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SAMMANFATTNING 

Samarbetet mellan föraren, bilen och vägen är essentiellt för trafiksäkerheten. Denna 

fallstudie fokuserar på vägens tillstånd och dess roll inom trafiksäkerhetsarbetet. Genom att 

studera och isolera vägaspekten och dess bidragande roll till olycksförekomsten, är målet att 

tydliggöra relationen mellan dessa, samt belysa de vägparametrar som vanligen associeras 

med trafikolyckor. Detta för att utveckla och utöka medvetenheten kring effekten av dålig 

linjeföring och bristfälliga vägytegenskaper, för att i framtiden kunna förebygga dessa 

olyckor. De parametrar som studerades är bland annat sidofriktionen, tvärfallet och 
spårbottentvärfallet, texturen, kurvaturen, snedlutningen och spårdjupet.  

Arbetet avgränsades till länsväg (lv) 360 i Västerbotten, där alla olyckor med en oklar 

olycksorsak mellan åren 2003 och 2012 studerades, och bedömdes efter vägens tillstånd vid 

olyckan. Studien baserades på olycksuppgifter från Transportstyrelsens olycksdatabas 
STRADA och vägmätningar utförda av Vecturas Profilograf.  

Vid analys av de olika väg parametrarna och deras respektive gränsvärden, identifierades 

många brister på länsväg 360. Låga sidofriktionsvärden, otillräcklig snedlutningar och 

felaktiga tvärfall vid kurvor är några av de brister som påhittades. Resultatet visar att 70 % av 

alla olyckor inträffade i kurvor där fordonet antingen fått sladd eller åkt av vägen. Vidare 

visar resultatet att sidofriktionsbehovet i 65 % av olyckorna långt översteg den 

dimensionerande sidofriktionen enligt regelverket Vägar och Gators Utformning (VGU). För 

liten sidofriktion i samband med kurvor visar en tydlig koppling till olycksförekomsten. 
Analysen visar dessutom att 80 % av olyckorna hade brister i två eller fler vägparametrar.  

Felaktigt utformat tvärfall vid kurvor – där lutningen istället för att motverka sidokraften 

bidrar till den – skapar livsfarliga förutsättningar för trafiken. Även dessa påträffades på 

länsväg 360, varför tvärfallets utformning enligt resultatet direkt påverkar på olyckstalet, i 

synnerhet vid kurvor. För litet tvärfall i de sektioner där även längslutningen är låg innebär 

dessutom otillräcklig snedlutning (resultanten av tvärfallet och längslutningen) och medför 

stora risker för halka. Dessa är vanliga vid in- och utfarter av kurvor, där tvärfallet övergår 

mellan raksträcka och kurva och passerar noll. Resultatet visar att 70 % av olyckorna hade för 

låg snedlutning samt att flera sträckor i många fall underskred VGU:s krav på 0,5 % före och 
efter kurvan.  

Som lösning föreslås hastighetssänkning och varningsskyltar vid skarpa kurvor samt att stor 
kraft bör läggas på korrekt utförda tvärfall som tar hänsyn till sidokraften. 

Nyckelord: IRI, kurvatur, makrotextur, olycksförekomst, snedlutning, 
spårbottentvärfall, trafiksäkerhet, tvärfall, väggeometri 



ABSTRACT  

The interaction between the driver, the car and the road is essential for the road safety. This 

case study focuses on the road condition and its effect regarding road safety issues. By 

studying and isolating the road condition aspect and its contributing role to the accident 

occurrence, the aim is to explore their relationship, as well as highlight the road parameters 

that are commonly associated with accident occurrence. This result will be used to develop 

and increase awareness of the impact of poor road alignment and poor road surface 

conditions on traffic safety, in order to prevent these accidents from occurring. The road 

parameters chosen for this study include side friction, cross slope and rut bottom cross slope, 
road texture, curvature, drainage gradient and rutting. 

The case study was limited to lv 360 in Västerbotten, where all accidents with an unclear 

cause of the accident were studied, between 2003 and 2012 were carefully studied and 

assessed based on the condition of the road at the time of the accident. The study was based 

on accident data from Transportstyrelsens accident database STRADA and road data was 
obtained from Vecturas Profilograf. 

Analysis of the various road parameters and their respective safety limits, identified many 

hazardous sections on lv 360. Low side friction values, insufficient drainage gradient and 

incorrect cross slopes are some of the shortcomings that were found. The results show that 

70% of all accidents occurred on curves where the vehicle either skidded or went off the road. 

Furthermore, the results show that the side friction demand in 65% of the accidents far 

exceeded the designed side friction supply according to VGU. Insufficient side friction 

associated with curves shows an evident relation with the accident occurrence. The analysis 
shows that 80% of the accidents had deficiencies in two or more road parameters. 

Improperly designed cross slopes in curves – where the slope instead of resisting the lateral 

force, contributed to it – was found to create dangerous circumstances for the traffic. These 

were also found at lv 360, why the cross slope design according to the results, directly affects 

the accident rate – particularly at curves. Improper cross slope in sections where the gradient 

is low often result in insufficient drainage gradient, and consequently a high skid risk. These 

were common on entry and exit points of curves, where the cross slope shifts between 

straight sections and curves and thus passes zero. The results show that the drainage gradient 

in 70 % of the accidents was too low and in many cases fell below VGU's requirement of 0.5 % 
before and after the curve.  

Keywords: accident occurrence, curvature, cross slope, drainage gradient, IRI, 

macrotexture, road geometry, rut bottom cross slope, traffic safety,   
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1 INLEDNING  

 Bakgrund  1.1

Varje år omkommer hundratals människor i trafiken i Sverige och tusentals människor 

skadas i samband med vårdslöshet, okunskap och onyktra förare. Sedan regeringen införde 

Nollvisionen – att ingen människa ska dödas eller skadas svårt i trafiken – har antalet 

omkomna och skadade i trafiken minskat men trots det återstår fortfarande stora 

utmaningar. Trafiksäkerhetsarbetet behöver ständigt innovativt tänkande för att kunna 

bemöta dessa utmaningar.  

Med hjälp av dagens teknik har motorfordonen utvecklats, förbättrats och i många fall har 

infrastrukturen inte hunnit med i utvecklingen vilket har lett till en obalans i samarbetet 

mellan dessa två. Den tredje aspekten är den mänskliga faktorn som oftast är den svåraste att 

förebygga och förutse. Sedan nollvisionen infördes har dock mycket arbete gjorts inte främst 

inom infrastruktur i form av säkrare vägar, bättre information genom vägskyltar och nya 

hastighetsgränser. Trots detta krävs dock mer utveckling och en ökad kunskap för att nå 
målen.   

Varje individ har sitt ansvar ute i trafiken vare sig det är på cykel eller i bilen, och förväntas 

kommunicera med sina medtrafikanter i alla situationer dygnet runt. Med detta läggs stort 

ansvar på trafikanten att vara medveten om riskerna som finns på vägen – både de 

uppenbara och de dolda – att hålla hastighetsgränserna och hantera fordonet på ett säkert 

sätt gentemot sig själv och sina medtrafikanter. Liksom i allt annat så sker det onekligen 

misstag även i trafiken. Ouppmärksamhet, trötthet, halka med mera påverkar förarens 

körförmåga och ökar risken för misstag.   

Samarbetet mellan trafikanter, bilindustrin och väg utformning är avgörande för 

trafiksäkerheten och delar alla ett ansvar. För att kunna utforma bra vägar behövs ökad 

förståelse för relationen mellan dessa tre och en ökad förståelse för det mänskliga beteendet i 

trafiken. Men oavsett hur säkra bilar med hjälp av den senaste tekniken, eller hur väl 

utformade vägar, ligger oundvikligen ett stort ansvar hos varje individ i trafiken; vare sig det 
är bakom ratten, på cykeln eller som fotgängare.  
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Men då uppstår frågan, hur väl utformade är egentligen Sveriges vägar? 

I detta examensarbete har fokus lagts på vägens tillstånd och ansvar inom 

trafiksäkerhetsarbetet. Genom att studera och isolera vägen och dess bidragande roll till 

olycksförekomsten, kan relationen mellan dessa tydliggöras och de vägparametrar som ofta 

associeras med olycksförekomst belysas. 

 Problemformulering  1.2

Eftersom trafiksäkerheten beror av så många faktorer är det svårt att fastställa de mest 

kritiska och problematiska väg faktorerna som vanligen associeras med olyckor, trots att 

många av de av dem belysts i tidigare studier. Följande problem har studerats i samband med 
olyckor: 

-‐ Vad styr vägens friktion, och varför är den så viktig? 

-‐ Hur påverkar kurvaturen olycksförekomsten? 

-‐ Hur utformas tvärfallet, och vad för ansvar har det? 

-‐ Varför är ojämnheter ett problem? 

-‐ Låg snedlutning, varför är det farligt?  

-‐ Spårdjup kan ge vattenplaning (skevningsövergång) 

-‐ Vägytans textur och dess roll 

 Syfte/Mål 1.3

Eftersom trafikolyckor med eller utan dödlig utgång är ett samhällsproblem måste mer göras 

för att minimera farorna och olycksriskerna. Syftet med detta arbete är att öka 

medvetenheten och kunskapen inom trafiksäkerhetsarbetet genom att fokusera på vägen och 

vägutformares ansvar samt den förväntning som finns på vårt vägnät. Vidare är syftet att 
föreslå konkreta lösningar på hur en säkrare trafik kan uppnås. 

Målet med detta examensarbete är att undersöka och upplysa om de dolda riskerna som 

finns på våra vägar, där ansvaret felaktigt lagts på trafikanter. Målet är dessutom att belysa 

de mest kritiska vägparametrarna som ofta associeras med olyckor för att bidra till en ökad 

kunskap. Genom att identifiera dessa parametrar kan de i framtiden förebyggas och större 
förståelse kan fås för de verkliga olycksorsakerna.  
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 Avgränsning 1.4

Begreppet trafiksäkerhet omfattar många faktorer såsom människan, bilen, vägen, miljön 

med flera. I denna studie har arbetet avgränsats till vägen och dess parametrar. Denna 

avgränsning har gjorts med hjälp av kunniga inom området men även med hjälp av tidigare 
studier som identifierat dessa parametrar som mest de kritiska gällande olycksförekomsten. 

Utredningen har avgränsats till länsväg 360 mellan Lycksele och Vilhelmina i Västerbotten. 

Olyckorna som undersöktes, inträffade mellan 2003 och 2012. Mätningarna gjordes 2008 
med hjälp av Vecturas Profilograf.  

Vidare har endast olyckor med okänd olycksorsak studerats. Olyckor som uppenbarligen 

inträffat på grund av misstag från föraren sida så som ouppmärksamhet eller liknande har 

helt exkluderats. Detta för att i bästa mån kunna isolera olycksorsaken till någon av 
vägparametrarna.  

Mätvärdena avsåg endast en riktning av vägen varför en generalisering gjorts för hela 

vägbredden. Dessutom har olycksfordonens riktning varit okänd vilket begränsat 
utredningen av varje olycka.  

 Metod  1.5

1.5.1 Tillvägagångssätt 

 

Med hjälp av kunniga inom trafiksäkerhetsarbete bestämdes tidigt ett fokusområde för 

studien. Förhoppningarna var att med hjälp av resultatet från bland annat tidigare 

utredningar gjorda av Trafikverket, VTI, Vectura och olycksstatistik från STRADA men även 

vetenskapliga studier, skapa en uppfattning om arbetets område och omfattning. Därefter 

beslutades tillsammans med Vectura att göra en fallstudie på länsväg 360 (lv) mellan 

Lycksele och Vilhelmina i Västerbotten, mellan åren 2003-2012. Mätvärden från 2008 
avseende sträckan, erhölls från Vectura.  

När rådata väl samlats söktes en tydlig och möjligtvis återkommande relation mellan 
trafikolyckor och brister hos de olika vägparametrarna.  
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Varje fall studerades då enskilt och utförligt för att senare dra en slutsats om olyckans 

bakomliggande orsak kunde kopplas till någon eller flera vägparametrar. Därefter 
sammanställdes resultatet med tillhörande diskussion och slutsatser.  

