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SAMMANFATTNING 

Det är i år åtta år sedan vägsäkerhetslagen (2010:1362) och Vägsäkerhets-

förordningen (SFS 2010:1367) trädde i kraft. Dessa medförde att 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG om förvaltning av 

vägars säkerhet implementerades i Sverige. Införande innebär att det för alla 

vägprojekt som genomförs på TEN-T-vägnätet ska göras en trafiksäkerhets-

analys och en trafiksäkerhetsgranskning. Dessa ska bidra till att öka 

medvetenheten kring trafiksäkerhetsfrågorna och därigenom förbättra 

trafiksäkerheten på vägnätet.  

Utifrån detta perspektiv är syftet med denna studie är att studera vilken effekt 

trafiksäkerhetsanalyser och trafiksäkerhetsgranskningar har på 

vägprojektens utformning och om det finns ett behov att utveckla arbetssättet 

med dessa för att öka effekten.  

För att studera vilken effekt trafiksäkerhetsanalyserna och 

trafiksäkerhetsgranskningarna har på projektens slutliga utformning har en 

kvalitativ innehållsanalys tillämpats som metod. Det empiriska materialet har 

utgjorts av trafiksäkerhetsanalysen och den första trafiksäkerhets-

granskningen från nio olika Trafikverksprojekt i Sverige. Materialet har 

studerats genom ett antal analysfrågor vilka legat till grund för vilka delar av 

dokumenten som varit relevanta att lyfta fram.   

Den genomförda studien tyder på att lagstiftningen ännu inte är fullt 

implementerad, vilket visar sig genom att trafiksäkerhetsanalysen saknas i 

ett antal vägprojekt. För de projekt där trafiksäkerhetsanalyserna och 

trafiksäkerhetsgranskningarna är genomförda visar den rubricerade studien 

på stora variationer i upplägg och innehåll.  

Hur trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetsgranskningarna har 

genomförts påverkar delvis också vilka förändringar av vägprojekten de leder 

till. Generellt sett bidrar de dock främst till förändringar av vägprojektens 

detaljutformning. Detta kan delvis förklaras av att trafiksäkerhetsanalyserna i 

flera fall är relativt översiktliga och att trafiksäkerhetsgranskningen 

genomförs i ett skede i vägplaneprocessen där möjligheterna till principiella 

förändringar är begränsade.  

För att verka för en ökad implementering av lagstiftningen och en större 

genomslagskraft för trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhets-

granskningarnas påpekanden föreslås att de befintliga rutinerna kring arbetet 

förtydligas och utvecklas. Tidpunkten för dess genomförande föreslås även 

förändras. Där trafiksäkerhetsanalysen föreslås genomföras i samband med 

framtagandet av samrådshandlingen och den första trafiksäkerhets-

granskningen i samband med att vägprojektets samrådshandling finns 

tillgänglig för samråd. Dessa åtgärder kan med fördel kombineras med en 

förbättrad kunskapsspridning bland såväl Trafikverkets projektledare som 

bland trafiksäkerhetsgranskarna.   
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1 INLEDNING 

1.1 INTRODUKTION  

Det är i år åtta år sedan vägsäkerhetslagen (2010:1362) och 

Vägsäkerhetsförordningen (SFS 2010:1367) trädde i kraft. Dessa medförde 

att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG om förvaltning av 

vägars säkerhet implementerades i Sverige. Införande innebär att det för alla 

vägprojekt som genomförs på TEN-T-vägnätet ska göras en 

trafiksäkerhetsanalys och en trafiksäkerhetsgranskning. Dessa ska bidra till 

att öka medvetenheten kring trafiksäkerhetsfrågorna och därigenom förbättra 

trafiksäkerheten på vägnätet.  

En studie (Sørensen, Olsen, Hansen & Elvik 2014) från Danmark, där en 

liknande lagstiftning funnits under en längre period, visar på att systemet 

med trafiksäkerhetsrevisioner ger samhällsekonomiska vinster över tid. Detta 

genom att trafiksäkerhetsrevisionerna bidrar till att färre skadas på vägarna 

samtidigt som kostnaden för genomförandet av trafiksäkerhetsrevisionerna 

och de förändringar som dessa leder till är relativt blygsamma.  

I Sverige är kunskapsunderlaget begränsat om vilken betydelse och effekt 

arbetet med trafiksäkerhetsanalyser och trafiksäkerhetsgranskningar haft. 

Det beror sannolikt främst på att vägplanering tar lång tid och att direktivet 

endast gäller nya projekt. Eftersom det nu är åtta år sedan den nya 

lagstiftningen infördes borde det finnas förutsättningar för att se hur arbetet 

med trafiksäkerhetsanalyser och trafiksäkerhetsgranskningar fungerat och 

vilken effekt dessa har på projektens utformning.  

1.2 SYFTE 

Syftet med denna studie är att studera vilken effekt trafiksäkerhetsanalyser 

och trafiksäkerhetsgranskningar har på vägprojektens utformning och om det 

finns ett behov av att utveckla arbetssättet med dessa för att öka effekten. 

Fokus ligger på tidiga skeden, där det finns potential för störst förändring. 

Studien omfattar därför Trafiksäkerhetsanalyser och den första 

Trafiksäkerhetsgranskningen. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Vilka typer av åtgärder föreslås i trafiksäkerhetsanalyserna och 

trafiksäkerhetsgranskningarna, vilka av dessa genomförs/genomförs 

inte och vad är orsaken till detta? 

 

• Behöver något utvecklas eller förändras i arbetssättet för att 

trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetsgranskningarna ska få 

ett större genomslag i projektens utformning? 

  



 
 

 
6 |   • Trafiksäkerhetsgranskningar - för skrivbordslådan eller verkliga trafiksäkerhetseffekter 

2 KUNSKAPSÖVERSIKT 

I nedanstående kapitel redogörs för den lagstiftning och de föreskrifter som 

trafiksäkerhetsanalyser och trafiksäkerhetsgranskningar görs utifrån. Därtill 

redogörs översiktligt för vägplaneprocessen och de riktlinjer som Trafikverket 

tagit fram för arbetet med trafiksäkerhetsanalyser och 

trafiksäkerhetsgranskningar. Avslutningsvis lyfts några internationella 

erfarenheter fram.  

2.1 DIREKTIV OCH LAGSTIFTNING 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG om förvaltning av 

vägars säkerhet infördes i Sverige genom vägsäkerhetslagen (2010:1362), 

som trädde i kraft den 19 december 2010, och Vägsäkerhetsförordningen 

SFS 2010:1367. Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet enligt lagen 

gav ungefär samtidigt ut tillämpningsföreskrifter med allmänna råd, TSFS 

2010:183.  

Direktivet och lagen omfattar vägar eller vägprojekt som ingår i TEN-T-

vägnätet (Transeuropeiska transportnät) så som det definieras i 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG. 

De delar i respektive dokument som är relevanta för den här studien har 

tagits med i detta avsnitt.  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG 

Direktivet innehåller anvisningar för bland annat Trafiksäkerhetsmässiga 

konsekvensanalyser (i denna rapport kallade Trafiksäkerhetsanalyser) och 

Trafiksäkerhetsgranskningar.  

I artikel 3 i direktivet ställs krav på att medlemsstaterna skall se till att 

Trafiksäkerhetsanalyser genomförs, när de ska genomföras och vad de ska 

innehålla: 

2. Den trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalysen ska utföras i den 

inledande projekteringsfasen innan vägprojektet godkänns. Därvid 

ska medlemsstaterna sträva efter att uppfylla kriterierna i bilaga 1 

3. Den trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalysen ska innehålla de 

överväganden avseende trafiksäkerheten som bidragit till att det 

föreslagna alternativet valts. Den ska  också innehålla alla uppgifter 

som behövs för en kostnads-nyttoanalys av de analyserade 

alternativen. 

Enligt Bilaga I skall följande delar ingå i en Trafiksäkerhetsanalys: 

a) Problemformulering 

b) Aktuell situation och nollscenario (inga åtgärder) 

c) Trafiksäkerhetsmål 

d) Analys av trafiksäkerhetskonsekvenserna av de föreslagna 

alternativen 

e) Jämförelse av alternativen inklusive nyttokostnadsanalys 

f) Redogörelse för möjliga lösningar 

Faktorer som skall beaktas i Trafiksäkerhetsanalysen: 



 
 

 

 
  •  Trafiksäkerhetsgranskningar - för skrivbordslådan eller verkliga trafiksäkerhetseffekter  | 7   

a) Dödsoffer och olyckor, minskningsmål jämfört med 

nollscenariot 

b) Vägval och trafikmönster 

c) Eventuell påverkan på befintligt vägnät (t ex utfarter, 

korsningar, plankorsningar) 

d) Vägtrafikanter, inbegriper oskyddade trafikanter (t ex 

fotgängare, cyklister, motorcyklister) 

e) Trafik ( te x trafikvolym, trafikslag) 

f) Säsongsmässiga variationer och klimatförhållanden  

g) Förekomsten av ett tillräckligt antal säkra parkeringsplatser 

h) Seismisk aktivitet 

I artikel 4 definieras hur Trafiksäkerhetsrevisioner, i Sverige kallat 

Trafiksäkerhetsgranskningar, skall genomföras: 

3. Trafiksäkerhetsrevisioner ska utgöra en integrerad del av arbetet 

med att utforma vägprojektet, som omfattar inledande projektering, 

detaljutformning, fasen omedelbart före idrifttagandet samt första 

driftfas. 

4. Medlemsstaterna ska se till att trafiksäkerhetsrevisorn redovisar 

utformningsmässiga riskmoment i en revisionsrapport för varje fas av 

vägprojektet. Om riskmoment konstateras under 

trafiksäkerhetsrevisionen, men utformningen inte åtgärdas före 

utgången av respektive fas enligt bilaga II, ska skälen till detta anges 

av det behöriga organet i en bilaga till revisionsrapporten. 

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att den rapport som anges i punkt 

4 leder till, ur säkerhetssynpunkt, relevanta rekommendationer. 

Enligt Bilaga II ingår följande kriterier vid trafiksäkerhetsgranskningar av den 

inledande projekteringen: 

a) Geografiskt läge (t ex risk för jordras, översvämningar, snöskred), 

säsongsmässiga variationer, klimatförhållanden och seismisk 

aktivitet. 

b) Typer av anslutningar (påfarter, infarter, utfarter, korsningar etc) och 

avstånd mellan dem 

c) Antal och typ av körfält 

d) Trafikslag som får köra på den nya vägen 

e) Vägens funktion inom vägnätet 

f) Meteorologiska förhållanden  

g) Hastigheter 

h) Tvärsnitt ( te x bredd på körbana, cykelbanan, gångbana) 

i) Linjeföring (i horisontal och vertikalplanet) 

j) Siktförhållanden 

k) Utformning av anslutningar (påfarter, infarter, utfarter, korsningar 

etc) 

l) Kollektivtrafik och infrastruktur 

m) Plankorsningar väg/järnväg 
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Vägsäkerhetslag, SFS 2010:1362 

Trafiksäkerhetsanalys 

4 § För varje vägprojekt ska väghållaren göra en trafiksäkerhetsanalys. 

Analysen ska innehålla en beskrivning av de överväganden som gjorts i 

fråga om trafiksäkerheten. 

Första stycket gäller inte om en motsvarande analys ingår i en översikts- 

eller detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2010:1363). 

Trafiksäkerhetsgranskare och trafiksäkerhetsgranskning 

5 § För varje vägprojekt ska väghållaren utse en trafiksäkerhetsgranskare 

som ska följa den fysiska planeringen av vägprojektet, göra en 

trafiksäkerhetsgranskning och upprätta granskningsrapporter. 

Vägsäkerhetsförordning. SFS 2010:1367 

Trafiksäkerhetsgranskning 

4 § En trafiksäkerhetsanalys ska innehålla en beskrivning av  

1. den aktuella trafiksäkerhetssituationen 

2. de trafiksäkerhetsmässiga problemen, och  

3. de mål som ska uppnås med projektet 

5 § En trafiksäkerhetsgranskning ska omfatta hela vägprojektet från den 

inledande planeringen till dess att vägen öppnas för trafik. I granskningen 

ska en studie över vägprojektets genomförbarhet och detaljutformning ingå. 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
vägsäkerhet, TSFS 2010:183 

Trafiksäkerhetsanalys 

3 §    En trafiksäkerhetsanalys ska senast vara genomförd innan en vägplan 

kungörs enligt 17 § väglagen (1971:948) och ska innehålla de uppgifter som 

behövs för en kostnads- och nyttoanalys av de analyserade alternativen. När  

trafiksäkerhetsanalysen  genomförs  ska,  när  det  är  aktuellt,  minst 

följande faktorer beaktas: 

- Döds- och personskadeolyckor, minskningsmål jämfört med om 

ingen åtgärd vidtas.  

- Trafikanternas vägval och trafikmönster (trafikanalys och 

trafikprognos för vägens ekonomiska livslängd). 

