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Hur farlig är mittvajer för mc 
- olycksutfall för mc på mötesfria vägar 

1 Bakgrund 
Utbyggnaden av s.k mötesfria vägar, 2+1- eller 2+2-väg med mitträcke, har pågått på stat-
liga vägar sedan 1998. Vid halvårsskiftet 2006 fanns ca 1 330 km utbyggt, uppdelat enligt 
följande: 

 

460 km som mötesfri motortrafikled, MML med 2+1-utformning 

 

835 km som mötesfri landsväg, MLV med 2+1-utformning 

 

35 km som smal 2+2-väg, fyra körfält på 16 m vägbredd.  

Farhågor har väckts om att dessa vägutformningar med mittvajer ökar skade- och dödsris-
ken för mc. 

2 Trafiksäkerhetsläget för mc generellt 
Skade- och dödsutfallet för mc, förare och passagerare, för hela landets väg- och gatunät 
räknat som genomsnitt för åren 2003-2005 är enligt följande: 

 

Andelen svårt skadade eller dödade, DSS, mc-trafikanter är 8,8 %. Om oskydda-
de trafikanter, gcm, exkluderas blir andelen 11,5 %. 

 

Andelen dödade mc-trafikanter är 10,3 %. Om oskyddade trafikanter, gcm, exklu-
deras blir andelen 13,0 %  

Totala antalet dödade dessa tre år är 483 per år och antalet DSS är 4 680 per år enligt po-
lisrapporterade olyckor (SIKA/SCB). Andelen trafikarbete för mc uppgår till 0,9 % av 
ett årligt trafikarbete på 7 455 miljoner fkm för samtliga motorfordon (SIKA/Vägverket). 

3 Utfall på 2+1-väg 
VTI har en noggran uppföljning på 1 110 km av totalt 1 300 km 2+1-väg där alla person-
skadeolyckor rapporteras och bearbetas. Utfallet för mc per 31 dec 2005 är följande: 

 

Andelen DSS (17 st) för mc är 7,8 %, respektive 8,1 % om gcm exkluderas. Detta 
är en lägre andel än för hela landet.  

På alla 1 330 km med mötesfri väg görs en uppföljning av dödade. Utfallet för mc per 30 
juni 2006 är följande: 

 

Andelen dödade (5 st) för mc är 15,2 %, respektive 20,0 % om gcm exkluderas. 
Detta är en högre andel än för hela landet, 5-7 %-enheter högre.  

Men generellt finns en markant reduktion för dödade och DSS på mötesfria vägar. Döda 
har reducerats med ca 80 % och svårt skadade med ca 55 %. Detta innebär en icke obetyd-
ligt reduktion för dödade och DSS även för mc, vilket framgår av följande analys. 
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4 Jämförelse med förväntat utfall på ML och 13 m 
Utfallet i D och DSS om konvertering till mötesfri väg inte gjorts utan dessa vägar legat 
kvar som motortrafikled (ML) eller vanlig 13 m-väg kan beräknas med de normalkvoter 
för ML respektive 13 m som finns i VVs effektkatalog Effekt 2000. Med andelen för mc 
enligt avsnitt 2 ovan kan förväntat antal D och DSS Med det trafikarbete som har avveck-
lats blir skattningen för förväntat utfall enligt följande: 

 

På 1 110 km ML eller 13 m; 500 DSS varav ca 50 DSS för mc. Utfallet är 17. 

 

På 1 330 km ML eller 13 m; 149 dödade varav 17 för mc. Utfallet är 5.  

Nu kan invändas att olycksrisken för mc är lägre på ML och 13 m än generellt för hela 
landets väg- och gatunät med statliga vägar av skild standard och kommunala gator. En 
känslighetsanalys kan göras där utfallet på ML och 13 m halveras jämfört med generella 
utfallet. Då erhålles följande skattningar: 

 

På 1 110 km ML eller 13 m; Ca 25 DSS för mc jämfört med utfallet 17. 

 

På 1 330 km ML eller 13 m; Ca 8,5 dödade för mc jämfört med utfallet 5.  

Med ovanstående analys som grund kan sägas att det inte finns något belägg för att 
DSS-risken eller dödsrisken för mc på mötesfria vägar skulle ha ökat jämfört med ML 
eller 13 m-väg. Tvärtom kan påstås att dödsrisken för mc har reducerats med 40-60 %.  


