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Förord 
Projektet säkrare vägarbetsplatser är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Svevia.  

Projektet inleddes 2004 och avslutades 2010. Denna rapport, som är den femte i ordningen, är 

projektets slutrapport och här sammanfattas de undersökningar som genomförts under hela 

projekttiden.  

Författaren vill rikta ett stort tack till samtliga inblandande i styr- och arbetsgruppen, anställda från de 

olika arbetsområdena för praktisk hjälp i fält samt de företag som hjälpt till på plats vid test av deras 

utrustning.  

Mona Persson (i projektet fr.o.m. jan 2006) 

Svevia 
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Sammanfattning 
Varje år inträffar trafikolyckor relaterade till vägarbetsplatser. För att få in förslag till förbättringar av 

säkerheten genomförde Vägverket Produktion, nuvarande Svevia, år 2002-2003 en kampanj – 

Idéjakten. Syftet med projektet, som pågått mellan år 2004-2010, har varit att utvärdera några av de 

förslag som ansetts särskilt intressanta för att dämpa trafikanternas fart förbi arbetsplats.  

I detta projekt har följande prioriterade förslag utvärderats: 

• Lots för att dirigera trafiken förbi vägarbete med mötande trafik 

• Lots för att dirigera trafik förbi vägarbete på mötesseparerade vägar 

• Kompletterande skyltning med lysande omställbara vägmärken ”E13 – rekommenderad 

högsta hastighet” på väglinjemålningsfordon 

• Jämförelse av fartdämpande åtgärder på fast arbetsplats 

• Förstärkt utmärkning av väghållningsfordon med Battenburgmönster 

Lots för att dirigera trafiken förbi vägarbete med mötande trafik 

Resultat från datorsimulering ger kapaciteten för lotsmetoden, dvs vilka trafikmängder som kan lotsas 

förbi en arbetsplats med mötande trafik utan att det blir allt för långa väntetider och bilköer. 

Resultatet av undersökningen har genererat en tabell som kan användas som stöd till väghållare och 

entreprenörer inför framtagande av trafikanordningsplan. Tabellen redovisar genomsnittlig förlängd 

restid, kötid och kölängd som orsakas vid trafikflöden mellan 200 - 800 fordon per timme och 

avstängning mellan 1000 - 4500 m (bilaga 1). 

Lots för att dirigera trafik förbi vägarbete på mötesseparerad väg 

Resultaten från datorsimulering av lots för att dirigera trafik förbi reparationsarbete på 

mötesseparerad väg ger en antydan om vilka flöden som kan hanteras vid lotsning av trafiken. Flöden 

runt 700 fordon i timmen kan lotsas förbi en 200 meter lång vägarbetsplats utan att genomsnittliga 

kötiderna överstiger en minut. När flödet närmar sig 800 fordon i timmen uppstår däremot problem, 

men exakt när gränsen är nådd är svårt att säga. 

En enkätundersökning visade att trafikanterna uppfattade metoden med vakt och lots förbi 

arbetsplatsen som bra (36 %) eller mycket bra (58 %). En stor andel (68 %) av dem som svarade 

föredrog ”aktuell metod” som lämplig trafiklösning, att jämföra med 15-21 procent för övriga metoder. 

Enkäten indikerar bra förståelse för denna åtgärd och för trafiksäkerhetsåtgärder generellt.  
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Kompletterande skyltning med lysande omställbara vägmärken ”E13 – rekommenderad högsta hastighet” 
på väglinjemålningsfordon 

Kompletterande skyltning med lysande omställbara vägmärken ”E13 – rekommenderad högsta 

hastighet” på väglinjemålningsfordon resulterade lägre hastigheter för passerande fordon. Försök har 

utförts med lysande omställbara vägmärken av olika storlek. Hastighetssänkningen varierade påtagligt 

mellan olika vägsträckor. Vägbredden har betydelse för åtgärdens effekt. Åtgärderna gav större effekt 

på bredare vägar (minst 10 meter). På breda vägar innebar kompletterande skyltning en särskilt tydlig 

minskning av hastigheten hos de fordon som passerade med högst hastighet. Effekten med ljusskyltar 

är större i dagsljus jämfört med vid mörkerkörning.   

Jämförelse av fartdämpande åtgärder på fast arbetsplats 

För trafiksänkande åtgärder på fast arbetsplats indikerar resultaten att samtliga fyra testade åtgärder 

– minigupp, hastighetsdisplay, aktivt farthinder (gupp, storlek beroende av passerande fordons 

hastighet), och mobil ATK (Automatisk trafiksäkerhetskontroll) – ger en hastighetsdämpande effekt 

för trafikanter som passerar arbetsplatsen. Av testade metoder är det endast aktivt farthinder och 

minigupp, som minskar hastigheten till 30 km/h.   

Förstärkt utmärkning av väghållningsfordon med Battenburgmönster 

Omkörande fordon har lägre hastighet när de passerar väghållningsfordon med Battenburgmönster, 

som står parkerad vid vägrenen, jämfört då fordon utan Battenburgmönster passeras. Andelen grova 

fortkörare (> 15 km/h) minskade med 90 %. Medelhastigheten dämpades med 3 km/h.  
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Figur 1. I Vägverket Produktions 

tidning, utgåva december 2002, 

uppmanades medarbetarna att 

komma in med förslag för säkrare 

vägarbete. 

 

Inledning  
Under de senaste åren har flera olyckor och incidenter inträffat i samband med vägarbete. I en studie 

genomförd av Trafikverket framkom att mellan 2003 och 2009 inträffade 1723 olyckor vid vägarbeten.  

Av dessa var 26 dödsolyckor, 329 olyckor med svårt skadade, 1331 olyckor med lindrigt skadade och 

resten utan klassning. 1

Studien visade att den vanligaste olyckstypen är upphinnandeolyckor. Många av olyckorna sker för att 

förarna inte har uppmärksammat vägarbetet i tid, eller inte hunnit stanna utan kört in i 

framförvarande fordon eller i vägutrustning. Höga hastigheter hos passerande fordon är en viktig 

bidragande orsak. Nästan lika vanligt är olyckor med oskyddade trafikanter, främst fotgängare och 

cyklister. De flesta svåra olyckorna sker med oskyddade trafikanter på det kommunala vägnätet. 

 

En facklig undersökning av vägarbetares situation 20002 och 20023 visade på ökad oro för att arbeta 

på vägen på grund av trafiken och allt fler ansåg att vägarbetsplatsen inte respekteras av trafikanterna.  

En undersökning som genomfördes av SEKO 2009 visar att vägarbetarnas situation alltjämt är otrygg. 

4

För att få in förslag till förbättringar av säkerheten kring 

vägarbetsplatser genomfördes år 2002-2003 en kampanj 

– Idéjakten – vars syfte var att få in synpunkter och idéer 

såväl internt som externt Vägverket, nuvarande 

Trafikverket (

 Nästan varannan vägarbetare oroar sig på vägen på grund av bristande säkerhet. Nio av tio 

vägarbetare tycker att det är viktigt att komma till rätta med trafiken runt vägarbeten och hastigheten 

förbi vägarbeten. Åtta av tio vägarbetare tycker inte att 

trafikanterna tar tillräcklig hänsyn då de passerar 

arbetsplatsen.  

Figur 1). Totalt inkom 125 förslag. 

Vägverket, som var mycket nöjd med att det inkommit så 

många idéer, bestämde att medel skulle avsättas så att 

några av förslagen kunde genomföras.  

Detta FUD-projekt ”Arbete på väg”, som inleddes 2004 

och avslutades 2010, har utvärderat några av de förslag 

som ansågs särskilt intressanta. Projektet har utförts som 

ett samarbetsprojekt mellan Svevia (fd Vägverket 

Produktion) och dåvarande Vägverket Region Mälardalen 

där arbetsmiljöspecialister och fackliga representanter 

gemensamt valde ut vilka förbättringsförslag som skulle 

testas.  

                                                             

1 Trafikverket (2011:007) ”Plötsligt var det ett vägarbete!”. En studie av trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2009 
med speciellt fokus på upphinnandeolyckor. Eva Liljegren. 
2 SEKO (2000) Vägarbetares situation 2000.  
3 SEKO (2002) Vägarbetares situation 2002. 
4 SEKO (2009) Novus Opinion ”Medlemmar inom väg och ban om sin arbetsmiljö”. 
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Projektet är ett led i Trafikverkets arbete att öka tryggheten för dem som arbetar på väg – liksom för de 

som passerar arbetsplatsen. Den gemensamma nämnaren i projektet har varit att utnyttja ny teknik 

för att kontrollera hastigheten hos passerande fordon. Det innebär såväl tryggare arbetsplatser som 

mindre riskfyllt för trafikanter att passera en vägarbetsplats. 

Utgivna rapporter 

Denna rapport är den femte och sammanfattar resultat från de fyra första rapporterna samt redovisar 

resultat från följande undersökning, som genomförts under 2009: 

• Kompletterande skyltning på vägmålningsfordon med lysande omställbara vägmärken ”E13 – 

rekommenderad högsta hastighet”, som är kvadratiska med 60 cm lång sida. 

 

Den första rapporten, Delrapport för 2004-2005: Projekt Säkrare arbetsplatser (2006:20), redovisar 

resultat från undersökningar av:  

• Jämförelse av fartdämpande åtgärder på fast arbetsplats - minigupp, aktivt farthinder och 

hastighetsdisplay  

• Kompletterande skyltning på vägmålningsfordon med lysande omställbara vägmärken ”E13 – 

rekommenderad högsta hastighet”, som är kvadratiska med 90 cm lång sida  

• Praktiskt försök med lots för dirigering av trafik förbi arbete på mötesseparerad väg 

 

Den andra, Säkrare vägarbetsplatser - Delrapport för 2006 (2007:64), redovisar resultat från 

undersökningar av:  

• Jämförelse av fartdämpande åtgärder på fast arbetsplats - minigupp, aktivt farthinder 

hastighetsdisplay och mobil ATK  

• Datorsimulering för dirigering av trafik med lots förbi arbete på mötesseparerade vägar  

 

Den tredje rapporten Förstärkt utmärkning av väghållningsfordon med Battenburgmönster - 

Utvärdering av fartdämpande effekt gavs ut av Vägverket Konsult 2008-05-30 och redovisar 

undersökning av: 

• Förstärkt utmärkning av väghållningsfordon med Battenburgmönster 

 

Den fjärde rapporten Trafiklots förbi vägarbete.  Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för 

vägarbeten med olika längd och trafikmängd (2011:130) redovisar:  

• Datorsimulering för dirigering av trafik med lots förbi vägarbete med mötande trafik 
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Trafiklots förbi vägarbetsplats med mötande trafik 
Vid framförallt beläggningsarbeten, där ett eller flera körfält är avstängt för trafik, kan lots användas 

för att hålla ner hastigheten för trafikanter som passerar arbetsplatsen. Lotsen hämtar väntande kö vid 

en vakt eller trafiksignal för att med lämplig hastighet visa kön fram till nästa vakt eller signal. 