- Referenshastighet i relation till vald vägstandard. 

- Eventuell påverkan på det befintliga vägnätet. 

- Trafiksäkerhet  för  olika  vägtrafikantgrupper, inbegripet  oskyddade 

trafikanter. 

- Säsongsmässiga  variationer  och  klimatförhållanden  med  hänsyn  

till pågående klimatförändringar, 

- Förekomsten av ett tillräckligt antal säkra parkeringsplatser. 

- Seismisk aktivitet. (TSFS 2016:50) 

Trafiksäkerhetsgranskning 

4 § En trafiksäkerhetsgranskning ska genomföras vid lämpligt antal tillfällen 

av den trafiksäkerhetsgranskare som väghållaren utser innan en vägöppnas 

för allmän trafik och vid den första driftfasen. När granskningen genomförs 
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ska, när det är aktuellt, minst de faktorer som anges för respektive fas enligt 

5–8 §§ beaktas. (TSFS 2016:50) 

Fasen för den inledande planeringen av vägen 

5 § Minst följande faktorer ska, när det är aktuellt, beaktas i fasen för den 

inledande planeringen av vägen: 

- Geografiskt läge med avseende på till exempel risk för jordras, 

översvämningar, snöskred, säsongsmässiga variationer, 

klimatförhållanden och seismisk aktivitet. 

- Typer av anslutningar (på- och avfarter, in- och utfarter, korsningar 

med mera), avstånd mellan dem samt hur dessa är utformade. 

- Antal och typ av körfält. 

- Trafikanter och fordonsslag som vägen är avsedd för. 

- Vägens funktion inom vägnätet. 

- Meteorologiska förhållanden. 

- Referenshastighet. 

- Tvärsektioner. 

- Linjeföring i horisontal- och vertikalplanet. 

- Siktförhållanden. 

- Kollektivtrafik och annan infrastruktur. 

- Plankorsningar. (TSFS 2016:50) 

6 § Följande faktorer ska i tillämpliga fall beaktas i fasen för vägens 

detaljutformning:  

• Konstruktion.  

• Vägmärken, vägmarkeringar och andra anordningar enligt 

vägmärkes-förordningen (2007:90).  

• Belysning.  

• Sidoanordningar.  

• Vägomgivning, inklusive vegetationen.  

• Fria rummet.  

• Parkeringsplatser med säker utformning.  

• Oskyddade trafikanter.  

• Användarvänlig anpassning av skyddsanordningar för att förebygga 

faror för oskyddade trafikanter (mittremsor och barriärer). 

Dessutom finns anvisningar om hur granskningarna i faserna; Fasen för 

vägens detaljutformning, Fasen omedelbart innan vägen tas i bruk och 

Första driftsfas ska genomföras, 

Granskningsrapport  

9 § Efter den genomförda trafiksäkerhetsgranskningen för respektive fas 

enligt 5–8 §§ ska en granskningsrapport upprättas. Rapporten ska innehålla 

en beskrivning av avvikelser enligt kriterier för respektive fas och i relation till 

6 kap. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:140) om tekniska egenskapskrav 

vid byggande på vägar och gator samt rekommendationer som är relevanta 

från säkerhetssynpunkt. I en bilaga till rapporten ska det redovisas hur 

väghållaren har gått till väga för att beakta avvikelserna och 

rekommendationerna. Trafiksäkerhetsgranskaren ska skicka rapporten till 

Transportstyrelsen. (TSFS 2016:50)  
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2.2 TRAFIKVERKETS PLANERINGSRUTINER  

Vägprojekt som kräver vägplan planeras i en planläggningsprocess som 

regleras i väglagen(1971:948). I planläggningsprocessen utreds var och hur 

vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att ta fram vägplanen beror bland 

annat på projektets storlek, hur många och vilka utredningar/undersökningar 

som krävs, om det finns alternativa sträckningar samt hur lång tid 

samrådsprocessen tar.   

I början av planläggningen tar väghållaren fram ett underlag som beskriver 

hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I fall där projektet kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas 

fram till vägplanen, i vilken väghållaren beskriver projektets miljöpåverkan 

och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. I fall där projektet inte kan 

antas leda till betydande miljöpåverkan ska en miljöbeskrivning tas fram.  

I nästa steg tar väghållaren fram ett förslag för hur vägen ska byggas, vilket 

redovisas i en samrådshandling. Väghållaren samråder dess innehåll med 

andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att väghållaren 

ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under 

samråden sammanställs i en samrådsredogörelse.  

Efter samrådet arbetar väghållaren fram ett förslag vilket kungörs och hålls 

tillgängligt för granskning, så att de som berörs kan lämna synpunkter. Efter 

granskningen fastställs planen, varpå det finns möjligheter att överklaga 

planen. Efter att överklagandetiden gått ut vinner planen laga kraft och 

väghållaren kan fortsätta med detaljutformningen av vägprojektet alternativt 

upphandla en totalentreprenad där detaljutformningen ingår.    

 

Illustration över vägplaneprocessen.  

 

Trafiksäkerhetsanalys 

Trafikverket har tagit fram en rutin, TDOK 2013:0200, för hur arbetet med 

trafiksäkerhetsanalyser ska bedrivas inom vägplaneprocessen. Av den 

framgår att (minst) en trafiksäkerhetsanalys skall finnas med som en del i 

beslutet vid val mellan alternativa åtgärder/lokaliseringar och att analysen 

skall följa den framtagna rapportmallen: 

Trafiksäkerhetsanalysen ska genomföras vid ett eller flera tillfällen. Den görs 

som en del i arbetet med Vägplan under den inledande planeringen av 

vägen/åtgärden, senaste i status/skede Samrådshandling.  
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Rapportmallen innehåller instruktioner för analysarbetet och är ämnad att 

fungera såväl som vägledning i arbetet med trafiksäkerhetsanalysen som 

dispositionen för den resulterande rapporten. Av mallen framgår det tydligt 

att såväl befintlig situation som alternativa utformningar skall beskrivas. Vilka 

trafiktekniska faktorer som skall tas upp listas och hur alternativens 

trafiksäkerhetsmässiga konsekvenser skall beskrivas framgår också. 

Gör en konsekvensbeskrivning och bedömning av de 

trafiksäkerhetsmässiga konsekvenserna/effekterna för respektive 

trafikantslag. Beakta förutom det direkt påverkade trafiknätet även 

lokalnät och eventuella omledningsvägar. Beakta vidare hållplatser för 

kollektivtrafik, tillgänglighet för funktionshindrade, rastplatser för tung 

trafik, attraktivitet och trygghet samt orienterbarhet. Beskriv också hur 

konsekvenserna förändras över dygnet eller med årstidsvariationer. 

Använd TRV Effektsamband eller liknande för att uppskatta 

trafiksäkerhetseffekterna av föreslagna åtgärder. 

Trafiksäkerhetsgranskning 

I TDOK 2013:0316 finns anvisningar för hur arbetet med 

trafiksäkerhetsgranskningar ska bedrivas inom vägplaneprocessen. Det 

anges bland annat i vilka skeden en trafiksäkerhetsgranskning ska utföras: 

För projekt som genomförs enligt typfall 2-5 ska trafiksäkerhetsgranskning 

genomföras och granskningsrapporter upprättas i samband med följande 

aktiviteter/steg: 

1. I samband med att plan färdigställs inför kvalitetskontroll. 

2. I samband med färdigställande av förfrågningsunderlag för 

utförande-/totalentreprenad. 

3. Vid totalentreprenad; i samband med att av totalentreprenör 

upprättad arbetshandling färdigställs inför kvalitetskontroll. 

4. Innan vägen öppnas för trafik. 

Det framgår också hur de synpunkter som framförs ska hanteras: 

Projektledaren ska säkerställa att granskningssynpunkter omhändertas inom 

respektive steg av granskningen. Granskningssynpunkter som inte åtgärdas 

ska motiveras. Trafikverkets ställningstagande och motiv ska biläggas 

granskningsrapporten. Granskningssynpunkter som påverkar projektets tid, 

kostnad eller innehåll ska hanteras enligt ordinarie rutiner för avvikelser. 

 

Tidpunkt för trafiksäkerhetsanalysen (A) och trafiksäkerhetsgranskningar (G) enligt 

Trafikverkets rutinbeskrivningar.  

Sammantaget gör detta att Trafikverkets anvisningar för 

trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetsgranskningarna delvis skiljer 

sig från Transportstyrelsens föreskrifter. De tydligaste skillnaderna är: 
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• I Trafikverkets anvisning anges att en eller flera 

trafiksäkerhetsanalyser ska göras, medan Transportstyrelsen 

föreskriver att det endast skall göras en.  

• Trafikverkets mall för trafiksäkerhetsanalyser är inte uppdaterad med 

de senaste skrivningarna i Transportstyrelsens föreskrifter, i sak 

torde det dock inte ha någon större betydelse. 

• Trafikverket har en extra trafiksäkerhetsgranskning i samband med 

framtagande av förfrågningsunderlag. 

• Trafikverkets rutin omfattar inte den trafiksäkerhetsgranskning som 

ska göras i den första driftsfasen.  

2.3 INTERNATIONELLA ERFARENHETER 

Kunskapsunderlaget om trafiksäkerhetsanalysers och 

trafiksäkerhetsgranskningars effekter är relativt blygsamt. De studier som 

genomförts inom området har istället mest fokuserat på hur och varför 

arbetet ska bedrivas, och då många gånger som någon form av handbok. 

Sørensen, Olsen, Hansen & Elvik (2014) har dock genomfört en studie i 

Danmark som studerar vilka effekter arbetet med trafiksäkerhetsrevisioner 

har på antalet skadade och vilken samhällsekonomisk lönsamhet de bidrar 

med.  

Studien har jämfört utformningen av 28 projekt innan och efter det att 

trafiksäkerhetsrevisionen genomfördes. Där förändringen i antalet skadade 

samt kostnaden som trafiksäkerhetsrevisionen medfört har beräknats.  

Resultatet visar på en beräknad genomsnittlig minskning av antalet skadade 

med 14 %. Detta till priset av en genomsnittlig ökning av den totala 

projektkostnaden på 0,3 %, vilket omfattar revisionen och de extra kostnader 

som revisionen gett i form av extra projektering och ändrad utformning. En 

kostnadsökning som generellt är procentuellt lägre i stora projekt och högre i 

små och medelstora projekt. För enbart de små och medelstora projekten är 

kostnadsökningen med genomförandet av trafiksäkerhetsrevisionen ca 1,5 

%. (Sørensen, Olsen, Hansen & Elvik 2014, ss.7-8) 

Sammantaget gör detta att den samhällsekonomiska lönsamheten med 

trafiksäkerhetsrevisionerna är god enligt studien. Den genomsnittliga 

nettonuvärdeskvoten beräknas till ca 1,25. Där lönsamheten naturligtvis 

varierar från fall till fall beroende på vilka trafiksäkerhetsvinster som görs och 

vilken kostnad själva genomförandet innebär. (Sørensen, Olsen, Hansen & 

Elvik 2014, s.8) 

Att trafiksäkerhetsrevisioner är samhällsekonomisk lönsamma stärks av 

forskning från Australien. En studie där har visat att trafiksäkerhetsrevisioner 

som genomförs i projekteringsskedet av nya vägprojekt har en nyttokvot 

(cost-benefit ratio) mellan 3:1 och 242:1. Hur stor nyttan blir beror på 

omfattningen av de brister som identifieras i revisionen samt på vilken typ 

och storlek vägprojektet har. Enligt studien har ca 75% av de genomförda 

rekommendationerna en nyttokvot som överstiger 10:1. (AustRoads 2009)   
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3 METOD 

För att studera vilken effekt trafiksäkerhetsanalyserna och de första 

trafiksäkerhetsgranskningarna har på projektens utformning har en kvalitativ 

innehållsanalys tillämpats som metod. Metoden fokuserar på att studera de 

utvalda dokumenten på djupet och utifrån detta dra generella slutsatser kring 

de uppställda frågeställningarna.   

3.1 URVAL 

Urvalet av projekt har skett enligt nedanstående kriterier.  

• Det ska finnas en trafiksäkerhetsanalys framtagen i enlighet med 3 § 

TSFS 2010:183  

 

• Det ska finnas en trafiksäkerhetsgranskning genomförd i projektets 

planeringsskede i enlighet med 5 eller 6 § i samma förordning, 

inskickad till transportstyrelsen 

 

• Projektet ska minst ha kommit till granskningsskedet i 

vägplaneprocessen. 

Bland de projekt som uppfyller de ovanstående kriterierna har urvalet skett 

utifrån nedanstående parametrar. 

• Projekt med låg komplexitet har valts bort, exempelvis rena GC-

projekt eller projekt som endast omfattar vattenskyddsåtgärder. 

