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1. Förutsättningar och bakgrund 

Projektet har syftat till att genomföra en förstudie inför upprättande av demosträcka för 

oskyddade trafikanter. Aktiviteten återfinns i Inriktningsdokument för väg- och 

järnvägsutrustning 2016-2025 dnr 2016/73238 som en prioriterad aktivitet med VO-

Planering som mottagare.  

Syftet har varit att ta fram ett antal exempel på åtgärder. Dessa exempel syftar till att ge 

VO-Planering underlag till en beställning med tydliga mål och mottagare. Exemplen i 

rapporten är enkla åtgärder som kan öka säkerheten för trafikanter i allmänhet och 

MC/oskyddade i synnerhet.  

Förstudien har kopplingar till det strategiska arbetet med oskyddade trafikanter inom vo 

Planering samt till förvaltningsobjekt Bas Väg på vo Underhåll.  

1.1. Metod och urval 

Ursprungligen var planen att välja ut ett antal sträckor för demoprojektet. I samråd med 

SMC studerades lv 987 och lv 800 som tänkbara sträckor. Under förarbetets gång 

etablerades kontakt med Region Stockholm (Trafikverket Planering) och uppmärksamhet 

riktades mot lv 257, den s k Slingerbulten, vilken också uppmärksammats av SMC som en 

populär men farlig MC-väg. Lv 257 har studerats av Region Stockholm avseende 

vägsträckningens trafikmängder och flöden samt för de kultur- och miljövärden som 

behöver tillgodoses när åtgärder för ökad trafiksäkerhet ska genomföras.  

Åtgärder på Väg 257 mellan Rosenhill och Tungelsta begränsas till del av vägen mellan de 

två yttersta mätpunkterna av totalt fem som anges i rapport Väg 257 mellan Rosenhill och 

Tungelsta Bristanalys och förslag till åtgärder för ökad trafiksäkerhet och möjligheter för 

stärkta natur och kulturvärden. I syfte att kunna få mätbarhet före respektive efter åtgärd 

kommer dessa åtgärder att utföras på sträckningarna mellan respektive mätpunkter – 

totalt fyra delsträckor.  

SMC har framfört synpunkten att lv 257 inte är någon representativ MC-väg eftersom det 

här förekommer ett extremt trafikbeteende. Återkommande olyckor sägs vara av en sådan 

omfattning att detta inte är representativt för trafikbeteende hos MC-förare i allmänhet. 

Till detta kan anföras, att Slingerbulten är en provkarta på svåra och farliga trafiksituationer 

och samtidigt i sin linjeföring inbjuder till extremt beteende, kan denna provkarta renodlas 

till att gälla också andra delar av vägnätet. 
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 Tidigare och pågående utredningar och åtgärdsförslag 

I rapport Väg 257 mellan Rosenhill och Tungelsta Bristanalys och förslag till åtgärder för 

ökad trafiksäkerhet och möjligheter för stärkta natur och kulturvärden (COWI, Tyréns) 

anges ett antal åtgärdsförslag i olika nivåer. I denna förstudie analyseras åtgärdsförslagen 

mot bakgrund av vad som är möjligt att genomföra inom baskontrakten för underhåll av 

väg, respektive vilka åtgärdsförslag som skulle kräva särskilda satsningar. Fokus i förstudien 

är på oskyddade trafikanter, medan ovan nämnda rapport inte skiljer på trafikslagen, varför 

åtgärdsförslagen också kommer att analyseras ur oskyddade trafikanters perspektiv.  

Det faktum att rapportens åtgärdsförslag är anpassade till minsta möjliga påverkan på 

natur- och kulturmiljöer i vägsträckningen gör arbetet komplicerat och det är en utmaning 

att finna en harmoni mellan miljöhänsyn och trafiksäkerhet. Detta medför att om lyckade 

lösningar kan hittas på lv 257 blir dessa också applicerbara på många liknande vägmiljöer i 

landet som helhet.  