1.5.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien baserades på vetenskapliga artiklar, konsultrapporter, avhandlingar och 

tidigare utförda examensarbeten inom ämnet trafiksäkerhet och vägutformning.  

De databaser som användes i litteratursökningen var bland annat; DiVa, Web of Science, 

Google scholar med flera.  

Mycket studier har gjorts inom det valda ämnesområdet där slutsatserna i de flesta fall varit 

liknande. En del studier har däremot påvisat och argumenterat för andra resultat varför 

forskningen inte varit helt homogen. I Sverige liksom internationellt utreds ännu relationen 

mellan vägens olika parametrar och olycksförekomsten. Detta är dock något som med tiden 

förändras och där betydelsen av vägens olika lutningar – om än små lutningar – visar sig 
alltmer avgörande för trafiksäkerheten.  

Många av de tidigare studierna har på liknande sätt tittat på olycksstatistiken och därefter 

studerat vägens olika parametrar och hur de sett ut vid olyckstillfället med hjälp av olika 
regressionsanalyser.  

Den litteratur som i detta arbete valdes att studeras har dels tillfört lärdom i form av 

bakgrundinformation dels i form av svårigheter och vidare forskning. Genom dessa har en 
helhetsbild kunnat forma sig och ett annorlunda angreppssätt från tidigare.  

Sökord som använts har varit bland annat: road roughness, traffic safety, curvature, 

cross slope, road geometry, drainage gradient, trafikolyckor, olycksstatistik, 
ojämnheter 
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2 Teoretisk referensram  

 Väggeometri 2.1

2.1.1 Vägbredd 

Enligt Othman et al. (2009) finns en koppling mellan vägens bredd och olyckstal, där större 

vägbredd leder till fler olyckor. En orsak till detta kan vara att det ses som en uppmuntran till 

högre hastigheter, filbyte och omkörning vilket ökar risken för olyckor. En annan orsak kan 

vara att förare upplever en friare körning och kanske slappnar av då avståndet till kanten är 

längre. Detta bekräftas av en studie gjord av Karlaftis & Golias (2001) där sambandet mellan 
olika vägparametrar och dess inverkan på olycksförekomsten studerades.  

Hedman (1990) studerade bland annat inverkan av vägbredd på trafiksäkerheten där 

resultaten istället indikerade på att ökad vägbredd minskade olycksförekomsten. Liknande 

studier tillägger att olycksförekomsten avsevärt minskar med ökad vägbredd upp till 13 m, på 

vägar med hastighetsbegränsning på 90 km/h där Brüde & Wretling (1998) samtidigt som 

Radwan & A. Abdel-Aty (1999) i sin rapport listar vägbredden som en av de viktigaste 
faktorerna i trafiksäkerhetsarbete.  

2.1.2 Kurvatur & tvärfall 

Andra faktorer som Othman et al. (2009) studerade var bland annat vägens kurvatur, tvärfall 

och vägytans inverkan på trafiksäkerheten. Intressant för kurvan är dess radie, där mindre 

radie innebär skarpare kurva. På kurvor med större radier finns en mindre tendens att 

olyckor uppstår jämfört med skarpare kurvor. Kurvor med liten radie brukar oftast vara in- 

och utfart på motorvägar eller andra liknande vägar. Det finns ett tydligt samband mellan 
trafikolyckor och kurvor, där olyckorna är fler i kurvor. 

Detta utvecklas ytterligare i en studie gjord av Vägverket (Lindholm, 2002), där alla dödliga 

singelolyckor som inträffade på det statliga vägnätet mellan åren 1997-2000 studerades. 

Resultatet visade att nästan hälften av alla singelolyckor mellan dessa år inträffade i 
ytterkurva och där dessa olyckor var 5 gånger fler än de dödliga olyckorna i innerkurva.  
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Denna studie bekräftar alltså känsligheten hos fordon vid kurvor i synnerhet ytterkurvor. 

Vidare bekräftar också undersökningen att olycksförekomsten ökar med ökad vägbredd vilket 
stämmer överens med tidigare utredningar. (Lindholm, 2002) 

I ytterkurvor påverkas bilen av sidokrafter vilket gör att bilen trycks utåt i kurvan, och 

riskerar då i större uträckning att åka av vägen jämfört med en raksträcka. För att 

kompensera detta skapar man ett tvärfall på vägen dels för att låta vattnet rinna av dels för 
att minska de sidokrafter som uppstår i kurvan, se figur 1. 

Sidokrafterna minskar eller ökar med kurvans radie. I Vägar och gators utformning (VGU) 

beskrivs hur en väg antingen kan bankas uppåt (positivt tvärfall) eller nedåt (negativt 

tvärfall). På raksträcka ska vägen alltid luta negativt från mitten av vägen så att vattnet kan 
rinna av på varsin sida. (VGU, 2008) 

 

Figur 1. Kraftspelet som ett fordon genomgår i kurva (VGU, 2008) 

Othman et al. (2009) menar då att tvärfallets – vägens tvärlutning i horisontella kurvor – 

inverkan på olyckstalet skiljer sig, där störst inverkan sker vid tvärfall större än 5 %, vilket det 

alltid är i kurvor där det förväntas vara stor sidokraft. I dessa kurvor där hastigheten är hög, 

kurvans radie är liten blir sidokrafterna stora. Om ytterkurvan istället för att luta uppåt (+) 

för att motverka sidokraften, har en negativ lutning. Bidrar det istället till sidokraften och 

försämrar bilens chanser att hålla sig på vägbanan, varför tvärfallet noggrant måste 

utvärderas i synnerhet vid ytterkurvor.  

De flesta studier visar att olyckstalet alltid är högre i kurvor jämfört med raksträckor, där 

kurvans radie enhälligt anses vara den bekymrande faktorns både i utformning av kurvor 

men även i utredning av olyckor. Detta samband förtydligas på kurvor med radie mindre än 

200 m, där olyckstalet tenderar att öka i tvärare kurvor. Vidare diskuteras hur skarpa kurvor 

i för övrigt bra vägar kan ge upphov till överraskningsmoment vilket kan öka olycksrisken, 

varför logisk och följbar väglinjeföring är av ytterst betydelse. Tvärfallet beror bland annat av 

hastigheten och kurvans radie, där olika länder har olika riktlinjer för utformningen av 
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tvärfallet. Ju högre hastigheten i kurvan desto större ska tvärfallet vara för att motstå 

sidokraften. Resultat visar då att olyckstalet ofta ökar vid större tvärfall. (Aram, 2010) 

En annan studie gjord av Milton & Mannering (1998) menar istället att effekten av skarpa 

kurvor i sig är någon enskild indikation på att olyckstalet ökar. Emellertid ska nämnas att 

förekomsten av en eller flera kurvor i närheten av varandra sannolikt har en påverkan på 

föraren varför det är svårt att framhäva varje enskild parameters inverkan utan att dess 

påverkan av andra faktorer spelar in. Det innebär alltså att föraren på raksträckor har färre 

beslutsmöjligheter jämfört med i en kurva, varför då olycksrisken borde vara mindre än vid 

kurvor. Dock antyder resultatet på motsatsen, därför är det viktigt att understryka hur 
förarens beteende spelar in.  

Dessutom argumenterar Milton & Mannering (1998)  att med ökad kurvradie tenderar 

olyckorna att minska då det inte ställs samma krav på föraren som vid en skarp kurva. I 

studien diskuteras även påverkan av raksträckor innan kurvor, där resultatet antyder på att 

kurvor som kommer efter långa raksträckor har större inverkan på olycksförekomsten än 

kurvor som antingen kommer efter varandra eller efter en kortare raksträcka. Långa sträckor 

medför att förare ofta tappar känslan för hastigheten, man brukar tala om ”fartblindhet”, 

vilket leder till att många förare kommer in i en kurva i för hög hastighet, vilket i sin tur 

medför en ökad olycksrisk. Skarpa kurvor efter långa raksträckor associeras därför ofta med 

olyckor varför värdet av varningsskyltar vid sådana sektioner betonas. (Milton & Mannering, 
1998) 

Detta utvecklas vidare av Haynes, et al. (2007) som menar på att olyckorna minskar med fler 

kurvor längs vägen. Resultaten visar då att kurvor fungerar som skydd och istället varnar 
trafikanter att vara alerta.  

Zegeer et al. (2011) menar att kurvor är farligare än raksträckor på grund av den sidokraft 

som uppstår vid en kurva. Men även andra faktorer spelar in som förarens förväntning. När 

studier gjorts på relationen mellan kurvatur och olycksförekomst har ofta varje enskild kurva 

studerats som en isolerad sektion av vägen, vilket följaktligen lett till att man gått miste om 

helhetsperspektivet. Dessutom diskuteras likt tidigare studier, (Milton & Mannering, 1998; 

Haynes, et al., 2007), vägens hänsyn till abrupta förändringar vilka kan överraska föraren, i 

kontrast till flera efterföljande kurvor vilka fokuserar föraren och ställer högre krav på 

dennes förmåga. Och varför en isolerad kurva efter en längre raksträcka därför utmanar 

förarens uppmärksamhet. Detta bekräftas även av Prozzi et al. (2012) som menar att 

oförutsägbara och abrupta kurvor som kommer efter långa, bra och komfortabla raksträckor 
tenderar att markant öka olycksrisken i kurvan.  
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Liksom Milton & Mannering (1998) anser Zegeer et al. (2011) att hastigheten även är högre 

vid ingången till kurvor som kommer efter en längre raksträcka. Vidare påvisas i studien 

vikten av avståndet mellan kurvor och hur detta kan påverka olyckstalet. Resultatet indikerar 

på att ju kortare avståndet är mellan kurvorna desto färre blir de potentiella olyckorna 

jämfört med de kurvor med längre avstånd till varandra, vilket stämmer överens med dels 
tidigare studier och dels med förares beteende och anpassningsförmåga på väg.  

Detta kan då sammanfattas som att olyckorna tenderar att öka vid kurvor efter längre 
raksträckor medan olyckorna tenderar att minska vid flera kurvor efter varandra.  

Denna meningsskiljaktighet beror på, menar Wang et al. (2013) att kurvaturen ur 

ingenjörssynpunkt kan verka riskfylld i och med de krafter som fordonet genomgår i en 

kurva. Dock ur beteendesynpunkt så anpassar sig föraren efter situationen och minskar 
sannolikt hastigheten och därmed risken för en olycka.  

Samtidigt anpassar sig även förare efter sin situation på raksträckor och då istället ökar 

hastigheten som i sin tur ökar risken för olyckor. På så sätt blir de övergripande slutsatserna 
gällande kurvatur och dess effekt på trafiksäkerheten blandad.  

2.1.3 Trafikmängd 

Karlaftis & Golias (2001) studerade även trafikmängdens roll inom trafiksäkerhetsarbetet 

och kom fram till att trafikmängden är den störst påverkande faktor vid olycksfrågor. Även 

andra studier visar detta och menar att olyckstalet tycks stiga med ökad trafikmängd. Dock 

ska det understrykas att olyckor vid ökad trafikmängd ofta har ett samband med en eller flera 

väggeometriska faktorer som tillsammans ger ett högt olyckstal (Aram, 2010). Vidare 

bekräftar Milton & Mannering (1998) och Radwan & A. Abdel-Aty (1999) dessa studier på 

hur olycksförekomsten ökar i relation till trafikmängden. En förklaring till detta kan ses som 

att en ökning trafikmängden även ökar utsättningsgraden. Ju fler fordon som finns i trafiken 
desto fler möjliga konflikter.  

