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Förord  
Det här examensarbetet är ett resultat av den avslutande kursen Examensarbete kandidat på 
kandidatprogrammet för fysisk planering på Blekinge tekniska högskola. Det har varit en intensiv, 
rolig och till viss del även jobbig period som har resulterat i en hel del nya erfarenheter. 

Det finns många som under arbetets gång bidragit med information och jag skulle vilja tacka 
Trafikverket, Polisen och Motormännens Riksförbund för bra hjälp.  

Tack till vänner och familj som hela tiden har stöttat och peppat mig. Ett särskilt stort tack till min 
syster Karin för all hjälp och mamma och pappa för stöttning. 

 

Slutligen tack till min man för allt stöd och uppmuntran när det varit som jobbigast. 

 

Tack! 

 

Då är det bara att sätta igång att läsa och inspireras för fortsatt arbete med rastplatser. 

 

Trevlig läsning! 

  

 

Cecilia Emanuelsson 

Karlskrona, 2011-08-18 
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Sammanfattning 
Rastplatser är något många tar förgivet, de bara finns där längs vägarna med jämna mellanrum. 
Tyvärr stämmer inte det i hela Sverige. Södra Sverige har ett bra nätverk med rastplatser som 
kommer med bra mellanrum. Från Gävle och norrut finns det tyvärr en helt annan bild. På 
rastplatskartan från 2010 ser man tydligt att rastplatserna blir färre och färre ju längre norr ut man 
kommer. I Region Nord behövs minst 15 nya rastplatser för att endast nå maxavståndet mellan 
rastplatser. Något det inte finns resurser till. Men varför finns det då rastplatser? Har de någon 
funktion? Ja, det har de i allra högsta grad.  

Olyckor med förare som somnat eller som är trötta när de kör är en av de vanligaste orsakerna vid 
olyckor. För att förhindra dessa olyckor spelar rastplatser en viktig roll. Rastplatserna blir en plats 
där föraren kan sträcka på benen, få frisk luft. Det blir även ett avbrott i körningen som lätt kan bli 
monoton vid körning på nätter och tidiga morgnar. Det är framförallt på större bredare vägar som 
just monotonin kan bli ett problem. Undersökningar visar att skiftarbetare och pendlare som kör 
till och från jobben dessa tider på dygnen är högt representerade i olyckorna med trötthet 
inblandade.  

Rastplatser har fler funktioner än enbart säkerhetsmässiga. Det är ett bra läge för kommunen att 
visa upp sig och visa turister vad som finns i kommunen. Det kan röra sig om vilka sevärdheter som 
finns men även vad det finns för möjligheter till logi. Förutom information från kommun och andra 
företag behövs det toaletter, bord och stolar samt möjlighet att slänga sopor. Även möjlighet att 
söka skydd vid dåligt väder är en bra funktion, inte minst för de som kör motorcykel. 
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1. Inledning  

Det första avsnittet i detta examensarbete tar upp de inledande aspekterna, så som 
problembeskrivning och syfte.  

 

1.2 Problembeskrivning 

 

Rastplatser är något som bara finns utmed vägarna. Men hur ser arbetet ut bakom och vad är 
de egentligen bra för? Behövs de egentligen alls? 1999 gjordes en undersökning av den 
amerikanska organisationen National Transport Safety Board (NTSB) som visade att trötthet vid 
ratten är en viktig bidragande orsak till olyckor men enligt Anna Anund (2010) har det inte alltid 
varit intressant att titta på den aspekten som en bidragande orsak. Däremot visar mer och mer 
forskning på att det faktiskt är så. I och med att trötthet är ett växande problem behövs det 
göras något åt det och där kan rastplatser vara en bra del i arbetet att minska olyckor orsakade 
av trötthet. 

 
Längs vägarna finns det rastplatser med jämna mellanrum. Vissa är ordentligt tilltagna med allt 
från toalett till restauranger medan andra bara har toalett och sittplatser. Är det så att det 
räcker med en tavla som visar var resenären befinner sig eller önskas en restaurang på varje 
ställe? Vissa rastplatser är mer välskötta än andra. Krävs det en viss trafikmängd eller kan det 
vara så att läget är det som bestämmer? Kan man kombinera rastplatser och upplevelser? En 
tanke är att man på rastplatserna även har tillgång till lokalhistoria samt eventuellt 
promenadstråk. Eftersom det är Trafikverket som har ansvar för de flesta vägar och rastplatser 
vill jag ta reda på hur mycket kommunen kan vara med och påverka. Har kommunerna något 
att säga till om i frågan? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med det här examensarbetet är att studera om och hur man kan förbättra rastplatser. 
Syftet är även att titta på hur rastplatser kan vara en tillgång för resenärer och kommuner.  
 

 1.3.1 Frågeställningar 
 

 Vilken funktion har en rastplats? 
 

 Vad vill resenärerna ha på en rastplats? 
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 Kan man kombinera rastplatser med upplevelser? 
 

 Kan kommunerna bestämma var en rastplats ska placeras? 

2. Metod och material  
Följande avsnitt tar upp hur tillvägagångssättet för arbetet och hur och varför avgränsningen 
har skett som den har. Avsnittet tar även upp det material som har använts och hur materialet 
har analyserats. 

 

2.1 Metod 

  

 Detta arbete bygger på intervjuer av personer på Trafikverket, Polisen, Motormännens 
Riksförbund. Det har även gjorts intervjuer med besökare på rastplats Såten samt rastplats 
Torstäva. Utöver det har en litteraturstudie genomförts för att försöka ta reda på vad det finns 
för teorier om sömn och bilkörning samt trygghet. Till informationsunderlaget har även 
material från Trafikverket, VTI, Motormännens Riksförbund och Polisen genomgåtts. 

 Intervjuerna är semistrukturerade intervjuer. Det innebär enligt Martyn Denscombe 
(Denscombe M. 1998) att intervjuaren har en lista med frågor som ska ställas där det är öppna 
frågor. Det i sin tur gör att den som blir intervjuad har möjlighet att utveckla svaren och de 
frågor som intervjuaren har ingen bestämd ordning vilket ger ett mer flexibelt resultat. 
Intervjuerna har varit en väldigt viktig del i detta arbete eftersom jag har velat få med vad de 
olika myndigheterna och organisationerna tycker vilket har varit svårt att läsa sig till. Det har 
även varit viktigt att den som blir intervjuad verkligen får tid och möjlighet att utveckla sina svar 
utan att jag som intervjuare kommer in och avbryter för att ett eventuellt svar går in i en annan 
fråga. 

