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Förord 
 
Det satsas varje år stora belopp på reasfaltering och en ofta framförd förnuftssanning har varit 
att en bättre vägyta påverker säkerheten positivt. Det har emellertid varit svårt att belägga 
detta påstående och rent allmänt ska man ha klart för sig att underhållsåtgärder av denna typ 
ger små effekter på säkerhet jämfört med till exempel de trafikseparerande åtgärder som 
igångsatts inom ramen för nollvisionen. 
 
-Reasfaltering av en väg ger inte någon statistiskt säkerställd ändring av olyckstalen och sett  
över hela året har man en tendens till svag ökning,  skriver Rune Elvik i 
Trafikksikkerhetsboken. 
 
Våren 2001 presenterades i koncept till VTI meddelande resultat av en analys av 
vägytemätningar från hela 1990-talet. Ojämna vägar visades enligt denna analys vara ett stort 
problem för säkerheten.  Resultaten stred mot förnuftssanningarna och någon förklaring om 
hur det hela hängde samman gavs ej. 
 
Resultaten i detta koncept, liksom i analyser som gjorts av väghållningsregion Väst,  
granskades mycket noga och det framstod som klart att det finns uppenbara problem med att 
tolka resultat av klassvisa jämförelser eller regressionsanalyser.  Om de effekter man vill 
studera är små är det ofta så att andra effekter, exempelvis av olika vägstandard sett till 
geometri är större, och slår igenom och ger falska statistiskt signifikanta resultat vid test. 
Avsaknad av en teoribildning om vad som orsakar olyckor på olika vägytetillstånd framstod 
som det största bekymret i dessa studier. 
 
Då de framlagda resultaten inte ökade förståelsen för hur vägytan påverkar säkerheten 
startades ett metodologiskt arbete inspirerat av Karl Poppers kunskapsteori och detta 
utmynnade i en ”tentativ teori”, som är huvudresultatet i den här rapporten. Teorin är 
processad gentemot vägavdelningen ( Stev ) och deras synpunkter är inarbetade.  Rune Elvik, 
författare till norska Trafikksikkerhetshandboken har tagit del av den tentativa teorin och 
anser att det är den bästa för dagen. 
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Sammanfattning 
 
Inom en myndighet finns ofta ett antal tumregler och förnuftssanningar som vägleder i det 
praktiska arbetet med i detta fall beläggningsverksamhet. En sådan sanning kan vara att en 
ojämn, spårig och sprucken väg är sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt än en nyligen utförd 
beläggning som är slät och erbjuder hög komfort. Ett antal olyckor som skett vid vatten- 
planing på spårig väg är då det mest påtagliga faktaunderlag som lett fram till denna stånd- 
punkt.  Många gånger kan dessa förnuftssanningar ligga nära den verkliga sanningen och då 
fungerar den här verksamheten på ett bra sätt.  
 
Det har satsats stora resurser på forskning kring dessa områden och man har då funnit att det 
kommer fram resultat som förefaller motstridiga och som ibland pekar åt ett helt annat håll än 
man förväntat sig. Den samnordiska TOVE studien (Schandersson, VTI ) visade till exempel 
att om man delade in vägnätet efter om vägytan var bättre eller sämre sett till spår och 
ojämnheter så hade gruppen med sämre vägyta fler olyckor vid nederbörd men färre olyckor 
räknat över hela året.  
 
Sedan drygt 10 talet år tillbaka har vägytemätningar skett varje år. Mängden mätdata om 
vägnätets yttillstånd är gigantisk. Med tillgång till dessa mätdata och dessutom tillgång till 
lägesbestämda olyckor för lika många år framstod det som ett gynnsamt tillfälle att kunna 
förbättra olycksrisksambanden.  
 
Analyser av detta stora material är gjorda med regressionsanalys och finns avrapporterat 
under 2002 i VTI meddelande 909. ( Ihs med flera ). Ojämna vägar visas enligt analyserna 
vara ett tämligen så stort trafiksäkerhetsproblem. 
 
Här har man fått ett resultat som i stort strider mot de rådande förnuftssanningarna och mot 
resultaten från TOVE –studien. Den senare ansågs ha välunderbyggda slutsatser även om de 
inte stämde med förnuftssanningar. Men genom att väga in att en sämre vägyta kan leda till 
beteendepåverkan så kunde man acceptera detta resultat från en så kallad makroperspektiv- 
studie.  
 
I detta metodologiska arbete görs ett försök att samla ihop dessa ibland motstridiga resultat 
vad avser risker förknippade med olika vägytedefekter och föra dem samman i en verbal 
beskrivning av effektområdet. Detta arbetssätt är inspirerat efter läsning av filosofen/ 
kunskapsteoretikern  Karl Popper och benämns av honom ”tentativ teoribildning”. 
 
Det som skiljer denna teoribildning mest från andra försök att förklara detta problemområde 
är att för att en olycka ska uppkomma betonas att det utan föregående varning ska 
uppkomma en situation där fordonet tappar väggrepp. Om oväntat en ojämnhet/ett spår med 
höjd/djup 50- 80 mm dyker upp i en kurva med minimiradie uppkommer en avsevärd 
olycksrisk eftersom en stor del av tillgänglig friktionen behövs för att med bibehållet körspår 
ta sig igenom kurvan. En asfaltblödning i en solbelyst backe ger också direkt en hög risk 
genom att man tappar väggrepp. En underskattning av risken att med sämre däck köra i spår 
med vatten är ett annat exempel. 
 
Hur ställer sig då problem med spår/ojämnheter rent allmänt till problem som hänger samman 
med lägre friktion på våt vägbana vid regn? Olycksstatistik från VITS har tagits fram för 
sommarhalvåret för att belysa vad detta kan innebära.  De resultat som man får fram stöder 
allmänt sett det som visades i den samnordiska så kallade MBAT –studien ( Friedström, Ifver 
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med flera).  Upphinnandelyckor, som oftast är en kökrock, visas vara mest känsliga för den 
sämre friktion som uppkommer vid våt vägbana. Därnäst påverkas singelolyckor. 
 
Samtidigt framkommer att antalet skadade cyklister/mopedister i kollision med motorfordon 
minskar vid perioder med våt vägbana. Den enda rimliga förklaringen till detta är att färre 
cyklar eller åker moped vid dåligt väder på sommaren och att antalet möjliga konflikter med 
bilar minskar. Detta visar samtidigt hur komplicerat och metodmässigt svårt det är att bedöma 
effekter av olika vägytetillstånd. Tillståndet ”våt vägbana” hänger samman med sämre väder 
som i sin tur påverker exponeringen för gruppen oskyddade. 
 
Sammantagen gäller att man vid dygn med nederbörd i form av regn har i storlek 20 procent 
fler bilolyckor än vid uppehållsväder. Det här pekar mot ett behov av att i högre grad än nu 
satsa på mätning av friktion för att öka kunskapen om friktionsegenskaper vid nederbörd för 
olika vägbeläggningar. 
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1. Inledning 
 
Det finns några områden som tillhör kärnverksamheten inom väghållningen där det fram till 
nu funnits en stark tro inom Vägverket, att en allmänt höjd standard leder till bättre trafik- 
säkerhet. Det har satsats stora resurser på forskning kring dessa områden och man har då 
funnit att det kommer fram resultat som ibland förfaller motstridiga och som ibland pekar åt 
ett helt annat håll än man förväntat sig.   
 
Mängden rena ”fakta” om vägnätets tillstånd, väder, inträffade olyckor och trafikexponering 
har växt oerhört sedan 1980. Det ligger nära till hands att tro att med så mycket ”fakta” och 
dessutom med moderna verktyg för att sortera och analysera dessa fakta i olika avseenden så 
ska man ganska väl kunna beskriva uppkomna effekter.   
 
I det här arbetet, som är i huvudsak metodologiskt, görs ett försök att samla ihop dessa ibland 
motstridiga resultat vad avser risker förknippade med olika vägytedefekter och föra dem 
samman i en verbal beskrivning av effektområdet. Detta arbetssätt är inspirerat efter läsning 
av filosofen/kunskapsteoretikern Karl Popper och benämns av honom ”tentativ teoribildning”. 
 
2. Allmänt om teoribildning 
 
Avsnitt 2-4 nedan är alla metodologiska och tar upp frågan om risker på olika 
vägytetillstånd från olika utgångspunkter. 
 
En teoribildning ska vara så informationsrik som möjligt, den ska ha en viss djärvhet och den 
ska vara öppen för kritik. Allt man tidigare observerat empiriskt, eller på annat sätt kommit 
fram till, och som tillmäts betydelse ska tas med i teorin.  
 