De flesta är studier är överens om att storleken på trafikmängden ofta är i relation med 

olycksförekomsten. I en litteraturöversikt sammanfattade Wang et al. (2013) effekten av 

trafikmängdens storlek på olyckstalet. Resultatet visade dock på blandade effekter där det 

inte är uppenbart att trafikmängden direkt är kopplat till högre olyckstal, utan att det i vissa 

fall minskar olyckstalet. Detta till anledning av att hastigheten ofta minskar när trafiken ökar 
(köer) och på så sätt även olyckorna.  
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2.1.4 Längslutning 

Längslutningen hos en väg – vägens upp- och utförsbackar – är en annan viktig vägaspekt 

som många forskare studerat dess samband till trafikolyckor. Längslutningen kan på många 

sätt skapa problem i trafiken både som enskild faktor men även tillsammans med andra 

faktorer. I en studie gjord av Milton & Mannering (1998) tydliggjordes denna relation där 
resultatet visade att vertikala lutningar större än 1 % medförde högre olycksfrekvenser.  

I uppförsbacke bromsades bilarna in i synnerhet lastbilarna vilket ledde till fler 

passeringsförsök och större risktagande bland bakomföljande bilar. I motsats ökade även 

risken för olyckor på utförsbacke där hastigheten istället ökade vilket naturligt associerades 
med högre olycksfrekvens.  

Därutöver visar resultaten att horisontella kurvor tenderar att bli ännu farligare i 

kombination med längslutning och dålig vägfriktion, där olycksförekomsten är vanligare i 

kurvor jämfört med raksträckor med samma trafikmängd och vägegenskaper. Utförsbacke 

(negativ längslutning) ger större olyckstal jämfört med uppförsbacke (positiv längslutning) 

(Aram, 2010). Liknande slutsatser drogs av Prozzi et al. (2012) som uppmärksammade att 
olycksrisken hos kurvor vid utförsbackar är större än vid plana kurvor. 

Förutom storleken på trafiken, vägens kurvatur och längslutning spelar vägens ytbeläggning 

en avgörande roll i trafiksäkerhetsarbetet.  Därutöver argumenteras att betydelsen av 
vägytans tillstånd ökar vid lägre trafikflöden på grund av högre hastigheter.  

 Vägyta 2.2

2.2.1 Spårdjup & ojämnheter 

Vägens yta är en annan viktig del i trafiksäkerhetsarbetet och har stor betydelse för 

komforten samt friktionen. Däckens interaktion med vägen är av ytterst vikt och några 

vanliga parametrarna som påverkar detta är vägens spår och ojämnheter där ojämnheterna 

uttrycks som International Roughness Index (IRI). Dessa menar Othman et al. (2009) visar 

på starka kopplingar till olyckförekomsten och argumenterar vidare att olyckstalet både ökar 
vid fler ojämnheter på vägen men även vid ökat spårdjup. 
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Enligt en studie gjord av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) på spårdjupets 

inverkan på olyckstalet, kunde resultaten däremot sammanfattas i att ingen tydlig korrelation 

kunde hittas mellan ökad spårdjup och olyckrisk. Tvärtom, så minskar olycksrisken då 
föraren anpassar sin körförmåga och saktar ner. (Ihs et al., 2011) 

I en omfattande studie gjord av Ihs et al. (2002) undersöktes ojämnheter och spårdjupets 

inverkan på trafiksäkerheten. Samtliga statliga vägar undersöktes mellan perioden 1992-

1998. Stor majoritet av analysmaterialet ska nämnas visade god vägytestandard med 

spårdjup <15,4 mm och IRI-värde <5,1 mm/m, varför resultatet av studien främst berör 
vägar med god vägytestandard.  

Ojämnheterna och spårdjupet undersöktes dels individuellt dels tillsammans med hjälp av 
linjär- och multipel linjär regression.  

Detta för att se vidare parametrarnas inverkan skiljde sig när de studerades enskilt från när 

de studerades tillsammans. Undersökningen tog även hänsyn till olika väderförhållanden 

samt trafikvariationer. Dessutom har andra faktorer så som hastighetsgräns, vägtyp, 

vägbredd, beläggningstyp och trafikflöde grupperats och studerats enskilt, för att på bästa 

sätt kunna betona inverkan av ojämnhet och spårdjup. Resultatet från den individuella 

analysen visade ingen tydlig koppling mellan spårdjup och ökad olyckskvot, samtidigt visade 
undersökningen att olyckskvoten ökade vid ökande ojämnhet, vilket illustreras i figur 2.  

Vid vägar med lägre vägytestandard fördubblades olycksrisken. Det ska nämnas att 

olycksrisken inte bara ökade med ökande ojämnheter utan även med variation i 

ojämnheterna. På liknande sätt visade den gemensamma analysen att olyckskvoten ökade 

med ökande ojämnhet men visade istället att spårdjupet hade en negativ effekt på 
olyckskvoten, det vill säga olyckorna tenderade att minska vid större spårdjup.  

Vidare visade även undersökningen att för olika olyckstyper var effekten av ojämnheter och 

spårdjup som störst vid singelolyckor. (Ihs, et al., 2002) 

Med detta menas inte att djupa spår i vägen är problemfritt eller ens riskfritt för 

trafiksäkerheten, då vatten lätt kan ansamlas i spåren och vid vintertid frysa till is. Spåren 

blir även problematiska vid plogning då snön blir svår att få bort. Då snö och is samlas i 

spåren leder det till lägre friktion jämfört med andra delar av vägen, vilket försämrar 

förutsättningarna för en säker trafik. Dessutom försvåras manövreringen av bilen vid 

exempelvis filbyte. Detta menar dock Ihs et al. (2002) beror mycket på förarens beteende, 

varför enstaka parametrar är svåra att fastställa som bakomliggande orsaker. Föraren sänker 
troligen hastigheten och anpassar sin körning efter det rådande väglaget.  
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Det vill säga vid större spårdjup förbättrar möjligen många förare sin körning, vilket i 

undersökningen tolkas som att stort spårdjup har en obetydlig inverkan eller i vissa fall till 
och med gynnsam inverkan på trafiksäkerheten.  

 

Figur 2. Olyckskvotens samband till IRI (Ihs, et al., 2002) 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att spårdjupets inverkan på trafiksäkerheten är 

betydelselös och i vissa fall även negativ, det vill säga att den i vissa fall förbättrar 

trafiksäkerheten, se figur 3. Undersökningen visar även att ojämnheter generellt har ett 

tydligt samband med olyckskvot, där ökande ojämnheter ökar olyckskvoten. Dessa resultat 

representerar emellertid främst vägar med god vägytestandard då majoriteten av 
analysmaterialet avsåg bättre vägar. (Ihs, et al., 2002) 

 

 

Figur 3. Olyckskvotens samband till Spårdjup (Ihs, et al., 2002) 
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2.2.2 Friktion 

I en studie gjord av Wallman & Åström (2001) undersöktes vägfriktionens korrelation med 

trafiksäkerheten. Även om det vid första intryck verkar självklart att friktionen har en 

inverkan på trafiksäkerheten så finns många svårigheter med att detaljbeskriva denna 

relation. Precis som många andra studier bekräftas det mänskliga beteendets inverkan vilket 

försvårar analysen. Förare reagerar på det visuella, vilket försvårar deras förmåga att 

uppskatta friktionsbehovet. Detta innebär att friktionen kan vara bra på vägar som av föraren 

uppfattas som hala, samtidigt kan friktionen vara låg vid vad som kan uppfattas som bra en 

bra väg, varför det kan förväntas vara stora risker på visuellt bra vägar med dock låga 

friktionsvärden. Generellt ökar olycksrisken med lägre friktionsvärden som figur 4 
illustrerar. (Wallman & Åström, 2001) 

 

Figur 4. Olycksriskens samband till vägfriktionen (Wallman & Åström, 2001) 

2.2.3 Textur 

Vägens textur är en annan värdefull parameter i trafiksäkerhetsarbetet. Vanligaste 

beteckningen vid tal om trafiksäkerhet är makrotexturen. Den avser variationen i vägytan 

inom intervallet 0,5 till 50 mm och brukar anges i Mean Profile Depth (MPD). Begränsat med 

studier har gjorts på relationen mellan makrotexturen och trafiksäkerhet även om det 

generellt anses ha en inverkan på olyckstalet. Cairney & Styles (2005) menar i sin studie att 

olycksrisken absolut ökar vid vägsektioner med låg makrotextur, men att svårigheten ligger i 
att bestämma vid vilken nivå olyckorna tenderar att öka.  
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Resultatet från studien visar en tydlig korrelation mellan makrotexturen och 

olycksförekomsten, där det syntes en ökning i olyckor, vid nästan alla fall av låga 

makrotexturvärden, dock inte vid olyckor på våt väglag.  I Sverige ligger kravet för lägsta 
MPD värde på 0,4 mm. (Cairney & Styles, 2005); (Lind, 2011) 

I en studie gjord I USA undersöktes vägbeläggningars effekt på trafiksäkerheten för speciellt 

horisontella kurvor. Friktionen identifierades då som en viktig faktor i samspelet mellan 

vägen och bilen. Vilken friktionstyp som uppstår beror då på bilens rörelse och vilka krafter 

som spelar in. Den friktion som uppstår då ett fordon bromsar i en raksträcka skiljer sig från 

den friktion som uppstår i kurva. Där kallas den för sidofriktion och är i relation till den 

sidokraft som verkar på bilen i en kurva. Det är sidofriktionen som är kritisk och kräver mer 

uppmärksamhet menar författaren. Den sidokraft som fordonet alltså genomgår i en kurva 

bör motverkas av den sidofriktion som finns tillgänglig. Då den tillgängliga sidofriktionen 

som behövs för att på ett säkert sätt manövrera bilen genom kurvan vid en viss hastighet, 

understiger den sidokraft som uppstår, finns det en stor risk för att fordonet får sladd, eller 
helt enkelt kör av vägen. (Prozzi, et al., 2012) 

Vidare föreslår Prozzi et al (2012) att närvaron av olika typer av brister på vägbeläggningen, 

motsägelsefullt nog kan ha positiva effekter. Författaren menar då att sannolikheten för 

svårare olyckor är större på vägar med färre brister i form av potthål, spårdjup, sprickor med 

mera. En förklaring till detta kan vara att föraren då anpassar sig till det rådande väglaget.  

Studien visar dessutom på en motsatt effekt av ojämnheter mätt som IRI än vad som initialt 

ger intryck. Innebärande att risken för svårare olyckor ökar vid lägre IRI värden.  Detta för 

att körupplevelsen förbättras, vilket föreslås ha en negativ effekt på förarens uppmärksamhet 

och koncentration. Föraren förväntas med den förhöjda vägkomforten slappna av vilket kan 

vara en förklaring till varför sannolikheten för svårare olyckor tenderar att öka vid bättre 

körupplevelse.  Sammanfattningsvis visar undersökningen att förares tillit ökar på vägar med 

bra kvalitet och komfortupplevelse vilket följaktligen kan leda till överraskningsmoment i 

trafiken – därav svårare olyckor.  Slutligen uppmärksammar författaren att det förutom en 

övre gräns även borde finnas en undre gräns för IRI värdet, som tar hänsyn till det mänskliga 
beteendet. (Prozzi, et al., 2012) 

2.2.4 Tätort  

Undersökningen visade även att sannolikheten för svårare olyckor var större utanför tätort 

än innanför. Orsaken till detta kan ligga i att förare ofta är mer vaksamma under körning i 

tätort på grund av alla störande moment som kan uppkomma, medan det kanske inte krävs 
lika mycket vaksamhet på landsväg.  
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 Samspelet mellan föraren och vägen 2.3

En del studier (Wilde, 1998; Sagberg, 1998), menar på att det mänskliga beteendet har en 

större inverkan på trafiksäkerheten än vad man trott. Begreppet riskhomeostasteorin eller 

riskkompensation behandlar människans förmåga att förändra sitt beteende beroende på 
riskuppfattning.  