Förutom att trafiken passerar med låg hastighet så blir det tydligt för trafikanterna hur de ska köra 

inom vägarbetsplatsen.  

Vid användande av lots förbi långa avstängningar på vägar med hög trafikmängd kan långa köer och 

väntetider bli ett faktum. Denna undersökning har genomförts med syfte att avgöra kapaciteten för 

lotsmetoden, dvs vilka trafikmängder som kan hanteras vid lotsning förbi en arbetsplats. Målet är att 

ta fram en tydlig tabell där både entreprenören och väghållaren ska kunna utläsa vilka kötider och 

kölängder som kan förväntas vid avstängning. Tanken är att tabellen ska användas som stöd vid 

upprättande av trafikanordningsplan. 

För att undersöka möjligheten att lotsa trafik förbi längre vägarbetsområden har datorsimuleringar 

genomförts med mikrosimuleringsverktyget Vissim under april-maj 2010.  

Arbetsplatsens utformning – modellområde 

Vissa förutsättningar har satts upp för vägarbetet, dvs modellområdet i simuleringen. Vägarbetet 

utförs på en väg med två körfält, där det ena körfältet är stängt för trafik (Figur 2). Trafiken regleras 

med lots och två trafiksignaler som är placerade i var ände av vägarbetsområdet. Trafiken lotsas förbi 

vägarbetsplatsen i en riktning i taget (Figur 3).  

Lotsen transporterar sig med ett för ändamålet särskilt utmärkt fordon och hämtar väntande kö vid 

signalen för att visa kön fram till nästa signal där den kör åt sidan, så fordonen kan passera. När den 

sista bilen i konvojen passerat vänder lotsförarens sitt fordon och ändrar ljussignalen från rött till 

grönt för att transportera väntande kö genom arbetsplatsen till nästa signal. Signalanläggningen är 

anpassad så att den styrs av lotsfordonets förare med fjärrmanövrering. I modellen hanteras detta 

beteende med hjälp av detektorer som känner av när det sista fordonet passerat. 

Trafiksignalerna är tidsstyrda och det finns ett antal fasta gröntider att använda (jämna 10-tal), den 

kortaste gröntiden är 20 sekunder och den längsta som används är 130 sekunder. Beroende på längd 

på vägarbetet, timflödet och fördelningen väljs de gröntider som antas ge bäst förutsättningar för 

trafiken.  

Lotsen antas hålla en genomsnittlig hastighet på 35 km/h på sträckan förbi vägarbetet. Rådande 

hastighetsbegränsning på vägen är 80 km/h, som i samband med vägarbetet sänks till 50 km/h.  
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Figur 2. Trafikanordningsplan för den arbetsplats som simulerats.  
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Arbetsplatsens längd och trafikmängd varieras 

I simuleringen undersöks, för olika längder på vägarbetet, olika trafikflöden och gröntid vid 

trafiksignal, genomsnittlig restidsförlängning för fordonen som passerar vägarbetet. I simuleringen 

undersöks även hur länge bilister får stå i kö innan de kan passera vägarbetet samt hur långa köer som 

bildas. De olika varianterna på avstängningens längd, trafikflöde och flödesfördelning som testats 

framgår av Tabell 1. 

Tabell 1. Simulering genomförs för olika längder på vägarbeten, olika trafikflöden samt olika 

flödesuppdelningar. 

Vägarbetets längd (m) ÅDT Timflöden (fordon/timme) Timflöden fördelning 

1000 2000 200 50/50 

1500 3000 300 30/70 

2000 4000 400  

2500 6000 600  

3000 8000 800  

3500    

4000    

4500    
 

Timflödena är tänkt att motsvara trafikbelastning under maxtimmen för en väg med en viss 

årsdygnstrafik, ÅDT. Detta medför att en väg med en ÅDT på 8 000 fordon har ett flöde på cirka 800 

fordon under maxtimmen. För varje maxtimme finns två fördelningar av trafiken, en där trafiken 

antas vara jämt fördelad från båda riktningar dvs 50/50 och en där 30 % av trafiken antas färdas i den 

ena riktningen och resterande 70 % färdas i motsatt riktning, dvs 30/70. 

 

Figur 3. Bild från mikrosimuleringen. Lots kör med efterföljande fordonskolonn. Vid vänstra 

trafiksignalen står fordon och väntar på att få åka i motsatt riktning 

 

Lots 

Signal 
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Den genomsnittligt förlängda restiden är framtagen genom att ta restiden, från det att köbildning 

börjar uppstå samt förbi vägarbetet, minus en teoretisk restid som är framtagen med antagandet att 

motsvarande sträcka färdats i exakt 80 km/h.  

Kötiden är den tid ett fordon varit i kö fram till dess att det passerar signalen. Ett fordon antas vara i 

kö då hastigheten understiger 5 km/h. Fordonet befinner sig sedan i kö till dess att hastigheten 

överstiger 10 km/h. Kötiden vid signal redovisas som genomsnittlig tid för samtliga fordon som 

passerar signalen. 

Kölängden vid signalerna beskriver längden på kön från signalen till det sista fordonet som befinner 

sig i kötillstånd. Även för kölängderna redovisas ett genomsnittligt värde på könlängden. 

Simuleringens förutsättningar 

I Vissim-modellen slumpas förarnas beteende och ankomsttid till modellområdet. Detta innebär att 

simuleringar med samma förutsättningar gällande längd på vägarbete, fordonsflöde och gröntider kan 

få olika resultat. När systemet används i verkligheten styrs ”signalerna” av personer som har möjlighet 

att göra bedömningar utifrån de olika trafiksituationer som uppstår. I modellen kan dessa 

bedömningar inte göras utan allt är styrt med bestämda regler. 

De resultat som presenteras i detta arbete är genomsnittsvärden av fem olika simuleringar för 

respektive scenario. Simuleringen avbryts när den genomsnittliga restidsförlängningen förbi 

vägarbetet överstiger 20 minuter eller när vägarbetets längd uppnår 4500 meter.  

Trafiklots fungerar förbi långa avstängningar om trafikbelastningen är låg 

Resultaten från simuleringarna presenteras i bilaga 1. Där går det att utläsa genomsnittlig 

restidsförlängning för fordonen som passerar vägarbetet vid olika längd på vägarbete och olika 

trafikflöden. Dessutom presenteras genomsnittliga kölängder och kötider samt hur många fordon som 

passerar förbi trafiksignal. Trafiksignalernas gröntider visas också i tabellen.  

I studien bestämdes att den acceptabla restidsförlängningen förbi vägarbete är 10 minuter, där 

förlängd restid på under 5 minuter är bra (Tabell 2). Förlängd restid på mellan 10-20 minuter har 

bedömts som problematisk. Restidsförlängning på över 20 minuter är inte acceptabelt. I bilaga 1 är 

restidsförlängningen färgkodad enligt nedan.   

Tabell 2. Färgkod för den förlängda restiden. 

Förlängd restid (minuter) Färgkod Förklaring 

0-5  Grön Bra 

>5-10 Gul Acceptabelt 

>10-20 Röd Problematiskt 

>20 Svart Ej acceptabelt 
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Resultaten visar att vid 3500 m lång avstängning är den förlängda restiden acceptabel, dvs understiger 

10 minuter, för trafikflöden upp till 300 fordon per timme. När trafiken ökar till 400 fordon per timme 

måste arbetsplatsens längd kortas till ca 3000 m för att den förlängda restiden inte ska överskrida 10 

minuter. När trafikmängden är 800 fordon per timme uppstår problem redan vid 1500 m långa 

avstängningar (se bilaga 1).  

Timflödena är tänkt att motsvara trafikbelastning under maxtimmen för en väg med en viss 

årsdygnstrafik, ÅDT. Det innebär att lotsning kan fungera väl på arbetsplatser med högre ÅDT ifall 

arbete undviks under rusningstrafik. Inför användning av trafiklots rekommenderas att mätning av 

vägens trafikmängd utförs även om vägens ÅDT är känd eftersom det är bra att vara förberedd på hur 

trafiken varierar över dygnet. Trafikens fördelning över dygnet kan enkelt mätas genom att några 

radarboxar sätts upp utefter vägen.  

Då trafikflödet varierar i de olika riktningarna gäller det att förlänga gröntiderna från den riktning där 

flest bilister anländer till arbetsplatsen, annars kommer kön snabbt att börja växa i den riktningen. I 

bilaga 1 anges de gröntider som genererat minst trafikstockning i genomförd simulering.   

Trafikverket har föreskrivit att arbetsplatsen ska utformas så att väntetiden för trafikant är högst fem 

minuter vid lots och vakt samt högst tre minuter med signal. Om särskilda skäl föreligger kan 

väghållningsmyndigheten avgöra om längre tider får förekomma. 5

Vid arbeten där långa köer förväntas växa fram bör skyltar, som varnar för köbildning, sättas ut långt 

före vägarbetsplatsen.  Tabellen i bilaga 1 ger en fingervisning om vilket avstånd från arbetsplatsen 

som skyltarna bör placeras för att meddela bilister innan de anländer till kön. I simuleringen varierar 

kölängden från några meter, då trafiken flyter på bra, till drygt 1600 meter då trafikbelastningen blir 

för stor (se bilaga 1).   

 I simuleringen kunde inte data för 

den tid som fordonet väntar vid signalen genereras. Den genomsnittliga kötid som presenteras är den 

tid ett fordon varit i kö fram till dess att det passerar signalen och inte hur lång väntetiden är vid 

signalen. Det medför att tabellen inte kan användas för att utläsa förväntad väntetid vid signal. 

Fordon förbi signal är det antal fordon som passerar trafiksignalerna i var ände av vägarbetsområdet. 

Detta resultat visar hur stor del av de fordon som matas in i modellen som sedan också passerar 

signalerna. Försöket visar att när trafikmängden uppgår till 600 fordon per timme passerar färre 

fordon förbi trafiksignal, jämfört med det antal fordon som anländer till arbetsplatsen redan då 

arbetsplatsen endast är 1500 lång (se bilaga 1).   

