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Abstract

År 1997 godkände riksdagen ”nollvisionen”, en inriktning som innebär att infrastruk-

turen i Sverige (1998-2008) ska utformas så att inga människor dödas eller skadas

allvarligt i trafiken. En av de metoder som använts för att minska antalet mötes- och

omkörningsolyckor och singelolyckor med svåra personskador är alternativa 13meters

vägar som Vägverket är ansvariga för. För att höja trafiksäkerheten på landets vägar

byggs vissa vägsträckor om till 1+1, 2+1 eller 2+2 vägar med ett vajerräcke som sär-

skiljer körbanorna.

Avsikten med detta arbete har varit att utvärdera om de ”alternativa 13meters

vägarna”, 2+1 vägar med mittmonterat vajerräcke, har medfört några problem och

förändringar i polisens arbetssätt vid utryckning.

Utvärderingen har genomförts som en intervjuundersökning av tre poliser med flerårig

yrkesvana i Västernorrlands län. Förutom intervjuerna har rapporter om framförallt

införandet av nollvisionen legat till grund för studien. Ett av de problem som framkom

i resultaten från intervjuerna visar bl.a. att det finns kunskapsbrist om hur en bilist ska

bete sig när utryckningsfordon närmar sig i det enfiliga fältet av en 2+1-väg. Ett

informationsbehov till trafikanter omkring utryckningskörning tycks uppenbar. Trots

problem dras slutsatsen att 2+1-väg med mittmonterat vajerräcke räddar liv.
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Förklaring av termer

2+1 väg har omväxlande 1 eller 2 körfält i en given riktning, och mitträcke, oftast av

stålvajrar. Den har mestadels tre körfält på varje given plats, dock två där man

växlar körfält. Utrymmet mellan körfälten bör inte betecknas som mittremsa, efter-

som detta begrepp förutsätter skilda körbanor. Körfälten är i allmänhet smalare än

de är på t ex motorvägar. (se figur 1).

Figur 1 ( 2+1 väg)

1+1 väg är en beteckning på en väg med ett körfält i vardera riktningen och med

mitträcke. För att omkörning av långsamma fordon ska bli möjlig ska parkerings-

fickor byggas eller vägen breddas en bit var tredje kilometer. Med långsamma

fordon menas fordon med 50 km/timme eller lägre som maxhastighet. Detta innebär

att lastbilar som går i 80-90 km/timme inte behöver gå in i parkeringsfickor för att

släppa förbi.

2+2 väg En ny typ av fyrfältsväg (15,75 eller 16,5 meter breda) liknar den gamla

motorvägen men är smalare och har stålvajerräcke i mitten och normala

plankorsningar. I vissa fall har dessa vägar istället speciella avfarter för vänstersväng

enligt en princip som kallas ”spanska svängen”. Den dåliga sikten genom räcket kan

göra vänstersvängar till och från vägen till ett problem. Dessa enklare fyrfiliga vägar

är officiellt enbart klassade som landsvägar. Däremot är de enbart upplåtna för

motorfordon och därför är det förbjudet för gående, cykel, moped eller traktor etc. att

använda dessa vägar. (De smala körfälten gör det farligt för dem).1

                                                  
1Daniel Hylander. 2+1 vägar med vajerräcke (En cost-benefit-analys med särskild hänsyn till
utryckningsfordon).
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1 Inledning

Ett väl fungerande vägnät är nödvändigt för Sverige. Detta för att trafiken ska flyta

fram så smidigt och snabbt som möjligt men ändå vara säker. I princip alla svenskar

berörs av vägnätet och använder det dagligen. Sverige har en lag som reglerar

byggandet av vägnätet i Sverige och vilka som är ansvariga för det.2 Under min

studietid på polisutbildningen har intresset för trafiksäkerhetsfrågor ökat. En av de

trafikfrågor som fångat mitt intresse är polisarbetet i samband med utryckning på

vägar med vajerräcken. Denna rapport tar upp frågor kring förare av utrycknings-

fordon och deras erfarenhet och uppfattning av framkomligheten på en väg med

mittmonterat vajerräcke. I min framtida yrkesutövning kommer jag själv att köra

utryckningsfordon till olycksplatser på vägar med mittmonterat vajerräcke och vill

genom detta arbete få en större insikt i området. Med anledning därav har jag valt att

fördjupa mig inom en trafiksäkerhetsfråga vars egentliga syfte är att förhindra svåra

olyckor i trafiken. I detta inledande kapitel kommer jag att beskriva bakgrunden till

mitt val av rapportämne samt rapportens syfte, frågeställningar, avgränsningar samt

genomförande.