Utifrån teoribildningen kan man sedan komma fram till att man skulle kunna arrangera vissa 
kritiska test, exempelvis att man filmar körbeteenden vid kraftiga vägojämnheter på en 
särskild provväg eller gör prov i körsimulator.  Dessa test kan då visa att teoribildningen till 
en del är fel eller att den helt ska förkastas. Det hela rör sig om en hela tiden pågående process 
där man succesivt närmar sig sanningen. 
 
Något som Karl Popper ofta påpekar är att det empiriska materialet aldrig i sig kan vara hela 
”sanningen” eller hela teoribildningen. Ett empiriskt material ska ses som ett av många 
kritiska argument för att pröva om en teori håller måttet. Dessutom påpekas ofta att utifrån en 
ändlig mängd observationer kan man aldrig rättfärdiga en ”matematisk lag” eftersom den 
”går utöver erfarenheten”. Och det kanske viktigaste:  ”Att en teori är falsk är det enda som 
kan härledas från empirisk evidens och denna härledning är rent deduktiv” 
 
Avsnittet ovan är inte lätt att förstå och därför ges nedan några exempel. 
 
Deduktion 
 
Deduktion kan sägas vara logisk slutledning utifrån givna teorier eller kända lagar. Det resultat man kommer 
fram till härrör från vad som är givet i utgångsläget och som bekräftas av gjorda iakttagelser.  ( S O Gunnarsson, 
se referenser ). Ser man till exempel till inträffade dödsolyckor  i trafiken så kan man  med stor säkerhet utgå 
från att  det rör sig om en Poissonprocess samt att mekanikens lagar gäller då man beräknar tex islagshastighet 
och krockvåld. Dessa matematiska lagar kan ses som ”ramverk”. 
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Ett ökat antal omkomna på moped från 8 ena året till 11 året efter indikerar en ökning.  Från det vi iakttagit drar 
vi den induktiva slutsatsen att ett problem tilltagit. 
 
Man kan istället börja med att söka bedöma exponeringen av mopeder i trafiken. Om man  känner till att 
exponeringen av moped i trafiken trendmässigt minskar så kan man istället dra den logiska slutsatsen att det man 
iakttagit mer troligt är en tillfällig ökning som är en följd av slumpen. 
 
Enligt den traditionella induktiva uppfattningen är vad forskarna söker finna de utsagor om världen, som har 
den högsta möjliga sannolikhetsgraden med hänsyn till de föreliggande iakttagelserna.  Popper bestrider detta. 
 
-Vad vi önskar oss är utsagor med rikt upplysande innehåll och alltså låg sannolikhetsgrad, men som icke dessto 
mindre kommer sanningen nära. Om de sedan lätt kan falsifieras gör det dem också lätta att testa; det 
informativa innehållet, som står i omvänd proportion till sannolikheten, är direkt proportionell mot möjligheten 
att testa dem. 
 
 
Brottmål 
I sökandet efter den skyldige i brottmål kan man se exempel både på induktiva och deduktiva 
ansatser. Direkta fynd av förmål på brottsplatsen kan peka mot att en viss person är skyldig. Induktion således.  
Motsatsen är att man utgår från alla i befolkningen som skulle kunna tänkas var den skyldige. Och sedan 
successivt avför en efter en från misstankarna. Alla som sitter i fängsligt förvar och inte hade permission vid 
tillfället kan avföras i en klump.  Deduktiv ansats.  
 
I detektivarbete tillämpas ofta det som benämns abduktion vilket är den tredje varianten på logisk slutledning. 
Begreppet introducerat av Peirce 
 
 
 
 
Nedan citeras ett avsnitt från en bok av Karl Popper som handlar om vetenskapens syfte och 
det är en bra start inför forsättningen. 
 
Citat: ”Det kan möjligen verka en smula naivt att tala om vetenskapens syfte, och olika 
forskare har självklart olika avsikter och vetenskapen själv har inget syfte. Jag erkänner allt 
detta. Ändå verkar det som om vi, när vi talar om vetenskap, mer eller mindre tydligt känner 
att det finns något som är typiskt för den vetenskapliga aktiviteten, och eftersom vetenskaplig 
aktivitet ganska mycket påminner om rationell aktivitet och eftersom varje rationell aktivitet 
måste syfta till något, är det kanske inte helt meningslöst att försöka beskriva vetenskapens 
syfte. 
 
 Jag påstår att vetenskapen syfte är att hitta tillfredställande förklaringar till allt det vi tycker 
är i behov av en förklaring. Med en förklaring (eller en kausal förklaring) avses en mängd 
satser där en beskriver det sakförhållande som ska förklaras ( explicandum), medan resten, de 
förklarande satserna bildar förklaringen  i ordets snävare betydelse (explicandums explicans). 
 
För att explicans ska vara tillfredställande (det kan den vara i större eller mindre utsträckning) 
måste ett antal villkor uppfyllas. För det första måste explicandum följa logiskt ur explicans. 
För det andra bör explicans vara sann, även om det i allmänhet inte rör sig om en känd 
sanning; i vilket fall som helst får den inte, ens efter den mest noggrana undersökning visa sig 
vara ett falskt faktum. Om den inte är en känd sanning  ( och det är vanligtvis fallet ) måste 
det finnas oberoende evidens som talar för den”. Slut citat. 
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Slutligen ska man kanske ge ett par citat av 1900-talets kanske mest framstående 
vetenskapsman ( Einstein)  vars teori visade att Newtons lagar om kroppars rörelse i rymden 
inte var helt ”sann”. Men att Newtons lagar ändå var sanningen väldigt nära. 
 
 
 
”Endast djärva spekulationer kan föra utvecklingen framåt – inte anhopning av fakta.” 
 
 
Här kan vi som väghållare i en tid då vi har stora mängder mätdata av typ vägytedata, 
vägväderdata, klimatdata, olycksdata  mm, vara lite självkritiska och säga att mängden rena 
fakta om vägnätet ökat snabbt de senaste 10 åren och att tillräckligt med data ofta finns för att 
göra goda analyser. Men resultaten har varit motsägelsefulla. Problemen finns alltså på 
metodsidan och inom det som benämns ”djärva spekulationer”. 
  
 
” Ingen  teori kan röna ett bättre öde än att peka framåt mot en mer fullständig teori, i vilken 
den lever vidare som ett gränsfall.” 
 
 
Den här satsen innebär att man ska inse att man aldrig kommer till full klarhet i vissa frågor. 
En viss grad av osäkerhet kvarstår alltid.  Men det gäller att gå metodiskt framåt så att man 
inte kommer in på sidospår. Varje gång man för fram en ny teori ska man noga ange hur den 
förhåller sig till äldre teori.  
 
3. Allmänt om risker vid olika vägytetillstånd 
 
De förklaringar som ges till främst inverkan av spår/ojämnheter, dvs inverkan av nedsatt 
friktion, sidokrafter och kast  bygger alla på den allmänna föreställningen att bilförare 
anpassar sig efter rådande omständigheter. Föraren har en förväntan på vägytans tillstånd 
och han/hon försöker också rimligen konstanthålla den upplevda risken. Att under körning 
överraskas av låg friktion, exempelvis genom så kallad asfaltblödning, innebär därför en 
mycket stor fara. Förekommer däremot svår ishalka redan utanför garaget kommer alla att 
vara försiktiga ute på vägen.  Förekommer spår och vägojämnheter jämnt utspritt efter en väg 
kommer man att anpassa körningen efter detta.  Problem uppkommer i sådana situationer då 
man inte har en riktig bild av de vägyteomständigheter som man är på väg in mot.  Om den bil 
man kör har sämre däck än vad man känner till så kan man naturligtvis underskatta riskerna 
som uppkommer om man kör i ett spår med vatten.  
 
Spårbildning är oftast lätt att se och kompensera för. Så kan det ibland vara även med 
ojämnheter. Men ofta kan det vara mycket svårt att utifrån synintryck under färden uppskatta 
vilka konsekvenser olika ojämnheter kommer att få i det fordon och den fart man åker med.  
Det är nämligen ojämnheternas lutningsförändringar som styr excitationen 1 ) av fordonets 
vibrationsexcitationer. Lutningsförändringar vid olika "våglängder" hos ojämnheterna 
kommer att medföra excitation vid olika frekvenser. Och beroende på fordonets egenskaper i 
fjädringssystem etc. och aktuell fart, kommer dämpning eller resonans att uppstå vid olika 
ojämnhetsvåglängder. Därmed är utfallet ofta mycket svårt att bedöma som trafikant. Vidare  
 
1) Excitation: Betyder närmast upptagande av energi  
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kör många numera med farthållare eller efter uttalad eller outtalad tidtabell (yrkestrafik). 
Då arbetar man sällan med fartanpassning, bortsett från vid mycket extrema ojämnheter. 
Referens 6. 
 