Om antalet fordon förbi signalen är betydligt färre än antalet fordon som anländer till arbetsplatsen 

innebär detta att kön vid signalerna kommer att växa ju längre tid som går. Detta innebär i sin tur att 

restiden och kötiden blir längre och längre ifall trafikbelastningen inte minskar vid arbetsplatsen. I 

bilaga 1 är kolumnen ”fordon förbi signal” rödmarkerad när inte alla fordon som anländer till 

arbetsplatsen kan passera igenom, vilket medför att köerna kommer att börja växa i någon riktning. 

                                                             

5 Vägverket (2009) Bilaga till IFS 2009:4 – Säkerhet vid arbete på väg.  
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Vilket stöd ger simuleringen?  

Hur väl enkel lots kommer att fungera utan att det blir trafikstockning med långa väntetider som följd 

beror av trafikbelastningen och arbetsplatsens längd. Den tabell som tagits fram är tänkt att ge stöd 

inför beslut om lots är lämplig att använda som fartdämpande åtgärd förbi ett vägarbete.  

Det gäller att komma ihåg att genomförd datorsimuleringen är just en simulering. Praktiska försök i 

fält har inte utförts. För att få en känsla om hur väl simuleringen stämmer med verkligheten har Kjell 

Enkvist på Sandahls Grus & Asfalt AB utfrågats om några arbeten där lots använts. Vid avstängning 

upp till 2000 m har arbeten på vägar med ÅDT 4500 fungerat bra. Vid ett arbete med ÅDT 7500 

fungerade det inte alls med lotsning eftersom köerna började växa sig allt för långa åt båda håll och de 

blev tvungna att avbryta lotsningen. Denna input indikerar att simuleringen överensstämmer tämligen 

väl med verkligheten.  

I genomförd simulering har lotsen kört i 35 km/h genom hela arbetsområdet.  I verkligheten kör lotsen 

med låg hastighet då vägarbetarna passeras och kan därefter öka hastigheten. Det innebär att 

förlängda restiden kan bli något kortare än vad simuleringen visar vid längre vägarbeten. 

Praktiska försök med dubbellots vid beläggningsarbeten genomfördes i en annan studie under 2010. 

Utifrån undersökningen ges rekommendation att max 6 km vägsträcka stängs av vid högst 2000 ÅDT 

och max 4 km stängs av vid max 3000 ÅDT.6

                                                             

6 Trafikverket (2010) Dubbel trafiklots vid beläggningsarbete. Bengt Wikberg. 

 Det innebär att för långa avstängningar där enkellotsning 

har för låg kapacitet kan dubbellots vara ett alternativ till trafikreglering.       
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Lotsning förbi vägarbete utan mötande trafik, mötesseparerad väg  
Sedan 1998 har ett stort antal breda vägar gjorts om till mötesseparerade vägar. Vägarna har växelvis 

ett eller två körfält i varje körriktning avdelat med mitträcke, oftast vajerräcke. En studie från VTI 

visar på en kraftig minskning i antalet 

dödsfall på vägar ombyggda till 

mötesseparerade vägar. Omkring 75 

procent färre dödades på vägar ombyggda 

till mötesseparerade vägar jämfört med 

vanliga 13 meter breda vägar.7

Däremot har tillfälliga arbeten på 

mötesseparerade vägar, exempelvis 

reparation av räcken framhållits både som 

krångliga och som en trafiksäkerhetsfara. 

Flera olyckor har inträffat under de senaste 

åren. Bland problem som beskrivits kan 

nämnas etableringsskedet och 

vägarbetarnas utsatthet mot mötande 

trafik. Syftet med denna simulering är att 

utvärdera lots som en möjlig metod för att 

sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten 

vid tillfälliga, stationära eller intermittenta 

arbeten på mötesseparerade vägar. 

 

Simulering 

För att undersöka hur väl lotsmetoden fungerar vid olika flöden och årsdygnstrafik undersöktes en 

modell av en mötesseparerad väg i ett simuleringsprogram. Grund för modellen var ett praktiskt 

lotsförsök som genomfördes under projektet första år 2004-2005 i Nora.8

  

 En genomsnittlig kötid på 

2-3 minuter och en maximal kötid på omkring 4 minuter bedömdes acceptabelt i detta försök. 

                                                             

7 VTI (2009) Uppföljning av mötesfria vägar. Slutrapport. VTI rapport 636. 
8 Vägverket (2006:20) Delrapport för 2004-2005 – Projekt säkrare vägarbetsplatser. Fredrik Friberg. 
 

Figur 4. I Nora genomfördes praktiskt försök med lots 

förbi vägarbete på mötesseparerad väg.  
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Arbetsplatsens utformning – modell område 

Arbetsplatsen som simulerades är en mötesseparerad 

väg med ett körfält i den ena riktningen och 2 körfält i 

den andra riktningen (Figur 4, Figur 5, Figur 6). 

Vägarbetet sker vid vajerräcket med vägarbetsfordon 

och vägarbetare i ett av de avstängda körfälten.  

Trafiken dirigeras med en vakt och en lots. När lotsen 

startar släpper vakten på trafiken. Bilisternas hastighet 

anpassas då till lotsen förbi vägarbetet. När lotsen 

sedan passerat förbi vägarbetsområdet kör den åt 

sidan och släpper förbi trafiken. Därefter återvänder 

lotsen i det avstängda körfältet mot körriktningen till 

vakten för att hämta nästa konvoj. I denna studie har 

två olika längder av vägarbetsområdet studerats, 200 

och 400 meter.  

 

Figur 6. Trafikanordningsplan för lotsförsök vid reparationsarbete på mötesseparerad väg i Nora.  

I modellen studerades flöden mellan 500 – 900 fordon per timme under timslånga intervall. 

Timflödena är tänkt att motsvara trafiken under maxtimmen för en väg med en viss årsdygnstrafik, 

ÅDT. Detta medför att en väg med en ÅDT på 5 000 fordon har ett flöde på cirka 250 fordon i den ena 

riktningen under maxtimmen. 

 

 

Figur 5. I Nora genomfördes praktiskt 

försök med lots förbi vägarbete på 

mötesseparerad väg. Trafiken dirigerades 

med vakt. 
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Vakten bryter trafiken då tidsluckorna överstiger 6 sekunder. Detta för att längre tidsluckor skulle 

medföra att lotsens inverkan på trafiken skulle begränsas. Lotsen håller en hastighet mellan 25-30 

km/h. Övrig trafik har en önskad hastighet mellan 40-45 km/h förbi vägarbetet men tvingas hålla 

lotsens hastighet då vägarbetet passeras.    

Fordon i modellen räknades till kön om deras hastighet minskade till under 5 km/h. De fortsatte sedan 

att ingå i kön till dess att de nådde en hastighet som översteg 10 km/h eller att avståndet till 

framförvarande fordon blev längre än 20 meter. 

Vid högre flöden släpps fler fordon förbi vakten vilket leder till att det blir längre konvojer. Detta leder 

i sin tur till att de sista fordonen i konvojen inte påverkas direkt av lotsen. Däremot påverkas dessa 

fordon av de köer som uppkommer på grund av lotsen. När köerna sedan släpper stiger hastigheterna 

även förbi vägarbetet. De ökade hastigheterna kontrolleras genom att lotsen meddelar vakten då 

hastigheterna överstiger 35 km/h förbi lotsen. Vakten visar då rött och stoppar flödet förbi vägarbetet. 

I modellen görs detta genom att använda en detektor i slutet av vägarbetet som går in och visar rött vid 

vakten. 

Simuleringens avgränsningar  

För varje flöde genomfördes sju stycken simuleringar och de resultat som presenteras är ett 

medelvärde av varje simulering.  

När systemet används i verkligheten styrs ”signalerna” av personer som har möjlighet att göra 

bedömningar utifrån de olika trafiksituationer som uppstår. I modellen kan dessa bedömningar inte 

göras utan allt är styrt med bestämda regler. Trafikantbeteende och önskad acceleration i modellen 

varierar med hastigheten enligt programstandardinställningar. 

Resultat och diskussion 

Resultaten från simuleringarna ger en antydan om vilka flöden som kan hanteras vid lotsning av 

trafiken (Tabell 3). Lotsmetoden fungerar bra vid flöden upp till och med 700 fordon per timme i den 

riktning där lotsen kör då längden på vägarbetet är 200 meter långt. När flödet ökas från 700 till 800 

fordon per timme sker en markant ökning av kötider och kölängder. Den genomsnittliga kötiden vid 

ett flöde på 700 fordon är cirka 50 sekunder och kölängden är då i snitt 100 meter. Detta går att 

jämföra med motsvarande värden för ett flöde på 800 fordon i timmen som är cirka 2,5 minuter 

sekunder och drygt 300 meter. 

Då längden på vägarbetet ökar från 200 till 400 meter, minskar kapaciteten för lotsmetoden. Vid 400 

m lång avstängning fungerar metoden vid flöden upp till 600 fordon i timmen. När flödet är 600 

fordon i timmen in i modellen är den genomsnittliga kötiden cirka 2 minuter. Denna tid ökar sedan till 

drygt 6 minuter när flödet ökar till 700 fordon i timmen. 

Den maximala kölängden som redovisades i simuleringsprogrammet är 510 meter. Modellen är därför 

missvisande för kötider över 5 minuter. Resultat från mätningar där kötider överskrider 5 minuter har 

därför plockats bort.   
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Tabell 3. Kötid och kölängd vid olika trafikmängd och längd på vägarbetet vid simulering av en 

arbetsplats vid reparation av mitträcken på mötesseparerad väg. 

Arbetsplatsens 
längd (m) 

ÅDT Antal fordon/timme under 
dygnets maxtimme 

Kötid vid vakt 
(minuter) 

Kölängd vid vakt 
(m) 

     Medel Max Medel  Max 

200 1000 500 0,6 1,5 40 179 

200 12000 600 0,7 1,9 60 251 

200 14000 700 0,8 2,3 101 353 

200 16000 800 2,4 4,6 313 494 

200 18000 900 3,5 6,3 390 510 

400 1000 500 1,2 4,2 56 143 

400 12000 600 1,9 6,3 72 184 

400 14000 700 6,0 8,5 357 398 
 

Hastigheterna förbi vägarbetet påverkas inte i så stor grad av olika flöden. En viss ökning av 

hastigheten sker när flödet ökar vid korta vägarbeten (200 m). Detta beror troligen på att längden på 

konvojer ökar då flödet ökar, och då blir lotsens påverkan på de sista fordonen i konvojen mindre. 