1.1 Bakgrund

Tekniken i samhället går framåt, motorerna blir effektivare och starkare vilket gör

att kunderna kräver säkrare bilar.3 I takt med att tekniken går framåt måste även

infrastrukturen, Sveriges vägnät, följa med i utvecklingen. Detta med tanke på att

det ställs högre krav på vägarnas säkerhet. År 1997 godkände riksdagen "nollvisio-

nen", en inriktning som innebär att infrastrukturen i Sverige (1998-2008) skall

utformas så att inga människor dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Nollvisionen

är tänkt att uppnås främst genom att reducera antalet mötes- och omkörningsolyckor

men även singelolyckor med svåra personskador. Tillvägagångssättet handlar om ett

flertal arbetsområden, däribland projektet "alternativa 13meters vägar" som Väg-

verket är ansvariga för. Vägverkets program syftar till att höja trafiksäkerheten på

landets vägar så kostnadseffektivt som möjligt. Det innebär att vissa vägsträckor

                                                  
2Sveriges Lagar. Väglag (1971:948) 4§, 6§, 10§
3 www.Euroncap.com (http://www.euroncap.com/small_family_car.aspx)
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byggs om till 1+1, 2+1 eller 2+2 vägar med ett vajerräcke som separerar kör-

banorna. När 2+1 vägarna infördes hade den enfiliga vägen en bredd av 4,75 meter

men har sedan utökats med en meter till 5,75 meter för att minska påkörnings-

olyckorna av räcket. Liksom i övriga Sverige pågår arbete med att införa vajer-

räcken även i Västernorrlands län. Polisiär utryckning på väg har alltid förekommit

och kommer alltid att finnas. Det tillhör polisens vardag att göra bedömningar om

det är befogat att bryta vissa trafikregler för att t.ex. snabbare färdas till en plats där

en eventuellt misstänkt person befinner sig. Det resulterar ofta i att poliserna är

tvungna att köra fortare än gällande hastighetsbestämmelser. Fram till år 1997 fanns

det inga 2+1 vägar med mittmonterade vajerräcken och polisen behövde inte

bekymra sig om att ett vägavsnitt längre fram plötsligt går ihop och bildar en fil.

1.2 Syfte

Rapportens syfte är att utvärdera om de "alternativa 13m vägarna”, 2+1 vägar med

mittmonterat vajerräcke har lett till några problem vid utryckningsgraderna

(brådskande yrkesutövning) och (trängande fall) för polisen samt om 2+1 vägarna

bidragit till några förändringar i polisens arbetssätt.

1.3 Frågeställningar

• Har framkomligheten förändrats för polisens utryckningsfordon på 2+1 väg

vid färd till olycksplats jämfört med tidigare?

• På vilket sätt har brådskande yrkesutövning påverkats vid vändning på en 2+1

väg?

• Vad upplever polisen att de bör uppmärksamma vid utryckning på 2+1 väg?

1.4 Avgränsningar

Rapporten kommer att avgränsas till att redogöra för vajerräckenas betydelse för

polisens (brådskande yrkesutövning) och (trängande fall) på de 2+1 vägar som finns

i Västernorrlands län. De poliser som intervjuats arbetar alla i Västernorrlands län.