 De intervjuade har även gett förslag på personer som kan vara intressanta eller som de tror har 
mer kunskap om ämnet.  

 Eftersom syftet bland annat är att titta på hur man kan förbättra rastplatserna finns det två 
fallstudier med i uppsatsen som är den största delen i arbetet. Valen av platser för fallstudier är 
gjorda så att det ska gå att göra en jämförelse mellan de båda, därav två rastplatser. Varför det 
blev just de rastplatser det blev redovisas i avsnittet avgränsning. En annan anledning till att en 
fallstudie är vald är att försöka göra allt så tydligt som möjligt. Författaren anser även att det 
går att generalisera då det tydligt framgår vad som krävs på en rastplats för att det ska få kallas 
rastplats.  
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2.1.1 Analysmetoder, inventeringsmetoder 
 

 I analyserna av rastplatserna används en SWOT-analys. SWOT är en förkortning för Strength, 
Weakness, Opportunities och Threats vilket översatt betyder Styrkor, Svagheter, Möjligheter 
och Hot (Boverket. 2006). Genom att göra en SWOT- analys har de viktigaste styrkorna, 
svagheterna, möjligheterna och hoten kunnat identifieras. Det gör man genom att på plats 
inventera och observera hur det ser ut. De två variablerna styrkor och svagheter använder man 
för att identifiera den befintliga platsen hur den ser ut idag (Boverket. 2006). Variablerna 
möjligheter och hot används i sin tur för att analysera omvärlden. Det man börjar med är 
således att på plats identifiera vilka styrkor och svagheter som finns. När man har gjort det kan 
man med hjälp av resultaten ta fram vilka möjligheter och hot som förekommer. Det är en 
relativt enkel metod att använda sig av. Däremot ställer det krav på att den som gör analysen 
kan identifiera och få fram det som är viktigt i de olika variablerna. Till detta examensarbete har 
denna metod använts just för att den är enkel att använda samt att det från Trafikverkets sida 
finns tydliga krav ställda på rastplatser. Det gör att det blir lättare för den som gör analysen att 
hitta det väsentliga.  

 

2.1.2 Avgränsning 
 

Det här arbetet riktar in sig på två rastplatser i södra Sverige. Det gäller en rastplats i Blekinge 
och en i Bohuslän. Anledningen till avgränsningen är att författaren har anknytning till både 
Blekinge och Bohuslän. I Blekinge är Torstäva som ligger ca 13 km öster om Karlskrona utvald 
och i Bohuslän är det Såten som ligger ca 3 km norr om Henån, Orust som är utvald. Tyvärr 
finns det ej tillgång till rastplatskartan digitalt, under rubriken 4. Fallstudie framgår var Såten 
och Torstäva ligger i förhållande till varandra. 

 

2.2 Litteratur 
 

Det material som ligger till grund för det här examensarbetet kommer i första hand från 
Trafikverket och VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut. Materialet från Trafikverket 
handlar om vilka funktioner som ska finnas på en rastplats för att det ska få kallas rastplats. Det 
är bland annat ett beslut från 2009 som har stor betydelse. Materialet från VTI är olika 
forskningar och undersökningar de har gjort om i första hand trötthet och bilkörning. Där är det 
främst en forskare vid namn Anna Anund som står som författare.  
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Motormännens riksförbund har även de bidragit med material, både från deras hemsida men 
även e-post kontakt. Organisationen genomför varje år en undersökning där de tar fram 
Sveriges bästa rastplatser vilket har varit till mycket hjälp.  

 

2.2.1 Kritik 
När det kom till att hitta olika teorier kring planering av rastplatser tog det stopp. Det visade sig 
vara oerhört svårt att hitta teorier som passade till det valda ämnet. När det kommer till 
trafikplanering är det städerna som avses och inte landsbygden där de flesta rastplatserna 
finns. Det har gjort att till detta examensarbete ligger fokus på andra bakomliggande faktorer 
till varför rastplatser behövs längs våra vägar. Författaren är medveten om att det kan 
uppfattas som att det är ett tunt underlag men anser samtidigt att för att nå målet med det här 
arbetet på den här nivån är det tillräckligt. 

Materialet kommer som nämnts tidigare i huvudsak från VTI samt Trafikverket. VTI är ett 
oberoende forskningsinstitut som genomför forskning åt beställare. Det gäller att vara 
uppmärksam på resultaten då det kan finnas risk att resultaten blir vridna till kundens fördel. I 
och med att det är ett oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning tvärvetenskapligt 
anser författaren att Vti har hög trovärdighet. Även materialet från Trafikverket anser 
författaren ha hög trovärdighet  
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3. Fakta: Rastplatser 
Kapitel tre tar upp bakgrunden till examensarbetet. Vad det finns för generella funktioner och 
varför det behövs rastplatser längs vägarna. 

 

3.1 Trötthet i trafiken 
 
Bilolyckor är främsta dödsorsaken när det gäller dödsfall på grund av skada. Det visar siffror 
som WHO, World health organization, tog fram 2002 (Peden M, McGee K, Sharma G. 2002). 
Det framkommer även att av de olyckorna som sker är det flest i låg- och 
medelinkomstländerna där Sydostasien är värst drabbad (Peden et. Al., 2002). National 
Transportation and Safety Board i USA har även de uppmärksammat trafikolyckor. De menar att 
trötthet är en av de viktigaste orsakerna till olyckor i trafiken (NTSB, 1999 se Anund, A. 2002). 
Men frågan är vad som orsakar olyckorna och hur stor del av olyckorna som orsakas av att 
föraren är trött eller har somnat. Det är här det blir svårare. Enligt Anna Anund, forskar om 
trötthet och bilkörning på VTI, finns det inga pålitliga siffror som speglar hur många olyckor som 
orsakas av just trötthet (Anund, A., Kecklund, G. & Larsson, J. 2002). Anund hänvisar till 
internationell statistik som säger att det är ca 1-3% av samtliga olyckor vilket hon tror är i 
underkant (Anund, A. et al. 2002). Hon fortsätter att säga att ny forskning snarare visar att 
statistiken borde vara 10-12%. Vidare säger hon att olyckor med trötthet som orsak inte 
rapporteras in vilket leder till att det blir svårt att få siffror som visar hur stort problemet är. 
Peden (Peden et al., 2004) liknar problemet med bilolyckor med cancer, hjärtsjukdomar och 
stroke och menar att även trafikolyckor är ett folkhälsoproblem.  
Orsakerna till att en förare blir trött vid ratten varierar och det finns flera orsaker som spelar in 
(Anund, A. 2002). Anund, Kecklund och Larsson tar i sin studie (2002) upp sex exempel på 
orsaker som kan påverka tröttheten hos en förare. Det ena är tidpunkt på dygnet. Här menar 
de att på natten är trötthet ett större problem. Det menar även Benjamin H. Natelsson och 
Birgitta Evengård (1998) som i sin bok Trötthet – fakta och funderingar säger att olyckor 
inträffar oftare på nattskiften och på morgonskiften. Bristen på sömn är en annan orsak Anund 
tar upp. De menar att sömnbrist ökar tröttheten. Hur långt resenären har kört utan rast är även 
det en möjlig orsak. I studien av Anund (2002) tar de upp att lång körtid eventuellt ökar 
tröttheten, däremot kan de inte säga var gränsen går då det kan variera från individ till individ. 
Den fysiska och psykiska hälsan är ytterligare två orsaker. Här menar de att både fysisk och 
psykisk ohälsa påverkar tröttheten negativt. Till sist nämner de alkohol eller droger som orsak 
vilket de menar också kan påverka tröttheten negativt.  
I en annan studie av Anna Anund framkommer det att singelolyckor är de trafikolyckor som är 
vanligast när det gäller olyckor med misstänkt trött förare (Anund, A. & Larsson, J. 2002). 
Anund, Kecklund och Larsson visar att 87 % av trafikolyckor med trötthet inblandad sker 
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utanför tätbebyggt område. Även hastigheten spelar roll. Ca 73 % av olyckorna inträffar när 
föraren kör i 90km/h eller högre.   
 
