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Sammanfattning 
Från slutet av 1990-talet har en stor mängd av de icke-separerade 13 meter breda vägarna 

byggts om till mötesseparerade vägar, där trafiken i varje riktning separeras med en mitt-

remsa. Mötesseparerade vägar har varit ett mycket lyckat projekt för trafiksäkerheten och bi-

dragit med en stor minskning av svårt skadade och döda i trafiken.  

Det finns många mötesseparerade vägar i Sverige. Vid olyckor på 2+1-vägar blir det svårt för 

trafiken att vända på vägen vilket leder till stopp och gör det även svårt för Blåljusmyndig-

heten samt bärgningsbilar att ta sig fram. Dessa olyckor leder till förseningstimmar och i sin 

tur till samhällskostnader.  

Det här examensarbetet är skrivet för Trafikverket för att granska 2+1-vägar i Trafikverkets 

Region Öst. Rapporten tar fram och jämför minskning av förseningskostnader efter en om-

byggnad från 2+1- till 2+2-väg, rapporten tar även fram och jämför förseningskostnaden med 

investeringskostnaden för ombyggnationen.  

Resultatet för den här studien har framförts genom litteraturstudier, analys av data från Tra-

fikledningen, webbverktyg och genom användning av Microsoft Excel för kalkylering av för-

seningstimmar och -kostnader för utvalda vägar och sträckor. Resultatet från rapporten visar 

om det är värt att undersöka en 2+1-väg för ombyggnation från 2+1- till 2+2-väg ur förse-

ningskostnadsperspektiv. Detta redovisas genom en generell jämförelse per mil 2+1-väg ba-

serad på väg 50, 55 och 56 i Trafikverkets Region Öst. 

Rapporten innehåller även en analys över de fem mest drabbade olycksplatserna på E18:s 

2+1 sträckor. Analysen av dessa visade att alla fem sträckor låg mellan Köping och Västerås i 

Västmanland. 

Nyckelord 
2+1-väg, 2+1-sträcka, 2+2-väg, 2+2-sträcka, mötesseparerad väg, mötesfri väg, försenings-

timmar, förseningskostnad, ombyggnad, ombyggnation, Trafikverket, Region Öst 

 

  



 

  



Abstract 
From the late 1990s, a large part of the non-separated 13-meter-wide roads have been recon-

structed into meeting separated roads, where traffic in each direction is separated by a middle 

strip. Meeting separated roads have been a very successful project for road safety and have 

contributed to a large reduction in severely injured and casualties in traffic. 

There are many meeting separated roads in Sweden. In the case of accidents on 2+1-roads, it 

becomes difficult for the traffic to turn around on the road, which leads to a stop and makes it 

difficult for the emergency services and tow trucks to reach the scene of the accident. These 

accidents lead to delay hours and, in turn, to community costs. 

This thesis is written for the Swedish Transport Administration to review 2+1 roads in the 

Swedish Transport Administration’s Region East. The report produces and compares the re-

duction of delay costs after rebuilding a road from 2+1- to 2+2-standard, the report also pre-

sents and compares the delay cost with the investment cost for the reconstruction. 

This study is based on literature studies, analysis of data from the “Traffic Management”, in-

ternet-based programs and through the use of Microsoft Excel for calculating delay hours and 

-costs for selected roads and routes. The result of the report shows whether it is worth investi-

gating in a reconstruction from 2+1- to 2+2-road from delay cost perspective. This is pre-

sented through a general comparison per Scandinavian mile of 2+1-road based on roads 50, 

55 and 56 in the Swedish Transport Administration’s Region East. 

The report also contains an analysis of the five most affected accident sites on the E18's 2+1-

routes. The analysis of these accident sites showed that all five were between Köping and 

Västerås in Västmanland county. 

Keywords 
2+1-road, 2+1-route, 2+2-way, 2+2-route, meeting separated road, meeting-free road, delay 

hours, delay cost, reconstruction, Swedish Transport Administration, Region East 

 

  



  



Förord 
Detta examensarbete är den sista delen av ett tre års högskoleingenjörsprogram, Byggteknik 

och design, med inriktning produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Ett stort tack till Britt Lisra och Matilda Lindkvist på Trafikverket Region Öst, som gjorde 

examensarbetet möjligt. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår akademiska handledare Viktors Zilinskis på Kungliga 

Tekniska Högskolan. Utan din hjälp och stöd hade detta examensarbete inte varit möjligt. 
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Ord- och begreppsförklaring 
 

1+1-väg Är en väg med endast ett körfält i vardera riktning. I denna 

rapport är de sammanhängande med 2+1-sträckor. 

13 m-vägar Är gamla icke-separerade 13 meter breda vägarna med ett 

körfält i varje riktning. Flertalet av dessa vägar är gamla 

europavägar/riksvägar samt flera av dessa har byggts om till 

mötesfri väg, exempelvis 2+1-väg. 

2+1-väg Är en väg som har växlande ett eller två körfält i varierande 

riktning där ett mitträcke skiljer körfälten åt.  

2+2-väg En utbyggd 2+1-väg med fyra körfält, där det är två körfält i 

varje riktning utan förfältsvariation. 

ASEK 6.1 ASEK står för ”Analysmetod och samhällsekonomiska kal-

kylvärden för transportsektorn” och är ett dokument med 

statistiskt framtagna värden för användning till beräkningar 

av samhällskostnader etc. 

Avstängningstid Den tid som vägen har varit avstängd till följd av olycka, 

vägarbete eller annan anledning. I denna rapport är olycka 

anledningen till avstängning. 

Belastningsgrad Är ett värde för hur nära trafikvolymen är vägens maxkapa-

citet. Ett är det maximala värdet för belastningsgraden. 

Blåljusmyndigheten De organisationer med utryckningsfordon som har rätt att an-

vända blått roterande ljus. Dessa gäller främst polis, ambu-

lans och brandkår. 

Ekonomisk livslängd Är hur länge en investering beräknas vara lönsam. 

Europavägar Är en riksväg som ingår i det europeiska vägnätet för exem-

pelvis internationella transporter (Svensk Ordbok, 2009). 

Förseningsfaktor Är en faktor som multipliceras med antalet förseningstim-

marna för att få en förseningstid till multiplikation med tids-

värdet. Förseningskostnaden = Förseningstimmar*Förse-

ningsfaktorn*Tidsvärde 

Förseningskostnad Den kostnaden förseningstimmar orsakar samhället. 

Förseningstid Den försening som uppkommer vid ett stopp multipliceras 

med förseningsfaktorn och resulterar i förseningstid.   

Förseningstimmar Den tid man får fram av alla förseningar och stopp med hän-

syn till antalet drabbade fordon. 



Genomsnittligt timindex Används för att för att justera ÅDT-talet från att representera 

trafikmängden för ett dygn, till att representera trafikmäng-

den för en utvald timme. 

Grundinvestering Utgiften vid investeringstillfället för att kunna nyttja investe-

ringen. Utgiften inträffar oftast endast en gång vid investe-

ringens början. 

Homogena sträckor Med homogena sträckor menar man att vägsträckorna har li-

kadana data. Vägen är homogen när man syftar på att väg-

data och beläggningstyp är likadan. 

Inbetalningsöverskott Det inbetalningsöverskott (a), i kronor, som investeringen 

medför årligen (a = inbetalningar minus utbetalningar). In-

betalningar kan vara i form av ökade inbetalningar samt 

minskade utbetalningar av ett projekt. Utbetalningar kan 

vara i form av löner, underhållskostnader etc. 

Investering Är en satsning med pengar, tid och/eller energi som utförs 

för att efter en tid få vinst, oftast i form av pengar. 

Investeringskalkyl En kalkyl som skapas för att utvärdera en investerings 

aspekter som vinst, kostnader och lönsamhet. 

Kalkyl-/Diskonteringsränta Är en beräkningsränta som används för att räkna med avbe-

talning av lån samt ta hänsyn till vinstkrav.  

Koordinatintervall För att filtrera underlaget från Trafikledningen togs de yttre 

nord- och östkoordinatvärdena fram genom PMSV3. Detta 

skapade ett koordinatintervall som användes för att filtrera 

bort händelser som inträffat utanför sträckan som undersök-

tes. 

Körfält Är en del av en körbana. Där personbilar, tunga fordon och 

andra motorfordon kör. 

Körfältsbeskrivning I denna rapport hänvisar körfältsbeskrivning till PMSV3s be-

skrivning angående om vägen är en 1+1-, 2+1- eller 2+2-väg.  

Körriktning Är den riktning ett fordon köra åt i ett körfält. 

Lönsamhet Är relationen mellan vinst och grundinvesteringen. Vinsten 

delas med grundinvesteringen som ger lönsamheten. 

Maxkapacitet Är den maximala trafikmängden per timme som kan passera 

en plats på vägen. 

Medriktning Den riktning som färdas mot sträckans slutpunkt i webbverk-

tyget PMSV3.  

Mitträcke Är ett skydd från mötande trafik som är placerad i mitten av 

vissa mötesseparerade vägar. Ett mitträcke kan exempelvis 

bestå av fastspänd stålvajer.  



Motortrafikled Likt en motorväg men vanligtvis utan mittremsa som mötes-

separering. (Svensk Ordbok, 2009).  

Motorväg  Mötesseparerad väg utan korsningar på samma körplan. 

Skyltas med högst hastighet i vägnätet (Svensk Ordbok, 

2009).  

Motriktning Den riktning som färdas mot sträckans startpunkt i webb-

verktyget PMSV3.  

Mötesfri/-separerad väg En väg där körfälten med motsatt riktning skiljs åt med ex-

empelvis ett mitträcke, avstånd och/eller en mittbarriär. 

Nettonuvärdeskvot Är en jämförelse för olika investeringar för att se vilken al-

ternativ är mest lönsam. Nettonuvärdet divideras med grund-

investeringen som ger ett jämförbart värde mot andra inve-

steringar. 

Nettonuvärdet/Vinst Skillnaden mellan summa nuvärde och grundinvesteringen. 

Hänsyn tas även till inflation, ekonomisk livslängd och kal-

kylränta. 

Nollvisionen Är Trafikverkets mål där ingen ska dödas eller skadas allvar-

ligt i trafiken. 

NULL En kategori i Trafikledningens bilaga för när olycksbeskriv-

ning saknas eller är för otydlig för att kunna avgöra typen av 

olycka. 

Nusummefaktor  Är det framräknade värde som ska multipliceras med inbetal-

ningsöverskottet när detta antas vara lika stort under flera, i 

följd, återkommande år. 

Nuvärde Är dagens varde på framtida betalningar med hänsyn till kal-

kylränta. 

NVDB Är nationella vägdatabasen som innehåller data över statliga, 

kommunala och enskilda vägar i Sverige.  

Ombyggnad Ombyggnad är en ändring av en befintlig byggnad. T.ex. 

2+1- till en 2+2-väg. 

Omledningsväg  Är en väg som används för att omleda trafik vid stopp för att 

minska köer och därav förseningstimmar. 

Personbil Ett fordon med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen som 

används för transport av personer. 

PMSV3 Står för Pavement Management Systems och är ett internet-

baserat program som visar information om vägytans tillstånd. 

Region Öst En av Trafikverkets indelade regioner som denna rapport ba-

serar sin data på. 



Restvärde Värdet som är kvar av en investering. Kan antingen vara po-

sitivt, negativt eller saknas beroende på dess marknadsvärde 

vid slutet av dess ekonomiska livslängd. 

Riksväg  Är en större väg i ett lands vägnätverk (Svensk Ordbok, 

2009). 

Samhällskostnader De kostnader som påverkar samhället indirekt. Exempelvis 

förseningar, klimatpåverkan, restid, buller etc. 

Singelolycka Är en trafikolycka där enbart ett fordon är iblandat.  

Summa nuvärde Är summan av alla kommande nuvärden under investering-

ens ekonomiska livslängd. 

Tidsdifferensen Skillnaden i tid mellan en händelses start- och sluttidpunkt. 

Tidsintervall Den timme där en händelse inträffat som används för att 

räkna fram det genomsnittliga timindexet. 

Tidsvärde/Timvärde Ett genomsnittligt pris som inkluderar både privata- och 

tjänsteresor. Olika värden gäller för olika typer av fordon. 

Timindex Ett indexvärde som delas med summan av alla timvärden för 

att skapa ett generellt timindex. Se generellt timindex i ord-

listan. 

Tjälskada När vägen har frusit till is och vid tjällossningen, då isen 

smälter, skadas vägen (Trafikverket, 2019).  

Trafikledningen Organisation inom Trafikverket som hanterar de inrapporte-

rade trafikhändelser som presenterats i underlaget ifrån dem. 

Det är Trafikledningens uppgift att snabbt skicka ut hjälp och 

informera trafikanterna vid trafikhändelser som påverkar tra-

fiken och trafikanterna (Trafikverket, 2018).  

Trafikvolym Är den trafikmängd per timme som belastar vägen vid en 

plats på vägen. 

Tunga fordon/Tung trafik Är vägburna fordon som exempelvis lastbilar och bussar. 

Underhållskostnader Är de kostnader för vägens reparation vid olycka, underhåll 

av beläggningar och övriga kostnader som renhållning, 

snöröjning med flera. 

Webbverktyg Är ett internetbaserat verktyg för att ta fram information om 

ett ämne. I denna rapport användes PMSV3 och NVDB som 

webbverktyg. 

VGU En publikation som innehåller en regelsamling för utform-

ning av vägar och gator som Trafikverket, Sveriges landsting 

och kommuner har tagit fram. 