Efter att urvalskriterierna tillämpats återstod nio projekt. De utvalda projekten 

redovisas i nedanstående tabell:   

Projekt Åtgärd 

E4 Ljungby-Toftanäs 34 km ny motorväg 

E4/E20 Årstalänken Ombyggnation av trafikplats 

E6 Lomma Kollektivtrafikåtgärder 

E6 Rebbelberga Ny trafikplats 

E6.20 Hisingsleden Ny fyrfältsväg + 4 nya trafikplatser 

E10 Muorjevaarabackarna 4 km ny 2+1-väg 

E20 Hova 10 km ny mötesfri landsväg  

E22 Lösen-Jämjö 15 km ny motortrafikled 

E22 Linderöd 6 km ny motorväg 
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3.2 ANALYSFRÅGOR  

För att de fall som valts ut ska studeras på ett likvärdigt sätt har ett antal 
frågeställningar utarbetats. Genom frågorna specificeras vilka delar av de 
studerade dokumenten som är relevanta att lägga särskild vikt vid. 
Analysfrågorna har delats in i två kategorier där den första inriktar sig på 
trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetsgranskningarnas 
genomförande och den andra på vilka effekter de haft på den slutgiltiga 
utformningen.  

Genomförande 

• I vilket skede har trafiksäkerhetsanalysen och 

trafiksäkerhetsgranskningen genomförts? 

 

• Vilka typer av förändringar och åtgärder i den planerade 

utformningen identifieras i analyserna/granskningarna och av vilken 

dignitet är dessa? 

 

• Hur motiveras de föreslagna åtgärderna?  

Effekter 

• Vilket genomslag har de föreslagna förändringarna haft på 

projektens utformning?  

 

• Om de föreslagna åtgärderna inte har påverkat projektens 

utformning, hur motiveras det? 
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4 STUDERADE PROJEKT 

Totalt har nio fall valts ut och studerats. I det följande kapitlet presenteras de 

studerade fallen.  

 

Karta med de studerade fallens geografiska placering redovisad. 

E10 Muorjevaarabackarna 

E4/E20 Årstalänken 

Muorjevaarabackar

na 

E6 Lomma 

Muorjevaar

abackarna 

E22 Linderöd 

Muorjevaara

backarna 

E22 Lösen-Jämjö 

Muorjevaaraback

arna 

E4 Ljungby-Toftanäs 

Muorjevaarabackarn

a 

E6.20 Hisingsleden 

E20 Hova 

Muorjeva

arabackar

na 

E6 Rebbelberga 

Muorjevaarabackar

na 
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4.1 E4 LJUNGBY-TOFTANÄS 

E4 mellan Helsingborg och Stockholm är ett av Sveriges viktigaste 

transportstråk. E4 Ljungby-Toftanäs saknar motorvägsstandard och trafiken 

stoppas ofta upp vid olyckor eller andra incidenter. Under 1999 byggdes 

motortrafikleden om till 2+1-väg med mitträcke, något som kraftigt minskade 

antalet svåra olyckor på sträckan. Den ständigt ökande tunga trafiken har 

dock skapat nya problem och antalet incidenter och olyckor är stort. Befintlig 

E4 har en bredd av 13 m och är en mötesfri motortrafikled. Utmed sträckan 

finns fyra trafikplatser och totalt 28 broar.  

Upprustningen av den aktuella vägsträckan syftar till att bygga ut vägen från 

motortrafikled till motorvägsstandard genom breddning av vägbanan på en 

34 km lång sträcka. Detta sker för att förbättra framkomlighet, öka 

trafiksäkerheten samt skapa ett långsiktigt bra skydd för vattentäkten som 

gör att restriktionerna för väghållningen på sträckan kan upphävas. 

I trafiksäkerhetsgranskningen anges det att denna har gjorts i fasen för 

vägens detaljutformning och enligt TSFS 2010:183 6 §. Det är dock 

vägplanehandlingarna som granskats, vilket gör att våran tolkning är att 

trafiksäkerhetsgranskningen är genomförd enligt TSFS 2010:183 5 §. 

 

Tidpunkt för trafiksäkerhetsanalysen (A) och trafiksäkerhetsgranskningens (G) 

genomförande. 

Projektmål  

• Bygga ut aktuell vägsträcka från 2+1-motortrafikled till motorväg i 

befintlig sträckning. Detta sker för att förbättra framkomlighet och 

öka trafiksäkerheten.  

• Skapa en enhetlig hastighetsstandard med omgivande sträckor.  

• Att underhåll och felavhjälpning ska kunna utföras på ett effektivt, 

miljömässigt och arbetsmiljömässigt sätt. 

4.2 E4/E20 ÅRSTALÄNKEN 

Essingeleden E4/E20 i Stockholms stad är Sveriges mest trafikerade 

vägavsnitt. Väganläggningens kapacitet har trimmats i omgångar med fler 

körfält inom befintlig konstruktionsbredd. Trafikplats Nyboda och Årstalänken 

utgör tillsammans ett komplext vägsystem med stora trafikflöden i ett flertal 

riktningar, vilket gör att den är känslig för störningar. Minsta incident leder lätt 

till köbildningar i Södra Länken, vilket i sin tur kan leda till att infartsvägar 

måste stängas. För trafik i västlig riktning leder störningar på Essingeleden 

ofta till köbildning på Årstalänken och i Södra Länkens tunnlar.  

Projektet omfattar byggandet av en rampbro som syftar till att minska antalet 

växlingsrörelser i västlig riktning. Projektet ska förbättra framkomligheten på 
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sträckan och höja trafiksäkerheten. Minskad köbildning ska också bidra till en 

effektivare resursanvändning. 

 

Tidpunkt för trafiksäkerhetsanalysen (A) och trafiksäkerhetsgranskningens (G) 

genomförande. 

Projektmål 

• Minskad köbildning 

• God framkomlighet och säker arbetsmiljö i produktionen 

• Riskhantering har högsta prioritet 

• Broarna ska följa gestaltningsprogram för befintliga anläggningar 

• Livscykelkostnaderna ska minimeras 

• Enkla och standardiserade lösningar ska i första hand väljas 

• Underhåll och felavhjälp ska kunna utföras enkelt 

4.3 E6 LOMMA 

E6 och Vinstorpsvägen är belägna strax öster om Lomma tätort i västra 

Skåne. Idag kan inte kollektivtrafiken konkurrera med biltrafiken eftersom 

restiden är förhållandevis lång.  

Lommas läge i regionen, med närhet till arbetsplatser i Lund och Malmö, 

ställer krav på en bra kollektivtrafikförsörjning eftersom en stor del av 

invånarna arbetspendlar till andra kommuner. Detta projekt har som ändamål 

att förbättra framkomligheten och trafiksäkerhet för kollektivtrafiken mellan 

Lomma/Bjärred och Malmö genom att 

• Bygga på- och avfartsramper för kollektivtrafiken mellan väg E6 och 

Vinstorpsvägen  

• Bygga en cirkulationsplats i korsningspunkten mellan 

Vinstorpsvägen och Malmövägen  

• Sänka Vinstorpsvägen med ca 20 cm vid befintlig bro under väg E6 

för att säkerställa fri höjd för större utryckningsfordon 

 

Tidpunkt för trafiksäkerhetsanalysen (A) och trafiksäkerhetsgranskningens (G) 

genomförande. 
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Projektmål 

• Öka kollektivtrafikens attraktivitet  

• Minska personbilskörningen i kommunen  

• Förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken och räddningstjänsten  

• Öka säkerheten i korsningspunkterna samtidigt som intrånget i 

omgivande mark minimeras 

4.4 E6 REBBELBERGA 

Trafikplats Rebbelberga ligger längs med väg E6/E20 och väg 13 i utkanten 

av Ängelholms tätort i Ängelholms kommun. Trafikplatsen belastas av höga 

trafikflöden vilket ledde till att det innan ombyggnationen bildades bilköer, 

främst på väg 13 öster om trafikplatsen men även på den sydöstra 

avfartsrampen. Trafikverkets mål med ombyggnaden var därför att öka 

framkomligheten och trafiksäkerheten i trafikplatsen.  

För att motverka köbildningen och uppnå målsättningen byggdes 

trafikplatsen under 2016 om till en överliggande cirkulationsplats med dubbla 

körfält i alla till- och frånfarter. 

 

Tidpunkt för trafiksäkerhetsanalysen (A) och trafiksäkerhetsgranskningens (G) 

genomförande. 

Projektmål 

• Att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i trafikplats 

Rebbelberga. 

4.5 E6.20 HISINGSLEDEN 

Hisingsleden är en del av E6.20 vilken utgör en halvcirkelformad förbifart 

väster om centrala Göteborg. E6.20 ansluter till E6 vid Åbromotet i söder och 

till Agnesbergsmotet på E45 i norr. I dagsläget finns tidvis stora problem med 

köbildning i det övergripande vägnätet på Hisingen, främst på E6 och 

Lundbyleden men även i viss mån på Hisingsleden.  

Framkomlighetsproblemen på E6 och Lundbyleden är till stor del kopplade till 

kapacitetsproblem i Tingstadstunneln. Ett av huvudsyftena med att bygga ut 

Hisingsleden till en mer attraktiv transportled är att avlasta E6 och 

Lundbyleden, framförallt vad gäller den tunga godstrafiken. 

Projekt E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl. Halvors länk, syftar även till att 

öka trafiksäkerheten. Den aktuella sträckan saknar mötesseparering och 

korsningarna är signalreglerade i plan. Hisingsleden är idag relativt 

olycksdrabbad och statistiken visar att det är korsningsolyckor och 

upphinnandeolyckor vid korsningspunkter som är mest förekommande. Inom 

projektet planeras för en utbyggnad av Hisingsleden till en 17,6 meter bred 

fyrfältsväg med mittseparering och en hastighetsbegränsning på 80 km/h. 

Samråds-
underlag

Samråds-
handling

Gransknings-
handling

Fastställelse-
handling

G A 



 
 

 

 
  •  Trafiksäkerhetsgranskningar - för skrivbordslådan eller verkliga trafiksäkerhetseffekter  | 19   

 

Tidpunkt för trafiksäkerhetsanalysen (A) och trafiksäkerhetsgranskningens (G) 

genomförande. 

Projektmål 

• Bättre tillgänglighet för alla trafikslag vilket gör det attraktivt för 

resenärer att använda Hisingsleden för att nå västra Hisingen. 

• Högre transportkvalitet genom mindre varierande transport- och 

restider. 

• Högre trafiksäkerhet som minskar olycksrisken och erbjuder en 

säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. 

• Mindre miljöpåverkan genom minskad risk för föroreningsspridning, 

mindre totala avgasutsläpp, färre människor som utsätts för störande 

buller och bättre möjligheter att passera Hisingsleden. 

• Miljöhänsyn som visar sig genom anpassning till värdefulla miljöer 

som ligger i anslutning till vägen eller kan påverkas på större 

avstånd. 

• En positiv regional utveckling genom att de centrala lederna i 

regionen avlastas och både befintliga samt nya verksamhets- och 

bostadsområden får tillgång till goda kommunikationer. 

• Planeringsprocessen ska genomföras på ett sätt så att både 

kvinnors och mäns synpunkter, erfarenheter och värderingar tas 

tillvara. 

4.6 E10 MUORJEVAARABACKARNA 

E10 vid Muorjevaara är en tvåfältsväg med högsta tillåtna hastigheten 100 

km/h. Trafikstörningar med varierande omfattning är vanligt förekommande i 

Muorjevaarabackarna. Backarnas lutningar och längder i kombination med 

vinterväglag kan orsaka att tunga fordon inte tar sig upp. Eftersom det inte 

finns någon lämplig väg att leda om trafiken på så kan totalstopp orsaka 

svåra förseningar för trafikanter längs sträckan, vilket är särskilt 

problematiskt för bl.a. utryckningsfordon. 

För att komma till rätta med problemen föreslås att E10 byggs i en ny 

sträckning på en ca 4 km lång sträcka förbi byn Muorjevaara. Vägen byggs 

med stigningsfält som underlättar passage av tyngre fordon som trots 

vägens förbättrade profil skulle kunna få problem i backarna. Mitträcke och 

viltstängsel planeras inte att byggas i det aktuella skedet men vägen ska 

vara anpassad för att detta ska kunna ske i ett senare skede.  
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Tidpunkt för trafiksäkerhetsanalysen (A) och trafiksäkerhetsgranskningens (G) 

genomförande. 

Projektmål 

• Möjliggöra en jämn hastighet över 65 km/h för tunga fordon i 

backarna 

• Minska sårbarheten och garantera framkomlighet på vägsträckan 

• Skapa en trygg och säker miljö för alla trafikanter som vistas invid 

och på vägen 

4.7 E20 HOVA 

Den aktuella sträckan av E20 är ca 10 km lång och ligger i anslutning till 

samhället Hova i Gullspångs kommun. Befintlig väg har två körfält och 

saknar mötesseparering och säkra sidoområden. Hastigheten är begränsad 

till 80 km/h resp. 60 km/h förbi Hova. 

