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1

Trafikverkets regelverk för
anläggningsstyrning

1.1

Omfattning och giltighet
Trafikverkets regelverk för anläggningsstyrning anger de krav på funktion och
utformning som gäller för samtliga Trafikverkets anläggningar. Regelverket ställer
även krav på hur kravuppfyllnad ska verifieras och på hur lösningar och verifiering
ska redovisas. Regelverket omfattar regler för ny- och ombyggnation, drift och
underhåll och ska användas vid planering, projektering, genomförande och
förvaltning.
Flera dokument i regelverket ingår i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för
järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av säkerhetstillståndet.
Regelverket gäller. Det blir tvingande för leverantör genom att åberopas i
kontraktshandlingarna. Enskilda delar kan endast avtalas bort genom dispens. Dispens
från regelverket söks och hanteras internt på Trafikverket enligt särskild ordning.
Regelverket upprepar normalt inte krav som finns i lagar och andra författningar.
Regelverket kan dock ange detaljeringar eller specificeringar till kraven i respektive
författning. I det fall lag eller annan författning ställer strängare krav än vad som
anges i Trafikverkets regelverk gäller dessa krav före krav i regelverket.
Olika versioner av ett kravdokument kan vara gällande i samtidigt pågående
verksamheter och kontrakt. I en kontraktshandling är det den i kontraktet angivna
versionen som gäller, oavsett om det finns en version med ett senare ”gäller-fråndatum”.
Regelverket innehåller också råd. Ett råd är alltid kopplat till ett krav. Råden
innehåller möjliga sätt att uppfylla kraven. De anger hur krav på en anläggnings
utformning, prestanda eller effekter kan uppfyllas, eller hur uppfyllande av kraven kan
verifieras. Råden kan även innehålla kompletterande stöd och val, där kraven inte är
fullständiga och lösningen behöver projektanpassas. Råden är ett stöd för den utförare
som vill använda beprövade lösningar. De är också ett stöd för Trafikverkets
projektledare och specialister och hjälper Trafikverket att agera konsekvent. I vissa
fall redovisas därför även bakgrunden till kraven. Det kan finnas andra sätt att uppfylla
kraven än de lösningar som anges i råden, men för dessa är i allmänhet kravet på
verifiering av lösningen högre.
Krav och råd redovisas i separata dokument märkta ”KRAV” respektive ”RÅD”.
Dokumenten har korresponderande DokumentID.

1.2

Disposition av regelverket
Regelverkets huvudindelning utgår från teknikområde. Regelverkets indelning och
samtliga dokument kan återfinnas på www.Trafikverket.se.
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1.3

Användare och tillämpning
Användare av regelverken är såväl Trafikverkets egen organisation som externa
leverantörer av projekteringstjänster, bygg-, drift- och underhållsentreprenader samt
material. För användning krävs fackkunskap om det teknikområde som behandlas, om
den anläggningstyp som objektet avser och om byggprocessens skeden och villkor,
inklusive uppbyggnaden av branschens kontrakt.
Handlingarna i ett kontrakt kompletterar varandra. Regelverket innehåller allmänt
giltiga krav. För ett specifikt objekt är regelverkskraven i stort sett alltid
kompletterade med objektsspecifika förutsättningar och krav som framgår av
kontraktet som helhet. Denna kompletta kravbild måste beaktas vid val av lösning.
Objektspecifika förutsättningar och kompletterande krav i kontraktet kan ge en
sammantagen kravbild som medför att de råd som redovisas i rådsdokument inte är
relevanta för det aktuella objektet.

1.4

Förutsättningstexter
Kravdokument kan förutom krav även innehålla beskrivningar av förutsättningar
skrivna med kursiv text. Dessa så kallade förutsättningstexter anger förhållanden som
den som ska uppfylla kraven i det aktuella dokumentet eller avsnittet har rätt att räkna
med. Texterna kan t ex avse utgångspunkter för arbetet, avgränsningar eller gränssnitt.
Förutsättningstexternas syfte är att beskriva helheten där den kravställda funktionen
eller lösningen utgör en del.
Förutsättningstexten i sig uttrycker alltså inte någon begäran att något ska uppfyllas
eller tillhandahållas. Notera dock att det förhållande som uttrycks som
förutsättningstext i kursiv stil kan vara kravställd på annan plats i regelverket.
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2

Regelverket för VGU Vägars och gators
utformning

2.1

Omfattning
Regelverket för VGU, Vägars och gators utformning, gäller vid projektering av
statliga vägar och består av separata krav- och rådsdokument. För Trafikverket är
reglerna obligatoriska vid nybyggnad och större ombyggnationer.
För övriga ombyggnadsåtgärder ska VGU tillämpas i normalfallet. Beställaren kan för
dessa åtgärder besluta om avsteg från VGUs krav i det aktuella projektet, när kravet
inte anses samhällsekonomiskt lönsamt.
Kraven är inte avsedda för underhållsåtgärder. Vid små förbättringsåtgärder får
tillämpning av VGU avgöras från fall till fall.
För övriga väghållare är VGU enbart vägledande och inte kravställande. VGU får
dock tillämpas som kravdokument vid upphandling av projektering avseende annat än
statliga vägar.
Regelverket kan åberopas av andra väghållare, till exempel kommuner och
fastighetsägare.
Spårväg i VGU avser endast utformning av väg eller gata där spårväg går i blandtrafik
med övrig trafik, eller där väg eller gata berörs av spårväg på annat sätt. VGU avser
därför inte utformning av spårväg på särskild banvall eller spårväg i reserverat
utrymme (dock avser VGU utformning av körfält för kollektivtrafik (spårvagn och
buss) i reserverat utrymme).
Utformning av spårväg ska alltid i första hand utföras efter spårinnehavarens
regelverk. VGU kan användas som komplement för spårinnehavarens regler där regler
saknas. Utformning enligt VGU innebär inte att lagen om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg samt de föreskrifter som Transportstyrelsen tagit fram uppfylls.
I Vägars och gators utformning, VGU, ingår förutom krav och råd även
begrepp/termer, förkortningar och grundvärden samt vägmarkeringsritningar (se
www.trafikverket.se).
Dokument:

Krav, TRV 2020:029 ”VGU, Vägars och gators utformning”
Krav, TRV 2020:030 ”VGU, Begrepp och grundvärden”
Råd, TRV 2020:031 ”VGU, Vägars och gators utformning”

Som plattform för kraven i VGU ligger Trafikverkets interna Övergripande krav.
Metodbeskrivningar, arbetsmetodik och bakgrundskunskap har begränsats i VGU.
Delar av detta material kan återfinnas i VGU-guiden. Krav på leverans eller arbetssätt
hanteras projektspecifikt och regleras ej i VGU.
De krav som anges i VGU är anpassade för normala förhållande vad gäller kostnad
och intrång. Det innebär att i vissa fall kan avsteg från VGU vara motiverat.
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För avsteg från krav gäller en särskild dispensrutin. Det som anges som ska, kan
normalt inte frångås i det enskilda projektet.
I vissa fall anges i regelverket ”Undantag … efter motivering och Beställarens
godkännande”, eller en motsvarande formulering. Denna typ av avsteg beslutas i det
enskilda projektet, normalt av projektledaren.
Detta rådsdokument baseras på de ursprungliga dokumenten enligt listan nedan och
ersätter dessa dokument:

2.2

·

Trafikverkets publikation 2015:087, Råd för vägar och gators utformning,
version 2, (VGU)

·

Trafikverkets publikation 2015:088, Vägmärken del 1

·

Trafikverkets publikation 2015:089, Vägmärken del 2

·

Trafikverkets publikation 2017:25872 Råd för vägar och gators utformning –
Supplement 1

Läsanvisning
Indelningen i rubriker är samma i Krav (TRV 2020:029) som för Råd (TRV
2020:031). Det kan därför saknas innehåll under rubriker i antingen krav- eller
rådsdokumentet.
Kapitel 5 ”Trafikteknisk standard” riktar sig till Trafikverkets process för
genomförande av åtgärder, inklusive planläggning, vars val av standard är ingången
till projekteringens detaljutformning i kapitel 6-16. Kapitel 5 ska därför inte tillämpas
för projektering av förfrågningsunderlag till entreprenader eller för projektering av
bygghandlingar i entreprenader. Vid val av trafikteknisk standard i tätort med annan
väghållare eller spårinnehavare än Trafikverket, är alltid dennes krav på trafikteknisk
standard överordnad VGU.
Kapitel 6 ”Gemensamma krav” respektive ”Gemensamma råd” anger sådant som
gäller för vägars utformning generellt, inte bara för särskilda delar såsom korsningar,
linjeföring etc. Övriga krav och råd finns i kapitel 7-16 sorterade efter Sektion,
Linjeföring, Korsningar, Hållplatser, Rast/Parkering/Information/Vänd-platser,
Ledning/Styrning/Reglering, Belysning, Miljöåtgärder samt
Kontroll/Skötsel/Räddning. Underliggande indelning är landsbygd och tätort. Vid val
av trafikteknisk standard i tätort med annan väg- och spårinnehavare än trafikverket är
alltid dennes krav på trafikteknisk standard överordnad VGU.
Bilaga 1 och 2 återfinns i slutet av Krav (TRV 2020:029) och redovisar utmärkning av
driftvändplatser m.m.
I särskilt dokument finns, Krav (TRV 2020:030) ”VGU ”. Där redovisas
begrepp/termer, förkortningar och grundvärden.
Förkortningarna finns dels samlade i bokstavsordning, dels redovisade i separata
tabeller avseende DTS, LHOVRA och belysning.
Grundvärden beskriver de många faktorer och egenskaper som påverkar och styr
utformning av väganläggningar. De indelas i grundvärden för trafikmiljön, fordon,
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förare och passagerare, gående, cyklister och moped klass II. Där finns samlat diagram
för motorfordons retardation, acceleration och hastighet i kurva. Där finns också
redovisat fordons- och trafikantmått och förmågor hos både fordon och trafikanter
som ska vara dimensionerande, liksom måtten för dimensionering med hjälp av DTS
(dimensionerande trafiksituation).

2.3

Ansvar och förvaltning
Ansvarig myndighet är Trafikverket
Ägare är verksamhetsområde Planering.
Förvaltare är enhet Nationell Planering, Samhällsplanering.
Teknisk förvaltare är verksamhetsområde Investering, avdelning Teknik, Miljö och
Markförhandling.
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3

Termer och definitioner
Termer med definitioner för teknikområdet redovisas i dokumentet Krav (TRV
2020:030) VGU, Begrepp och grundvärden. Termerna ska inom teknikområdet
användas med angiven definition.
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4

Förkortningar
Förkortningar för teknikområdet redovisas i dokumentet Krav (TRV 2020:030) VGU,
Begrepp och grundvärden.
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5

Trafikteknisk standard

5.1

Allmänt

5.2

Avgränsning, åtgärdstyp och svårighetsgrad
Syfte och målsättning med åtgärden behöver klarläggas. En åtgärd kan utgöras av:
·

Nybyggnad/komplettering.

·

Generell uppgradering/anpassning av funktion.

·

Förbättring motiverad av objektspecifika problem.

Nybyggnad/ komplettering utgörs av nya eller tillkommande anläggningsdelar,
exempelvis väg i ny sträckning, en tillkommande korsning eller en ny gång- och
cykelbana längs en befintlig väg.
Generell uppgradering/anpassning av funktion är fall då vägens nuvarande utformning
inte är anpassad till dess funktion. Det handlar i första hand om för låg framkomlighet
på grund av för låg hastighetsgräns.
I fall med förbättring motiverade av objektspecifika problem har vägen en godtagbar
funktion men brister som leder till för låg prestanda, exempelvis för dålig säkerhet
eller kapacitet. Det kan också handla om omgivningsskydd. Ofta kan det vara fråga
om en kombination av åtgärder enligt ovan.
Åtgärdstyp behöver vägas in vid val av trafikteknisk standard. Exempelvis bör
referenshastighet vid större nybyggnad följa det nya hastighetssystemet medan vid
förstärkning och punktåtgärd kan det finnas skäl att bibehålla nuvarande
hastighetssystem även om det inte följer jämna hastighetssteg.
Inriktningen för trafikteknisk standard behöver också rimlighetsbedömas med hänsyn
till objektspecifika förutsättningar. Kostnader högre än normalt eller ökat behov av
omgivningshänsyn kan vara motiv för lägre standard eller ambitionsnivå för att
sammantaget nå en så bra måluppfyllelse som möjligt.
VGU skiljer mellan landsbygd och tätort, men utan att på tydligt sätt ange vad som
definieras som landsbygd respektive tätort. Begreppet tätort ska inte förväxlas med
tättbebyggt område.
Ofta är det fråga om en stegvis övergång från renodlad landsbygd, via enstaka
bebyggelse invid vägen, mer sammanhållen randbebyggelse, mindre samhällen till
utpräglade tätortsmiljöer. Svårigheterna handlar om att kunna hantera både
genomfartstrafikens och tätortens/den lokala miljöns behov. Ett ytterligare fall är
infarten mot den större staden där man övergår från att vara en ”genomfartstrafikant”
till en ”lokal” trafikant. Vägen övergår i stadens gatunät och man blir en del i den
lokala trafiken.
De flesta projekt innebär ombyggnad eller komplettering av den befintliga
väganläggningen och då behöver åtgärdernas omfattning avgränsas. Det handlar om
att bestämma vad som behöver åtgärdas och vad som kan bibehållas utan åtgärd för att
uppnå syfte och mål med åtgärden. VGU kan fungera som stöd vid utvärdering men
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att något inte uppfyller VGU behöver i sig inte vara motiv för ombyggnad.
Lösningarna i VGU är värderade utifrån ett nybyggnadsperspektiv. Bygger man nytt
är lösningarna i normala fall lönsamma men om det redan finns en väganordning av
något slag behöver kostnaden vägas mot nyttan av en ombyggnad. Det handlar då om
mellanskillnaden mellan nuvarande utformning och VGU-standarden. Samtidigt måste
också jämnhet i standard beaktas så att vägen får en jämn och förutsägbar standard,
exempelvis om man bygger om en väg där det både handlar om upprustning av
befintlig väg och av nya vägavsnitt.
En svårighet kan vara att bedöma åtgärdsbehov då man samtidigt planerar en höjning
av hastighetsgränsen eller gör andra åtgärder som riskerar medföra en försämring
jämfört med dagens situation ur någon eller några aspekter. I VGU redovisas i vissa
fall en lägsta godtagbara nivå för att kunna behålla befintligt, exempelvis vid en
hastighetshöjning. Men även i dessa fall behöver nyttan av åtgärder ställas mot
kostnader och andra konsekvenser och avsteg från VGU kan vara motiverat.
Omfattningen av projekt bör alltid preciseras och de olika delåtgärderna motiveras.