Rapport 491

- 4 -

1.5 Tillvägagångssätt

Rapportens innehåll baseras på personliga intervjuer av 3 polismän med flerårig

yrkesvana. Samtalen har skett enskilt samt i grupp. Polismännen har varierande

erfarenheter från utryckningskörning. Två av polismännen har jobbat många år och

den tredje polismannen är relativt ny. Det som de tre har gemensamt är att de är

poliser och kör polisiär utryckning både på vägar som har och som ännu inte har

mittmonterat vajerräcke. Avsnittet om nollvisionen har baserats på olika rapporter

som handlar om införandet, statistik på dödsfall och vilka punkter som det har lagts

särskild tyngd på i nollvisionsarbetet. Utryckningsavsnittet grundas på utbildnings-

materiel som finns att tillgå för utryckningsförare vid omledning av trafik på 2+1

väg och rapporter gällande polisiär utryckning. Därtill kommer två paragrafer ur

Trafikförordningens 11 Kapitel att publiceras, de styr reglerna kring bedömanden

om trafikregler ska åsidosättas eller ej.
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2 Vajerräcket en del av Nollvisionen

Under 1960- och 1970-talen förändrades politiken i Sverige. Trafikregelverket

utvecklades, hastigheterna reglerades och användningen av personlig skyddsutrust-

ning stimulerades på olika sätt. Myndigheterna försökte förbättra trafikanternas

beteende i trafiken genom informationskampanjer och utbildning. Ansvaret låg hos

Trafiksäkerhetsverket för utveckling av regler riktade mot fordonstrafikanter och

trafikmiljö. Polisen ansvarade för efterlevnaden av regelsystemet. År 1982 antog

riksdagen nya mål för trafiksäkerhetspolitiken. Dessa innebar bland annat att det

totala antalet dödade i trafiken fortlöpande ska minskas och att speciell prioritet ska

ges åt de oskyddade trafikanterna. Riksdagen beslutade år 1992 att Trafiksäkerhets-

verket skulle läggas ned och att Vägverket skulle överta dess uppgifter. Riksdagen

beslöt också att Vägverket, polisen och kommunerna skulle anses vara huvudaktörer

inom trafiksäkerhetsområdet.

Ett nytt nationellt trafiksäkerhetsprogram för perioden 1995-2000 antogs år 1994.

Detta program hade på regeringens uppdrag utarbetats i samverkan mellan Väg-

verket, polisen och kommunerna som satte upp målet att högst 400 personer skulle

få dödas i trafiken år 2000. Parallellt med genomförandet av detta program utveck-

lades en ny inriktning av trafiksäkerhetsarbetet. Vägverket presenterade 1996 ett

trafiksäkerhetsprogram som gick under benämningen 28-punktslistan. Detta arbete

ledde fram till en departementspromemoria ”På väg mot det trafiksäkra samhället”

i januari 1997. Med denna promemoria och dess remissvar lade regeringen fram en

nollvisionsproposition våren 1997. Denna proposition antogs av en enig riksdag i

oktober 1997. Sverige hade därmed blivit det första landet i världen med en politiskt

sanktionerad målsättning att förändra vägtrafiksystemet så att människor inte dödas

eller skadas allvarligt om en olycka inträffar.

Våren 1999 presenterade regeringen ett program med elva punkter för ökad trafik-

säkerhet. Programmet tillkom som ett resultat av att regeringen inte var nöjd med

trafiksäkerhetsutvecklingen. Bland annat hade antalet dödade i trafiken varit oför-

ändrat under flera år.
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Programmet innehöll följande punkter:

• En satsning på de farligaste vägarna

• Säkrare trafik i kommunerna

• Ökat trafikantansvar

• Säker cykeltrafik

• Kvalitetssäkring av transporter

• Krav på vinterdäck

• Bättre utnyttjande av svensk teknik

• Ansvar för dem som utformar vägtrafiksystemet

• Samhällets hantering av trafikbrott

• Frivilligorganisationernas roll

• Alternativa finansieringsformer för nya vägar

Elvapunktsprogrammet blev framför allt ett avstamp för en satsning på fysiska

åtgärder på de farligaste vägarna. Enligt Vägverket är det regeringens elvapunkts-

program som ligger till grund för det aktuella trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.4 De

fysiska åtgärderna består av sju (7) trafiksäkerhetsåtgärder: mötesseparation med

mitträcke, frästa räfflor, förlåtande sidoområde, cirkulationsplatser, gångpassager,

vinterväghållning och beläggningsåtgärder. Vägverket har sedan år 1998 försett

många vägar med mitträcken för att förhindra att fordon kommer över i fel körfält,

framför allt på vägar med 90- och 110 km/h. Idén går ut på att tvåfiliga 13-meters-

vägar byggs om till ca 1-2,5 km långa delsträckor med omväxlande ett och två kör-

fält, så kallad 2+1-vägar. Vid utgången av år 2007 fanns ca 176 mil med 2+1-vägar.