Vinst Är de totala årliga intäkterna minus de totala årliga kostna-

derna. 

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut. De bedriver 

samhällsmotiverad tillämpad forskning och utredning kring 

infrastruktur, trafik och transporter (VTI, år saknas).  

Vägverket Är den tidigare benämningen av dagens Trafikverket. 

ÅDT Personbil Är årsmedeldygnstrafiken för endast personbilar. ÅDT Per-

sonbil = ÅDT Total – ÅDT Tung. 

ÅDT Total/ÅDT Fordon Är summan av både ÅDT Personbil och ÅDT Tung. 

ÅDT Tung Är årsmedeldygnstrafiken för alla lastbilar, bussar samt 

andra tunga fordon. 

ÅDT Årsmedeldygnstrafiken - är ett genomsnittligt årsvärde över 

trafikflödet per dygn, mätt som fordon per dygn. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1997 godkände riksdagen nollvisionen som förändrade tänkandet med trafiksäkerheten där 

utgångspunkten är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. En av lösningarna för 

att nå målet på ett kostnadseffektivt sätt var att bygga om icke-separerade 13 m-vägar med 

hög dödsolycksstatistik till mötesseparerade 2+1-vägar, se figur 1.1. Dessa 13 m-vägarna är 

13 m breda icke-separerade vägar med ett körfält i varje riktning som hade ett höjt olyckstal. 

En 2+1-väg kräver endast tre körfält och förser vägen med ett mitträcke som förhindrar möte-

solyckor samt ger omkörningssträckor i varierande riktning (Carlsson, 2009). 

 

Figur 1.1 - Illustration av 2+1-väg (Trafikverket, 2018) 

Vägarna är ur ett trafiksäkerhetsperspektiv säkra, det vill säga risken att skadas allvarligt mins-

kar och framkomligheten ökar, men vid uppkomst av olyckor på 2+1-vägar blir det svårt för 

trafiken att vända vilket skapar stopp i trafiken. Det leder till förseningstimmar för trafikanterna 

och samhällskostnader såsom förseningskostnader (Carlsson, 2009). 

Förseningstimmar är det sammanlagda antalet timmar som alla drabbade fordon har blivit för-

senade med. Förseningskostnaden är den samhällskostnad som beror på mängden försenings-

timmar.  

Det har inte hittats någon tidigare undersökning över förseningstimmar och dess samhällskost-

naderna på 2+1-vägar i Sverige. Detta arbete ska medföra ett helhetsgrepp för vart, varför, och 

hur länge det blivit stopp i Region Öst. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Detta arbete har utförts på uppdrag av Trafikverket Region Öst med syfte att granska 2+1-vägar 

i Region Öst. Syftet med rapporten är att ta fram jämförelseunderlag för minskningen av för-

seningskostnader efter ombyggnad, från 2+1- till 2+2-väg, samt jämföra förseningskostnaden 

med investeringskostnaden för ombyggnationen. 

Rapportens frågeställningar 

Vilken 2+1-väg har mest avstängningstid? 

Hur stor förseningskostnad har den mest olycksdrabbade 2+1-vägen? 

Hur mycket minskar förseningskostnaden efter ombyggnad till 2+2-väg? 

Hur mycket kostar ombyggnaden till 2+2-väg för en 2+1-sträcka? 
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Hur stor skillnad är det mellan att bygga om direkt till 2+2-väg och att först bygga om till 2+1-

väg innan vägen byggs om till 2+2-väg?  

Vart, varför och hur länge har de mest olycksdrabbade platserna varit avstängda? 

Vilka är för- och nackdelarna med mötesseparerade 2+1-vägar?  

1.3 Målformulering 

Målet är att jämföra besparingen av förseningskostnader, efter ombyggnad av en 2+1-sträcka 

till 2+2-väg, med kostnaden för att bredda vägen till 2+2-väg. 

Delmål 1: Ta reda på för-och nackdelar med mötesseparerade 2+1-vägar. 

Delmål 2: Identifiera den mest olycksdrabbade 2+1-sträckan på den mest olycksdrabbade 

vägen i Region Öst. 

Delmål 3: Sammanställa antalet förseningstimmar på den mest avstängda 2+1-sträckan. 

Delmål 4: Beräkna förseningskostnaden för den mest avstängda 2+1-sträckan. 

Delmål 5: Beräkna den procentuella skillnaden av avstängningstid mellan 2+1- och 2+2-vägar. 

Delmål 6: Beräkna förseningskostnaden då 2+1-sträckan blivit ombyggd till 2+2-väg. 

Delmål 7: Utföra en investeringskalkyl för ombyggnad till 2+2-väg. 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar för data  

Examensarbetet är avgränsat till att undersöka de mest avstängda vägarna med 2+1-sträckorna 

i Trafikverkets Region Öst. Detta väljs med kriteriet att vägen är avstängd på grund av olycka 

eftersom rapporten eftersträvar att ha en koppling till Nollvisionen. Därefter väljs den mest 

avstänga 2+1-sträckan för att analysera förseningstimmar och -kostnad.  

Avgränsningar för beräkningar 

Förseningstimmar avgränsas för beräkningen på den mest avstängda vägen att endast räkna 

med avstängningstider från och med tio minuter. Detta eftersom kortare avstängningstider är 

för tidskrävande och uppskattas vara låga i förseningstimmar och -kostnad. För den generella 

jämförelsen, som baseras på de tre vägar med mest avstängningstid efter den väg med mest 

avstängningstid, så avgränsas beräkningen till den avstängningstid som inträffat på den timme 

som trafikeras högst. Den timmen identifierades under genomförandet. 
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2 Metod 

2.1 Bearbetning av underlag från Trafikledningen 

Materialet från Trafikledningen på Trafikverket innehåller hur länge vägen har varit avstängd 

samt varför den har varit det, vilket användes för att beräkna förseningstimmar. Detta material 

presenteras i form av en Microsoft Excel-fil och omfattar alla trafikhändelser i de utvalda reg-

ionerna som beställts. 

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudie har utförts under hela arbetets gång. Granskning av litteratur, vetenskapliga 

rapporter och artiklar. Underlaget under litteraturstudien har varit en viktig grund för den teo-

retiska delen av arbetet men även för beräkningsgången. 

2.3 Informationssökning på Internet 

Sökt information till kapitlet Teoretisk referensram genom offentliga källor som exempelvis 

Trafikverkets hemsida. 

2.4 PMSV3, Pavement Management Systems 

PMSV3 är ett system som visar information om Sveriges statliga belagda vägar och dess till-

stånd. PMS står för Pavement Management Systems, V3 står för version tre. Tillståndet av 

vägarna visas i form av foton, tabeller, karta och grafer. Till exempel är det möjligt att ta fram 

alla mötesseparerade vägar i en viss region. I denna rapport tog vi fram alla 2+1 vägar i Region 

Öst för att finna deras ÅDT-tal, start- och slutkoordinater, med mera. 

2.5 NVDB, Nationella Vägdatabasen 

Nationella vägdatabasen, NVDB, är Trafikverkets databas över Sveriges vägnät som innehåller 

data över statliga, kommunala och enskilda vägar i Sverige. NVDB användes under examens-

arbetets gång för att granska punkter på vägar där olyckor har inträffat genom att föra in koor-

dinater från Trafikledningens datatabell. Detta tillät granskning genom bilder, karta, tabeller 

och grafer för de sökta koordinaterna. Denna metod användes för att kontrollera resultat från 

PMSV3 vid eventuella osäkerheter. 

2.6 Beräkningar 

Ett stopp på en 2+1-väg kan leda till stopp för hela 2+1-sträckan och att trafiken inte kan ledas 

om. Detta orsakar förlängda restider och därav kostnader för samhället i form av försenings-

timmar och -kostnader. Kajsa Bergman, vid Lunds Tekniska Högskola, har i sitt examensarbete 

tagit fram en beräkningsmodell för dessa förseningstimmar och -kostnader. Hennes modell har 

använts i den här rapporten som stark grund till utförda beräkningar (Bergman, s.16–19, 2014).  
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3 Nulägesbeskrivning 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Trafikverket Region Öst som är en statlig svensk 

förvaltningsmyndighet. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av Sveriges transportsy-

stem för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart i sex regioner, se figur 3.2. Trafikverket 

har även ansvaret för byggandet, driften och underhåll av statliga vägar och järnvägar (Trafik-

verket, 2017).  

 

 

Figur 3.1 - Trafikverkets huvudorganisation (Trafikverket, 2019). 

Det finns sex verksamhetsområden inom Trafikverket, 

se figur 3.1, som kan se lite annorlunda ut för Region 

Öst. Denna rapport är utförd i samarbete med verksam-

hetsområdet för planering inom deras organisation. Or-

ganisationen arbetar med planering och underhåll av 

byggnader, transport och infrastruktur inom Sverige. 

Det är Trafikverkets ansvar enligt lagarna Plan och 

Bygglagen och Miljöbalken att samverka i planerings-

processen för samhällsintressen (Trafikverket, 2019). 

I figur 3.2 illustreras Trafikverkets regioner med Region 

Öst gulmarkerad. En förtydelse över Region Öst illustre-

ras i kapitel 4.3. 

 

  

Figur 3.2 - Trafikverkets regioner 

(Trafikverket, år saknas). 
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4 Teoretisk referensram 

4.1 Senaste forskningen 

För att ta fram förseningskostnader och samhällskostnaden har vi använt data och metoder från 

ASEK 6.1. 

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn, ASEK 6.1, är en rap-

port som innehåller analysmetoder och samhällsekonomiska kalkyler för transportsektorn. 

Rapportens huvudsyfte är att ge ekonomiska rekommendationer på vilka analysmetoder man 

ska använda vid åtgärder och samhällsekonomiska kalkyler och analyser för transportsektorn. 

ASEK uppdateras årligen men inte med stora förändringar då man ska kunna göra jämförelser 

mellan olika analyser utan några stora förändringar, dessa förändring är kompletteringar som 

fattas. Medan stora förändringar sker med 3–4 års mellanrum. 

4.1.1 Timvärde 

ASEK 6.1 har tagit fram en värderingskostnad av åktid för all personbilstrafik samt värden för 

lastbilars åktid. Det används i beräkningen av förseningskostnad för multiplikation med förse-

ningstimmar. I denna rapport användes värdet 116 kr/persontimme för normal åktid för alla 

personbilsresor, se figur 4.1. Tjänsterestidsvärdet är baserat på ”cost-savings” -ansatsen, där 

värdet togs fram genom att kolla på löneuppgifter som var byggda på RES:2005. RES:2005 är 

en telefonintervjuundersökning som omfattade 41 000 personer mellan åldrarna 6–84 år och 

handlade om att samla in information angående alla resor som utförts under en dag (Trafikana-

lys, 2017). Den inbesparade restiden kommer att falla på arbetsgivaren och man antog även i 

ASEK 6.1 att man inte kommer göra något arbetsrelaterat under resans gång. Därmed fick 

åktidsvärdena endast avspegla timlönen (Trafikverket, 2018). 

Figur 4.1 - Genomsnittlig värdering av normal åktid för alla bilresor. Prisnivå 2014 och 2040 

i 2014-års penningvärde. (Trafikverket, 2018). 

För tung trafiks timvärde återges endast specifika lastbilars värden i ASEK 6.1. Värdet som 

valdes i denna rapport kan ses i kapitel 5, Genomförande. 
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4.1.2 Förseningsfaktor 

För att ta fram förseningskostnaden, behöver vi förseningstimmar, tidsvärde och försenings-

faktor. Förseningsfaktorn kommer från ASEK 6.1, i detta arbete valdes det förseningsfaktorn 

3,5 som redovisas i figur 4.2. 

ASEK 6.1 har tagit fram förseningsfaktorn 3,5 genom HEATCOs rekommendationer. 

HEATCO är ett företaget, ett av dess mål är att ta fram ett gemensamt kalkylvärde för värdering 

av transporter för hela Europa.  

 
Figur 4.2 - Princip för att bestämning av storleken på förseningstid, räknat per timme för res-

tidsosäkerhet, försening och trängsel (Trafikverket, 2018). 

4.1.3 VGU 

Vägar och gators utformning, VGU, är en publikation som innehåller en regelsamling för ut-

formning av vägar och gator som Trafikverket, Sveriges landsting och kommuner har tagit 

fram. För att beräkna dygnsflödet använder vi timindextabellen från VGU. Detta är ett index 

som korrigerar vägens ÅDT-tal (årsdygnstrafik) efter vilken tid på dygnet man är intresserad 

av. Det används eftersom vägar har olika mycket trafik vid olika tidpunkter på dygnet. Denna 

rapport använder timindex enligt vad VGU har fått fram. Timindex har tagits fram med hjälp 

av Trafikverkets trafikräknesystem där man beskriver hur trafiken förändras på ett år. Med 

hjälp av årsbaserad data över årsvariationer för person- och lastbilar kan man schablonisera 

denna data till genomsnittliga timmar som kallas för timindex. Storhelger ingår inte i räknesy-

stemet (Trafikverket, 2018). 

4.2 Nollvisionen 

År 1997 tog Sveriges riksdag ett beslut att nollvisionen ska gälla för trafiksäkerheten på de 

svenska vägarna. Nollvisionen bygger på tre grundprinciper för trafiksäkerheten som illustreras 

i figur 4.3: 

  
Figur 4.3 - Trafikverkets tre grundprinciper (Trafikverket, 2018). 
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Nollvisionen har från sin början blivit en stor succé. Många länder har använt sig av nollvis-

ionen vilket även är en del av FN:s trafiksäkerhetsarbete. Arbetet med nollvisionen har varit 

väldigt framgångsrikt, sedan man beslutade om nollvisionen har antalet omkomna i trafiken 

minskat med hälften. Men från 2010 har utvecklingen av nollvisionen tagit ett fall då det kom 

nya utmaningar som behövde nya lösningar och ett nytänkande, ett av problemen var hur man 

ska uppnå en säker hastighetsgräns och trafiksäkra vägar (Trafikverket, 2018). 