Ett flöde på 700 fordon i timmen är mycket för en mötesseparerad väg i Sverige, speciellt om det går 

att undvika att arbeta under rusningstid. På väg 222 vid Mölnvik, där vardagsdygnsflödet ligger runt 

10 000 fordon (årsdygnstrafik runt 22 000 fordon) i var riktning, skulle det till exempel gå att använda 

lotsmetoden i riktning mot Stockholm alla tider utom mellan klockan 06:00 – 09:30 på morgonen och 

omkring klockan 16 på eftermiddagen. I riktning från Stockholm skulle metoden gå att använda under 

hela dygnet utom mellan klockan 14:00 – 19:00.  

Under det praktiska försöket som genomfördes i Nora delades enkäter ut till trafikanterna när dessa 

stod i kö, se bilaga 2. Enkätundersökningen visade att trafikanterna uppfattade metoden med vakt och 

lots förbi arbetsplatsen var bra (36 %) eller mycket bra (58 %). En stor andel (68 %) av dem som 

svarade föredrog ”aktuell metod” som lämplig trafiklösning, att jämföra med 15-21 procent för övriga 

metoder. Enkäten indikerar bra förståelse för denna åtgärd och för trafiksäkerhetsåtgärder generellt.  

Utförligare resultat och metod från genomförd simulering ges i projektets andra rapport.9

                                                             

9 Vägverket (2007:64) Säkrare vägarbetsplatser – Delrapport för 2006. Mona Persson. 
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Figur 7. Backamo på väg 167 mellan Lilla Edet och Ljungskile: 

En av Vägverket Produktions vägmålningsbilar blev den 19 

augusti 2002 påkörd rakt framifrån av en bilist, som tappat 

kontrollen över sitt fordon.  

Kompletterande skyltning på väglinjemålningsfordon 
Enligt SEKO:s undersökning år 2007 bland vägarbetare om säkerheten på vägen så svarar hälften att 

de råkar ut för en trafikrelaterad incident minst en gång per år.10

En av Vägverket Produktions 

vägmålningsbilar blev i augusti 

2002 påkörd rakt framifrån av en 

25-årig bilist, som tappat kontrollen 

över sitt fordon (Figur 7). Enligt 

personalen körde bilisten i kapp 

med en motorcykel. Farten 

uppskattades till cirka 120-130 

km/h. Både målningspersonal och 

föraren av olycksbilen klarade sig 

utan livshotande skador. 

 Situationen är allvarligast för 

väglinjemålare, där 70 procent råkar ut för minst en incident per år. Vägarbetarna upplever att bilister 

och yrkestrafik inte visar tillräcklig hänsyn. De kör helt enkelt för fort. 

Syftet med denna undersökning är 

att undersöka om kompletterande 

skyltning med ljusskylt som visar 

”Rekommenderad hastighet” kan 

vara en metod för att sänka 

hastigheten hos passerande trafik vid 

väglinjemålning.  

Undersökning om kompletterande skyltning med lysande vägmärken har effekt 

För att undersöka effekten av kompletterande skyltning med lysande omställbara vägmärken ”E13 – 

rekommenderad högsta hastighet” framfördes arbetsfordonen som om målningsarbete utfördes dvs. 

inget verkligt arbete utfördes (Figur 8, Figur 9).  

Under 2004 genomfördes försök med kvadratiska ljusskyltar med 90 cm lång sida.11

I denna rapport beskrivs de undersökningar som genomfördes med 60 cm stora skyltar.  

 Undersökningen 

gav bra resultat, men skyltarna var stora och otympliga så under 2009 genomfördes liknande test med 

kvadratiska skyltar med 60 cm lång sida för att se om även små smidigare skyltar har god effekt.  

 

 

                                                             

10 SEKO (2007) Säkerhet på vägen – rapport. Medlemsundersökning Väg och Ban 2007. 
11 Vägverket (2006:20) Delrapport för 2004-2005 – Projekt säkrare vägarbetsplatser. Fredrik Friberg. 
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Figur 8. Bilden till vänster visar målningsfordon med ljuskylt som har 60 cm lång sida och bilden till 

höger visar målningsfordon med ljusskylt som har 90 cm lång sida.  

Båda vägsträckorna kördes med tända och släckta skyltar om rekommenderad hastighet. Digitala 

kvadratiska skyltar med 60 cm sida monterades väl synligt framtill och baktill på varje fordon. Båda 

vägsträckorna kördes med budskapet (30,50 och upphör) tänt och släckt (Figur 10). Patrullen bestod 

av ett förfordon, ett målningsfordon och ett TMA-fordon (efterfordon).  

 

Figur 9. Försök längs väg E45 med lysande omställbara vägmärken på förfordon, målningsfordon 

och TMA-fordon (efterfordon). På bilden är ljusskyltarna släckta.  
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Ljusskyltarna visade följande budskap fram respektive bak på fordonen:  

Förfordon:   Fram rekommenderad hastighet 50 km/h, bak ”Hastighet upphör” 

Målningsfordon:  Fram/bak rekommenderad hastighet 30 km/h. En av sträckorna kördes 

även med budskapet 50 km/h både fram och bak 

Efterfordon:   Fram ”Hastighet upphör”, bak rekommenderad hastighet 50 km/h 

 

 

Figur 10. Budskap som användes på fordonen, från vänster 30 km/h, 50 km/h och ”hastighet 

upphör”.  

Försöken genomfördes på två olika vägar under 18-19 augusti 2009 (Tabell 4). För mätning av trafik 

och hastighet förbi arbetsfordonen användes radarmätare (två per fordon). Eftersom samtliga 

vägmarkeringsfordon och därmed trafikräknarna färdades med en hastighet av 9 kilometer i timmen 

korrigerades mätvärdena med + 9 km/h för förbiåkande och -9 km/h för mötande fordon.  

 

Tabell 4. Kortfakta om vägar i försöken: vägnr, sträcka, vägbredd, skyltad hastighet och ÅDT. För 

ÅDT (Årsdygnstrafik) anges osäkerhet i procent. 

Vägnr Stäcka Vägbredd (m) Skyltad hastighet ÅDT Kommentar 

E45 Göta-Lödöse 10-12 90  9540± (7%)  Skyltning även 

med 50, 50, //  

E20 Hol kyrka - Avtagsväg 

till Torp 

10-12 80  11980 ± (7%)   
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Lysande, omställbara vägmärken dämpar hastighet förbi väglinjemålningsfordon 

Kompletterande skylting med lysande vägmärken ”E13 – rekommenderad högsta hastighet” minskar 

trafikanters hastighet förbi vägmålningsfordon. Vid samtliga test var hastigheten för passerande 

fordon lägre med ljusskyltarna tända jämfört med släckta. Användning av lysande vägmärken på 

arbetsfordon medför en tydlig minskning av hastigheten hos de trafikanter som kör snabbare än 70 

km/h.  

I de sex försök där kvadratiska skyltar med 90 cm lång sida användes varierade hastighetssänkningen 

påtagligt mellan olika vägsträckor. Resultaten visar en bättre effekt på bredare vägar (>10 m) och 

vägar med hög genomsnittshastighet för passerande fordon utan kompletterande skyltning.  

Tända skyltar minskade medianhastigheten med i genomsnitt 22 km/h på breda vägar men bara 4 

km/h på smala vägar. Andelen fordon som kör snabbare än 70 km/h minskade med 81 procent på 

breda vägar men med bara 32 procent på smala vägar. För ca 13 m breda vägar minskade 

medelhastigheten för förbipasserande fordon mellan 15-26 km/h när ljusskyltar användes. Resultat 

från mörkerkörning skiljer sig från resultaten från samma väg i dagsljus. Resultaten visar att effekten 

med ljusskyltar blir som störst vid dagsljus när hastigheten är som högst.   

För utförliga resultat från test med 90 cm stora skyltar, se projektets första rapport.12

I de tre försök som genomfördes med kvadratiska skyltar med 60 cm lång sida minskade 

medelhastigheten för förbipasserande fordon mellan 8-18 km/h när ljusskyltarna var tända.  

   

Nedan presenteras respektive delsträckas resultat från försök med 60 cm stora skyltar. Mätning för 

mötande trafik misslyckades och därför redovisas endast resultat för förbipasserande fordon. 

Väg E45 – försök med 60 cm stora skyltar, som visar 30 km/h på målningsfordon 

Hastighetsminskningen vid användning av lysande vägmärken med rekommenderad hastighet, på väg 

E45 mellan Göta och Lödöse, var i testet mellan 8 och 12 km/h (Figur 11). Vägbredden är ca 11 m och 

ordinarie hastighetsbegräsning på sträckan är 90 km/h.  

Vid målningsfordonet var medelhastigheten utan ljusskylt 69 km/h och med ljusskylt 56 km/h. Andel 

passerande bilister som håller den rekommenderade hastigheten 30 km/h förbi målningsfordon 

uppgår endast till ca 3 % både vid tända och släckta skyltar. Andel bilister som körde fortare än 70 

km/h var lägre för bilister som passerade fordonen när ljusskyltarna var tända jämfört med då de var 

släckta. Störst skillnad var det vid förfordonet där 12 % av trafikanterna körde snabbare än 70 km/h 

vid tända skyltar jämfört med 39 % vid släckta skyltar. Vid målningsfordon körde 19 % av bilisterna 

snabbare än 70 km/h då skyltarna var släckta, en andel som minskade till 15 % med tända skyltar 

(Figur 12).  

                                                             

12 Vägverket (2006:20) Delrapport för 2004-2005 – Projekt säkrare vägarbetsplatser. Fredrik Friberg. 
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Figur 11. Jämförelse med och utan lysande vägmärken  under intermittent arbete på bred 90-väg 

(E45; vägbredd: ca 11 m).  

 

 

 

Figur 12. Jämförelse med och utan skyltar 

under intermittent arbete på bred 90-väg 

(E45; vägbredd: 11 m) när bilister passerar 

förbi målningsfordon. 
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Väg E45 – försök med 60 cm stora skyltar, som visar 50 km/h på målningsfordon 

För att undersöka hur avgörande budskapet på ljusskylten är för hur stor hastighetssänkningen blir 

kördes samma sträcka med buskapet 50 km/h på målningsfordonet. Hastighetsminskningen på E45 

mellan Göta och Lödöse var i testet mellan 7 och 12 km/h (Figur 13). Vägbredden var ca 11 m och 

ordinarie hastighetsbegräsning på sträckan var 90 km/h.  