Därför har stor vikt att läggas vid rapporten från COWI och Tyréns med föresatserna att: 

 Analysera 

 Värdera 

 Prioritera 

de åtgärdsförslag som återfinns i rapporten och därefter: 

 Implementera de åtgärder som bedöms som avgörande för oskyddade 

trafikanters säkerhet. 

Under 2018 pågår FOI-projektet, Installation av underglidningsskydd för MC på befintligt 

vägräcke (sidoräcke) – teknisk provning och kontroll. 

Syftet med projektet är att teoretiskt och praktiskt utröna om det är möjligt att tillåta 

eftermontering av underglidningsskydd på befintligt vägräcke (sidoräcke). En del av 

projektet är en förstudie där förutsättningarna för att eftermontera underglidningsskydd 

utan att göra avkall på vägräckets funktion som trafiksäkerhetsåtgärd. Ett ska-krav/villkor 

är att sådan montering inte påverkar sidoräckets fordonsåterhållande funktion. Detta kan i 

första hand utrönas via fullskaleprov på krockbana och i andra hand via simulering.  

 

Resultatbeskrivning: målet med projektet är att undersöka möjligheten att upprätta 

anvisning och/eller kravställning som ger projektör möjlighet att inom rådande regler för 

teknisk provning och kontroll, föreslå eftermontering av s k underglidningsskydd på 

sidoräcke vid trafiksituationer där detta påkallat. Huvudresultat är en Metodbeskrivning för 

hur vi godkänner eftermontering av underglidningsskydd på svenska vägar samt tillägg i 

aktuella avsnitt av Vägars och gators utformning (VGU). 

För åtgärdsförslag som syftar till eftergivlig vägutrustning hänvisas läsaren till Vägar och 

Gators Utformning (VGU), Kapitel 1.4, TRV 2015:086. 
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 Projektets omfattning 

Förväntad nytta är att det ska finnas en tydlig färdväg för aktiviteter under 2018 och 2019 

avseende åtgärder på den utvalda demosträckan lv 257 (Slingerbulten) och följa upp dessa.  

 Besiktning och registrering av vald sträcka (Utfört via Google Earth och 

PMSV3) 

 Utskilja ur standardbeskrivningen för Bas Väg vilka arbeten som ska utföras 
inom Konto 82, 83, 84 och 86. 

 

 Samarbete med konsult för att identifiera kultur och miljövärden (Utfört). 

 Analys 

De åtgärder som kan göras inom ramen för SBV görs av driftentreprenören. Arbetenas 

innehåll och omfattning anges under respektive konto i SBV. Övriga utpekade åtgärder görs 

via beställning.  

Åtgärder som föreslås inom ramen för SVB är:  

 Röjning av vegetation för att förbättra sikten  

 Stödremsor förstärks  

 Beläggning i anslutningar till grusväg 

 Dränering av sidoområden 

 Skador i vägbanor lagas 

Åtgärder som föreslås att göra via beställning är:  

 Träd, brevlådställ, grindstolpar och ekonomihus i direktanslutning till 

vägbanan bör avlägsnas alternativt skyddas med vägräcke med 

underglidningsskydd. Entreprenör/konsult tar kontakt med ansvarig för 

respektive objekt. 

 Ledningsstolpar flyttas från direkt anslutning till vägbanan alternativt 

skyddas med vägräcke med underglidningsskydd, efter 

entreprenören/konsulten tagit kontakt med ledningsägaren. 

 Sprängning och borttagning av berg/sten åtgärdas i direkt anslutning till 

vägbanan alternativt skyddas med vägräcke med underglidningsskydd. 

Entreprenör/konsult tar kontakt med ansvarig för respektive objekt. 

 Omplacering/borttagning av vägskyltar i ytterkurva alternativt byte till 

eftergivliga skyltbärare.  

 Tydligare vägmarkeringar av skarpa kurvor för att stärka linjeföringen. 

Entreprenör/konsult tar kontakt med ansvarig för respektive sträcka. 

Vissa kurvor kan kräva en extra förstärkning av stödremsan som inte ingår inom ramen för 

SBV. Exemplen kan vara bitumenförstärkning eller nedläggning av valmade plattor m.m. 