Vad är det då som händer med en förare när han blir trött? Enligt vårdguiden för Stockholms 
läns landsting känner man av trötthet genom att kroppen inte orkar göra lika mycket som 
innan. Den psykiska trötthetan kan visa sig genom att personen inte längre orkar engagera sig i 
olika saker. Denna förklaring stämmer överens med vad Anund, Kecklund och Larsson kommit 
fram till (2002). De menar att reaktionstiden kan bli längre samtidigt som man kan få svårt att 
fästa blicken och ha skärpa i blicken. Föraren kan få svårt att hålla ögonen öppna och linjer går 
ihop. Omdömet blir sämre samtidigt som prestationen blir sämre och föraren får svårt att 
koncentrera sig. De beskrivningarna stämmer väl överens med vad Natelsson och Evengård 
menar (1998). Natelsson beskriver tröttheten som ett tillstånd där funktionsförmågan är 
nedsatt eller begränsad på grund av utfört arbete utan rast. Han menar även att trötthet som 
problem är större hos kvinnor än hos män. Den som är trött kan även bli orkeslös, som nämnt 
tidigare, men även lättirriterad och initiativlös. I vissa fall kan även muskelvärk uppkomma på 
grund av trötthet. Anund menar inte att alla resultat av trötthet visar sig hos alla utan det kan 
variera både mellan hur många av dem som påverkar tröttheten men även individer reagerar 
olika. Olyckorna ökar vid längre sträckor men andra faktorer spelar också in, så som tid på 
dygnet och när föraren sov senast (Anund, A. 2010). I och med att föraren kan få svårt att hålla 
ögonen öppna finns det metoder att mäta blinklängden (Anund, A. 2010). Det finns redan bilar 
idag som använder sig av de metoderna. Saab är en av dem. De utvecklar ett 
föraruppmärksamhetssystem (Driver attention warning system) (pressmeddelande. 2007). När 
systemet märker att föraren blir trött varnar det genom att vibrera i stolen, skicka ut ett 
röstmeddelande samt ett textmeddelande. Saabs system går ut på att enbart hitta trötthets 
indikationer hos föraren och inte på fordonets kurs. För att upptäcka trötthetsindikarorerna 
finns små kameror med infrarött ljus som är riktade mot ögonen på föraren. Det finns även ett 
annat system som går ut på att mäta små rörelser i ratten (Svenska Dagbladet, 2003). 
 

3.2 Trygghet 
 
En viktig orsak till att människor kanske väljer att köra lite längre än vad de borde kan vara 
trygghetsskäl. En trygghetsaspekt som gäller bilar är de så kallade vägpiraterna. Där är det 
däremot media som förstorar upp problemet. Enligt kriminalkommissarie Per- Arne Nilsson på 
länskriminalen i Västra Götaland är det en promille av Sveriges husbils- och husvagnsåkare som 
drabbas av vägpirater varje säsong1. Längs västkusten, där Per-Arne Nilsson är verksam, är 
problemet försumbart. Polisen har jobbat med att förhindra vägpirater sedan mitten av 1990-

                                                           
1 Telefonintervju, kriminalkommissarie Per-Arne Nilsson, länspolisen Västra Götaland, 031-739 3726, 19/4-2011 
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talet och antalet incidenter har minskat. En myt som Per-Arne direkt vill ta hål på är att 
vägpiraterna skulle gasa sina offer. Gasen gör att offren inte vaknar vilket gör att piraterna 
enkelt kan ta sig in och stjäla det de kommer över. Detta stämmer inte utan det är säkerheten i 
fordonet som inte är tillräcklig. Per-Arne och hans kollegor har framförallt sett att det är höger 
framdörr som piraterna tas sig in genom, något som kan undvikas enkelt genom att trä 
säkerhetsbältet genom dörren. Det här arbetet gäller både Västra Götaland som Blekinge, 
därför har även polisen i Blekinge fått ge sin syn på vägpirater. Enligt Mats Trulsson2 finns inte 
det problemet i Blekinge. Den enda incidenten han kom på var längs en kaj utanför en camping 
på Dragsö i Karlskrona. 
 
Trafikverket och polisen har tillsammans gjort riskanalyser för att hitta punkter som är särskilt 
känsliga på en rastplats3. Både polisen och Trafikverket4 kom då fram till samma slutsatser om 
vad som kan vara problem på en rastplats. Vad både polisen och Trafikverket anser som 
problemområden är att området runt rastplatsen och ibland även på rastplatsen har för många 
ställen att gömma sig på där framför allt växtligheten poängteras. 
 