Av den aktuella sträckan kommer 5 km byggas om i befintlig sträckning och 

5 km byggas i ny sträckning. Vägen kommer att utformas med 2+2 körfält på 

en sträcka av 8 km, med hastigheten 100 km/h, och med 1+1 körfält på en 

sträcka av 2 km med hastigheten 80 km/h. Vid Hova centrum byggs en ny 

trafikplats och väg 200 får en delvis ny sträckning förbi Regnbågsskolan. 

Många korsningspunkter längs sträckan förändras eller stängs, varför nya 

lokalvägar byggs parallellt med E20 på en stor del av sträckan.  

 

Tidpunkt för trafiksäkerhetsanalysen (A) och trafiksäkerhetsgranskningens (G) 

genomförande. 

Projektmål 

• Ökad trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper genom mötesseparering 

av E20, säkra korsningar och sidoområden samt ett separat gång- 

och cykelvägnät. 

• Ökad framkomlighet genom möjlighet till säkra omkörningar på minst 

35 % av sträckan och högre bärighetsstandard för gods. 

• Oförändrad påverkan på vattentäkten Lokaåsen. 

• Ny bro över Hovaån – utformning anpassad till landskap och miljö 

samt med funktion som faunapassage. 

• Minskad störning från trafiken för Regnbågsskolan 
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4.8 E22 LÖSEN-JÄMJÖ 

E22 på sträckan Lösen-Jämjö är viktig både för den genomgående trafiken 

och för den omfattande pendlingen mot Karlskrona. Nuvarande E22 har 

stora brister vad avser trafiksäkerhet och framkomlighet. Vägen har låg 

standard i förhållande till trafikmängden och har ett stort antal anslutningar. 

Den långväga trafiken blandas med lokaltrafiken, inklusive långsamtgående 

jordbruksmaskiner och gång- och cykeltrafik. I Jämjö skapar 

genomfartstrafiken barriäreffekter och störningar för de boende. 

Vägen byggs om i befintlig sträckning Lösen-Ramdala och i ny sträckning 

Ramdala-Norra Binga. Totalt omfattar sträckan ca 15 km motortrafikled med 

hastigheten 100 km/h, varav ca 8 km går i ny sträckning. På sträckan Lösen-

Torstäva byggs E22 ut till 2+2-väg och på sträckan Torstäva-Norra Binga till 

2+1-väg. Längs sträckan byggs tre trafikplatser vilka ansluter det lokala 

vägnätet, inkl. nya sidovägar och gc-vägar, till E22. Nya busshållplatser 

byggs i anslutning till trafikplatserna. 

 

Tidpunkt för trafiksäkerhetsanalysen (A) och trafiksäkerhetsgranskningens (G) 

genomförande. 

Projektmål 

• Att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E22, delen 

Lösen-Jämjö. 

• Att minska störningarna från trafiken för de boende i Jämjö. 

• Att skapa ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och 

skogsbruksmaskiner. 

• Att lösa problemen med översvämningar av befintlig E22 i anslutning 

till Ramdala. 

4.9 E22 LINDERÖD 

Den aktuella sträckan av E22 utgjordes innan ombyggnaden av en 12-13 m 

bred väg, vilket ansågs vara otillräckligt med tanke på den stora 

trafikmängden som trafikerar vägen. Flera allvarliga olyckor har inträffat på 

sträckan och ett antal hus och byggnader ligger i vägens absoluta närhet. 

Trafikverkets målsättning med projektet var därför att öka framkomligheten 

och trafiksäkerheten på sträckan.  

Projektet omfattade en nybyggnad av E22 förbi Linderöd till motorväg med 

en vägbredd om 18,5 m och hastighetsgränsen 110 km/h. Vägsträckan har 

en längd på ca 6 km. Två nya trafikplatser har byggts, en väster om Linderöd 

och en vid Spångarp. Vägen öppnades för trafik 2017. 

I detta projekt har trafiksäkerhetsgranskningen utförts i fasen för vägens 

detaljutformning i enlighet med TSFS 2010:183 6 §.    

Samråds-
underlag

Samråds-
handling

Gransknings-
handling

Fastställelse-
handling

A G 
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Tidpunkt för trafiksäkerhetsanalysen (A) och trafiksäkerhetsgranskningens (G) 

genomförande.  

Projektmål 

• Trafikplatser och planskilda korsningar ska placeras och utformas för 

ett effektivt vägsystem. De ska läggas på lämpliga platser och 

anpassas till landskapets karaktär. 

• Förbättrad boendemiljö i Linderöd. 

• Väganläggningar ska utformas så att förutsättningar för en god 

kollektivtrafik finns. 

• Vägens vertikala intrång ska minimeras så långt som möjligt. 

• Befintlig E22 ska anpassas till sin nya funktion. 

• Vägen, såväl motorvägen som parallellvägar, ska anpassas till 

befintliga strukturer och så att pågående markanvändning och 

ekologiskt känsliga områden så långt som möjligt undgår negativ 

påverkan. 

• Vramsån och dess biflöden lämnas utan påverkan under högsta 

vattenlinjen. Ytvatten skall inte påverkas avseende kvalitet så att det 

medför negativ påverkan på vattendragens kemiska och ekologiska 

status. 

• Kristianstadslättens grundvattenmagasin och övriga 

grundvattenresurser som används som dricksvatten skall inte 

påverkas negativt avseende kvalitet på grund av föroreningar 

orsakade av vägen och dess trafik.  

• Vägen får endast marginellt förändra nuvarande strömningsriktningar 

och grundvattennivåer. Vägen skall inte medföra någon permanent 

grundvattenbortledning som leder till oacceptabel påverkan. 

• Ett brett och förtroendefullt samråd ska känneteckna arbetet med att 

utforma väganläggningen. 
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5 ANALYS  

I nedanstående kapitel analyseras och diskuteras de resultat som 

framkommit genom studien av de utvalda dokumenten. Diskussionen är 

uppdelad i de två kategorierna genomförande respektive effekter, samma 

delar som studiens analysfrågor är grupperade inom. Varje del avslutas med 

en summering där övergripande och sammanfattande resonemang lyfts 

fram. 

5.1 GENOMFÖRANDE 

Trafiksäkerhetsanalyserna genomförs i varierande skeden 

Skedet för trafiksäkerhetsanalysernas genomförande varierar mellan de 

studerade projekten där ett antal (E4/E20 Årstalänken, E6 Rebbelberga, 

E6.20 Hisingsleden, E22 Lösen-Jämjö och E10 Muorjevaarabackarna) har 

genomförts tidigt i projekten. Trafiksäkerhetsanalysen har då genomförts 

innan samrådshandlingens framtagande, som en del i arbetet med 

samrådshandling eller med denna som utgångspunkt. I några fall (E6 

Lomma, E20 Hova och E22 Linderöd) har trafiksäkerhetsanalysen 

genomförts senare i projektet. I dessa fall har den utförts utifrån projektens 

granskningshandling eller beslutsunderlaget för vägens 

detaljutformningsstandard. När trafiksäkerhetsanalyserna genomförts först i 

detta senare skede ligger dess genomförande relativt nära framtagandet av 

den första trafiksäkerhetsgranskningen i tid.  

För ett projekt (E4 Ljungby-Toftanäs) har trafiksäkerhetsanalysen tagits fram 

som ett svar på trafiksäkerhetsgranskningen, vilken genomförts i fasen 

mellan samrådet och granskningen av vägplanen. I det aktuella fallet 

framfördes i trafiksäkerhetsgranskningen kritik mot att det saknades en 

trafiksäkerhetsanalys, där bland annat en redovisning och analys av 

olycksstatistiken på sträckan efterfrågades. Detta gör att den aktuella 

trafiksäkerhetsanalysen kan ses som ett sätt att hantera och besvara de 

framförda synpunkterna.  

Trafiksäkerhetsanalysernas innehåll jämfört med föreskrivet 

I fem av de nio studerade trafiksäkerhetsanalyserna beskrivs endast ett 

förslag; E4 Ljungby-Toftanäs, E6 Lomma, E6 Hisingsleden, E22 Lösen-

Jämjö och E22 Linderöd. Detta beror sannolikt på att dessa analyser 

antingen har genomförts så tidigt att det ännu inte har tagits fram alternativ, 

eller så sent att ett alternativ redan är valt.   

De flesta trafiksäkerhetsanalyserna beskriver, i den omfattning som det är 

relevant, påverkan på befintligt vägnät och trafiksäkerheten för olika 

trafikantgrupper. Beskrivningarna är i vissa fall generella och oprecisa.  

Redogörelsen för den befintliga trafiksäkerhetssituationen i form av 

olycksdata redovisas i samtliga trafiksäkerhetsanalyser utom en. Betydligt 

färre, tre stycken, redovisar ett förväntat antal skadade och dödade med den 

nya utformningen. Detta innebär att övriga sex inte innehåller vad som krävs 

för att kunna göra en kostnads-nyttoanalys av det eller de beskrivna 

förslagen. I några av fallen beror avsaknaden sannolikt på att det saknas 
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effektsamband för den planerade åtgärden. Men i åtminstone ett par hade 

man kunnat göra en överslagsmässig beräkning av trafiksäkerhetseffekterna. 

Trafiksäkerhetsanalysernas föreslagna åtgärder  

Karaktären på de studerade trafiksäkerhetsanalyserna skiljer sig kraftigt åt 

mellan de studerade fallen. Vissa fokuserar främst på vilka effekter det 

presenterade förslaget har på trafiksäkerheten jämfört med vägens befintliga 

utformning medan andra är betydligt mer detaljerade och utvärderar olika 

alternativa utformningar för det nya projektet vad avser deras effekter på 

trafiksäkerheten, vilket är mer i överensstämmelse med direktiv och 

föreskrift.  

Någon form av alternativ utformning lyfts fram i sex av de studerade 

trafiksäkerhetsanalyserna. För fyra av projekten (E4/E20 Årstalänken, E6 

Lomma, E6 Rebbelberga och E10 Muorjevaarabackarna) görs en analys där 

olika alternativa utformningar analyseras och det mest fördelaktiga 

alternativet lyfts fram. Detta görs särskilt i trafiksäkerhetsanalysen för den 

nya trafikplatsen på E6 vid Rebbelberga, där nio olika alternativa 

utformningar av trafikplatsen studeras. Flertalet av de studerade alternativen 

hämtas från den sedan tidigare genomförda förstudien men även ett sedan 

tidigare inte studerat alternativ lyfts fram. Det nya alternativet är också det 

som bedöms vara mest fördelaktigt för trafiksäkerheten. För E10 

Muorjevaarabackarna lyfts det fram att projektet kommer att få full 

trafiksäkerhetseffekt först när den planerade 2+1-vägen förses med 

mitträcke, något som inte planeras inom ramen för det aktuella projektet. För 

detta görs även en beräkning av vilka trafiksäkerhetseffekterna blir jämfört 

med nuläget samt med respektive utan räcke. 

Utöver de fyra ovanstående fallen lyfts alternativa utformningar även fram i 

trafiksäkerhetsanalyserna för E6.20 Hisingsleden och E20 Hova. För dessa 

båda utgörs alternativen dock av lösningar som enligt 

trafiksäkerhetsanalyserna valts bort under projektens gång, vilket gör att 

intrycket blir att dessa inte längre är aktuella som alternativ i samband med 

att trafiksäkerhetsanalysen genomförs. För E6.20 Hisingsleden bedöms dock 

flertalet av de bortvalda alternativen vara sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Detta i kombinationen med att det anges att arbetet med 

trafiksäkerhetsanalysen har bedrivits parallellt med den övriga 

planeringsprocessen, gör det rimligt att tro att trafiksäkerhetsaspekter har 

påverkat projektets utformning. I trafiksäkerhetsanalysen för E20 Hova är det 

av två skäl inte lika troligt att trafiksäkerhetsanalysen har varit bidragande i 

valet av alternativ. Dels finns det bland de bortvalda alternativen både de 

som innebär en bättre och en sämre trafiksäkerhet än de alternativ som valts 

i det presenterade vägförslaget och dels har trafiksäkerhetsanalysen gjorts i 

ett sent skede i planeringsprocessen, då flertalet av de principiella valen 

redan har gjorts.   

I tre av de studerade fallen saknas i stort sett helt en jämförelse av olika 

alternativa utformningar. I två av dessa (E22 Lösen-Jämjö och E22 Linderöd) 

görs främst en bedömning av vilka trafiksäkerhetseffekter det presenterade 

förslaget kan förväntas leda till. Utifrån detta görs ett antal anmärkningar 

med förslag på åtgärder som bör vidtas för att förbättra förslagets 

trafiksäkerhetseffekter. Flertalet av de åtgärder som föreslås i dessa fall 
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berör projektens kommande detaljutformning och frågor som behöver 

beaktas i samband med denna. 