För att framkomligheten för utryckningsfordon ska anpassas till 2+1-vägar görs även

åtgärder som vändmöjligheter (var 3:e km), omledningsvägvisning (alternativa vägar

identifieras som kan användas vid olycka eller andra händelser), nödfickor (för till-

fällig uppställning av havererade fordon) och längdmätningsskyltar (sätts upp på

mitträcket eller i vägens sidoområde vid olyckor eller andra händelser). Mellan åren

                                                  
4Andersson, M. (2003): Nollvision eller nollillusion. Debattskrift om svensk trafiksäkerhetspolitik. Cajoma
Consulting, Uppsala. www.vv.se/filer/3610/nollvisionen.pdf (2008-02-20)
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1998-2005 (2006) har man beräknat att man sparat ca 145-150 liv.5 Ett av vägverkets

nuvarande mål är att vägar som är konstruerade för en högre hastighet än 70 km/h

och har över 4 000 genomsnittligt passerande fordon per dag ska vara mötessäkrade

2015. 6

2.1 Räddningsarbete, 2+1 väg

Arbetsmiljöverket, Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket, Socialstyrelsen och Väg-

verket samarbetar för att underlätta utryckningsinsatser. Erfarenheterna från de

mötesseparerade vägarna som hittills har byggts är mycket positiva. Mitträcket

innebär emellertid att förutsättningarna för utryckningsverksamheten förändras.

Utryckningsfordon kan få bekymmer att komma fram i vissa situationer. Erfarenhe-

terna visar dock att det i allmänhet fungerat bra och att fördelarna med mitträcket

överväger nackdelarna. I samband med ombyggnaden till 2+1-väg görs även en del

kompletterande åtgärder, t.ex. borttagning av fasta föremål i vägens sidområde. Ofta

används stållineräcken (vajerräcke) som mitträcke. Fördelen med dessa är bl.a. att

de är snabba att reparera och tar liten plats på vägen. Stållineräcken kan dessutom

öppnas nästan var som helst utmed sträckan. Nackdelarna med stållineräcken är bl.a.

att de kräver reparation efter i stort sett varje påkörning. Som alternativ till stålline-

räcken finns stålbalks- och betongräcken. Dessa räcken tål måttliga påkörningar

utan att de behöver åtgärdas omedelbart. Stålbalksräcken kan öppnas vid förberedda

sektioner. Permanenta betongräcken är inte enkelt öppningsbara. För att skapa en

säker väg med god framkomlighet krävs att utryckningsfordon kan ta sig fram.

Därför görs flera åtgärder för att underlätta utryckningsverksamhet:

• Vändmöjligheter

I normala fall bör korsningar och trafikplatser användas vid behov av att vända.

Mitträcken förses i allt större omfattning med förberedd vändmöjlighet på var tredje

kilometer.

                                                  
5Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28)
6 Vägverkets handlingsplan för trafiksäkerhet (2004 – 2007 (-2015)
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• Omledningsvägvisning

För varje 2+1-väg bör alternativa vägar identifieras. De alternativa vägarna kan

förses med förberedd omledningsvägvisning så att omledningen snabbt kan sättas i

verket. Det är polisens uppgift att leda om trafiken.

• Nödfickor

Enfältssträckorna är smala - speciellt på avsnitt med sidoräcken. På sträckor med

sidoräcken blir det allt vanligare med nödfickor för tillfällig uppställning av havere-

rade fordon.

• Längdmätningsskyltar

I samband med trafikolyckor och andra händelser är det viktigt att snabbt och enkelt

kunna ange viss plats efter vägen. Längdmätningsskyltar sätts därför ofta upp på

mitträcket eller i vägens sidoområde.