Enligt teorin anpassar förare sitt beteende efter vad som uppfattas som en mindre 

risksituation och tar då större risk, i form av exempelvis högre hastighet. Precis på så samma 

sätt anpassar sig även förare vid riskfyllda situationer så att de kör mer försiktigt. Ett bra 

exempel på detta är då Sverige bytte från vänster- till högertrafik. Detta resulterade i att 

olycksstatistiken tillfälligt minskade på grund av, enligt teorin att olycksrisken upplevdes som 

större vilket ledde till att människor anpassade sitt körsätt (saktade ner) för att efter en tid 

återgå till sitt normala riskfyllda körsätt varvid olyckstalet återgick till det ursprungliga. 
(Wilde, 1998) 

Vidare menar Sagberg (1998) att det sannolikt finns ett samband mellan förare som somnat 

under körning och vägens egenskaper. Långa monotona vägar kan lett ge upphov till att 

förare kan känna sig uttråkade och därmed till slut sömniga eller i annat fall bli 
ouppmärksamma.  

Sammanfattningsvis visar de olika studierna på en blandad uppfattning om vilka faktorer det 

är som bidrar mest till olycksstatistiken samt hur de förhåller sig till varandra. Det är även 

tydligt att vissa faktorer har en större inverkan än andra varför dessa bör studeras vidare. Det 

är även tydligt från studierna att mer forskning och tydligare resultat bör tas fram i 
framtiden.  

I de efterföljande kapitlen kommer några av de ovan nämnda faktorer utredas och diskuteras 
i förhoppning att förtydliga deras samband.  
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 Hastighet  2.4

Hastighetens enskilda roll i trafiksäkerhetsarbeten har länge diskuterats och mycket studier 

har gjorts på dess relation till olycksförekomsten och de flesta är överens om att olyckor ofta 

försvårar och ökar med ökad hastighet. Aarts & Schagen (2005) anser att det finns en tydlig 

relation mellan ökad hastighet och inte bara fler olyckor utan även svårare. Denna relation är 

dock komplex eftersom så många faktorer bidrar. Hastigheten är emellertid en stark 

indikator på svårighetsgraden hos en olycka.  När hastigheten hos ett fordon ökar, försvåras 

manövreringen av fordonet, reaktionsförmågan försämras samt att stoppdistansen förlängs.  

Under sämre väderförhållanden spelar hastigheten en ännu större roll då faktorer som 

friktion, sikt, styrbarhet med mera även påverkar. Nilsson (2000) studerade även denna 

relation och fick fram liknande resultat, där hastigheten har en uppenbar inverkan på 

trafiksäkerheten. Vidare argumenteras att detta tydligast uppmärksammas vid svårare 
olyckor, eftersom de ofta associeras med högre hastigheter.  

Hastigheten blir en ännu viktigare och dessvärre svårare fråga då vägens geometriska och 

beläggningsfaktorer börjar diskuteras. Vid kurvor försvårar hastigheten manövreringen och 

bidrar till att sidokraften ökar, vilket i sin tur ökar risken för avåkning. Friktionsbehovet ökar 

vid högre hastigheter vilket gör att risken för sladd eller förlorat väggrepp avsevärt ökar vid 

sektioner med undermåliga friktionsvärden. Hög hastighet i kombination med spårdjup ökar 

risken för vattenplaning och områden där makrotexturen är för låg finns risk för sladd. Även 
längslutningen hos vägen blir en risk då hastigheten ökar – detta vanligast vid utförsbacke.  

 Vilken metod som vanligast används 2.5

De flesta studier som gjorts på relationen mellan olycksförekomsten och vägens olika 

parametrar har man använt sig av olika former av regressionsanalys, däribland linjär-, 

binomial- eller poisson regression. En del menar emellertid att inte alla dessa metoder är 

lämpliga för att säkerställa ett tydligt samband. Istället för att använda linjär regression för 

att hitta dessa samband är både negativ bionmial och poisson modeller att föredra, då dessa 

ger ett mer trovärdigt och tydligt samband. Dessutom nämns att bristen med poisson 

regression ligger i att den behandlar medelvärdet som referenspunkt samtidigt som de flesta 

olycksfrekvensdata ligger över medelvärdet, vilket gör poisson till en dålig metod. (Milton & 
Mannering, 1998) 
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 Horisontalkurvor 2.6

Som litteraturen föreslagit finns en rad olika frågor rörande utformningen av horisontella 

kurvor, och dess samspel med (VGU, 2012) sidokraften och friktionen. I VGU är det tydligt 

angivet att horisontella kurvor bör utformas på ett sätt som främjar trafiksäkerheten och 

framkomlighet. Radien ska noga balanseras dels för att skapa goda visuella förutsättningar 

för föraren att anpassa sin körning dels så att inbromsning ska kunna ske vid oväntade 
moment.  

Det finns olika typer av friktion varför det är viktigt att skilja på dem. Sidofriktionen vilket är 

den friktion som uppstår vid kurvor, är normalt lägre än total eller bromsfriktionen, enligt 

figur 4. Detta för att friktionen i en kurva dels tar upp inbromsningen och dels sidokraften 

som uppstår.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Dimensioneringsvärden för de olika friktionsbehov efter hastighet (VGU, 2012) 

Sidofriktionen ligger därför till grund för utformningen av horisontalkurvor. 

Sidofriktionsutbudet eller den dimensionerande sidofriktionen som figuren visar tas fram 
med hjälp av följande formel; 

Dimensionerande sidofriktion fss är;  

𝑓!! = 0,28 ∗ 𝑒!!,!!"#∗!       

𝑉 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛(km/h) 
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För att motverka den sidokraft som uppstår, minska friktionsbehovet och därmed risken för 

sladd och avåkning skapar man en lutning i tvärled. Detta kallas vanligtvis för skevning eller 

enkelriktat tvärfall. Tvärfallet fyller också en vattenavledande funktion som möjliggör att 

ytvattnet kan rinna av vägen. Då tvärfallet lutar negativt (utåt) i en ytterkurva bidrar det 

istället till sidokraften varför dessa riskfyllda sektioner brukar kallas feldoserade kurvor, och 
uppmärksammas ofta på äldre vägar. (Granlund, 2008) 

Tvärfallet tillsammans med kurvaturen och hastighet beräknas vägens sidofriktionsbehov 
fram enligt:  

𝑓!" =
𝑉!

𝑅 ∗ 𝑔
± 𝐸 

  𝑓! = 𝑆𝑖𝑑𝑜𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 

𝑉 = 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛  m/s 

𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛 

𝐸 = 𝑇𝑣ä𝑟𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 

𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

Då sidofriktionsbehovet överstiger den dimensionerande sidofriktionen riskerar fordonet att 

förlora stabiliteten och väggreppet, varför korrekt skevning är ett måste. Vid sämre 

vägförhållanden som vid regn, snö eller is där friktionen är väldigt låg eller obefintlig krävs 

ännu större marginal och att kurvan är korrekt utformad då det endast är skevningen som 
kan ta upp de sidokrafter som uppstår.  

 𝑓!! < 𝑓!" 

Tvärfallet bör enligt VGU aldrig överstiga 5,5 % och ska på raksträckor vara -2,5 %.  

 Snedlutning 2.7

Vidare är tvärfallet viktigt för vägens snedlutning, som beskriver resultanten av tvärlutningen 

och vägens längslutning. VGU beskriver att snedlutningen aldrig får understiga 0,5 %. Detta 

har dock visat sig vara problematiskt i synnerhet vid in och utfarter av motorvägar och 

liknande, vilket ökar risken för vattenplaning. Vid in eller utfarter då det sker en övergång 

mellan kurva och raksträcka passerar tvärlutningen 0 grader för att sedan på raksträcka bli 
negativ. Tvärtom då övergången leder in till en kurva.  
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Om längslutningen då inte är tillräcklig riskerar snedlutningen att hamna under 0,5 % och ge 

upphov till vattenansamling eller isbildning. Detta diskuteras i rapport gjord av Granlund 
(2008) 

𝑆𝑛𝑒𝑑𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔! + 𝑇𝑣ä𝑟𝑓𝑎𝑙𝑙! 

 Vägytemätning 	  2.8

2.8.1 Profilmätning  

För att kunna identifiera vägens olika brister används idag särskilda bilar som är utrustade 

med laserskanner framtill som läser av vägytan. Dessa kallas vanligtvis för Profilograf eller 

lasermätbil. Eftersom de mäter vägytan med hjälp av lasrar åker bilen i normal hastighet 
samtidigt som vägen läses av. På så sätt påverkas inte trafikrytmen.  

Denna metod introducerades först i USA på 1960- talet av General Motors och har sedan dess 

använts både i USA och internationellt. I Sverige används dessa lasermätbilar av bland annat 
Vectura, Ramböll och VTI där det statliga vägnätet årligen mäts.  

Fordonet är utrustat med 17 olika lasersensorer framtill som ger en noggrann bild över 

vägens fysiska tillstånd. Vidare tar fordonet stillbilder längs med vägen. Profilografen mäter 

bland annat spårdjupet, makro- och megatexturen, tvär- och längslutningen samt 

ojämnheter. Dessa data kan senare användas för drift och underhållsplanering och även 

skapa större förståelse för hur vägen över tid förändras. Andra fördelar är att man på ett 

säkert sätt kan identifiera eventuella akuta brister som behöver åtgärdas. (Granlund, 2009; 

Ihs, et al., 2011; Glantz & Hopp, 2006) 

2.8.2 Laserskanning med mätbil; texturmätning  

Vägens ytskrovlighet är en viktig del i trafiksäkerhetsarbetet och en nyckelfaktor i kampen 

mot Nollvisionen och brukar benämnas som textur. Vägens textur är viktig ur flera aspekter 
eftersom den styr samarbetet mellan däcket och vägytan.  

Det finns olika typer av textur som beskriver de olika våglängder som finns. Makrotexturen 

som är den vanligaste styr främst vägfriktionen varför för låg makrotextur ofta är 

alarmerande. Makrotexturen mäts i Mean Profile Depth (MPD) och får enligt VGU inte 
underskrida 0,4 mm. MPD mäts som ett medelvärde över 20m. 
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Vid felaktig asfaltsbeläggning kan detta bli tydligt då vägytan blir blank eller då asfalten 

poleras av däcken. Andra gånger då makrotexturen kan hamna på för låga nivåer är på 

vintertid eller under hösten då löven lägger sig på vägen. Effekten av detta blir att väggreppet 
reduceras eller helt försvinner, vilket i sin tur ökar risken för olyckor.  

Även för stor variation mellan hjulen är en uppenbar fara, då risken för split friction ökar. 

Detta är vanligt hos större fordon där texturen skiljer sig mellan hjulen varpå fordonet viker 

ihop sig. Megatexturen däremot används för att beskriva vägens skador och ojämnheter och 
bör alltså vara minimala.  (Granlund, 2012) (Ihs, et al., 2011) (Lind, 2011) 

2.8.3 Ojämnheter 

Ojämnheter mäts som International Roughness Index (IRI) och beskriver de längsgående 

deformationerna som alltid ska vara låga (Ihs, et al., 2002). Eftersom det är ett 

internationellt mått som används av många länder underlättar det utvecklingen och ökar 

förståelsen för problemen. Profilografen mäter IRI i tre punkter (varsitt hjul och 

mittemellan). Eftersom det inte finns några krav på IRI skiljer sig den ofta mellan olika 

vägar, dock anses ojämnheterna bli besvärliga redan vid 3 mm/m (Granlund, 2012). Det 

finns även manuella metoder som används för att mäta ojämnheter. En av dessa är med hjälp 

av rätskiva. Denna metod är dock begränsad och dessutom farlig då utförandet ofta sker i 

trafik av en oskyddad person. Dessutom kan endast så kallade stickprov göras, vid synbart 

bristfälliga mindre vägsektioner, varför det är svårt att få en helhetsbild över hur vägen 

förändras och samarbetar med övriga sektioner. Det är möjligt att ojämnheter kan ta ut 

varandra eller tillsammans skapa en behaglig körning. IRI mäts som ett medelvärde över 
20m. 