Inte heller trafiksäkerhetsanalysen för E4 Ljungby-Toftanäs studerar 

konkreta alternativ, i denna redovisas till skillnad från i de andra inte heller 

några punkter som bör beaktas i den fortsatta planeringen. Denna är dock 

lite speciell eftersom den genomförts efter att projektets första 

trafiksäkerhetsgranskning genomförts. I den första 

trafiksäkerhetsgranskningen lyfts avsaknaden av en trafiksäkerhetsanalys 

fram och ett antal påpekande görs som efterfrågar material som rimligen 

borde funnit med i denna, exempelvis olycksstatistik. Detta gör att den 

genomförda trafiksäkerhetsanalysen delvis kan ses som ett sätt att bemöta 

vissa av de problem och anmärkningar som fördes fram i 

trafiksäkerhetsgranskningen, vilket delvis kan förklara att den enbart 

fokuserar på nuvarande utformning och det presenterade förslaget.  

Sammantaget innebär detta att innehållet i trafiksäkerhetsanalyserna kraftigt 

skiljer sig åt mellan de studerade fallen. Där några värderar och bedömer 

flera olika alternativa utformningar, i enlighet med Trafikverkets mall för 

trafiksäkerhetsanalyser. I vissa trafiksäkerhetsanalyser görs dock  

huvudsakligen bedömningar av det presenterade förslaget i kombination 

med att frågor att beakta i det fortsatta arbetet lyfts. Hur djupgående och i 

vilken omfattning trafiksäkerhetsanalyserna behandlar olika alternativa 

utformningar kan delvis kopplas till i vilket skede de är genomförda. Tre av 

de trafiksäkerhetsanalyser (E4/E20 Årstalänken, E6 Rebbelberga och E6.20 

Hisingsleden) som studerar alternativa utformningar är genomförda i ett 

relativt tidigt skede. Att trafiksäkerhetsanalysen genomförs i ett tidigt skede 

är dock ingen garanti för att olika alternativa utformningar studeras ingående. 

Detta exemplifieras av trafiksäkerhetsanalysen för E22 Lösen-Jämjö där 

ingen direkt jämförelse mellan olika alternativ görs.  

Vem gör analyserna? 

Varken i EU:s reglemente eller i Transportstyrelsens föreskrifter finns krav på 

att den (eller de) som genomför en trafiksäkerhetsanalys är oberoende 

projektet. Det finns heller inga krav på kunskaper. I en del andra länder 

genomförs trafiksäkerhetsanalyserna som ett första steg i 

granskningsprocessen och därmed på samma sätt som övriga 

granskningssteg. Det innebär bland annat att det ställs krav både på att man 

är godkänd granskare och oberoende.  

Om de som har genomfört trafiksäkerhetsanalyserna i de studerade 

projekten är oberoende projekten är svårt att veta. De har i samtliga fall 

genomförts inom samma företag som projekteringen, men det behöver inte 

säga något om eventuellt oberoende. I minst fyra av de studerade projekten 

kan det dock konstateras att den person som genomfört 

trafiksäkerhetsanalysen också har varit involverad i projektet på annat sätt.  

Bland dem som har genomfört trafiksäkerhetsanalyserna finns personer som 

är godkända trafiksäkerhetsgranskare, vilket bör vara bra för kvaliteten.  

Trafiksäkerhetsgranskningarna genomförs ibland sent 

Enligt vägsäkerhetslagen ska en trafiksäkerhetsgranskning genomföras vid 

minst fyra tillfällen och i tre olika faser i samband med projekteringen och 

byggandet av en ny väg; i den tidiga planeringsfasen, i 
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detaljutformningsfasen och inför vägens öppnande. I den aktuella studien har 

den tidigaste genomförda trafiksäkerhetsgranskningen studerats, det kan 

alltså finnas ytterligare trafiksäkerhetsgranskningar som genomförts i ett 

senare skede än vad som diskuteras här.  

I fem av de studerade fallen (E4 Ljungby-Toftanäs, E4/E20 Årstalänken, E6 

Lomma, E6.20 Hisingsleden och E22 Lösen-Jämjö) har den första 

trafiksäkerhetsgranskningen tagits fram i skedet inför eller i samband med 

granskningen av vägplanen. Trafiksäkerhetsgranskningen för E4 Ljungby-

Toftanäs är dock utförd i enlighet med TSFS 2010:183 6§, dvs en granskning 

av detaljutformningen. I tre av projekten har den första 

trafiksäkerhetsgranskningen istället genomförts inför vägplanens fastställelse 

(E6 Rebbelberga, E20 Hova och E10 Muorjevaarabackarna). För E22 

Linderöd har trafiksäkerhetsgranskningen genomförts ännu något senare, 

nämligen i samband med framtagandet av förfrågningsunderlag. Detta 

innebär att den första trafiksäkerhetsgranskningen i flertalet av fallen är 

genomförd i enlighet med det som anges i Transportstyrelsens föreskrift 

(TSFS 2010:183). Själva genomförandet av trafiksäkerhetsgranskningen i 

den första fasen sker dock i flera fall i ett sent skede i vägplaneprocessen.  

Avsaknaden av en trafiksäkerhetsgranskning som är utförd i ett tidigt skede i 

vägplaneprocessen gör att faktorer av en mer principiell betydelse för 

utformningen som ska bedömas i detta skede riskerar att vara svåra att 

påverka. I de fall där den första trafiksäkerhetsgranskningen genomförts först 

inför vägplanens fastställelse torde möjligheterna att påverka projektetens 

principiella utformning vara begränsade. Istället kan främst förändringar i 

detaljutformningen förväntas i dessa fall. Inte heller i de projekt där 

trafiksäkerhetsgranskningen genomförs i samband med granskningen är 

möjligheterna till principiell påverkan stor. För att åstadkomma större 

möjligheter till förändring skulle trafiksäkerhetsgranskningen istället behöva 

genomföras tidigare, exempelvis i samband med att vägplanen är tillgänglig 

för samråd. För att åstadkomma detta föreslås en förändring av Trafikverkets 

föreskrift (TDOK 2013:0316).  

Varierande skala på åtgärderna i trafiksäkerhetsgranskningarna   

Likt för trafiksäkerhetsanalyserna finns det en stor variation när det gäller 

trafiksäkerhetsgranskningarnas omfattning och innehåll. Denna avspeglar sig 

både när det gäller antalet synpunkter samt av vilken karaktär dessa är. 

Antalet synpunkter och dess omfattning hänger givetvis samman med 

projektets utformning och vilka trafiksäkerhetsbrister som identifieras i denna 

men delvis även med hur den tidigare trafiksäkerhetsanalysen har 

genomförts. Bland de studerade trafiksäkerhetsgranskningarna går det i 

någon mening att identifiera tre kategorier, baserat på de problem och 

anmärkningar som redovisas.  

• Trafiksäkerhetsgranskningar där utformningen av projektet till stor 

del bedöms vara god  

• Trafiksäkerhetsgranskningar där problem och anmärkningarna 

främst identifieras i frågor som berör detaljutformningen 

• Trafiksäkerhetsgranskningar där problemen och anmärkningarna 

berör såväl detaljutformningen som mer principiella 

utformningsfrågor.  
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Det finns ingen skarp gränsdragning mellan de olika kategorierna utan 

gränsen bör beaktas som subjektiv och vissa trafiksäkerhetsgranskningar 

ligger i gränslandet mellan två av kategorierna ovan. 

Till den första kategorin är det främst trafiksäkerhetsgranskningarna för E6 

Rebbelberga och E6.20 Hisingsleden som passar in. I dessa båda bedöms 

bristerna i det presenterade förslaget som små. Gemensamt för dessa båda 

projekt är att trafiksäkerhetsanalysen genomfördes i ett tidigt skede i 

projektet och att denna var grundlig med en bedömning av alternativa 

utformningar.  

Gränsdragningen mellan den andra och tredje kategorin är svårare att göra 

då den i stor utsträckning bygger på vad som betecknas som åtgärder av 

principiell karaktär. Tre av de studerade fallen bedöms dock främst passa i 

den andra kategorin med trafiksäkerhetsgranskningar där problemen och 

anmärkningarna främst berör detaljutformningen.  

I två av dessa (E6 Lomma och E20 Hova) kan problemen och 

anmärkningarna relativt tydligt främst anses vara av 

detaljutformningskaraktär även om det finns inslag av mer principiella frågor. 

Där den större frågan för E6 Lomma berör anslutningen av en planerad 

kollektivtrafikramp. Denna planeras att bli byggd med signalreglering för att 

gynna busstrafikens framkomlighet, något som bedöms utgöra en 

trafiksäkerhetsrisk i den aktuella miljön, varav en utformning med 

väjningsplikt istället föreslås. Detta påpekande fanns dessutom med redan i 

den framtagna trafiksäkerhetsanalysen, vilken dock gjordes relativt sent. I 

trafiksäkerhetsgranskningen för E20 Hova görs ett antal anmärkningar av 

varierande karaktär där de av mest principiell karaktär berör anslutningen av 

ramperna till lokalvägen vid en trafikplats inom projektet. Anslutningen 

föreslås i det presenterade förslaget att byggas som en fyrvägskorsning 

något som trafiksäkerhetsgranskningen föreslår bör ändras till en 

cirkulationsplats. Dessa frågor kan delvis betecknas vara av principiell 

karaktär men är ändå relativt små i förhållande till projekten som helhet varav 

de bedöms passa in i den aktuella kategorin.  

Ytterligare en av de studerade trafiksäkerhetsgranskningarna (E4/E20 

Årstalänken) skulle kunna placeras i den aktuella kategorin. För E4/E20 

Årstalänken framförs ett flertal problem och anmärkningar vilka främst berör 

detaljutformningen men det finns även ett antal som dels berör 

trafiksäkerheten under byggtiden och dels hela projektets 

trafiksäkerhetsnytta. Detta innebär att de av problemen och anmärkningarna 

som berör själva projektets utformning huvudsakligen bedöms vara av 

detaljutformningskaraktär. Kritiken mot trafiksäkerheten under byggtiden och 

den tveksamma trafiksäkerhetsvinsten med hela projektet gör dock att den 

även skulle kunna ses som en trafiksäkerhetsgranskning med flertalet 

synpunkter av principiell karaktär, eftersom det troligen skulle behövas ett 

omtag eller slopande av hela projektet för att dessa skulle kunna avhjälpas 

fullt ut.  

Till den tredje kategorin är det fyra av trafiksäkerhetsgranskningarna (E4 

Ljungby-Toftanäs, E22 Lösen-Jämjö, E22 Linderöd och E10 

Muorjevaarabackarna) som relativt tydligt passar in då de lyfter problem och 

anmärkningar av både detaljutformnings och principiell karaktär.  
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I trafiksäkerhetsgranskningen för E4 Ljungby-Toftanäs lyfts en lång rad 

problem och anmärkningar vilka berör såväl detaljer som principiella frågor. 

Där den största principiella frågan rör utformningen av en trafikplats vilken 

uppfattas ha en låg standard med korta och tvära ramper. För att förbättra 

standarden föreslås en utformning som är mer lik de övriga trafikplatserna 

inom projektet. Även i trafiksäkerhetsgranskningen för E22 Lösen-Jämjö 

berör de flesta av problemen och anmärkningarna trafikplatsernas 

utformning och de anslutningar som finns till dessa. För två av projektets 

trafikplatser påtalas att den valda trafikplatstypen medför 

trafiksäkerhetsrisker vilket gör att andra trafikplatsutformningar bör 

övervägas.  

I trafiksäkerhetsgranskningen för E22 Linderöd riktar flera av problemen och 

anmärkningarna in sig på riskerna för spökkörning i anslutning till projektets 

trafikplatser. Särskilt behandlas en planerad tillfällig korsning, som planeras 

vara öppen tills nästa etapp av E22 är utbyggd, där den nya vägen ansluter 

till den befintliga sträckningen. Korsningen bedöms i 

trafiksäkerhetsgranskningen utgöra en trafiksäkerhetsrisk då det uppfattas 

finnas en risk för att trafik ska ansluta till E22 i fel körriktning, anslutningen 

föreslås därför stängas direkt när den nya vägen öppnas. Den sista 

trafiksäkerhetsgranskningen i kategorin, E10 Muorjevaarabackarna, framför 

endast ett fåtal problem och anmärkningar. Dessa är dock i stor utsträckning 

av principiell karaktär, då det bedöms vara problematiskt att vägen inte 

byggs med mitträcke och viltstängsel i samband med att den byggs utan att 

detta kan bli aktuellt först i ett senare skede.  

Generellt sett så är de problem och anmärkningar som framförs i 

trafiksäkerhetsgranskningarna främst av detaljutformningskaraktär i de fallen 

(E6 Rebbelberga, E6.20 Hisingsleden, E20 Hova och E6 Lomma) där 

trafiksäkerhetsanalysen studerat flera alternativa utformningar. Detta tyder 

på att om trafiksäkerhetsanalysen genomförs på ett brett och grundligt sätt 

så minskar antalet problem och anmärkningar som identifieras i den 

efterföljande trafiksäkerhetsgranskningen. Därmed förefaller det som att en 

grundligt genomförd trafiksäkerhetsanalys bidrar till en trafiksäkrare 

utformning. För det sista projektet, E4/E20 Årstalänken, där olika alternativa 

utformningar studerats i trafiksäkerhetsanalysen lyfts dock ett stort antal 

problem och anmärkningar i trafiksäkerhetsgranskningen. Som diskuterats 

innan rör sig dock flera av dessa om hela projektets trafiksäkerhetsvinster, 

där flera av anmärkningarna troligen skulle kunna undvikas helt endast om 

projektet inte genomfördes.  