• Samråd

Samråd mellan den lokala väghållaren och samtliga utryckningsansvariga ska äga

rum tidigt i planeringsprocessen. Alternativa utryckningsvägar identifieras och en

insatsplan upprättas. En länsvis insatsplan med vägarnas utryckningsförutsättningar

är ett bra verktyg som bör finnas för varje län.

I insatsplanen bör det framgå:

• var det finns mitträcken

• var vändmöjligheter finns

• förberedda omledningsvägar

• alternativa utryckningsvägar

• vilken typ av mitträcke som är monterat

• längdmätningsskyltens kilometeranvisning.7

                                                  
7 Vägverket (2004): Utryckning på 2+1 vägar. Broschyr 88543 2004-01-01
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1178.aspx
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2.2 Polisiär utryckning

Att polisen får bryta mot gällande trafikregler i vissa fall finns reglerat i Trafikför-

ordningens 11 Kapitel paragraferna 7 och 8.

7 § Förare av utryckningsfordon får i trängande fall med iakttagande av särskild

försiktighet underlåta att följa föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller

henne. Föraren skall dock lyda anvisningar av en polisman eller någon annan person

som en myndighet förordnat att övervaka trafiken eller ge anvisningar för denna.

 8 § Förare av utryckningsfordon får i trängande fall kräva fri väg för fordonet

genom att ge signal med föreskrivna larmanordningar. Föraren är trots signalerna

skyldig att ta hänsyn till andras säkerhet.8

Samspelet med andra trafikanter är viktigt vid utryckning på enfältssträckor och

man bör överväga ett återhållsamt körsätt. Detta för att inte stressa framförvarande

trafikanter. Man kan t ex stänga av ljudsignalen och hålla ett väl tilltaget avstånd. På

efterföljande tvåfältssträcka kan sedan förbipassage ske på ett betryggande sätt. Men

ljussignalen bör inte slås av då det fortfarande är lika brottom.9

                                                  
8 Trafikförfattningar 2007 Trf 11 kap 7§ 8§
9 Vägverket (2004): Utryckning på 2+1 vägar. Broschyr 88543 2004-01-01
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1178.aspx
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3 Resultat

Resultatet av de intervjuade polisernas svar kring frågeställningarna redovisas i

följande avsnitt. Frågeställningarna löd:

• Har framkomligheten förändrats för polisens utryckningsfordon på 2+1 väg

vid färd till olycksplats jämfört med tidigare?

• På vilket sätt har brådskande yrkesutövning påverkats vid vändning på en 2+1

väg?

• Vad upplever polisen att de bör uppmärksamma vid utryckning på 2+1 väg?

Helt klart anser de tillfrågade poliserna att det har blivit ett visst hinder för den

polisiära delen av utryckningen. Detta märks tydligt när de möter en halvintressant

bil och beslutar sig för att kontrollera den närmare. Bilisten märker ofta att de är

sedda och har de något att dölja minskar de inte hastigheten direkt utan snarare ökar

hastigheten för att undvika polisen. Många personer ”tappas bort” eftersom poli-

serna på vissa ställen måste köra flera kilometer innan de kan vända. Då ska de även

köra den sträckan tillbaka till utgångspunkten. Om det är 3-4 km till närmaste

öppning i räcket där det går att vända blir det en sträcka på 6-8 kilometer innan de

kommit till utgångsläget. Det betyder att bilen som polisen ville kontrollera hinner

köra så långt innan de passerar utgångsläget där de först mötte bilen. På sommaren

går det bra att använda de vändplatser som finns men under vinterhalvåret bildas det

ofta en plogkant i mitten och det kan ibland vara svårt att ta sig över utan att skada

bilen.