Begreppet viktöverflyttning/avlastning är naturligtvis centralt och är en av de faktorer som 
vid ojämnheter bidrar till instabilitet. Fenomenet uppstår vid alla typer av förändringar av 
kraftspelet kring fordonet, t ex från kastvindar eller ojämnheter. Det är mycket påtagligt vid 
storskaliga ojämnheter och "tvärfallsfladder", där hela fordonet rider med i ojämnheten. 
Ojämnheter som är knixiga ses som de värsta. Viktöverflyttning / avlastning påverkar 
dramatiskt fordonets stabilitet (särskilt tydligt hos tunga fordon) vid bromsning.  Ref. 6. 
 
Slutligen. Låt oss anta att en olycka uppkommer till följd av lutningsförändringar som på ett 
oväntat sätt fått fordonet ur kurs. Har vi då något begrepp för att beskriva detta skeende? Om 
vi finner att vi inte har ett relevant begrepp för detta hur ska vi då kunna hantera det i en 
matematisk optimeringsmodell. Man inser lätt svårigheten med optimeringen. 
 
4. Mikro- resp makronivåperspektiv och tillhörande metodproblem  
 
Det är fullt möjligt för en duktig ingenjör att konstruera ett gupp, eller en serie av vågformade 
ojämnheter, och ange vid vilken hastighet ett fordon med kända fjädringsegenskaper tappar 
markkontakten och en stor olycksrisk således föreligger.  På samma sätt kan man konstruera 
situationer med vatten på vägen i en sådan mängd att ett fordon med kända däckegenskaper 
vid viss hastighet tappar väggreppet. Man kan också efterlikna en så kallad blödning i asfalten 
och säkert säga när ett fordon tapper så mycket friktion att körningen blir chansartad. Man 
kan efterlikna en situation där sand och grus i en vägkurva ger farligt låg friktion för en mc. 
Om man vet att liknande situationer uppkommer utan föregående varning ute på en vanlig 
landsbygdsväg kan man anse att en avsevärd olycksrisk föreligger. Därför utgör den här typen 
av argumentation ett ”hyggligt bevis” för att man har kunskap om hur det förhåller sig i 
mikroskalan.  Med full kunskap om tillståndet ute på vägen skulle man i det ideala fallet 
kunna åtgärda problemet eller sätta ut varning innan en olycka uppkommer. Det finns idag 
även en modell framtagen för att utifrån tvär- och längsprofil beräkna var vattenpölar 
uppkommer.  
 
Förståelsen av risker på olika vägytor her emellertid försvårats av att det sedan minst 10 år 
tillbaka har det funnits rätt säkra resultat som avser risker knutna till bättre och sämre 
beläggningar från studier på makronivåskala som pekat åt ett annat håll än iakttagelser på 
mikronivå.  Med makronivåskala menas då att man delat in vägnätet i två klasser. En klass 
med bättre vägytestandard och en klass med sämre. ( TOVE-studien ).  Det här är svårhanter- 
ligt för det uppkommer då två helt skilda bedömningar i frågor om effekter av en sämre 
beläggning. Och de idag använda måtten, IRI, resp spårdjup har hittills presenterats som 
medelvärde för en sträcka på oftast 20m. Detta innebär då att en lokal ojämnhet, som kanske 
berör 1-5 m av vägen fördelas ut på alla 20 m. Eftersom det här är ett metodproblem som inte 
är så ovanligt vill jag ägna det en rätt utförlig genomgång. 
 
I formuleringen ovan står ”utan föregående varning” och det är det här som kanske är det 
viktigaste för att förstå vad som händer.  Om någon form av varning ges om vad som är på 
gång så kan man helt eller delvis eliminera den olycksrisk som föreligger. Man kompenserar 
på något sätt och kan konstanthålla risken.  Och den kanske bästa varningen av alla är om 
vägen redan före den stora ojämnheten har nästan lika stora ojämnheter eller är allmänt spårig, 
sprucken och knixig.  Eller om det sätts ut en varningsskylt. 
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En väg som har en allmänt sett dålig vägyta på långa sträckor kommer att medföra sänkt 
komfort, ökad uppmärksamhet ägnas körningen, man varierar hastigheten och man somnar 
inte lika lätt. Detta förklarar resultaten på ”makronivå” som säger att räknat över hela året 
har gruppen vägar med dålig vägyta totalt sett färre olyckor än en likadan grupp med bra 
vägyta.  Rattrörelserna har vid simulatorförsök på VTI visats vara större vid spårig väg och 
detta pekar mot en mer aktiv körning. 
   
Om friktionen på vägen ”utan föregående varning” minskar till hälften genom så kallad 
asfaltblödning kommer många att drabbas av problem. Och det räcker om en av 1000 bilister 
låter lura sig för att man ska få en situation med ett par olyckor på någon timme. 
 
Vissa frågeställningar som kommer upp inom väghållningen, exempelvis vad ett viltstängsel 
betyder för olycksrisken, är ofta så pass enkla att det endast behövs ett par års erfarenheter för 
att man ska ha ett hyggligt grepp om storleken av effekten. Kanske har detta lett till att man 
underskattar de metodproblem som föreligger då man ger sig på ett riktigt besvärligt område. 
Exempelvis området med effekter av drift- och underhållsåtgärder. För man måste nog ofta 
inse att effekter av störningar till följd av vägstandardskillnader, väderpåverkan eller ändrad 
rapporteringsgrad av olyckor ofta kan vara större än den effekt man vill mäta.  En iakttagelse 
är ju enligt ovan att färre cyklister skadas under dagar med nederbörd. Helt enkelt för att man 
avstår att cykla då det regnar. Att jämföra risker på torr och våt vägbana förutsätter i första 
hand konstant exponering. Och den är inte helt konstant. 
 
 
5. Iakttagelser som behöver en förklaring: 
 
Avsnitt 5-7 är rapportens viktigaste del och här sammanfattas det som benämns säkra 
iakttagelser, tentativ teoribildning och en mätbar förutsägelse 
 
Nedan räknas det upp fyra påståenden som rör slitna beläggningar som alla är ”sanna” men 
där påstående nr 4 nedan kan tyckas strida mot de 3 övriga och där man därför är i behov av 
en förklaring:    
 
   1. Olyckor till följd av vattenplaning är en reell risk som allmänt anses höra ihop med 
spårig väg.  Ett uttag från Vägverkets databaser pekar mot att ca 80 singelolyckor, inkl sådana 
med egendomsskada, inträffar varje år till följd av vattenplaning, och att denna omständighet 
är vanligast på vägar med allmänt sett hög vägytestandard och höga hastigheter. Polisen har 
på olycksblanketten angett ”vattenplaning”. Felaktig dosering och dåligt tvärfall på vägen kan 
förvärra inverkan av spår. Spår djupare än 8 mm och tvärfall < 1,8 medför en avsevärt förhöjd 
risk för vattenplaning. ( VTI meddelande 909 från 2002. Ihs med flera). 
 
   2. Olyckor uppkommer där man har stora ojämnheter i form av gropar och gupp till följd 
av exempelvis skador i beläggningen eller tjällyftning. Ett uttag från Vägverkets databaser 
(VITS)  pekar mot 30 fall per år där polisen noterat ”grop, gupp” och oftast är detta på 
länsväg med allmänt sett låg vägytestandard.   
 
Tittar man i 1997 år uppgifter i VITS hittar man på samma plats under ett dygn på en primär 
länsväg med 70 km/h 3 st polisrapporterade olyckor som är mycket snarlika. Ingen med 
personskada.  Man har åkt ned med ett fram- och ett bakhjul i en stor vattenfylld grop. Bilen 
har fått skadade fälgar och punktering av vassa asfaltkanter. Skadorna på hjul/däck är så pass 
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omfattande att man blir kvar på platsen. De som kört i groparna med något lägre fart har 
naturligtvis sluppit punktering och därför fortsatt färden utan att ringa till polisen eller 
väghållaren. 
 
Ser man till de som kör MC så är de mer utsatta för olycksrisk till följd av vägytedefekter och 
det inträffar varje år ett tiotal olyckor till följd av ”gupp/grop” och dessa leder till omkull- 
körning med personskada. Samtidigt ser man i Vägverkets egna data att löst grus och 
oljespill på vägen förekommer i tre gånger så många olyckor per år och således är ett minst 
lika stort problem. 
 