För de fall (E22 Linderöd och E4 Ljungby-Toftanäs) där 

trafiksäkerhetsanalysen både gjorts i ett sent skede och det saknats en 

bedömning av olika alternativ torde dess möjligheter att påverka projektens 

utformning vara begränsad. För E4 Ljungby-Toftanäs är detta inte alls 

aktuellt då trafiksäkerhetsanalysen har gjorts efter den genomförda 

trafiksäkerhetsgranskningen.  

För de två resterande fallen (E22 Lösen-Jämjö och E10 

Muorjevaarabackarna) har förvisso trafiksäkerhetsanalysen genomförts i ett 

tidigt skede men utan att alternativa utformningar har analyserats. För E10 

Muorjevaarabackarna framförs dock vissa synpunkter (mitträcke) i 

trafiksäkerhetsanalysen som kvarstår även i trafiksäkerhetsgranskningen. I 
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trafiksäkerhetsanalysen för E22 Lösen-Jämjö studeras inga alternativa 

utformningar utan en bedömning görs främst av hela projektets 

trafiksäkerhetseffekter vilken kompletteras med ett antal punkter som bör 

beaktas i det fortsatta arbetet.   

Trafiksäkerhetsgranskningarnas innehåll jämfört med föreskrivet 

Med något undantag så innehåller trafiksäkerhetsgranskningarna 

bedömningar gällande de faktorer som listas i Trafikförordningens 5 §. Fyra 

av granskningarna tar inte upp risker för ras, översvämning eller liknande. 

Flera av granskningsrapporterna har en struktur där de punkter som skall 

beaktas utgör rubriker. Detta gör det lätt att se att granskaren har övervägt 

frågan, även om det inte finns någon kommentar. 

Kontinuitet i granskningsprocessen 

Enligt direktiv och föreskrift så skall en trafiksäkerhetsgranskare följa 

vägprojekten. Detta kan tolkas som att samma person(er) skall eller bör 

genomföra samtliga fyra granskningssteg. Trafiksäkerhetsanalyserna 

omfattas dock inte av denna skrivning. Endast i ett av de studerade fallen så 

har trafiksäkerhetsanalysen och den första trafiksäkerhetsgranskningen 

genomförts av samma person. I de fall där analyserna har haft förslag på 

viktiga ändringar av utformningen så har dessa följts upp av 

trafiksäkerhetsgranskarna i det första steget. En kontinuitet och ett 

säkerställande av att föreslagna åtgärder genomförs tycks alltså 

upprätthållas åtminstone från analys till första granskning även om de 

genomförs av olika personer. Om samma person(er) har utfört eventuella 

senare granskningar har inte undersökts.  

Allmänt hållen trafiksäkerhetsargumentation 

Motiveringarna som används för problem och synpunkter som lyfts i 

trafiksäkerhetsanalyserna och i trafiksäkerhetsgranskningarna är relativt 

likvärdiga. I tre av de studerade trafiksäkerhetsanalyserna (E4 Ljungby-

Toftanäs, E22 Linderöd och E22 Lösen-Jämjö,) görs, som tidigare 

diskuterats, främst en analys av det presenterade vägförslagets 

trafiksäkerhetseffekter. Även i de fall (E4/E20 Årstalänken, E6 Lomma, E6.20 

Hisingsleden och E20 Hova) där olika alternativa utformningar i någon 

utsträckning studeras görs en analys av vilka trafiksäkerhetsmässiga effekter 

de olika alternativa utformningarna kan tänkas medföra. Oavsett om 

trafiksäkerhetsanalysen huvudsakligen utgår från det presenterade 

vägförslaget eller om den bedömer olika alternativa utformningar så är 

motiveringarna och argumenten för de redovisade synpunkterna relativt 

likvärdiga. De åtgärder som föreslås har väl dokumenterad effekt för att 

förbättra trafiksäkerheten. Exempelvis lägre hastigheter, mitträcken, säkrare 

sidoområde, borttagande av plankorsningar och förbättrade möjligheter för 

oskyddade trafikanter att röra sig i trafikmiljön på ett trafiksäkert sätt.  

I två av de studerade trafiksäkerhetsanalyserna (E6 Rebbelberga och E10 

Muorjevaarabackarna) motiveras de förslagna åtgärderna även på andra 

sätt. I trafiksäkerhetsanalysen för E6 Rebbelberga, vilken studerar en rad 

olika utformningar, hänvisas utöver de generella resonemangen även till 

genomförda trafiksäkerhetsstudier som pekat på riskerna med överliggande 

cirkulationsplatser. För E10 Muorjevaarabackarna föreslår 

trafiksäkerhetsanalysen att vägen byggs som 2+1-väg med mitträcke i stället 
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för utan räcke, som planeras. I trafiksäkerhetsanalysen görs en EVA-

beräkning där effekterna av de båda alternativa utformningarna beräknas 

beträffande antalet skadade och döda respektive vilken trafiksäkerhetsnytta 

de båda alternativen genererar.    

Likt för trafiksäkerhetsanalyserna utgår resonemangen även i 

trafiksäkerhetsgranskningarna huvudsakligen från generella faktorer som är 

betydelsefulla för en trafiksäker vägutformning. Dessa relateras till det 

specifika projektet och fungerar som en slags bedömningsgrund. 

Trafiksäkerhetsgranskningarna är också i högre utsträckning inriktade på 

projektens detaljutformning. De generella argumenten kompletteras därför 

för vissa problem och anmärkningar med de krav och riktlinjer som finns i 

VGU.  

De övergripande trafiksäkerhetsargument som generellt sett främst används 

i trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetsgranskningarna ska sättas i 

relation till EU-direktivets Artikel 3, 3§ vilken anger att den 

trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalysen ska innehåll de överväganden 

som bidragit till valet av alternativ. Utifrån underlaget ska det enligt direktivet 

vara möjligt att göra en kostnads-nyttoanalys av de studerade alternativen.  

Jämför man direktivets skrivning med de generella trafiksäkerhetsargument 

som används i flertalet av de studerade fallen förefaller skillnaden i 

detaljeringsgrad vara relativt stor. Detta gör att det torde finnas en 

utvecklingspotential i sättet att argumentera för olika åtgärder i 

trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetsgranskningarna.   

Summering 

Det finns stora skillnader i hur arbetet med trafiksäkerhetsanalyser och 

trafiksäkerhetsgranskningar bedrivs mellan olika projekt. Skillnaderna 

avspeglar sig både i innehåll och i tidpunkt för genomförandet. Den största 

variationen återfinns bland trafiksäkerhetsanalyserna innehåll. Det finns 

exempel där flera alternativa utformningar studeras och där endast en 

enklare utvärdering av trafiksäkerhetseffekterna av det presenterade 

förslaget görs. Vilken detaljeringsnivå trafiksäkerhetsanalyserna har förefaller 

delvis hänga samman med i vilket skede i vägplaneprocessen de är utförda, 

där de minst detaljerade generellt sett är genomförda sent i processen. 

Hur detaljerad trafiksäkerhetsanalysen är och i vilken grad den behandlar 

olika alternativa utformningar har även ett visst samband med hur 

omfattande de problem och anmärkningar som framförs i 

trafiksäkerhetsgranskningen är. Antalet problem och anmärkningar som lyfts 

är generellt lägre och av mindre omfattande karaktär i de projekt där 

trafiksäkerhetsanalysen studerat olika alternativa utformningar. Detta 

indikerar att en detaljerad trafiksäkerhetsanalys där olika alternativa 

utformningar studeras leder till ett ökat fokus på trafiksäkerhetsfrågorna i 

projektet. Detta skulle även innebära bättre förutsättningar för en förbättring 

av trafiksäkerheten och ett minskat behov av åtgärder i ett senare skede. 
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Här finns det även en möjlig utvecklingspotential att förbättra 

argumentationen varför en åtgärd är att föredra framför en annan, där 

effektsamband och kostnads-nyttoberäkningar i högre utsträckning skulle 

kunna användas. Detta skulle även bidra till att efterlevnaden av EU-

direktivet skulle förbättras.  

  

• Stora variationer i genomförandet. Både tidpunkt och 

innehållsmässigt. 

• Trafiksäkerhetsanalysens detaljeringsgrad påverkar antalet 

trafiksäkerhetsproblem senare i processen.  

• Flera studerade alternativ i trafiksäkerhetsanalysen 

förbättrar trafiksäkerheten och minskar det senare 

åtgärdsbehovet.  

 

• Motiveringen för olika åtgärder kan förbättras genom ett 

större användande av effektsamband och kostnads-

nyttoberäkningar. 
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5.2 EFFEKTER 

Trafiksäkerhetsanalysernas påverkan skiljer sig åt 

Som diskuterats ovan varierar de studerade trafiksäkerhetsanalyserna och 

trafiksäkerhetsgranskningarnas inriktning och innehåll. Beroende på i vilken 

omfattning problem och anmärkningar lyfts varierar även möjligheterna för att 

trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetsgranskningarnas ska kunna 

påverka den slutgiltiga utformningen. 

Bland de tre studerade trafiksäkerhetsanalyserna (E22 Linderöd, E4 

Ljungby-Toftanäs och E22 Lösen-Jämjö) där inga alternativa utformningar 

eller konkreta brister påtalas i den presenterade utformningen är det svårt att 

påvisa att trafiksäkerhetsanalysen har haft någon påverkan på projektets 

utformning. Det ska dock poängteras att det även bland dessa finns inslag av 

exempelvis påpekande kring frågor som bör beaktas i den fortsatta 

planeringen och som har beaktats till ett senare skede. Det rör sig då 

huvudsakligen om delar i utformningen som ännu inte redovisats i samband 

med att trafiksäkerhetsanalysen genomfördes.      

Även för de två fall (E6.20 Hisingsleden och E20 Hova) där ett antal 

avfärdade alternativ lyfts fram i trafiksäkerhetsanalyserna är det svårt att 

utläsa vilken effekt trafiksäkerhetsanalyserna haft för den slutgiltiga 

utformningen. Det faktum att flertalet av de avfärdade alternativen skulle 

innebära en sämre utformning ur trafiksäkerhetssynpunkt tyder dock på att 

arbetet med trafiksäkerhetsanalyserna haft en viss betydelse för valet av 

utformning.  

För E6 Rebbelberga är det relativt tydligt att den genomförda 

trafiksäkerhetsanalysen har påverkat och delvis legat till grund för projektets 

slutgiltiga utformning. I den aktuella trafiksäkerhetsanalysen studerades en 

rad olika alternativa utformningar för trafikplatsen, där förvisso ett annat 

alternativ än det valda framförs som det mest fördelaktigt för 

trafiksäkerheten. Mot alternativet som valdes framfördes flera problem och 

anmärkningar som behövde åtgärdas för att alternativet skulle ge en god 

trafiksäkerhet. Efter trafiksäkerhetsanalysen ändrades förvisso inte valet av 

alternativ men de åtgärder som föreslogs för det valda alternativet 

genomfördes däremot i stort sett i dess helhet.  

I ytterligare ett av fallen, E4/E20 Årstalänken, finns det vissa inslag som 

tyder på att trafiksäkerhetsanalysen har haft ett inflytande på den slutgiltiga 

utformningen. I skedet för trafiksäkerhetsanalysen studerades bland annat 

två alternativa utformningar för en ny anslutande ramp, där det ena 

alternativet förespråkades som bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt. I det 

senast presenterade förslaget för projektet har alternativet som 

förespråkades i trafiksäkerhetsanalysen också valts. Det bör dock tilläggas 

att det i trafiksäkerhetsanalysen även framfördes en hel del kritik mot det 

presenterade föreslaget, där endast mindre justeringar har genomförts. Detta 

gör att trafiksäkerhetsanalysen delvis kan anses ha ett inflytande men dess 

synpunkter genomförs inte i sin helhet.  

Avslutningsvis finns det även exempel bland de studerade fallen på projekt 

där de få åtgärder som föreslås i trafiksäkerhetsanalyserna har en mycket 

begränsad påverkan på utformningen. För E10 Muorjevaarabackarna 
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poängteras att projektet får full effekt först när vägen förses med mitträcke 

någon som inte ändras under projektets gång. För E6 Lomma framförs en 

synpunkt beträffande signalprioritering för kollektivtrafiken som bedöms vara 

problematisk men inte heller här ändras projektets utformning.  