I samband med att denna typ av väg byggdes har parkerings- och vändfickorna som

var perfekta för att ha kontroller på tagits bort. Jämfört med tidigare är det nu dåligt

med lämpliga kontrollplatser. För att bredda vägen ytterligare i syfte att bygga en

kontrollplats på en viss sträcka måste mark köpas in. Detta går inte alltid att göra då

det ibland inkräktar på företags- eller jordbruksmark som ligger nära vägen och de

berörda tappar viktig mark ur affärssynpunkt. Det finns många exempel på att

kontrollfickor försvunnit på grund av detta.
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När polisen närmar sig en bil i den enfiliga delen kan det mesta hända. Vissa bilister

får panik och tvärstannar utan att gå åt sidan medan andra ligger kvar och inte vågar

öka farten. Detta tror de tillfrågade poliserna beror på att bilisterna känner sig

stressade i och med att de ser blåljusen och hör sirenerna. En erfaren bilist kan

hantera en omkörning på den enfiliga delen antingen genom att höja farten eller att

gå tillräckligt mycket åt sidan. En av de intervjuade poliserna hade hittills aldrig

varit med om det sistnämnda. Under vintertid gör plogkanterna att vägen blir extra

smal och då får polisen vänta med omkörning tills de kommer till den dubbelfiliga

delen. Folk har i allmänhet dålig koll på högersidan av sin bil. Polisen måste upp-

märksamma bilisten extra mycket vid utryckningskörning på en 2+1 väg och måste

vara än mer förutseende när det gäller detta extra faromoment då bilisterna blir

stressade eller rädda.

En annan faktor är att vägbanan slits mycket mer på samma ställe nu än förut. Detta

på grund av att rörelser i sidled inte tillåts i den enfiliga delen. Det resulterar i djupa

spår som kan kännas spåriga och samlar vatten när det regnar så att det finns risk för

vattenplaning. Är regnet riktigt kraftigt kan spåren nästan jämföras med diken. När

polisen färdas i regn går de upp på kullarna som finns, men de tycker inte att det

känns bra att ha vajerräcket liggandes 10 cm ifrån bilen när de färdas i 130-140-150

km/h. Men det anses ändå säkrare att göra detta än att ligga i de djupa spåren med

risk för vattenplaning. Det är så mycket vatten i spåren att det inte spelar någon roll

vilka däck som används.

När vattnet stannar kvar på vägbanan går fukten ner i håligheter i asfalten och fryser

till is. Vattnet som fryser gör att asfalten ”sprängs” sönder och hål bildas. Ju längre

det pågår desto större blir hålen, till slut äventyras fälgarna på bilen om man träffar

ett sådant hål i hög fart. Vägverket undersöker om det går att få fram något bättre

material till vägarna som är tätare och inte släpper igenom fukten på samma sätt.

Det går nu även att köra om på en del ställen som det inte gick att köra om på förut.

Tidsförluster blir det, dock inte så stora som man i första ögonblicket kan tro. Det är

oftast inte så långa sträckor till och från platserna som poliserna ska till och då gör

hastighetsskillnaden inte ett så jättestort ingrepp på den vardagliga utryckningen,

men sammantaget blir det ganska mycket tid som förloras.
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Polisens uppgift vid en trafikolycka är att se till så räddningstjänsten kommer fram

med bl.a. ambulans till de skadade. Det krävs mindre incidenter nu för att vägen ska

bli blockerad än tidigare. Polisen vinner dock på att inte behöva åka ut på lika

många olyckor med allvarligt skadade. Tillbuden handlar ofta om att någon kört in i

vajerräcket och det i sin tur resulterar i att vägen blir blockerad. Då kommer tanken:

Vad hade hänt om inte räcket varit där? Somnade personen ifråga eller girade denne

undan för ett djur? Vid färd till en olycka kan det vara svårt att ta sig fram och poli-

serna får då försöka hitta olika lösningar. En lösning kan vara att komma runt från

motsatt håll och jobba från andra sidan av vägen.  Risken att färdas i motsatt rikt-

ning tas endast om det handlar om en väldigt kort sträcka.

Poliserna tycker att utryckningsförarutbildningen är bra och att aspiranterna lär sig

mycket när de går utbildningen.

Som privata bilister ansåg poliserna att 2+1-vägen fungerar bra, men ur ett direkt

polisiärt verksamhetsperspektiv menade de att denna väg är ett hinder. Dock väger

den positiva effekten som vajerräcket har när det gäller allvarligt skadade och

dödade i trafiken tyngre än de yrkesmässiga problem som uppstått.