Husvagnar kommer i svängning av nivåskillnader tvärs vägen. Källa Johan Lang, Stev. 
 
På motorväg på E18 vid Arboga inträffar kring 11 juni 2004 flera avkörningar med svår följd 
( dödliga ) till följd av en långt utsträckt men relativt djup sättning. Fjädringen bottnar om 
man kommer fort säger de som färdas ofta  på sträckan.  Källa: Aftonbladet. Min bedömning 
är att detta är att se som fakta om hur en ojämnhet ger olyckor  på väg med hög standard och 
långväga trafik med ett högt hastighetsanspråk. 
 
På vägar med lokal trafik och låg geometrisk standard är stora ojämnheter, spår och sprickor 
inga stora problem sett till olycksrisk.  Komforten är däremot mycket låg och skador uppstår 
ofta på bilen. Vissa kör på fel sida vägen för att komma förbi de värsta ojämnheterna.  
(Examensarbete år 2000. Luleå Högskola. Persson.) 
 
   3. Olyckor uppkommer med mc/moped/cykel där man har ojämnheter i form av stora 
sprickor, vågor/tvättbräde eller stora potthål. (Egen iakttagelse.) 
 
   4. Emellertid gäller att när man i ett makroperspektiv bildar grupper av vägar med bättre och 
sämre beläggningar och undersöker effekten av mer slitna beläggningar finner man att ju 
äldre och sämre beläggningen är dessto lägre blir risken räknat över hela året. Under dagar 
med nederbörd är dock de dåliga beläggningarna sämre ur säkerhetssynpunkt. (Samnordiska 
TOVE studien 1989, Schandersson VTI) 
 
På grund av de stora metodologiska problem som är förknippade med studier i 
makroperspektiv av förhållanden av denna typ är det svårt att påstå att iakttagelse nr 4 ska ses 
ett säkert ”faktum”. Det är inte heller helt lätt att finna flera oberoende evidens som talar för 
att det är en säker sanning.  Men man bör vara öppen för att en lägre ytstandard påverkar 
framförandet av fordonet. Simulatorstudie vid VTI som visar större rattrörelser på spårig väg 
styrker detta påstående. VTI Meddelande 940. 
 
6. Förklaring (tentativ teori) 
 
Följande satser bildar då en förklaring till det man hittills sett. Detta benämns också en 
”tentativ” teoribildning kring inverkan av sämre vägytestandard. 
 
Vid tilltagande skador på vägytan såsom ojämnheter, spårbildning och sprickor uppkommer 
såväl positiva som negativa trafiksäkerhetseffekter. Det är rimligt att tro att den positiva 
effekten uppkommer som ett resultat av sänkt komfort, skakningar och buller och att den ger 
sig till känna genom att föraren aktivt söker bästa sidoläge/körspår på vägen och något sänker 
hastigheten. Den här effekten är generellt verkande över hela det skadade vägnätet och 
påverkar allt trafikarbete.   
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De negativa effekterna som uppkommer genom brister i vägytestandard är oftast lokala i 
rummet och kortvariga i tid. Det kan till exempel hänga samman med att man i vissa kritiska 
situationer erhåller sämre väggrepp/friktion än vad man förväntat sig. Stora ojämnheter eller 
potthål innebär i de fall dessa uppträder på väg med hög trafik att många bromsar in hårt då 
man upptäcker vägyteskadan och i en kö är det då lätt att bli påkörd av bakomvarande.  
 
Lokalt längs vägen uppkommer situationer som ställer stora krav på friktion.  Nedan nämns 
några exempel : 
 
 -Kurva med radie < 400 m på väg med 90/110  km/h 
 -Skarp radie i en avfartsramp i en trafikplats. 
 -Sträckan omedelbart före en trafiksignal i gatumiljö 
 -Sträckan omedelbart före ingång i en cirkulationsplats. 
 -Sträckan före en GC –signal eller markerat övergångsställe. 
 -Övergång från bank till skärning eller övergång  till bro. 
 
De trafikanter som exponeras för risker i dessa situationer utsätts för en ökad risk om 
ojämnheter förkommer.  Vid nederbörd eller rimfrostbildning förvärras situationen och man 
kan lätt nå så låg friktion att en olycka inträffar. 
  
Spårbildning på ovan nämnda platser i vägnätet behöver inte påverka längden av broms- 
sträckan i samma grad som ojämnheter. Det känns rimligt att tro att spårbildning och 
spårbildning i kombination med för litet tvärfall, felaktig dosering eller vertikal lutning och 
samtidig skevningsövergång lokalt leder till att vid nederbörd mycket vatten samlas i körfältet 
och att detta i miljöer med hög hastighet leder till vattenplaningsolyckor. Vid broar, som ju 
oftast ligger lågt, kan vatten samlas nära övergången till bro. 
 
Ovanstående kan också uttryckas som att kombinationen av olika vägytetillstånd samt vissa 
väggeometriska förutsättningar (kurvor, backkrön osv.) gör att riskerna ökar väldigt snabbt. 
 
Uppkommer på en väg ojämnheter större än ca 5 - 8 cm, till exempel genom trumslag eller 
tjällyftning innebär det att fjädringen kan slå i botten och instabilitet uppkommer hos 
fordonet. Vid ojämnheter eller potthål så stora att punktering kan uppkomma, kommer många 
att bromsa in hårt och en kökrock uppkommer lätt om det är på en större väg. Tjällyftningar 
liksom stora potthål är också lokala och oftast kortvariga och väghållaren sätter ofta ut 
varningsmärke. 
 
Vägytedefekter, liksom löst grus, tappade föremål, oljespill eller lera på en asfaltyta är alltid 
ett större problem för de som kör mc, moped eller cykel. En ojämn vägyta med ett vågmönster 
i slutet av en nedförsbacke utgör en stor fara för en cyklist eftersom han både får svårt att 
styra och att bromsa. Sprickor där ett cykelhjul kan fastna leder direkt till en omkullkörning. 
 
7. Kontrollerbar förutsägelse 
 
Eftersom detta  är ett metodologiskt arbete bör man i enlighet med Karl Poppers filosofi ange 
vilka framtida nya fakta som skulle innebära att man anser sin förklaring motbevisad. Här 
används då teorin till att göra en förutsägelse som kan kontrolleras. Detta är ofta det svåraste 
då det innebär teorins ”konfrontationen” med en framtida verklighet.  
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En kontrollerbar förutsägelse kan uttryckas på följande sätt: 
 
Betrakta en väg med 90/110 km/h och med medelgod beläggning och jämnt utspridda 
ojämnheter som ger ett IRI-mått  i storlek 2-3. IRI = 2 innebär knappt märkbara ojämnheter. 
Efter en lång raksträcka kommer en kurva med radie 200-400 m. Mitt i kurvan har man lagt 
om en vägtrumma och efterföljande vinter uppkommer ojämna tjällyftningar med höjd 
(amplitud) 50-80 mm och våglängd  2-4  m.  Ser man till bilister som inte vet om denna 
vägytedefekt kommer minst en på 1000 att få alltför låg friktion i denna punkt för att kunna 
köra säkert.  Kan inte detta iakttagas genom kraftig inbromsning / sladdtendens / avåkning / 
upphinnadeolycka om kö föreligger så är den här teoribildningen motbevisad. Beteenden 
filmas lämpligen eller så byggs ett försök upp i körsimulator. 
 
  
Förankring 
Teoribildningen har presenterats för närmast berörda på Vägverket i Borlänge och för Kent 
Sjölinder V-Väst. Dessutom vid teknikchefsmöte i Borlänge i april 2002. Dessutom vid ett 
särskilt så kallat KU-FOKUS 17 juni 2002 i Pylonen. Vidare har det presenterats vid VTI 
Transportforum i jan 2003. De synpunkter som kommit fram har inarbetats.   
 
 
8. Hur går man vidare 
 
 För att pröva styrkan av dessa förklaringar kan man gå ut på vägnätet och leta upp platser 
som har en vägyta som har: 
  
-ojämnheter, spår som är jämnt utspridda över en sträcka på kanske 5- 10 km. 
- lokalt någon stor defekt som kan förväntas påverka den bilist negativt som inte redan känner 
till den sen tidigare och därför är försiktig. 
- på testbana bygga upp vägytedefekter som inte på förhand är kända av de som sen får till 
uppgift att köra en viss rundbana i ”forcerat tempo”. För man ska ju komma ihåg att den som 
kör mycket sakta knappast riskerar vare sig vattenplaning eller att ”hoppa” av vägen efter ett 
gupp.  
-fortsatta studier i körsimulator. Hittills har prövats at simulera spårig väg och det 
framkommer då att detta ger ökade rattrörelser.  
 