5.3

Trafikteknisk livslängd och servicenivå
Dimensionerande timme (DH-Dim) bör motsvara den 200:e mest trafikerade timmen
under året. Dimensionerande maxtimme (DH-Max) bör motsvara den 30:e mest
belastade timmen under året. Undantag från ovan kan gälla för exempelvis turistvägar
där dimensionerande trafik får avgöras från fall till fall.
Möjlighet att anordna omkörningssträckor längs tvåfältsvägar är beroende av
landskapets förutsättningar. Stigningsfält kan vara ett alternativ till omkörningssikt. Ju
högre trafikflöde ju oftare kommer omkörning i motriktat körfält inte kunna ske på
grund av mötande trafik. Inriktning för efterliggandetid utgår från att det är fråga om
vägar med låga eller måttliga trafikflöden.

5.4

Dimensionerande trafikslag

5.5

Referenshastighet och högsta tillåten
hastighetsgräns
Referenshastighet vid bashastighet 70 km/h
Vid ombyggnads- eller förbättringsåtgärder på 70-vägnätet som inte syftar till en
generellt höjd färdhastighet bör en jämn hastighetsstandard eftersträvas, det vill säga
en likvärdig linjeföring jämfört med intilliggande vägavsnitt, och referenshastighet
väljas med utgångspunkt från detta. På sträckor med risk för högre hastighet än vald
referenshastighet kan säkerhetsstandard (t ex sidoområdesstandard) väljas för
förväntad hastighet (dock högst skyltad hastighet).
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5.6

Vägtyp
Inriktning för val av vägtyp på landsbygd sammanfattas i figuren nedan.

Figur 5.1 Val av vägtyp på landsbygd

5.6.1

Kapacitet
För bestämning av vilken kapacitet anläggningen behöver utformas för måste
åtgärdens livslängd för den trafiktekniska funktionen fastläggas. Vid nybyggnad bör
det inom korridoren vara möjligt att öka kapaciteten och därmed kunna hantera även
en längre tidshorisont. Exempel på dimensionerande flöden för olika vägtyper framgår
nedan.
Samband mellan hastighet och flöde för olika vägtyper ges i gällande Effektkatalog.
Följande enkelriktade trafikflöden (f/tim) ger belastningsgrad 0,8.
Tabell 5.1 Exempel på dimensionerande flöden
Siktklass 1

Siktklass 2

Siktklass 3

Tvåfältsväg ≥ 70 km/h
Mötefri väg 2+1

1440
1240

1360

1320

Fyrfältsväg

3328

3216

Motorväg 4 körfält

3328

3216

Motorväg 6 körfält

4640

Med riktningsfördelning 55/45 och 10 % i dimensionerande timme ger detta högsta
trafikflöden (ÅDT) enligt nedan. Observera att detta gäller länk, dvs. ingen hänsyn är
tagen till korsningar.
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Tabell 5.2 Exempel på dimensionerande flöden

5.6.2

Siktklass 1

Siktklass 2

Siktklass 3

Tvåfältsväg ≥ 70 km/h

26 000

25 000

24 000

Mötefri väg 2+1

22 500

Fyrfältsväg

60 000

Motorväg 4 körfält

60 000

Motorväg 6 körfält

85 000

Effekter och anläggningskostnader
I de fall valet inte entydigt pekar mot en viss vägtyp (och referenshastighet) behöver
kostnader, effekter och övriga konsekvenser jämföras.
Valen kan gälla:
Tvåfältsväg VR 80 eller mötesfri väg VR 100 (2+1).
Mötesfri väg 2+1eller 2+2.
Mötesfri väg 2+2 VR 100 eller motorväg VR 110 (eller VR 120 km/h).
Tvåfältsväg VR 70 eller VR 80 km/h.
Trafiksäkerhetsnivåer framgår av Effektkatalog. Följande exempel ger för tre vägtyper
dödskvot, svårt skadad-kvot etc.(gäller för år 2010).
Tabell 5.3 Dödskvot för tre vägtyper
Dk

SSk

LSk

MASk

Ask

Tvåfältsväg 80 km/h
Mötefri landsväg 100 km/h

0,004
0,001

0,023
0,009

0,11
0,08

0,0043
0,0023

0,022
0,013

Motorväg 21,5m 110 km/h

0,0006

0,006

0,06

0,0017

0,010

Exempel: Antalet svårt skadade (”normalvärde”) på en tvåfältsväg med 80 km/h med
6000 f/d som är 10 km lång:
Trafikarbete per år 6000 f/d * 365 dagar * 10 km * 1,1 schablon till axelpar / 10^6 =
ca 24 Miljoner axelparkilometer. Antalet svårt skadade per år: 24*0,023 = ca 0,6
Nedan definieras de vanligaste begreppen som gäller för risk och konsekvens.
POk:
Personskadeolyckskvot. Antalpolisrapporterade personskadeolyckor per miljoner
axelparkilometer (Mapkm)
Dk:
Dödskvot, antal dödade per Mapkm
SSk:
Svårt skadad kvot, antal svårt skadade per Mapkm
DSSk:
Döds- och svårt skadadkvot, antal dödade och svårt skadade per Mapkm
LSk:
Lindrigt skadad kvot, antal lindrigt skadade per Mapkm
Sk:
Skadekvot, antal dödade och skadade per Mapkm
EGk:
egendomsskadekvot, antal egendomskador per Mapkm
MASk:
mycket allvarligt skadadkvot, antal mycket allvarligt skadade per Mapkm
ASk:
allvarligt skadadkvot, antal allvarligt skadade per Mapkm
EASk:
Ej allvarligt skadadkvot, antalet ej allvarligt skadade per Mapkm
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I avsnitten nedan ges översiktligt underlag för val med hänsyn till samhällsekonomisk
effektivitet.
Tvåfältsväg eller mötesfri väg
För tvåfältsväg 80 och mötesfri väg (MLV 100) gäller följande ungefärliga samband
mellan investeringskostnad, NNK och trafikflöden. Effekter ska dock alltid beräknas
objektspecifikt med hjälp av EVA.
25
Maximal investering Mkr/km beroende på NNK-krav