3.1 Kritisk granskning av resultatet

Antalet intervjuer har begränsats till tre. Med fler intervjuade hade troligtvis ännu

fler problemställningar och åsikter framkommit.

3.2 Resultatsammanfattning

Syftet med rapporten var att se vilken eventuell effekt vajerräcken har gentemot en

effektiv utryckning för poliser. I rapporten finns det intervjuer som visar på att det

förekommer problem vid efterföljanden och vändningar på 2+1 vägarna. Det fram-

går även att det saknas fickor för trafikkontroll och att vägbeläggningen är av dålig

kvalitet. Den klarar inte av den stora påfrestningen från tyngre fordon kombinerat

med sträng kyla och fukt. Sammantaget har vajerräcket vållat en del problem för

polisen i dess utryckningstjänst sedan det infördes men i intervjun betonar poliserna

att det livräddande arbete som vajerräcket främjar väger tyngre än de yrkesmässiga
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problem det medfört.
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4 Diskussion

Resultatet i intervjuerna tyder på att vajerräcket har bidragit till att försvåra det

direkta polisiära arbetet i viss mån. Polisen menar att det finns för lite luckor ”öpp-

ningar för vändning” i vägens mitt för att vid möte av fordon kunna utföra ett efter-

följande på ett tillfredsställande sätt. Detta i sin tur medför att många personer som

polisen skulle vilja kontrollera vid ett möte slinker iväg innan de hunnit vända och

köra efter.

– Vi tappar många personer eftersom vi på vissa ställen måste köra flera kilometer

innan vi kan vända.

Då vägarna byggdes tillämpades en regel att avståndet inte ska vara längre än 3 km

mellan öppningarna. Det ansåg man var kostnadseffektivt och var ett lagom avstånd.

Nollvisionens mål om ett ökat trafikansvar och samhällets hantering av trafikbrott

stämmer inte helt med polisens upplevelser av arbetssituationen att döma på 2+1

väg med mittmonterat vajerräcke. En öppning varannan kilometer skulle underlätta

för polisen att kontrollera fordon som de möter och på så vis bidra till en ökad

trafiksäkerhet.

Polisen anser att kontrollplatserna blivit färre i samband med att vägarna byggts om.

Det i sin tur gör att polisen inte kan utföra hastighetskontroller på vissa sträckor

längs med vägen och det finns då risk att hastigheterna ökar på dessa sträckor.

– I samband med att vägen byggdes har parkerings- och vändfickorna som var

perfekta för att ha kontroller på tagits bort.

Tanken med vägarna är att de ska vara så säkra och kostnadseffektiva som möjligt,

att köpa in mark och bygga fickor är inte billigt om de ligger så till att en affärsverk-

samhet berörs av ingreppet.

Nollvisionens mål om en kostnadseffektiv väg är beroende av att den kostar lite att

bygga och är säker. Däremot motsäger den sig lite själv när det på vissa sträckor blir

mycket svårarbetat när en hastighetskontroll ska sättas upp. Då faller lite av noll-

visionens målbild om ökat trafikansvar och samhällets hantering av trafikbrott.



Rapport 491

- 15 -

Något som polisen och utformarna av nollvisionen inte hade kunskap om, var hur

bilister skulle reagera när en polisbil med påslagna sirener och blåljus närmade sig

framförvarande fordon på den enfiliga vägsträckan. Efter att vajerräcken nu använts

en tid har polisen lagt märke till hur personer har tvärstannat mitt på sträckan eller

att de legat kvar i körfältet utan att öka farten. De tror att det beror på att bilisterna

blir skärrade, stressade eller rädda när polisen dyker upp bakom dem.

– Vissa får panik och tvärstannar utan att gå åt sidan medan andra ligger kvar och

inte vågar öka farten.

De enfiliga vägavsnitten är ett måste om inte vägen breddas ytterligare när den görs

om till 2+1 väg. Vid en sådan ombyggnation skulle vägen bli en 2+2 väg och med-

föra ytterligare kostnader.

