 
fördelarna/nackdelarna vara 
med de typer av system som 
diskuterats ovan? (Förändring 
av hastighetsbegränsning 
men även varningssystem)

Det är fel att ha system, det är 
bilistens eget ansvar att köra 
vad väglaget säger.

Fördelar: man ska använda när 
det är motiverat Inga nackdelar! 
Det ska vara genomarbetat. Nackdelar: efterlevnad är dålig. 

Fördelar: folk förstår att det 
är vinter, man ska köra på ett 
annat sätt. Nackdelar: folk 
anspassar sig inte.

Trafikanterna tycker att det 
är svårt att följa fasta skyltar 
än variabelhastighet. Det blir 
bara löjligt att sätta upp detta 
i Gotland eftersom vi  har så 
lite trafik.

16
Övriga tankar kring väglag, 
väder och olyckor

Tendensen är att man tar ifrån 
bilisten ansvar! Det är fel. 

Föraren är ansvarig alltid. 
Anpassa sig efter hastigheten. 
Mycker information behövs. 
Plogbilar och vägarbetare är en 
utsatt grupp, det borde vara ett 
tyst dygn för alla vägarbetare. Det 
dör många vägarbetare!

Viktigt att satsa på få folk 
nyktra i trafiken. Utbilda 
människor i vilket beteende 
man ska ha i trafiken. 

Mycket fokus på vintern!  När 
samma olyckor sker 
sommartid så får man inte 
någon reaktion. Det har blivit 
en sanning att under vintern 
sker fler olyckor, men så är 
det inte. Det är förarens 
inställning  som styr 
olyckorna. 

Det sker nästan inga olyckor 
på Gotland. 
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5

Hur ser 
väderförhållandena ut i 
ditt driftområde, finns 
det specifika 
områden/punkter med 
särskilda problem? 
(Mycket nederbörd, 
halka osv.)

småländska 
höglandet 
utmärker sig, 
vid snö vintern

Vägar i 
nordsydlig 
riktning, vintern

snö och 
snödrev

generellt vinter 
snö och halka

vetlanda: inga 
stora problem 
någon backe 
Gislaved: inga 
stora problem 
inga 
olycksdrabbade
. Vetlanda mer 
vinter, gislaved 
mer varierande.

nej inga 
specifika 
punkter, men 
mer gennerella 
problem finns

ostvind 
drevproblem. 
Vvis-station 
täcker inte allt 
man behöver

nej inte direkt, 
översvämningar 
väster om 
värnamo

skogenslän, lite 
översvämning, 
inga stora 
väderrelaterade
problem

6

Finns det 
väderscenarios/väglag 
som i branschen 
upplevs som svåra att 
hantera, finns det 
problem med att uppnå 
rätt kvalitet och 
uppställda 
gränsvärden?

Inga större 
problem

vintern snö och 
blåst vintern går inte

nej, fok tar inte 
hänsyn till 
väglaget

de krav vi har 
klaras av.

det kan det 
vara, svårt att 
klara av snö 
drev. Andra 
körfältet k2 
omöjligt att hålla 
rent.

ja det är det, 
men ändå 

nej inte direkt, 
trafikökning vif 
värnamo 
senaste åren

ihållande snöfall 
kan ställa något 
problem, men 
inga bekymmer

7

Vilka 
väderscenarios/väglag 
ser du som 
farligast/ställer till 
störst problem (is, snö, 
vatten, vind mm.)?

underkylt regn, 
några gånger 
per säsong.

snö blåst, 
vatten(översvä
mningar) snö + vind

snö och 
snödrev snö, is

farligast 
svarthalkan 
underkylt regn, 
våt vägbana 
fryser. Relevant 
information från 
vvis o smhi

påfrysning på 
våt 
vägbana,snödre
ven svart halkan

halkan svart 
halka

svarthalkan, 
ihållande 
snöfallen

8

Hur ser du på olyckorna 
som sker i ditt område? 
(få, många, normalt, 
utveckling över tid 
osv.) normalt, 

inget speciellt 
olycksdrabbat 
område, i viss 
mån e65.

normalt, tunga 
trafiken via 
ystad tiden och 
närmastavägen, 
kostar det 
pengar att köra 
på e-vägar, 
men ej på andra 
vägar. följt trenden

ingen lång 
erfarenhet

denna vintern få 
olyckor, 
skötseln 
lyckades väl, 
bättre 
vinternbilist.

följer den 
vanliga trenden.

minskning av 
allvarliga 
olyckor

ingen aning, 
men troligen 
likvärdigt

ingen större 
skillnad

Region: Syd
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8.a

Vart sker olyckorna? 
(korsning, vägsträcka, 
samhällen osv.)

ingen kunskap, 
2+1 vägar 
(trafiksäkerhetsi
ngenjör) E65:an 

öpnna ytorna, 
längs med stora 
vägar

korsningar, 
avåkning i 
kurvor

på körning, 
räcken längs 
med vägarna

dåligt med 
rapporter om 
olyckor, spridda 
på området

vintern - 
lastbilar kör av 
vägen pga 
dåliga däck i 
längs med 
vägarna. Övrigt 
ingen känsla

mittvajer 
olyckor på 
vägsträckor 1 
vart femte dag

ingen 
uppfattning

inget svar, 
mycket singel

8.b

När sker olyckorna? (tid 
på dygn, tid på året, är 
någon tid eller årstid 
överrepresenterad)

vintern 
avåkningar, 

vintern och 
rusningstrafik, 
morgonen

turtätheten på 
båtarna

trafiken på 
morgonen, 
under året ökar 
befolkningen 
från 20000 på 
vintern till över 
200000 på 
sommaren

ingen 
erfarenhet

vintern går lite 
för fort ingen uttalande 

vinter o 
sommar, 
storhelger, 
mycket snö 
men ej allvarliga

lite mer på 
vintern, men 
rätt jämfördelat 
över året.

vintern, morgon 
kväll.

8.c

Vilken typ av olyckor 
sker, är någon kategori 
överrepresenterad? 
(fotgängare, bilist, 
cyklist osv.)

bilist, 
singelolyckor bilister bilisten bilisterna

singel olyckor 
med bil inget speciellt ingen aning

mc -olyckor + 
bilar ingen aning bilster

8.d

Vad blir 
konsekvenserna av 
olyckorna? 
(personskada, 
egendomsskador, 
ökade DoU-insatser, 
framkomlighet osv.)

ingen aning 
(johan Svante)

dou, 
framkomlighet, 
mest plåtskador

framkomlighete
n plåtskador egendomskador ökade DoU

framkomligt, 
svårt att göra 
driftåtgärder på 
1+2. vägar.

framkomlighets
problem, dou

egendomsskad
or, 
framkomlighet 
dou

egomsskador, 
skador på 
vägkant främst 
lastbilar.
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9

Vad skulle du säga om 
olyckornas koppling till 
väderförhållandena rent 
generellt? (Finns det 
vissa väderförhållanden 
som ger upphov till fler 
olyckor än andra, beror 
olyckorna mer på 
vägens standard än på 
vädret som sådant, är 
det helt och hållet 
trafikanternas beteende 
som gör att olyckor 
sker?)

beteendet, 
bilister kör för 
fort.

viss koppling till 
väder

vädret är den 
stora delvis jo

trafikantens 
beteende. svårt att säga, 

väderförhålland
e ställer visst 
problem inget tydluigt

väde o olyckpor 
finns en 
koppling

10

Kan du identifiera 
specifika 
platser/sträckor där 
väder/väglagsprobleme
n är särskilt stora? 
(Specificera platserna 
så noggrant det går, 
exempelvis närhet till 
vilken VVIS-station, 
vilket vägnummer, vad 
heter platsen eller 
mellan vilka platser 
osv.)

23 norr om 
nottebäck- 
korsningen 31. 
25 hovmantorp

E65:an, 101:an 
anderslöv 
mossby, 744, 
749, 739, 745, 
746,743, ner 
mot höllviken 
trelleborg- 612, 
519, 517, 516.

Väg 13 o 19 ,  
19, mellan 
ystad och 
tomellia i någon 
backe, väg 13, 
väg 11 väster 
om Gärdenäs.

943 mörbylånga 
-färjestaden, 
136 glömminge, 
136 vikleby, 925 
sandby 
hultestad (östra 
sidan), södra 
öland,   

väg 40 mot 
ankrum 
(vimmerby och 
ankrasrum), 
halkolyckor, 
system mellan 
dammar och 
sjöar vid 
långsjön.

Vetlandaområd
et 31 norr om 
ekenäs sjön 
korsning 31 och 
32, söder om 
detta en backe, 
speciellt tunga 
trafiken.  899 
från vetlanda till 
pauliström, 
väldiga backar.

e6 
heladriftområdet
: norr om 
vellinge, 
Almarp,  mellan 
flädie och 
borgeby. E65 : 
öppna ytorna 
(mellan oxie 
och svedala)

e22 vid Lösen - 
öppna fält, vvis 
saknas på 
sträckan. R27 
ronneby-växjö, 
sidofarligheter 
omskyltat till 80

27 storån 
forseda, 
översvämninge
n.

v27 söder o 
tingsryd en del 
olyckor, 
spårighet - 
svårghet att få 
rent.

10.a

Vilka väglag bedömer 
du är problematiska på 
dessa specifika 
platser? (se xl-lista).

snö och kyla 
(norr om väg 
23) snö och vind

halka,mängd 
snö

drivbegägen, 
snödrev, isbildning

svarthalkan och 
pågående 
snöfall

snödrev oc 
halka snödrev -
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11

Kan du identifiera 
specifika 
platser/sträckor som är 
särskilt 
olycksdrabbade? 
(Specificera platserna 
så noggrant det går och 
på samma sätt som 
fråga 10)

 se ovan, men 
ändå inte mer 
olyckor

ystad-rydsgård 
e65. inga direkta se ovan -

inga 
olycksplatser, 

dålig koll på 
olyckor

olycksutredare 
kan detta bättre har ingen aning

v27 söder o 
tingsryd en del 
olyckor, 
spårighet - 
svårghet att få 
rent.

11.a
Vad är problemet för de 
olika platserna? halka

snö och vind, 
framkomlighets
problem

snön fastnar på 
dessa paltser o 
TRV hinner ej få 
bort den. se ovan se ovan se ovan - - se ovan

12

Finns det samband 
mellan de olika 
platserna i fråga 10 och 
11. Går det att se att 
olyckor sker på grund 
av väderförhållanden? nja - - se ovan - nja - -

13

Tror du att ett system 
för lokal styrning av 
högsta tillåtna 
hastighetsbegränsning 
eller lokal varning 
beroende på 
förhållandena skulle 
kunna förbättra 
trafiksäkerheten?

viltolyckor, svårt 
att hitta tydlig 
gräns för att 
sänka hastighet nej

styra den tunga 
trafiken. nej ja

ja det tror jag, 
genom att 
ställa.Problem 
med driften av 
skötsel av 
vägen.

lokal varning ej 
möjlig.  Stoppa 
lastbilar.

ronneby finns 
det redan, kan 
fungera med 
mer koppling 
mellan bilister . 
Alterntiv för 
jämjö-sträckan.

ja det tror jag, 
men det gäller 
att inte gödsla 
med dem jo det tror ja

13.a

Känner du att det är 
någon specifik plats 
som vi pratat om där 
denna typ av åtgärd 
skulle lämpa sig extra 
väl? nej

nej, men se 
nedan

från 
färjeterminalen 
och eller på 
färjorna nej se oavn

inte speciellt, 
ombyggnad av 
väg nej jämjö

ingen direkt 
plats väg 23
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14

Tror du att ett 
områdessystem för 
styrning av högsta 
tillåtna 
hastighetsbegränsning 
eller varning beroende 
på förhållandena skulle 
kunna förbättra 
trafiksäkerheten? 
Skyltar i ett större 
område förändras 
samordnat för att ge 
budskap utifrån de 
faktiska förhållandena.

borde finns en 
viss koppling, 
trovärdighet

jo det finns 
några få 
tillfällen som det 
som kan vara . 
Vid färjan inte 
släppa igenom 
lastbilar. Bilister 
från 
malmöhållet 
skall inte ge sig 
ut mot 
söderslätt/österl
en nja nej nej ja   

kostnader 
överväger 
nyttan

lite för dyrt oc 
komplicerat vet ej positriv

14.a

Skulle denna typ av 
system lämpa sig i ditt 
driftområde? inte troligen

ja, färjelägena 
och de som 
kommer från 
Malmöhållet 
och inte förstår 
att det är 
problem med 
fykande snö.

man kanske 
skall hitta de 
individer nej nja nej nej nej

ja det tror ja, 
men troligen 

15

Vilka skulle 
fördelarna/nackdelarna 
vara med de typer av 
system som diskuterats 
ovan? (Förändring av 
hastighetsbegränsning 
men även 
varningssystem) -

slippa en 
massa bilister 
stående på 
vägen och 
blokerar 
snöröjningen

minska 
blockeringar i 
trafiksystemet -

fördel: färsk 
information, 
drifthänseende 
måste fungera

trafiken luras ut 
på felväg under 
vintern speciellt 
lastbilstrafiken.

tror att det blir 
för dyrt och 
innefektivt -

inte fungerar , 
handpåläggning
.