Vid målningsfordonet var medelhastigheten utan ljusskylt 71 km/h och med ljusskylt 60 km/h. Andel 

bilister som körde fortare än 70 km/h var lägre för bilister som passerade förbi fordonen när 

ljusskyltarna med rekommenderad hastighet var tända jämfört med då de var släckta. Störst skillnad 

var det vid efterfordonet där 25 % av trafikanterna körde snabbare än 70 km/h vid tända skyltar 

jämfört med 60 % vid släckta skyltar. Vid målningsfordon körde ca 11 % av bilisterna snabbare än 70 

km/h då skyltarna var släckta, en andel som minskade till 6 % med tända skyltar (Figur 14).  

 

Figur 13. E45. Jämförelse med och utan skyltar under intermittent arbete på bred 90-väg (E45; 

vägbredd: 11 m).  
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Figur 14. Jämförelse med och utan skyltar 

under intermittent arbete på bred 90-väg 

(E45; vägbredd: 11 m) vid målningsfordon. 
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Väg E20 – försök med 60 cm stora skyltar, som visar 30 km/h på målningsfordon 

Hastighetsminskningen på E45 mellan Hol kyrka och avtagsväg till Torp var i testet mellan 11 och 18 

km/h (Figur 15). Vägbredden var ca 11 m och ordinarie hastighetsbegräsning på sträckan var 80 km/h. 

Vid målningsfordonet var medelhastigheten utan ljusskylt 70 km/h och med ljusskylt 52 km/h. 

Andel bilister som körde fortare än 70 km/h var lägre för bilister som passerade förbi fordonen när 

ljusskyltarna med rekommenderad hastighet var tända jämfört med då de var släckta. Störst skillnad 

var det vid efterfordonet där 50 % av trafikanterna körde snabbare än 70 km/h vid släckta skyltar 

jämfört med 17 % vid tända skyltar. Vid målningsfordon körde 10 % av bilisterna snabbare än 70 km/h 

då skyltarna var släckta, en andel som minskade till 4 % med tända skyltar (Figur 16).  

 

Figur 15. E45. Jämförelse med och utan skyltar under intermittent arbete på bred 90-väg (E20; 

vägbredd: 11 m.).  
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Diskussion och slutsats 

Resultaten visar en betydligt lägre genomsnittshastighet för passerande trafik vid användning av 

skyltar med rekommenderad hastighet. Särskilt påtaglig är skillnaden med och utan skyltar för de 

fordon som kör snabbast. Dokumenterade olyckor med vägmarkering och undersökningar av andra 

olyckor visar att de fordon som kör snabbast är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken.     

En lägre genomsnittshastighet ger ökad trygghet för dem som arbetar med vägmarkering, något som 

intervjuer också visar. Vägmarkeringsgruppen upplever skyltarna som enkla att använda och den tid 

det tar att hantera skyltar som sitter på plats beskrivs som försumbar.  

Under 2005 genomfördes försök med 90 cm stora skyltar på flera vägar med olika bredd och 

hastighetsbegräsning. Test genomfördes även i mörker. Resultaten visar en bättre effekt på bredare 

vägar och vägar med hög genomsnittshastighet (> 70 km/h) för passerande fordon utan 

kompletterande skyltning.13

Under 2009 genomfördes undersökning med mindre skyltar eftersom de stora var otympliga. 

Undersökningen visar att de små skyltarna också har god fartdämpande effekt. Jämförelse av resultat 

mellan de olika skyltstorlekarna för ungefär samma vägbredd visar att de större skyltarna har något 

bättre effekt. Det är dock svårt att avgöra om det enbart är skyltens storlek som är orsak till utfallet. 

Undersökningen har inte genomförts på samma vägavsnitt. Det har även gått flera år mellan studierna 

vilket kan ha medfört att bilister vid senare test med mindre skyltar är mer van att se dem och deras 

effekt minskat något.  

 Det kan förklaras med att framkomligheten är nedsatt vid vägar med 

mindre vägbredd än 10 m samt att i mörker påverkas trafikanterna av det kraftiga ljussken som 

åstadkommes från såväl skyltar som roterande varningsljus.  

För att öka tryggheten för de som arbetar med väglinjemålning föreslås ett eventuellt framtida krav på 

kompletterande skyltning med lysande omställbara vägmärken ”E13 – rekommenderad högsta 

hastighet för väglinjemålningsfordon på vägar med en genomsnittlig vägbredd över 10 meter och en 

ordinarie hastighetsbegränsning på minst 70 km. På smala vägar med låg genomsnittshastighet känns 

krav på kompletterande skyltning överflödig.  

Eftersom hastigheten är så hög vid vägmålningsfordon även vid användande av ljusskyltar, så 

rekommenderas att endast fordon där personal är mer skyddad ska användas.   

                                                             

13 Vägverket (2006:20) Delrapport för 2004-2005 – Projekt säkrare vägarbetsplatser. Fredrik Friberg. 
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Jämförelse av fartdämpande åtgärder på fast arbetsplats 
Varje år drabbas flera vägarbetsplatser av trafikolyckor. Trafikolyckorna sker oftast på dagtid, på bra 

väglag och på högtrafikerade vägar. De flesta olyckorna beror sannolikt på att trafikanterna inte 

anpassat hastigheten utan kört för fort.  

Det finns ett antal fartdämpande utrustningar på marknaden, med syfte att minska risken för olyckor 

och öka tryggheten hos dem som arbetar på vägarbetsplatsen. 

Under projektet har följande fartdämpande åtgärder testats på fast arbetsplats (Figur 17):  

Minigupp 

För utvärdering av enkelt, mobilt minigupp har farthinder av fabrikat Wake up använts. Wake up är en 

reflexförsedd portabel bräda av gult gummi: ca 3 meter lång, 5 cm hög och 3 dm bred. Ett eller flera 

par minigupp läggs tvärs över körbanan när arbetsdagen påbörjas och tas in när arbetsdagen avslutas. 

Det finns idag flera olika typer av minigupp.  

Aktivt farthinder 

Utvärdering har skett av en utrustning från ASR Traffic AB. Detta aktiva gupp består av en 

vägmärkesvagn försedd med en radar, kompressor och en digital skylt med varningsmärket ”A8 - 

Varning för ojämn väg”. På vägbanan läggs en duk försedd med en slang. Denna förankras i vägbanan 

och sammankopplas till vägmärkesvagnen. Vid fortkörning tänds en blinkande skylt på vagnen för att 

varna om guppet. Om fordonet ändå framförs med för hög hastighet trycksätts slangen så att ett ca 8 

cm högt gupp uppstår, vilket kraftiga stötar i det fortkörande fordonet. Funktionen är tänkt att fungera 

så att endast de fordon som framförs med för hög hastighet påverkas av guppet. Guppet har utvecklats 

och ser idag annorlunda ut.  

Hastighetsdisplay 

Syftet med den här metoden är att göra trafikanterna uppmärksam på vilken hastighet fordonet 

framförs och därmed vädja om en sänkning vid överträdelse. Utvärdering har skett av display av typ 

”Din fart”. Aktuell hastighet för fordonet visas med fast sken. På skylten visas även gällande 

hastighetsgräns. 

Mobil fartkamera, ATK 

ATK (Automatisk trafiksäkerhetskontroll) är ett system för hastighetsmätning, som används av polisen 

för registrering och identifiering av fordon som överträder gällande hastighetsgränser. I detta 

delprojekt har en mobil ATK använts. Det testade exemplaret är en av de första som levererats till 

Vägverket. Utrustningen får endast användas i samarbete med Polisen. Utplacering av utrustningen 

kan göras av entreprenör, men hantering av utrustningen samt analys görs av polis. Kameran har 

utvecklats och ser idag annorlunda ut.  
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Genomförda test  

Åtgärder för att sänka hastigheten förbi fast arbetsplats testades på arbetsplatserna Fjärdhundra 

under 2005 och i Katrineholm under 2006. På båda arbetsplatserna testades minigupp, aktivt 

farthinder och hastighetsdisplay. På arbetsplatsen i Katrineholm testades även mobil ATK. 

På samtliga arbetsplatser var hastigheten sänkt från 70 km/h till 30 km/h. Förbipasserande fordons 

hastigheter mättes 100 m före, vid och 100 m efter arbetsplats med undantag för Katrineholm där 

hastigheten mättes 300 m efter arbetsplatsen. Referensmätningar har gjorts veckan före de olika 

fysiska åtgärderna har testats och utgör således den ordinarie TA-planen. Utförligare beskrivningar av 

försökens genomförande återfinns i projektets första rapport.14

  

 

                                                             

14 Vägverket (2006:20) Delrapport för 2004-2005 – Projekt säkrare vägarbetsplatser. Fredrik Friberg. 
 

Figur 17. Hastighetssänkande åtgärder som testats på fasta arbetsplatser i projektet. Överst 

från vänster: aktivt farthinder och hastighetsdisplay. Nederst från vänster: Mobil ATK och 

minigupp. 
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Fjärdhundra 

Under maj-juni 2005 testades minigupp, aktivt farthinder och hastighetsdisplay i samband med ett 

broarbete längs riksväg 70 vid Fjärdhundra mellan Enköping och Sala i Uppsala län (Figur 18, Figur 

19).  

 

Figur 18. Broarbetet vid Fjärdhundra sett från norr. Nästan mitt för arbetsplatsen går en avtagsväg 

mot öster. Notera miniguppen i bildens högra hörn. 

 

Figur 19. TA-plan för Fjärdhundra, här med metod minigupp. 
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Katrineholm 

År 2006 testades minigupp, aktivt farthinder, hastighetsdisplay samt mobil ATK i samband med ett 

broreparationsarbete längs riksväg 55 söder om Katrineholm i Södermanlands län. 

I Katrineholm ändrades förutsättningarna under försökets gång. När minigupp testades var vänster 

vägbana stängd och trafiken passerade på höger sida (sett i norrgående riktning mot Katrineholms 

centrum), se Figur 20.  

 

Figur 20. Minigupp testas på vägarbetsplats längs Rv 55 söder om Katrineholm.  

När metoderna hastighetsdisplay, ATK och aktivt gupp testades, hade reparationsarbetena flyttats till 

höger körbana, varvid vänster sida var öppen för trafik (Figur 21). I samband med omläggningen 

avsmalnades den tillfälliga vägbanan. På grund av de ändrade förhållandena, utfördes en ny 

referensmätning. Katrineholms TA-plan visas i Figur 22.  
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Figur 21. Hastighetsdisplay testas på vägarbetsplats längs Rv 55 söder om Katrineholm.  