2.8.4 Spårdjup 

Spårdjup omfattar de tvärgående ojämnheterna på vägen där det precis som IRI bör vara 

lågt. Eftersom åsikterna kring om spårdjup verkligen bidrar till olycksstatistiken skiljer sig 

finns det inga tydliga krav på hur lågt spårdjupet bör vara eller något övre gränsvärde för när 

vägen anses behöva underhållas. Det skiljer sig även mellan länder men högtrafikerade vägar 

bör underhållas då spårdjupet nått ca 20 mm (Granlund, 2012). Spår i vägbanan uppkommer 

på grund av slitage från däcken hos de fordon som belastar ytan. Ju fler och tyngre fordon det 

är som belastar vägytan desto större deformationer i form av hjulspår kan förväntas. 
Spårdjup mäts som ett medelvärde över 20m. 
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Spårdjup orsakar obehag för trafikanter och hindrar vattenavrinningen vilket kan resultera i 

vattenplaning eller isbildning i spåren. Dessutom försvårar hjulspår filbyte. 

2.8.5 Tvärfall och längslutning 

En av de viktigaste geometriska egenskaperna hos vägen är dess tvärfall, i synnerhet vid 

kurvor. Som diskuterats i litteraturen avser tvärfallet på raksträcka möjligheten till 

vattenavrinning och vid kurva dels vattenavrinning och dels att reducera sidokraften som 

uppstår, vilket ska möjliggöra en säker manövrering av fordonet genom kurvan. Vid mindre 

tvärfall riskerar annars vattnet att stanna kvar på vägbanan och öka faran för vattenplaning 

och sämre väggrepp. Samtidigt skapar för stort tvärfall obehag hos trafikanten och större 

krav på föraren som ständigt måste justera ratten för att hålla kvar sig på banan. I VGU 

regleras utformningen av tvärfall beroende på om det är raksträcka, kurva eller övergång. 

Lutningen på tvärfallet bör vara som störst 5,5 % vid kurvor med hög hastighet och liten 

radie. Raksträckor bör ha ett tvärfall på -2,5 % för att låta vattnet rinna av på sidorna. Andra 

lutningar är 2,5 % och 4 %. (Granlund, 2012) 

Resultanten av tvärfallet och vägens längslutning utgör den så kallade snedlutningen som 

enligt VGU aldrig får underskrida 0,5 %, för att undvika att det blir vattenansamling på 

vägen. Detta är vanligt vid skevningsövergångar där tvärfallet förändras. Om längslutningen 

är för låg vid sektioner där tvärfallet byter riktning finns stor risk för vattenansamling vilket 

kan överraska förare och leda till vattenplaning eller sladd. Längslutningen är även viktig för 

sikten i trafiken. Svårigheter i sikten hos förare kan avsevärt försämra beslutsfattningen och 
kan få oväntade konsekvenser. Ett bra exempel på detta är kurvor som uppträder efter krön. 

2.8.6 Spårbottentvärfall 

En parameter som ännu håller på att utvecklas är spårbottentvärfallet eller Rut bottom cross 

slope (RBCS). År 2005 påbörjades en utredning på uppdrag av Vägverket att förbättra 

precisionen i tvärfallet. Eftersom tvärfallet spelar en nyckelroll för väggreppet dels genom 

vattenavrinningen dels genom att reducera sidokrafterna, ansågs den ibland ge felaktig 

beskrivning för främst större fordon som genomgår större sidokrafter. Denna felbeskrivning 

sker eftersom tvärfallet endast beräknar medellutningen för vägens körbredd mätt över 20 

m, vilket gör att variationer i tvärfallet för mindre sektioner inte uppfattas. Då tvärfallet 

varierar försämras väggreppet och sidokraften ökar, speciellt för större fordon på grund av 
dess känslighet för sidorörelser.  Man brukar säga att fordonet kränger.  
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Figur 6. Krängningar hos större fordon vid variationer i tvärfallet (Granlund, 2006) 

 

I en rapport gjord av EU ROADEX project (Health Issues, 2008) utreddes och fastställdes ett 

riktvärde för hur spårbottentvärfallet skulle kunna regleras. Resultatet föreslog ett oönskat 
minimum värde på 0,3 % bör användas. Detta riktvärde används även i denna rapport.   
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3 Fallstudie lv 360 

 Bakgrund länsväg 360  3.1

I detta examensarbete studerades de vanligaste vägparametrarna vanligen associerade med 
olycksförekomst.  

Länsväg 360 är sträckan mellan Lycksele och Vilhelmina i Västerbotten. Sträckans hastighet 

varierar men ligger i huvudsak mellan 70 och 110 km/h. Likaså varierar trafikmängden men 

generellt kan sträckan ses som lågtrafikerad med en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på som mest 

700 fordon per dygn med stora delar nere på 250 fordon per dygn. På grund av de hala 

vägförhållandena kännetecknas många olyckor av halka i samband med kurvor.  Dessutom 
inträffar många viltolyckor.  

Vidare varierade vägens tillstånd längs sträckan med generellt märkbara ojämnheter och 

spårdjup. Dessutom kännetecknades vägen av bristande tvärfall och otillräckliga 
snedlutningar.  

Genomförandet av detta arbete gjordes med hjälp av bland annat Trafikverket och Vectura 
Consulting AB men även Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) samt KTH.  

 Litteraturstudien/förberedelse 3.2

Litteraturstudien baserades på vetenskapliga rapporter inom området trafiksäkerhet. Genom 

att läsa om tidigare studier kunde ett helhetsintryck fås om de vanligaste problemen inom 

trafiksäkerhet och olycksförekomst. Mer specifikt hittades många studier gällande 

väggeometrins relation till olycksförekomsten.  Litteraturstudien gav en god grund för 

arbetet och användes som underlag för att välja de viktigaste och mest kritiska parametrarna 

associerade med olyckor. Dessa var bland annat vägens tvärfall, längslutning, friktion och 
textur.  
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 Datainsamling 3.3

Mätvärden från 2008 års mätning av lv 360 kunde därefter erhållas från Vectura Consulting 

AB’s Profilograf tillsammans med olycksstatistiken från STRADA på lv 360 mellan åren 2003 
och 2012. Totalt inträffade 33 olyckor mellan dessa år.  

Foton medföljde mätvärdena och togs av Profilografen samtidigt som mätningen gjordes. 

Detta gav goda förutsättningar för en noggrann utredning av de kritiska vägparametrarna. 

Från profilografens mätning kunde därefter ett antal parametrar utläsas däribland; vägens 

ojämnheter (IRI), makro- och megatexturvärden, tvärfall och längslutning, kurvatur och 
vägens spårdjup.  

Vanligvis sker mätningen endast för varje 20 meter och endast ett körfält i en riktning. 

Denna studie har emellertid haft möjligheten att studera enmetersvärden längs hela lv360, 

dock endast i ena riktningen varför en generalisering var tvungen att göras där hela 

vägbredden ansågs ha samma värden. Vägnätsmätning sker regelbundet på de belagda 

statliga vägarna i Sverige. (Granlund, 2009) 

 

 

Figur 7. Vecturas Profilograf  (Granlund, 2009) 

I STRADA dokumenteras ungefärliga koordinater av olyckans position samt de väg- och 
väderförhållanden som rådde under olyckan.  

Med hjälp av dessa kunde olyckan lätt lokaliseras på en karta (Google maps) för att därefter i 

mer noggrannhet studeras. I STRADA registreras även tid för olyckan, händelseförloppet 
samt vad för typ av olycka som inträffade. 



   24 

Vidare användes dataverktyget PMSv3 för att detaljstudera lv360.  Med hjälp av detta verktyg 

kunde beläggningshistorik tas fram, årsdygnstrafik (ÅDT) samt annan historik.  

PMSv3 används vanligen för att få fram information om alla belagda statliga vägar i Sverige, 

och dess beläggningshistorik. Dessutom presenteras i PMv3 vägars tillstånd med hjälp av 

samma parametrar som i detta arbete studeras.  

 Analys av mätdata och olycksstatistik 3.4

Genom att studera händelseförloppet på de 33 olyckor som inträffade på lv 360, mellan åren 

2003 och 2012 kunde irrelevanta olyckor för denna studie väljas bort. Där har framförallt 

viltolyckor försummats. Dessutom har olyckor där händelseförloppet beskrev uppenbara 

brister i förarens körning försummats. På så sätt gjordes ett urval där antalet olyckor av 

intresse för denna studie slutligen blev 20 stycken.  

Analys av mätvärdena gjordes med hjälp av Microsoft Excel. Där matades alla värden in med 

tillhörande rubriker. Mätvärdena tillsammans med bilderna var vid leverans uppdelade i tre 

mindre sträckor mellan Lycksele och Vilhelmina. I Vägar och gators utformning (VGU) som 

är ett dokument, gemensamt upprättad av Trafikverket och Sveriges kommuner och 

Landsting står föreskrivet alla de råd, regler och krav som avser vägutformning. Många av de 

vanligaste och mest kritiska vägparametrar står föreskrivna i VGU. Genom att studera VGU 

skapades en bättre förståelse för varje parameter och vid vilken nivå de anses utgöra en 
trafikfara.  

För att få en tydlig beskrivning över vägens tillstånd i anslutning till varje olycka, valdes ett 

intervall på en kilometer, 500 m bakom respektive framför olyckan. På så sätt kunde 
samband tydligare tolkas och eventuella brister tydligare belysas. 

 

    

Figur 8. Mätvärden i excel 
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Varje parameter, enligt figur 9, beräknades och studerades därefter individuellt för att kunna 

jämföra med de uppsatta regler och krav.  

En del parametrar som vägens ojämnheter och spårdjup kunde lättare tolkas där större spår 

och ojämnheter direkt innebär sämre vägtillstånd, medan tvärfallet och kurvaturens relation 

behövde beräknas fram för att tolkas. Med hjälp av de beräknade värdena och kunde därefter 
olika jämförelsediagram plottas upp och analyseras.  

Eftersom en del olyckor inträffade efter 2008 års mätning har det inte varit möjligt att 

studera deras korrelation till vägens tillstånd. Inga slutsatser kunde därför göras kring dessa 
olyckor.  
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4 Resultat 

 

Figur 9. Länsväg 360 i Västerbotten (Lycksele – Vilhelmina) 

 Sträcka 1 Lycksele - Vilhelmina (0-46 km) 4.1

 

På den första sträckan har åtta olyckor av relevans observerats i studien. De flesta olyckor 

kännetecknas av halka i samband med kurvor eller våta väderförhållanden. Vägstandarden 

skiljer sig längs sträckan med växelvis farliga vägsektioner som avviker från de uppsatta 

kraven, och växelvis bättre vägsektioner som tar hänsyn till förarens uppfattning och de 
krafter som bilen utsätts för. 

4.1.1 Avåkning 

Olycksid 101474 och 169341 rapporterades år 2003 respektive år 2004 som svåra 

singelolyckor. Olycka 101474 skedde under dagtid medan olycka 169341 skedde under 

kvällstid. Hastigheten på sträckorna var 90 km/h. Väderförhållandena vid olycka 101474  

beskrevs som snöblandat regn och väglaget uppfattades som våt/fuktig med ett antal 

vattenpölar. Vid olycka 169341 var vädret klart och väglaget beskrevs som isig och snöpackad. 

Olyckorna inträffade båda i samband med kurvor där fordonen av en okänd anledning kört 
av vägen vid en svag kurva.  

Mätresultaten från 1km av vägen (500m före respektive efter olyckan) visar på otillräcklig 
sidofriktion i samband med kurvan.  
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Resultaten visar att sidofriktionsbehovet överstiger den dimensionerande friktionen i stora 

delar av sträckan och under längre sekvenser. Vidare visar resultaten att snedlutningen i 

vissa punkter understiger VGU:s krav på 0,5 mm. Även en analys av vägens 
spårbottentvärfall gjordes, där resultatet långt avvek från EU Roadex riktvärde på 0,3 %.  

 

Figur 10. Olycksplatsen hos olycksid 101474 (svag kurva) 

Sidofriktion 

Olycksid 101474 

 
 

Figur 11. Sidofriktionsbehovet överstiger VGU:s dimensioneringsvärde 

Som diagrammet illustrerar överstiger sidofriktionsbehovet den dimensionerande 

sidofriktionen i flera punkter på den 1 km långa sträckan som studerats. Anmärkningsvärt är 
dessutom hur nära inpå olyckan sidofriktionsbehovet överstiger det dimensionerande värde.  
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Snedlutning 

Olycksid 101474 

 

Figur 12. Otillräcklig snedlutning flera punkter längs 1 km sträckan. 