I ett informationsblad från Trafikverket beskriver de nollvisionen som: 

”Lösningar för en säker vägtrafik: 

• Mötesseparering 

• Cirkulationsplats 

• Trafiksäkerhetskameror 

• Utformning av säkra fordon 

• Säkra passager för gående och cyklister 

• Säker cykling (utformning, underhåll och hjälmanvändning)” 

(Trafikverket, 2018) 

Efter att nollvisionen infördes 1997 syns en generell minskning av antalet dödsfall i trafiken 

enligt transportstyrelsens hemsida, se figur 4.4.  

 
Figur 4.4 - Antal omkomna i vägtrafiken nationellt, 1985–2017 (Transportstyrelsen, 2018) 

* Åren 1994–2002 inkluderas även personer som avlidit till följd av sjukdom. 

**F o m 2010 exklusive självmord 
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Om man delar upp dödsstatistiken efter typ av olycka så ser det ut enligt figur 4.5: 

 

Figur 4.5 - Antal omkomna fördelade efter olyckstyp nationellt, 2006–2017. *F o m 2010 räk-

nas inte självmord med i statistiken för omkomna i trafikolyckor (Trafikverket, 2018). 

I den här grafen ser vi att mötes- och omkörningsolyckor där folk omkommer som resultat är 

näst största olyckstypen genom alla undersökta år. När undersökningen delas upp ytterligare 

ser man att antalet omkomna för mötesolyckor över hela Region Öst haft en generellt regressiv 

kurva från 2006 till 2017, se figur 4.6. 

 
Figur 4.6 - Totalt antal omkomna i mötes- och omkörningsolyckor i Region Öst, 2016–2017. 

Regional officiell statistik (Transportstyrelsen, 2018).  

4.2.1 Införandet av 2+1-väg 

Vägverket, nuvarande Trafikverket, startade 1998 ett utvecklingsprogram kallat ”alternativa 

13 m-vägar”. Flera av dessa vägar är de icke-separerade 13 meter breda vägarna som har byggts 
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om till mötesfria vägar eller minskats i bredden till 8–9 meter tillsammans med hastighetsre-

duktion. Målet med utvecklingsprogrammet var att höja säkerheten på icke-separerade 13 m-

vägar och motortrafikleder på ett kostnadseffektivt sätt. Programmet kom upp till följd av riks-

dagens beslut året innan 1997 att nollvisionen ska gälla där målet var att ”ingen ska behöva 

dödas eller skadas allvarligt i trafiken” (Trafikverket, 2019). 

Mötessepareringen genomfördes genom att föra in ett mitträcke med målet att minska antalet 

mötesolyckor och omkörningar och med det minska antalet omkomna och allvarligt skadade 

upp till 50 procent. Våren 2001 bestämde Vägverket att ett antal 13 m-vägar skulle byggas om 

till 2+1 vägar. Från 2001 har ett stort antal 13 m-vägar byggts om till 2+1-vägar med ca 300 

mil, rapporterat 2017. 

Det gjordes en förstudie av Vägverket för att se hur 2+1-vägar skulle påverka samhället.  Stu-

dien visade att med mitträcke skulle det som bäst reducera antalet dödade med ca 80 procent 

på motortrafikleder och 60 procent på 13-vägar. För antalet dödade och svårt skadade (inklu-

sive viltolyckor) är reduceringen uppskattad till 70- och 50 procent. Dessa siffror i förstudien 

var antagande som skulle visa möjligheterna med ett mitträcke samt hur det skulle minska alla 

mötes-, omkörnings- och svåra singelolyckor.  Vägverket och VTI bedömde även att 2+1-vägar 

med mitträcke och sidoområdesåtgärder skulle minska antalet dödade och svårt skadade med 

20- till 30 procent och möjligtvis till 50 procent (Carlsson & Brüde, 2005). 

Vägverket har gjort en uppföljning varje år fram till år 2007 då de gjorde en ny jämförelse 

mellan effekten av icke-separerade 13 m-vägar och vägar med mitträcke för att se om de har 

varit lyckade. Man observerade att antalet döda har minskat med 76 procent (Carlsson, 2009). 

Däremot är mötesseparerade vägar dyrare att bygga och underhålla är vanliga vägar samt svå-

rare att omleda trafik från vid olyckor då trafiken ej kan vända på vägen för att åka tillbaka i 

motsatt riktning, detta syns i bild 4.1. Mötesseparationen försvårar även Blåljusmyndighetens 

och bärgningsfordons insatser.  

Man argumenterar dock för att den minskade dödssiffran gör den större investerings- och un-

derhållskostnaden, samt försvårade arbetsmiljön, värt det med hänsyn till Nollvisionen och 

samhällskostnaderna.  

 

Bild 4.1 - Stopp på väg vid olycka på 2+1-väg (Ulricehamns Tidning, 2016). 

Mötesseparerade vägar omfattar motortrafikleder, europa- och motorvägar samt vissa riks- och 

länsvägar. En del vägar har sträckor som är ombyggda till 2+1-, 2+2- och 1+1-vägar, mer in-

formation om dessa följer nedan, som även dessa är mötesseparerade med undantag för målade 
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2+1-vägar. De målade 2+1-vägarna är vanliga i uppförsbackar och används för att köra om 

långsamtgående fordon. 

4.2.2 2+1-, 2+2-, samt 1+1-vägar 

2+1-vägar 

En 2+1-väg är en mötesfri väg där körbanan är separerad i respektive riktningen med ett hinder 

i form av avstånd, jordvall och/eller mitträcke, se figur 4.8–4.10. Bredden av en 2+1-väg är 

olika beroende på om vägen är en ny- eller ombyggnation. Om det är en ombyggnation av en 

13 m-väg, se figur 4.7 och 4.8, brukar man inte bredda vägen men körfältet ökas från två till 

tre, vilket gör att körfälten blir smalare (Carlsson, 2001). Idag finns det ca 270 km icke-sepa-

rerad 13m-väg kvar i Region Öst inom det statliga vägnätet (M. Lindkvist, Trafikverket, per-

sonlig kommunikation, 11 juni, 2019).  

 
Figur 4.7 - Typsektion av 13 m-väg (M. Lindkvist, Trafikverket, personlig kommunikation, 

11 juni, 2019). 

 
Figur 4.8 - Typsektion för mötesfri landsväg vid ombyggnad av befintlig 13 m väg utan 

breddning med tillåten gång- och cykeltrafik (Vägverket, 2004).  

Enligt Vägverket är räckesbredden förutsatt att vara 1,5 meter bred i figur 4.8, dessutom har 

följande huvudmotiv för typsektionen legat till grunden för dess utformning: 

● 0,75 m är den minsta bredden för vägrensseparering. Denna bredd accepteras då det 

beräknas vara en liten mängd cykeltrafik på dessa vägar. 

● 3,25 m är en godtagbar körfältsbredd för de två körfälten. 

● Den enfiliga delen är 5m bredd, då detta anses ge en tillräcklig standard för stopp och 

vägarbeten. 0,75+3,50+0,9–0,075 (halva räckesbredden) = 5,075 som är drygt 5 m. 

● Risken för att få följdolyckor med tanke på räckesuppböjningar utanför mitträcket har 

bedömts vara mycket små. 
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2+1-vägar är den mötesseparering som har byggs ut mest i Sverige de senaste åren jämfört med 

alla andra typer av mötesseparerade vägar, vilket redovisas i figur 4.11. 

2+2-vägar 

2+2-vägens utformning innebär att man breddar vägen från 13 till minst 15 m och antal körfält 

ökar från två till fyra körfält, detta illustreras i figur 4.9 där 2+2-väg syns högst upp. 2+2-vägar 

har en större maxkapacitet (fordon per timme) och ger högre trafiksäkerhet, än 2+1-väg. Nack-

delen är att utformningen av 2+2-väg behöver mer resurser än vad en 2+1-väg behöver vilket 

medför en högre kostnad.  

1+1-väg 

1+1-väg med mitträcke har ett körfält i vardera riktning, se exemplet längst ner i figur 4.9. För 

att tillgodose omkörning av långsamma fordon har man hittat en lösning där man breddar en 

liten bit vart tredje kilometer. Enligt en undersökning som gjordes där man frågar Blåljusmyn-

digheten ”vilken vägtyp som är mest riskfylld att arbeta på”, svarade 64,4 procent 1+1-väg 

(Hylander, 2002). 

 

Figur 4.9 - Utformning av 2+2-, 2+1,- samt 1+1 väg med mitträcke (Hylander, 2002)  

 
Figur 4.10 - Exemplifierar utformningen av en 2+1-väg med längder för enkelfälts-, öppnings-
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, vävnings- och omkörningssträckor. Den föreslagna vägen är en konfiguration bestående av 

700 meter omkörbar längd och 40 procent andel omkör längd (VTI, 2017, s. 20). 

 

Figur 4.11 - Antal mil mötesseparerad väg nationellt 2003–2017, vid årets slut (Trafikverket, 

2018). 

4.3 Mötesseparerade vägar i Region Öst 

Region Öst är de fem utmarkerade länen på kartan (se figur 4.12). Där (1) är Uppsala län, (2) 

Västmanlands län, (3) Örebro län, (4) Södermanland län och (5) är Östergötlands län (Trafik-

verket, år saknas). Uppsala är det län med flest mil 2+1-väg, länet omfattar 24 procent av reg-

ionens 72 mil (PMSV3, 2019). 

Figur 4.12 - Karta över Region Öst med dess fem län utmarkerade samt fördelning av antal mil 

2+1-väg skapad av rapportens författare (PMSV3, 2019). 

4.3.1 De sträckor denna rapport analyserar 

De vägar denna rapport avgränsat sig till är markerade nedan i blått med dess 2+1-sträckor 

markerade i grönt. Vägarna är uppdelade per län som redovisas i figur 4.13–4.17.  
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2+1-sträckor på undersökta vägar i Södermanlands län 

 
Figur 4.13 - Alla 2+1-sträckor (brun och grön markering) på rapportens utvalda vägar (blå 

markering) i Södermanlands län (PMSV3, 2019). 

2+1-sträckor på undersökta vägar i Uppsala län 

 
Figur 4.14 - Alla 2+1-sträckor (brun och grön markering) på rapportens utvalda vägar (blå 

markering) i Uppsala län (PMSV3, 2019). 

2+1-sträckor på undersökta vägar i Västmanlands län 

 
Figur 4.15 - Alla 2+1-sträckor (brun och grön markering) på rapportens utvalda vägar (blå 

markering) i Västmanlands län (PMSV3, 2019). 
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2+1-sträckor på undersökta vägar i Örebro län 

 
Figur 4.16 - Alla 2+1-sträckor (brun och grön markering) på rapportens utvalda vägar (blå 

markering) i Örebro län (PMSV3, 2019). 

2+1-sträckor på undersökta vägar i Östergötlands län 

 
Figur 4.17 - Alla 2+1-sträckor (brun och grön markering) på rapportens utvalda vägar (blå 

markering) i Östergötlands län (PMSV3, 2019). 

4.4 Kostnad för ombyggnad från 13m-väg till 2+1- samt 2+2-väg 

För ombyggnad av de gamla icke-separerade 13m-vägarna till 2+1-väg sammanställde Jörgen 

Larsson kostnaden över genomförda projekt till 1 010 kr/m. 

För en ombyggnad till 2+2-väg från icke-separerad 13m-väg så sammanställdes kostnaden 

istället till 11 300 kr/m (Larsson, 2002). 

Dessa värden behövs justeras med hänsyn till inflation. Detta görs genom Statistiska Central-

byråns prisomräknare (SCB, 2019).  

Efter prisomräkning från år 2002 (årsmedeltal) till april 2019 så omvandlas 1 010 kr/m till  

1 240 kr/m (avrundat) och 11 300 kr/m till 13 840 kr/m (avrundat).  

Vid telefonintervju med före detta vägtekniklärare för KTH, Anders Wengelin, så nämndes 

det att dessa kostnader tros vara för låga. Hans kostnadsuppskattning låg på cirka 5 000 kr/m 
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för ombyggnad till 2+1-väg och 20 000 kr/m för ombyggnad till 2+2-väg. Han nämnde däre-

mot att kostnaderna är väldigt projektspecifika och varierar stort beroende på projektförutsätt-

ningar (A. Wengelin, KTH, personlig kommunikation, 2019). 

I denna rapport valdes det att gå vidare med Larssons kostnader då den rapporten är framta-

gen av VTI.  

4.5 Underlag från Trafikledningen 

Underlaget består utav alla trafikrelaterade händelser som inträffat i Region Öst samt Stock-

holms och Gotlands län mellan 2014 och 2018. Dessa trafikhändelser är exempelvis olyckor, 

vägarbeten, tillfällig begränsning, tjälskada, trafikmeddelande och händelser på färjeleder Det 

presenteras genom datorprogrammet Microsoft Excel som data placerat under rubriker i en 

samlad tabell med tusentals rader av händelser. Figur 4.18 presenteras för att illustrera en över-

gripande omfattningen av underlagets bredd. 