16

Övriga tankar kring 
väglag, väder och 
olyckor - inga mer.

den tunga 
trafiken, bra  vägnät

var man skall 
sätta in 
insaterna, inte  

Komma åt den 
svarta halkan, 
genom 
friktionsindikato
rer eller 
saltmängd på 
vägbanan. nej inga
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Svar 1-9

5

Hur ser 
väderförhållandena 
ut i ditt driftområde, 
finns det specifika 
områden/punkter 
med särskilda 
problem? (Mycket 
nederbörd, halka 
osv.)

Det är olika från år 
till år. Snödrivor är 
ett stort problem. 
Stora vallar av snö 
bildas när snön 
blåser till vägarna

Snödrivor i 
sydöstra delen av 
Falköping, men 
även i den 
sydvästra delen.

Höjdlägen, mer 
snö. Halka på ett 
antal ställen

snabba omslag 
från kall till varm. 

Inte så farligt. Lite 
problem med 
halkan norr om 
Jönkile. 

Snödrivor.  Ett 
område som är 
speciellt utsatt är 
en Backe i 
Bratteröd på väg 
44, -det blir stopp i 
backen. Kanske ej 
pga vädret, -
lastbilarna är dåligt 
utrustade. Blöt snö

Halka och 
nederbörd. Backen 
i simlångsdalen på 
väg 25 är 
problematisk. 
Lastbilar har inte 
riktiga däck och rätt 
utrustning.

Likartat i området, 
men mer snö på 
det höglänta 
området.

6

Finns det 
väderscenarios/vägla
g som i branschen 
upplevs som svåra 
att hantera, finns det 
problem med att 
uppnå rätt kvalitet 
och uppställda 
gränsvärden?

Beros på vilka 
system man väljer, 
man kan få olika 
problem.

Nja, Vättersnö och 
Vänernsö kan vara 
problematiska. Snö 
som blåser från 
Vänern och Vättern 
in på vägarna. Blöt snö 

Problem med 
extremt kalla 
perioder, när inte 
saltet verkar. 
Nordostligvind gör 
det mycket halt.

Underkylt regn och 
drivsnö är 
problematiskt.

Ja, vid isregn, när 
regnet övergår till 
is.

Omslag från kallat 
till varmt, samt 
regn

underkylt regn, 
regn kall körbana

Vid långvarig kyla. 
Regn och blöt snö

7

Vilka 
väderscenarios/vägla
g ser du som 
farligast/ställer till 
störst problem (is, 
snö, vatten, vind 
mm.)?

Svart halka som 
inte syns. Den ser 
folk inte. Det är 
vanligast på 
hösten, men kan 
skilja sig från år till 
år. Snö

Blöt snö, underkylt 
regn på kall väg

Maktlöshet när 
man inte kan salta. Ishalka, svarthalka

svarthalkan som 
kan vara lokal och 
på så sätt lura

kraftig regn och 
vattenplaning är ett 
stort problem. Våra 
beläggningar är 
inte helt släta.

Den långvariga 
kylan och regnet 
samt blöt snö. Man 
kan inte garantera 
att det är halkfritt 
bara för att man 
har saltat. Regnet 
lakar ut saltet. Ju 
längre norrut i 
värmland, desto 
kallare blir det.

Region:Väst
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8

Hur ser du på 
olyckorna som sker i 
ditt område? (få, 
många, normalt, 
utveckling över tid 
osv.)

Det sker mycket 
olyckor i 
Skaraberg. Annars 
är känslan av att 
det är få olyckor. 
Svårt att göra en 
genrell bedömning.

I år har det varit 
mycket olyckor.  
Orsaken är inte 
väglaget, utan 
föraren som gör 
misstag, för trött 
osv. 

Sker inte så många 
olyckor. Föraren är 
viktig.  Avåkningar 
och att man kör in 
räckena är vanliga. Normalt normalt

Många olyckor på 
E6:an. Vi ligger 
mellan Göteborg 
och Malmö som 
innebär stora 
trafikflöden. normalt

8.a

Vart sker olyckorna? 
(korsning, 
vägsträcka, 
samhällen osv.)

Olyckorna sker på 
olika ställen, 
blandat.

Singelolyckor på 
landsväg (tror han)

Olyckorna händer 
på E6:an. Hade 50 
vajar, -
påkörningarar 
Junskile-
Sunnesund

Mest på 
motorvägen, 
föraren somnar 
osv.

Vid omkörningar, 
både på motorväg 
och landsväg

de senaste åren 
har dödsolyckor 
skett inom 
tätbebyggt område.

på snabba vägnät, 
dv motorväg med 
hastighetsbegränsn
ing 110km/h

i kurvor, på 
landsväg och 
motorväg

8.b

När sker olyckorna? 
(tid på dygn, tid på 
året, är någon tid 
eller årstid 
överrepresenterad)

Olika. Utifrån ett 
driftområde är det 
svårt att säga när 
olyckorna sker. 
Oftast skyller man 
på halkan. I fjol 
hade vi nästan inga 
olyckor.

Det har varit en del 
på vintern. 
Egentligen har det 
inte berott på 
väglaget. Vissa fall 
för höghastighet, 
men även flera 
självmord. Nätterna.

Vintern speciellt, 
men annars alla 
tider Vet ej. Olika nattetid

Det är lite lugnare 
under sommaren. 
Vid vinterväglag är 
det lite 
problematiskt. 
Dock kör många 
försiktigt vid 
snöväder. mest vintertid

8.c

Vilken typ av olyckor 
sker, är någon 
kategori 
överrepresenterad? 
(fotgängare, bilist, 
cyklist osv.) Blandat.

Det har varit väldigt 
få 
fotgängarolyckor. 
Singelolyckor med 
bil är vanligast.

Bilister och lastbilar 
kör av vägen

Vi har 
olycksstatistik som 
visar detta. Vet ej. Nej bilister

vet ej. Kanske är 
det olyckor med 
tungtrafik. bilister

8.d

Vad blir 
konsekvenserna av 
olyckorna? 
(personskada, 
egendomsskador, 
ökade DoU-insatser, 
framkomlighet osv.)

Vid större olyckor 
blir det 
framkomlighetspro
blem

Analys görs av 
varje olycka. Man 
brukar sätta in 
åtgärder efter varje 
olycka. vet ej. 

Framkomligheten 
påverkas. Vi tittar 
på vad som hänt 
och vad man skulle 
göra annorlunda.



Bilaga: Sammanställning på frågenivå, Region Väst

9

Vad skulle du säga 
om olyckornas 
koppling till 
väderförhållandena 
rent generellt? (Finns 
det vissa 
väderförhållanden 
som ger upphov till 
fler olyckor än andra, 
beror olyckorna mer 
på vägens standard 
än på vädret som 
sådant, är det helt 
och hållet 
trafikanternas 
beteende som gör att 
olyckor sker?)

Trafikanternas 
beteende är 
avgörande.

En kombination av 
allt och hög 
hastighet.

Ja. Trafikanternas 
beteende, man 
anpassar inte 
hastigheten. 

Det är framförallt 
på vintern som 
kopplingen är 
tydlig. Folk kör 
alldelses för fort på 
nätterna.

Olyckorna är 
främst kopplade till 
beteende.

bättre standard på 
vägen, -för kurvigt 
på vissa ställen. 
Det är 
trafikanternas 
beteende som är 
orsaken. 
Trafikanterna 
anpassar sig inte 
alltid till vädret och 
väglaget.

10

Kan du identifiera 
specifika 
platser/sträckor där 
väder/väglagsproble
men är särskilt 
stora? (Specificera 
platserna så 
noggrant det går, 
exempelvis närhet till 
vilken VVIS-station, 
vilket vägnummer, 
vad heter platsen 
eller mellan vilka 
platser osv.)

E20 är mycket 
olycksdrabbad, 
sträckan mellan 
Götene och 
Örebrolänsgräns. 
Det sker olyckor 
överallt på 
sträckan. Väg 49 
var mycket 
olucksdrabbad för 
ett par år sedan. 
En del olyckor sker 
på E20 vid 
Mariestad. Det är 
framförallt 
avåkningar.

Nej. Det är utspritt 
på vägarna.

1) PÅ E18 mellan 
Karlskoga och 
Kristinehamn. 
Backig, mer snö än 
på andra områden. 
VVIS Station, är 
Rikskärn. 2) 
Riksväg 63, från 
Torsberg till 
längränserna till 
regionen. 3) 
Riksväg 63 mellan 
Filipstad-Bratsfors. 
4) Riksväg 62 
sträckan Munkfors-
Råda

Olyckor är jämnt 
fördelade på hela 
sträckan, inte 
knuten till en 
särskild plats.

Inte så många 
olyckor. Men mest i 
backar. Norr om 
Stenugnsund, norr 
om Jämkile har 
det skett en del 
olyckor.  Utländska 
långtradare har 
dåliga däck och 
ibland fel fordon.

Det är olika. Det 
finns problem med 
broar, tex. 
Stallbackabron på 
väg 44, där 
väglaget kan vara 
problemet. 

Väg 40, 
Landvetters 
flygplats Bolleby, 
väg 190 -norra 
delen av Allingsås 
mot Sollebrunn.

Nej.  På sträckan 
Getinge-
Hallandsås är 
olyckorna jämnt 
fördelade. Det rör 
sig om många 
avåkningar.

väg 61 norr om 
Åmotfors- bykurvan 
(norra by). Där sker 
det flest olyckor. 
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10.a

Vilka väglag bedömer 
du är problematiska 
på dessa specifika 
platser? (se xl-lista).

Inget speciellt 
väglag. Men vid 
snö är vanligt. Snöfall

Snö, nederbörd, 
stark kyla och 
omslag.

Finns inga spefika 
platser som går att 
peka ut.

Ishalka, svarthalka 
och när det blåser i 
sidled Väderomslag

Kraftigt regn, även 
blöt snö.

vid snö, 
vinterväglag, vitt 
snöfall. 

11

Kan du identifiera 
specifika 
platser/sträckor som 
är särskilt 
olycksdrabbade? 
(Specificera 
platserna så 
noggrant det går och 
på samma sätt som 
fråga 10) Se svar på fråga 10

Väg E20-söder om 
Vara, mellan Skara 
och Lundsbrunn. 
Men även väg 44 
och väg 49. De ovannämnda Stallbackabron

väg 190, mellan 
Olofstorp och väg 
45. nej.

11.a
Vad är problemet för 
de olika platserna?

Trafikmängd. Men 
även dålig standard 
på vägen (för smal)

En stor del av 
olyckorna sker pga 
snöfall

Det är oftast 
nattkörning. 
Vägarna har ej 
separerat mitträcke 
med mycket trafik.

skarp kurva, 
olyckor sker även 
sommartid, men 
mest vintertid. 

12

Finns det samband 
mellan de olika 
platserna i fråga 10 
och 11. Går det att se 
att olyckor sker på 
grund av 
väderförhållanden?

Nej det går inte att 
direkt se att olyckor 
sker pga 
väderförhållanden. 
Snön kan man se, 
men man 
upptäcker inte 
halkan på samma 
sätt. Nej inget samband.

Relaterat till 
trafikanternas 
beteende. Man är 
bortskämt med bra 
väglag året om.

Väg 40 är 
halkrelaterat. Väg 
190, -man kör för 
fort på vägen. ja

13

Tror du att ett system 
för lokal styrning av 
högsta tillåtna 
hastighetsbegränsni
ng eller lokal varning 
beroende på 
förhållandena skulle 
kunna förbättra 
trafiksäkerheten?

Ja, man måste 
dock vara tydlig när 
man styr 
hastigheten så att 
den är trovärdig. 
Det ska vara 
relevant hastighet 
för vägen.

Nej. Det är inte bra. 
Man kan bygga 
bort problemen 
med bättre 
standard på vägen. Ja. 

Digitala 
varningsskyltar är 
bra. Tror dock inte 
på 
hastighetsbegränsn
ingar. Dålig 
erfarenhet av detta.

JA. Finns redan på 
E:6 från Kungälv-
Göteborg. Väg 168 
Mastrandsvägen 
fungerar mycket 
bra, det ska finnas 
ett fåtal för att man 
ska hänsyn till 
dessa.

Ja.Vi har varning 
för vind just nu. Ja.

Ja, om det sköts 
på rätt sätt. Vi har 
redan detta.

Ja, man kan t.ex. 
ändra hastigheten 
från 90 till 60 vilket 
är mycket bra.
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13.a

Känner du att det är 
någon specifik plats 
som vi pratat om där 
denna typ av åtgärd 
skulle lämpa sig 
extra väl?

Ja, Halland lämpar 
sig bra.  E20 vid 
Hova, där väg 26 
går in. Även i 
Götene. Egentligen 
i Götene till 
Örebrolänsgräns. 
Den norra delen av 
E20 eftersom den 
är mer backig. Nej

Ja på E18 kan man 
sänka hastigheten 
vid besvärligt 
väder. Nja. 

Det finns det 
säkert. Alla vill ha 
30 km utanför sitt 
hus. Stallbackabron

På sträckan 
flygplatsen och 
Bolleby.

Nej. Kanske på 
E6:an? Önskvärt är 
att dela upp 
styrningen i kortare 
sträckor. Det ska 
vara en lokal 
styrning. Om det är 
ett område som 
t.ex. är saltat så 
behöver man inte 
begränsa 
hastigheten. 

alla större vägar, 
klass2-klass3 
vägar är lämpliga.