Här uppkommer ett etiskt problem i det fall man ute på vägnätet iakttar ojämnheter som 
innebär risker. Man kanske snarast bör varna för riskerna och samtidigt kan man då inte 
längre utföra beteendestudier.   
 
 
9. Jämförelse med modell i Effektsamband 2000 
  
Man kan göra en jämförelse med den här tentativa teorin och modellen enligt handledning 
”Drift och underhåll” sid 35.  Hela optimeringsmodellen är till för att räkna fram nyttan av en 
beläggningsåtgärd inom det normala området för spår och ojämnheter.  För att ge modellen en 
robusthet har ökat medelspårdjup inom intervallet 10-20 mm ansetts öka på olycksrisken.  
Ökade ojämnheter tillmäts ingen olycksriskpåverkan. Vid jämförelse av den riskfunktion som 
valts och den tentativa teoribildningen får man en överskattning av TS –effekten av att 
åtgärda vägar med likartat spårdjup över långa sträckor. Den tentativa teorin säger istället att 
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man ska leta reda på platser med höga hastigheter och där det genom speciella betingelser 
samlas mycket vatten.   
 
Man ska också ha i minnet att när vägojämnheter börjar överstiga ca 3-8 cm på en belagd väg 
brukar väghållaren sätta ut varningsskylt för att därigenom uppmärksamma bilisterna på faran 
för kraftig påverkan av fordonet. Därigenom samt genom att de som dagligen kör samma väg 
lär sig att sänka farten undviks förmodligen en hel del av de olyckor som eljest skulle inträffa. 
 
Från avdelning Stev har nämnts att i praktiken används inte den modell som beskrivs i 
effektsamband 2000 då den inte är tillräckligt väl förankrad i organisationen. 
 
10. Några verkliga fall  
 
Under det här arbetets gång har man då och då stött på exempel där man längre fram från 
djupstudiematerialet skulle kunna gå vidare och ta fram mer fakta kring olyckan 
 
Vattenplaningsolyckor 
 
Djupstudier finns endast för dödsolyckor efter 1997. Någon systematisk sökning för att hitta 
vattenplaningsolyckor har inte gjorts men några fall har hittats och refereras kort nedan: 
 
1997, nr 251.  Ledbuss kör väg 274 i B-län med 90 km/h i kraftigt regn. Upptäcker sent 
passagerare vid hållplats och bromsar hårt och får vattenplaning och tapperkontrollen. Dålig 
vattenavrinning anges som orsak. 
 
1998, nr 275 , H-län , E22 , 110 km/h. Frontalkrock med 3 bilar inblandade i kraftigt regn. 
Vattenfyllda spår med djup 5-11 mm.  IRI är 1-2 på platsen. 
 
1998, nr 274.  E4 Stockholms län, Motorväg 110 km/h. Kraftigt regn. Personen kör in i räcke. 
Vattenfylla spår 6-11 mm och IRI 1-2,5 på platsen. 
 
2002 nr 132.  E6 Halland motorväg 110 km/h. Singelolycka i backe. Kraftigt regn och vatten 

rinner längs vägen. 
 
 
Ojämnhet på E18 vid Arboga omkring 11 juni 2004.  
 
I början av juni 2004 uppkommer en lång och tämligen djup skålformad ojämnhet på 
motorvägen vid Arboga. Troligen en sättning i vägkroppen. Minst en dödsolycka uppkommer. 
De som dagligen kör där säger att fjädringen bottnar om man har en viss fart. Uppenbart är att 
denna ojämnhet är en trafikfara. Bild på framsidan. 
 
Ojämnhet på grusväg 
 
Ytterligare ett verkligt fall som jag själv mätt in. På väg W 558 mellan Norhyttan och 
Lindesnäs finns en skarp kurva med radie 30-40 m och där man lämpligen kör i 40-45 km/h. I 
innerkurvan har denna vinter uppkommit en ojämnhet som är skålformad med djup 80 mm 
och skålens längd är 4 m. Vägen har ÅDT ca 50 och grusbelag. 
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Som jag ser det är man nära ett läge när man skulle sätta ut varning. Men det görs inte på den 
vägen då man hittar fler likadana gupp i närheten. Men går man in i kurvan med ca 50 km/h 
så uppkommer ett kraftigt hopp hos fordonet.  Om detta förkom i en kurva med radie 100, 
200, 300 eller 400 m så tror jag fortfarande att detta innebär en avsevärd risk som snabbt bör 
rättas till.  
 
Kanthäng 
 
Om en väg går på bank är det inte ovanligt att det kan uppkommer lokala sättningar som 
medför att kanten hänger ned. Finns vägräcke på platsen ser man tydligt hur räcket kommer 
att luta utåt. I kombination med viss vägbredd och geometri kan detta anses utgöra en 
avsevärd risk och man bör sätta varning eller rätta till det. 
 
På riksväg 50 mellan norra och södra infartern till Kopparberg, T län, uppkom ett lokalt 
kanthäng vintern 2002/03. Sektionen är ca 8m och vägen var rak och lämpad för omkörning. 
Varningsskylt sattes upp och det var som jag ser det befogat. Senare jämnades vägytan ut. 
 
På riksväg 70 i W län, en km före avfart Gagnefs kyrka uppkom ett avsevärt kanthäng på 
vägrenen under 2002. Sektion är här ca 12 m och i stort hela vägrenen i innerkurva hängde 
ner. Om ett fordon kör på vägren för att släppa om ett annat uppkom avsevärda krängningar. 
Ingen varning sattes upp. Som jag ser det var dock risken avsevärt mindre än den som nämns 
vid riksväg 50, främst genom att här berördes bara vägrenen. Idag är sträckan åtgärdad 
 
 
------------------------------- 
 
Ett tack för stöd och hjälp i detta besvärliga ämne riktas till följande personer vid Vägverket: 
 
Johan Granlund 
Gösta Forsman 
Hans Wirstam 
Johan Lang 
Leif Pettersson 
Jaro Potocek 
Leif Fäldner 
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     BILAGA 1 
 
Allmänt om risk på våt vägbana sommartid och frekvens vattenplaning 
 
Hur farligt är det egentligen med vatten på vägen till följd av regn? För om det låter sig 
bevisas att regn på en bar väg leder till fler olyckor finns det en möjlighet att problemet med 
dålig friktion och vattenplaning är underskattat.  Vi vet ju inte om det alltid kommer fram som 
en ”omständighet” i polisrapporten att vattenplaning skett. Om det däremot är så att våt 
vägbana har färre olyckor än torr vägbana minskar naturligtvis den möjliga potentialen att 
förbättra. 
 
Dåligt väder liksom mörker är faktorer som man aldrig kan räkna med att slippa undan. Om 
det emellertid visar sig att dessa förhållanden leder till en högre risk för singelolyckor kan 
man dock istället för att ta bort risken minska konsekvensen av olycka vid en avåkning. 
 
I den samnordiska MBAT-studien ( Fridström, Ifver et al, Explaining the variation in accident 
counts) kom man fram till att en extra dag per månad med regn innebar ett ökat antal 
personskadolyckor på månadsbasis med  0,3- 1,2 proc. I VTI meddelande 909 visas också att 
faktorn a vid linjär regression ( 7.1.2) ökar med ökad mängd nederbörd. Alltså talar detta för 
att risken ökar med mängden nederbörd. Något på sommaren men tydligt på vintern. 
 
 Det är förhållandevis lätt att isolera faktorn nederbörd och därför finns i bilaga nedan ett 
siffermaterial om singelolyckor i Väst- och Mellansverige under perioder på sommaren med 
torrt väder och under lika långa perioder samma månad med i stort regn varje dag,  T ex ser 
man att september 1999 tydligt är delad på mitten av bra resp. dåligt väder. 
 
I ett första skede väljs att se hur singelolyckor påverkas. Här finner man att en dag med regn 
har i snitt ca 20 proc fler olyckor än en dag med bra väder. Materialet innehåller ca 150 
singelolyckor under 29 dagar med torrt väder på sommarhalvåret och ca 180 singelolyckor 
under lika många dagar med nederbörd. Urvalet är så gjort att trafikarbetet med bilar ska vara 
detsamma i de 2 grupperna. Man ser emellertid att även under dagar med nederbörd sker de 
flesta olyckorna på en torr väg.  Vägen har alltså torkat upp mellan regnskurarna.  
 
Man ser att upphinnadeolyckor också blir fler men att antal påkörda cyklister minskar under 
dagar med nederbörd. Se sid 21 och 22. 
 