 
Figur 4.18 - Underlaget från Trafikledningen öppnat i Microsoft Excel (Trafikledningens un-

derlag, 2019). 

För att kunna använda denna typ av underlag så kan man i Microsoft Excel skapa en tabell över 

all data vilket tillåter användaren att enkelt filtrera de olika rubrikernas innehåll efter önskade 

resultat. Via denna metod kan användaren filtrera bort exempelvis händelser som inträffat i 

irrelevanta län eller trafikhändelser som tillhör en ointressant kategori såsom vägarbete eller 

trafikmeddelande. 

Tabellen innehåller även start- och sluttid för händelserna, vilket möjliggör en beräkning av 

händelsens tidsdifferens. Däremot behöver man ta hänsyn till tre saker: 

1. En verklig händelse delas ofta upp i olika inrapporteringstillfällen från polis- och am-

bulanspersonal. Detta presenteras i form av versionslöpnummer som tillsammans med 

kolumnen för versionens starttidpunkt ger information angående ifall en händelse be-

står utav flera olika delar. En sådan händelse kan se ut som figur 4.19 visar. 
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Figur 4.19 - Exempel på hur händelser är uppdelade i underlaget. De gula markeringarna visar 

när en ny händelse börjar (Trafikledningens underlag, 2019). 

2. Versionens tider är de tider som visar den faktiska tiden för händelsen. Versionens start- 

och sluttidpunkt, se figur 4.20, används därför för att beräkna händelsernas tidsintervall. 

Underlagets andra kategorier för tidpunkter anger andra tider såsom när händelsen 

skapades etcetera.  

 
Figur 4.20 - Underlagets olika tidpunkter. De gulmarkerade kolumnerna tillhör Versionens 

start- och sluttidpunkt. (Trafikledningens underlag, 2019). 

3. Vissa händelser saknar tidsdifferens, se figur 4.21. Dessa är uppdateringar som berättar 

att exempelvis trafikpåverkan har ökat eller att blåljusmyndigheten har kommit till plat-

sen.  

 
Figur 4.21 - Händelser i underlaget utan tidsdifferens (Trafikledningens underlag, 2019). 

4.6 Beräkningar 

När det kommer till beräkningar av samhällskostnader så kan man räkna på många olika saker. 

Det går exempelvis att räkna på koldioxidutsläpp, förseningskostnader och olyckor där perso-

ner eller egendom skadats. Förseningskostnader beror på förseningstimmar. Dessa försenings-

timmar är ett resultat av hur många fordon som blivit drabbade av en försening och har då en 

kostnad per timme för samhället beroende på vilket typ av fordon som blivit drabbat. Dessa 

kostnader kommer exempelvis från försenade leveranser till industrier samt arbetstagare som 

kommer blir försenade till arbetet.  
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Beräkningarna bygger på många antaganden för att kunna utföras, detta eftersom exakt data 

för antalet arbetstagare jämfört med nöjesresande resenärer inte existerar. Kapitel 4.6.1 redo-

visar hur en tidigare utförd beräkning av förseningskostnader utförts. 

Vid utvärdering ifall en ombyggnation till 2+2-väg är lönsamt så behöver ytterligare antagan-

den göras. I kapitel 4.6.2 beskrivs hur Trafikverket brukar räkna på investeringar inom infra-

struktur. 

4.6.1 Beräkning från tidigare examensarbete 

Under ett tidigare utfört examensarbete vid Lunds Tekniska Högskola så presenterade Kajsa 

Bergman en beräkningsmodell för förseningstimmar och förseningskostnad. 

Beräkningsmodellen är baserad på matematisk statistik med flera värden tagna från ASEK 5.1, 

år 2014, som är en rapport producerad av Trafikverket. ASEK står för “Analysmetod och sam-

hällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn” (Trafikverket, 2018) och publiceras den 

första april varje år. Det år som denna rapport är skriven, 2019, heter rapporten ASEK 6.1.  

Förutom ASEK så använder beräkningsmodellen tabellvärden från VGU 2014. VGU står för 

vägar och gators utformning som är ett dokument framtaget av Sveriges kommuner och lands-

ting för regler för just vägar och gators utformning (Trafikverket, 2018). 

Bergman beräknade förseningskostnad enligt figur 4.22, där förseningsfaktor och tidsvärde är 

kalkylvärden tagna från ASEK 5.1 (Bergman, 2014). 

 
Figur 4.22 - Formel för beräkning av förseningskostnad 

Förseningstimmar beräknas på ett mer komplicerat sätt. För att beräkna dessa behövs sträckans 

ÅDT-tal (värde för fordon per dygn), vilken tid stoppet inträffade (för beräkning av genom-

snittligt timindex), hur länge stoppet varade (avstängningstid) samt hur många fordon per 

timme som vägen kan förse (vägens maxkapacitet). Ekvationerna i figur 4.23 används för 

denna beräkning. 

 
Figur 4.23 - Ekvationer för beräkning av förseningstimmar (Bergman, 2014). 
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För att beräkna det genomsnittliga timindexet (id) så används en tabell från VGU 2014 som i 

detta kapitel heter tabell 4.1. Det genomsnittliga timindexet (id) används för att för att justera 

ÅDT-talet från att representera trafikmängden för det genomsnittliga dygnet, till att represen-

tera trafikmängden för en utvald timme. 

 
Tabell 4.1 - Timindex för statliga vägar från VGU 2014 (Bergman, 2014) 

Timindexvärde för vald timme väljs ut, delas med summan av timindex (2400) och multiplice-

ras med vägens ÅDT-tal. Se exempel i figur 4.24. 

 
Figur 4.24 - Förklaring av Bergmans beräkningsprocess (Bergman, 2014). 
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4.6.3 Beräkning av investeringskalkyl 

Vid utvärdering av en investerings lönsamhet behöver beställaren ta hänsyn till flera olika kri-

terier: 

● Grundinvesteringens storlek (G), i kronor. 

● Investeringens ekonomiska livslängd (n), i år. 

● Det inbetalningsöverskott (a), i kronor, som investeringen medför årligen (a = inbetal-

ningar minus utbetalningar). Inbetalningar kan vara i form av ökade inbetalningar samt 

minskade utbetalningar av ett projekt. Utbetalningar kan vara i form av löner, under-

hållskostnader etcetera. 

● Om det finns något restvärde (R), i kronor, efter den ekonomiska livslängden löpt ut. 

● Den kalkylränta (r), i procent, som ska användas. Kallas även för diskonteringsränta. 

Trafikverket tar fram samlade effektbedömningar för stora investeringsåtgärder (över 100 mil-

joner kronor) som visar alla för- och nackdelar med investeringen. I de flesta fall tar de också 

fram en samhällsekonomisk kalkyl som beskriver investeringens lönsamhet, kostnad jämfört 

med nytta. Detta leder till att de kan räkna fram en nettonuvärdeskvot som är det mått de an-

vänder för att bedöma investeringens lönsamhet (M. Lindkvist, Trafikverket, personlig kom-

munikation, 3 juni, 2019). I denna rapport används beräknas endast vinsten då detta värde anses 

vara mer begripligt för läsaren samt att lönsamheten kräver hänsyn till fler samhällskostnader 

och samhällsvinster än endast förseningskostnader. Inbetalningsöverskottet är besparingen av 

förseningskostnad som nytta vilket diskuteras noggrannare under kapitel 7 Analys.  

Trafikverket rekommenderar att investeringar med återkommande summa inbetalningsöver-

skott görs via nuvärdesmetoden (Trafikverket, 2018). Denna metod kan illustreras som figur 

4.25 och 4.26 visar.  

 
Figur 4.25 - Investeringsdiagram (Kungliga Tekniska Högskolan, 2011) 
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Figur 4.26 - Inbetalningsöverskott (a) (Kungliga Tekniska Högskolan, 2011) 

T0 står för den tidpunkt då grundinvesteringen (G) gjordes, år noll, medan t1 och de följande 

tiderna på diagrammens x-axlar är inbetalningsöverskotten (a) vid slutet av varje år. Antalet år 

är således antalet ‘mellanrum’ mellan diagrammens spalter, därför är den ekonomiska livsläng-

den (n) lika med 5 år.  

Räntan (r) och den ekonomiska livslängden (n) används för att ta fram ett korrigeringsvärde 

med hänsyn till exempelvis inflation, detta kallas diskonteringsfaktor (DF). Detta korrigering-

svärde multipliceras med alla inbetalningsöverskott (a) under investeringens ekonomiska livs-

längd (n) för att få fram ett nuvärde. Detta nuvärde visar hur mycket summan av inbetalnings-

överskott (a) kan mäta sig mot grundinvesteringen (G) med hänsyn till, som tidigare nämnt, 

exempelvis inflationen. Det visar på investeringens vinst (lika med nettonuvärde NNV) efter 

att dess ekonomiska livslängd (n) har löpt ut. Observera att denna metod endast kan användas 

när det årliga inbetalningsöverskottet (a) antas vara lika stort för varje år. 

Diskonteringsfaktor (DF) är namnet för den korrigeringsfaktor som används i beräkningen för 

att ta hänsyn till exempelvis inflation. Nedan beskrivs det hur DF räknas fram samt hur den 

används för att kunna beräkna investeringens vinst (NNV).  

 

Om a = 20 tkr, r = 10 % och n = 5 år beräknas summa nuvärde på detta vis: 

 

Eftersom a är samma värde för varje år så kan beräkningen istället göras med nusummefaktor 

(NSF) istället för diskonteringsfaktor (DF). Detta är ett enklare sätt att beräkna summan av 

nuvärden på. NSF beräknas och används på följande vis: 
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Antag att grundinvesteringen (G) är 50 000 kr. Investeringens vinst (NNV) beräknas då på 

följande sätt: 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑁𝑁𝑉 = 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑁𝑉 − 𝐺 = 75 800 − 50 000 = 25 800 𝑘𝑟 
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5 Genomförandet 
I genomförandet presenteras det hur rapportförfattarna gick till väga för att besvara rapportens 

frågeställningar. Det valdes att utveckla Bergmans beräkningsmodell av förseningstimmar och 

-kostnader samt utföra några antaganden under genomförandet. Nya värden valdes till kalky-

leringen samt ett flertal grafer och tabeller skapades. 

5.1 Beräkning av förseningstimmar och -kostnader 

Beräkningen följer Bergmans modell där förseningskostnaden beror på antalet förseningstim-

mar samt värdena för förseningsfaktor och tidsvärde. Däremot ansågs det att Bergmans modell 

var för förenklad, därför följer nedan en modifiering samt presentation av de nya värden som 

hämtats från ASEK 6.1 och VGU. Dessutom valdes det att använda uppmätta ÅDT-värden från 

PMSV3 istället för antaganden som gjordes i Bergmans modell. 

5.1.1 Modifiering 

Uppdelning av ÅDT-värden 

Vid undersökning av vägar genom PMSV3 så återges information om både vägens ÅDT For-

don- och ÅDT Tung- värden. Dessa står för ‘ÅDT-talet för den totala trafikmängden’ och 

‘ÅDT-talet för tung trafik’, med tung trafik menas lastbilar, bussar etc. Utifrån denna inform-

ation gick det att dela upp ÅDT Fordon- värdet till ett ‘ÅDT Personbil’- och ett ‘ÅDT Tung’- 

värde. Detta gjordes genom följande beräkning: 

 

Det gjordes en enklare undersökning för att bedöma ifall det behövdes tas hänsyn till ÅDT 

Tung eller om det var tillfredsställande att endast räkna med ÅDT Fordon. Detta gjordes genom 

att granska timvärden i ASEK 6.1, vilka presenteras i kapitel 5.1.3. Där återfanns det endast 

separerade värden för personbilar i tjänstetrafik och privatresa, samt tung trafik som lastbilar 

och bussar.  

Efter denna information presenterats gjordes beslutet att räkna separat för ÅDT Personbil och 

ÅDT Tung samt att ett antagande behövdes göras för vilka timvärden som ska väljas vid be-

räkning av ÅDT Personbil samt ÅDT Tung. Dessa antagen behövdes utföras då det är osäkert 

ifall den resande personbilen är i tjänstetrafik eller inte, samt om den registrerade tunga trafiken 

är en lastbil eller buss. Med tjänsteresa menas personbilar som i någon form färdas till-, inom- 

eller från arbete.  

Tidsvärde 

Värdet för personbilar valdes som ett genomsnittligt värde som inkluderar både privata- och 

tjänsteresor, se andra raden i tabell 5.1. Tung trafik antogs bestå av endast lastbilar, inte på 

grund av att de sannolikt var flest till antalet, utan för att de hade ett högre timvärde än bussar.  
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Tabell 5.1 - Genomsnittlig värdering av normal åktid för alla bilresor från ASEK 6.1. Prisnivå 

2014 och i 2014-års penningvärde (Trafikverket, 2018, kapitel 7, sida 9). 

Förtydligande 

När Bergman använde sin beräkningsmodell för att beräkna förseningstiden (t) angav hon tiden 

i minuter istället för avstängningstidens enhet, timmar. Därför har formeln för t modifierats 

genom att multiplicera dess värde för avstängningstiden (A) med 60 för att konvertera till mi-

nuter.  

5.1.2 Den modifierade beräkningsmodellen 

Här följer den modifierade beräkningsmodellen som använts för att beräkna förseningstimmar 

och -kostnad i kapitel 6, Resultat.  

 

Där förseningskostnad beräknas på följande vis: 

 

Som förkortas till: 

 

Förseningskostnaden fördelas mellan personbilar och tung trafik på följande vis: 
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Andelen förseningstimmar för personbilar respektive tung trafik beräknas på följande vis: 

%𝑝𝑒𝑟𝑠𝑏. =
Å𝐷𝑇𝑝𝑒𝑟𝑠𝑏.