14

Tror du att ett 
områdessystem för 
styrning av högsta 
tillåtna 
hastighetsbegränsni
ng eller varning 
beroende på 
förhållandena skulle 
kunna förbättra 
trafiksäkerheten? 
Skyltar i ett större 
område förändras 
samordnat för att ge 
budskap utifrån de 
faktiska 
förhållandena.

Ja. Men svårt att 
veta effekten. 
Kanske bra på E20 
och väg 26. Ja Ja. 

Tror inte på 
hastighetsgränser. 
Vägen styr 
hastigheten. Mer 
pengar bör satsas 
på att utbilda 
föraren att bete sig 
rätt i trafiken.

Ja, kanske med 
rätt utformning. 
Folk kör som de 
vill! Ja. ja. Sträckor-stråk

14.a

Skulle denna typ av 
system lämpa sig i 
ditt driftområde?

Ja, effekterna är 
intressanta.

Ja på E20, väg 49, 
väg 44, väg 47 och 
väg 184. 

På delsträckor, kan 
man peka ut vissa 
områden med ett 
sådant system. Ja, på E6:an.

Det är tillräckligt 
som det är. Man 
behöver inte 
åtgärda allt. 

Ja. På den 
höglänta terrängen 
på väg 40. ja på E6:an. ja väg 61
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15

Vilka skulle 
fördelarna/nackdelar
na vara med de typer 
av system som 
diskuterats ovan? 
(Förändring av 
hastighetsbegränsni
ng men även 
varningssystem)

Fördelarna är att 
folk är 
uppmärksamma på 
problem. 
Nackdelarna är det 
är ett dyrt system.

Fördelar: ökar 
trafiksäkerheten 
förhoppningsvis. 
Men det ska vara 
motiverat! Man ska 
titta på väglaget, är 
väglaget bra 
vintertid är det inte 
motiverat med 
sänkt hastighet. 
Negatvit: 
Omotiverat på 
vissa ställen.

Fördelar: Minskar 
riskerna vid farligt 
väglag. Nackdelar: 
Tekniska system 
kan krångla och att 
folk inte tar det på 
allvar.

Fördelar: Ökad 
trafiksäkerhet. 
Nackdelar: 
Investeringskostna
d. Man kan prova 
en viss sträcka 
med styrda 
varningsskyltar och 
sedan jämföra 
olycksresultaten 
med en annan 
sträcka som inte 
har detta. På så 
sätt kan man 
komma fram till hur 
lämpligt systemet 
är.

Fördelar:Laglydiga 
visar hänsyn. 
Nackdelar: För 
många skyltar gör 
att systemet inte 
fungerar.

Nackdelarna är att 
efterlevnaden är 
svår, folk kör som 
de vill. Fördelarna 
är att man får en 
ökad 
trafiksäkerhet. 

Fördelar: Man kan 
ändra hastigheten 
snabbt. Nackdelar: 
Det finns en risk att 
det inte fungerar, 
efterlevnad osv.

Nackdelar är att 
man inte tar 
hänsyn till det 
lokala nätet. 
Kortare sträckor är 
därför lämpligare. 
Fördelar är att det 
finns en möjlighet 
till att påverka 
trafikanternas 
beteende.

nackdelar: tar 
ansvaret från 
bilidten, de tutar 
och kör. Fördelar: 
vi når alla som 
förstår att man inte 
ska köra fort. Det 
är tydligt med 
skyltning. 

16

Övriga tankar kring 
väglag, väder och 
olyckor

Bilföraren måste 
anpassa hastighet 
till vädret. En del 
glömmer bort 
vintern. 

Sladdolyckor, 
avåkningar och 
kökrockar är 
vanligast. Svårt att 
peka ut särskilda 
sträckor. 

Har åtgärdat med 
att reparera 26 ggr 
på en avsmalning 
av en väg (Väg 
1967 i Nödinge). 
Onödigt dyrt med 
renoveringskostnad
er.
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Svar 10-18

5

Hur ser 
väderförhållandena 
ut i ditt driftområde, 
finns det specifika 
områden/punkter 
med särskilda 
problem? (Mycket 
nederbörd, halka 
osv.)

Riksväg 40, öster 
om Ulricehamn. 
Det stiger några 
meter, höjdläget 
gör det kallare. 
Regn Snö i stora backar

Varierande höjd, 
backar. Snö och 
regn. På vissa 
delsträckor snöar 
det medan det 
regnar på andra 
sträckor. Då är det 
svårt att sätta in 
åtärder.

I norra värmland är 
det mycket snö. 
Mycket nederbörd.

Enstaka punkter 
vid kraftigt 
långvarigt regn. 

Kustväder i 
Falkenberg och i 
Hyland 
inlandsklimat. Det 
är mer nederbörd 
snö i Hylte och i 
Falkenberg slask 
och temp kring 
nollgrader.

Södra 
Dalboslätten, när 
det blåsten 
kommer från öst. 
Drivsnö. Ja Ja

6

Finns det 
väderscenarios/vägla
g som i branschen 
upplevs som svåra 
att hantera, finns det 
problem med att 
uppnå rätt kvalitet 
och uppställda 
gränsvärden?

Nej. De som sköter 
riksväg 40 känner 
till problemet.

ja när det snöar 
mycket. Även regn

underkylt regn. 
Lokal drivbildning.

Nja, vet ej. Halkan 
upplevs 
problematiskt 
vintertid. 
Trafikanterna 
upplever halkan 
besvärlig.

underkylt regn, 
vinterväglaget i 
vissa lägen. När 
det är snö och 
regnar.

Ja, i Falkenberg är 
det halka kring 
nollgrader, man 
hinner inte med 
åtgärder. I Hylte 
inte lika stora 
problem, men även 
halka här.

Får vi starka vindar 
från öst i samband 
med nederbörd blir 
det svårt. 
Avstängning av 
E:45 har 
förekommit. 

Under speciella 
förhållanden

Under speciella 
förhållanden

7

Vilka 
väderscenarios/vägla
g ser du som 
farligast/ställer till 
störst problem (is, 
snö, vatten, vind 
mm.)?

Plötslig halka 
upplevs som 
svårast. Man kan 
se snö och är 
lättare att hantera.

snö när det övergår 
till regn

Svarthalkan, den 
fryser i gryningen 
och är svår att 
upptäcka Underkylt regn 

underkylt regn. 
Lokala 
väderförhållanden, 
ofta underkylt regn. 
Det klarar inte våra 
system av. 

Svarthalkan är den 
absolut farligast. 
Snö och backar, 
det är främst 
lastbilar som 
fastnar. För båda 
driftområdena. Drivsnö

Snö, is, vatten, 
vind Snö , vind, vatten

8

Hur ser du på 
olyckorna som sker i 
ditt område? (få, 
många, normalt, 
utveckling över tid 
osv.)

Det har blivit bättre 
med 2 plus 1 
standard på 
vägarna. På väg 27 
och 46 är det inte 
lika problematiskt. 
Normalt antalet 
olyckor.

normalt, enligt 
förväntningarna 

mycket trafik på 
vägarna ger 
olyckor. Normal 
antal

normalt. En sträcka 
norr om Torsby, 
mellan vä sjöfors 
och värne. Det är 
bekymmer 
vintertid.

Mycket 
trafikolyckor 
generellt. 
Trafiksskador på 
räcken mm vanligt. 

Falkenberg E6:an, 
vägar som har 
höga hastigheter 
så sker fler olyckor. 
Normalt! Normalt Normalt Normalt

Region:Väst
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8.a

Vart sker olyckorna? 
(korsning, 
vägsträcka, 
samhällen osv.) överallt

överallt, de flesta 
sker på E6:an vanliga vägar

Många 
omkörningsolyckor 
vad gäller den 
sträckan ovan. 
Annars sker 
olyckor överallt.

Man kör in i 
varandra, den 
upphinnandeolycko
r, kökrockar.

På E6:an. Vägen 
är förlåtande, 
vägens utrustning 
tar hand om bilen, 
dvs räcken mm. Vet ej Vägsträckor Vägsträckor

8.b

När sker olyckorna? 
(tid på dygn, tid på 
året, är någon tid 
eller årstid 
överrepresenterad) överallt vet ej

egentligen sker de 
hela tiden, både 
vinter och sommar, 
men 
vinterolyckorna får 
mer 
uppmärksamhet för 
frågor om underhåll 
av vägar mm dyker 
upp

Vintertid är mer 
överrepresenterad, 
men det även 
olyckor på 
sommaren och 
även på den 
kritiska sträckan 
som nämts ovan.

Rusningstrafik, 
morgon och kväll. 
Det blir stopp i 
trafiken. 

Vintertid vid regn 
och snö. 
Sommartid är det 
regn. När det blir 
mycket vatten på 
vägarna sker det 
mycket olyckor. 
Det sker lika 
många olyckor 
sommartid som 
vintertid. Nej Under hela dygnet Under hela dygnet

8.c

Vilken typ av olyckor 
sker, är någon 
kategori 
överrepresenterad? 
(fotgängare, bilist, 
cyklist osv.) alla typer blandat singelolyckor Bilister, tung trafik

Vet ej, men troligen 
bilister.

På vintern är det 
den tunga trafiken 
som är 
överrepresenterad, 
då det blir stopp. 
Det är ofta den 
tunga trafiken som 
begränsar 
framkomlighet. Den 
snabba trafiken är 
ett  problem i 
övrigt. Bilister Bilister Bilister
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8.d

Vad blir 
konsekvenserna av 
olyckorna? 
(personskada, 
egendomsskador, 
ökade DoU-insatser, 
framkomlighet osv.)

allt som nämns i 
frågan är 
konsekvenserna!

på E6:an är det 
framkomlighetspro
blem

personskador är 
den värsta 
konsekvensen. 
Framkomligheten 
påverkas

Blandat. Även 
dödsolyckor. 

Konsekvenserna är 
köbildning i stor 
Göteborg, man kör 
även på 
vägutrustninhg, 
väganordningar 
generellt blir 
skadade.

Mycket 
egendomskador 
(bilar), 
personskador, 
stora kostnader på 
att reparera räcken 
som skyddar 
trafikanterna. 
Skyddsanordningar 
krävs mycket för att 
arbeta på vägarna, 
både skydd får 
bilist och 
vägarbetare.

Om  det händer på 
E45 blir det 
begränsad 
framkomlighet.

Ökade Dou-insater, 
framkomlighet som 
drar med sig 
egendomsskador, 
ibland även 
personskador

Ökade Dou-insater, 
framkomlighet som 
drar med sig 
egendomsskador, 
ibland även 
personskador

9

Vad skulle du säga 
om olyckornas 
koppling till 
väderförhållandena 
rent generellt? (Finns 
det vissa 
väderförhållanden 
som ger upphov till 
fler olyckor än andra, 
beror olyckorna mer 
på vägens standard 
än på vädret som 
sådant, är det helt 
och hållet 
trafikanternas 
beteende som gör att 
olyckor sker?)

en kombination av 
vägen, väder  och 
chaufförer. Det är 
främst den 
"stressade" 
chaffören gör fler 
olyckor.

vägens standard är 
viktig, men 
trafikanternas 
beteende är 
avgörande

vädret spelar in 
med det är i 
kombination med 
trafikaternas 
beteende

Blandat. Både 
beteende och 
halkan! 

En kombination. 
Den största delen 
av trafikanternas 
beteende. 

Det är ytterst 
trafikantens 
beteende. Regn är 
en stor del av 
olycksorsak. Det 
går inte att åtgärda 
alla olyckor. 

Olyckorna sker 
såväl vintertid som 
sommartid, så det 
är snarare 
trafikanternas 
beteende som är 
orsaken.

Trafikanternas 
beteende som 
oftast i en 
kombination med 
väderförhållandena 
som råder

Trafikanternas 
beteende som 
oftast i en 
kombination med 
väderförhållandena 
som råder
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10

Kan du identifiera 
specifika 
platser/sträckor där 
väder/väglagsproble
men är särskilt 
stora? (Specificera 
platserna så 
noggrant det går, 
exempelvis närhet till 
vilken VVIS-station, 
vilket vägnummer, 
vad heter platsen 
eller mellan vilka 
platser osv.)

Sträcka på riksväg 
40 (väster om 
Ulricehamn, -en 
vanlig väg utan 
mötesseparering, 
den är på gång). 
Problem öster om 
Ulricehamn vid snö 
och halka. Väg 27 
olyckor med vilt.

väg 153 mellan 
Varberg och 
Ullared i en backe, 
framkomlighetspro
blem vid snöfall. 
Väg 41 mellan 
Kinna och Varberg, 
delar av sträckan 
har en smal sektion 
och vägens 
standard är inte i 
bra skick vilket 
försämrar 
framkomligheten.V
äg 156 mellan 
Hällinge och 
Skene, mycket 
pendeltrafik på 
vägen och 
begränsad 
framkomlighet 
leder till olyckor.

väg 180 från Borås 
till Hedared, -
mycket stopp  i 
trafiken, begränsad 
framkomlighet, 
stopp framförallt 
vintertid. Dessutom 
är vägen smal och 
har krafttiga kurvor.  