 

Figur 22. TA-plan för Katrineholm. 

Höga farter dämpas 

Resultaten från undersökningen i Fjärdhundra indikerar att samtliga åtgärder ger en fartdämpande 

effekt - både före, vid och efter arbetsplatsen (Figur 23). Vid ordinarie TA-plan, dvs utan ytterligare 

hastighetssänkande åtgärd, höll passerande fordon en hastighet på ca 50 km/h förbi arbetsplats, vilket 

innebär att de överskred gällande hastighetsgräns med 20 km/h. 

Miniguppet hade störst effekt och sänkte fordonens hastighet till under 30 km/h vid arbetsplatsen. 

Aktivt farthinder och hastighetsdisplay sänkte farten till ca 40 km/h vid arbetsplatsen.  
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Förutsättningarna för test var annorlunda i Katrineholm jämfört med Fjärdhundra. Trafikanterna höll 

i snitt en lägre hastighet förbi arbetsplatsen i Katrineholm vid ordinarie TA-plan jämfört med i 

Fjärdhundra. I Katrineholm användes chikan, vilket i sig är en hastighetsdämpande åtgärd i form av 

en s-kurva.  

I Katrineholm ändrades arbetsplatsen under försökets gång – avstängningen flyttades från den ena 

sidan till den andra efter att minigupp testats. Resultat från försök med minigupp presenteras därför i 

ett separat diagram, där det jämförs med motsvarande referensmätning. Minigupp minskade 

hastigheten hos förbipasserande fordon avsevärt vid arbetsplats (Figur 25). 

När hastighetsdisplay, mobil ATK och aktivt farthinder testades var referenshastigheten vid 

arbetsplatsen i medeltal 32 km/h, vilket är ovanligt lågt jämfört med hastighetsgränsen 30 km/h.  

Den låga hastigheten beror sannolikt på att vägbanan blev ordentligt avsmalnad då arbetet bytte sida. I 

Katrineholm är det därför svårt att utvärdera de olika metodernas effekt vid arbetsplatsen eftersom de 

passerande fordonen redan höll hastighetsgränsen. Det går däremot att se att aktivt farthinder och 

mobil ATK hade en lugnande effekt före arbetsplatsen. Den stora hastighetssänkningen för det aktiva 

farthindret före arbetsplatsen beror på att hindret ställdes upp framför arbetsplatsen för att rymmas.  

Av de testade metoderna hade minigupp och aktivt farthinder störst effekt. Hastighetsdisplay sänkte 

hastigheten förbi arbetsplatsen i Fjärdhundra. ATK hade en lugnande effekt före arbetsplatsen i 

Katrineholm. Undersökningen ger även indikation på att chikan och avsmalnad vägbanan är effektiva 

åtgärder för att sänka hastigheten förbi arbetsplatsen.  

 

Figur 23. Medelhastighet förbi fast arbetsplats i riktning mot norr vid Fjärdhundra, N Enköping. 

Avstånd till före och efter arbetsplats ca 100 m. 
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Figur 24. Medelhastighet för fordon som passerar förbi en fast arbetsplats med olika 

hastighetssänkande åtgärder i riktning mot söder vid Katrineholm.  

 
Figur 25. Medelhastighet för fordon som passerar förbi en fast arbetsplats med olika 

hastighetssänkande åtgärder i riktning mot söder vid Katrineholm. 
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Vilken metod bör väljas? 

Minigupp, hastighetsdisplay och aktivt farthinder testades på två arbetsplatser, medan mobil ATK 

testades på en arbetsplats. Resultaten indikerar att samtliga testade åtgärder har fartdämpande effekt 

och effekten för minigupp och aktivt farthinder är störst.  

Minigupp 

Minigupp sänkte hastigheten vid både Fjärdhundra och Katrineholm till 25 km/h, dvs miniguppen tog 

ner hastigheten under gällande hastighetsbegränsning.  Miniguppen, som användes har ändrat 

utseende något men funktionen är den samma. Kostnaden för den typ av minigupp som testades vid 

försöket ligger år 2009 på runt 2600 kr st. exkl. moms.  

Vägarbetarna i Katrineholm upplevde att miniguppen 

var effektivast för att få ner hastigheten, men eftersom 

brädorna inte låg kvar så måste de justeras hela tiden. 

De menade på att brädorna endast är användbara om de 

förankras i vägbanan, så de ligger still. Den typ av 

minigupp som användes i försöket är inte tänkt att 

förankras. 

 

Aktivt farthinder 

Det aktiva farthindret sänkte hastigheten till ca 30 km/h i Katrineholm. Vägarbetarna i Katrineholm 

tyckte att det aktiva guppet tog ner hastigheten betydligt men att hanteringen var omständlig. Det tog 

ca 15 minuter att lägga ut guppet samt förankra guppet med skruvar i vägen.  

Det aktiva farthindret har modifierats sedan testet genomfördes, men funktionen är densamma (Figur 

26). Den är istället för monterad på en vagn sammanbyggt likt en säckkärra, som lätt kan förflyttas. 

Utrustningen går att hyra från leverantör för ca 2500 kr/vecka exkl. moms.  

 

  
 
Figur 26. När test utfördes såg det aktiva farthindret ut som bilden till vänster. Hindret har 

modifierats och ser numera ut som på bilden till höger.  
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Hastighetsdisplay 

Hastighetsdisplay sänkte hastigheten i Fjärdhundra från 50 km/h till 38 km/h. Metoden hade således 

en god effekt, men förbipasserande fordon kom inte ner i önskvärda 30 km/h. Fördelen med 

hastighetsdisplay är att den kräver minst hantering av samtliga testade metoder. Utrustningen ställs 

upp vid arbetsplatsen och batteriet håller i några veckor. Den display som användes i försöket kostar 

idag ca 34000 kr exkl. moms.  

Mobil ATK, hastighetskamera 

Utifrån det test som gjordes gick det inte att göra en rättvis värdering av mobil ATK i förhållande till 

andra metoder. Vägarbetarna i Katrineholm tyckte att kameran krävde en del hantering eftersom den 

ska flyttas och låsas in samt laddas efter arbetsdagens slut. Polisen kom till arbetsplatsen 2 ggr per dag 

för att ladda och därefter tömma kameran. Vägarbetarna upplevde att när polisen var synliga vid 

vägarbetsplatsen så hade det i sig en lugnande effekt på trafiken. 

Mobil ATK ser annorlunda ut idag jämfört då testerna genomfördes (Figur 27).  

 

Figur 27. Bilden till vänster visar hur mobil ATK såg ut när test genomfördes i Katrineholm och 

bilden till höger hur den nya generationens trafiksäkerhetskameror ser ut.  

Försök med fasta trafiksäkerhetskameror, ATK visar på god fartdämpande effekt. Under 2006 

genomfördes en undersökning längs riksväg 50 E länsgräns – Åsbro där 10 st nya generationens 

trafiksäkerhetskameror sattes upp. Studien visade att medelhastigheten längs hela sträckan minskade 

med ca 8 % och att andelen fordon som kör snabbare än skyltad hastighet har minskat med ca 40 %.15

Eftersom den fasta trafiksäkerhetskameran har samma utseende som den mobila och bötesbeloppet är 

lika stort vid fortkörning, så är det troligt att de tillfälliga dämpar hastigheterna i samma omfattning.  

 

Undersökningen genomfördes under maj-november och effekten visade sig bestå under hela över 

försökstiden. 

                                                             

15 Vägverket (2007:16) Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 50 E länsgräns – Åsbro. 
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Vägavsmalning och chikan 

I undersökningen ingick inte att testa hur mycket trafikanter sänker hastigheten om arbetsplatsen har 

en chikan på väg in i arbetsområdet eller om vägbanan förbi vägarbetet är avsmalnad, men vi fick 

indikationer på dess effekt vid försöket i Katrineholm.  

I Katrineholm minskade hastigheten för förbipasserande fordon avsevärt när vägbanan smalnades av. 

Att minska bredden på vägbanan kan därför vara en effektiv metod för att få ned hastigheten förbi 

arbetsplatsen.  

Sammanfattning 

Vilken hastighetssänkande metod som ska väljas beror på vilken verklig hastighet trafikanterna ska 

hålla förbi arbetsplatsen. På en arbetsplats där personalen uppehåller sig oskyddad i omedelbar närhet 

till trafiken får passerande fordon köra i högst 30 km/h. Av testade metoder är det endast aktivt 

farthinder och minigupp, som minskar hastigheten till 30 km/h. 

I Fjärdhundra var hastigheten för förbipasserande fordon utan fartdämpande åtgärder hög och testade 

metoder gav då stor effekt. Baserat på detta, så verkar det rimligt att anta att störst effekt uppnås på de 

arbetsplatser där hastigheterna är som högst. Ett förslag är därför att prioritera användandet av 

fartdämpande utrustning till de arbetsplatser som är föremål för höga hastigheter.  

Hastigheten för förbipasserande fordon minskades avsevärt när vägbanan smalnades av. Att minska 

bredden på vägbanan kan därför vara en effektiv metod för att få ned hastigheten förbi arbetsplatsen.  

Försöken har visat att det är svårt att få en bra undersökning på arbetsplatser som inte är statiska. Det 

bästa för test är att göra en ”fejkad” arbetsplats som ser ut på samma sätt hela tiden.  
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Förstärkt utmärkning av väghållningsfordon med Battenburgmönster 
Den 13 mars 2006 beslutade Vägverket att generellt godkänna Battenburgmönster (Figur 28) till 

förstärkt utmärkning av tillfälliga väghållningsfordon. Beslutet innebär att det är tillåtet, inte tvunget, 

att förstärka utmärkningen av väghållningsfordon. 

 

Figur 28. Battenburgmönstret består av rektangulära rutor i relationen 1:3 som anpassas efter 

fordonets storlek. Mönstret ska vara utfört med prismatiskt reflekterande fluorescerande orange 

folie och prismatiskt reflekterande blå folie. 

Personal som kör fordon med förstärkt utmärkning rapporterar att de upplever klart ökad 

uppmärksamhet och lugnare fart hos medtrafikanterna. Utmärkning av fordon kan öka trygghet och 

säkerhet, men kostar ett antal tusenlappar per fordon för entreprenad- och konsultföretag. Dessa 

kostnader tar man på ett eller annat sätt betalt för av Trafikverket. Utmärkningen betalas alltså av 

skattemedel, vilka annars kunde användas till reparation av trafikfarligt trasiga vägar, nya 

säkerhetsräcken o s v. Därför har Trafikverket ännu inte infört generellt obligatoriskt krav på 

utmärkning med Battenburgmönster. 