20

HG 80 NNK 0
HG 80 NNK 0,5
HG 80 NNK 1
HG 90 NNK 0

15

HG 90 NNK 0,5
HG 90 NNK 1

10

5
ÅDT öppningsår
Trafikökning 1%/år
Lbu 4 % och Lbs 4 %
0
2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Figur 5.2 Val av vägtyp på landsbygd
Exempel: Ombyggnad av en befintlig 2-fältsväg med 80 km/h ”tål” en
investeringskostnad på cirka 10 Mkr/km med NNK-krav 0,5. Ökad lastbilsandel från 8
(4/4) till 14 % (6/8), högre trafikökning från 1 till 2 % och kombination ökad
lastbilsandel och större trafikökning ger cirka 10 %, 20 % och 30 % högre
nuvärdevinster.
MLV 100 eller MV 110
Följande samband erhålls mellan investeringskostnad, NNK och trafikflöden. Effekter
ska dock alltid beräknas objektspecifikt med hjälp av EVA.
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60

Max investeringskostnad Mkr/km beroende på NNK

50
NNK 0

NNK 0,5

NNK 1

40

30

20

10

ÅDT öppningsår (1 % trafikökning 4% lbu 4 % lbs)
0
5000

10000

15000

20000

25000

Figur 5.3 Samband mellan investeringskostnad, NNK och trafikflöden
Exempel: Ombyggnad av en befintligmötesfri väg med 100 km/h med 14000 f/d till
motorväg 110 21,5 m ”tål” en investeringskostnad på cirka 20 Mkr/km med NNKkrav 0,5.
MV 110 eller MV 120
De samhällsekonomiska kostnaderna är i stort sett lika för MV 110 och MV 120.
Lägre restidskostnader vid 120 vägs till största delen upp av ökade olycks-, miljö och
fordonskostnader. Det betyder i sin tur att om anläggningskostnaden för 120 är högre
än för 110 är lönsamheten sämre med 120 jämfört 110. Val av 120 behöver därför ske
av andra skäl och gälla vägavsnitt med extra höga framkomlighetskrav. I nuläget finns
inget sådant vägnät utpekat och 110 bör därför normalt väljas.
Av miljöskäl bör trafikflödet om 120 km/h väljs inte överstiga 20 000 - 25 000 f/d
(ÅDT).

5.6.3

Omgivningspåverkan
Alla vägar påverkar omgivningen men skillnaderna är stora mellan olika vägtyper och
hur stora trafikflöden det är fråga om. De direkta intrången skiljer sig också och
förutsättningarna för att få en väg att smälta in i omgivningen.
Vid nybyggnad innebär en ny vägsträckning ett stort ingrepp oavsett vägtyp.
Skillnaderna mellan olika vägtyper kan vara lokala genom olika grad av
barriäreffekter, störningar och skillnader i intrång, dels sett ur ett bredare perspektiv
påverkan på grund av skillnader i hastigheter (exempelvis ökning av CO2) samt olika
materialåtgång.
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Omgivningspåverkan gäller även vägar och gator inom tätort, men vad
omgivningspåverkan kan bestå av i och utanför tätort skiljer sig åt. Inom tätort finns
andra värden att ta hänsyn till vid nybyggnad och större ombyggnader.
Exempelvis skiljer sig en tvåfältsväg från en mötesfri väg utseendemässigt, där den
mötesfria vägen har, förutom en bredare sektion även tillkommande räcken och
tydligare linjer som sammantaget framhäver vägens trafiktekniska funktion, jämfört
med den mer nedtonade tvåfältsvägen. Det krävs ofta stora insatser för att inordna
eller få den mötesfria vägen att smälta in i landskapet på det sätt som är lättare med en
tvåfältsväg. Ombyggnad till mötesfri väg kan därför också medföra vägens
utseendemässiga kvaliteter försämras eller går förlorade.
En viktig del för att lyckas med en god landskapsanpassning utgör val av lokalisering
av vägen i landskapet och utformning av väglinje i plan och profil. Olika slags vägoch gatutyper kan förstås medföra olika slags omgivningspåverkan, men
omgivningspåverkan är i högre grad beroende på hur vägarna lokaliseras och
utformas, samt på omgivningens karaktär och komplexitet.

5.7

Typsektion
Mötesfri väg
Inriktning är att hastigheten under högtrafik inte ska sjunka med mer än ungefär 10
km/h under referenshastighet. Det innebär exempelvis att vid ett enkelriktat flöde på
600 f/tim behövs i storleksordningen runt 30 % omkörningsbar längd för att
upprätthålla VR-10 km/h (100 -10 = 90 km/h) under högtrafik, se figur nedan.

Figur 5.4 Samband mellan hastighet och enkelriktat flöde, MLV
Observera att grafen ovan ger en ungefärlig bild och inte ska tolkas alltför exakt.
Samband mellan investeringskostnad, NNK och trafikflöden kan bedömas med hjälp
av figuren nedan som ger stöd för vad en ökning får kosta givet visst avkastningskrav.
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7
Största investering Mkr/km beroende på NNK

6

20-30 NNK 0
30-50 NNK 0

5

4

20-30 NNK 0,5
30-50 NNK 0,5
20-30 NNK 1

3

30-50 NNK 1

2

1
ÅDT öppningsår (1 % trafikökning, 4 % lbu, 4 % lbs)

0
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Figur 5.5 Samband mellan hastighet och enkelriktat flöde, MLV
Exempel: Ökning från 20 till 30 % omkörbar längd på en mötesfri 100 med 8000 f/d
”tål” en investeringskostnad på cirka 2 Mkr/km med NNK-krav 0,5.