Branta backar, 
vintertid är det 
problem med tunga 
transporter., Väg 
241 mellan Sunne 
och Munkfors. Väg 
885 mellan 
Gräsmark och mot 
Arvika. En sträcka 
på väg 45,  mellan 
vägsjöfors och till 
Dalagränsen, där 
det finns det 
problem med 
kurvig och backig 
väg ställer till för 
alla trafikanter. 
Tung trafik åker 
enligt GPS, men de 
kommer inte fram. 
Att GPS:s inte ska 
visa tungtrafiken. 

E6. an Örgryte, 
norrgående mellan 
Kallebäckmottet 
och Örgryte, det är 
en sträcka när det 
regnar, 
översvämmning. 
Järnvägundergång
ar, när det kommer 
mycket regn så 
klarar 
pumpstaionerna 
inte med detta, 
främst i 
Kungsbacka, -Väg 
916 Fjärås, 
Fryllesås väg 939. 
Problem med 
regnet! E6:an 
backarna i 
Ölmevalla, när det 
vinterlag svårt att 
köra upp i backen. 

E:6 an Susedalen, 
ligger vid Getinge, 
det är långa 
skävlingövergång, 
när vägen går från 
vänster till höger, 
det sker många 
olyckor där. Det 
finns en VVIs-
station i närheten. 
Vattnet rinner inte 
av ordentligt! I 
övrigt ganska 
normala 
väglagsförhållande
n. 

Brolanda, 
Dalboslätten i 
samband med 
kraftig blåst och 
nederbörd. I norra 
Dahlsland finns det 
besvärliga backar, 
väg 172 (Ödskölt) 
och väg 164  
(Edsleskog). 
Lastbilarna kan inte 
köra upp i 
backarna. 

Rv 61 mellan 
Karlstad-Högboda, 
den väderstation 
som finns sitter lite 
för högt upp 
(1709). Utsatt plats 
blir då bl.a Illanda 
och Klaxås.

Hela 
Värmlandsnäs i 
samband med snö 
och blåst, kraftig 
drivbildning. E45 
vid "Tveta", mellan 
Säffle och Åmål, 
vid kraftigt regn 
översvämmas 
vägen med 
omledning av 
trafiken som följd.

10.a

Vilka väglag bedömer 
du är problematiska 
på dessa specifika 
platser? (se xl-lista).

vinter och halka. 
Det händer även 
sommartid

Väg 180: snö är 
problematiskt, det 
blir stopp och svårt 
för underhållsbilar 
att ta sig dit.

Halka i alla utom  
väg 45. I väg 45 är 
det snö som är 
problemet. Under 
pågående snöfall 
blir det halkigt. Vattenplaning Snöfall

Snö och 
halktillfällen

11

Kan du identifiera 
specifika 
platser/sträckor som 
är särskilt 
olycksdrabbade? 
(Specificera 
platserna så 
noggrant det går och 
på samma sätt som 
fråga 10)

samma som ovan, 
se svar på fråga 10

vet ej-olyckor sker 
på olika ställen. 
Ingen uppfattning

Det är som mest 
problem är väg 45, 
både sommar och 
vinter. 

Nej! Måste titta på 
statistiken! 

samma som i fråga 
10, mellan Getinge 
och Slöinge. Nej

E45 mellan Säffle 
och Åmål
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11.a
Vad är problemet för 
de olika platserna? nej.

Man kör fort plus 
vattenplaning. Se svar på fråga 10

12

Finns det samband 
mellan de olika 
platserna i fråga 10 
och 11. Går det att se 
att olyckor sker på 
grund av 
väderförhållanden?

Nej, det är olika 
förutsättningar.

Ja, vädret i 
kombination med 
att det är mycket 
trafik.

Ja! Det blir ett 
hinder i trafiken. 

nej, i fråga 10 är 
det egentligen bara 
framkomlighetspro
blem. Nej

13

Tror du att ett system 
för lokal styrning av 
högsta tillåtna 
hastighetsbegränsni
ng eller lokal varning 
beroende på 
förhållandena skulle 
kunna förbättra 
trafiksäkerheten?

ja. Ett bra exempel 
är i Skåne vid 
riksväg 21 vid en 
vägkorsning där 
det kommer en 60 
väg.

ja, på väg 156, 
men möjligtvis 
även på väg 41

ja, på 
högtrafikerade 
vägar

Ja . På väg 45 har 
vi sänkt 
hastigheten. Man 
skulle möjligtvis dra 
om vägen. Ja! Ja.

Nej! Det är inte 
aktuellt på 
landsvägarna! 
Trafikanterna kan 
se själva och köra.

Sträckan Säffle-
Åmål på E45 
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13.a

Känner du att det är 
någon specifik plats 
som vi pratat om där 
denna typ av åtgärd 
skulle lämpa sig 
extra väl?

Nej. Det skulle 
kanske gå, men då 
måste man följa 
upp det. Det är 
dålig efterlevnad.

väg 156 och väg 41 
samt resterande 
delar av E6:an kan 
komma ner i 
hastigheten.

riksväg 40 
(motorväg). Hög 
hastighet och 
mycket trafik. Det 
räcker med att en 
trafikant sänker 
hastigheten, så 
sänks hastigheten 
generellt vid ett 
sådant system.

Ja. På väg 45! När 
det är påsklov osv 
är det mycket 
resenärer som inte 
anpassar sig efter 
hastigheten. 

Kövarninssystem 
skulle kunna 
utvecklas, E6:an 
norrgående söder 
tingstattunneln, 
mellan tingstad och 
kallebäck. E6-20 
eventuellt på 
Älvsborgsbron och 
tyneredsmotet. 
Man får en varning 
om kö bildning. 

Nej,vi har redan 
variabla hastigheter 
E6:a östra karup 
upp till Falkenberg. 
I grunden är 
variabla hastighet 
är bra, man borde 
satsa på system 
som kan hantera 
vädret. Vi borde ha 
betydligt fler VVIs 
station.  Det är för 
glest med 
väderstationer. 
Men fler kameror 
som övervakar 
vädersituationen.  
Hela E6:an borde 
ha variabla 
hastigheter. Nej

14

Tror du att ett 
områdessystem för 
styrning av högsta 
tillåtna 
hastighetsbegränsni
ng eller varning 
beroende på 
förhållandena skulle 
kunna förbättra 
trafiksäkerheten? 
Skyltar i ett större 
område förändras 
samordnat för att ge 
budskap utifrån de 
faktiska 
förhållandena. ja ja!

Ja. Förr visades 
levande 
informationsskyltar 
som redovisade luft- 
och 
vägtemparaturen. 
Det var bra 
eftersom det gick 
att se skillnaden på 
vägtempraturen. Ja! Ja! 

All information är 
bra, men det ska 
vara relevant och 
det ska stämma. 
Står det att det är 
80 km/h så ska 
man inte kunna 
köra i 120 km/h. 

Nej i mitt 
driftområde är det 
inte lämpligt. Ja Ja
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14.a

Skulle denna typ av 
system lämpa sig i 
ditt driftområde? ja ja!

ja väg 40, det är 
några 
bergskärningar 
som leder till att det 
blir 
temperaturskillnad
er, det kan hålla 
kyla. Ja! På 45.

Ja, framförallt i 
Göteborg. De stora 
matarlederna E6, 
E20, riksväg 40. 
Det blir lätt stopp. 

Ja, om det 
fungerar. Nej Ja Ja

15

Vilka skulle 
fördelarna/nackdelar
na vara med de typer 
av system som 
diskuterats ovan? 
(Förändring av 
hastighetsbegränsni
ng men även 
varningssystem)

fördelar: rädda liv 
om det sköts rätt. 
Nackdelar: det ska 
vara motiverat. Det 
ska kännas 
motiverat och vara 
befogat när man 
kör.

fördelar: sänker 
hastigheten. 
Nackdelar: att det 
inte fungerar alltid, 
då det det känns 
omotiverat.

nackdelar: rätt 
informations ska gå 
ut! Rätt varning vid 
rätt tidpunkt och 
inte varna för 
mycket. Fördelar: 
det är bra med 
information. 

Fördelar: rätt 
hastighet vid rätt 
tillfälle. Nackdelar: 
det finns inga 
nackdelar!

Nackdelar: Det blir 
konstiga budskap 
ibland. Skylten ska 
vara trovärdig. 
Fördelar: Fungerar 
det rätt, alltså 
speglar det 
verkligheten så är 
det bra.

nackdelar: risken 
finns att 
informationen som 
skickas ut är fel. 
Fördelar: har man 
rätt information så 
bådar det för en 
god efterlevnad. 

Fördelar: 
Informationsskyltar 
ger info och 
uppskattning om 
beräknad 
hastighet. Det finns 
inga nackdelar.

Insaterna för 
driftområdet skulle 
kunna utnyttjas 
bättre, minska om 
delar kunde 
förändras 
samordnat för att 
ge budskap utifrån 
faktiska 
förhållanden.

Genom lokal 
styrning skulle vi 
snabbare få ut 
budskapet till 
trafikanterna och 
driftområdet skulle 
få ”hjälp” med en 
del av skyltningen, 
på så vis skulle 
insatserna utnyttjas 
snabbare och 
bättre.

16

Övriga tankar kring 
väglag, väder och 
olyckor

Vi skulle ha 70 
km/h på ALLA 
vägar. Då skulle 
det underlätta.  

Generellt: kvalitén 
på vägstandarden 
är inte bra, ingen 
bra underhållning. 
Det är en 
komfortfråga för 
trafikanterna. Det 
är sprickor och hål 
mm. 

I backar får man 
varna mer, där det 
finns mycket stopp, 
man borde 
informera om att 
det finns 
bekymmer. Väg 
153 och 125. 
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5

Hur ser väderförhållandena 
ut i ditt driftområde, finns 
det specifika 
områden/punkter med 
särskilda problem? (Mycket 
nederbörd, halka osv.)

ja, stora klimatskillnader, 
brahehusplatån alltid snö, 
slätten - drivbildning, kolmården 
snöproblem

jämt klimat snörikt, men inga 
speciella problem snödrev nej inte så direkt

eskilstuna e20- betongväg, 
något parti däör masugnsslagg 
och där fryser det lit fortfare, 
kuststräcka - snödrev, mycket 
snö (nyköpingsområdet)

6

Finns det 
väderscenarios/väglag som i 
branschen upplevs som 
svåra att hantera, finns det 
problem med att uppnå rätt 
kvalitet och uppställda 
gränsvärden? nej! nä det tycker jag inte.

ja, men begränsad 
framkomlighet trots intensiva 
insatster

ja förhållandevis, beläggning 
spårig och därmed svår att 
sköta

kalla vägbanor -15-20 och 
nederbörd, drivbildning.

7

Vilka väderscenarios/väglag 
ser du som farligast/ställer 
till störst problem (is, snö, 
vatten, vind mm.)?

blåst med kombination med 
snö, polerar vägen tunn is, överaskande snö o snödrev

underkylt regn, svarta halkan 0 
vinden + snö snö ishalka

8

Hur ser du på olyckorna som 
sker i ditt område? (få, 
många, normalt, utveckling 
över tid osv.)

normalt, utländska lastbilar, 
flera skador vid temp >30 
grader.

mycket avåkningar av tunga 
fordon r50 - skapar stopp.

väg 52 olyckor vägskador, få 
olyckor

hänt en del mer på e18, men 
allmänt minskat följer samhället i övrigt

8.a

Vart sker olyckorna? 
(korsning, vägsträcka, 
samhällen osv.) e4.an vägsträckor. vägsträckorna sträcka landsbygd str'äcka

vägsträckor, vajerskador o 
räcken

8.b

När sker olyckorna? (tid på 
dygn, tid på året, är någon 
tid eller årstid 
överrepresenterad) isgata vinter, >30 grader. vintertid kvällar o nätter vinter o mörker vintern vinter 60/40 sommar

Region: Öst
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Vad skulle du säga om 
olyckornas koppling till 
väderförhållandena rent 
generellt? (Finns det vissa 
väderförhållanden som ger 
upphov till fler olyckor än 
andra, beror olyckorna mer 
på vägens standard än på 
vädret som sådant, är det 
helt och hållet trafikanternas 
beteende som gör att 
olyckor sker?) det finns viss koppling

koppling, trafinkant + 
väderförhållande. kombination

trafikanterns beteende, utlänska 
lastbilsförare

kombination, förvånad att folk 
törs köra så fort.

10

Kan du identifiera specifika 
platser/sträckor där 
väder/väglagsproblemen är 
särskilt stora? (Specificera 
platserna så noggrant det 
går, exempelvis närhet till 
vilken VVIS-station, vilket 
vägnummer, vad heter 
platsen eller mellan vilka 
platser osv.)

e4an "galgen brahehus" - 
SNÖFALL  Mantorp-Malmslätt -
drev, lövstabackarna halka i 
snöfall, norr  nkpg 
stekullebackarna, 55:an 
yxbacken, 50:an ödeshög 
motala drev, 32 vid varv - drev.

r50 hällabacken utanför 
lindesberg, norr om kopparberg 
(basttjärn), halka vid snö och 
lastbilarna. Vid basttjärna även 
en del olyckor på sommaren.

ville inte svara hänvisade till 
Ivan halling trv. Ivan halling 
svara följande: r52 innan 
katerineholm västra infarten, 
svacka en km, avåkningarna vid 
dåligt väder, vägen görs om 
under hösten.

inga speciella platser, r68 
riddarhyttan (backarna)

E20 vvis 0429, 0423 
(bärvalappen). 511, plats 
nävekvarn. Kustvägen 219, vvis-
str saknas finns vid e4, längs 
med hela vägen. Väg55 valla-
katrineholm 1+2 vatten tränger 
upp och halka blir fortare. 