Mätvärden visar att snedlutningen i flera punkter underskrider VGU:s krav på 0,5 %. Innan 

olyckspunkten ligger snedlutningen emellertid på en bra nivå, dock understiger 

snedlutningen kravet i flera punkter längs sträckan.  

Vinglighet 

Olycksid 101474 

 

Figur 13. Spårbottentvärfallet långt över EU ROADEX riktvärde på 0,3 % 
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Spårbottentvärfallet ligger långt över riktvärdet och indikerar på stor variation hos tvärfallet 

längs hela sträckan, med värden upp till 0,9 % vinglighet.  

 

Sidofriktion 

Olycksid 169341 

 

Figur 14. Sidofriktionsbehovet överstiger avsevärt dimensioneringsvärdet vid olyckspunkten 

Liksom för olycka 101474 visar diagrammet hur sidofriktionsbehovet förväntat höjs i kurvan 

samtidigt som den dimensionerande sidofriktionen är densamma. Detta gör att behovet 
överstiger den dimensionerande friktionen i kurvan vid olyckan.  

Olycksid 778224 var en motorcykelolycka där föraren kört av vägen av okänd anledning. 
Mätvärden visar inga bristfälliga vägegenskaper.  

Olycksid 1001540 har anmärkningsvärt nog skett inom samma 1 km sträcka som olycksid 

169341 dock med lång tid mellan olyckorna. Olyckan skedde år 2012 under klart 

väderförhållande och torr vägbana. Fordonet var en lätt lastbil som kört av vägen i en kurva 
och hamnat i diket. Olyckan beskrevs som lindrig och hastighetsgränsen var 80km/h.  

2008 års mätvärden från vägen avslöjar stora brister längs sträckan. Sidofriktionsbehovet i 

närheten till kurvan där olyckan skedde överstiger dimensioneringsvärdet, 

spårbottentvärfallet visar vidare höga siffror på vingligheten längs med sträckan men i 

synnerhet vid olyckan och överstiger även EU ROADEX riktvärde på 0,3 % samt visar 

analysen stora ojämnheter och höga megatexturvärden. Olyckan har dessutom skett i 
samband med en längslutning.  
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Denna sträcka innehåller alltså två olyckor dock kan ingen koppling göras till den senare 

olyckan eftersom den skett efter 2008.  

Tydligt är emellertid hur sidofriktionen är otillräcklig i de två kurvor där olyckorna skett. 

Intressant är även det faktum att trots hastighetssänkningen från 90km/h till 80km/h är 

sidofriktionsbehovet fortfarande över dimensioneringsvärdet i kurvan. Vidare visar 

mätvärdena höga IRI värden precis innan olyckan med siffror upp till 20 mm/m. Noterbart 

är hur ojämnheterna ökar innan olycksplatsen. Mätvärdena visar dessutom att megatexturen 
liksom ojämnheterna precis innan olyckspunkten tenderar att stiga.  

IRI 

Olycksid 1001540 

 

Figur 15. Höga IRI värden i anslutning till olycksplatsen 

 

Figur 16. I högerfil syns deformationer i vägbeläggningen 
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Bilden ger en möjlig förklaring till de höga IRI- och megatexturvärdena. I höger körfil syns 

stora deformationer som vid våta väderförhållanden kan orsaka sämre väggrepp. Bilden är 
tagen år 2008 och kan därför inte kopplas till olyckan. 

Olycksid 208623 inträffade på raksträcka år 2006 och registrerades som en lindrig 

singelolycka. Fordonet hade av en okänd anledning kört av vägen, och hamnat i diket.  

Olyckan skedde på dagtid i samband med regn och våt vägbana. Analys av mätvärdena visar 

att olyckan skett innan eller i närhet till en kurva och att sidofriktionen liksom tidigare 

olyckor var otillräcklig för att besvara sidofriktionsbehovet. Vidare visar mätvärdena att 
snedlutningen i två punkter i närheten av olyckan understeg VGU:s gränsvärde på 0,5 %. 

Snedlutningen understiger eller närmar sig VGU:s krav på 0,5 % i flera punkter längs 

sträckan. Oroväckande är att snedlutningen nära inpå olyckan närmar sig noll vilket 

försämrar möjligheten till vattenavrinningen som i sin tur ökar risken för 
vattenplaningsolyckor och liknande där väggreppet ligger som orsak.  

4.1.2 Kollision  

Olycksid 171702 har skett i samband med kurva och registrerades år 2005 som en dödsolycka 

där två personbilar frontalkrockat. Siktförhållandena beskrevs som goda och det fanns ingen 

risk fanns för bländning.  Olyckan skedde på dagtid under klart väder. Väglaget beskrevs som 
isig och snöpackad och hastighetsgränsen var 90km/h.  

Mätvärden från 2008 visar att friktionsbehovet grovt översteg den dimensionerande under 

en längre sträcka. Dessutom visar analysen att vingligheten längs sträckan låg på en kritisk 

nivå och översteg EU ROADEX riktvärde på 0,3 %. Mätdata visar även att sträckan hade 
stora konsekventa ojämnheter. 
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Sidofriktionsbehov 

Olycksid 171702  

 

Figur 17. Sidofriktionsbehovet på en kritisk nivå i förhållande till dimensioneringsvärdet 

Figuren visar tydligt hur sidofriktionsbehovet förändras beroende på vägens kurvatur. 

Sidofriktionsbehovet ökar i samband med att kurvaturen ökar på grund av sidokraften vilket 

gör att den överstiger dimensioneringsvärdet och minskar därefter vartefter kurvaturen 
minskar.  

I olyckspunkten är friktionen otillräcklig vilket skapar dåliga förutsättningar för bra väggrepp 

speciellt under hala vägförhållanden.   
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Figur 18. Stora ojämnheter 
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Sträckan hade stora ojämnheter som i vissa punkter nådde upp till 6 mm/m. Mer 

alarmerande är variationen i ojämnheterna som skiljer sig dels mellan hjulen och dels i 
längdled.  

Sidofriktionsbehov 

Olycksid 171702

 

Figur 19. Vingligt tvärfall längs hela sträckan, överstiger EU ROADEX riktvärde på 0,3 % 

Mätvärdena visar dessutom stor variation i tvärfallet, det vill säga vingligheten i stora delar 

av sträckan. Fig. visar tydligt hur vingligheten överstiger EU ROADEX riktvärde på 0,3 % på 
många ställen längs sträckan.   

4.1.3 Sladd 

Olycksid 172905 inträffade 2005 och dokumenterades som en lindrig mötesolycka, där ena 

fordonet fått sladd och efter att ha väjt undan mötande fordon, till slut hamnat i diket. 

Väglaget beskrevs som halt och moddigt, samtidigt som det var snöfall. Olyckan inträffade i 
en skarp kurva där hastighetsgränsen var 90km/h.  

Enligt 2008 års mätvärden visar att snedlutningen liksom sidofriktionen var otillräcklig i 

olyckspunkten, vilket tillsammans med det hala väglaget och snön avsevärt försämrade 

fordonens förutsättningar och chanser till att hålla sig kvar på vägbanan. Snedlutningen 

underskred VGU:s krav på 0,5 %. En anmärkning är dessutom att snedlutningen understeg 

kravet nära inpå olyckspunkten. 
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Olycksid 906172 var en lindrig singelolycka där fordonet bromsat och fått sladd i samband 

med kurva. Vädret beskrevs som klart och på vägbanan syntes tunn is. Olyckan skedde vid 
skymning och hastighetsgränsen var 90 km/h.  

Genomgång av mätfilerna visade att sidofriktion i samband med kurvan var otillräcklig, där 

sidofriktionsbehovet långt översteg dimensioneringsvärdet.  

Dessutom visade analysen att snedlutningen understeg VGU:s krav på 0,5 % samt att 
vingligheten i närheten till olyckan långt översteg EU ROADEX riktvärde på 0,3 %.   

 Sträcka 2 Lycksele - Vilhelmina (46-86km) 4.2

På den andra sträckan mellan Lycksele och Vilhelmina dokumenterades sju olyckor. De flesta 

av dessa var antingen sladd- eller avåkningsolyckor. Sträckan innehöll stora brister gällande 

sidofriktionsbehovet i kurvor, låga snedlutningar och för stora ojämnheter. Förutom dessa 

var tvärfallsvariationer väldigt stor och långt översteg EU ROADEX riktvärde på 0,3 % på 

vissa ställen. Dessutom låg snedlutningen i vissa sektioner nere på noll, vilket är markant 

avviker från VGU:s krav på 0,5 %.  

4.2.1 Avåkning 

Olycksid 178852 rapporterades som en dödsolycka där fordonet kört av vägen i samband 

med en kurva. Väglaget rapporterades som torr och uppehållsväder. Olyckan inträffade på 
dagtid år 2005 och hastighetsgränsen var 110km/h.  

Mätdata från 2008 visade att vingligheten på flera ställen längs den 1km studerade sträckan 

överskred EU ROADEX riktvärde på 0,3 %. Vidare överskred sidofriktionsbehovet grovt 

VGU:s dimensioneringsvärde i kurvan vid olyckan. Därutöver låg snedlutningen på en kritisk 

nivå långt under VGU:s krav på 0,5 %. Snedlutningen låg i vissa fall nere på 0 och underskred 

kravet i flera punkter längs sträckan. Sträckan hade även stora ojämnheter med värden upp 
till 10 mm/m.  
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Vinglighet 

Olycksid 178852

 

Figur 20. Vingligt tvärfall i närheten av olyckspunkten 

Mätvärdena visade stor variation hos tvärfallet där vingligheten i många ställen översteg 

riktvärdet med dubbelt. Dessutom visade mätdata att vingligheten var som störst i anslutning 
till olyckan.  

Snedlutning 

olycksid 178852 

 

Figur 21. Oroväckande låg snedlutning i flera punkter längs sträckan 

Snedlutningen låg på alarmerande låga nivåer under VGU:s gränsvärde på 0,5 i flera punkter 
längs sträckan.  
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Anmärkningsvärt är även hur snedlutningen i vissa fall är noll, det vill säga att det inte finns 

någon lutning på vägen – vägen är plan. Detta försvårar vattenavrinningen och ökar risken 
för olyckor.  

IRI 

Olycksid 178852 

 

Figur 22. Stora ojämnheter i närhet till olyckspunkten 

Vidare upptäcktes stora ojämnheter längs sträckan inte minst vid olyckan, med värden upp 

till 10 mm/m. Förutom de höga IRI värdena observerades även stor variation hjulspåren 
emellan vilket i sig är en stor risk.  

Olycksid 851832 inträffade 2009 och olycksid 902391 inträffade 2010 inom samma sträcka.  

De båda rapporterades som lindriga singelolyckor på torrt väglag och under uppehållsväder. 

Olycksid 851832 inträffade vid skymning år 2009 där hastighetsgränsen var 50 km/h. 

Olycksid 851832 inträffade i en skarp kurva under kvällstid år 2010 vid en 
hastighetsbegränsning på 80km/h.  

Olycksid 962202 och olycksid 984382 inträffade 2011 respektive 2012, inom samma sträcka 

som föregående olyckor. Väglaget beskrevs för olycksid 962202 som torrt och vädret som 

klart och hastighetsbegränsningen var 50km/h respektive 70km/h för olycksid 984832 . De 
båda olyckorna beskrevs ha fått sladd i samband med skarp kurva.  
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Figur 23. Skarp kurva ökar sidofriktionsbehovet 

Mätvärdena visar stora brister längs sträckan som i hög grad påverkar förutsättningarna hos 

trafiken. Bland annat visar mätdata på otillräcklig sidofriktion i samband med kurva trots att 

hastigheten endast var 50km/h. Sidofriktionen genom kurvan motsvarar alltså inte 

sidofriktionsbehovet som krävs på grund av sidokraften som uppstår. Vidare visar mätdata 

på höga IRI- och megatexturvärden och en oacceptabelt låg snedlutning i stora delar av 

sträckan, med värden som närmar sig noll. Sträckan innehöll även stora tvärfallsvariationer, 
som långt översteg EU ROADEX riktvärde på 0,3 %.   
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Figur 24. Alarmerande låg snedlutning i stora delar av sträckan 
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Figur 25. Ombyggnation förklarar höga IRI värden vid olyckspunkten 

Från bilder tagna av laserbil i samband med 2008 år mätning uppmärksammades sträckor 

som var under ombyggnation, vilket kan förklara de höga IRI- och megatexturvärdena.  