5.8

Sikt och linjeföring

5.9

Landskapanpassning natur och kultur

5.10

Korsningstäthet och placering
Om det är en tvåfältsväg måste hänsyn tas till eventuella framtida möjligheter att
bygga ut till fler körfält eller mittseparering eftersom en korsning då kan ställa till
problem på ett helt annat sätt jämfört med så länge vägen är en tvåfältsväg.
Man behöver också ta hänsyn till gång- och cykeltrafik och de behov att korsa vägen
som finns eller uppkommer. Säkerhet och trygghet kan komma att ställa krav på lokal
hastighetsbegränsning eller andra åtgärder som också kan påverka framkomligheten
längs primärvägen.
Det är också viktigt att analysera framtida trafikflöden.
Mötesfria vägar
Normalt placeras mer trafikerade korsningar längs 1+1 sträckor. Korsningar längs 2+1
sträckor utformas som ”öglor” alternativt tillåts endast medlöpande högersväng och
vändning får ske längre fram. Planskilda korsningar kan också förekomma och där är
placeringen friare.
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Tvåfältsväg med referenshastighet 80 km/h eller högre
Hänsyn bör tas till om en eventuell framtida ombyggnader, exempelvis till mötesfri
väg, kan bli aktuell. Dels med hänsyn till ökad hastighet, dels eftersom korsningar kan
försvåra utplacering av omkörningssträckor.
Vägar med bashastighet 70 km/h
Tätort
Inriktning för sanering av anslutningar

5.11

Korsningstyp
C-korsning vid tvåfältsväg 60 och 80 km/h
Stöd för val mellan A/B och C utifrån en avvägning mellan framkomlighet och
säkerhetsperspektivet framgår av figurer 5.6 och 5.7. Vänstersvängsficka kan också
väljas för att minska störningar längs primärvägen. Observera att en C-korsning kan
komma att ”förstöra” en omkörningssträcka.
Väljs vänstersvängskörfält bör antalet vänstersvängande från primärvägen vara större
än antalet vänstersvängande från sekundärvägen. Det bör åtminstone inte vara så att
den dominerande strömmen gör vänstersväng ut från sekundärvägen.
Bedömning av trafiksäkerhet och kapacitet i mindre korsningar (3-vägskorsningar)
kan ske med stöd av figurerna nedan. Noggrannare beräkning kan ske med hjälp av
Cap cal. Observera att hänsyn inte är taget till korsande gång- och cykeltrafik.

Figur 5.6 Stöd för övergripande val av korsningstyp, 60 km/h
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Figur 5.7 Stöd för övergripande val av korsningstyp, 80 km/h

5.12

Korsningsutformning
Signalreglerade korsningar (i tätort) bör dimensioneras för Lbn utrymmesklass A och
Lps utrymmesklass B i samtliga trafikrörelser. Vid separatreglering av
vänstersvängande trafik bör typfordonen P och Lps samtidigt kunna göra vänstersväng
i motriktade tillfarter i primärväg.
I överkörningsbara cirkulationsplatser som trafikeras av buss i linjetrafik bör bussar
kunna passera utan att behöva trafikera den förhöjda delen.

5.13

Fauna

5.14

Skyddsanordningar

5.15

Suicidprevention

5.16

Plankorsning mellan väg och järnväg

5.17

Hänsyn till GCM-trafik
Längs regionala prioriterade GCM-stråk mellan tätorter bör separering av GCM från
övrig fordonstrafik eftersträvas.
Utmed mötesfri väg som inte är motorväg kan GCM-väg utformas som
sommarcykelväg vid låga GCM-flöden (≤ 20 per genomsnittligt dygn under
sommarhalvåret).
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Utmed mötesfri väg som inte är motorväg är vägrensseparering normalt alternativet
vid ringa GCM-flöden (≤ 10 per genomsnittligt dygn under sommarhalvåret).
Tabellen nedan ger ett stöd för bedömning av förväntade cykelflöden på landbygd
(ÅDT) kopplat till folkmängd i närmaste tätort samt avstånd till centrum.
Tabell 5.4. Schabloner för cykling i landbygd (ÅDT) pga folkmängd närmaste
tätort samt avstånd från närmaste centrum.
Qc, Avstånd tätort
Tätort storlek

0-3 km

3-9 km

9-15 km

Under 1000

15

10

2

1000-5000

30

15

3

5000-10000

50

25

5

10000-15000

75

35

10

5.18

Kollektivtrafik

5.19

Rastmöjligheter

5.20

Omledningsvägar
De utpekad omledningsvägarna syftar till att användas för omledning av trafik vid en
oplanerad störning. Vilka vägar det gäller framgår av nationella vägdatabasen NVDB.
Det utpekade vägnätet kan variera över tid.
Vid nybyggnad och ombyggnad bör åtgärder väljas som bibehåller eller förbättrar
vägens framkomlighet och kapacitet. Fysiska trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör vara
av karaktären att de lätt kan demonteras vid behov.

5.21

Nöduppställning och serviceplatser

5.22

Vägmärken och vägmarkeringar

5.23

Vägbelysning
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6

Gemensamma råd
Förutsättning
Råden i Råd 2020:031 VGU har följande möjliga kopplingar till krav:
-kopplade till krav i Krav 2020:029 VGU under motsvarande rubriknivå som
rådet.
-kopplade till krav under kapitel 6 Gemensamma krav i Krav 2020:029 VGU.
-kopplade till externa krav såsom föreskrifter från Boverket,
Transportstyrelsen, etc.
Förutsättning
Funktionella orsaker i kombination med miljö- och säkerhetsaspekter ligger
bakom kraven och följande råd.
Väg bör inte inbjuda till högre hastighet än vald referenshastighet.
En jämn utformning anpassad till avsedd hastighet bör eftersträvas, bland annat genom
en konsekvent och rytmisk linjeföring.
Konstbyggnads läge bör vara anpassat till platsen.
För val gällande konstbyggnad respektive val av utrustning och material är målen hög
hållbarhet, god funktion och skönhet.
Förutsättningar bör finnas för så kallad sparsam körning. Detta kan exempelvis ske
genom

6.1

·

goda siktförhållanden som medger möjlighet att planera körningen,

·

att korsningspunkter är anlagda så att retardation sker i motlut och
acceleration i medlut,

·

att höjning av högsta tillåtna hastighet sker på plats med medlut och att
sänkning sker i motlut.

Tillgänglighet
Väg utformas för att vara tillgänglig för de trafikanter och typfordon som vägen är
avsedd för.

6.1.1

Fria rummet

6.1.1.1

Fri höjd
Fri höjd är vald med hänsyn till 4,5 m höga dimensionerande fordon.
Fri höjd är vald med hänsyn till snö, is och tjällyftning upp till och med 0,1 m. Fri
höjd kan höjas om dessa är större än 0,1 m med motsvarande storlek.
I små konkava vertikalkurvor görs tillägget med hänsyn till kurvans pilhöjd för
dimensionerande typfordons (normalt LBn eller Lps) hjulbas. Figur 6.1 förtydligar
fallet.
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Figur 6.1 Höjdtillägg krävs vid små konkava vertikalkurvor
Vid ridvägar, gångbanor och cykelbanor görs kontroller av erforderlig höjd för
brandfordon och fordon för drift och underhåll.

6.1.1.2

Frigångshöjd
Frigångshöjd 0,2 m avser höjd mellan underredets lägsta punkt och vägbana på plan
mark.

6.1.1.3

Fri bredd
Avsteg från kraven kan motiveras med att syftet med åtgärden är att begränsa
framkomligheten, exempelvis hastighetsdämpande åtgärder i tätort.