Å𝐷𝑇𝐹𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛

 

%𝑡𝑢𝑛𝑔 =
Å𝐷𝑇𝑡𝑢𝑛𝑔

Å𝐷𝑇𝐹𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛

 

Dessa formler multipliceras ej med 100 eftersom uträkningen av förseningskostnad kräver mul-

tiplikation med procenten i decimalformat. 

I figur 5.1 följer de modifierade, och förtydligade, ekvationerna som används för att beräkna 

förseningstimmar: 

 
Figur 5.1 - Ekvationer modifierade av rapportens författare (Bergman, 2014). 

5.1.3 Framtagning av vägspecifika värden 

Det maximala flödet (qmax) 

Det maximala flödet (qmax) av fordon på en väg bestämmer vägens belastningsgrad. För 2+1-

vägar beror detta värde helt av dess ‘flaskhals’ vid övergång från två till ett körfält medan. 

● qmax för 2+1-väg = 1550 fordon/timme (Linköping University Electronic Press s.13, 

kapitel 3.2.4 Kapacitet -brytpunkt 4). 

 

● qmax för 2+2-väg = 1800 fordon/timme (Linköping University Electronic Press s. 13, 

tabell 6). 

Timindex för specifik timme (indextimme) 

Detta timindex kallas även för genomsnittligt timindex och hämtas från en tabell i VGU (VGU, 

2016, s.11) som presenteras i tabell 5.2. 
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Tabell 5.2 - Genomsnittligt timindex (timindex för specifik timme) från VGU modifierad av 

rapportens författare (Trafikverket, 2018) 

Tabell 5.2 är modifierad av rapportens författare för att förtydliga vilket tidsintervall kolumnen 

timme representerar, samt gråmarkerat de kolumner där valda timindex för personbilar och 

lastbilar tagits ifrån. 

Förseningsfaktor  

Förseningsfaktorn återfinns i ASEK 6.1 och är lika med 3,5 (Trafikverket, 2018, kapitel 8, s.4). 

Tidsvärden 

Även dessa återfinns i ASEK 6.1 

● Tidsvärde för personbilar = 116 kr/fordonstimme (Trafikverket, 2018, kapitel 7, s.9) 

● Tidsvärde för lastbilar = 319 kr/fordonstimme, se tabell 5.3. 

För lastbilars tidsvärde summerades alla lastbilstypers tids- och fordonsberoende kostnader och 

använde därifrån dess medelvärde som visas i tabell 5.3 där de orangea cellerna är de celler 

som summerats och de blå cellerna är de som blivit tillagda av denna rapports författare. 

 
Tabell 5.3 - Utdrag från ASEK 6.1 för lastbilars tidsvärde, modifierad (blå celler) av rapportens 

författare (Trafikverket, 2018, Excel blad 10). 
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Identifiering av 2+1- och 2+2-väg 

Identifiering av vägbeskrivning gjordes genom webbverktyget PMSV3 under alternativet 

‘Analysera sträcka’. Hela vägen i ett utvalt län valdes att analyseras för att ta reda på vart 2+1-

sträckorna är placerade, vilket ÅTD-värde som gäller samt vägens och sträckans längd.  

Identifiering av 1+1-, 2+1- och 2+2-väg, gjordes genom grafisk avläsning av grafen ‘Körfälts-

beskrivning’, se figur 5.2. 

 
Figur 5.2 - Identifiering av 1+1-, 2+1- och 2+2-väg över en vägs hela längd (PMSV3, 2018). 

Körfältsbeskrivningens graf visar vägens längd upp till 10 mil i enheten meter, likt alla kom-

mande grafer av samma slag. 

Vägens och sträckans längd 

Vägens totala längd läses av högst upp på hemsidan för den analyserade sträckan, se figur 5.3. 

 
Figur 5.3 - Avläsning av vägens totala längd (PMSV3, 2018). 

För att mäta sträckans längd användes grafen för körfältsbeskrivning, förstorad så x-axeln 

sträcker sig 500 meter istället för vägens totala längd. Detta för att noggrannare kunna placera 

markören vid start- och slutpunkt för sträckan. Start- och slutpunkt för sträckan används för att 

läsa av sträckans löpande längd vid dessa punkter. Se figur 5.4 för hur markören placeras samt 

figur 5.5 för avläsning av sträckans löpande längd. 

 
Figur 5.4 - Placering av markör (PMSV3, 2018). 
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Figur 5.5 - Avläsning av löpande längd (PMSV3, 2018). 

Den löpande längden användes genom att subtrahera sträckans slutpunkt med dess startpunkt. 

Detta ger den eftersökta sträckans längd.  

Koordinatintervall för utvalda sträckor 

Då de utvalda 2+1- och 2+2-sträckorna inte täcker hela vägar så behövs en metod för att kunna 

filtrera underlaget från Trafikledningen. Det valdes att skapa ett koordinatintervall för de 

sträckor som skulle undersökas. Det betyder att nord- och östkoordinaterna togs fram genom 

PMSV3 för sträckornas yttersta värden, de minsta och högsta värdena för hela sträckan. Där-

efter filtrerades händelserna i underlaget från Trafikledningen efter dessa koordinater. Koordi-

nater lästes av enligt figur 5.6. 

 
Figur 5.6 - Avläsning av koordinater vid utvald löpande längd (PMSV3, 2018). 
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Avläsning av ÅDT-tal 

Avläsning av ÅDT-tal görs via PMSV3 och illustreras av figur 5.7. 

 

 
Figur 5.7 - Avläsning av ÅDT-tal med hjälp av grafer (PMSV3, 2018). 

Eftersom alla grafer visar samma x-axel så läses ÅDT-talen enkelt av genom att klicka på gra-

fen där värdet önskas ta fram. Datan som presenteras återges alltid vid graflinjens höjd i grafen, 

oavsett om användaren klickar ovanför eller under linjen. 

Användningen av NVDB 

Vid undersökning av 2+1- och 2+2-sträckor på den mest avstängda vägen, E18, så kontrolle-

rades de filtrerade koordinaterna i underlaget från Trafikledningen genom att föra in händel-

sernas koordinater i NVDB för att sedan kontrollera vardera händelse genom dess körfältsbe-

skrivning. Se exempel i figur 5.8. Efter kontrollen kunde slutsatsen dras att kontrollen med 

NVDB inte var nödvändig då datan från PMSV3 var riktig. 
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Figur 5.8 - Kontroll i NVDB (NVDB, 2018). 

5.1.4 Beräkningsexempel 

Förseningstimmar och -kostnad för stopp som påverkat en körriktning  

 

 

𝑡 =
0,5 ∗ 60

2
∗ (1 + 0,162) ≈ 17,4 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

𝐹 =
17,4

60
∗ 150 ≈ 43,5 ℎ 

%𝑝𝑒𝑟𝑠𝑏. =
3 700

4 000
= 92,5% 

%𝑡𝑢𝑛𝑔 =
300

4 000
= 7,5% 
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Förseningstimmar och -kostnad för stopp som påverkat båda körriktningarna  
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%𝑝𝑒𝑟𝑠𝑏.𝑚𝑒𝑑 =
3 700

4 000
= 92,5% 

%𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 =
300

4 000
= 7,5% 

%𝑝𝑒𝑟𝑠𝑏.𝑚𝑒𝑑 =
3 850

4 200
≈ 91,7% 

%𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 =
350

4 200
≈ 8,3% 

 

 

5.1.5 Förseningstimmar och -kostnad för generell jämförelse 

För att utföra en generell jämförelse så identifierades och valdes de tre mest avstängda vägarna 

med 2+1-sträckor efter E18. Koordinatintervall för 2+1- och 2+2-sträckor togs fram genom 

PMSV3 för att kunna avgränsa händelserna i underlaget från Trafikledningen till dessa 

sträckor. Avstängningstiden beräknades för 2+1- och 2+2-sträckorna samt dividerades på 

sträckornas sammanlagda längd, detta för att få fram mängden avstängningstid per mil väg.  

Val av väg för undersökning 

För att välja vägar för närmare granskning så gjordes en sammanställning av avstängningstid 

över samtliga vägar med 2+1-sträckor i Region Öst. Vägar som hade en sammanlagd längd 

under 1 km på dess 2+1-sträckor valdes bort eftersom de ansågs för korta för att ha med i 

studien. Om stopp inträffar på dessa vägar så blir antalet förseningstimmar osäkra eftersom vid 

långa köer så kan trafiken vända på vägen innan de nått fram till 2+1-sträckan. De tre mest 

avstängda vägarna efter E18, som analyseras separat, är väg 50, 55 och 56 enligt jämförelsen i 

figur 5.9. 
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Figur 5.9 - Total avstängningstid på alla vägar i Region Öst mellan år 2014 och 2018, skapad 

av rapportens författare (Trafikledningens underlag, 2019). 

Val av avstängningstider 

Valet av avstängningstider för 2+1-vägar gjordes utifrån dess avstängningstid per mil väg. Ge-

nomsnittet per år togs fram, avrundades uppåt till närmaste halvtimme och användes som den 

högsta genomsnittliga avstängningstid i jämförelsen. Figurer visas under kapitel 6 Resultat. 

Avstängningstiderna för 2+2-vägar baseras på antagandet att den procentuella skillnaden av 

avstängningstid per mil väg mellan 2+1- och 2+2-väg på de utvalda vägarna även resulterar i 

direkt relation till de genomsnittliga avstängningstiderna per mil väg för alla vägarna. 

Val av ÅDT-tal 

Efter filtrering av händelser som inträffat på de utvalda vägarnas 2+1-sträckor så valdes de 

minsta och högst ÅDT-värdena ut för samtliga vägar som yttre värden. Därefter valdes två 

värden mellan dessa yttre värden för att ge en bredare representation av olika 2+1-vägar. 

Val av tidsintervall för händelsens inträffande 

Två tidsintervall valdes till undersökningen. Dessa var klockan 7–8 samt 16–17 då VGU:s ta-

bell för indextimmar visar på lokala maxvärden vid dessa tidpunkter. För att illustrera detta har 

ett diagram sammanställts över indexvärdenas variation i figur 5.10 (Trafikverket, 2018, s.11).  
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Figur 5.10 - Indexvärdenas variation för mängd trafik, nationellt, över det genomsnittliga dyg-

net. Från VGU, diagram skapat av rapportens författare (Trafikverket, 2018). 

Dessa indexvärden representerar den andel av personbilar respektive tung trafik som befinner 

sig i trafiken under de utmarkerade tiderna på en nationell skala. 

Tidpunkterna valdes efter värdena för personbilar eftersom ÅDT Personbil har störst inverkan 

på förseningstimmar och -kostnad i kalkyleringen. 

Kostnad för ombyggnad från 2+1- till 2+2-väg 

För att beräkna kostnaden för ombyggnation från 2+1- till 2+2-väg användes ett befintligt pro-

jekt (Trafikverket, 2017). Kostnaden för projektet delades på antalet mil som byggdes om. 

Dessutom delades kostnaden på antal meter för att enklare kunna jämföra mellan de olika al-

ternativen. Dessa kostnader återfinns under kapitlet ”Resultat”. 

5.1.6 Bearbetning av underlag från Trafikledningen 

Trafikverket har begärt material från Trafikledningen, som är en del av Trafikverket, för data 

över vägar i Region Öst. Materialet innehöll hur länge vägen har varit avstängd samt varför 

den har varit det, vilket användes för att beräkna förseningstimmar.  

Filtrering 

Ur den ursprungliga datatabellen filtrerades händelser efter de som inträffat på grund av olycka 

på de utvalda vägarna i Region Öst som nämns under kapitlet “1.4 Avgränsningar” i denna 

rapport. Tidsdifferensen mellan versionens start- och sluttid räknades ut för att ta reda på tids-

intervallet för den rapporterade händelsen. I datatabellen från Trafikledningen så hade vissa 

händelser kastats om och blev för svårtolkade för att inkludera i statistiken. Detta gav ett bort-

fall på 13 av dessa 15 070 händelser som hade orsakat att vägen behövdes stängas av på grund 

av olycka. Bortfallet av 13 händelser motsvarar endast 0,086 procent av antalet händelser på 

avstängda vägar på grund av olycka. Då det endast är 13 bortfall på avstängd väg samt med 

hänsyn till att flera kolumner med data saknas för dessa så ansågs bortfallet på 0,086 procent 
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vara godtagbart då en manuell införing av dessa värden till “rätt” kolumner medför risken att 

tiderna för händelsen blir fel.  

Av dessa 15 070 händelser inträffade 6 712 på rapportens utvalda vägar i Region Öst. Tidsdif-

ferensen för händelser som inträffat under samma timme och datum sammanställdes för att 

minska antalet beräkningarna av samma händelse. Datan filtrerades ytterligare genom att an-

vända koordinater från Trafikverkets webbverktyg PMSV3, se kapitel 2.4, för att hämta start- 

och slutposition för 2+1-sträckorna. 

Vid filtrering av datan behövdes det ta hänsyn till att flertalet sträckor på Europavägar, motor-

vägar samt motortrafikleder var sammanhängande 2+2-väg utan 2+1-sträckor. Därför kontrol-

lerades vägen vid händelsernas koordinater genom Trafikverkets webbverktyg NVDB, se ka-

pitel 2.5, som tillåter användaren att se information över vägen genom en annan källa för att 

säkerställa att händelsen inträffat på en 2+1-sträcka. 