Sammantaget gör detta att av de studerade trafiksäkerhetsanalyserna är det 

endast för E6 Rebbelberga och till viss del för E4/E20 Årstalänken som det 

går att utläsa att de påpekande som gjorts i trafiksäkerhetsanalyserna haft 

betydelse för projektetens slutgiltiga utformning. I ett par fall (E6.20 

Hisingsleden och E20 Hova) har alternativa utformningar avfärdats redan 

innan trafiksäkerhetsanalysen behandlats. Huruvida trafiksäkerhetsanalysen 

har legat till grund för att dessa avfärdats eller inte är dock oklart. För drygt 

hälften av de studerade fallen kan de genomförda trafiksäkerhetsanalyserna 

dock betecknas ha haft en begränsad inverkan på projektens utformning. 

Antingen beroende på att konkreta åtgärdsförslag saknats eller på att de 

åtgärder som föreslagits inte genomförts.  

Trafiksäkerhetsgranskningarna påverkar detaljutformningen 

Till skillnad från i trafiksäkerhetsanalyserna så innehåller samtliga 

trafiksäkerhetsgranskningar någon form av problem och anmärkningar. 

Genomslaget för dessa skiljer sig dock åt mellan projekten.  

För fyra av fallen (E6.20 Hisingsleden, E6 Lomma, E10 

Muorjevaarabackarna och E6 Rebbelberga) görs inga förändringar. I två av 

dessa (E6.20 Hisingsleden och E6 Rebbelberga) görs dock få påpekanden i 

trafiksäkerhetsgranskningen, vilket begränsar behovet av förändringar. För 

både E6 Lomma och E10 Muorjevaarabackarna görs dock påpekanden vilka 

inte genomförs. Flertalet av dessa påpekanden fanns med redan i 

trafiksäkerhetsanalyserna och de har således varit möjliga att beakta under 

en större del av planeringsprocessen.  

I ett antal av de studerade fallen (E4 Ljungby-Toftanäs, E4/E20 Årstalänken 

och E22 Linderöd) görs mindre förändringar som påverkar projektens 

detaljutformning. Det handlar exempelvis om linjeföring, stödremsors 

utformning, utformning av skyltning, placering av övergångsställe respektive 

busshållplats samt undanglidningsskydd på mitträcket. De förändringar som 

görs motsvarar dock inte alla de problem och anmärkningar som förs fram i 

trafiksäkerhetsgranskningarna och de omfattar inte de med en något större 

påverkan.   

Endast i två av de studerade fallen (E20 Hova och E22 Lösen-Jämjö) leder 

de problem och anmärkningar som förs fram i trafiksäkerhetsgranskningarna 

till förändringar av viss principiell karaktär. Där den största förändringen som 

genomförs av förslaget för E20 Hova handlar om att en trafikplats rampers 

anslutning till lokalvägen ändras från en fyrvägskorsning till en 

cirkulationsplats. För E22 Lösen-Jämjö ändras förslaget på ett antal punkter, 

om än inte av större principiell karaktär, i form av flyttade hållplatser, slopat 

högersvängfält och påpekanden om att åtgärder för att minska risken för 

genomkörning i en överliggande cirkulation ska genomföras.  

Även om det i dessa två projekt genomförs vissa förändringar som är av 

principiell karaktär så är det totala inslaget av principiella förändringar i 

utformningen efter trafiksäkerhetsgranskningarnas genomförande ytterst 

begränsat bland de studerade fallen. Istället rör de förändringar som 
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genomförs efter trafiksäkerhetsgranskningarna främst problem och 

anmärkningar som påverkar detaljutformningen. Detta trots att det i flera av 

trafiksäkerhetsgranskningarna (E10 Muorjevaarabackarna, E22 Linderöd, E4 

Ljungby-Toftanäs, E6 Lomma och E22 Lösen-Jämjö) föreslås åtgärder som 

berör projektens principiella utformning. Det handlar exempelvis om ändrad 

utformning av trafikplatser (E4 Ljungby-Toftanäs och E22 Lösen-Jämjö), 

borttagande av trafikplats (E22 Linderöd) slopad signalreglering (E6 Lomma) 

samt utformning med mitträcke och viltstängsel (E10 Muorjevaarabackarna).      

Sammantaget gör detta att den största åtgärden som genomförs efter 

trafiksäkerhetsgranskningen bland de studerade projekten är i E20 Hova där 

en fyrvägskorsning ändras till cirkulationsplats.  

Detta visar på att det är svårt att i det relativt sena skedet efter 

trafiksäkerhetsgranskningen få något större genomslag för åtgärder av en 

mer principiell karaktär. Istället är det huvudsakligen frågor som rör 

projektens detaljutformning som får genomslag på projektens slutgiltiga 

utformning.  

Föreslagna åtgärder vägs mot andra intressen 

En betydande del av de problem och anmärkningar som förs fram i de 

studerade trafiksäkerhetsgranskningarna leder inte till att projektens 

utformning förändras. Motiveringen av varför åtgärderna inte genomförs är 

naturligtvis anpassad till varje enskilt fall men det finns några skäl som 

återkommer i flera projekt. I vissa fall förekommer dessa argument 

tillsammans med varandra eller med andra argument, så de nedan 

redovisade motiven behöver inte vara de enda som påverkat att de i 

trafiksäkerhetsgranskningen föreslagna åtgärderna inte genomförts.  

I tre av fallen (E6.20 Hisingsleden, E22 Linderöd och E6 Lomma) lyfts vikten 

av att gynna kollektivtrafikens framkomlighet fram. Där det på E6.20 

Hisingsleden handlar om att bygga en separat påfartsramp för 

kollektivtrafiken och i E6 Lomma om att ha signalprioritering för 

kollektivtrafiken. För E22 Linderöd handlar det om en planerad tillfällig 

korsning, för att öka kollektivtrafikens framkomlighet, som planeras vara 

öppen tills nästa etapp av E22 är utbyggd för att öka kollektivtrafikens 

framkomlighet. Samtliga dessa åtgärder bedöms i 

trafiksäkerhetsgranskningarna innebära trafiksäkerhetsproblem och de 

föreslås därför inte genomföras. Det är dock inte bara kollektivtrafikens 

framkomlighet som lyfts som argument för de presenterade förslagen. För 

E22 Lösen-Jämjö och E22 Linderöd lyfts den dominerande trafikströmmens 

framkomlighet fram som argument för att behålla föreslagen lösning i något 

fall.  

Behovet av att begränsa intrånget i kringliggande fastigheter eller åkermark 

används som argument till de valda lösningarna i tre av fallen (E20 Hova, E6 

Lomma och E22 Lösen-Jämjö).  

I flera av trafiksäkerhetsgranskningarna föreslås åtgärder som påverkar 

oskyddade trafikanters möjligheter att röra sig i anslutning till vägen samt 

lokalvägar och enskilda vägars anslutningar till det primära vägnätet. I flera 

av dessa fall (E20 Hova, E10 Muorjevaarabackarna, E22 Linderöd och E22 

Lösen-Jämjö) avfärdas vissa av dessa problem och anmärkningar med att 

den aktuella sträckan eller anslutning används av få trafikanter. Det låga 
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antalet oskyddade trafikanter eller antalet fordon gör att den presenterade 

lösningen bedöms vara en rimlig utformning som medför en godtagbar 

trafiksäkerhet.  

Det förekommer även exempel på fall (E6 Lomma och E4/E20 Årstalänken) 

där de föreslagna åtgärderna bedöms strida mot de uppsatta projektmålen. 

För E6 Lomma är det återigen förslaget om borttagandet av 

signalprioriteringen för kollektivtrafiken som berörs då den anses vara viktig 

för att uppnå projektmålet om en förbättrad framkomlighet för just 

kollektivtrafiken. För E4/E20 Årstalänken handlar det om att hela projektet 

troligen skulle behöva omprövas för att lösa de problem som lyfts fram, vilket 

skulle innebära att projektmålet om en förbättrad framkomlighet inte skulle 

uppnås.  

Det är dock inte bara argument som tar stöd i avvägningar mot andra 

intressen som förekommer. Det argumenteras i vissa fall (E10 

Muorjevaarabackarna och E22 Linderöd) även för att den presenterade 

lösningen är bra och innebär en god trafiksäkerhet. Där det i E22 Linderöd 

återigen handlar om den tillfälliga anslutningen och för E10 

Muorjevaarabackarna om att inte förse vägen med mitträcke och viltstängsel. 

Intressant i sammanhanget är att i E22 Linderöd tvingades Trafikverket att 

stänga den aktuella anslutningen strax efter vägens öppnande eftersom den 

visade sig innebära stora problem med körning mot trafikriktningen, vilket 

varit en del av trafiksäkerhetsgranskningens kritik.    

Sammantaget kan det konstateras att de åtgärder som föreslås i 

trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetsgranskningarna vägs mot andra 

intressen som också påverkar vägprojektens genomförande. Där även de 

begränsade ekonomiska resurserna har betydelse för möjligheterna att 

genomföra vissa åtgärder, då främst de som skulle påverka ett begränsat 

antal trafikanter.  

Summering 

Generellt sett är förändringarna i utformningen som 

trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetsgranskningarna leder till relativt 

blygsamma, framförallt när det gäller mer principiella förändringar. Bland de 

studerade projekten finns det dock även exempel på projekt där förändringar 

av principiell karaktär genomförs. Dessa utgörs nästan uteslutande av 

projekt där trafiksäkerhetsanalysen genomförts detaljerat och omfattat 

alternativa utformningar.  

 

I de trafiksäkerhetsanalyser där alternativa utformningar och direkta 

åtgärdsförslag saknas är genomslaget på projektens utformning av naturliga 

skäl begränsat. Den genomförda analysen visar även på att det är svårt att 

få genomslag för åtgärder av en mer principiell karaktär som lyfts först i 

trafiksäkerhetsgranskningen, då det främst är åtgärder som rör 

detaljutformningen som genomförs efter den. Baserat på detta förefaller det 

vara av stor vikt att åtgärder som berör projektens principiella utformning lyfts 

redan i trafiksäkerhetsanalysen för att de ska få genomslag. Detta visar på 

betydelsen av en detaljerad trafiksäkerhetsanalys där även alternativa 

utformningar inom projektet studeras.  
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• Begränsade förändringar i vägutformningen.  

• Mestadels förändringar i detaljutformningen. Vissa 

principiella förändringar i ett par fall där 

trafiksäkerhetsanalysen genomförts tidigt.  

• För sent att påverka den principiella utformningen när 

trafiksäkerhetsgranskningen genomförs.  

• Behov av detaljerade trafiksäkerhetsanalyser som studerar 

olika alternativa utformningar inom projektet.   
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6 DISKUSSION & SLUTSATS 

I detta kapitel återknyts till de frågor som studien ämnat besvara. Detta görs 

genom att de slutsatser som dragits utifrån analysen av det studerade 

materialet lyfts fram. Vidare lyfts hur resultaten av den aktuella studien kan 

spridas och förbättra trafiksäkerhetsarbetet.  

6.1 SLUTSATSER 

Slutsatserna av studien diskuteras utifrån dess två frågeställningar.   

Vilka typer av åtgärder genomförs/genomförs inte och vad är 
orsaken till detta? 

Hur arbetet med trafiksäkerhetsanalyser och trafiksäkerhetsgranskningar 

bedrivs varierar idag i stor utsträckning mellan olika projekt. Detta avspeglar 

sig tydligt bland de studerade fallen där trafiksäkerhetsanalyser och 

trafiksäkerhetsgranskningar i vissa projekt är relativt ytliga medan de i andra 

är djupgående och studerar flera olika alternativa utformningar.  

Den genomförda studien visar samtidigt bara på hur arbetet bedrivs i de 

projekt där en trafiksäkerhetsgranskning finns inskickad till 

Transportstyrelsen och en trafiksäkerhetsanalys tagits fram. Trotts att det i år 

är åtta år sedan den nya lagstiftningen infördes (vilken innebär att det ska 

göras en trafiksäkerhetsanalys och fyra trafiksäkerhetsgranskningar för varje 

projekt på TEN-T-vägnätet) är antalet projekt där något material finns 

inskickat till Transportstyrelsen relativt blygsamt. Om detta beror på att 

materialet inte skickats in till Transportstyrelsen av någon anledning eller att 

trafiksäkerhetsgranskningarna inte har genomförts har inte specifikt 

studerats i den aktuella studien. Av de projekt som studerats framgår det 

dock att det i ett fall saknas trafiksäkerhetsgranskningar utförda i alla faser, 

exempelvis fasen för den inledande planeringen av vägen. Detta i 

kombination med det begränsade antalet som finns inskickade till 

Transportstyrelsen tyder på att den lagstiftning som infördes för åtta år sedan 

fortfarande inte är helt implementerats i planeringsprocessen. En orsak till 

detta kan vara att vägprojekten påbörjades innan EU-direktivet trädde i kraft 

och att granskningar har genomförts från den fas projekten befunnit sig i. 