6.1.2

Korsningar
Dimensionerande typfordon för korsningar på statliga vägar som inte tillhör
funktionella förbindelser bestäms från fall till fall av Beställaren.

6.1.2.1

Landsbygd
Förutsättning
Råden är kopplade till krav i Krav 2020:029 VGU, avsnitt 6.1.2 Korsningar.
I cirkulationsplatser med delvis överkörningsbar rondell och som trafikeras av buss i
linjetrafik bör bussar kunna passera utan att behöva trafikera den förhöjda delen.

6.1.2.2

Tätort
Signalreglerade korsningar bör dimensioneras för Lbn utrymmesklass A och Lps
utrymmesklass B i samtliga trafikrörelser. Vid separatreglering av vänstersvängande
trafik bör typfordonen P och Lps samtidigt kunna göra vänstersväng i motriktade
tillfarter i primärväg.
I cirkulationsplatser med delvis överkörningsbar rondell och som trafikeras av buss i
linjetrafik bör bussar kunna passera utan att behöva trafikera den förhöjda delen.
Vid dimensionering av korsningar behöver stora fordons krav på framkomlighet vägas
mot cyklisters, gåendes och särskilt personer med funktionsnedsättning krav på
säkerhet och framkomlighet där personer med funktionsnedsättnings behov väger
tyngre.
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6.2

Trygghet
Förutsättning
Råden är kopplade till tredje kravet i Krav 2020:029 VGU, kapitel 6
Gemensamma krav.
Otrygghet bör aldrig användas som ett verktyg i trafikplaneringen.
Man bör eftersträva att öka tryggheten genom att

6.3

·

skapa offentliga rum som är tilltalande, roliga, trygga och attraktiva att vistas i
för alla människor,

·

skapa överblickbarhet och möjlighet att orientera sig, till exempel genom att
- eliminera nischer och skymmande buskar,
- göra eventuella gångtunnlar raka och breda,
- göra parkeringar synliga från fönster,
- tydlig planstruktur,
- logisk namngivning av gator
- infoga ”landmärken”
- skapa tillräcklig belysning.

·

utforma planskilda GCM-passager med fri sikt,

·

utforma rummet för att ge goda förutsättningar för drift och underhåll,

·

ge förutsättningar för befolkade uterum, till exempel genom att
- försöka koncentrera och samla olika trafikslag så att närvaron av människor i
utemiljön ökar och därmed skapar en grund för social trygghet
- ansluta kommunikationsstråken till bebyggelsen eftersom GCM-vägar i
anslutning till bilvägar upplevs som tryggare på kvällen, liksom entréer,
människor som rör sig i området samt när det lyser i fönstren.

·

sänka hastigheten och varna motortrafikanter för gående och cyklister med
stöd av ITS-baserade system,

·

skapa god belysning i lagom höjd som inte bländar, vilket ökar överblicken
och förmågan till igenkänning av människor.

Vägarkitektur
För att en god vägarkitektur ska uppnås så bör handboken {TRV 2014/78881
Handbok för gestaltningsarbete och gestaltningsprogram i infrastrukturprojekt} följas.

6.4

Trafiksäkerhet

6.4.1

Hastighetssäkring av passager
Övergångsställen bör hastighetssäkras till 30 km/h.
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6.4.2

Korsningar mellan väg och spårväg i blandtrafik
Korsningar mellan väg och spårväg i blandtrafik kan lösas på något av följande sätt.
·

Normala väjningsregler (lägst)

·

Väjnings- eller stopplikt

·

Signaler för påkallande av särskild försiktighet (gulblink)

·

Trafiksignaler

Vid korsningar mellan GCM-väg och spårväg kan signaler för påkallande av särskild
försiktighet sättas upp som trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Vilket av dessa som väljs bör för att få trafiklösningen godkänd ansluta till hur
spårinnehavaren generellt har sin strategi kring korsningar.

6.4.2.1

Korsningar med spårväg i blandtrafik och på egen bana i
reserverat utrymme
Korsning mellan väg och spårväg i blandtrafik eller i reserverat utrymme kan lösas på
något av följande sätt.
·

Normala väjningsregler, bör normalt undvikas

·

Väjnings- eller stopplikt, bör endast användas vid låga trafikflöden och VR
och STH är 40 km/h eller lägre och det i övrigt är gynnsamma förhållanden
för en säker trafiksituation.

·

Signaler för påkallande av särskild försiktighet (gulblink), bör endast
användas vid låga trafikflöden och VR/STH 40 km/h eller lägre eller där
trafiksituationen är hastighetssäkrad på annan sätt och det i övrigt är
gynnsamma förhållanden för en säker trafiksituation.

·

Trafiksignaler, är det som normalt används vid måttliga och stora trafikflöden
och där det är högre referenshastighet än VR 40.

Vid korsningar mellan GCM-väg och spårväg kan signaler för påkallande av särskild
försiktighet sättas upp som trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vilket av dessa som väljs
bör för att få trafiklösningen godkänd ansluta till hur spårinnehavaren generellt har sin
strategi kring korsningar.

6.4.3

Skyddsavstånd mellan väg och järnväg
Se råd i Fritt utrymme mellan väg och järnväg i {TDOK 2014:0555 Krav på fritt
utrymme utmed järnväg}.

6.4.4

Skyddsavstånd mellan väg och spårväg
Spårinnehavaren kan ändra så att utrymningsbredden ska placeras mellan spåren i
stället då vagnar kan öppnas på båda sidor.
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6.4.5

Plankorsningar

6.4.5.1

Järnväg

6.4.5.2

Spårväg på särskild banvall
Enligt 2007:90 (Vägmärkesförordningen) med lydelse till och med 2017:923 (giltighet
från 2017-12-01) så beslutar Trafikverket om märke A39 (Plankorsning) ska sättas
upp vid järnväg och kommunen beslutar vid spårväg. Dvs Myndighetsbeslut för
plankorsningsfrågor ligger helt hos kommunen.
Man kan (som på tvärbanan i Stockholm och i Göteborg) kort avbryta den särskilda
banvallen genom en korsning, detta bör dock undvikas. Då ska inte märke A39 sättas
upp och plankorsningsutrustning får inte användas, se avsnitt 6.4.2.1.1 Korsningar
med spårväg i blandtrafik och i reserverat utrymme.
Spårväg på särskild banvall i tätort bör utföras så att separeringsformen blir
genomgående på ett längre banavsnitt med stängsling och planfria korningar, i
undantagsfall med plankorsningar för gata. Där spårvägen ligger i samma gaturum
som gata med återkommande korsningar bör separeringsformen vara i reserverat
utrymme och inte särskild banvall. D.v.s. att körning sker på sikt i gemensamt
gaturum med gata och inte med omväxlande siktkörning och signalkörning på korta
sträckor.
Spår på särskild banvall bör ofta ha någon form av stängslig för att undvika
spårspring.