E18 

För att identifiera de mest olycksdrabbade platserna på E18 så användes koordinaterna för de 

olika händelserna i PMSV3 för att producera en bild över händelsen på karta och fotografi. 

Anledningen för avstängningarna finns inskriven av blåljusmyndigheten i underlaget från Tra-

fikledningen. 

5.1 Investeringskalkylering  

Antaganden 

Det antogs att inbetalningsöverskottet (a) är detsamma för varje år och att den utbyggda 2+2-

vägens ekonomiska livslängd (n) är 40 år enligt Trafikverkets rekommendation för ekonomisk 

livslängd. (Trafikverket, 2018, s.20) 

Antagandet gjordes att 116 kr/fordonstimme gäller för alla år. Detta antagande gjordes på grund 

av examensarbetets tidsbegränsning att tid ej fanns för att ta hänsyn till prognosen för år 2040. 

Se tabell 5.1 under kapitel 5.1.1. 

Grundinvesteringen (G) är baserad på ett verkligt projekt (Trafikverket, 2017) där en 2+1-väg 

byggdes ut till 2+2-väg. Denna investeringskostnad dividerades med den ombyggda vägens 

längd för att få kostnaden per mil ombyggd väg. Detta är ett antagande eftersom man i verklig-

heten har fasta kostnader för projekt som ej kan delas på sträckans längd, därför är denna grun-

dinvestering troligen för låg då även de fasta kostnader blivit delade med längden. Med fasta 

kostnader menas de kostnader som ej ändras, exempelvis kostnaden för att få arbetsbodar och 

maskiner till platsen. Dessutom har varje projekt sina egna projektunika kostnader för exem-

pelvis arkeologiundersökningar, bergsprängningar, brobyggen med mera. 

Utförande 

Den beräknade besparingen av förseningskostnad per mil efter ombyggnad till 2+2-väg an-

vändes som inbetalningsöverskott. Räntan på 3,5 procent användes enligt Trafikverkets re-

kommendation för infrastrukturprojekt (Trafikverket, 2018, s.27).  
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6 Resultat 
Nedan följer de resultat som genomförandet har genererat. Alla avstängningstider är till följd 

av olyckor. Med det menas att vägar som stängts av på grund av exempelvis vägarbeten ej 

tagits med i produceringen av följande resultat.  

6.1 Generell jämförelse 

I den generella jämförelsen valdes vägar med mest avstängningstid ut, efter E18 som analyse-

rades separat.  

6.1.1 De utvalda vägarna 

Avstängningstiden på samtliga vägar med 2+1-sträckor över 1 km sammanställdes och sorte-

rades enligt figur 6.1. 

 
Figur 6.1 - Total avstängningstid på alla vägar i Region Öst mellan år 2014 och 2018, skapad 

av rapportens författare (Trafikledningens underlag, 2019). 

I figur 6.1, är väg 50, 55 och 56 de vägarna med mest avstängningstid mellan år 2014 och 2018. 

Dessa vägars avstängningstid per år redovisas i figur 6.2–6.4: 

 
Figur 6.2 - Avstängningstid på väg 50 skapad av rapportens författare (Trafikledningens un-

derlag, 2019). 
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Figur 6.3 - Avstängningstid på väg 55 skapad av rapportens författare (Trafikledningens un-

derlag, 2019).  

 
Figur 6.4 - Avstängningstid på väg 56 skapad av rapportens författare (Trafikledningens un-

derlag, 2019).  

Denna avstängningstid behöver fördelas på antalet mil väg för att kunna användas i jämförelser. 

Däremot visar ovanstående diagram hela vägarnas avstängningstid, inklusive sträckor som inte 

klassas som 2+1-sträckor. Av den anledningen redovisas 2+1-sträckorna längd i kapitel 6.1.2. 

6.1.2 Vägarna och dess sträckors längder 

I figur 6.5 syns antalet mil 2+1-väg i relation till hela vägen. Antalet mil 2+1-väg används för 

att beräkna ett generellt värde för avstängningstid per mil 2+1-väg. Detta värde används i sin 

tur i investeringskalkylen. 
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Figur 6.5 - Antal mil 2+1-väg i jämförelse med hela vägen skapad av rapportens författare 

(Trafikledningens underlag, 2019).  

6.1.3 Avstängningstider 

Det är avstängningstiden i figur 6.6 nedan som används i nästa kapitel, Generella resultat. 

Dessa värden divideras med 2+1-sträckornas längd från figur 6.5. 

 
Figur 6.6 - Avstängningstid på 2+1-väg i jämförelse med hela vägen skapad av rapportens 

författare (Trafikledningens underlag, 2019).  

6.1.4 Generella resultat 

Denna genomsnittliga avstängningstid per mil och år är resultatet av avstängningstiden divide-

rat med sträckornas längd. Detta illustreras i figur 6.7. 
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Figur 6.7 - Genomsnittlig avstängningstid per mil och år skapad av rapportens författare (Tra-

fikledningens underlag, 2019).  

Summan av avstängningstid på 2+2-sträckor är 47,7 procent lägre än avstängningstiden på 

2+1-sträckor. Detta möjliggör beräkning för besparing av förseningskostnad i figur 6.8. Som 

beskrivet i kapitel 5.1.5 så jämförs fyra olika vägar med förbestämda ÅDT-tal.  

 
Figur 6.8 - Genomsnittlig besparing av förseningskostnad efter ombyggnad till 2+2-väg 

skapad av rapportens författare (Trafikledningens underlag, 2019). 

I figur 6.8 presenteras det hur mycket pengar som sparas per år ifall samma väg, med samma 

ÅDT-värde, hade varit en 2+2-väg istället. 
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Diagrammet i figur 6.9 visar en ungefärlig vinst för ombyggnation från 2+1- till 2+2-väg. På 

x-axeln redovisas de genomsnittliga avstängningstiderna per mil 2+1-sträcka och år. Här har 

hänsyn tagits till grundinvesteringen och vägens antagna ekonomiska livslängd. Vinsten är 

endast baserad på besparingen av förseningskostnad efter ombyggnad till 2+2-väg. 
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Inbetalningsöverskottet kommer ifrån skillnaden av förseningskostnader efter eventuell om-

byggnad till 2+2-väg.  

 
Figur 6.9 - Ombyggnadens vinst genom reducering av förseningstimmar skapad av rappor-

tens författare (Trafikledningens underlag, 2019).  

6.1.6 Kostnad för ombyggnad till 2+2-väg 

Kostnaden för det verkliga projektet (ombyggnad från 2+1- till 2+2-väg) delat på antalet mil 

är 342 miljoner kronor. Denna kostnad per meter blir 34 200 kr/m. 

6.1.7 Skillnaden mellan att bygga om till 2+2-väg från 13m-väg och 2+1-väg 

Skillnaden mellan att bygga om 13m-vägen direkt till 2+2-väg (13 840 kr/m) och att bygga 

om en 2+1-väg till 2+2-väg (34 200 kr/m) blir 34 200 − 13 840 + 1 240 = 21 600 𝑘𝑟/𝑚 

där 1 240 kr/m är kostnaden för att det först byggdes om till 2+1-väg. 

Det vill säga att det kostar 21 600 kr/m mer att bygga om till 2+2-väg om man först väljer att 

bygga om till 2+1-väg.  

6.2 E18 

Här följer en överblick av förseningstimmar och -kostnad för E18 samt identifiering av de mest 

olycksdrabbade platserna på 2+1- och 1+1-sträckor.  

6.2.1 Förseningstimmar och -kostnad 

I figur 6.10 sammanställs förseningstimmarna och -kostnader för E18 per år. Där framgår det 

tydligt att 2014 är ett utstickande år som påverkar den totala förseningskostnaden avsevärt. De 

höga värdena för 2014 beror på enstaka händelser med lång avstängningstid. Det vill säga att 

2014 ej hade fler olyckshändelser än genomsnittet vid undersökning. 

-400

-200

0

200

400

600

2:00 2:30 3:00 3:30

M
il

jo
n
er

 k
ro

n
o

r

Genomsnittlig avstängningstid på 2+1-väg

Vinsten genom reducering av förseningstimmar 

[per mil och år] 
efter ombyggnad till 2+2-väg

ÅDT: Fordon= 2500, Tung= 500 ÅDT: Fordon= 6250, Tung= 800

ÅDT: Fordon= 10000, Tung= 1100 ÅDT: Fordon= 13750, Tung= 1400



40 

 

 
Figur 6.10 - Alla stopp på E18 över 10 minuter mellan år 2014 och 2018 skapad av rappor-

tens författare (Trafikledningens underlag, 2019).  

6.2.2 Olycksplatser 

Nedan följer de fem platser med flest olyckor på E18 i Region Öst mellan år 2014 och 2018, 

se figur 6.11–6.30 och bild 6.1–6.5. E18 går igenom Uppsala-, Västmanland-, och Örebro län. 

Däremot ligger alla följande platser på sträckan mellan Köping och Västerås i Västmanland 

län. Diagrammen över olyckor är uppdelade i singelolyckor, flera fordon och NULL. NULL är 

en kategori för när olycksbeskrivning saknas eller är för otydlig för att kunna avgöra typen av 

olycka. 

Platserna är ordnade i riktning från Köping till Västerås. Platsen med flest olyckor är plats 1. 

Platsernas koordinater redovisas i början av varje platsbeskrivning i form av nordkoordinat (N) 

och östkoordinat (E). Invid koordinaterna redovisas även den riktning som olyckan antas ha 

inträffat i. Det finns en viss osäkerhet med detta eftersom PMSV3 förändrar koordinaterna 

marginellt efter insättning för att matcha vägens närmsta koordinater för den valda riktningen. 

Det är genom att testa koordinaterna i båda riktningarna som den antagna riktningen har be-

stämts. 

Resultaten redovisas i följande ordning: utplacering av händelsens koordinater på karta, bild 

på platsen, diagram över antal och typ av händelse, samt grafer som redovisar platsens ÅDT-

tal och vägbredd. Observera att grafernas x-axlar är vägens längd i meter, däremot som högst 
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Plats 1 

Koordinater:     Riktning: 

N: 6601790,00 E: 557764,00  Medriktning 

 
Figur 6.11 - Markering på karta för plats 1 (PMSV3, 2019). 

 
Bild 6.1 - Foto på plats 1 (PMSV3, 2019). 

 
Figur 6.12 - Antal olyckor fördelat på typ av olycka för plats 1 skapad av rapportens förfat-

tare (Trafikledningens underlag, 2019). 
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Det totala antalet olyckor på plats 1 är 19. 

 

 

 
Figur 6.13 - Grafer över ÅDT Fordon, ÅDT tung och vägbredd för plats 1 (PMSV3, 2019). 
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Plats 2 

Koordinater:     Riktning: 

N: 6604032,58 E: 561614,62  Medriktning 

 
Figur 6.14 - Markering på karta för plats 2 (PMSV3, 2019). 

 
Bild 6.2 - Foto på plats 2 (PMSV3, 2019). 

 
Figur 6.15 - Antal olyckor fördelat på typ av olycka för plats 2 skapad av rapportens förfat-

tare (Trafikledningens underlag, 2019). 

Det totala antalet olyckor på plats 2 är 13. 
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Figur 6.16 - Grafer över ÅDT Fordon, ÅDT tung och vägbredd för plats 2 (PMSV3, 2019). 
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Plats 3 

Koordinater:     Riktning: 

N: 6605298,00 E: 565049,00  Motriktning 

 
Figur 6.17 - Markering på karta för plats 3 (PMSV3, 2019). 

 
Bild 6.3 - Foto på plats 3 (PMSV3, 2019). 

 
Figur 6.18 - Antal olyckor fördelat på typ av olycka för plats 3 skapad av rapportens förfat-

tare (Trafikledningens underlag, 2019). 

Det totala antalet olyckor på plats 3 är elva. 
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Figur 6.19 - Grafer över ÅDT Fordon, ÅDT tung och vägbredd för plats 3 (PMSV3, 2019). 
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Plats 4 

Koordinater:     Riktning: 

N: 6606709,71 E: 570450,85  Medriktning 

 
Figur 6.20 - Markering på karta för plats 4 (PMSV3, 2019). 

 
Bild 6.4 - Foto på plats 4 (PMSV3, 2019). 

 
Figur 6.21 - Antal olyckor fördelat på typ av olycka för plats 4 skapad av rapportens förfat-

tare (Trafikledningens underlag, 2019). 

Det totala antalet olyckor på plats 4 är elva. 
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Figur 6.22 - Grafer över ÅDT Fordon, ÅDT tung och vägbredd för plats 4 (PMSV3, 2019). 
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Plats 5 

Koordinater:     Riktning: 

N: 6605468,15 E: 576420,28  Motriktning 

 
Figur 6.23 - Markering på karta för plats 5 (PMSV3, 2019). 

 
Bild 6.5 - Foto på plats 5 (PMSV3, 2019). 

 
Figur 6.24 - Antal olyckor fördelat på typ av olycka för plats 5 skapad av rapportens förfat-

tare (Trafikledningens underlag, 2019). 
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Det totala antalet olyckor på plats 5 är tio. 

 

 

 
Figur 6.25 - Grafer över ÅDT Fordon, ÅDT tung och vägbredd för plats 5 (PMSV3, 2019). 
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Samtliga platsers placering 

 
Figur 6.26 - Samtliga olycksplatser placering på karta (RL, 2019). 

I figur 6.26 illustreras koordinaterna för olycksplats 1–5 på karta. Alla fem platser är lokali-

serade mellan Köping och Västerås. 