10.a

Vilka väglag bedömer du är 
problematiska på dessa 
specifika platser? (se xl-
lista). - snö och halka 1. kallt väder. 2. fryser 

11

Kan du identifiera specifika 
platser/sträckor som är 
särskilt olycksdrabbade? 
(Specificera platserna så 
noggrant det går och på 
samma sätt som fråga 10)

32 vid varv, 50 ödeshög motala 
och till 100% är det långtradare. inga direkta platser.

 nej inte direkt. Dock en del 
singeldödsolyckor i en alle väg 
582, Sjöäng.

e18 köping och E20 västerås, 
västra gärdra-köping, hälla och 
nykvarn (är osäker på om detta 
var e20 eller e18).

Barvalappen e20, underkylt 
vägavsnitt

11.a
Vad är problemet för de 
olika platserna? - -

2+1, bärgas i tid och otid. Trv 
borde ha mandat att styra när 
det skall vara möjligt att bärga 
fordon.
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Tror du att ett system för 
lokal styrning av högsta 
tillåtna 
hastighetsbegränsning eller 
lokal varning beroende på 
förhållandena skulle kunna 
förbättra trafiksäkerheten? ja vet inte, varning i sig.

på många håll, men ej i detta 
område. -

möjligt, omledningssignaler vid 
e20, väljer rätt vid knutpunkter. 
Arboga vore en bra punkt, där 
man väljer E18 eller E20. Man 
skulle bli påmind att man inte är 
på huvudleden vid omledning av 
trafiken, några exempel på 
platser som skulle fungera är 
e20(munktorp - köping) och e20 
(Irsta). E4:an vid its, hänvisningskyltar. 

13.a

Känner du att det är någon 
specifik plats som vi pratat 
om där denna typ av åtgärd 
skulle lämpa sig extra väl?

vid vetterleden när e4:an 
svänger. - - längs med e4:an

14

Tror du att ett 
områdessystem för styrning 
av högsta tillåtna 
hastighetsbegränsning eller 
varning beroende på 
förhållandena skulle kunna 
förbättra trafiksäkerheten? 
Skyltar i ett större område 
förändras samordnat för att 
ge budskap utifrån de 
faktiska förhållandena. se ovan inte ditt område - -

14.a
Skulle denna typ av system 
lämpa sig i ditt driftområde? - - -

15

Vilka skulle 
fördelarna/nackdelarna vara 
med de typer av system som 
diskuterats ovan? 
(Förändring av 
hastighetsbegränsning men 
även varningssystem)

ITS SKALL SITTA SÖDER OM 
JÖNKÖPINGEN. väcka folk, falskförtoende - -

16
Övriga tankar kring väglag, 
väder och olyckor - -

få fram budskapet snabbt, abs-
till dina trafikanter.
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Bilaga analys av platser

Nr Region Driftområd Vägnummer Platsnamn Platstyp Kommentar AVSTÅND VVIS LS SS D Prio Kommentar
1 Norr Umeå södra E12 Brattby sträcka  931 2411 28 9 1 3 38 LS 6 SS 1D, aug sticker ut. 
2 Norr Umeå södra E4 Nordmaling sträcka  588 2415 10 2 0 3 37 LS 18 SS 1D, sep sicker ut
3 Norr Arvidsjaur, Arjeplog v95 Mierkenis sträcka  7 576 2551 6 1 0 3 Få oly, Feb sticker ut. Terräng oly

4 Norr Arvidsjaur, Arjeplog E45 Avaviken - Slagnäs sträcka  215 2522 1 1 0 3 7 LS 5 SS, aug mest
5 Norr Storuman E12 Kåtaviken punkt  678 2453 1 0 0 3 Få olyckor "nära". VVIS? Fjällklimat.

6 Norr Storuman E12 Umasjö punkt  6 858 2406 8 3 1 3
Få olyckor vid platsen med 
vinterkoppling. Skoteroly

7 Norr Gällivare, jokkmokk E10 Avvakko sträcka  7 144 2550 15 6 1 3 15 LS 6 SS 1D, Juli sticker ut
8 Norr Vilhemina, Vännäs E12 Vännäs sträcka  7 180 2411 28 9 1 3 34 LS 6 SS 1D, Aug sticker ut
9 Norr Vilhemina, Vännäs E12 Hednäs sträcka  14 290 2412 7 5 1 2 16 LS 4 SS, Okt, liten väderkoppling.
10 Norr Piteå E4 Boviken - Rosvik sträcka  1 026 4090 54 10 1 3 25 LS 1SS, ingen VVIS, svag koppling

11 Norr
Norsjö, Skellefteå 
norra v365, v370 Väderhult, Norsjö korsning  7 332 2420 4 1 0 3

Enstaka olycka med vattenplaning. 
Olycksdrabbad korsning

12 Norr
Norsjö, Skellefteå 
norra v370 Lillholmsträsk korsning  7 759 2420 4 1 0 3

Enstaka olycka med vattenplaning. 
Korsning

13 Mitt Avesta v80 Falun- Hofors sträcka  4 735 2004 46 3 2 1

35 LS 3 SS 2 D, Okt + Vintermånader 
sticker ut. Jan med "halkoly". Jan 
relativt stabil runt -5

14 Mitt Avesta v68 Garpenberg sträcka  11 710 2003 36 37 3 2
Dec, Jan samt Aug sticker ut. VVIS runt 
noll (Jan)

15 Mitt Älvdalen E45 Orsa-Sveg sträcka  14 220 2007 10 1 0 2

Juni flest, sen Jan o Nov. ett flertal med 
"halt" väglag. "God sikt, mycket halt 
väglag. Vägen ej saltad, ca -3 grader." 
Runt noll i Nov.

16 Mitt Gävle iu iu iu  6 150 000 1202 92 28 2

17 Mitt Bollnäs, Edsbyn v83 iu sträcka  13 740 2121 9 8 4 2
6 LS 7 SS 1D, Dec sticker ut. Viss 
väderkoppling

18 Mitt Bollnäs, Edsbyn v50 iu sträcka  8 760 2136 46 15 3 2 18 LS 4 SS 1D, April Okt sticker ut

19 Mitt Hudiksvall E4 Njutångersbacken backe osäker plats 2 392 2111
89 11 1 3

Backe med framkomlighetsproblem, 
inga polisrapporterade oly pga av detta 
hittas

20 Mitt Hudiksvall E4 Njutånger backe  2 392 2111 89 11 1 3 10 LS, liten väderkoppling
21 Mitt Hudiksvall E4 Hammarbacken backe osäker plats 2 392 2113 89 11 1 3 1 oly i Backen
22 Mitt Hudiksvall E4 vattrångbacken backe  957 2113 81 15 4 3 9 LS 1 SS, lite koppling

23 Mitt Hudiksvall v83 Ljusda- Ransjö backe osäker plats 4 386 2134 21 7 5 2 8 LS 1 SS, viss vinterkoppling, väglag 
men för "hög hastighet"

24 Sthlm Norra Gotland v148 Hamnbacken  ej hittad 6 150 000 1202 92 28 2 3
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25 Sthlm Södra Gotland v141 korsning v562 korsning  3 980 908 63 15 2 3 Mars sticker ut med "halkolyckor"
26 Sthlm Södra Gotland v534 korsning v553 korsning  6 582 913 24 5 1 3 Få olyckor, ej VVIS data

27 Sthlm Uppsala/Roslagen E4 Uppsala-Knivsta sträcka  1 590 314 10 4 0 3 67 LS 29 SS 3D, Vinterrelaterade oly, 
Nov o Dec, ingen VVIS. Intressent

28 Sthlm Norra Södertörn E4 Salems trafikplats korsning  375 207 6 1 0 3 Ingen tydlig koppling till väder. Kö-
problematik

29 Sthlm Norra Södertörn E4/e20 Vårby backe sträcka  3 543 235
11 2 1 2 Mycket oly runt om, svåranalyserad. Ej 

torrt väglag, Nov o Dec sticker ut "ngt".

30 Väst Mariestad, Skövde E20

Götene-Örebro 
länsgräns, särskilt 
vid Mariestad sträcka  11 370 1626 13 4 0

3 56 LS 13 SS 6 D, Juni sticker ut, några 
vinteroly men inget bra undrlag

31 Väst
Bergslagen, 
Kristinehamn E18

Karlskoga - 
Kristinehamn sträcka  971 1712 15 2 0 3

Jan + Sep mest oly. Enstaka oly med 
halt väglag.

32 Väst
Bergslagen, 
Kristinehamn v63

Pers(?)berg-
länsgräns sträcka  325 1741 5 0 0 3 23 LS 3 SS 1D, liten vinterkoppling

33 Väst
Bergslagen, 
Kristinehamn v63 Filipstad-Brattfors sträcka  1 318 1713 3 0 0 2

19 LS 3 SS 1D, Jan sticker ut, "sladd" o 
"hög" hastighet

34 Väst
Bergslagen, 
Kristinehamn v62 Munkfors - Råda sträcka  2 732 1710 11 2 0 2

19 LSS 11 SS 5D, svag vinterkoppling, 
mest "torrt väglag"

35 Väst
Kungälv, Vårgårda, 
Herrljunga E6(?)

Stenungsund - 
Uddevalla sträcka  3 899 1429 15 0 1 2

26 LS 3 SS 1D, viss vinterproblematik, 
Dec o Jan, Ett exempel

36 Väst Trollhättan E45/v44 Stallbackabron bro  802 1525 87 5 1 3
Få olyckor, mest cykel. Litn koppling 
väder.

37 Väst Trollhättan V44 Bratteröd backe  1 881 4060 41 4 0 3 Ingen koppling

38 Väst Landvetter V40
Landvetters flygplats 
- Bollebygd sträcka  1 885 1415

5 1 0
2

14 LS 1 SS, viss vinterkoppling, Jan o 
Feb, ingen VVIS Data

39 Väst Landvetter v190
korsning v180-
Sollebrunn sträcka  11 170 1526 13 0 0 3

20 LS 2 SS, Juni sticker ut, liten 
väderkoppling

41 Väst Falköping, Skara v46/47 SÖ Falköping sträcka?  1 990 1617 14 5 0 2
46 LS 3 SS 5D, Juni sticker ut, sen Jan 
o Feb. "Blåst o snödrev"

42 Väst Södra Halland v25 Simlångsdalen backe  459 1334 44 9 2 3
Juli mest oly. April intressent, problem 
med dis/dimma?

43 Väst Södra Halland E6(?) Getinge - Hallandsås sträcka  2 740 1337 81 17 6 2
20 LS 4 SS 2D, Dec sticker ut, men få 
"sladd"

44 Väst Arvika v61 Norra By punkt  13 000 1716 4 3 0 3 2 LS. Ej väderrelaterat.Kurva?

45 Väst Ulricehamn, Tranemo v40
Ulricehamn - 
Arvidsgården sträcka  1 332 1511 5 1 0 3

54 LS  11 SS 4D, sommaren sticker ut, 
"udda" olyckor

46 Väst Ulricehamn, Tranemo v40
Öster om 
Ulricehamn punkt  4 481 1512 21 6 0 3 enstaka korsningsolycke pga halka?



Bilaga analys av platser

47 Väst Ulricehamn, Tranemo v27 ?? ??  6 150 000 1202 92 28 2 3 131 LS 25 SS 9D, okänd VVIS stort 
område. Jan o Juni sticker ut.

48 Väst Viskadalen v153 Väster om Ullared punkt?  4 943 1308 97 10 5 3
v153 finns oly med "halt" väglag. 
Enstaka extremhalka

49 Väst Viskadalen v41 Veddige-Berghem sträcka  1 278 1557 46 4 3 3 19 LS 2 SS 1D, April flest, få "vinteroly"
50 Väst Viskadalen v156 Härryda - Skene sträcka  1 320 1504 17 2 0 3 40 LS 5 SS, få vinter väglad

51 Väst Borås v180 Borås - Hedared sträcka  1 772 1509
17 0 0 2

38 LS 2 SS, Mars sticker ut, Backe? 
Flera oly nära VVIS med väglag. Mars 
"runt noll"

52 Väst Norra Värmland v241 Sunne-Munkfors sträcka  1 423 1729 10 3 0 3
Juli sticker ut, även Nov. en del 
halkrelaterade oly, få. Nov "runt2 noll.

53 Väst Norra Värmland v885 Trötvik-Fredros sträcka  13 180 1717 0 0 0 3 1 LS, en vinteroly

54 Väst Norra Värmland E45 Vägsjöfors-Stöllet sträcka  1 855 1715 4 0 0 1
48 LS 13 SS 2 D, Dec o Jan har ca 5 
"halk" oly. Endast 2 polis

55 Väst
Göteborg, 
Kungsbacka E6/v40

Kallebäcksmotet-
Örgryte sträcka  4 334 1440 634 57 10 3

Mycket oly, stora fl;den, Jan sticker ut. 
Få oly vid Kallebäcks.