Syftet med denna utvärdering var att från objektiv mätning ge en uppfattning om den fartdämpande 

effekten av förstärkt utmärkning av väghållningsfordon. 

Utvärdering av Battenburgmönstret 

Utvärderingen skedde med hjälp av Vägverket Konsults Profilograf lasermätbilar P43 och P45 (Figur 

29) under. Mätbilarna är byggda på identiska VW Caravelle minibussar och försedda med en 2.5 m 

bred balk i fronten, utrustade med lasrar för skanning av vägbanans skick. 
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Figur 29. Vägverket Konsults Profilograf lasermätbilar P43 och P45.  

Den ena bilen - P43 - var vid testerna försedd med normal (dock reflekterande) företagsdekor på sidor 

och baktill samt extraljus framtill. Den andra bilen - P45 - är försedd med Battenburg fluorescerande 

och högreflekterande orange/blå markering runt om. Bilarna har identiska blixtljus på taket, vilka var 

tända under alla mätningar. Bilarna är lackerade i vitt, vilket är den färg som statistiskt sett ger lägst 

risk för påkörning.  

Hastigheten hos mötande respektive omkörande mättes med radarenheter, monterade inne i 

profilograferna. Teststräckan utgjordes av 52 km av väg 793/215, Linköping – Finspång. Tester 

utfördes i dagsljus respektive i mörker. Testerna upprepades korsvis samma tider efterföljande dagar, i 

syfte att eliminera eventuella tidpunktsvariationer i trafikens sammansättning. Med korsvis menas att 

det test som gjordes med Profilograf P43 på eftermiddag dag 1, upprepades med P45 på eftermiddag 

dag 2, o s v. Mer information om försökets utförande finns i en av projektets rapporter.16

 

  

                                                             

16 Vägverket Konsult (2008) Förstärkt utmärkning av väghållningsfordon med s k Battenburg mönster - 
Utvärdering av fartdämpande effekt. Johan Granlund, Stefan Hedlöf och Tommy Nilsson 
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Två vägarbetsmoment testades. Det ena momentet var ett klassiskt s k Vägmästarstopp. Då stod 

mätbilarna helt enkelt parkerade på vägrenen (Figur 30). 

 

Figur 30. Vägmästarstopp på vägren med fordon markerad med Battenburgmönster (blixtljusen var 

påslagna, men det syns inte på foto). 

Det andra momentet var ett rörligt arbete, där mätbilarna simulerade sk Mittlinjemätning inför 

asfalteringsarbete, se Figur 31. Då kördes mätbilarna på mittlinjen i normal trafikrytm.  

 

Figur 31. Mittlinjemätning i normal trafikrytm med försöksfordon utan Battenburg. 

God fartdämpning vid vägmästarstopp 

Mätresultat för den högriskabla kategorin ”omkörande fordon” visar att förstärkt utmärkning gav god 

fartdämpning (Figur 32). Andelen grova fortkörare (> 15 km/h) minskade med 90 %. 

Medelhastigheten dämpades med 3 km/h.  
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Figur 32. Förbipasserandes hastighet i dager förbi stillastående väghållningsfordon på vägren med 

och utan Battenburgmönster.  

Ingen uppenbar fartdämpning vid mittlinjemätning 

Battenburg-markeringen har stor yta på fordonets baksida, se foto i Figur 29. I fronten har endast den 

lågt sittande mätbalken fått förstärkt utmärkning. Därmed är det rimligt att förvänta större 

fartdämpande effekt på omkörande fordon, än på mötande fordon. 

Genom mätbilens körning i normal trafikrytm blir antalet upphinnande/omkörande fordon mycket få. 

Dessutom påverkas deras körning i hög grad av slumpfaktorer som inte har med denna utvärderings 

syfte att göra. Exempelvis kan en ”fartdåre” som brukar kör mycket fort, hindras av mötande trafik och 

hamna i kö bakom mätbilen. Dessa faktorer gjorde att antalet 

registrerade omkörande fordon blev så lågt, och deras hastighet så styrd av slumpfaktorer, att analys 

av omkörande trafik inte kan ge resultat med rimlig statistisk säkerhet. Därför har dessa data 

förkastats.  

Analysen inriktades därför på hastighet hos mötande fordon. Resultaten från denna analys visade dock 

ingen uppenbar dämpning av mötandes fart med Battenburg. Den uteblivna fartdämpande effekten på 

mötande trafik kan förvisso ha maskerats av den kanske allt för enkla generella kalibreringen. En 

annan orsak kan vara att den frontala ytan hos Battenburg-markeringen är mycket liten och därtill lågt 

placerad. Detta pekar mot att väghållningsfordonens front bör markeras mer. 
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Diskussion 

Allt fler fordon utrustas med Battenburgmönster. Frågan är om den fartdämpande effekten kommer 

att kvarstå när trafikanter vänjer sig vid fordonens utmärkning. Det är svårt att veta, men även om den 

fartdämpande effekten kommer att avta, så är fordonen mer synliga när de är utrustade med 

Battenburg vilket i sig kan leda till färre olyckor.   

Primär risk är påkörning bakifrån, följt av frontalkollision. Många Battenburg-markerade fordon har 

tämligen liten markerad frontyta. Det gäller att även fronten utmärks ordentligt.  

I denna undersökning har effekten på väghållningsfordon undersökts. Utmärkning med Battenburg 

borde inte stanna vid dessa typer av fordon. Skanska har exempelvis utfört ett projekt med utmärkning 

av vältar och läggare vid beläggningsarbeten med Battenburgmönster.  

Slutsats och reflektioner 
I detta projekt har vi undersökt olika åtgärder för att dämpa hastigheten förbi vägarbetsplatser för att 

minska risken för olyckor både för vägarbetare och passerande bilister.  Vi har tittat på åtgärder både 

på fasta och rörliga arbetsplatser.  

Lots för att dirigera trafiken förbi vägarbete har fördelen att bilister inte kan köra snabbare än lotsen 

samtidigt som de bli guidade genom arbetsplatsen och det är mindre risk att de kör fel. Lots begränsas 

av att den inte kan användas vid allt för stor trafikbelastning för då bildas långa kötider och kölängder. 

I denna studie har vi fått fram hjälpmedel för att kunna avgöra när lots kan fungera.  

Vid väglinjemålningsarbeten har kompletterande skyltning med lysande omställbara vägmärken ”E13 

– rekommenderad högsta hastighet” stor effekt, men trafikanter minskar inte hastigheten till vad som 

står på vägmärkena. För att öka trafiksäkerheten vid målningsarbete bör krav ställas på att fordonen 

ska utrustas med kompletterande skyltning med lysande omställbara vägmärken för arbete på vägar 

med en genomsnittlig vägbredd på minst 10 meter och en ordinarie hastighetsbegränsning på minst 70 

km. Eftersom hastigheten på passerande fordon är så hög vid vägmålningsfordon så ska endast fordon 

där personal är väl skyddade användas.  

På fasta arbetsplatser har gupp störst hastighetsreducerande effekt. Det gäller dock att använda gupp 

som sänker hastigheten till vad som avses, så inte trafiken stoppas upp helt pga att trafiken bromsar in 

för mycket. Avsmalnande av väg har också bra effekt.  
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Bilaga 1 Förlängd restid, kötid och kölängd vid lotsning förbi vägarbetsplats med olika längd och trafikmängd 
 

ÅDT:  Årsdygnstrafik är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn 

Trafikflöde under maxtimme:  Ett antagande har gjorts att maxtimmen har ett flöde som motsvarar 10 % av ÅDT. 

Trafikflöde i olika riktning:  Antal fordon per timme som kör igenom arbetsplatsen från båda riktningarna. 

Förlängd restid:   Framtagen genom att ta genomsnittlig restid på en viss sträcka (från det att köbildning börjar uppstå samt förbi vägarbetet) 

minus en teoretisk restid som är framtagen med antagandet att motsvarande sträcka färdats i exakt 80 km/h.  

Kötid vid trafiksignal:  Genomsnittlig tid ett fordon varit i kö fram till dess att det passerar signalen.  

Kölängd:  Längden på kön från signalen till det sista fordonet som befinner sig i kötillstånd.  

Antal fordon förbi trafiksignal:  Antal fordon som passerar trafiksignalerna i var ände av vägarbetsområdet. Detta resultat visar hur stor del av de fordon som 

matas in i modellen som sedan också passerar signalerna. Om antalet fordon förbi signalen är betydligt lägre än antalet 

fordon som matas in i modellen innebär detta att kön vid signalerna kommer att växa ju längre tid som går. Detta markeras 

med rödmarkerade rutor.  

Gröntid:  De gröntider som antas ge bäst förutsättningar för trafiken.  

 

Förlängd restid (minuter) Färgkod Förklaring 

0-5  Grön Bra 

>5-10 Gul Acceptabelt 

>10-20 Röd Problematiskt 

>20 Svart Ej acceptabelt 
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Arbets-
platsens 

längd 
[meter] 

ÅDT Trafikflöde 
under 

maxtimme 

Trafikflöde i 
olika riktning  

[fordon/timme] 

Förlängd restid 
[minuter] 

Kötid vid 
trafiksignal  
[minuter] 

Kölängd  
[meter] 

Antal fordon förbi 
trafiksignal 

Gröntid  
[sekunder] 

    ---->       <----   ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- 

1000 2000 200 100-><-100 2,9 2,7 1,8 1,7 21 19 102 92 20 20 

1000 2000 200 140-><-60 2,8 2,6 1,7 1,6 28 10 143 55 30 20 

1000 3000 300 150-><-150 2,8 2,6 1,7 1,6 30 27 154 140 30 30 

1000 3000 300 210-><-90 2,6 2,7 1,6 1,7 40 17 213 85 40 20 

1000 4000 400 200-><-200 2,7 2,7 1,6 1,7 41 39 201 191 40 40 

1000 4000 400 280-><-120 2,7 3,2 1,6 2,1 58 29 284 113 50 20 

1000 6000 600 300-><-300 3,5 3,1 2,4 2,0 96 75 294 305 50 50 

1000 6000 600 420-><-180 2,8 3,0 1,4 2,0 84 42 419 178 80 40 

1000 8000 800 400-><-400 3,8 3,4 2,7 2,3 151 126 395 391 80 80 

1000 8000 800 560-><-240 7,0 4,2 3,3 3,8 296 117 500 234 100 40 

1500 2000 200 100-><-100 4,2 4,1 2,6 2,5 30 28 99 96 30 30 

1500 2000 200 140-><-60 4,6 4,1 2,9 2,5 49 17 140 57 30 20 

1500 3000 300 150-><-150 4,3 4,3 2,6 2,6 47 47 156 141 40 40 

1500 3000 300 210-><-90 3,9 4,2 2,2 2,6 58 26 222 82 70 40 

1500 4000 400 200-><-200 4,6 4,4 2,9 2,8 73 68 200 193 50 50 

1500 4000 400 280-><-120 4,3 4,5 2,7 2,8 99 39 281 115 70 40 

1500 6000 600 300-><-300 7,2 5,4 5,4 3,7 225 146 281 281 70 70 

1500 6000 600 420-><-180 6,4 5,0 4,5 3,4 284 73 372 171 100 50 

1500 8000 800 400-><-400 10,6 10,0 7,9 7,7 484 432 328 349 90 90 

1500 8000 800 560-><-240 13,1 10,1 9,6 7,9 880 239 444 193 110 50 
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Arbets-
platsens 

längd 
[meter] 