4.2.2 Sladd 

Olycksid 741687 rapporterades som en lindrig singelolycka, där fordonet hade fått sladd i 

närheten till en kurva och efter att ha kanat över på andra sidan till slut hamnat i diket. 

Olyckan inträffade på dagtid år 2006, under klara väderförhållanden. Väglaget beskrevs som 
isigt och hastighetsbegränsningen på vägen var 90km/h.  

2008 års mätdata från vägen visar att sidofriktionen i kurvan inte var tillräcklig för den 

sidokraft som uppstod. Dessutom understeg snedlutningen VGU:s krav på 0,5 % i flera 
punkter längs sträckan.  
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Sidofriktion 

Olycksid 741687 

 

Figur 26. Sidofriktionsbehovet ökar efter storleken på kurvaturen 

Kurvaturen har en nära relation till friktionsbehovet som fig. illustrerar, där friktionsbehovet 

ständigt ökar beroende av kurvaturen, och till slut överstiger den dimensionerande 
sidofriktionen vid en kurva. Ju skarpare kurvan är, desto större blir friktionsbehovet. 

Snedlutning 

Olycksid 741687 

 

Figur 27. Snedlutningen understiger VGU:s krav på 0,5 % 

Snedlutningen precis som sidofriktionsbehovet beror starkt av vägens kurvatur. 
Snedlutningen riskerar ofta att bli för låg, vid speciellt in- och utfart av kurvor.  
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Detta på grund av att vägens tvärlutning förändras, byter riktning och passerar noll innan 

eller efter kurvor. Som fig. illustrerar uppstår dessa brister på flera ställen längs sträckan.  

Noterbart är hur snedlutningen endast understiger kravet i början eller slutet av en kurva, 
och följer förändringen i kurvaturen.  

Olycksid 749717 var en lindrig mötesolycka, där två fordon varit inblandade. Olyckan 

inträffade 2006, på mycket halt väglag (tjock is, packad snö) och under uppehållsväder.  

Vidare inträffade olyckan under kvällstid där hastighetsbegräsningen var 90km/h. Fordonet 

hade fått sladd i samband med möte av fordon.  

Analys av mätvärdena visar otillräcklig sidofriktion i samband med sträckans kurvatur. 

Olyckan har enligt dokumentation skett på en raksträcka som dock föregås av kurvatur i båda 

vägens riktningar. Vidare visar mätdata stora ojämnheter längs sträckan med viss variation 
mellan hjulspåren.  

IRI 

Olycksid 749717 

 

Figur 28. Stora ojämnheter, med viss variation mellan hjulspåren 

 Sträcka 3 Lycksele - Vilhelmina (86-113km) 4.3

På sträckan inträffade mellan 2003 och 2012 fem olyckor. Fyra av dessa rapporterades som 

olyckor där fordonet i någon form fått sladd och kört av vägen, medan en rapporterats av 

okänd anledning ha kört av vägen. Sträckan kännetecknades av vingligt tvärfall, låga 
snedlutningar och kurvor med otillräcklig sidofriktion.  
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Vidare uppmärksammades från 2008 års mätdata sektioner med stora ojämnheter och 

makrotexturvärden som underskred VGU:s gränsvärde på 0,4 mm.  

4.3.1 Avåkning 

Olycksid 1006746 inträffade 2012 och rapporterades som en svår singelolycka. Fordonet 

uppgavs av en okänd anledning ha kört av vägen under dagtid. Väglaget beskrevs som torr 

och vädret var klart. Sträckans hastighet var 80km/h.  

Analys av sträckans vägegenskaper visade på vingligt tvärfall vid olycksplatsen, stora 

ojämnheter och låg snedlutning i anslutning till olycksplatsen.  

Vinglighet 

Olycksid 1006746

 

Figur 29. Vingligt tvärfall vid olycksplatsen 
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Snedlutning 

Olycksid 1006746 

 

Figur 30. Låg snedlutning på fler punkter längs sträckan 

4.3.2 Sladd 

Olycksid 124793 inträffade 2003, på mycket halt väglag (tjock is) och dokumenterades som 

en lindrig singelolycka. Fordonet uppgavs ha fått sladd och kört av vägen. Olyckan inträffade 
på dagtid och under uppehållsväder. Hastighetsbegränsningen var 90km/h.  

Olycksid 146813 inträffade 2004 och registrerades som en svår singelolycka. Vägbanan 

beskrevs som torr med uppehållsväder. Olyckan beskrevs vidare ha skett under kvällstid där 

hastigheten var 90km/h. Fordonet hade fått sladd i samband med att ha hamnat utanför 
asfaltkanten.   

Olycksid 193277 var en lindrig singelolycka som inträffade 2005 där fordonet plötsligt fått 

sladd och hamnat i diket. Vägbanan beskrevs som mycket hal (tjock is) och vädret var klart. 
Olyckan inträffade på dagtid där och hastigheten var 90km/h.  

Mätvärden från olyckorna visar att sidofriktionen återigen är ett stort problem och utgör en 

verklig risk i samband med skarpa kurvor. Vidare kännetecknas de olika sträckorna av låg 

snedlutning som understiger kravet samt kraftigt vingligt tvärfall i stora delar.  Dessutom 
uppvisar mätvärdena stora ojämnheter.  
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Friktionsbehov 

Olycksid 124793 

 

Figur 31. För låg sidofriktion i närheten av olycksplatsen 

Vinglighet 

Olycksid 193277 

 

Figur 32. Vingligt tvärfall stora delar av sträckan, långt över EU ROADEX riktvärde på 0,3 % 

Olycksid 862825 var en lindrig mötesolycka som inträffade 2009. Olyckan inträffade vid 

uppehållsväder under dagtid och väglaget beskrevs som mycket hal (tjock is). Sträckan hade 

en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Fordonet uppges ha fått sladd på det hala väglaget och 
i samband med det kolliderat med mötande fordon.  

Mätvärdena från 2008 avslöjar en rad brister längs sträckan. Förutom låg sidofriktion i 

samband med kurvan, visar mätdata vingligt tvärfall med värden över EU ROADEX riktvärde 
i anslutning till olyckan.  
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Dessutom låg makrotexturen på alarmerande låg nivå med värden långt under VGU:s krav på 

0,4 mm. Därutöver uppmärksammades även viss variation mellan hjulen. Vidare 

observerades stora ojämnheter och även otillräcklig snedlutning i vissa punkter längs 
sträckan.   

Makrotextur 

Olycksid 862825

 

Figur 33. Makrotexturen underskrider VGU:s krav på 0,4 mm 

 

 

Figur 34. Översiktlig beskrivning av de studerade olyckorna på lv 360 
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Figuren illustrerar de olyckor som inträffade på lv 360 och de omständigheter under vilka 

olyckorna inträffade. Från figuren kan tydligt avläsas olyckornas samband till hastigheten, 
vägförhållandena, olyckssvårigheten samt de studerade vägparametrarna.  

Av de 20 olyckor som studerades inträffade 14 av dem vid en kurva och 12 av olyckorna vid 

halt väglag. De flesta olyckor inträffade mellan 70 och 90 km/h och bedömdes som lindriga 
olyckor. Endast två dödsolyckor studerades.  

De flesta olyckor registrerades som antingen avåknings- eller sladdolyckor. 

Resultatet visar att de tre vanligaste bristfälliga vägparametrar var sidofriktionen, 

snedlutningen och tvärfallets vinglighet. Respektive parameter var otillräckliga vid 65, 70 och 
55 % av olyckorna.  
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5 Diskussion  

Trafiksäkerhetsarbetet är ett ständigt utvecklande arbete där det varje dag jobbas hårt för att 

förhindra och förebygga olyckor. På grund av att trafiksäkerheten beror av så många faktorer 

blir arbetet komplicerat och det blir svårt att fastställa och isolera bakomliggande orsaker 

varför en olycka inträffar. Större kunskap bör läggas på förståelsen av det mänskliga 

beteendet inom trafiken och hur det påverkar trafikmiljön. Många tidigare studier föreslår att 

förarens förväntan starkt påverkar beteendet varför uppenbara brister i vägen nödvändigtvis 

inte behöver innebära en ökad olycksrisk. Infrastrukturen bygger emellertid grunden för en 

god och säker trafikmiljö varför stor fokus bör läggas på att förbättra och utveckla 

infrastrukturen i enlighet med den mänskliga uppfattningen, för att på bästa sätt främja 

trafiksäkerheten. Trots att vi kommit en lång bit krävs det fortfarande mycket mer kunskap 

och mer utveckling inom detta område i kampen mot att nå visionen; noll döda eller svårt 
skadade i trafiken.  

I denna rapport har 20 olyckor på länsväg 360 mellan Lycksele och Vilhelmina i Västerbotten 

valts ut av totalt 33 olyckor, för att studera dess relation till vägens olika egenskaper och 

olyckornas bakomliggande orsaker. Olyckorna inträffade mellan åren 2003 och 2012. Totalt 

inträffade 33 olyckor på tio år med en genomsnittlig årsdygnstrafik (ÅDT) på ca 317 fordon 
per dygn för hela sträckan.  

Mätvärden har endast tillhandahållits för ena riktningen varför en generalisering gjorts att 

mätvärdena avser hela vägbanans bredd (två filer).  Vidare har olycksfordonens körriktning 

inte dokumenterats i STRADA varför ingen kommentar kan göras på i vilken riktning 
fordonet körde.  

 Olyckor i samband med kurva 5.1

I en studie gjord av Granlund (2008), upplystes de vanligaste riskerna på vägen som ofta 

associeras med olyckor. En av dessa menar författaren är skarpa kurvor, som typiskt är 

farligare än raksträckor. Detta på grund av den sidokraft som uppstår i samband med en 

kurva. För att ett fordon på ett säkert sätt ska kunna hålla sig kvar på vägbanan genom en 
kurva måste sidokraften balanseras.  

Sidokraftens storlek beror främst av fordonets hastighet samt kurvaturens radie medan 
vägens sidofriktion och tvärfall är de enda faktorer som kan motverka sidokraften.  
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Vidare menar författaren att vid hala vägförhållanden och höga hastigheter beror väggreppet 

helt på vägens textur och tvärfall.  

Under extremt hala förhållanden där sidofriktionen når noll, förlitar sig alltså väggreppet 

enbart på vägens tvärfall. Det blir då uppenbart att felaktigt utformade tvärfall kan få 

förödande konsekvenser i trafiken.    

Resultatet från länsväg (lv) 360 visar att 70 % av olyckorna inträffade i samband med en 

kurva. Detta stämmer bra överens med tidigare studier gjorda på olycksförekomsten. De 

flesta olyckor uppgavs antingen ha fått sladd eller åkt av vägen, under sämre men även bättre 

vägförhållanden. Sidofriktionsbehovet i 65 % av olyckorna översteg långt den 

dimensionerande sidofriktionen enligt VGU. Detta innebär alltså att sidokraften som trycker 

fordonet utåt i kurvan, är större än de faktorer som motverkar denna kraft (tvärfallet, 

sidofriktionen), vilket avsevärt ökar risken för sladd eller avåkning. Detta blir ännu tydligare 

och farligare vid halt väglag då den enda motverkande kraften blir tvärfallet. Resultatet 
visade att 60 % av olyckorna inträffade under hala vägförhållanden. 