3.3 Funktioner 
 

 För att en rastplats ska få kallas rastplats krävs det att det finns ett visst grundutbud som 
uppfylls. På de ställen där en del av utbudet finns men inte allt, finns skylten som visar P-ficka 
istället5. Ett beslut togs 2009 vilket fastslog de grundfunktioner en rastplats ska uppfylla för att 
få kallas rastplats (Vägverket, 2009). Enligt beslutet finns det tio grundfunktioner som måste 
uppfyllas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Telefonintervju, vikarierande informationschef Mats Trulsson, polisen Blekinge, 010-562 02 23, 14/4-2011 
3 Telefonintervju, kriminalkommissarie Per-Arne Nilsson, länspolisen Västra Götaland, 031-739 3726, 19/4-2011 
4 Telefonintervju, Josefina Lenning, 0521-274 803, 19/4-2011 
5 Kajsa Gustafsson, e-post, kajsa.gustafsson@trafikverket.se, 19/4-2011 

Bild 1. H13 Rastplatser Bild 2. E19 Parkering 



 
14 

 

När det gäller parkeringsmöjligheterna ska där finnas minst en plats för lastbil med släp och en 
parkeringsplats för rörelsehindrare. Parkeringsplatsen för rörelsehindrade ska vara i nära 
anslutning till övriga funktioner på rastplatsen. Minimikravet på toaletterna är en toalett som 
uppfyller kraven enligt ”Riv hindren” som myndigheten för handikappolitisk samordning, 
Handisam, har sammanställt (Handisam, 2009). ”Riv hindren” innebär bland annat att 
skyltningen är lättbegriplig med symboler, bra belysning som inte bländar och att det finns ett 
tvättställ med varmt och kallt vatten (Handisam, 2009). Toaletten på rastplatsen ska vara en 
vattentoalett och endast i undantagsfall vara torrtoalett.  

Det ska finnas en sittplats som gör det möjligt för en person i rullstol att använda bordet på ett 
lättillgängligt sätt. Har rastplatsen fler än en sittgrupp är kravet att två sittgrupper ska ha den 
möjligheten.  

Sopor ska kunna tas om hand enligt respektive kommuns rutiner och rastplatsen ska ha minst 
en behållare för färdsopor.  

Trafikverket tillsammans med lokala intressenter och kommun tillhandahåller information på 
rastplatsen. Informationen kan gälla kommunen, företag, intressanta platser att besöka. Den 
information som Trafikverket har hand om ska finnas översatt till ett eller flera språk, vilka de 
språken är avgör varje region för sig. De tavlorna ska sedan placeras så att det är lättillgängligt 
även för en person i rullstol, helst under ett tak. 

När det gäller belysningen så ska den koncentreras till grundfunktionerna på rastplatsen. Det 
ska även finnas en drift- och underhållsinstruktion. Det innebär att det finns en tavla där det 
skrivs upp när rastplatsen senast blev städad. Vilket intervall städningen har ska även det 
framgå precis som telefonnummer till den funktion på Trafikverket som tar emot synpunkter 
från besökarna. 

Till sist ska varje rastplats märkas med skylten H13, rastplats. Rastplatsen ska även ha en 
förberedande märkning där det framgår vad rastplatsen heter samt avstånd till nästa rastplats. 

I en undersökning gjord av Trafikverket under sommaren 2010 (Trafikverket, 2010) kom dessa 
aspekter upp. De saker resenärer saknar på en rastplats enligt den undersökningen är en kiosk, 
askfat, bullerskydd, lekplats, mer bänkar samt tak över borden. 

När Motormännens Riksförbund gör sina undersökningar för att utse Sveriges bästa rastplatser 
är det precis de här aspekterna de tittar på6. Enligt Berndt Sehlstedt, projektledare för 
undersökningen 2010, tittar de på hur rastplatserna håller standarden när det gäller städning 
och renhållning samtidigt som de tittar på om det finns lekmöjligheter för barn, rast- och 
motionsslinga, toaletter, bord och bänkar, sophantering, och informationstavlor. De tittar även 

                                                           
6 Berndt Sehlstedt, e-post, berndt.sehlstedt@motormannen.se, 18/4-2011 
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på hur trafiksäkerheten på rastplatsen ser ut, hur parkeringsmöjligheter för såväl personbilar 
som tunga fordon ser ut samt belysningen7.  

Något som yrkestrafikanterna värderar något högre än privatbilarna är säkerheten vid på och 
avfart (Trafikverket, 2010).  

3.4 Beslut om rastplatser 
 Enligt rastplatsbeslutet 2009 (Vägverket, 2009) ska det finnas en rastmöjlighet var 40:e till 80:e 

minut medan det för yrkestrafik ska finnas rastmöjlighet var 15:e minut. Det finns inga exakta 
kriterier som måste uppfyllas för att det ska bli en nyetablering av en rastplats8 och kommer 
inte heller nya rastplatser varje år9. Trafikverket har i dagsläget ca 350 rastplatser fördelade 
över landet (Trafikverket, 2010). Dessa rastplatser är tyvärr inte jämt fördelade överlandet. 
Rastplatskartan från 2010 visar tydligt hur det skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Från 
Gävle och söderut ser man att det finns gott om rastplatser. Däremot från Gävle och norrut är 
det relativt glest med rastplatser. Enligt Gunbritt Mariedahl på Region Nord10 har de behov av 
15 nya rastplatser för att klara maxkravet på avstånd mellan rastplatser. Tyvärr har de inte 
resurser att bygga ut just men stävar efter att på sikt kunna nå målen.  

 Rastplatser är inte något som enbart behövs i Sverige utan även i andra länder. Region Nord har 
försökt ta reda på var Norge och Finland har sina rastplatser för att eventuellt samordna just för 
att det inte ska bli för långa avstånd mellan rastplatserna. Tyvärr har det inte kommit så mycket 
längre än så då det inte finns resurser att bygga fler rastplatser i dagsläget11. 

Att rastplatserna även skulle kunna vara ett turismmål finns det projekt som pågår, bland annat 
i Tanum i norra Bohuslän12. Däremot visar en undersökning från Trafikverket att 
turistattraktioner inte är något som besökarna värderar speciellt högt på en rastplats 
(Trafikverket, 2010). 

 När en ny rastplats ska etableras följer Trafikverket samma mall som vid andra investeringar13. 
Planeringsprocessen går igenom sex olika stadier idéskede, förstudie, väg-/järnvägsutredning, 
Arbets-/järnvägsplan, bygghandling och byggskede (Trafikverket, 2010). Hela 
planeringsprocessen är reglerad i Lagen om byggande av järnväg, Väglagen samt Miljöbalken. 
Det är när planeringen har kommit till arbets-/järnvägsplan-skedet som kommunen kan komma 

                                                           
7 Berndt Sehlstedt, e-post, berndt.sehlstedt@motormannen.se, 18/4-2011 
8 Telefonintervju, Anna Lindell, 070- 577 51 62, 14/4-2011 
9 Kajsa Gustafsson, e-post, kajsa.gustafsson@trafikverket.se, 19/4-2011 
10 Gunbritt Mariedahl, e-post, gunbritt.mariedahl@trafikverket.se, 5/5-2011 
11 Gunbritt Mariedahl, e-post, gunbritt.mariedahl@trafikverket.se, 5/5- 2011 
12 Telefonintervju, Anna Lindell, 070- 577 51 62, 14/4-2011  
13 Kajsa Gustafsson, e-post, kajsa.gustafsson@trafikverket.se, 19/4- 2011 
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in med åsikter. Det är detta skede som har fokus på samråd med sakägare, kommuner, 
myndigheter och övriga intressenter.  