Varje specifik kurva bör förstärkas efter dess givna förutsättningar. 
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1.4.1. Åtgärder som utförs av entreprenören i driftkontrakten enligt SBV 

 

SBV Konto 84 Allmänt sidoområde och skiljeremsor  

Entreprenören ska svara för de första kontakterna med fastighetsägaren när det har 

kommit in påpekanden om nedsatt sikt på grund av växtlighet med mera. Om det inte går 

att komma överens med fastighetsägaren ska entreprenören anmäla detta till beställaren. 

Samtliga måttangivelser avser mått längs marken från vägbanekant på respektive vägsida 

samt mot mitten i båda riktningarna på vägar med mittskiljeremsa. Träd, grenar med mera 

som är avsågade eller avverkade på annat sätt ska omhändertas inom 7 dagar. Alléer samt 

vägträd och områden i alléer ska vara väl klippta och ge ett och välskött intryck. Artrika 

vägkanter ska vara väl klippta och ge ett välskött intryck utan ovidkommande vedartad 

vegetation. Området runt väganknutna kulturminnen ska vara röjt och ge ett välskött 

intryck. Vid röjnings/slåtter arbeten får trafikanter, egendom eller väganknutna 

kulturminnen inte utsättas för fara eller skada på grund av att sten eller andra hårda 

föremål kastas ut från röjnings/slåtteraggregatet. Stor försiktighet måste iakttas vid 

arbeten i alléer och vid vägträd samt väganknutna kulturminnen så att de inte skadas av 

maskiner eller utrustning. Kraven gäller endast inom vägområdet.  

Konto 82 Belagd väg (82.5) 

Lagningar ska ske med material som är likvärdigt med den befintliga beläggningen. 

Entreprenören ska vid arbeten då löst material finns på vägen varna trafikanterna genom 

skyltning. Vägytan ska snarast vara fri från löst material, dock senast efter 12 timmar på 

vägar i vägklass 1-3 samt GC-vägar och senast efter 24 timmar på vägar i vägklass 4-5 om 

inget annat anges. Stödremsa och vägmarkering ska återställas efter egna 

beläggningsåtgärder.  

 

Konto 84 Fri sikt (84.11) 

 

Med fri sikt avses den sträcka längs vägen som ska vara fri från sikthindrande växtlighet. 

Följande krav gäller för den fria sikten till vägmärken, väginformatik och signaler och till 

annalkande fordons strålkastare (0,6 meter över marken) i korsningar mellan allmänna 

vägar. Sikten mäts från 1,1 meter över vägbanan och åt alla håll i korsningen, 5 meter från 

körbanekanten in på den anslutande vägen.  

Den fria sikten ska vara: 

 70 meter vid tillåten hastighet <60 km/tim 

 115 meter vid tillåten hastighet 70 och 80 km/tim 

 170 meter vid tillåten hastighet 90 och 100 km/tim 

 210 meter vid tillåten hastighet > 110 km/tim 
 

Där vägens eller vägområdets geometri inte medger att ställda krav kan uppnås minskas 

beskrivna mått så mycket att en nivå så nära ställda krav som möjligt uppnås. 



 

 

Konto 86 Vägutrustning (86.111) 

 

Ståndare, navföljare, krockskydd och räckesändar inkl. energiupptagande räckesändar med 

skarvar och tillbehör ska vara fria från synliga defekter såsom sprickor och 

brottanvisningar. Centrum på räckesbalken ska vara minst 45 cm och max 65 cm över 

vägbanan. För räcken placerade mer än 0,75 meter från vägkanten gäller kraven på höjd 

från släntytan. Räckesståndare får inte luta mer än 5 cm från lodlinjen på vägar i klass 1–3 

och inte mer än 10 cm från lodlinjen på vägar i klass 4–5. Lutningen ska mätas i stolpens 

överkant. 