56 Väst
Göteborg, 
Kungsbacka v916

Under järnvägsbro 
VKB, Fjärås punkt  4 772 1304 84 18 5 3 Få oly Ingen VVIS data

57 Väst
Göteborg, 
Kungsbacka v939

Under järnvägsbro 
VKB, Frillesås punkt  5377,1741 1305 155 24 3 2

Problem med nederbörd, vattenplaning. 
Svag VVIS koppling

58 Väst
Göteborg, 
Kungsbacka E6 Ölmevallasjön backe  129 1339 42 14 0 3

Ca 1 oly per mån, ingen mån stciher ut. 
Få olyckor vid Ölmevalla

59 Väst Falkenberg, Hylte E6 Broen VVIS punkt  0 1335
83 7 3

1

6 LS 1DSS, Vattenplaning (2st), Aug + 
Nov sticker ut. Regn. VVIS visar 
nederbörd vid en oly (2006)

60 Väst Dalsland E45 Frändefors - Erikstad sträcka  2 615 1530
4 1 0

3

Få oly, 1 av 5 oly vinter nära vvis. E45 
Erikstad ger 16 oly (6 DSS) Liten 
väderkoppling

61 Väst Dalsland v172 Ödskölt backe  7 505 1553 1 0 0 3
2 LS. Ej väderrelaterat. Bergvägg ger 
problem.

62 Väst Dalsland v164 Edsleskog backe  732 1537 5 0 0 3
Inga platsrealterade oly. 1 halkolycka 
läns med.

63 Väst Kil v61 Ilanda - Högboda sträcka  14 870 1702 15 8 0 3 5 LS. Jan + Dec men ej vinterelaterade
64 Väst Sydvästra Värmland E45 Tveta punkt  11 990 1532 15 2 0 3 Få oly vid plats

65 Väst Sydvästra Värmland v533-540 Hela Värmlandsnäs sträcka  28 240 1532
15 2 0

3

Få oly. Inga relaterade till plats + väder. 
Förmodligen mest geometriberoende 
oly

66 Öst Mjölby, Norrköping E4 Brahehus punkt  2 943 618 47 4 1 1
Juli flest oly, sen Okt och Dec. 
Snömodd 12/41, 25/41 "Ej torr", VVIS?

67 Öst Mjölby, Norrköping E4(?) Mantorp-Malmslätt sträcka  5 699 546 21 3 1 2 Få oly. Ev. vind o vinterproblematik
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68 Öst Mjölby, Norrköping E4 Löfstad backe  1 817 528
19 4 0

2

Få "back" relaterad oly. 6 LS 4 SS i 
närområdet, tpl Löfstad. 4 oly med 
vinterproblematik, geometri?

69 Öst Mjölby, Norrköping E4 Åby backe  1 787 523 22 4 0 2 3 LS 1 SS, vinterrelaterat

70 Öst Mjölby, Norrköping v55/56 Åby - Simonstorp sträcka  3 014 524 3 1 0 2
Få oly kopplad till VVIS. Dock flera till 
sträckan samt viss vinterproblematik.

71 Öst Mjölby, Norrköping v50 Ödeshög - Motala sträcka  6 971 529 14 1 0 3
"Olycksdrabbad sträcka" men delvis 
åtgärdad me ATK

72 Öst Mjölby, Norrköping v32 Varv punkt  11 170 529 14 1 0 3
Delvis olycksdrabbad. Dock under 
ombyggnad (ny Rv50)

73 Öst Nora v50 Hällabacken backe  3 698 1820 33 7 0 3 4 LS men ej väderrelaterat
74 Öst Nora v50 Basttjärn backe  2 905 1826 24 8 0 3 Få oly, ingne till "backen" Ej väder

75 Öst Vingåker v52
Baggetorp - 
Katrineholm sträcka  7 236 427 23 4 0 3

Få oly, byggs delvis om (problem med 
svacka)

76 Öst
Västerås, Fagersta, 
Arboga v68

Riddarhyttan - 
Källfallet backe  1 381 1911 9 5 1 3

Få oly, enstaka väderrelaterad oly. VVIS 
"missar" en oly se bokmärke.

77 Öst
Nyköping, Flen, 
Eskilstuna E20 Barva-Lappen punkt  0 429

7 1 0 1
4 av 6 olyckor med "halka" rapporterad 
av polis, styrks av VVIS men fall utan 
varsel (> 1 km)

78 Öst
Nyköping, Flen, 
Eskilstuna E20 Härad - Strängnäs V sträcka  466 423 32 7 0 2 Viss vinterproblematik. 12 LS 1 SS

79 Öst
Nyköping, Flen, 
Eskilstuna v511 Nävekvarn punkt?  14 320 402 2 1 0 3 15 LS 3SS, dock liten väderrelation

80 Öst
Nyköping, Flen, 
Eskilstuna v219 ?? ??  6 150 000 1202 92 28 2 3 Osäker plats.

81 Öst
Nyköping, Flen, 
Eskilstuna v55 Katrineholm - Valla sträcka  5 868 427

23 4 0
3

40 LS 15 SS 1D på sträcka. Nov men 
även Okt o Dec sticker ut. Ej 
väderrelaterade. "Mycket" vilt

82 syd Växjö v23/37 Nottebäck korsning  5 111 715

119 22 11 1

"Olycksdrabbad korsning". 
Vinterproblematik? Jan mest oly. VVIS 
larm 2h efter olycka (2007-01-02). 2007-
01-27 är det vinterväglag o kallt, sker 
ändock halkolycka.

83 syd Växjö v25 Hovmantorp ??  8 361 713 105 25 2 3 Aug + Sep sticker ut, ev nederbörd.

84 syd Söderslätt E65 ?? ??  6 150 000 1202
92 28 2

3

E65 ner mot Ystad, ingen tydlig 
väderkoppling. E65 Svedala ingen tydlig 
väderkoppling

85 syd Söderslätt v101 Anderslöv - Mossby sträcka  8 857 1205 133 19 6 3
Få polisrapporterade oly. Ingen VVIS 
data

86 syd Söderslätt v744
Charlottenlund-
Gundralöv sträcka  2 304 1206

315 51 9
3

Juli mest oly, sep + okt oly. Höstoly? 
Lite korrelation "vinterväder". VVIS liten 
väderkoppling. Slumpartad olybild.
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87 syd Söderslätt v749 Mossby - Bleckstorp sträcka  6 900 1206 315 51 9 3 Se ovan
88 syd Söderslätt v739 Skivarp - Mossgård sträcka  3 405 1206 315 51 9 3 Se ovan
89 syd Söderslätt v745 Svarte - Skårby sträcka  497 1206 315 51 9 3 Se ovan

90 syd Söderslätt v746
Vilhelmsborg - 
Bjäresjö sträcka  1 324 1206 315 51 9 3 Se ovan

91 syd Söderslätt v743
Korsning v9 - 
Marsvinsholm sträcka  2 398 1206 315 51 9 3 Se ovan

92 syd Söderslätt v612
Korsning v108 - 
Håslöv sträcka  3 406 1201

332 61 7
3

"Sommar" oly. Ej tättbebygt visar på 
vinterproblematik. Dokc ingen tydlig 
väderkoppling.

93 syd Söderslätt v511 Stavsten - Höllviken sträcka  3 327 1201 332 61 7 3 Se ovan
94 syd Söderslätt v519 Kämpinge - Räng sträcka  3 194 1201 332 61 7 3 Inga oly
95 syd Söderslätt v517 Skegrie - Kämpinge sträcka  1 722 1201 332 61 7 3 Inga oly

96 syd Söderslätt v516
Korsning v515 - 
Maglarp sträcka  1 321 1201 332 61 7 3 Inga oly

97 syd Österlen v19 Ystad - Tomelilla sträcka  6 533 1207 179 29 7 2
Rv 19. Feb sticker ut. Men få tot. VVIS 
Feb temp runt noll.

98 syd Österlen v13 ?? ??  6 150 000 1202 92 28 2 3 Olycksdrabbad men liten väderkoppling.

99 syd Österlen v11
Smedstorp - 
Gärsnäs sträcka  8 898 1122 96 20 3 3 Få oly

100 syd Öland v943
Mörbylånga - 
Färjestaden sträcka  7 570 4110

79 25 8
3

20 LS 13 SS 3 D, Nov o Dec sticker ut. 
December månad med temp runt noll, 
liten väderkoppling

101 syd Öland v136 Glömminge ??  7 718 832 37 9 2 3 5 LS 1 SS, ingen väderkoppling
102 syd Öland v136 Vickleby ??  9 744 4110 79 25 8 3 4 LS 3 SS 1 D, liten väderkoppling

103 syd Öland v925 Sandby - Hulterstad sträcka  1 945 802 6 0 1 3
8 LS 1 D, sep sticker ut, liten 
väderkoppling

104 syd Vimmerby v40
Bro över Långsjön, 
Ankarsrum bro  1 452 839

53 15 2
3

Enstaka "bro" oly. MC i Aug. En del 
"vinteroly" vid Långsjön. VVIS ger runt 
noll Jan o Feb

105 syd Vetlanda/Gislaved v32 Korsning v31/47
korsning/b
acke  1 970 643 249 35 3 2 Dec sticker ut, regn? Kolla VVIS

106 syd Vetlanda/Gislaved v899 Ädelfors - Pauliström
sträcka/ba
ckar  10 490 835 47 8 1 2

25 LS 6 SS, Dec sticker ut, viss 
väderkoppling, runt noll i Dec



Bilaga analys av platser

107 syd Malmö E6 Vellinge - Tygelsjö sträcka  4 625 1234

220 62 10

3

Aug mest oly, "Lastbilsekipage klarade 
inte att ta sig upp för backen. Föraren 
väljer att backa ner för backen. 
Bromsarna slutar att fungera och 
ekipaget backar ner i diket och välter. 
Siktförhållandena på platsen var goda."

108 syd Malmö E6 Alnarp ??  2 791 1210 1319 151 15 2
4 LS 1 SS, viss väglag korrelation (3 av 
5)

109 syd Malmö E6 Flädie - Borgeby sträcka  4 170 1211
268 60 4

2
27 LS 3 SS 1D, Okt o Jan sticker ut, 
"halt väglag", VVIS ger mycket runt noll.

110 syd Malmö E65 Oxie - Svedala sträcka  1204 2

46 LS 2 SS. Aug o Nov sticker ut (kolla 
bokärke). Några vattenplaning o halka, 
men få.

111 syd Blekinge E22 Lösen - Ramdala sträcka  3 902 4052 69 9 3 3
37 LS 2 SS 1D, April sicker ut, liten 
väderkoppling

112 syd Blekinge v27
Ronneby - länsgräns 
Kronoberg sträcka  901 1020

12 5 2
2

16 LS 5 SS 1D, Jan sticker ut (dock 
inga i Feb), 1006 har inte gett VVIS data

113 syd Värnamo v27
Bro över Storön, 
Forsheda bro  2 890 631 46 2 4 3

Inga olyckor på bro? Flera 
halkrekaterade olyckor. Dec + Jan 
sticker ut ngt. VVIS visar på "runt noll" i 
Jan

114 syd Tingsryd v27
Tingsryd - länsgräns 
Blekinge sträcka  9 958 711 141 40 5 2