Som tidigare noterats skiljer sig tillvägagångssätt och resultat åt även mellan 

de projekt där en trafiksäkerhetsanalys och en trafiksäkerhetsgranskning har 

genomförts. Den genomförda studien visar på att principiella förändringar av 

vägens utformning nästan uteslutande förekommer i de projekt där flera olika 

alternativa utformningar av projektet har studerats inom ramen för den 

genomförda trafiksäkerhetsanalysen. I de fall där de principiella problemen 

lyfts först i samband med (den första) granskningen är möjligheterna att få 

gehör och påverka vägens slutgiltiga utformning avsevärt mindre. I detta 

skede handlar de ändringar som genomförs istället om vägens 

detaljutformning. Detta visar på behovet av att påtala synpunkter av 

principiell karaktär redan i ett tidigt skede för att de därigenom ska kunna 

beaktas under framtagandet av vägplanen.  
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Att en synpunkt framförs i ett tidigt skede är dock ingen garanti för att 

utformningen av vägen justeras i enlighet med den. Istället handlar det om 

en avvägning, där det aktuella förslaget vägs mot andra intressen som 

påverkar projektet. Det kan exempelvis handla om intrång i kringliggande 

mark, framkomlighet eller om prioritering av de ekonomiska resurserna.  

 

Behöver något utvecklas eller förändras i arbetssättet för att 
trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetsgranskningarna 

ska få ett större genomslag i projektens utformning? 

Den genomförda studien visar på att det finns förbättringspotential och ett 

fortsatt behov av att arbeta med att implementera den gällande lagstiftningen 

i vägplaneprocessen. Förbättringsbehovet är dels knutet till själva processen 

för genomförandet av trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhets-

granskningarna och dels till dess innehåll. De båda punkterna hänger delvis 

samman då en förändring i processen främst syftar till att förändra och 

förbättra trafiksäkerhetsanalysernas och trafiksäkerhetsgranskningarnas 

möjliga betydelse och genomslagskraft för projektens slutgiltiga utformning, 

för att därigenom förbättra trafiksäkerheten.   

En grundläggande utgångspunkt för behovet av förändringar i processen är 

att verka för att lagstiftningen till fullo implementeras i vägplaneprocessen. 

Den genomförda studien visar på att det i nuläget finns en stor variation kring 

i vilket skede trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetgranskningarna 

genomförs, om de alls genomförs, trots att det finns angivet i Trafikverkets 

rutinbeskrivningar (TDOK 2013:0200 & 2013:0316) när arbetet ska utföras. 

Variationen mellan projekten tyder också på att det angivna arbetssättet i 

högre utsträckning behöver implementeras i de enskilda projekten.  

Med utgångspunkt i den genomförda studien har även några 

möjligheter till förbättringar av de rekommenderade arbetsrutinerna 

identifierats.  

Den genomförda studien visar på att trafiksäkerhetsanalysen med fördel bör 

studera olika alternativa utformningar av projekten för att därigenom kunna 

belysa vilket alternativ som innebär den mest trafiksäkra lösningen. Av EU-

direktivet framgår att detta också är ett av syftena med genomförande av en 

trafiksäkerhetsanalys. För att åstadkomma detta är det lämpligt att 

trafiksäkerhetsanalysen genomförs i samband med att olika alternativa 

utformningar av projektet, exempelvis trafikplatstyp, studeras inom 

• Stora variationer i arbetssättet. 

• Fortsatt behov av implementering av lagstiftningen. 

• Mestadels förändringar i detaljutformningen. Vissa 

principiella förändringar i ett par fall där 

trafiksäkerhetsanalysen genomförts tidigt.  

• För sent att påverka den principiella utformningen när 

trafiksäkerhetsgranskningen genomförs.  
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vägplaneprocessen. Detta är en typ av val och alternativ som i stor 

utsträckning studeras i samband med att samrådshandlingen arbetas fram. 

Detta stämmer väl överens med det som anges i den befintliga 

rutinbeskrivningen (TDOK 2013:0200).   

För att stärka förutsättningarna för att detta verkligen sker skulle 

trafiksäkerhetsanalysen kunna knytas till dokumentet Beslutsunderlag för val 

av trafikteknisk principutformning. Dokumentet ska beskriva de alternativa 

utformningar som studerats inom projektet och tas oftast fram i detta skede. 

Genom att knyta trafiksäkerhetsanalysens genomförande till detta skede 

skulle förutsättningarna för att trafiksäkerhetsaspekten beaktas i valet av 

utformning troligen kunna stärkas. Det blir också en tydlig leverans av 

analysen vilket underlättar Transportstyrelsens tillsynsarbete. 

Nästa steg i processen är genomförandet av den första 

trafiksäkerhetsgranskningen, vilken ska ske i den inledande planeringen av 

vägen. Den genomförda studien visar på att den första 

trafiksäkerhetsgranskningen i nuläget ofta genomförs i ett relativt sent skede, 

som tidigast inför vägplanens granskning alternativt inför dess fastställelse 

eller i samband med framtagandet av förfrågningsunderlaget. Det sena 

genomförandet gör att möjligheterna att få genomslag för förändringar av en 

mer principiell karaktär är begränsade, vilket också framgår av den 

genomförda studien. För att öka trafiksäkerhetsgranskningarnas möjligheter 

att påverka den principiella utformningen av vägprojekten föreslås att den 

tydligt knyts till samrådsskedet i vägplaneprocessen. 

Trafiksäkerhetsgranskningen skulle då kunna genomföras i samband med att 

vägförslaget finns tillgängligt för myndigheter och allmänhet. Detta skulle 

göra att trafiksäkerhetsgranskaren skulle ha ett konkret förslag att bedöma 

men att det samtidigt skulle finnas utrymme för att genomföra principiella 

förändringar efter att trafiksäkerhetsgranskningen är genomförd. För att 

ytterliga stärka trafiksäkerhetsgranskningens betydelse skulle den 

tillsammans med bemötandet från Trafikverket kunna vara en del av de 

handlingar som ska finnas tillgängliga vid den efterföljande granskningen av 

vägplanen. Förändringen skulle bidra till att ge tydligare riktlinjer för när den 

första trafiksäkerhetsgranskningen ska genomföras och samtidigt sätta ett 

Befintlig text TDOK 2013:0200: 

”Trafiksäkerhetsanalysen ska genomföras vid ett eller flera tillfällen. 

Den görs som en del i arbetet med Vägplan under den inledande 

planeringen av vägen/åtgärden, senaste i status/skede 

Samrådshandling.”           
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större fokus på bemötandet. För att åstadkomma detta föreslås en förändring 

i Trafikverkets rutinbeskrivning TDOK 2013:0316. 

 

Föreslagen tidpunkt för trafiksäkerhetsanalysen (A) och den första 

trafiksäkerhetsgranskningens (G) genomförande. 

Att förbättra processen och tydligheten för när trafiksäkerhetsanalyserna och 

trafiksäkerhetsgranskningarna ska genomföras skulle dels kunna bidra till att 

de verkligen blir genomförda och dels öka förutsättningarna för att de 

åtgärder som föreslås ska bli genomförda. De förändringar av 

TDOK:2013:0200 och TDOK 2013:0316 som föreslås skulle även bidra till att 

göra Trafikverkets anvisningar mer samstämmiga med Transportstyrelsens 

föreskrifter.  

Det är dock inte bara förändringar i processen som skulle kunna förbättra 

arbetet och i förlängningen vägarnas trafiksäkerhet. Den genomförda studien 

visar nämligen på att det inte bara finns skillnader i när 

trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetsgranskningarna är utförda utan 

att de även i stor utsträckning skiljer sig åt när det gäller innehåll. Detta 

hänger naturligtvis delvis samman med variationen kring när de är utförda i 

tid men beror delvis också på skillnader i tillvägagångssättet. En förändring 

och tydliggörande av processen skulle därför kunna kombineras med 

tydligare riktlinjer från Trafikverket kring trafiksäkerhetsanalyserna och 

trafiksäkerhetsgranskningarnas innehåll, exempelvis genom utveckling och 

framtagande av mallar och en tydligare kravställning på innehållet.  

Kvalitén och genomslaget kan även förbättras genom att stödet till dem som 

genomför trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetsgranskarna 

förbättras. Den genomförda studien visar på att en stor andel av de problem 

och anmärkningar som lyfts fram grundas på allmänna resonemang kring 

vad som rent generellt anses vara positivt för trafiksäkerheten. Inslaget av 

hänvisningar till effektsamband, genomförda studier och erfarenheter från 

andra projekt där specifika trafiksäkerhetsfrågor studerats är dock begränsat. 

Samråds-
underlag

Samråds-
handling

Gransknings-
handling

Fastställelse-
handling

Föreslag på ny text i TDOK 2013:0316: 

”För projekt som genomförs enligt typfall 2-5 ska 

trafiksäkerhetsgranskning genomföras och granskningsrapporter 

upprättas i samband med följande aktiviteter/steg: 

1. I samband med samråd av samrådshandling. 

2. Vid totalentreprenad; i samband med att av totalentreprenör 

upprättad arbetshandling färdigställs inför kvalitetskontroll. Vid 

utförandeentreprenad; I samband med färdigställande av 

förfrågningsunderlag. 

3. Innan vägen öppnas för trafik.” 

A 
G 
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Genom ett förbättrat kunskapsstöd till dem som genomför 

trafiksäkerhetsanalyser och till trafiksäkerhetsgranskarna skulle deras 

kännedom om trafiksäkerhetsstudier kunna förbättras och därigenom också 

möjligheterna till att verka för en högre trafiksäkerhet i varje enskilt projekt. 

Ett utvecklat kunskapsunderlag skulle vara särskilt värdefullt i situationer där 

det krävs en avvägning mellan lösningar som ger olika typer av 

trafiksäkerhetsproblem. Kunskapsunderlaget skulle också med fördel kunna 

utvecklas med fler effektsamband och kostnads-nyttoberäkningar för olika 

alternativ på utformning. Detta skulle kunna öka användandet av sådana 

som argumentationen för de föreslagna åtgärderna och därigenom öka 

efterlevnaden av EU-direktivet.   

I vissa länder ställs krav på att den som genomför en trafiksäkerhetsanalys 

är certifierad trafiksäkerhetsgranskare och är oberoende projektet. Dessa 

krav påverka sannolikt trafiksäkerhetsanalysernas kvalitet. 

 

  

• Förtydliga rutinerna kring arbetssättet  

• Trafiksäkerhetsanalysen bör genomföras i samband med 

framtagandet av samrådshandling 

• Den första trafiksäkerhetsgranskningen bör genomföras i 

samband med att samrådshandlingen hålls tillgänglig för 

samråd 

• Förtydligade krav på innehåll 

• Förbättrat kunskapsstöd   
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6.2 KUNSKAPSSPRIDNING 

Oberoende av om det genomförs förändringar i arbetsprocessen med 

trafiksäkerhetsanalyserna och trafiksäkerhetsgranskningarna eller om den 

befintliga arbetsprocessen behålls finns ett behov av en ökad 

kunskapsspridning både bland trafiksäkerhetsgranskarna och bland 

Trafikverkets projektledare.  

Den genomförda studien kan användas som underlag i arbete med att 

utveckla det fortsatta arbetet med trafiksäkerhetsanalyser och 

trafiksäkerhetsgranskningar. Där det utifrån de presenterade slutsatserna 

förefaller finnas möjligheter för Trafikverket att utveckla sitt arbetssätt. 

Oavsett om det genomförs förändringar i arbetsprocessen eller ej finns det 

troligen ett behov för Trafikverket att öka kunskapen och medvetenheten 

bland projektledarna om processen och syftet med trafiksäkerhetsanalyser 

och trafiksäkerhetsgranskningar. En sådan utbildningsinsats skulle sannolikt 

bidra till att i högre utsträckning implementera lagstiftningen och till att 

utveckla trafiksäkerhetsarbetet.   

Studiens innehåll är även betydelsefullt för trafiksäkerhetsgranskare då den 

indikerar vilka faktorer som är viktiga för att trafiksäkerhetsanalyserna och 

trafiksäkerhetsgranskningarna ska påverka den slutgiltiga vägutformningen i 

en mer trafiksäker riktning. På lång sikt kan den genomförda studien 

förhoppningsvis bidra till att förbättra arbetet med trafiksäkerhetsanalyser 

samt trafiksäkerhetsgranskningar och därigenom utveckla 

trafiksäkerhetsarbetet.  

 

7 TRAFIKSÄKERHETSNYTTA OCH 
SPRIDNING AV RESULTAT 

Om projektet resulterar i en utveckling av trafiksäkerhetsanalyserna och 

trafiksäkerhetsgranskningarna så som föreslås så kan det bidra till att öka 

trafiksäkerheten i nya vägprojekt.  

Innehållet i denna rapport planeras att presenteras på Transportforum 2019. 

Det kan även presenteras på eventuella framtida träffar för och/eller 

utbildningar av trafiksäkerhetsgranskare.  

En abstract har blivit godkänt för till PIARC:s XXVIth World Road Congress. 

För att antas till presentation krävs även ett godkänt paper. 

  

• Behov av kunskapsspridning bland trafiksäkerhetsgranskare 

och Trafikverkets projektledare   
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