Konto 82 Friktion (82.51) 

Vägbanan ska vara fri från material som kan förorsaka halka eller stenskott. Under 

vinterperioden tillåts material efter mekanisk halkbekämpning, Entreprenören ska utföra 

arbete så att brister mot standardkraven åtgärdas inom tidskrav enligt konto 80 Allmänt, 

Brister. Brister mot standardkraven räknas alltid som akut brist och arbetet ska dessutom 

vara färdigställt inom 2 dygn. Där utöver ska följande arbeten utföras:  

 Sopning ska utföras årligen på belagda vägar och refuger samt på belagda ytor 

under och vid räcken. Arbetet ska påbörjas så tidigt som möjligt efter 

vintersäsongen och vara avslutat senast den 15/5 på vägar i vägklass 1-3 och 

GC-vägar och senast den 31/5 på övriga ytor.  

 Arbetet ska utföras på ett sådant sätt att trafikanter och omgivning inte utsätts 

för damm. 

På vägsträckor enligt förteckning ”Upptagning av material” under 6.10 får materialet inte 

sopas ut, utan ska samlas upp och köras till tipp, detta för att inte negativt påverka 

intilliggande omgivning. På övriga sträckor är det upp till entreprenören att själv välja 

metod för att klara kraven. 

Konto 82.56 Stödremsa 

Stödremsan ska ligga på samma nivå eller lägre än intilliggande beläggningskant. 

Nivåskillnaden får inte överstiga 5 cm på en stäcka av 10 meter eller 10 cm på en sträcka av 

1 meter. Nivåskillnaden får den 30/9 inte överstiga 2,5 cm på någon del av väglängden. 

Sista kontraktsåret ska dock kraven vara uppfyllda senast den 31/8.  

Konto 83 Avvattning 

Entreprenören ska inventera och dokumentera behovet av kantskärning, dikesrensning, 

trumbyten och spolning av trummor samt lämna åtgärdsförslag till beställaren. Beställaren 

beslutar vilka delar av vägnätet som ska inventeras 

 

 



 Förslag till åtgärder 

Figurerna som presenteras i detta kapitel är kopplade till en hyperlänk, vilket betyder att 

om man trycker ”Ctrl+vänsterklick” kommer man till positionen i Googlemaps. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Förslag på åtgärder: 

 Förstärkning av stödremsor i kurva 

 Skador i vägbanan lagas 

 Tydligare vägmarkering av skarp kurva. 

Figur 2: Förslag på åtgärder: 

 Borttagning av enskilt träd i innerkurva   

 Förstärkning av stödremsor i kurva 

 Skador i vägbanan lagas. 

 

https://www.google.se/maps/@59.1263044,17.8438533,3a,75y,90.61h,98.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7fKNOwvTF1Lzvy5Ry3M3vA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.se/maps/@59.1273003,17.842293,3a,75y,27.66h,94.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_9F0dE2wemEzVaOYi4vkWg!2e0!7i13312!8i6656


 

 

 

Figur 3: Förslag på åtgärder: 

 Omplacering av telestolpar från direkt anslutning till vägbanan alternativt gräva 

ner ledningen 

 Borttagning av träd alternativt skyddas med vägräcke med underglidningsskydd 

 Förstärkning av stödremsor. 

Figur 4 och 5: Förslag på åtgärder 

 Borttagning av träd i ytterkurva alternativt skyddas med vägräcke 

med underglidningsskydd 

 Förstärkning av stödremsor 

 Skador i vägbanan lagas 

 Asfaltering av anslutningsväg för att minska risken för rullgrus på 

vägbanan. 

https://www.google.se/maps/@59.1237301,17.8488538,3a,75y,347.56h,87.76t/data=!3m6!1e1!3m4!1s40pYihq4ThlAksqua7QryA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.se/maps/@59.1252855,17.9072867,3a,75y,258.48h,75.77t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2P207KdZr4Cztc6m13KEpg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.se/maps/@59.1252855,17.9072867,3a,75y,258.48h,75.77t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2P207KdZr4Cztc6m13KEpg!2e0!7i13312!8i6656


 

Figur 6: Förslag på åtgärder 

 Borttagning av berg i ytterkurva alternativt skyddas med 

vägräcke med underglidningsskydd 

 Förstärkning av stödremsor 

 Skador i vägbanan lagas. 