Förstudien är på ett översiktligt plan. Det är här Trafikverket försöker analysera de möjligheter 
och brister som kan finnas. Det är viktigt att föra en dialog med berörda aktörer för att förslaget 
ska bli så bra som möjligt från början. Efter förstudien går projektet in i nästa skede som är att 
göra en utredning. I det skedet fortsätter analyserna av underlaget för att få ett bra 
beslutunderlag till de som sedan fattar besluten. Det är bland annat i det här skedet som en 
miljökonsekvensbedömning upprättas. När länsstyrelsen sedan har godkänt 
miljökonsekvensbedömningen går arbetet vidare till planskedet. I planskedet färdigställs hur 
utformningen blir, vilka sträckor som i slutändan berörs och vilken mark och fastigheter som 
berörs. Här läggs även stor vikt på samråd med kommuner, sakägare och andra intressenter. 
Planen färdigställs och när överklagandetiden har gått ut kan vägsträckan, järnvägsträckan eller 
rastplatsen börja byggas. Därefter är det enbart bygghandlingen som är kvar. Det är den 
slutgiltiga bygghandlingen som måste stämma överens med arbetsplanen. Det är en teknisk 
handling och endast små avvikelser får förekomma.  

Skötseln av rastplatserna står Trafikverket för och när det gäller prioriteringen av skötseln är 
det något som bestäms regionalt14. 

 

  

      

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Telefonintervju, Anna Lindell, 070-577 51 62, 14/4-2011 
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4. Fallstudie 
 

 Detta avsnitt behandlar SWOT- analysen och intervjuerna på rastplatserna. Här finns även en 
genomgång av de förslag till förbättring som är gjorda på de utvalda rastplatserna. 

  

4.1 Rastplats Såten 

3.5.1 Såten 

 Rastplats Såten ligger 3km norr om Henån på 
Orust uppe på en höjd med utsikt över vattnet 
längs riksväg 160. Den ligger på en ö vilket kan 
ha betydelse i den mening att det finns risk att 
de som reser väljer E6:an istället. Samtidigt 
kan det vara en positiv placering. Nu finns det 
möjlighet att verkligen se till att resenärerna 
hittar dit med ett läge som lockar många, rent 
och snyggt och välkomnande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Rastplats Såten 

Bild 4. Lokalisering i Sverige Bild 5. Inzoomning 
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 4.1.2 SWOT-analys 

 Efter genomfört studiebesök på rastplats Såten där en 
SWOT-analys genomfördes framkom följande styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot. 

 Strength (styrkor) 

 Läget 

 Rent och fräscht 

 Bra sittmöjligheter 

 Bra kartor över kommunen 

 Enkelriktad 

 Skyddade körfält 

 Möjlighet att tömma latrin för husbilar och 
husvagnar 

 Bra parkering för större fordon 

 Hårdgjord yta under sittgrupperna 

 

 

 

Henån 

Uddevalla 

Rv 160 

Bild 6. Illustration av Såten 

Bild 7. Staket och bänkar uppskattades av barnen. 

Bild 8. Rena och fräscha toaletter 

Parkering 

Servicehus 

Sittmöjlighet 

Information 
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Såten är en rastplats som känns välkomnande när man 
som besökare når platsen. Det är välstädat vilket 
ytterligare gör att besökaren känner sig välkommen. 
Rastplatsen har många sittmöjligheter och 
tillgängligheten för rörelsehindrade är mycket god. Alla 
sittplatser har hårdgjord yta som underlag och en gång 
sträcker sig från trottoaren till bordet vilket gör att alla 
sittgrupper är tillgängliga för rullstolar. Trottoaren har 
dessutom en försänkning viket gör att en person i rullstol 
eller med barnvagn enkelt kan ta sig var som helst på 
rastplatsen. Handikapparkeringen är närmast 
servicehuset för att underlätta för de personer som är 
rörelsehindrade. 

Vad gäller trafiken är det enkelriktat och personbilarna 
parkerar diagonalt. Detta gör att alla fordon kommer                                                                       
från ett och samma håll. Detsamma gäller lastbilar                                                                             
och andra större fordon. På det sättet håller rastplatsen 
en hög säkerhetsnivå. 

Husvagnar och husbilar har möjlighet att tömma latrin 
på rastplatsen och toaletterna överlag är fräscha och 
välskötta. 

Läget i sig är väl utvalt. Rastplatsen ligger på en 
bergshöjd med bra utsikt över vattnet. Berget är synligt 
vilket ger rastplatsen en egen karaktär och uppe på 
berget finns separata bänkar.  

Informationen på rastplatsen kommer från Trafikverket, 
kommunen och företag. Den är lätt att ta till sig och den 
finns på svenska, engelska och tyska. Det finns även lite 
historisk information, Trafikverket har ställt upp några 
milstenar med tillhörande information vilket även det 
ger rastplatsen en särskild karaktär. 

 

Weakness (svagheter) 

 Läget vid blåsigt väder 

 Ingen källsortering 

 Inga sittplatser med tak 

Bild 9. Hårdgjord yta under sittplatserna 
hjälper till att ge en ren känsla 

Bild 10. Snedställda parkeringar 
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 Handikapptoaletten har ingen automatisk öppnare 

 Spolknappen på toaletterna svåra att trycka in tillräckligt långt, framförallt för 
rörelsehindrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även om läget är ett bra läge finns det några saker som gör att det ibland kan bli lite besvärligt. 
Rastplatsen ligger som tidigare nämnt på en höjd öppet mot havet det gör att det kan bli blåsigt 
och då finns det inget lä att finna. Det finns många bra sittmöjligheter men inga som har tak. 
Tak kan vara bra att ha både vid soligt väder för att få skugga men även vid regnigt väder för att 
ändå kunna nyttja sittplatserna. 

När det gäller soporna finns det gott om möjligheter att slänga sitt skräp. Däremot finns det 
ingen möjlighet att källsortera. 