Om man i detta siffermaterial lägger till en dag med regn till de 29 som studerats innebär det 
att man ökar med en olycka på en bas som är 150-180.  1/ 150 är 0,7 proc sett på månadsbasis 
så det stämmer helt och hållet med MBAT-studien enligt referens 4.  
 
När man bedömer inverkan av våt vägbana kan det också ha ett intresse att se om också andra 
och mer ovanliga konflikttyper påverkas mer av detta än andra.  Den sämre friktionen som 
uppkommer vid våt vägbana kan ju väntas påverka de olyckstyper mest där friktion är en 
avgörande faktor i förloppen före krasch.  Ett större material avseende hela statlig vägnätet 
under 3 somrar ligger till grund för en enkel analys nedan. 
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Tabell 1. Andel % av olyckor under perioden 1 april till 30 september 
resp år som inträffat på våt 
vägbana. 

     
År Singel Möte Omkörn

. 
Upph
.  

Avsv Kors, MF/ MF/ Varia Vilt Sum

     Cykl Fotg
1997 16 10 14 20 12 16 7 8 10 12 13 
1998 25 23 21 29 23 27 14 19 21 19 21 
1999 19 17 17 22 14 18 11 17 13 15 16 

     
Antal olyckor på vått väglag uppgick till 2557, 4502,3418 resp år. 
 
Man finner då i tabellen ovan att upphinndeolyckor relativt sett oftast förekommer samtidigt 
med våt vägbana. Därnäst följer singel- och korsande kursolyckor. 
 
Den olyckstyp som däremot mest förknippas med torr vägbana sommartid är olyckor mellan 
motorfordon och cyklist. Detta kan naturligtvis vara orsakat av att cyklister oftast undviker att 
cyklas vid regnigt väder. 
 
Varför sker då fler singelolyckor och upphinnadeolyckor då det är våt vägbana till följd av 
nederbörd sommartid.? Vattenplaning är ju enligt polisen noteringar inte så vanligt. Ja kanske 
beror det på en allmänt lägre friktionsnivå vid våt vägbana.  Vått väglag hänger förstås också 
samman med mulet väder/ regn  vilket i sig kan innebära sämre sikt men samtidigt slipper 
man bländning och annat som kan förkomma vid starkt solljus.  
 
 
Slutsats :  Det  får sammantaget anses tämligen säkert ”bevisat” att regn på en väg innebär 
ökade risker jämfört med torr vägbana.  Mest påverkas antalet upphinnandeolyckor enligt 
denna lilla analys. Upphinnandeolyckan är en konflikt typisk för trängsel och oväntat stopp i 
en kö. Att man ofta kör på framförvarande vid våt vägbana  beror rimligen på att man får 
ökade bromsstäckor. Skillnaden mellan bra och dåligt väglag på sommaren är dock inte på 
långt när så stor som skillnaden mellan bra och dåligt väglag på vintern då snöfall finns med i 
bilden. 
 
Att regn ger fler olyckor kan dels bero på vattenplaning, dels på allmänt sett lägre friktion. 
En grov sträv beläggning skulle kunna ha fördelar framför en alltför slät beläggning 
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 Vattenplaning och andra omständigheter vid singelolyckor 
 
Vid registrering av en trafikolycka i VITS noterar man om det förkommit någon omständighet 
som kan ha haft betydelse för olyckans uppkomst eller vidare förlopp.  Exempelvis kan det ha 
varit lerspill eller löst grus på asfalten som orsakat olyckan eller så kan fordonsbrand ha 
förvärrat konsekvensen. 
 
I en tabell på nästa sida redovisas alla omständigheter vid singeolyckor 1997 –1999. Totalt 
omfattar materialet 19000 olyckor på belagd väg.  Tabellen är uppdelad efter europaväg, övrig 
riksväg, primär länsväg och så vidare för att spegla olika standard och hastighetsnivå på 
vägarna. 
 
Man kan då se att vissa omständigheter som ”punktering” och ”vattenplaning” förekommer 
relativt sett oftare på de bästa vägarna. Omständigheterna ”löst grus” och ”lerspill” 
förkommer däremot oftare på de sämsta vägarna. Detta förefaller helt rimligt. 
 
Att vattenplaning förkommer där standarden är som högst kan verka något förvånande. Det 
pekar dock mot att det är faktorer som långväga resor och hög hastighet som kan förklara den 
ökade risken.  På en väg med i övrigt låg standard och lokal trafik kan det tänkas att man 
vänjer sig vid ett körsätt som gör att man fullt ut kompenserar för dålig vägytestandard. 
 
På belagda tertiära länsvägar samvarierar låg vägytestandard med låg standard vad gäller 
bredd, linjeföring och sidområdets utformning. Den låga geometriska standarden innebär att 
körningen blir omväxlande och att hastighet och val av körspår längs vägen blir styrt av 
förkommande radier i kurvor och på backkrön.  När körningen är av den typen är det 
förmodligen inte svårt att samtidigt kompensera på olika sätt till följd av att också 
vägytestandarden är låg och ofta också varierande till följd av svagheter i konstruktionen. 
 
Den motsatta situationen uppkommer på en väg med hög standard där vägytan är jämn men 
där det till exempel genom en kombination av vertikal lutning , skevningsövergång och 
tvärfall samlas mycket vatten på vägen. 
 
När man efter en stunds körning på motorväg svänger av till höger in på en ramp kan också 
mer vatten finnas på delar av rampen än man väntat och är då farten hög uppkomer lätt en 
singelolycka.  
 
Se vidare tabell nästa sida.
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 Tabell 2.     Omständigheter vid singelolyckor på statlig belagd väg 1997-99  
   Uppdelning efter vägkategori     
  Gul rad anger totala antalet singelolyckor.    
         
   Vägkategori            
   Europa- Övrig Primär Sekundär Tertiär Summa  
   väg riksväg länsväg länsväg Länsväg    
         
 Olycksbas 6025 4498 3336 3778 1188 18852  
         
 Tappar last 41 26 20 3   90  
 För hög last 9 9 13 11 3 45  
 Punktering 163 73 48 26 4 315  
 Tappat släp 73 43 27 16 2 161  
 Tappat hjul 18 12 6 4 1 41  
 Motorfel 1 1    2  
 Saknar broms 7 11 9 4 3 34  
         
 Farligt gods 7 1 2 1   11  
 Militärford. 15 14 10 5 1 45  
 Utryckning 3 3 3 3 1 13  
 Fordonsbrand 28 21 15 17 11 92  
 Övr fordomst 137 64 42 33 14 291  
         
 Vägarb.förem 55 14 6 3 1 79  
 Gropar, gupp 15 16 20 25 9 85  
 Snösträng 27 11 10 11 1 60  
 Spårigt 5 7 9 12 2 35  
 Vattenplan.1) 114 71 37 11 1 235  
 Hal asfalt 10 11 4 8 4 37  
 Oljespill 20 7 10 10 3 50  
 Lerspill    5 2 7  
 Löst grus 9 18 16 57 34 134  
         
 Föremål 7 4       11  
 Kraftig vind 48 25 12 10 3 98  
 Snörök 6 3  2  11  
 Snövall 3 9 4 4  20  
 Bländning 51 69 37 35 9 201  
 Smitning 392 336 249 482 171 1637  
 Somnat 2) 303 168 75 50 8 604  
 Misst drogp. 322 318 362 470 181 1655  
 Insjuknat 3) 67 86 41 65 15 276  
 Skymd sikt 4 6 3 2   15  
         

1) Hög relativ frekvens vid hög vägstandard. 
2) Dito 1. 
3) Frekvens oberoende av vägstandarden. 
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Regn på vägen. Redovisat olycksdata dag för dag 
 
Nedan redovisas ett siffermaterial som helt stöder MBAT- studien ( Friedström 1989) 
Tabell 3 del 1 visar 15 dagar i september med torrt väder, Tabell 3 del 4 visar de15 övriga 
dagarna i september samma år med övervägande regnigt väder. Tabell 2 och 5 visar på samma 
sätt en annan period samma år.  Tabell 3 och 6  två andra perioder.  Totalt har man då 29 dar 
med bra väder och 29 dar med regnigt väder.  Genom urvalet bedöms att trafikexponeringen 
vid bra resp dåligt väder är densamma. 
         