 

 

Figur 7 och 8: Förslag på åtgärder 

 Dränering av dikeskant 

 Vägräcke byts ut samt dras ner i slänt med godkända förankringar och förses 

med underglidningskydd alternativt avlägsnas vägräcket. 

 Förstärkning av stödremsor 

 Röjning av vegetation för att förbättra sikt 

 Skador i vägbanan lagas 

 Ytterligare asfaltering av anslutningsväg för att minska risken för rullgrus på 

vägbanan. 

 

 

https://www.google.se/maps/@59.1300917,17.9896096,3a,75y,189.47h,81.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1sNarv2n4I9x3TC3bFyNXMgA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.se/maps/@59.1296892,17.9900764,3a,75y,350.31h,86.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJieJ0OvxqROlX_OGeZWzQw!2e0!7i13312!8i6656


 

 

 

 

Figur 9: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Borttagning av träd i ytterkurva alternativt skyddas med vägräcke med 

underglidningsskydd 

 Omplacering av telestolpar från direkt anslutning till vägbanan alternativt 

gräva ner ledningen. 

 

 

Figur 10: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Omplacering av grindstolpar ifrån direkt anslutning till vägbanan 

 Skador i vägbanan lagas 

 Förläning av asfaltering på anslutningsväg för att minska risken för rullgrus 

på vägbanan. 

 

 

 

https://www.google.se/maps/@59.1289973,17.9967765,3a,75y,306.17h,98.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIsHeR7jrrNHvvFXbjza7Ng!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.se/maps/@59.127546,18.0018692,3a,75y,226.68h,74.13t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJ-SbkXfmCD4b5Yc2VUkurQ!2e0!7i13312!8i6656


  

 

Figur 12: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Dränering av dikeskant 

 Skador i vägbanan lagas. 

 

 

 

Figur 11: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Borttagning av berg i ytterkurva alternativt skyddas med vägräcke med 

underglidningsskydd 

 Skador i vägbanan lagas 

 Dränering av dikeskant 

 Röjning av vegetation i innerkurva bör åtgärdas för att förbättra sikten. 

 

 

 

https://www.google.se/maps/@59.1270462,18.0024756,3a,75y,214.74h,77.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7UwYUNvqn3MB3kQgfyi7UQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.se/maps/@59.1270462,18.0024756,3a,75y,214.74h,77.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7UwYUNvqn3MB3kQgfyi7UQ!2e0!7i13312!8i6656


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Borttagning av berg i ytterkurva alternativt skyddas med vägräcke med 

underglidningsskydd 

 Skador i vägbanan lagas 

 Dränering av dikeskant 

 Röjning av vegetation i innerkurva bör åtgärdas för att förbättra sikten. 

 

 

 

Figur 14: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Borttagning av berg och träd i ytterkurva alternativt skyddas med vägräcke 

med underglidningsskydd 

 Skador i vägbanan lagas. 

 

 

 

https://www.google.se/maps/@59.1238571,18.010238,3a,75y,113.76h,86.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJAl7MUnQNMEsvarkHGVx9w!2e0!7i13312!8i6656


 

Figur 15: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Borttagning av berg i ytterkurva alternativt skyddas med vägräcke med 

underglidningsskydd 

 Skador i vägbanan lagas 

 Dränering av dikeskant 

 Röjning av vegetation i innerkurva bör åtgärdas för att förbättra sikten 

 Tydligare vägmarkering av skarp kurva. 

  

 

 

 

Figur 16: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Borttagning av berg i ytterkurva alternativt skyddas med vägräcke med 

underglidningsskydd 

 Skador i vägbanan lagas 

 Dränering av dikeskant 

 Röjning av vegetation i innerkurva bör åtgärdas för att förbättra sikten. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17,18,19 och 20: Förslag på åtgärder 

 Dränering av dikeskant 

 Borttagning av ekonomibyggnad ifrån direkt anslutning till vägbanan 

 Förstärkning av stödremsor 

 Omplacering av telestolpar ifrån direkt anslutning till vägbanan eller 

alternativt gräva ner ledningen 

 Skador i vägbanan lagas 

 Säkerhetsställa att material från berg inte faller ner på vägbanan. 