Bredare väg med ytterligare kostnader som följd skulle inte vara effektivt ur kost-

nadssynpunkt.

En annan faktor som styr polisens arbete på 2+1 vägarna är den dåliga vägbelägg-

ningen. Det blir svårigheter att ta sig fram på ett säkert sätt.

– Det resulterar i djupa spår som kan kännas spåriga och samlar vatten när det

regnar så det finns risk för vattenplaning.

Materialet som använts på vägen håller inte måttet och det undersöks om man på ett

kostnadseffektivt sätt kan få fram en ny beläggning som ska klara påfrestningarna

från kallt väder och tunga fordon.

Säkra vägar enligt nollvisionen har varit fokus, dock verkar det som om man valt ett

för billigt material som inte håller måttet och därför tvingas sänka hastigheten på

vissa vägar för att kunna bibehålla trafiksäkerheten. Det får ses som att det inte

stämmer överens med målet om en säkrare väg då man inte kunnat bibehålla säker-

heten på vägen vilket skulle kunna leda till fler olyckor

De problem som påtalats i intervjun har enligt polisen bidragit till vissa förseningar i

den polisiära verksamheten. De anser dock att den positiva trafiksäkerhetseffekt
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som uppnås väger tyngre än de yrkesmässiga problem de medfört.

– Det är oftast inte så långa sträckor till och från platserna som vi ska åka till och då

gör hastighetsskillnaden inte ett så jättestort ingrepp på den vardagliga utryckningen

men sammantaget blir det ganska mycket tid som vi mister.

Nollvisionens stora övergripande mål är att på ett kostnadseffektivt sätt minska

antalet allvarligt skadade och dödade i trafiken. Detta alternativ torde vara det bästa

ur den synpunkten.

Den tidsförlust som 2+1 vägen medfört tycks vara godtagbar med tanke på att det

har blivit färre dödsolyckor och olyckor med svårt skadade på de 2+1 vägar där

vajerräcke satts upp för att skilja körbanorna åt.

4.1 Slutsatser och förslag

Under intervjuerna framkom att trafikanter tvärstannat eller inte ökat hastigheten när

en polisbil med blåljus och sirener närmat sig i den enfiliga delen av vägen. Detta

får ses som ett problem om människor hindrar polisens framfart för att de är rädda

för att få böter eller att de blir skärrade. Min uppfattning är att det beror på bristande

information till Sveriges bilister om vad man som civil bilist bör göra när ett utryck-

ningsfordon närmar sig på dessa typer av vägar. Jag tror också att om det är en

ambulans som kommer med hög fart och närmar sig en bil på den enfiliga delen av

vägen så har bilisterna större benägenhet att öka farten eller gå åt sidan för att

ambulansen snabbare ska kunna köra om dem. Min rekommendation är att i

körkortsutbildningen tydligt informera körskoleeleverna om hur en trafikant bör gå

tillväga när ett utryckningsfordon närmar sig bakifrån på den enfiliga delen av en

2+1-väg. Ett annat förslag är att satsa på en informationskampanj i media om hur

bilister bör hantera sina fordon när de iakttar ett utryckningsfordon i någon form,

inte bara vid färd på en 2+1 väg utan i över lag. Information ges till alla som går

utryckningsförarutbildning och borde således även ges till allmänheten.

Med de bakgrundsfakta som finns och de intervjuer som gjorts framkommer det att

vajerräcket har och kommer att fortsätta rädda liv samt även förhindra svåra mötes-
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olyckor precis som avsikten var vid införandet. Till de problem som har fram-

kommit på 2+1-vägar hör:

• För få öppningar i vajerräcket.

• För dålig vägbeläggning som medför djupa spår i vägbanan med risk för vatten-
planing vid regn

• Svårigheter för utryckningsfordon att komma förbi fordon i den enfiliga delen,
särskilt vintertid.

• Få kontrollplatser

Trots de problem som uppkommit för polisen i dess faktiska yrkesutövning är de än

så länge hanterbara och uppvägs av konstaterandet att 2+1-väg med mittmonterat

vajerräcke räddar liv!
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