Toaletterna i sig är moderna och lättskötta vad som däremot inte är genomtänkt är 
spolknappen. För att spola på toaletterna, både handikapp och vanlig, behöver besökaren 
trycka in knappen relativt långt dessutom är det en trög knapp att trycka in. Personer med 
rörelsehinder kan ha problem med att göra det själva. Det gäller även personer utan 
rörelsehinder. Handikapptoaletten har inte heller någon automatisk öppnare vilket skulle 
underlätta för de som behöver. 

 

Opportunities (möjligheter) 

 Utöka sophantering till källsortering 

Bild 11. Spolknappen gör det svårt för personer 
med funktionshinder att spola. 
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 Ännu bättre städning  

 Fler kartor om lokal historia, kulturmiljö 

 Kiosk på sommaren 

 Mer färg i form av planering av blommor 

 Gatsten även för lastbilar 

En djupare analys av möjligheterna finns under 4.1.4 Förslag till förbättring. 

 

Threats (hot) 

 Stup  

 Vägen (riksväg 160) 

Rastplatsen har stängsel som skydd mot stupet ner mot vattnet men det finns en grind och 
stängslet är lätt att gå runt. Detta gör att det finns en risk att barn eller andra besökare ändå 
kan ta sig förbi och trillar ner.  

Rastplatsen ligger längs med riksväg 160 som är huvudvägen över Orust. Det medför en hel del 
trafik som kör förbi. Rastplatsen är visserligen enkelriktad så det finns enbart en in och en utfart 
men den ligger på ett krön vilket ändå kan medföra risker när det gäller sikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12. Det finns en brant som kan vara farlig då 
det går att nå det trots staketet. 
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4.1.3 Intervjuer 

 På rastplatsen fanns vid tillfället för studiebesöket den 19 april 2011 ett antal besökare varav en 
var yrkesförare. De intervjuade fick svara på fem enkla frågor: 

 Vad är bäst med rastplatsen? 

 Vad är sämst med rastplatsen? 

 Vad saknar ni på rastplatsen? 

 Vad kan förbättras på rastplatsen? 

 Vad värderar ni högst på en rastplats? 

 

Svaren är relativt enhälliga när det gäller vad som var bäst med Såten och det är läget. Den 
ligger på en bergshöjd med en utsikt som sträcker sig långt ut i skärgården. Fyra män av de 
intervjuade hade med sig några barn och de påpekade att det var väldigt bra att rastplatsen var 
inhägnad. Detsamma sa även ett annat par. De tyckte det var bra eftersom de då kunde låta 
barnen springa runt som de ville. De sittplatser som finns var många och hade dessutom 
stensättning under vilket uppskattades. Däremot fanns det inte en sittgrupp med tak, vilket kan 
vara bra både vid regn men även när solen lyser som starkast på dagarna. Rastplatsen var ren 
och omhändertagen vilket alla de intervjuade uppskattade mycket. Mannen som körde 
yrkestrafik påpekade att det var bra med plats för stora lastbilar att parkera vilket är viktigt. Att 
det dessutom var lätt att se ifall det fanns lediga platser eller inte var även det positivt. 

Något som de intervjuade tog upp som negativt på rastplatsen var sopkärlen. Sopkärlen på 
denna rastplats upplevdes som små även om det fanns gott om dem men framförallt att det 
inte fanns någon källsortering.  

 

4.1.4 Förslag till förbättring 

 Det här är en välomhändertagen rastplats där besökarna var mycket nöjda med hur den såg ut. 
Där med inte sagt att det finns saker som kan göra den här rastplatsen ännu bättre. 
Sittmöjligheterna på Såten är mycket goda då det finns många sittgrupper men även enskilda 
bänkar på berget. Något som däremot inte finns är sittgrupper med tak. Sittgrupper med tak 
kan vara användbara under hela året. En varm, solig dag kan det vara att föredra för att kunna 
utnyttja skuggan ett tak medför. Detsamma gäller dagar när det regnar då det ändå kan vara 
varmt nog för att del resenärer att äta sin lunch utomhus.  
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När det gäller sophanteringen är ett förslag att införa källsortering. Som det ser ut i dags läget 
finns det enbart vanliga soptunnor. Tanken med källsortering är god tyvärr visar erfarenhet från 
rastplatser som har provat källsortering att det inte fungerar. Trafikverket i norrland har testat 
källsortering på rastplats Tjärn i Skellefteå med negativt resultat. Det visade sig att resenärerna 
slängde skräpet i första bästa behållare. Den totala ytan blev så pass stor att det hamnade 
soffor, kylskåp, bilbatterier m.m. på ytorna runt behållarna15. En variant skulle vara att ha 
mindre behållare och inte så mycket olika fraktioner. Här skulle det eventuellt räcka med 
brännbart, kartong, plast och pantburkar.  

 Det finns inte så mycket färg på rastplatsen. Det är grönt, rött och grått som dominerar. För att 
liva upp rastplatsen ännu mer kan färg vara ett bra alternativ. Färg kan man få in på många sätt 
med två förslag till Såten är att planera blommor samt måla sittgrupperna. Blomplanteringarna 
behöver inte vara några avancerade planeringar utan något som är lättskött men har färg. 
Sittgrupperna är ett inslag som är väldigt dominerande då det finns många, vilket är mycket 
bra. Här kan man istället måla borden i olika färger. Alternativet är att de enskilda bänkarna 
som står på berget får färg istället. Det gör att sittgrupperna blir lite mer neutrala samtidigt 
som det händer något på berget. 

  

 

 

 

                                                           
15 Gunbritt Mariedahl, e-post gunbritt.mariedahl@trafikvertet.se, 5/5-2011 

Bild 13. Det finns gott om sittplatser. Ett tak på en 
eller två hade hjälpt vid både sol och regn. 