20 LS 7 SS, Jan sticker ut, 
halkrelaterade

10069 1800 274 2074
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se


	Ramböll Sverige AB fick i uppdrag av Trafikverket att genomföra detta projekt. Syftet med projektet är att ta fram beslutsunderlag om och hur Trafikverket ska arbeta med vägsides placerad väderstyrd ITS, främst variabel hastighet men även varningssystem. 
	Johnny Alf hos Trafikverket var beställare och Svante Berg var uppdragsledare hos Ramböll Sverige AB.
	Projektet har haft en referensgrupp bestående av
	Annelie Amft, Trafikverket
	Östen Johansson, Trafikverket
	Roger Johansson, Trafikverket
	Bjarne Holmgren, Trafikverket
	Mattias Wigert, Trafikverket
	Gunnar Lind, Movea Trafikkonsult AB
	Mats Galmén, Faveo Projektledning
	Förord 3
	Sammanfattning 5
	Inledning 7
	Bakgrund och syfte 7
	Metodik samt avgränsningar 7
	Genomförande 8
	Analys av intervjuer projektledare Drift 8
	Bakgrund och syfte 8
	Analys av STRADA och VVIS 12
	Bakgrund och syfte 12
	Sammanfattning 12
	Metod 12
	Underlag 14
	Analys av platser 16
	Diskussion 26
	Bilaga Driftområden
	Bilaga Intervjumall
	Bilaga Sammanställning på frågenivå
	Bilaga Kartor
	Bilaga Analys av platser
	Målet med projektet är att kartlägga sträckor och platser där det finns behov av vägsides placerad väderstyrd ITS. Med vägsides placerad väderstyrd ITS avses främst variabel hastighet (VH) som styrs av väder (väglag, vind, sikt etc.) men även varningssystem för svåra väderförhållanden som kan påverka trafiksäkerheten.
	I arbetet inkluderades att ta fram en metod och generella kriterier för att identifiera platser där väderstyrd ITS kan öka trafiksäkerheten samt göra en sammanställning över dessa platser. Analysen baserar sig på dataunderlag från väderdata (VVIS) och olycksdata (STRADA). 
	Metoden delas in i följande moment 
	 Intervjustudie med Projektledare Drift. 
	 Identifiering av platser eller sträckor som Projektledare Drift pekat ut.
	 Insamling av väder- (VVIS) samt olycksdata (STRADA).
	 Metod för att koppla plats för VVIS till olyckplats.
	 Analys av platser utpekade av Projektledare Drift med avseende på olyckor och väder.
	Utifrån de utpekade platser samt tillgängligt STRADA- och VVIS-data har följande platser med högst prioritet tagits fram: 
	Platsnamn
	Väg
	Driftområde
	Region
	Falun- Hofors
	v80
	Avesta
	Mitt
	Vägsjöfors-Stöllet
	E45
	Norra Värmland
	Väst
	Broen VVIS
	E6
	Falkenberg, Hylte
	Väst
	Brahehus
	E4
	Mjölby, Norrköping
	Öst
	Barva-Lappen
	E20
	Nyköping, Flen, Eskilstuna
	Öst
	Nottebäck
	v23/37
	Växjö
	Syd
	Dessa platser har ett olycksutfall som relaterar till väder. Vidare detaljstudier måste göras per plats om väderstyrd VH eller annat ITS-varningssystem är lämpligt.
	Analysen har baserat sig på:
	 Intervju med Projektledare Drift som pekat ut drygt 100 platser som kan vara intressanta ur väder och olyckssynpunkt.
	 STRADA-data från år 2003-2010, knappt 140 000 polisrapporter
	 VVIS data från år 2006-2010, knappt 900 VViS-stationer
	Trots det stora datamaterialet har det inte gått att göra en traditionell statistisk analys av sambandet mellan olyckor och väder för dessa platser. Olycksutfallet blir för knapphändigt per plats (VVIS-station). Kriterier i traditionell mening har inte tagits fram utan metoden för att analysera platserna är en flerstegs-analys där väder och olycksdata gett en ”indiciebild”. En brist i denna analys är att exponering (flöde) samt hastighetsdata inte varit tillgängligt. Se vidare i avsnitt ”Metod”
	Försöket med variabel hastighet påbörjades 2003 och bedrevs på 20 platser i Sverige. En tillämpning som testades är att använda väderstyrd variabel hastighet för att sänka hastighetsgränsen kopplat till vädersituation.
	Idag finns det fyra sträckor med väderstyrd variabel hastighet (E22 Blekinge, Ölandsbron, E6 Halland samt Uddevallabron). Det är oklart vad det finns för behov av fler väderstyrda sträckor i övriga landet. Därför vill Trafikverket utreda behovet av denna tillämpning och även potentialen för varningssystem. Syftet med detta projekt är att inventera behovet av nya sträckor/platser med väderstyrd VH/varning. Projektet ska ta fram 
	 En metod/modell för att hitta sträckor/platser där väderstyrd ITS kan vara en lösning för att åtgärda trafiksäkerhetsproblem.
	 En sammanställning av lämpliga sträckor/platser där väderstyrd ITS kan vara en lösning för att åtgärda trafiksäkerhetsproblem.
	Resultatet ska fungera som beslutsunderlag om och hur Trafikverket ska arbeta med vägsides placerad väderstyrd ITS, främst variabel hastighet men även varningssystem. 
	Övergripande har följande metodik tillämpats
	 Intervjustudie med Projektledare drift. 
	 Identifiering av platser eller sträckor som Projektledare Drift pekat ut.
	 Insamling av väder (VVIS) samt olycksdata (STRADA).
	 Metod för att koppla plats för VVIS till olyckplats.
	 Analys av platser utpekade av projektledare Drift med avseende på olyckor och väder.
	Metodiken bygger på befintligt data samt ”hypotesen” att det finns platser/sträckor där olycksutfallet är större än förväntat pga. av väder. Platserna skall vara kända av Trafikverket genom Projektledare Drift. Fokus har varit på framförallt vinter-väder såsom halka etc. Några enstaka platser har pekats ut med väderrelaterat problem som inte är kopplat till vinter.  Projektet har inte haft tillgång till vinterväglagsdata (väglag efter åtgärd), flödesdata, samt hastighetsdata. VVIS-data är begränsat över året då flertal stationer är avstängda under sommarhalvåret. Dessa begränsningar i indata har avgränsat projektet i metod samt analys.
	Projektet kan delas in i 3 delar:
	 Intervju Projektledare Drift med syfte att peka ut platser.
	 Insamling av olycksdata samt väderdata.
	 Analys av platser med olycks- och väderdata.
	Del 1 och 3 beskrivs nedan. 
	Syftet med denna del av projektet var att intervjua Trafikverkets projektledare Drift med fokus på att samla in information om problem med väderförhållande och olyckor. Projektledarna har fått frågor kring deras driftområde samt eventuellt specifika platser som skulle vara intressanta att studera vidare. 
	De vägsträckor/platser som intervjuerna resulterat i har analyserats med VVIS-data och olycksdata från STRADA för att undersöka om det går att hitta samband mellan väder och olyckor. Vidare frågeställningar är huruvida ett system för väderstyrd variabel hastighet/information skulle kunna minska olyckorna på dessa platser.
	Intervjustudie
	I projektets intervjustudie har projektledare för drift hos Trafikverket intervjuats. Totalt har 50 personer av 99 intervjuats, fördelningen per region framgår i figur 2. De intervjuade har ansvaret för ca 76 driftområden av totalt 126 driftområden. 
	Intervjuerna har genomförts via telefon utifrån en framtagen mall, se bilaga intervjumall. Intervjuerna gjordes under perioden 2011-06-01 - 2011-06-22.
	Antal driftområden
	Antal intervjuade
	Driftområden
	Region
	Avesta, Älvdalen, Gävle, Bollnäs, Edsbyn, Hudiksvall
	6 (21)
	6
	Mitt
	Umeå södra, Arvidsjaur, Arjeplog, Storuman, Gällivare, Jokkmokk, Vilhelmina, Vännäs, Piteå, Norsjö, Skellefteå norra
	12 (21)
	7
	Norr
	Norra Gotland, Östhammar, Uppsala, Norra Roslagen, Västra södertörn, Järna, Södertörn, Värmdö, Södra Gotland
	9 (11)
	5
	Stockholm
	Växjö, Söderslätt, Österlen, Öland, Vimmerby, Vetlanda, Gislaved, Malmö, Blekinge, Värnamo, Tingsryd,
	11 (23)
	10
	Syd
	Mariestad, Skövde, Falköping, Skara, Bergslagen, Kristinehamn, Norra Bohuslän, Lysekil, Kungälv, Vårgårda, Herrljunga, Trollhättan, Landvetter, Södra Halland, Arvika, Ulricehamn, Tranemo, Viskadalen, Borås, Norra Värmland, Göteborg, Kungsbacka, Falkenberg, Hylte, Södra Dalsland, Norra Dalsland, Kil, Sydvästra Värmland
	28 (28)
	18
	Väst
	Mjölby, Norrköping, Nora, Vingåker, Västerås, Fagersta, Arboga, Nyköping, Flen, Eskilstuna
	10 (22)
	5
	Öst
	76 (126)
	51
	Totalt
	Figur 2. Tabellen visar antal intervjuade per region (totalt 51 intervjuade varav 50 unika personer), antal intervjuade driftområden samt totalt antal driftområden inom regionen (siffra inom parentes).  
	Sammanställning av svar
	Intervjuerna har sammanställts på två olika nivåer, dels i form av en generell sammanfattning men även detaljerat på frågenivå. För sammanfattning på frågenivå se bilaga Sammanställning på frågenivå. För kartor över driftområden och vilka av dessa som analyserats se bilaga Driftområden.
	Sammanfattning väder per Region
	Region Norr
	Region Mitt
	Region Öst
	Region Stockholm
	Region Väst
	Region Syd