I de fall där tvärfallet inte var tillräckligt stor eller ännu värre felaktigt utformad kunde man 

se en tydlig olycksrisk. Många sträckor längs länsväg 360 hade antingen för litet tvärfall eller 
i vissa fall felaktigt utformat tvärfall (positiv lutning vid raksträckor).  

Detta problem är vanligt på äldre vägar, där vägens linjeföring ursprungligen var utformade 
för gårdagens fordon och hastigheter och motsvarar alltså inte dagens behov.  

Anmärkningsvärt är alltså den uppenbara risk, för förlorat väggrepp eller avåkning i 

samband med kurva, trots körning vid föreskriven hastighet. Detta är en okänd fara för de 
flesta förare där det inte finns varningsskyltar.   

Dock är kurvan i sig nödvändigtvis inte ett problem, som Milton & Mannering (1998) talar 

om i sin rapport, utan den påtagliga effekten av brister i kurvor. Brister hos vägen på 

raksträckor får inte samma konsekvenser som vid kurvor, där mindre brister vid halt 

vägunderlag snabbt medför stora olycksrisker för trafiken. För låg makrotextur på en 

raksträcka innebär ofta inte samma fara även om det är en uppenbar risk, eftersom fordonet 

då inte påverkas av några sidokrafter.  

Även in och utfart av kurvor ställer till stora problem. Resultatet visar att 70 % av olyckorna 

hade för låg snedlutning (resultanten av tvärfallet och längslutningen) samt att flera sträckor 

i många fall underskred VGU:s krav på 0,5 % före och efter kurvan. Detta på grund av att 
vägar normalt vid raksträckor har en negativ lutning.  
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När en kurva därför uppkommer måste vägens tvärlutning förändras för att till slut bli positiv 

i kurvan. I denna övergång från negativ till positiv lutning passerar tvärfallet noll, varför det 

finns stor risk för vattenansamling om även längslutningen i samma punkt är noll, som 
senare under vintertid kan bli isfläckar.  

Detta därför att vattenavrinningen hindras på grund av att vägen i den punkten är helt plan. 

Skevningsövergångar som det kallas regleras därför ofta av längslutningen, så att resultanten 
(snedlutningen) aldrig understiger 0,5 %. (Granlund, 2008) 

Vägens tvärfall är även signifikant genom dess variation. Variation i tvärfallet mäts som 

spårbottentvärfall och är en av de parametrar som tas upp av Granlund (2008). Eftersom 

tvärfallet avser ett medelvärde av vägens tvärlutning, uppmärksammas inte mindre 

variationer i tvärfallet. För stor variation i tvärfallet får speciellt tyngre fordon att kränga och 

riskerar att välta om för hög last, eller få sladd. Resultatet från lv 360 visar att 55 % av 

olyckorna hade stora brister gällande spårbottentvärfallet och översteg EU ROADEX 
riktvärde på 0,3 % under i många områden. 

Farlig kurva

 

Figur 35. Farlig kurva med både för låg sidofriktion samt stor vinglighet 

Vid analys av 2008 års mätdata uppmärksammades denna skarpa kurva, som hade 

uppenbara brister. Mätvärdena visade att sidofriktionen i kurvan långt underskred 

friktionsbehovet genom hela kurvan. Vidare visade resultatet på stor variation hos tvärfallet 
med värden långt över EU ROADEX riktvärde på 0,3 % samt hade kurvan stora ojämnheter.  

Kurvor utgör emellertid ca 16 % (18 av 113 km) av länsväg 360, samtidigt som olyckorna 
utspridda längs sträckan.  
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Olycksrisken ökar dessutom när det finns flera brister hos vägen. För stort spårbottentvärfall 

blir exempelvis farligt vid kurvor där sidofriktionen är för låg, eftersom vingligheten då lätt 

kan förorsaka sladd. I figur 35, syns en skarp kurva där sidofriktionsbehovet långt överstiger 
dimensioneringsvärdet.  

I samma kurva är även vingligheten hos tvärfallet stor. Detta gör att fordonet kränger fram 

och tillbaka vartefter det kör i kurvan, och riskerar då att antingen åka av vägen eller få sladd. 
Resultatet visar att 80 % av olyckorna hade brister i två eller fler vägparametrar.  

Även farligare är kurvor där snedlutning tillsammans med sidofriktionen är för låg. Denna 

kombination kan vid halt vägförhållande och för hög hastighet få katastrofala konsekvenser, 
eftersom fordonet då utan något väggrepp lätt kan tryckas ur vägen av sidokraften.  

Vidare visar resultatet från lv 360 generellt på goda makro- liksom megatexturvärden, 

förutom viss avvikelse där makrotexturen låg under VGU:s gränsvärde på 0,4 mm. Låg 

makrotextur blir som mest påtaglig i samband med kurvor och vått underlag. Vid raksträckor 

medför låg makrotextur stora risker vid inbromsning. Denna risk blir dessutom mer påtaglig 

vid olika makrotexturvärden mellan däcken, då det kan uppstå split friction (Granlund, 
2009). Detta är vanligt vid asfaltslagningar där man endast asfalterar om ena delen av vägen.  

En olycka inträffade där makrotexturen visade anmärkningsvärt låga siffror. Dock ska det 

nämnas att förutom makrotexturen uppmärksammades brister i snedlutningen, 

sidofriktionen och tvärfallets vinglighet i samma punkt varför det är svårt att fastställa 

makrotexturen som bakomliggande orsak. Oroväckande är emellertid att brister i så många 

olika riskfyllda parametrar inom samma sträcka upptäcktes, varför dessa är en stark 

indikation på orsak till olyckan.  

Förutom vägens textur visade resultatet stora ojämnheter. Både makrotexturen och 

ojämnheterna visade emellertid ingen nära relation till tvärfallet eller kurvaturen, utan 

varierade oregelbundet. Eftersom ojämnheterna varierade över hela sträckan liksom 

makrotexturen är det svårt att fastställa dessa parametrar som bakomliggande olycksorsaker 

även om de uppenbart försämrar förarens förutsättningar. Dock ska nämnas att de i 
kombination med en skarp kurva eller låg snedlutning absolut kan utgöra en stor fara.  

Även spårdjupet varierade längs hela sträckan, med växelvis stora och små värden. Generellt 

indikerade spårdjupet inte på någon ökad olycksförekomst eller att spårdjupet bidrog till en 

olycka. Återigen innebär detta inte att spårdjupet är ofarligt, speciellt inte under våta 
vägförhållanden där risken för vattenplaning är stor.  
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Dessutom kan det bildas is i spåren under vintertid som ger farligt låga friktionsvärden. 

Spårdjupet skapar även problem i samband med filbyten.  

Vid alla olyckor utom en, kunde stora brister hos vägen uppmärksammas. Mer 

anmärkningsvärt är att dessa brister i nästan alla fall varit i närhet av olyckan. 70 % av alla 

olyckor inträffade i kurvor där fordonet antingen fått sladd eller åkt av vägen.  

Resultatet underströk även tvärfallet betydelse för trafiksäkerheten och dess nära relation till 

sidofriktionsbehovet och vägens snedlutning. Mätvärdena sammanfattar därför 

sidofriktionsbehovet och snedlutningen som båda är beroende av tvärfallet, som de 

vanligaste bristerna och de mest kritiska parametrarna i samband med kurvor på lv 360.  

Detta bekräftar även tidigare studier gjorda av bland annat (Lindholm, 2002), (Aram, 2010), 
(Milton & Mannering, 1998) och (Zegeer, et al., 2011). 

Slutligen visar resultatet att 75 % av alla olyckor inträffade vid en hastighet mellan 70 och 90 

km/h, samt att häften av olyckorna dokumenterades som lindriga. Endast två dödsolyckor 
dokumenterades under olycksåren. 
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6 Slutsatser 	  

I detta arbete har mycket fokus lagts på redan känd kunskap inom trafiksäkerhetsarbetet och 

avser att belysa och förtydliga de vanligaste och mest kritiska vägparametrar som vanligen 
associeras med olyckor.  

Likt tidigare studier indikerar resultatet från detta arbete att sidofriktionen vid kurvor har en 
stor inverkan på olycksförekomsten där majoriteten av alla olyckor inträffat vid kurvor.  

! För liten sidofriktion i samband med kurvor visar en tydlig återkommande koppling till 
olyckorna.  

Vidare identifierar rapporten tvärfallet som den enskilt viktigaste väggeometriska 

parametern i de flesta olycksfall på länsväg 360. Stor majoritet av olyckorna som inträffade 

vid kurvor som hade för litet tvärfall vilket resulterade i otillräcklig sidofriktion. Felaktigt 

utformat tvärfall där lutningen istället för att motverka sidokraften istället bidrar till den 
skapar livsfarliga förutsättningar för trafiken. Även dessa har påhittats på lv360.  

! Tvärfallet identifieras som en kritisk vägparameter som direkt har en inverkan på 
olyckstalet, i synnerhet vid kurvor.  

Förutom sidofriktionen är även snedlutningen starkt beroende av tvärfallet. För litet tvärfall i 

de sektioner där även längslutningen är låg innebär alltid otillräcklig snedlutning. Förutom 
på raksträcka förvärras olycksrisken avsevärt i kurva vilket resultatet starkt påvisar.  

! Snedlutning anses vara en avgörande vägparameter där brister i snedlutningen tenderar 
att öka olyckstalet.  

Slutligen belyser rapporten vägens textur och ojämnheter. På grund av ett lågt olycksantal 

och stor variation hos texturen och ojämnheterna längs lv360 uppvisar resultatet ingen 

uppenbar koppling till olycksförekomsten. Emellertid anses både makrotexturen och 

ojämnheterna spela en viktig roll för trafiksäkerheten och – som många studier påvisat – en 

tydlig inverkan på olyckstalet.  
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7 Rekommendationer  

Eftersom trafikanter förlitar sig på infrastrukturen och informationen de får från sin 

omgivning blir skarpa oskyltade kurvor en uppenbar trafikfara, i synnerhet vid halt väglag. 

Resultatet från denna rapport indikerar på att skarpa kurvor med för litet tvärfall först och 

främst bör skyltas för att varna trafikanter. Vidare bör mer kunskap förmedlas ut till 

körkortsinnehavare om de risker som kurvor medför. Dessutom anses att kurvor som 

kommer efter längre raksträckor bör tydliggöras för att förbereda föraren och hindra 
eventuell fartblindhet.  

! Varningsskyltar vid skarpa kurvor 

Förutom varningsskyltar bör hastighetsgränsen långt innan kurvan sänkas för att möjliggöra 

en säker passering genom kurvan. Hastigheten bör även sänkas i synnerhet på mindre 
krokiga landsvägar där det inte finns något skiljeräcke till mötande fordon.  

! Hastighetssänkning vid skarpa kurvor 

På längre sikt bör stort ansvar läggas på att utforma korrekta kurvor med tillräckligt tvärfall, 

där fordonet kan följa vägens linjeföring på ett säkert sätt utan att riskera att tryckas ut ur 

vägen. Sidofriktionsbehovet bör noga balanseras upp med tillräckligt stort dimensionerande 

sidofriktion för att besvara de sidokrafter som uppstår.  På mer olycksdrabbade vägar bör 

även ombyggnation ske för att åtgärda otillräckliga lutningar. Mer tanke bör läggas på 

snedlutningen vid utformning av vägar. I de sektioner där tvärfallet byter riktning och 

passerar noll (vid in- och utgång av kurvor) bör det alltid finnas en längslutning för att 
undvika att snedlutningen hamnar under VGU:s krav på 0,5 %.      

! Väl utformade tvärfall med hänsyn till sidokrafter och vattenavrinning både i kurva, på 
raksträcka och i övergången mellan dessa.  

Fläckvis asfaltering bör alltid göras med försiktighet i synnerhet där asfalteringen innebär en 

skillnad mellan de två hjulen. Detta på grund av den split friction risk som det medför vid 
inbromsningar.   

! Undvika fläckvis asfaltering. 

Slutligen bör olycksfordonets körriktning till framtiden alltid tas med i STRADA för att 
underlätta och precisera utredningar.  

! Alltid rapportera olycksfordonets körriktning. 
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