         
 Tabell 3 : En jämförelse för länen E,F, O-U av antal singeolyckor per dag  
 under vissa perioder med torrt väder och vissa perioder med regnigt väder   
 Dessutom redovisas väglag vid olyckan      
 SMHI vid Säve; Malmslätt och Karlstad har använts för att bedöma nederbörden, 
         
1. Torrt Datum          Torrt         Vått            Övr          Sum Medel/ dag   
 19990901 3     3     
 19990902 2    2     
 19990903 3   3     
 19990904 5  1 6     
 19990905 7   7     
 19990906 3   3     
 19990907 3   3     
 19990908 1   1     
 19990909 2   2     
 19990910 2   2     
 19990911 8   8     
 19990912 4   4     
 19990913 3  1 4     
 19990914 5   5     
 19990915 4 2   6     
  55 2 2 59 3,93   
         
2. Torrt 19990501 4 2   6    
 19990502 8   8    
 19990503 4   4    
 19990504 4  2 6    
 19990505 3   3    
 19990506 4   4    
 19990507 5   5    
  32 2 2 36 5,14   
         
         
3. Torrt 19990706 5 1   6    
 19990707 4  1 5   1
 19990708 6   6    
 19990709 8   8    
 19990710 11   11    
 19990711 8   8    
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 19990712 6     6    
  48 1 1 50 7,17   
         
 Summa 135 5 5 145 5   
         
4. Regn 19990916 2 3   5    
 19990917 3 3  6    
 19990918 3 3 1 7    
 19990919 4 2  6    
 19990920 4 2  6    
 19990921 5   5    
 19990922 1 4  5    
 19990923 5 1  6    
 19990924 1 6  7    
 19990925  3 1 4    
 19990926 2 3 1 6    
 19990927 2 3 1 6    
 19990928 2 2  4    
 19990929 2 2  4    
 19990930 1 2   3    
  37 39 4 80 5,33   
         
5. Regn 19990508 7     7    
 19990509 4 2 1 7    
 19990510 3 3  6    
 19990511 2 7  9    
 19990512 5 1 1 7    
 19990513 4 3  7    
 19990514 4 5  9    
  29 21 2 52 7,42   
         
6. Regn 19990629 2 1   3    
 19990630 3 5  8    
 19990701 9   9    
 19990702 2   2    
 19990703 10   10    
 19990704 6 2  8    
 19990705 3 5   8    
  35 13 0 48 6,82   
         
 summa 101 73 6 180 6,2   
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Tabell 4. Motsvarande jämförelse av 29 torra dygn med 29 regniga men med uppdelning 
 på alla olyckstyper. Samma län och urval som i tabell ovan.    
             

  Singel Möte Omk Upph Avsv. Kors.k MF-C/M MF-F Varia Sum 1 Vilt Sum 2 
Torra dygn 145 47 36 32 41 62 14 4 56 437 864 1301 

               
Regniga 180 40 39 52 38 43 6 4 57 459 1098 1557 

               
Ökning +     +   - -     5% + + 

 
 
Den här tabellen visar också att upphinnande- och singelolyckor är vanliga på vått väglag. 
Mf –Cykl/Mop är däremot ovanliga. Här ökar dessutom vilt vilket inte stämmer med den 
större analysen av ett 3 årsmaterial.  
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    BILAGA 2 
 
Karl Popper (1902-1994) i urval. De bästa citaten. 
 
Demarkationsproblemet  - Att skilja vetenskap från pseudovetenskap 
 
Från Karl Poppers självbiografi hämtas ett antal citat som är typiska för hans  
sätt att se på vetenskapliga framsteg. 
 
 
 
A. En äldre teori ersätts med en ny och mer innehållsrik teori. 
 
Det allmänna antagandet om sanningen i Newtons teori var naturligtvis resultatet av dess 
otroliga framgång, som kulminerade i upptäckten av planeten Neptunus. Framgången var så 
imponerande därför att Newton teori gång på gång korrigerade det empiriska materialet som 
den ville förklara. Men trots detta hade Einstein lyckats framställa ett verkligt alternativ, och 
som det föreföll, en bättre teori. 
.. 
Det Einstein själv betraktade som ett av huvudargumenten till förmån för sin teori var att den 
gav Newtons teori som en god approximation.  Men Einstein betrakade trots detta sin teori 
som ett steg på vägen mot en än mer generell teori. Och tillade ” Ingen fysikalisk teori kan 
röna ett bättre öde än att peka framåt mot en mer fullständig teori, i vilken den lever vidare 
som ett gränsfall.” 
 
Men vad som mest imponerade var Einsteins egen klara utsaga att han skulle betrakta sin teori 
som ohållbar om den inte stod sig för vissa test. ”Om spektrallinjernas rödförskjutning på 
grund av gravitationspotentialen inte skulle existera så vore den allmänna relativitetsteorin 
ohållbar.”  
 
Här fanns en attityd som fullständigt skilde sig från den dogmatiska attityd som intogs av 
Marx, Freud, Adler och i än högre grad av deras efterföljare. 
 
Detta, kände jag skriver KP, var den sanna vetenskapliga attityden. Den var fullständigt skild 
från den dogmatiska attityd som ständigt hävdade att finna ”verifikationer” av sina 
favoritteorier.  Jag kom alltså, mot slutet av 1919, till slutsatsen att den vetenskpliga attityden 
var den kritiska attityden, som inte sökte efter verifikation utan efter kritiska test; test som 
kunde vederlägga den prövade teorin trots att de aldrig kunde fastställa dess sanning, 
 
 
B. Kännetecken på vetenskaplig teori. 

 
Jag utvecklade ytterligare mina ideer om avgränsningen mellan vetenskapliga teorier  
(som Einsteins) och pseudovetenskapliga teorier ( som Marx, Freud och Adlers). Det som 
gjorde en teori eller en utsaga vetenskaplig var dess förmåga att utdöma, eller utesluta 
förekomsten av vissa möjliga händelser. Alltså ju mer en teori förbjuder dessto mer säger de 
oss. 
 

 23



-Om någon framlade en vetenskaplig teori borde han som Einstein besvara frågan ” Under 
vilka förhållanden skulle jag medge att min teori är ohållbar. Vilka tänkbara fakta skulle jag 
godta som vederläggningar, eller falsifikationer, av min teori.”? 
 
 
 
C. Dogmatisk fas föregår den kritiska fasen. 
 
Även om teorin om en dogmatisk fas är alltför enkel är det sant att det inte kan förekomma 
någon kritisk fas utan en föregående dogmatisk fas, en fas under vilken någonting- en 
förväntan, en beteeendemässig regelbundenhet – bildas så att felelimineringen kan börja 
bearbeta den. 
.. 
Det fick mig också att inse att det inte finns något sådant som en fördomsfri iakttagelse. All 
observation är en aktivitet med ett syfte ( att finna, eller att kontrollera någon regelbundenhet 
som man åtminstone vagt kan gissa sig till), en aktivitet som är styrd av problem och 
förväntningssammanhang. Erfarenhet är resultatet av organismens aktiva utforskande,  av 
sökandet efter regelbundenheter eller oföränderligheter.   
 
 
D. Teorier förblir hypoteser om de inte är falsifierade 
 
Falsifieringen eller vederläggningen av teorier genom falsifiering eller vederläggning av deras 
deduktiva konsekvenser var helt klart en deduktiv slutledning.  Denna uppfattning innebar att 
vetenskapliga teorier alltid förblir hypoteser eller gissningar, om de inte är falsifierade.  
Därigenom klarnade hela problemet med det vetenskapliga metoden och med det problemet 
om vetenskapligt framåtskridande. Framåtskridande bestod i att röra sig i riktning mot teorier 
som säger oss mer och mer- teorier med större innehåll. Men ju mer en teori säger desto mer 
utesluter den eller förbjuder och desto större är möjligheten att falsifiera den. Så en teori med 
större innehåll är en teori som kan testas hårdare. Vetenskpligt framåtskridande bestod inte i 
ackumulation av observationer utan i kullkastandet av mindre goda teorier och utbyte av dem 
mot bättre. 
 
 
 
E.  Sök en tentativ teori som steg 1 i problemlösning 
 
Alla vetenskapliga diskussioner bör börja med ett problem (P1), för vilket vi bör framlägga 
någon sorts provisorisk lösning – en tentativ teori (TT). Denna teori kritiseras därefter i ett 
försök till feleliminering ( EE ). Och liksom i dialektikens fall med tes-antites –syntes förnyar 
denna process sig själv. Teorin och dess kritiska revision ger upphov till ett nytt problem (P2). 
 
Man erhåller kedjan: 
 
 P1 – TT – EE –P2. 
 