	Genomgång av alla intervjuer i de olika regionerna och en sammanfattning av hur driftledarna ser på problematiken med vädret. Genomgången görs först regionvis för att i slutet sammanfattas för hela Sverige. 
	Antal regioner i Sverige är 6 stycken och i figuren nedan redovisas dessa sex regioner.
	/
	Figur 3. Trafikverkets regionindelning 2011. 
	Fokus ligger främst på vintern. Längs med kusten förekommer oftare snabbare omslag i vädret, med halka som följd. Några driftledare nämner att underkyld nederbörd är ett problem, främst vid kusten.  Några platser längs med kusten kan också vara mer vindutsatta, främst vid ostlig vind. När man kommer inåt land blir problem mer av stora snömängder, snörök. I fjällområdena återkommer problem med drivbildning vid hård vind. Man kan också utläsa att problem med halka vid växlande väder kan förekomma på vår och höst. Ett flertal driftledare nämner att ju större och tydligare väderproblem är desto färre olyckor. Ett driftområde i inlandet beskriver problem med vattenhalka, vilket uppfattas som ett problem smältande snö, eventuell nederbörd, som stängs in av snövallar längs med vägarna. 
	Det är främst vinter och vintervädret som ställer till mest bekymmer enligt de intervjuade driftledarna som tyvärr är ganska få till antalet. Kustvädret är ombytligt och halkproblem förekommer ofta där. Man kommenterar att det tidvis förekommer stora nederbördsmängder under vintern vid s.k. ”snökanoner” (stark ostlig vind med nederbörd, jämför med Väner- Vättersnö).  När det gäller inlandet verkar problem fokuseras mer på hård kyla, då saltet inte har någon verkan. Dessutom förekommer det under vintern underkyld nederbörd inåt land. 
	Vinterperioden ställer till mest problem. I hela området varierar vädret under vintern och halka kan uppstå. Viss polering av vägytan och/eller drivbildning förekommer i slättlandskapen under vintern. I inlandet förekommer också tidvis kraftig kyla som ger upphov till halkproblem. 
	De väderrelaterade problemen är främst kopplade till vintern. Längs med kusten i Uppland tycks tidvis stora mängder snö ställa till med besvär. I övrigt tycks problem vara mer spridda under vintern och kopplat mer till halka vid väderomslag. På Gotland nämns blöt snö och hård vind som ett problem samt att halka lättare uppstår på då man inte saltar vägarna.
	Centrala Västgötaland: Mest fokus på ”svarthalka” och i viss mån underkyld nederbörd. Längs med kusterna kring de stora sjöarna kan det förekomma lokala snöfall (Vänersnö-Vättersnö) som lokalt ställer till problem.
	Dalsland och Värmland: Mer fokus på mycket snönederbörd. På slätterna i Dalsland finns även snödrevsproblematik. Även visst problem med Vänersnö utmed kusten längs Vänern. Man nämner också problematik med att veta hur mycket man måste salta när nederbörden varierar mellan regn och i fast form
	Bohuslän och Halland: Mer fokus på väderomslag från kallt till varmt samt svarthalka. I Halland är det en tydlig skillnad i väder mellan kusten och en bit inåt land.
	En sammanfattning av vad driftledarna beskriver är att i de östra och södra delarna av regionen så är snö i kombination med blåst, s.k. snödrev, som ställer till mest bekymmer. På småländska höglandet tycks det vara när det snöar mycket som problem uppstår. Många nämner också svarthalka men det kan utläsas att det händer få gånger per säsong. Påfrysning vid våta vägbanor nämns som ett bekymmer.
	Syftet med denna analys är att studera trafiksäkerhetsproblem med väderförhållande och olyckor. Analysen görs på platser utpekade av projektledarna drift på Trafikverket. De har fått frågor för deras driftområde samt om eventuella specifika platser som skulle vara intressanta att studera vidare utifrån väder och trafiksäkerhet. Dessa platser har studerats utifrån polisrapporterade olyckor i STRADA samt väderdata från VVIS.
	Utifrån listan med utpekade platser samt tillgängligt STRADA- och VVIS-data har följande lista med platser tagits fram. De platserna med högst prioritet är följande:
	Platstyp
	Platsnamn
	Väg
	Driftområde
	Region
	Nr
	Sträcka
	Falun- Hofors
	v80
	Avesta
	Mitt
	13
	Sträcka
	Vägsjöfors-Stöllet
	E45
	Norra Värmland
	Väst
	54
	Punkt
	Broen VVIS
	E6
	Falkenberg, Hylte
	Väst
	59
	Punkt
	Brahehus
	E4
	Mjölby, Norrköping
	Öst
	66
	Nyköping, Flen, Eskilstuna
	Punkt
	Barva-Lappen
	E20
	Öst
	77
	Korsning
	Nottebäck
	v23/37
	Växjö
	Syd
	82
	Figur 4. Platser med högst prioritet utifrån listan med utpekade platser samt tillgängligt STRADA- och VVIS-data
	Dessa platser har ett olycksutfall som relaterar till väder. Dock har olycksutfallet per plats varit relativt litet. För urvalsprinciper se Metod nedan. Vidare detaljstudier måste göras per plats om väderstyrd VH eller annat ITS-varningssystem är lämpligt.
	Underlag till denna analys är:
	 Intervju med projektledare drift som pekat ut drygt 100 platser som kan vara intressanta ur väder och olyckssynpunkt.
	 STRADA-data från år 2003-2010
	 VVIS data från år 2006-2010
	En lista med drygt 100 platser har pekats ut av projektledare drift. Dessa platser har gåtts igenom utifrån STRADA samt VVIS-data. Varje polisrapporterad olycka (oly) har kopplats till närmaste VVIS -station. De utpekade platserna har även kopplats till närmaste VVIS station. Kopplingen har skett med xy-koordinater. Genom detta har man kunnat granska varje plats utifrån olycksbild samt väderdata. Se exempel i figur 5.
	/
	Figur 5. Luft samt yttemperatur för Olycksid 829180 som sker ca 870 m från VVIS-station nummer 1539 (Vittene) 2009-01-07. Text ur polisrapport ”Bil A kör om bil B och får sladd då vägbanan vid tillfället var mycket hal.….”.
	Metoden kan delas upp i följande arbetsgång arbetsätt/arbetsgång:
	 Projektledare drift pekar ut platser som enligt dem stämmer in på ”specifika platser/sträckor där väder/väglagsproblemen är särskilt stora?”
	 Utpekade platser kopplas till närmaste VVIS-station via av GIS.
	 Platserna gås igenom utifrån väder (VVIS) samt olycksdata (STRADA).
	 Kriterier för ”intressanta” platser
	- Olyckor sker ”vintermånader” (okt-april, beroende på plats)
	- Temperaturer runt noll eller annan VVIS-data som indikerar problem (ex VVIS-larm)
	- Andra vädersituationer såsom nederbörd i kombination med vind
	- Olyckor där polis rapporterar ”Halka” i ”Händelseförlopp”
	- Olyckor där polis rapporterat väder ”Dis/dimma”, ”Regn”, ”Snöblandat regn” eller ”Snöfall”.
	- Olyckor där polis rapporterar väglag ”Lös snö/snömodd”, ”Tjock is/packad snö”, ”Tunn is/vägbanan synlig” och ”Vägbanan våt/fuktig”.
	- Genomgång av enstaka olyckor och hur VVIS-data ”ser ut”. Bedömning av relevans av väder för olyckan.
	Utifrån underlaget har varje plats analyserats och bedömts enligt kriterier ovan. Bedömningen har resulterat i en prioritering av platserna i 3 nivåer. 
	 Prio 1 har både en olycksproblematik och väderproblematik enligt metod ovan som pekar på en potential.  
	 Prio 2 har mindre potential jämfört med prio 1, främst beroende på färre olyckor och/eller mindre koppling till en tydlig väderproblematik. 
	 Prio 3 har ingen bedömd potential eller saknar underlag. 
	Det är viktigt att påpeka att skillnaden mellan prio 1 och 2 inte behöver vara så stor i olycks- eller väderproblematik. Detta kan bero på för lite underlag av främst olyckor som ger ”slumpmässiga” variationer.
	För analysen av platser har följande material använts:
	 114 platser/sträckor utpekade av projektledare Drift
	 STRADA data mellan 2003-01 till 2010-06
	 Drygt 130 000 polisrapporter (oly)
	 VVIS data mellan 2006-09 till 2011-04
	 Drygt 1 000 VVIS-stationer, varav drygt 800 levererat data
	 Oly kopplad till VVIS med koordinater
	 Drygt 92 000 oly > 10 000 (m) från VVIS
	 Plats/sträcka kopplad till närmaste VVIS genom position
	/
	Figur 6. Oly, DSS samt LS för perioden 2003-2009, summa per månad.
	Genom position (xy-koordinat) av oly i STRADA samt position på VVIS station har varje oly kopplats till närmaste VVIS-station. Totalt är ca 92 000 oly närmare än 10 000 m från en VVIS -station. Varje utpekad plats/sträcka har kopplats till ”närmaste” VVIS -station. I underlaget har dessutom varje VVIS-stations avstånd till andra VVIS- stationer varit möjligt att se.
	Om man tar unionen mellan STRADA och VVIS, d.v.s. de år och månader det finns både STRADA samt VVIS-data fås totalt ca 70 000 oly. VVIS-systemet levererar dock inte data hela året utan stora delar av systemet är avstängt under sommarmånaderna. Av de 1010 VVIS-stationer som finns i underlaget har ca 750 levererat väderdata under vinterhalvåret.
	/
	Figur 7. Totalt antal Polisrapporter, LS, SS och D för den period där det finns VVIS- data.
	De utpekade platserna har, med kriteriet att olycka hänt inom radie mindre än 10 000 m från närmaste VVIS-station, drygt 2000 DSS.
	Trots det stora underlagsmaterialet blir det svårt att dra statistiska slutsatser av materialet. Per plats/sträcka sker det ca 20 DSS med kriterier enligt ovan. I det totala materialet finns det ca 70 000 oly där VVIS-data levererats. Det innebär ca 100 oly per VVIS, varav flera sker under sommarmånader då endast ca 175 VVIS stationer levererar data (juli).
	Av projektledare Drift pekades totalt 114 platser, sträckor och korsningar ut som intressanta att studera vidare. Platstypen bestämdes av driftledarna och kan delas in i två huvudgrupper ”sträcka” samt ”plats”. ”Sträcka” är delsträckor eller hela vägar inom driftområdet. ”Plats” kan delas in i flera geografiskt avgränsade områden såsom punkt (kortare delsträcka), korsning, bro, backe etc. Dessa redovisas i bilaga Platser Analys. Sju av dessa platser var svåra att lokalisera och/eller beskrev större områden. Dessa har undersökts så långt möjligt. Av det totala materialet är det två platser/sträckor som inte analyserats pga. av osäkerhet om läge. Det är Nr 16 ”Gävle” samt Nr 24 på Norra Gotland ”v148 Hamnbacken”.
	Nedan följer en redogörelse för varje plats. ”Nr” är löpnummer enligt bilagan Platser Analys.
	Platstyp
	Platsnamn
	Väg
	Driftområde
	Region
	Nr
	Sträcka
	Falun–Hofors
	v80
	Avesta
	Mitt
	Nr 13
	/
	Figur 8. Plats Nr 13, Falun-Hofors
	Total finns det ca 27 oly som är relevanta med totalt 35 LS,  3 SS,  2 D. Främst oktober men även vintermånader sticker ut. (LS = Lindrigt skadade, SS = Svårt Skadade, D = Döda). 
	/
	Figur 9. Antal DSS, LS och Oly per månad.
	Vinterproblematiken förstärks av polisens rapportering om väglag.
	/ /
	Figur 10. Polisrapporterat väglag och väderleksförhållande.
	Januari har mest "halkolyckor" men har relativt stabil väder runt -5.
	/
	Figur 11. Medeltemperatur i januari månad.
	Tittar man på ”enskilda” månader får man en tydligare bild över variationen i vädret.
	/
	Figur 12. Temperaturvariation under januari 2009, luft- samt yt-temperatur.
	Sammantaget har denna sträcka olyckor som är relaterade till väder. Sträckan har delvis byggts om under perioden och DSS (döda + svårt skadade) har minskat under perioden.
	Platstyp
	Platsnamn
	Väg
	Driftområde
	Region
	Nr
	Sträcka
	Vägsjöfors-Stöllet
	E45
	Norra Värmland
	Väst
	Nr 54
	/
	Figur 13. Plats Nr 54, Vägsjöfors-Stöllet 
	Total finns det ca 17 oly som är relevanta med totalt 41 LS, 13 SS och 2 D. Främst februari, januari och oktober sticker ut med oly. December och januari har ca 5 "halkrelaterade" olyckor, endast 2 av dessa polisrapporterade.
	/
	Figur 14. Polisrapporterat väglag
	Februari 2008 har fyra st halkrelaterade oly, den 1, 2, 3 och 17 februari. Se väder nedan.
	/
	Figur 15. Temperatur under februari 2008.
	Sammantaget finns det olyckor som är relaterat till väglag samt variationer i temperatur. De är dock relativt få och inom begränsad tidsperiod.
	Platstyp
	Platsnamn
	Väg
	Driftområde
	Region
	Nr
	Punkt
	Broen VVIS
	E6
	Falkenberg, Hylte
	Väst
	Nr 59
	/
	Figur 16 Nr 59 Broen VVIS.
	Total finns det ca 31 oly som är relevanta med totalt 41 LS, 3 SS och 1 D. Främst januari, februari mars och oktober sticker ut. ”Vattenplaning” finns i 8 oly (12 LS) och ”mycket” koppling till nederbörd (regn) i polisrapporter. VVIS visar nederbörd vid en oly (2006).
	/
	Figur 17. DSS, LS och Oly.
	Polisen har rapporterat att väglagen torrt i de flesta fall men våt/fuktig i nästan lika många vilket är mer än ”normalt”.
	/ /
	Figur 18. Polisrapporterat väglag och väderleksförhållanden.
	Nederbördsdata från VVIS ”följer” polisen rapportering väl.
	/
	Figur 19. Nederbörd i genomsnitt över året per månad (mm).
	Sammantaget har denna plats oly med stark koppling till nederbörd i form av regn.
	Platstyp
	Platsnamn
	Väg
	Driftområde
	Region
	Nr
	Punkt
	Brahehus
	E4
	Mjölby, Norrköping
	Öst
	Nr 66
	/
	Figur 20. Nr 66 Brahehus 
	Totalt 37 oly med 52 LS, 4 SS och 0 D. November sticker ut, annars ”jämnt” med oly fördelat över året. 
	/
	Figur 21. DSS, LS och Oly.
	Polisen har rapporterat ”Snömodd” i många rapporter.
	/ /
	Figur 22. Polisrapporterat väglags- och väderleksförhållanden.
	I november håller sig medeltemperaturen strax över noll med en variation mellan ca +/- 10 grader
	/
	Figur 23. Medeltemperatur i november månad.
	Sammanfattningsvis finns det ett antal olyckor med koppling till väder och väglag främst under november månad. Merparten av olyckor sker dock under ”uppehållsväder”.
	Platstyp
	Platsnamn
	Väg
	Driftområde
	Region
	Nr
	Punkt
	Barva-Lappen
	E20
	Nyköping, Flen, Eskilstuna
	Öst
	Nr 77
	/
	Figur 24. Nr 77 Barvalappen.
	Totalt 40 oly, 46 LS, 5 SS och 0 D. Vintermånaderna sticker ut något. Det finns 12 oly av dessa där polis rapporterat ”halka” eller ”halt” väglag. Många av dessa styrks av VVIS men det finns även fall utan varsel från VVIS.
	,/
	Figur 25. DSS, LS och Oly. 
	/
	Figur 26. Oly där polis rapporterat ”halt” väglag i Händelseförlopp.
	/ /
	Figur 27. Polisrapporterat väglag och väderleksförhållanden.
	Temperaturen ligger runt 0 ”vintermånaderna”. Relativt stor skillnad mellan max- och min-temp.
	/
	Figur 28. Medeltemperatur över året.
	Polisen har i ett flertal fall rapporterat ”halka”. Nedan ges ett exempel där VVIS har leverat data.
	/
	Figur 29. Temperatur 2008-01-24, 1 oly (SS) kl 01 där polis rapporterat ”Ljusförhållanden;mörker samt snöblandet regn, Halt vägunderlag.” VVIS har varslat (larm H1, kl 00-03).
	Sammanfattningsvis finns det på denna plats en relativt ”stor” del av olyckorna rapporterats med ”halt” väglag.
	Platstyp
	Platsnamn
	Väg
	Driftområde
	Region
	Nr
	Korsning
	Nottebäck
	v23/37
	Växjö
	Syd
	Nr 82
	/
	Figur 30. Nr 82 Nottebäck.
	Totalt finns det 14 oly med 22 LS, 2 SS och 2 D med korsningreferens till Nottebäck. I ”området (10 000 m från VVIS) finns det 57 oly, 82 LS, 12 SS, 7 D. Merparten av dessa olyckor sker ”sommarhalvåret”. Nottebäck verkar vara en "olycksdrabbad korsning" men underlaget blir litet. Januari har 3 ”vinterolyckor” (en polis, en sjukvård). /
	Figur 31. Oly i närhet/i korsning Nottebäck.
	I polisrapportern finns det mest ”Vägbanan torr” samt ”Uppehållsväder”.
	/ /
	Figur 32. Polisrapporterat väglag och väderleksförhållanden.
	I vinterolyckorna finns exempel på ”halt” väglag. Men t.ex. 2007-01-27 är det vinterväglag och ”stabilt” kallt, det sker ändock halkolycka./
	Figur 33. Temperatur 2007-01-27.
	Sammanfattningsvis är denna plats  intressent men underlaget realtivt litet. 
	Påverkar väder trafikolyckor? Denna analys bygger på antagande att det finns koppling emellan väder och trafikolyckor. Detta samband är dock inte trivialt att leda i ”bevis”. Olyckor beror på en mängd olika faktorer. Generellt är exponering samt hastighet viktiga för utfallet och konsekvensen av olyckor. Väders påverkan på olyckor har en betydligt mer komplex bild. Väder påverkar både beteende samt väglag. Väglag är också ”utsatt” för åtgärder och på de större vägarna upprätthålls i allmänhet ett bra väglag även under vintertid. Som ett exempel på hur ”årstider” påverkar olycksutfallet kan ”Motorcykel” användas. Exponeringen (läs flöde) av motorcyklister är förmodligen starkt väderberoende, när vädret blir kallt och dåligt minskar andel MC på våra vägar drastiskt. Detta ses i figur 40 nedan där antalet DSS med minst ett trafikelement lika med ”Motorcykel” visas. I princip sker inga DSS under vintermånaderna, ”vädret” har i detta fall en positiv trafiksäkerhetspåverkan. En brist i denna analys är att exponering (flöde) samt hastighetsdata inte varit tillgängligt.
	/
	Figur 40.  Antal DSS, LS och Oly med trafikelement Motorcykel åren 2003-2009 per månad.
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