Sammanlagt antalet olyckor 

I figur 6.27 redovisas alla platsers sammanlagda antal olyckor mellan 2014 och 2018. 

 
Figur 6.27 - Sammanlagt antal olyckor per plats, 2014–2018 skapad av rapportens författare 

(Trafikledningens underlag, 2019). 

Det totala antalet olyckor per plats redovisas i tabell 6.1 och dess fördelning per år redovisas i 

figur 6.28. 

 Plats 1 Plats 2 Plats 3 Plats 4 Plats 5 

Totalt antal 19 13 11 11 10 

Tabell 6.1 - Totalt antal olyckor för plats 1 till 5 mellan år 2014–2018 skapad av rapportens 

författare (Trafikledningens underlag, 2019). 
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Antal olyckor per år 

 
Figur 6.28 - Antal olyckor mellan 2014–2018 samt på olycksplats 1–5 skapad av rapportens 

författare (Trafikledningens underlag, 2019). 

6.2.3 Olycksplatsernas avstängningstid 

Olyckplatsernas avstängningstid redovisas i figurer 6.29 och 6.30.  

 
Figur 6.29 - Olycksplatsernas avstängningstid per år, 2014–2018 skapad av rapportens förfat-

tare (Trafikledningens underlag, 2019). 
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Figur 6.30 - Olycksplatsernas avstängningstid alla år, 2014–2018 skapad av rapportens förfat-

tare (Trafikledningens underlag, 2019). 
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7 Analys 

7.1 Val av vägar 

Valen av vägar gjordes utifrån vägarnas totala längd i Region Öst. Det betyder att avstäng-

ningstiden inte endast berörde dess 2+1-sträckor och att andra vägar kan ha varit mer lämpade 

för genomförandet. Om möjligt så skulle vardera vägs samlade avstängningstid på 2+1-sträckor 

sammanställts för att välja ut vilka vägar som ska undersökas i genomförandet. Detta var där-

emot inte möjligt under denna rapport då en sådan jämförelse hade krävt en noggrann under-

sökning av alla vägar då underlaget från Trafikledningen saknar information kring körfältbe-

skrivning vilket skulle behövas för att sammanställa den korrekta avstängningstiden på samt-

liga 2+1-vägar i Region Öst.  

7.2 Vägarnas och sträckors längder 

Vägarnas längd jämfördes med dess 2+1-sträckor för att ge en uppfattning över hur stor andel 

av vägen som var 2+1-sträcka. Däremot kan det ha varit intressant att producera en procentuell 

jämförelse av andel 2+1-sträckor mellan de olika vägarna, vilket även kunde ha utförts för att 

påverka valet av vägar till genomförandet.  

Väg 56 hade vid undersökningens tidpunkt inga 2+2-sträckor över 2 km i Region Öst. Detta är 

anledningen till att vägen inte har någon avstängningstid presenterad på dessa sträckor i figur- 

6.1. 

E18 togs ej med eftersom vägen endast valdes till att undersöka dess förseningstimmar-,  

-kostnader samt dess mest olycksdrabbade platser. Vägarnas och sträckornas längder användes 

i slutänden endast för att kunna beräkna investeringskalkylen. Mellansteget för att beräkna av-

stängningstid per mil 2+1-väg och år kunde ha valts att presenteras för E18 också men valdes 

bort på grund av arbetets omfattning på 15 högskolepoäng. Detta eftersom en sådan presentat-

ion även hade krävt jämförelse mellan de olika vägarnas avstängningstid per mil och år. 

7.3 Framtagning av kostnader för ombyggnad av vägar 

Värdena från VTI kan vara väldigt projektberoende och kan därför skilja sig väldigt mycket 

per meter.  

Trafikverket kan inte dela med sig av sina schablonvärden för dessa ombyggnader då de end-

ast får användas inom organisationen. 

7.4 Framtagning av och beräkning med avstängningstider 

Framtagningen av avstängningstid gav säkra resultat i Microsoft Excel genom valet av den 

enkla formeln: sluttidpunkt minus starttidpunkt. Det behöver dock nämnas att presentationen 

av numret i cellen behövdes anpassas till formatet [h]:mm vilket tillåter presentation av tids-

skillnader på över 24 timmar. 

Vid beräkning med avstängningstider antogs det att tidpunkten då händelsen inträffat är det 

som påverkar antalet förseningstimmar mer än över vilka timmar avstängningstider sträcker 

sig över. Det vill säga att om en händelse inträffat kl. 19:30 och pågått till kl. 20:30 så räknades 

det endast med genomsnittligt timindex för timme 19:00-20:00 då olyckan inträffade. Det re-

sonerades att skillnaden av trafikflöde ej påverkade tillräckligt mycket för att utföra den stora 

mängd arbete som krävs för att dela upp varje händelse på de timmar som de inträffat över. 
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7.5 Generella resultaten 

De generella resultaten presenterades delvis genom hur mycket pengar som sparas per år ifall 

samma väg, med samma ÅDT-värde, hade varit en 2+2-väg istället. Detta var ett antagande för 

att förenkla beräkningen. För att göra en noggrannare beräkning så behöver hänsyn tas till att 

ÅDT-talen ökar efter ombyggnation till 2+2-väg eftersom vägens maxkapacitet ökar. Detta 

inträffar eftersom trafikflödet inte längre ’stryps’ av övergången från två till ett körfält.  

Den genomsnittliga avstängningstiden per mil 2+2-väg, och år, togs fram som jämförelsevärde 

inför investeringskalkyleringen. Nackdelen med detta värde är att det är baserat på en kort 

sträcka i jämförelse med antalet mil 2+1-väg. Värdet kommer ifrån samma vägar som under-

söktes för 2+1-sträckornas genomsnittliga avstängningstid. Detta skapar en något osäker jäm-

förelse och behöver egentligen göras på ett större antal vägar än tre. E20 kan ha bidragit till 

undersökningens säkerhet. 

7.6 Investeringskalkylen 

I beräkningen av vinst togs det endast hänsyn till att de ekonomiska nyttorna för investeringen 

är besparingen av förseningskostnad. Detta är en förenkling till följd av arbetets omfattning på 

15 högskolepoäng. Vid beräkning av den faktiska vinsten och lönsamheten krävs det att även 

ta hänsyn till olycksreducering, resetidsminkning, klimateffekter, underhållskostnader med 

mera. 

Investeringskalkylen som togs fram är baserad på genomsnittliga värden vilket endast gör den 

användbar som underlag för beslut kring om en 2+1-väg ska genomgå en noggrann undersök-

ning inför ombyggnation till 2+2-väg eller ej utifrån förseningskostnader. Det framgår tydligt 

i figur 7.1 att 2+1-vägen behöver vara tungt trafikerad innan en undersökning av ombyggnation 

till 2+2-väg påbörjas.  

Figur 7.1 nedan visar på vinsten för ombyggnation till 2+2-väg vid olika genomsnittliga av-

stängningstider per mil 2+1-väg och år. Det framgår att om det endast tas hänsyn till bespa-

ringen av förseningskostnad, vilket beror på förseningstimmar, så behöver vägen ha ett ÅDT 

Fordon-värde över 10 000 fordon/dygn för att besparingen av förseningstimmar ska betala av 

investeringen.  
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Figur 7.1 - Ombyggnadens vinst genom reducering av förseningstimmar skapad av rapportens 

författare (Trafikledningens underlag, 2019). 

7.7 E18: förseningstimmar och -kostnad på dess 2+1-vägar 

De totala förseningstimmarna och -kostnaderna för E18 mellan 2014 och 2018 beror till mesta 

del av år 2014. För att använda E18 i den generella jämförelsen så skulle antingen 2014 tas ut 

ur analysen eller så behövs fler år analyseras bakåt i tiden. Detta beror på att 2014 troligen 

höjer den genomsnittliga avstängningstiden per mil väg och år och därav ger missvisade gene-

rella värden för jämförelsen. Denna jämförelse skulle vara av intresse ifall information över 

åren innan 2014, samt information kring händelser som lett till att reduktionen vid år 2015 hade 

analyserats. 

7.8 E18: olycksplatser på dess 2+1-vägar 

Vid analys av de fem mest olycksdrabbade 2+1-sträckorna på E18 syns sambandet att alla ko-

ordinater är placerade strax innan en vägbreddsökning förutom plats 1 som befinner sig mitt i 

en körfältssträcka med ett körfält. Däremot behöver det noteras att vid införing av koordina-

terna från Trafikledningens underlag in i PMSV3 så ändrar webbverktyget koordinaterna något 

för att anpassa sig till vägens egna koordinater. Detta antas vara på grund av att polisens och 

blåljusmyndigheten koordinater för olyckan inte alltid är på vägen alternativt att PMSV3 endast 

redovisar data var 20:e meter. Med detta i åtanke bör framtida analyser endast göras genom 

olyckornas koordinater från Trafikledningens underlag.  

E18:s höga förseningskostnad år 2014 antas bero på längre avstängningstider istället för fler 

olyckshändelser. Detta eftersom vid analys av antalet olyckor på de fem mest drabbade olycks-

platserna så observerades det att år 2017, följt av år 2016, hade flest antal olyckor istället för 

år 2014. 

7.8.1 Olycksplats 1 

När det kommer till olycksplats 1 som befinner sig mitt på en körsträcka med ett körfält så 

kan man anta att olyckorna till övervägande del är av karaktären ”singelolycka”. Denna an-

ledning är vanligast på den platsen men med liten marginal. Nästan lika många olyckor var av 

karaktären ”flera fordon”.  
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Det rekommenderas att göra en närmare analys på olycksplats 1 för att undersöka om det 

finns några distraherande moment som orsakar så pass många olyckor. Det är också möjligt 

att koordinaterna påverkats vid införingen i PMSV3, det kan vara så att olycksplatsen istället 

är belägen i motsatt körriktning där det finns två körfält. 

7.8.2 Olycksplatsernas avstängningstid 

Vid analys av samtliga platsers avstängningstid framkom det att mest avstängningstid inträf-

fat under år 2014. Detta bekräftar antagandet att E18:s höga förseningskostnad år 2014 beror 

på längre avstängningstider istället för fler olyckshändelser, däremot skulle hela vägen be-

höva analyseras för att kunna säkerställa detta antagande. 
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8 Slutsats 
E18 är den väg i Region Öst med mest avstängningstid med en förseningskostnad på ungefär 

188 miljoner kronor mellan 2014 och 2018 varav ungefär 146 miljoner kronor kommer från år 

2014. Vägen har en total längd på 171 019 meter i Region Öst varav 28 707 meter är 2+1-väg.  

Vid jämförelse mellan väg 50, 55 och 56 kunde det konstateras att förseningskostnaden skulle 

minska olika mycket, efter ombyggnad till 2+2-väg, beroende på vägens ÅDT-tal.  

Vid undersökning av ombyggnationens vinst så användes kostnaden på 342 miljoner kronor 

för ombyggnad per mil 2+1-väg. Med hjälp av denna investeringskostnad redovisas det att en 

ombyggnation till 2+2-väg endast är värd att undersökas för 2+1-vägar med ÅDT Fordon-vär-

den på över 10 000 fordon/dygn och att hänsyn behöver tas till den minskade olyckskostnaden, 

resetiden samt ökade klimatpåverkan (bland flera) på 2+2-vägar. Utifrån förseningskostnads-

perspektiv är det därför inte alltid värt att bygga om en 2+1-sträcka till 2+2-väg, men det kan 

bli det när de ovannämnda faktorerna i detta stycke räknas med. Förseningskostnader är den 

samhällskostnad som Trafikverket saknade i sina beräkningar, vilket denna rapport bidragit 

med. Detta kommer göra framtida lönsamhetskalkyler hos Trafikverket ännu mer lönsamma 

för 2+1- samt 2+2-vägar.  

Framtagningen av vägarnas kostnad per meter ledde till följande slutsats. Att bygga om vägen 

direkt till 2+2-väg från 13m-väg sparar beställaren 21 600 kr/m jämfört med att först bygga 

om 13m-vägen till 2+1-väg. Däremot bör varsamhet beaktas med dessa värden då de kan vara 

väldigt projektspecifika. 

De mötesseparerade 2+1-vägarnas fördelar är främst ur ett kostnadsperspektiv när de jämförs 

med 2+2-vägar. När de istället jämförs med icke-separerade vägar så ligger fördelarna främst 

i säkerheten, där nästan alla kollisioner med mötande trafik försvunnit. Nackdelarna inkluderar 

svårigheten att vända sitt fordon på vägen vid olycksrelaterad köbildning samt de växlande 

antalet körfält som orsakar olyckor på vägen. Vilket betyder att säkerheten på en 2+2-väg är 

högre än säkerheten på en 2+1-väg.  

Vid analys av de fem mest drabbade olycksplatserna på E18:s 2+1-sträckor upptäcktes det att 

alla fem låg på sträckan mellan Köping och Västerås i Västmanland län. Fyra av fem under-

sökta olycksplatser inträffade vid övergången från ett till två körfält. De vanligaste typerna av 

olyckor vid dessa punkter är oklara då inrapporteringsmetoden från Blåljusmyndigheten ofta 

inte ger tillräcklig information kring olyckan. Olycksplats 1, 2 och 5 hade mest avstängningstid, 

samtliga med mellan 25 till 35 minuter, per sträcka, över år 2014 till 2018. Detta visade på att 

bara för att en plats har många olyckor så behöver den inte drabba förseningskostnaderna av-

sevärt. 
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9 Rekommendationer 

9.1 Rekommendationer på fortsatta studier 

• Undersöka fler regioners 2+1-sträckor jämfört med 2+2-sträckor, vilket utökar pålitlig-

heten för de genomsnittliga avstängningstiderna. 