Sammanfattningen blir att vetenskap börjar med ett problem och slutar med ett problem.  Men 
samtidigt gäller att man kan starta på vilken plats man vill i kedjan. Problem och teori hänger 
på något sätt ihop och det är ibland svårt att säga vad som kommer först. 
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Från biografin ” KARL POPPER” av Bryan Magee 
 
 
Utdrag från kapitel 3. Kriteriet på vad som är och vad som icke är vetenskap. 
 
Enligt vad jag kallar den traditionella uppfattningen är det tillämpningen av den induktiva 
metoden som skiljer vetenskap från vad som inte är vetenskap. Men om det nu inte finns 
något i stil med induktion ( ”Humes problem”) kan detta då vara kriteriet på gränslinjen. 
 
Enligt den traditionella induktiva uppfattningen är vad forskarna söker finna de utsagor om 
världen, som har den högsta möjliga sannolikhetsgraden med hänsyn till de föreliggande 
iakttagelserna.  Popper bestrider detta. 
 
-Vad vi önskar oss är utsagor med rikt upplysande innehåll och alltså låg sannolikhetsgrad, 
men som icke dessto mindre kommer sanningen nära. Om de sedan lätt kan falsifieras gör det 
dem också lätta att testa; det informativa innehållet, som står i omvänd proportion till 
sannolikheten, är direkt proportionell mot möjligheten att testa dem. 
… 
Men för att återkomma till vetenskapsmannen – hans kritiska sökande efter bättre och bättre 
teorior ställer stora krav på alla dem han uppställer. En teori måste först och främst ge en 
lösning på ett problem, som intresserar oss. Men den måste också stämma med alla kända 
iakttagelser och i sig inrymma de föregående teorierna som sin första approximation- ehuru 
den måsta förkasta dem på de punkter där de misstog sig, och förklara varför de gjorde det. 
Om i någon viss problematisk situation mer än en teori uppställes som alla uppfyller dessa 
villkor måste vi välja bland dessa. Den teori som har det största informativa innehållet bör då 
väljas, både för att den är bäst testad och för att den säger oss mer. 
…… 
Som förut sagts pläderar Popper för att vi skall formulera våra teorioer så klart och skarpt som 
möjligt för att så otvetydigt vi kan utsätta dem för vederläggning.  Och vi ska inte såsom 
marxister och psykoanalytiker ständigt omformulea våra teorier för att undå vederläggning. 
På så sätt blir marxister och psykoanalytiker dogmatiker i stället för vetenskapsmän, allt 
medan de gör anspråk på att bedriva vetenskap.  En vetenskaplig teori är inte så beskaffad att 
den kan förklara allt som möjligen kan inträffa; tvärtom utesluter den det mesta som möjligen 
kan ske; och därför förkastar man den om vad den utesluter verkligen inträffar. På så sätt 
utsätter sig en äkta vetenskapli teori ständigt för risker. Och därmed kommer vi till svaret på 
den fråga som uppställdes i början på detta kapitel.  – Falsifieringsmöjlighet är det kriterium, 
som skiljer vetenskap från icke- vetenskap. 
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Kritisk rationalism  /  från Popper i urval av David Miller 
 
Jag kommer nu till mitt viktigaste påstående. Det är följande: endast i den rationalistiska 
traditionen, traditionen att kritiskt diskutera, finner vi ett praktiskt genomförbart sätt att 
förbättra vår kunskap.- gissningsgrundad eller hypotetisk kunskap vill säga. Det finns inget 
annat sätt. Mer bestämt: det finns inget sätt där vi kan utgå från observationer eller 
experiment. I vetenskapens utveckling spelar observationer och experiment endast roll som 
kritiska argument, och denna roll spelar de jämsides med andra, icke observationgrundade 
argument. Det är en viktig roll; men observationers och experiments betydelse beror helt och 
hållet på huruvida de kan användas för att kritisera teorier. 
 
 Enligt den här skisserade kunskapsteorin finns det i huvudsak endast två sätt på vilka teorier 
kan vara överlägsna andra: de kan förklara mer och de kan vara bättre prövade – dvs de kan 
vara mer utförligt och kritiskt diskuterade, betraktade i ljuset av allt vi vet, av alla 
invändningar som vi kan tänka oss, och speciellt även i ljuset av observationsgrundade eller 
experimentella tester som konstruerats i syfte att kritisera teorin. 
 
 
Induktionsproblemet 
 
Humes upptäckt var (1) att, det är omöjligt att rättfärdiga en lag genom observation eller 
experiment eftersom den ”går utöver erfarenheten” och (2) från det faktum att vetenskapen 
framlägger och använder lagar hela tiden. Till detta måste vi lägga (3) den empiriska 
principen, som gör gällande att inom vetenskap får endast observation och experiment avgöra 
huruvida vetenskapliga påståenden – vilket inkluderar lagar och teorier - ska accepteras eller 
förkastas. 
 
Dessa principer tycks först stå i strid med varandra – men som det visar sig nedan behöver de 
inte göra det.  Om man nämligen inser att en teori aldrig blir annat än en gissning eller 
hypotes.  ”Att en teori är falsk är det enda som kan härledas från empirisk evidens och denna 
härledning är rent deduktiv”... 
 
 
 
 
Demarkationsproblemet 
 
Vetenskap kontra icke-vetenskap  (förkortat) 
 
Jag ska nu ta mig an demarkationsproblemet, och förklara hur detta problem är besläktat med 
problemet om prövbarhet och empiriskt innehåll.  Framstående vetenskapsmän som Galilei, 
Kepler, Newton, Einstein och Bohr representerar för mig en enkel men slående ide om 
vetenskapen.  Dessa män har djärva ideer, men är mycket kritiska till sina egna ideer, de 
försöker ta reda på om deras ideer är riktiga, genom att först undersöka om de inte möjligen är 
falska. 
 
Låt oss betrakta ett enkelt exempel. Kopernikus eller Aristarkos gissning att det är solen och 
inte jorden som är universums centrum var otroligt vågad.  Den var i och för sig falsk  Men 
den var oavsett detta djärv och visade sig också fruktbar. Den kolliderade med alla då 
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accepterade åsikter och med sinnenas primära vittnesbörd. Den postulerade en ditintills okänd 
gömd verklighet bakom det yttre skenet. 
 
Keplers lagar är utomordentliga approximationer av vad vi idag anser vara planeternas sanna 
rörelser i vårt solsystem. De har prövats från Newtons och Einsteins teorier. Men enligt 
Newton gäller Keplers lagar endast för system med två kroppar. Den avgörande prövningen 
gick alltså emot Kepler, inte mycket men ändå tillräckligt. 
 
Det som var mest imponerande med Einsteins gravitationsteori var följande 
 
(1). Den var mycket djärv. Den avvek starkt i sin grundläggande utformning från Newtons 
teori , vilken vid den tidpunkten var ytterst framgångsrik ( Den lilla avvikelsen för Merkurius 
perihelium störde ingen nämnvärt, i ljuset av teorins andra nästan otroliga framgångar.) 
 
(2) Sett ur Einsteins teoris synvinkel var Newtons teori en utmärkt approximation 
 
(3) Från sin teori härledde Einstein tre viktiga förutsägelser med mycket olika observerbara 
effekter, två som ingen tänkt på före honom och som var oförenliga med Newtons teori. 
 
(4) Einstein förklarade att dessa förutsägelser var avgörande: om de inte överensstämde med 
hans teoretiska beräkningar skulle han anse sin teori som motbevisad. 
 
(5) Men även om effekterna observerades som han förutsagt visste Einstein att hans teori var 
falsk - men den var den hittills bästa teorin. 
 
Den bild av vetenskapen som jag än så länge bara antytt kan skisseras som följer. 
   -Det finns en verkighet bakom världen som den visar sig för oss, möjligen en mångskiktad 
verklighet, där fenomenen utgör de yttersta skikten. Den store vetenskapsmannens uppgift är 
att djärvt och vågat gissa sig till hur dessa inre realiteter ser ut. Djärvheten kan uppskattas 
med hjälp av avståndet mellan fenomenvärlden och den förmodade verkligheten, den 
förklarande hypotesen. 
 
Men det finns en annan, en särskild sorts djärvhet – djärvheten i att förutsäga aspekter av 
fenomenvärlden vilka än så länge har förbisetts, men som måste finna om den förmodade 
verkligheten är mer eller mindre riktig. Det är djärvheten som tar en verklig risk – risken att 
prövas, och vederläggas; risken at kollidera med verkligheten.  
 
 
 Således var, och är, min ide, att det är denna andra sortens djärvhet tillsammans med 
beredskapen att hålla utkik efter tester och vederläggningar, som skiljer empirisk vetenskap 
från icke-vetenskap, och särskilt från förvetenskapliga myter och metafysik. 
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