Bild 14. Göras om till mindre källsortering? 
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4.2 Rastplats Torstäva   

3.5.2 Torstäva 

 Rastplats Torstäva ligger ca 11km öster om 
Karlskrona längs E22:an mot Kalmar. 
Placeringen av rastplatsen är bra när det gäller 
informationsmöjligheterna. Kommer resenären 
från kalmarhållet är det ett ypperligt läge för 
kommunen att informera om turistmål, 
boendemöjligheter, shopping, osv. Det är ett 
bra läge att visa vad staden och regionen har att 
erbjuda, inte bara för turister utan även för 
andra. Kommer resenärerna däremot från                                                                              
Karlskrona har de åkt förbi staden när de väl                                                                                        
får informationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15. Rastplats Torstäva 

Bild 16. Lokalisering i Sverige Bild 17. Inzoomning 
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 4.2.2 SWOT-analys 

 Efter genomfört studiebesök på rastplats Torstäva där en SWOT-analys genomfördes framkom 
följande styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

 Strength (styrkor) 

 Lägre nivå än E22:an 

 Hårdgjord yta under borden 

 Bord i skugga 

 Läget – utsikten, närhet till Karlskrona 

 Informationen om saker att titta på i närområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlskrona 

Kalmar 

E22 

Bild 18. Illustration av Torstäva 

Bild 19. Bra och tydlig information Bild 20. Lägre nivå än E22 gör att den 
värsta trafiken försvinner 

Servicehus 

Sittmöjligheter 

 Parkering 

Information 
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Rastplats Torstäva har ett fantastiskt läge, det blir nästan porten till Karlskrona. Det är även här 
som informationen om staden och intressanta platser i närheten av rastplatsen finns. Att 
sittmöjligheterna ligger högre än parkeringen är ett plus. Den upphöjningen gör även att 
besökaren får en fin utsikt ut mot skärgården.  

Under sittgrupperna är det asfalt vilket gör det lättare för de med rullstol att ta sig till 
sittgrupperna. Två av sittgrupperna står under några träd vilket är en bra placering då träden 
kan skugga borden när solen lyser för starkt. 

 

Weakness (svagheter) 

 Läget – trafiken kör fort förbi, E22:an 

 Handikapptoaletten 

 Inga bord med tak 

 Bilar kör fort igenom rastplatsen 

 Mycket sly i norr 

 Slarvigt 

 Relativt dåligt skyltat när resenären kommer från väster 

 Svårt med vänstersväng 

 Inte enkelriktat 

 Genomfart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 21. Stora ytor vilket ökar hastigheten 
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Trots att läget när det gäller informationsmöjligheter har rastplatsen ändå inte ett optimalt 
läge. Rastplatsen ligger precis bredvid E22:an och det är mycket trafik som tar sig den vägen. 
Det gör att det finns både tung och lätt trafik som dessutom kör fort förbi. När det gäller att 
göra en vänstersväng för att ta sig till rastplatsen finns det en hel del som kan göras bättre. 
Visserligen är vägen något bredare och det finns en egen fil för de vänstersvängande men det 
är fortfarande en vänstersväng som måste göras på en trafikerad väg. Rastplatsen har trafik åt 
båda håll, den är alltså inte enkelriktad. Till detta kommer att den används som genomfart med 
en hög hastighet.  

 

Opportunities (möjligheter) 

 Platsen kan bli trevlig med tydligare gränser 

 Servicehuset behöver fräschas upp  

 Soptunnor – källsortering 

 Marknadsföra rastplatsen också, inte bara informationen 

En djupare analys av Torstävas möjligheter finns under 4.2.4 Förslag till förbättring. 

 

Threats (hot)  

 För nära Karlskrona där McDonalds, MAX m.fl. finns 

 Enbart skyltat till Bröms när man kommer från Karlskrona, finns risk att 
resenärerna missar denna 

Rastplatsen ligger endast 13km från Karlskrona där det finns tankmöjligheter och ätmöjligheter. 
Detta kan utgöra ett hot mot rastplatsen då resenärerna istället väljer att åka en liten bit längre 
istället för att stanna på rastplatsen. Kommer resenären från väster är det lite dåligt skyltat 
vilket kan göra att de missar rastplatsen. Infarten till rastplatsen är framförallt väldigt dålig. 
Kommer de från öster är det bättre skyltat men även här är infarten dåligt skyltad. Det finns 
som sagt mycket som talar för att denna rastplats blir bortglömd och resenärerna hänvisade 
någon annanstans. 

 

 4.2.3 Intervjuer 

 Vid första besöket på Torstäva fanns det en besökare, man. Vid senare besök har fler personer 
blivit intervjuade. 

 Det kom fram att det som är bäst med rastplatsen är att den har en platå för sittgrupperna. Det 
är bra att komma upp lite från bilarna som står parkerade. Samtidigt är det också bra att 
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resenärerna kommer ner från E22:an som ligger i samma höjd som sittgrupperna. Det som 
upplevs som bäst med rastplatsen är att den ligger nära vägen och är bra utmärkt. I alla fall för 
de som kommer från öster. Informationen är bra och tydlig som det är lätt att ta till sig. Ett 
extra plus får rastplatsen för att det finns en anslagstavla där vem som helst kan sätta upp 
lappar eller information. 

 Rastplatsen upplevs som tråkig och E22:an är alldeles för tätt inpå. Här är det lite tvetydigt 
eftersom det samtidigt upplevs som bra att den ligger just nära E22:an. Negativt med 
rastplatsen är att det bullrar mycket från stora vägen. De som de intervjuade saknar på 
rastplatsen är buller skydd av något slag. Några föreslår buskar medan andra föreslår plexiglas 
för att inte skymma utsikten som finns. 

Det de intervjuade värdesätter högst är någonstans att slänga sopor samt att kunna sitta ner 
och pausa en stund. Toaletter är även en viktig aspekt för att rastplatsen ska kännas bra. 

4.3.1 Förslag till förbättring 
På Torstäva finns det en hel del att fixa i ordning. Efter en rundåkning till de närmast liggande 
rastplatserna, Förkärla, Senoren samt Bröms, visar det en stor skillnad i omhändertagande. 
Torstäva känns bortglömd och bortprioriterad på många sätt. Det kan förefalla lite märkligt 
med tanke på att det är den rastplatsen som besökare från väster först möter när det närmar 
sig Karlskrona. Det är även Torstäva som är den rastplatsen där all information om staden, 
kommunen och området runtomkring finns. Bara det borde vara en anledning till att ta hand 
om rastplatsen. Informationen på rastplatsen är bra information och det finns även en 
anslagstavla där vem som helst kan sätta upp meddelanden.  

 

 

 

Bild 22, 23. Kanterna är utslitna. Det gör att det känns ostrukturerat och slarvigt skött. Bättre 
kanter hade gjort väldigt mycket för intrycket från rastplatsen 
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Servicehuset har en vanlig toalett samt en handikapptoalett och även latrintömmning. Detta är 
bra, det som däremot borde ses över är standarden. Under platsbesöket var det snyggt och 
välstädat men handikapptoaletten hade inga armstöd för den som behöver det. Inte heller 
fanns det några andra handtag inne på toaletten för att underlätta besöket.  