• Undersöka varför år 2014 orsakat så mycket avstängningstid på E18 jämfört med dess 

följande år. 

• Undersöka olyckskostnadens reducering av ombyggnation till 2+2-väg. 

• Undersöka blåljusmyndigheten fördröjda responstid till olyckor på 2+1-vägar samt de 

ökade samhällskostnaderna på grund av detta.  

• Undersöka vart PMSV3 inte visar att vägar går samman. 

o När man ställer in sökfiltret på att visa resultat som innehåller både väg 55 och 

56 samtidigt så visas inga resultat. Men söker man istället på dem separat så 

syns det att vägarna delar sträckan söder om Katrineholm. 

9.2 Rekommendationer på utförande 

• Skapa möjlighet för Trafikledningen att lägga till information i sina utdrag. 

o ÅDT-tal (för varje riktning) samt körfälts- och vägbeskrivning. 

• Åtgärda den olycksdrabbade sträckan på E18 i Västmanland län mellan Köping och 

Västerås. 

• Skapa ett förenklat inrapporteringssätt för blåljusmyndigheten över typ av olycka. Vid 

beskrivning av olycksplatser under kapitel 6 så finns kategorin NULL som egentligen 

inte bör finnas för att möjliggöra bättre framtida åtgärder på vägen.  



60 

 

Referenser 

Internetkällor 

(Kungliga Tekniska Högskolan, 2011).”Investeringskalkyl” 

URL: https://www.kth.se/social/upload/3369/110426_InvesteringskalkylF.pd 

[Använd maj 27, 2019] 

(RL, 2019) ”RT90, WGS84 och SWEREF99”  

URL: https://rl.se/rt90 

En hobbywebbsida. Koordinaternas placering dubbelkollades genom PMSV3. Denna sida 

tillåter utplacering av flera koordinater samtidigt på kartan. 

[Använd juni 2, 2019] 

(SCB, 2019) ”Prisomräknaren” 

URL: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/  

[Använd juni 10, 2019] 

(Svensk Ordbok, 2009) ”Europaväg” 

URL: https://svenska.se/so/?id=11808&pz=7 

[Använd juni 10, 2019] 

(Svensk Ordbok, 2009) ”Motortrafikled” 

URL: https://svenska.se/so/?id=34082&pz=7 

[Använd juni 10, 2019] 

(Svensk Ordbok, 2009) ”Motorväg” 

URL: https://svenska.se/so/?id=34084&pz=7 

[Använd juni 10, 2019] 

(Svensk Ordbok, 2009) ”Riksväg” 

URL: https://svenska.se/so/?id=43148&pz=7 

[Använd juni 10, 2019] 

(Trafikanalys, 2017) ”RES 2005–2006 Den nationella resvaneundersökningen” 

URL: https://www.trafa.se/globalassets/sika/sika-statistik/ss_2007_19_1.pdf 

[Använd juni 7, 2019]  

(Trafikverket, 2004). ”Vägtyper” 

URL: https://www.trafikverket.se/contentassets/5fce8dd236b441b18be750a3728d7dd1/sekt-

ion-landsbygd--vagrum/05_vagtyper.pdf 

[Använd maj 25, 2019] 

(Trafikverket, 2014). “Rapport Planläggning av vägar och järnvägar”  

URL:https://www.trafikverket.se/contentassets/20d0aaf135d8488fa133a0d750bbc852/plan-

laggning_vagar_jarnvagar_1_0_141014.pdf 

[Använd 12 maj, 2019] 

https://www.kth.se/social/upload/3369/110426_InvesteringskalkylF.pd
https://rl.se/rt90
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/
https://svenska.se/so/?id=11808&pz=7
https://svenska.se/so/?id=34082&pz=7
https://svenska.se/so/?id=34084&pz=7
https://svenska.se/so/?id=43148&pz=7
https://www.trafa.se/globalassets/sika/sika-statistik/ss_2007_19_1.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/5fce8dd236b441b18be750a3728d7dd1/sektion-landsbygd--vagrum/05_vagtyper.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/5fce8dd236b441b18be750a3728d7dd1/sektion-landsbygd--vagrum/05_vagtyper.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/20d0aaf135d8488fa133a0d750bbc852/planlaggning_vagar_jarnvagar_1_0_141014.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/20d0aaf135d8488fa133a0d750bbc852/planlaggning_vagar_jarnvagar_1_0_141014.pdf


61 

 

(Trafikverket, 2017) ”Namngivna investeringar Underlagsrapport till Nationell plan för trans-

portsystemet 2018-2029” 

URL: https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/31282/Ineko.Product.Related-

Files/2017_158_namngivna_investeringar_underlagsrapport_till_nationell_plan_for_trans-

portsystemet_2018_2029.pdf 

(Trafikverket, 2017). “Trafikverkets uppdrag” 

URL: https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/ 

[Använd 12 maj, 2019] 

(Trafikverket, 2018) ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsek-

torn: ASEK 6.1”  

URL: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-in-

data/ 

[Använd maj 27, 2019] 

(Trafikverket, 2018). “Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017” Egengjord tabell med 

data tagen från Trafikverket. 

URL:https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/46364/Ineko.Product.Related-

Files/2018_143_analys_av_trafiksakerhetsutvecklingen_2017_malstyrning_av_trafiksaker-

hetsarbetet_mot_etappmalen_2020.pdf 

[Använd 23 april, 2019] 

(Trafikverket, 2018). “Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsek-

torn: ASEK 6.1” Beskrivning av ASEK. 

URL:https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekono-

miska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/ 

[Använd 13 maj, 2019] 

(Trafikverket, 2018). “Nollvisionen på två minuter” 

URL:https://www.trafikverket.se/tjanster/Utbildningar/nollvisionen-for-vagtrafik---webbut-

bildning/nollvisionen-pa-tva-minuter/ 

[Använd 12 maj, 2019] 

(Trafikverket, 2018). ” Vägar och gators utformning, VGU” 

URL: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-ga-

tor/vgu/ 

[Använd maj 26, 2019) 

(Trafikverket, 2018). ”Trafikledningen”  

URL: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafikinformation/Trafikledning/ 

[Använd juni 9, 2019] 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/31282/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_158_namngivna_investeringar_underlagsrapport_till_nationell_plan_for_transportsystemet_2018_2029.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/31282/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_158_namngivna_investeringar_underlagsrapport_till_nationell_plan_for_transportsystemet_2018_2029.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/31282/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_158_namngivna_investeringar_underlagsrapport_till_nationell_plan_for_transportsystemet_2018_2029.pdf
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/46364/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_143_analys_av_trafiksakerhetsutvecklingen_2017_malstyrning_av_trafiksakerhetsarbetet_mot_etappmalen_2020.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/46364/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_143_analys_av_trafiksakerhetsutvecklingen_2017_malstyrning_av_trafiksakerhetsarbetet_mot_etappmalen_2020.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/46364/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_143_analys_av_trafiksakerhetsutvecklingen_2017_malstyrning_av_trafiksakerhetsarbetet_mot_etappmalen_2020.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
https://www.trafikverket.se/tjanster/Utbildningar/nollvisionen-for-vagtrafik---webbutbildning/nollvisionen-pa-tva-minuter/
https://www.trafikverket.se/tjanster/Utbildningar/nollvisionen-for-vagtrafik---webbutbildning/nollvisionen-pa-tva-minuter/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vgu/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vgu/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafikinformation/Trafikledning/


62 

 

(Trafikverket, 2018). ”Vägars och gators utformning Stödjande kunskap” 

URL: https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/14438/RelatedFiles/2016_083_vagar_och_ga-

tors_utformning_stodjande_kunskap.pdf 

[Använd april 20, 2019] 

(Trafikverket, 2019) ”Tjällossning, tjälskador och potthål” 

URL: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-

vagar/Underhall-av-belagda-vagar-/tjallossning-tjalskador-och-potthal/ 

[Använd juni 9, 2019] 

(Trafikverket, 2019). “2+1 väg” 

URL:https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasterbotten/projekt-i-vasterbottens-lan/e4-vaster-

botten-motesfri-vag/Grimsmark-Broange/ 

[Använd 9 maj, 2019] 

(Trafikverket, 2019). “2+2 väg” 

URL:https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ 

[Använd 9 maj, 2019] 

(Trafikverket, 2019). “Organisation” 

URL: www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/Organisation/ 

[Använd 12 maj, 2019] 

(Trafikverket, 2019). ”Illustration av 2+1-väg” 

URL: https://www.trafikverket.se/contentassets/d611484fc83b42d7a808edb46ada2f5b/bo-

rens_300.jpg 

[Använd 15 april, 2019] 

(Trafikverket, år saknas). ”Vilka län tillhör vilken region och vilka regioner tillhör vilken 

TLC?” 

URL: https://www.trafikverket.se/contentas-

sets/9bf7d57cd98d4ef3aa337d0bbf217256/info_om_regioner_lan_och_tlc.pdf 

[Använd 6 juni, 2019] 

(Transportstyrelsen, 2018). “Nationell statistik”  

Egengjord tabell med data tagen från Transportstyrelsen. 

URL:https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/officiell-statistik-

polisrapporterad/nationell-statistik/ 

[Använd 12 maj, 2019] 

(Transportstyrelsen, 2018). “Regional officiell statistik (årsvis fr.o.m. 2006)”  

Egengjord tabell med data tagen från Transportstyrelsen. 

URL:https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/officiell-statistik-

polisrapporterad/Regional-statistik/ 

[Använd 12 maj, 2019] 

 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/14438/RelatedFiles/2016_083_vagar_och_gators_utformning_stodjande_kunskap.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/14438/RelatedFiles/2016_083_vagar_och_gators_utformning_stodjande_kunskap.pdf
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-vagar/Underhall-av-belagda-vagar-/tjallossning-tjalskador-och-potthal/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-vagar/Underhall-av-belagda-vagar-/tjallossning-tjalskador-och-potthal/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasterbotten/projekt-i-vasterbottens-lan/e4-vasterbotten-motesfri-vag/Grimsmark-Broange/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasterbotten/projekt-i-vasterbottens-lan/e4-vasterbotten-motesfri-vag/Grimsmark-Broange/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/Organisation/
https://www.trafikverket.se/contentassets/d611484fc83b42d7a808edb46ada2f5b/borens_300.jpg
https://www.trafikverket.se/contentassets/d611484fc83b42d7a808edb46ada2f5b/borens_300.jpg
https://www.trafikverket.se/contentassets/9bf7d57cd98d4ef3aa337d0bbf217256/info_om_regioner_lan_och_tlc.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/9bf7d57cd98d4ef3aa337d0bbf217256/info_om_regioner_lan_och_tlc.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/officiell-statistik-polisrapporterad/nationell-statistik/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/officiell-statistik-polisrapporterad/nationell-statistik/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/officiell-statistik-polisrapporterad/Regional-statistik/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/officiell-statistik-polisrapporterad/Regional-statistik/


63 

 

(Ulricehamns Tidning, 2016). ”2+1-vägen klarar inte ökningen” 

URL: http://www.ut.se/god-morgon/21-vagen-klarar-inte-okningen/ 

[Använd 12 maj, 2019] 

(VTI, år saknas). ”Forskning och tjänster”  

URL: https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/ 

[Använd juni 9, 2019] 

(Vägverket, 2004). ”SEKTION LANDSBYGD - VÄGRUM 5 Vägtyper” 

URL: https://www.trafikverket.se/contentassets/5fce8dd236b441b18be750a3728d7dd1/sekt-

ion-landsbygd--vagrum/05_vagtyper.pdf 

[Använd maj 27, 2019] 

Böcker/E-böcker  

Bergman, K. (2014) Trafikomledning vid oförutsedda stopp.  

Hämtad maj 10, 2019. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8921330&file-

OId=8921331 

Carlsson et. al., A. (2000). Utvärdering av alternativ 13 m väg. Halvårsrapport 2000:1. 

Hämtad april 17, 2019. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:669979/FULLTEXT01.pdf  

Carlsson et. al., A. (2001). Utvärdering av alternativ 13 m väg. Halvårsrapport 2001:1. 

Hämtad april 17, 2019. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:670047/FULLTEXT01.pdf 

Carlsson, A. & Brüde U. (2005) 

Hämtad Maj 13, 2019. 

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670252/FULLTEXT01.pdf 

Carlsson, A. (2009). Uppföljning av mötesfria vägar Slutrapport.  

Hämtad Maj 13, 2019, sid 3 & 5. 

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670551/FULLTEXT01.pdf 

Hylander, D. (2002) 2+1-VÄGAR MED VAJERRÄCKE.  

Hämtad maj 20, 2019. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:670047/FULLTEXT01.pdf 

Larsson, J. (2002) Kostnadsuppföljning av mötesfri väg.  

Hämtat juni 06, 2019. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:670105/FULLTEXT01.pdf 

http://www.ut.se/god-morgon/21-vagen-klarar-inte-okningen/
https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/
https://www.trafikverket.se/contentassets/5fce8dd236b441b18be750a3728d7dd1/sektion-landsbygd--vagrum/05_vagtyper.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/5fce8dd236b441b18be750a3728d7dd1/sektion-landsbygd--vagrum/05_vagtyper.pdf
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8921330&fileOId=8921331
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8921330&fileOId=8921331
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:669979/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:670047/FULLTEXT01.pdf
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670252/FULLTEXT01.pdf
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670551/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:670047/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:670105/FULLTEXT01.pdf


www.kth.se