6.4.6

Separering av spårvägstrafik från övrig trafik
Tvåfältsgata med separerade hållplatser, tillåts vid ÅDT ≤ 5000 fordon och Dh-Dim
kollektivtrafik ≤60 f/h.
Fyrfältsgata med separerade hållplatser, tillåts vid ÅDT ≤10 000 fordon och Dh-Dim
kollektivtrafik ≤60 f/h.
Tvåfältsgata med stopphållplatser, tillåts vid ÅDT ÅDT≤3000 fordon, Dh-Dim
kollektivtrafik ≤ 16 f/h och VR≤40 km/h.

6.4.6.1

Spårväg i blandtrafik

6.4.6.2

Spårväg i reserverat utrymme

6.4.7

Spårvägstrafik på bro

6.4.8

Utrymning av kollektivtrafikfordon
Spårinnehavaren kan ändra så att utrymningsbredden ska placeras mellan spåren i
stället då vagnar kan öppnas på båda sidor.
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6.4.9

Framkomlighet för utryckningsfordon
Kan tillgodoses med omkörning i motsatt körfält om trafiksituationen tillåter eller med
längsgående utrymme exempelvis GC-bana.
Motriktat körfält får användas för framkomlighet för räddningsfordon om det anses
lämpligt.

6.4.10

Vändmöjligheter för utryckningsfordon

6.5

Landskapsanpassning natur och kultur

6.5.1

Passagemöjligheter för djur
Detta innebär att:
1. Kunskap om allvarliga konflikter mellan infrastruktur och djur bör finnas.
2. Vid nybyggnad av broar över vattendrag bör strandpassage för medelstora
däggdjur finnas om:
a. Väg med ÅDT över 400 och hastighet över 60 km/h.
b. Järnväg med över 35 tåg/dygn.
3. Vid ombyggnad av broar över vattendrag samt för parallella trummor med en
sammanlagd diameter över 2 meter bör passage för medelstora däggdjur
finnas om:
a. Väg med ÅDT över 1000 och hastighet över 60 km/h.
b. Järnväg med över 35 tåg/dygn.
4. Utöver punkt 2 och 3 bör planskilda passager för medelstora däggdjur finnas
enligt behov från landskapsanalys eller annat underlag.
5. Vid ny- och ombyggnad av väg eller järnväg bör passage för stora däggdjur
längs dalgångar alltid finnas.
6. Vid ny- och ombyggnad av broar över vattendrag bör passage för stora
däggdjur finnas om:
a. Väg med ÅDT över 4000 och hastighet över 80 km/h.
b. Järnväg med över 120 tåg/dygn.
c. Vägar och järnvägar är stängslade.
7. Vid ny- och ombyggnad av vägar och järnvägar bör passage för stora
däggdjur finnas om:
a. Väg med ÅDT över 4000 och hastighet över 80 km/h.
b. Järnväg med över 120 tåg/dygn.
c. Vägar och järnvägar är stängslade.
d. Passager i plan bör inte finnas på väg med ÅDT över 5000 och
hastighet över 80 km/h.
Beroende på passagens effektivitet för djur kan avståndet mellan passager variera från
riktvärdet 4 km till gränsvärdet 6 km. (Se Analys av infrastrukturens permeabilitet för
klövdjur – en metodrapport”. Trafikverkets publikation 2015:254 och ”Ekologisk
uppföljning av planskilda passager för landlevande däggdjur - principer och metoder
för väg och järnväg”. Trafikverkets publikation 2015:173)
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8. När vägar och järnvägar korsar vattendrag bör passage för vattenlevande djur
finnas.
9. Vid ny- och ombyggnad av vägar och järnvägar bör passage för grod- och
kräldjur finnas vid identifierade konfliktsträckor.
10. Anläggningen bör vara utformad så att djur inte riskerar strömgenomledning,
kollisioner med ledningar/skärmar eller att fångas i fällor.

6.5.2

Kulturarv och kulturmiljöer
Särskild hänsyn innebär att, när intrång är oundvikligt, ska vägens utformning och
arkitektur ska samspela med omgivande kulturmiljö.

6.6

Buller

6.6.1

Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer
Tabell 6.1 är en konkretisering av vad Trafikverket anser vara en god eller i vissa fall
godtagbar miljö. Värdena ska utgöra ett stöd vid Trafikverkets bedömningar om behov
av utredningar och genomförande av skyddsåtgärder mot höga buller- och
vibrationsnivåer.
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Tabell 6.1 Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och
spårtrafik
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7

Sektion landsbygd

7.1

Typsektioner för vägar

7.1.1

Motorväg VR 110/120

7.1.1.1

Allmänt
Intilliggande väg till motorväg kan innebära bländningsrisk och vilseledande visuell
ledning från båda håll. Detta bör minimeras.

7.1.1.2

Vägbanor och mittremsor
Av trafiksäkerhetsskäl kan det vara fördelaktigt med en bro för båda vägbanorna
jämfört med två separata broar. Risken minskar då för att fordon forcerar broräcke och
faller ner.
Om räfflig medför att riktvärde för maximal ljudnivå överskrids bör nyttan av
räfflingen vägas mot överskridandets storlek och kostnaden för bullerskyddsåtgärder.

7.1.1.3

Sidoområden

7.1.1.3.1

Sidoområdesutformning
Naturlig och låg vegetationstyp, anpassad till för omgivningens rådande geologiska
och ekologiska förutsättningar åstadkoms genom att översta jordlagret utgörs av jord
av samma sammansättning och typ som förekommer naturligt i området. Grovt
bergkrossmaterial och annat material olämpligt för naturlig och lågväxande vegetation
bör vara övertäckt av material enligt ovan.
Undantag angående största bankhöjd och största dikesdjup utan räcke kan t.ex. vara att
hänsyn behöver tas till lokala svackor i terrängen eller dränering av överbyggnad.
Motorvägar med VR110 bör förses med sidoräcken, med undantag av bankar med
höjd <2,0 m i öppet landskap utan sidohinder. Undantag kan även gälla vid
jordskärningar ej brantare än 1:4 och dikesdjup på maximalt 0,3 m under terrassnivå,
dock inte i ytterkurvor.
Kravet på lutning från vägbanekant fram till räcke gäller sidoplacerat räcke, alltså inte
slänträcke.
Angående slänt på anslutande väg, se 10.2.2.8 Sidoområden.
Där vägen går genom bergskärningar i välbesökta strövområden eller dylikt och som
inte är försedda med viltstängsel/faunastängsel bör dessa bergskärningar förses med
fallskydd.
Vilt- och faunastängsel placeras normalt utanför säkerhetszonen. Om säkerhetszonen
sträcker sig utanför den del av vägområdet som utgörs av slänter eller på annat utgör
en anlagd del av vägen och den delen utgörs av öppet landskap, exempelvis
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jordbruksmark, som kan bedömas vara likvärdigt med de krav som ställs för
säkerhetszon, ska stängslet istället placeras i anslutning till vägslänten. Vid
bestämning av minsta avstånd till vägbanan ska hänsyn tas till plats för snöupplag,
trafiksäkerhet, risk för skador på stängslet mm.