Som nämnts tidigare kom Trafikverket 2009 med ett rastplatsbeslut som fastställer de 
grundkrav en rastplats måste uppfylla för att vara en rastplats. Där framkommer det att finns 
det en sittgrupp ska en plats av dessa vara tillgänglig med rullstol. Finns det fler sittgrupper ska 
det finnas minst två bord som är tillgängliga. På Torstäva finns det en uppenbar sittgrupp som 
ger en rullstolsburen möjlighet att använda bordet. Däremot finns det ytterligare fyra 
sittgrupper uppe på kullen som är mycket svårtillgängliga. Det går en stig upp men den är 
mycket dåligt röjd vilket kan medföra att det blir svårt för en person med rörelsehinder att ta 
sig dit. Det här är något som borde åtgärdas så snart som möjligt. Förslagsvis görs en ordentlig 
stig i ordning med tydliga kanter för att det ska bli så enkelt som möjligt att ta sig fram. Precis 
som på Såtens rastplats finns här inte heller några sittplatser under tak. Det finns visserligen 
sittgrupper under skugga av träd men ett riktigt tak på minst en sittgrupp hade varit att 
föredra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torstäva skulle behöva bli enkelriktat. Det finns utrymme på E22:an att göra någon form av 
korsning som skulle underlätta betydligt för resenärerna när de kommer. 

Bild 24. Två bord i skuggan är visserligen bra. Men även här hade det varit att föredra 
att i alla fall ett bord stod under tak som skydd mot väder                           
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4.3 Återkoppling 
 
Rastplatserna har flera funktioner. De har som uppgift att längs vägen ge resenärerna möjlighet 
att vila, sträcka på benen, äta något och ge information. Utöver det finns det även konkreta 
funktioner som måste finnas på rastplatserna för att de ska få kallas rastplats. Det är bland 
annat parkeringsmöjlighet för minst en vanlig bil, en handikappsparkering och en lastbil. Där 
ska även finnas toaletter. Även dessa ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. 
Trafikverket ska även ha information på rastplatsen och här kan även kommuner eller andra 
företag ha information.  

 
Resenärerna har relativt låga krav på vad som ska finnas på en rastplats. Det viktigaste som har 
kommit fram har varit någonstans att sitta, slänga sopor och en toalett. Utöver det är det en 
bonus om det är snyggt och rent på platsen. Även läget av rastplatsen har nämnts men då som 
bonus även det. 

 
Att kombinera rastplatser med upplevelser finns planer på och till viss del finns det redan. Det 
är framförallt Tanum som nämns då det där redan finns möjlighet att titta på olika konstverk i 
anslutning till rastplatsen. Däremot har det inte kommit fram i undersökningarna att 
kombinationen av rastplatser och upplevelser har någon stor prioritet bland besökarna. Det är 
inget som de saknar. 
 
Kommunerna har egentligen inte så mycket med själva processen för att etablera en ny 
rastplats att göra. Däremot är de en viktig del i processen. De kan komma med förslag och 
synpunkter men i slutändan är det ändå Trafikverket som bestämmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 25. Den här bilden är från Bröms rastplats, norr om Karlskrona. Här syns ett bra 

exempel på hur ett bord med tak kan se ut. Detta hade varit att föredra på både 
Såten och Torstäva 
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5. Slutdiskussion  
 

Det har varit svårt att hitta teorier om trötthet som visar på att det är ett problem i trafiken. 
Det finns forskning men ingen som är enig om hur stort problemet är. Det visar att det behövs 
mer forskning om trötthet vid ratten. Frågan är hur det ska gå till på ett så säkert sätt som 
möjligt utan att det blir en fara för testpersonerna eller mötande trafik. Den forskning som har 
gjorts har mest inriktat sig på yrkestrafik och pendlare. Det är två viktiga grupper att studera 
men jag anser att även turisterna utgör ett minst lika stort problem när det gäller trötthet i 
trafiken. Kanske även ett större problem då det kan finnas många turister som vill komma hem 
eller fram till målet så fort det går. Här ser man ett bra exempel på att det kan vara en bra idé 
att integrera rastplatserna mer i resvägen. Rastplatsen blir ett mål i sig där turisterna kan titta 
på omgivningen, läsa och lära sig om platsen de är på, äta medhavd eller köpt matsäck eller 
bara sträcka på benen innan färden går vidare till det slutgiltiga målet.  

 Det här arbetet har handlat om två rastplatser som ser helt olika ut. Den ena är välskött och 
välbesökt medan den andra är mindre välskött och mindre besökt. Det visar att det behövs 
ytterligare arbete med rastplatserna för att det ska bli så bra som möjligt i hela landet. 

Det har visat sig genom undersökningarna som är gjorda för det här arbetet men även från 
tidigare undersökningar att resenärerna har egentligen inte så höga krav på rastplatsen. Det 
som är viktigast är att det går att slänga sopor, att det finns en toalett och att det går att sträcka 
på benen. Till det kommer läget. Att rastplatsen är belägen på ett bra strategiskt ställe samt att 
platsen är vacker spelar roll. Rastplatsens städning är också en viktig aspekt. Resenärerna vill ha 
det rent och fräscht. Samma önskemål kom fram i undersökningen till det här arbetet.  

Det kom även fram vid undersökningarna till det här arbetet då en yrkesförare blev intervjuad 
på Såtens rastplats. Såtens rastplats är som nämnt tidigare enkelriktad, vilket gör att det blir 
enkelt för bilar och lastbilar att ta sig in och ut från rastplatsen.  

Vad beträffar möjligheten för kommuner att påverka utformningen av rastplatser är den, som 
framgått av arbetet, relativt begränsad. Synpunkter får dock lämnas under planeringsskedet 
och där ges i alla fall utrymme att framföra vad man från kommunalt håll anser viktigt eller 
önskvärt vid den aktuella platsen. 
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Bilagor 
 

Intervjufrågor  

Trafikverket 

 Finns det något grundutbud för vad som ska finnas på en rastplats? 

 Får det kallas rastplats även utan grundutbudet? 

 Hur ser processen ut vid en ny rastplats? 

 Har kommunen något att säga till om? 

 Hur bestäms vilka vägar som får en rastplats? 

 Vad har ni för uppfattning om vägpirater? 

 Vidtar ni några åtgärder mot vägpirater? 

 Har ni något samarbete med polisen? 

 Polisen 

 Hur ser ert arbete ut med att förebygga vägpirater? 

 Är det ett stort problem? 

 Vart är problemet störst? 

 Har ni något samarbete med Trafikverket? Hur ser det ut? 

 Rastplatsbesökare 

 Vad är bäst med rastplatsen? 

 Vad är sämst med rastplatsen? 

 Vad saknar ni på rastplatsen? 

 Vad skulle du vilja förändra? 

 Vad värdesätter du högst på en rastplats? 