 

 

https://www.google.se/maps/@59.1152028,18.0267585,3a,75y,338.54h,86.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbWzyLnJtZWtG425zOhLsGw!2e0!7i13312!8i6656


 

 

Figur 21: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Omplacering av vägskyltar och stolpar alternativt byte till eftergivliga 

skyltbärare  

 Skador i vägbanan lagas. 

 

 

 

 

Figur 22: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Skador i vägbanan lagas 

 Förlängning av asfaltering på anslutningsväg för att minska risken för rullgrus 

på vägbanan 

 Borttagning av träd alternativt skyddas med vägräcke. 

 

 

 

https://www.google.se/maps/@59.1227115,17.8543749,3a,44.9y,74.44h,90.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVoRicpQl7wB3BWaHwLAKkg!2e0!7i13312!8i6656


  

Figur 23 och 24: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Skador i vägbanan lagas 

 Dränering av dikeskant 

 Borttagning av träd och sten alternativt skyddas med vägräcke med 

underglidningsskydd 

 Omplacering av telestolpar från direkt anslutning till vägbanan eller 

alternativt gräva ner ledningen. 



 

Figur 25 och 26: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Skador i vägbanan lagas 

 Omplacering av vägskyltar och stolpar alternativt byte till eftergivliga 

skyltbärare  

 Asfaltering av anslutningsväg för att minska risken för rullgrus på vägbanan 

 Borttagning av träd i ytterkurva alternativt skyddas med vägräcke med 

underglidningsskydd 

 Tydligare vägmarkering av skarp kurva. 

 

 

 



 

Figur 27: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Skador i vägbanan lagas 

 Omplacering av grindstolpar ifrån direkt anslutning av vägen 

 Förlängning av asfaltering på anslutningsväg för att minska risken för rullgrus 

på vägbanan 

 Borttagning av träd i ytterkurva alternativt skyddas med vägräcke med 

underglidningsskydd 

 Åtgärda diken. 

 

 

Figur 28: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Skador i vägbanan lagas 

 Omplacering av brevlådställ ifrån direkt anslutning till vägbanan 

 Förlängning av asfaltering på anslutningsväg för att minska risken för rullgrus 

på vägbanan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29, 30 och 31: Förslag på åtgärder 

 Förstärkning av stödremsor 

 Skador i vägbanan lagas 

 Omplacering av vägskyltar och stolpar alternativt byte till eftergivliga 

skyltbärare 

 Borttagning av träd och berg alternativt skyddas med vägräcke med 

underglidningsskydd 

 Omplacering av telestolpar från direkt anslutning till vägbanan eller alternativt 

gräva ner ledningen. 

 

 

 

 

https://www.google.se/maps/@59.1191018,18.0142424,3a,75y,273.66h,93.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1sd34tMWzBbPgGLvf5wgsLLQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.se/maps/@59.1309509,17.9557885,3a,51y,227.5h,86.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1s18wpojHmOpLLJVt2CJtW5A!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.se/maps/@59.1328975,17.9502312,3a,75y,285.29h,90.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQuZqhuBLcVfOZZjFIqE-Cg!2e0!7i13312!8i6656


 Sammanfattning 

Det projekt förstudien utreder avser att gynna alla trafikantgrupper, eftersom åtgärder för 

oskyddade trafikanter oftast också gynnar trafikanter i fordon. Syftet är att med enkla 

medel göra den del av väginfrastrukturen som i huvudsak utnyttjas av oskyddade 

trafikanter till en säkrare trafikmiljö. 

Vi har i vår rapport pekat ut ett antal brister i anläggningen. Dessa brister behöver åtgärdas 

om vägsträckningen ska kunna beskrivas som säker för oskyddade trafikanter. Dessa 

åtgärder ökar samtidigt säkerheten för skyddade trafikanter.  

Vi har listat de brister som kan och ska åtgärdas inom baskontraktet för Bas Väg. Vi har 

sedan pekat ut de åtgärder som kräver projektering och upphandling utanför 

baskontraktet. Förverkligandet av dessa åtgärder kräver en regelrätt projektering. 
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