ÅDT Trafikflöde 
under 

maxtimme 

Trafikflöde i 
olika riktning  

[fordon/timme] 

Förlängd restid 
[minuter] 

Kötid vid 
trafiksignal  
[minuter] 

Kölängd  
[meter] 

Antal fordon förbi 
trafiksignal 

Gröntid  
[sekunder] 

    ---->       <----   ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- 

2000 2000 200 100-><-100 5,6 5,5 3,6 3,5 42 40 99 101 30 30 

2000 2000 200 140-><-60 5,7 5,5 3,6 3,5 61 22 142 61 40 20 

2000 3000 300 150-><-150 5,4 5,2 3,4 3,2 63 56 153 152 50 50 

2000 3000 300 210-><-90 5,3 5,4 3,2 3,4 88 33 200 96 70 40 

2000 4000 400 200-><-200 5,6 5,4 3,5 3,4 89 83 196 203 70 70 

2000 4000 400 280-><-120 6,6 6,1 4,4 4,0 167 56 275 126 80 40 

2000 6000 600 300-><-300 8,2 6,6 6,1 4,5 246 177 306 298 90 90 

2000 6000 600 420-><-180 13,5 7,4 9,8 5,2 636 118 326 175 100 50 

2000 8000 800 400-><-400 18,7 16,7 13,3 11,5 773 708 305 328 90 90 

2000 8000 800 560-><-240 19,5 6,6 13,9 4,5 1191 137 357 240 120 80 

2500 2000 200 100-><-100 6,8 6,9 4,2 4,4 50 51 94 100 40 40 

2500 2000 200 140-><-60 6,7 8,0 4,1 5,4 69 37 133 57 50 20 

2500 3000 300 150-><-150 7,5 7,9 4,7 5,1 86 92 148 147 50 50 

2500 3000 300 210-><-90 7,8 7,2 5,1 4,6 139 47 210 89 70 40 

2500 4000 400 200-><-200 8,2 7,8 5,6 5,1 141 128 177 204 70 70 

2500 4000 400 280-><-120 7,9 7,4 5,4 4,9 200 71 232 125 100 50 

2500 6000 600 300-><-300 15,0 12,5 11,4 9,0 446 377 236 233 90 90 

2500 6000 600 420-><-180 15,8 10,0 11,8 7,2 694 166 261 161 120 60 

2500 8000 800 400-><-400 26,5 24,0 18,1 15,0 988 901 242 237 90 90 

2500 8000 800 560-><-240 24,5 16,0 17,3 11,6 1395 364 264 204 130 70 
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Arbets-
platsens 

längd 
[meter] 

ÅDT Trafikflöde 
under 

maxtimme 

Trafikflöde i 
olika riktning  

[fordon/timme] 

Förlängd restid 
[minuter] 

Kötid vid 
trafiksignal  
[minuter] 

Kölängd  
[meter] 

Antal fordon förbi 
trafiksignal 

Gröntid  
[sekunder] 

    ---->       <----   ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- 

3000 2000 200 100-><-100 8,1 8,2 5,1 5,2 58 62 100 91 50 50 

3000 2000 200 140-><-60 7,9 7,9 4,9 5,0 81 34 145 53 70 40 

3000 3000 300 150-><-150 8,2 8,5 5,2 5,5 95 99 149 144 
 

  

3000 3000 300 210-><-90 9,8 8,8 6,7 5,8 183 61 203 85 80 40 

3000 4000 400 200-><-200 10,0 9,6 7,0 6,5 180 163 193 198 80 80 

3000 4000 400 280-><-120 12,6 9,4 9,0 6,3 355 91 243 120 100 50 

3000 6000 600 300-><-300 20,2 18,3 13,5 13,5 596 529 231 204 90 90 

3000 6000 600 420-><-180 29,6 9,1 13,0 6,4 825 147 254 182 130 80 

3000 8000 800 400-><-400 34,1 29,9 18,6 18,6 1166 1038 233 196 90 90 

3000 8000 800 560-><-240 44,5 11,7 18,8 9,4 1652 294 260 186 130 90 

3500 2000 200 100-><-100 9,2 8,9 5,7 5,4 68 64 106 86 70 70 

3500 2000 200 140-><-60 9,2 9,1 5,6 5,6 95 38 150 50 80 40 

3500 3000 300 150-><-150 9,8 9,7 6,2 6,1 117 112 169 135 80 80 

3500 3000 300 210-><-90 10,1 9,4 6,4 5,9 182 59 238 81 100 50 

3500 4000 400 200-><-200 11,8 11,3 8,1 7,7 221 191 178 180 90 90 

3500 4000 400 280-><-120 17,7 10,1 12,6 6,5 488 92 229 111 100 60 

3500 6000 600 300-><-300 21,7 21,3 14,0 15,0 645 566 208 211 100 100 

3500 6000 600 420-><-180   
        

  

3500 8000 800 400-><-400   
        

  

3500 8000 800 560-><-240                     
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Arbets-
platsens 

längd 
[meter] 

ÅDT Trafikflöde 
under 

maxtimme 

Trafikflöde i 
olika riktning  

[fordon/timme] 

Förlängd restid 
[minuter] 

Kötid vid 
trafiksignal  
[minuter] 

Kölängd  
[meter] 

Antal fordon förbi 
trafiksignal 

Gröntid  
[sekunder] 

    ---->       <----   ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- 

4000 2000 200 100-><-100 10,2 10,3 6,3 6,4 75 75 98 96 80 80 

4000 2000 200 140-><-60 10,2 10,8 6,3 6,8 109 46 137 57 100 50 

4000 3000 300 150-><-150 10,8 11,3 6,8 7,4 126 133 154 127 90 90 

4000 3000 300 210-><-90 10,6 12,0 6,5 8,0 177 86 220 70 120 50 

4000 4000 400 200-><-200 15,3 14,2 10,6 10,2 281 258 186 137 90 90 

4000 4000 400 280-><-120 15,4 12,1 10,7 8,1 413 117 266 96 130 70 

4000 6000 600 300-><-300 29,9 23,6 18,5 16,3 777 639 207 159 100 100 

4000 6000 600 420-><-180   
        

  

4000 8000 800 400-><-400   
        

  

4000 8000 800 560-><-240                     

4500 2000 200 100-><-100 11,3 11,5 6,8 7,0 82 79 110 82 90 90 

4500 2000 200 140-><-60 11,3 11,6 6,7 7,1 120 47 155 47 120 50 

4500 3000 300 150-><-150 13,4 12,7 8,6 8,3 167 144 149 128 90 90 

4500 3000 300 210-><-90 13,5 13,5 8,6 9,0 237 91 208 76 130 70 

4500 4000 400 200-><-200 15,6 16,1 10,5 11,5 304 271 157 156 100 100 

4500 4000 400 280-><-120 18,1 12,5 12,1 8,1 516 111 204 107 130 90 

4500 6000 600 300-><-300   
        

  

4500 6000 600 420-><-180   
        

  

4500 8000 800 400-><-400   
        

  

4500 8000 800 560-><-240                     



Bilaga 2 Enkät som delades ut vid lotsförsök i Nora 

 

Du har/kommer att passera förbi den här arbetsplatsen där du leds förbi med en trafiklots!  
Under de senaste åren har ett flertal olyckor och allvarliga tillbud inträffat i samband med 
vägarbeten. I syfte att göra vägarbetsplatsen säkrare för såväl den personal som finns på 
arbetsplatsen som för dig som trafikant pågår ett antal olika försök till förbättringar. 
Vi hoppas att Du tar dig tid till att besvara frågorna i enkäten – detta för att vi ska få en bättre 
trafik- och arbetsmiljö på vägarbetsplatserna i framtiden. 
Kryssa i Dina åsikter/synpunkter  
 
      1    Fordonskategori 
 
            Personbil                              Tungt fordon                         övriga fordon 
 
      2   Vad tycker Du om här använd metod med flaggvakt och lots förbi arbetsplatsen 
            
            Mycket bra                          Bra                                       Dåligt        
      ( kommentera gärna dina synpunkter under fråga 6 ) 
 

3 Jag fick vänta i kön på grund av åtgärden med flaggvakt i cirka:  
 
         1-30 sek                30-60 sek                1-3 min            mer än 3 min 

 
4 Om Du arbetade på denna arbetsplats hur skulle du vilja utforma trafikflödet förbi 

arbetsplatsen 
 

Omledning annan väg                            Fysiska åtgärder ( gupp, trång passage ..) 
 
Aktuell metod (lots+vakt) 

 
Eget förslag................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................... 

 
5 Våra vägarbetsplatser är en av de farligaste arbetsplatserna på arbetsmarknaden. 

            Vi sänker ofta hastigheterna förbi vägarbetsplatserna för att minska olycksrisken.  
            Vägarbetstavlan respektive 30 km/h kräver Din respekt för att vi skall få en säkrare 
            arbetsplats. Har du förståelse för denna åtgärd och brukar du respektera våra  
            budskap? Flera svar går bra! 
                                     Ja, när fysiska åtgärder                Anser att 30 km/h oftast är 
            Ja alltid             tvingar mig                                 acceptabelt förbi arbetsplatsen             
                                                                                                          
             Jag är medveten om att vägarbetstavlan innebär att             Borde ta till mig bud- 
            jag skall visa hänsyn och passera med stor försiktighet        skapen bättre 
 

6 I övrigt tycker jag: ...................................................................................................... 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1  
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 
 
www.trafikverket.se 
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