7.1.1.3.2

Säkerhetszon
Stolpe för bl.a. vägmärken eller belysning bör undvikas i ytterkurvor.
Angående krav för att begränsa skaderisken: dessa krav syftar till att inte orsaka att
avkörande fordon kan välta, volta eller stanna tvärt.

7.1.2

Mötesfri väg VR 110/100
Beträffande gångpassage hänvisas till 10.3.7 Övergångsställen och gångpassager.

7.1.2.1

Allmänt

7.1.2.2

Vägbanor och mittremsor
I Tabell 7.1 anges förslag till sektionsindelning för nybyggnad samt för ombyggnad av
befintliga 13,0 m och 9,0 m breda vägar. Vid ombyggnad av en befintlig 9,0 m väg
alternativt nybyggnad eller breddning till 10,0 m bör 2+1 sträckor utformas enligt
sektion för 13,0 m väg. Om så behövs med hänsyn till linjeföring kan den alternativa
sektionsutformningen som redovisas i Tabell 7.1 användas. Dock bör en asymmetrisk
placering i första hand väljas. Måtten förutsätter att mitträckets egen bredd är ≤ 0,3 m.
Tabell 7.1 Förslag till sektionsindelning för mötesfri väg
Mötesfri väg

Totalt

V
(m)

K1
(m)

K2
(m)

Vm
(m)

M
(m)

Vm
(m)

K1
(m)

V
(m)

14

0,75

3,5

3,5

0,5

0,3

0,95

3,75

0,75

2+1 sträckor
Nybyggnad
Utan
vägrensseparering/
Motortrafikled

Vid ombyggnad av bef 13,0 m väg eller omkörningssträckor på väg med omkörningsbar
längd <30 %.
Utan vägrenseparering/
Motortrafikled

13

På bro

13,1

Alternativ vid
omkörningssträckor på
väg med omkörningsbar
längd <30 %*)

13

På bro

13,25

0,5

3,5

3,25

0,45

0,3

0,75

3,75

0,5
0,6

0,5

3,5

3,25

0,6

0,3

0,6

3,75

*) Kan användas som alternativ för att få motsvarande sektion som vid 1+1-sträckor.

0,5

0,75
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Vid 2+2-sträckor bör den tvåfältiga sektionen utformas enligt
Tabell 7.2.
Tabell 7.2 Förslag till sektionsindelning 2+2 sträckor
Mötesfri väg

Totalt

V
(m)

K1
(m)

K2
(m)

Vm
(m)

M
(m)

Vm
(m)

K2
(m)

K1
(m)

V
(m)

17

0,75

3,5

3,5

0,6

0,3

0,6

3,5

3,5

0,75

2+2 sträckor
Nybyggnad
Utan
vägrensseparering/
Motortrafikled

Kort avsnitt med 1+1 kan vara tillämpligt om avståndet mellan två korsningar är för
kort för att inrymma en omkörningssträcka eller för att exempelvis förbättra
förhållandena för gående och cyklister.
1+1-sträckor på väg med kontinuerlig 13,0 el 14,0 m bredd bör utformas så att
omkörningar undviks. Körfältsbredd bör vara ≤ 3,75 m. Vägren > 1,0 m bör avskiljas
med heldragen räfflad kantlinje. Mittremsans bredd inklusive inre vägrenar bör vara
inom intervallet 1,75 m - 3,0 m.
Omkörningssträckorna bör vara minst 1 km och högst 2,5 km långa, se Figur 7.1.

Figur 7.1 Omkörningssträckans längd.
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Mått enligt Tabell 7.3 bör eftersträvas. Större skillnader i längd mellan olika
omkörningssträckor bör inte förekomma.
Tabell 7.3 Önskvärda längder för omkörningssträckor
Andel (%)
ÅDT
omkörningsbar
längd.

Längd omkörningssträckor
(m)

15

1200

20

≤ 10 000
≤ 10 000

1200

Variation

< ÅDT 2400, 900-1200 m
≥ ÅDT 2400, 1200 m
< ÅDT 9300, 900-1200 m
≥ ÅDT 9300, 1500 m

30

≤ 10 000

2000

< ÅDT 5200, 1200-2000 m
≥ ÅDT 5200, 2000 m

30

≤ 15 000

2000

< ÅDT 13 500, 1500-2000 m
≥ ÅDT 13 500, 2000 m

40

≤ 15 000

2000

Tabell 7.3 en beskriver optimala längdintervall för en förutbestämd andel
omkörningsbar längd. Om exempelvis en väg ska ha 20 % omkörningsbar längd bör
omkörningssträckorna vara 1200 m långa (med variation enligt tabellens högra
kolumn).
Antalet permanenta öppningar i räcket bör minimeras.

7.1.2.3

Vägrensseparering
Vägren kan breddas lokalt för att ge bättre plats för gående, exempelvis från en
anslutande väg fram till en busshållplats. Vägrenen bör då vara 2,0 – 2,5 m bred.
Bredden 1,5 m bör inte underskridas.
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Tabell 7.4 Förslag till sektionsindelning för mötesfri väg med
vägrensseparering av GCM-trafik
Mötesfri väg

Totalt

V
(m)

K1
(m)

K2
(m)

Vm
(m)

M
(m)

Vm
(m)

K1
(m)

V
(m)

15

1,5

3,5

3,25

0,45

0,3

0,75

3,75

1,5

2+1 sträckor
Nybyggnad
Vägrensseparerad GCMtrafik

Vid ombyggnad av bef 13,0 m väg eller omkörningssträckor på väg med omkörningsbar
längd <30 %.
Vägrensseparerad GCMtrafik

14,5

På bro

14,6

Alternativ vid
omkörningssträckor på
väg med omkörningsbar
längd < 30 %*)

14,5

På bro

14,75

1,5

3,25

3,25

0,45

0,3

0,75

3,5

1,5
1,6

1,5

3,25

3,25

0,6

0,3

0,6

3,5

1,5

1

*) Kan användas som alternativ för att få motsvarande sektion som vid 1+1-sträckor.

7.1.2.4

Sidoområden

7.1.2.4.1

Sidoområdesutformning
Naturlig och låg vegetationstyp, anpassad till för omgivningens rådande geologiska
och ekologiska förutsättningar åstadkoms genom att översta jordlagret utgörs av jord
av samma sammansättning och typ som förekommer naturligt i området. Grovt
bergkrossmaterial och annat material olämpligt för naturlig och lågväxande vegetation
bör vara övertäckt av material enligt ovan.
Minskning av säkerhetszonens bredd till som minst 5,0 m enligt text i Krav 2020:029
VGU, Figur 7.8 avser exempelvis vid etappvis utbyggnad där sidoområdesåtgärder
utförs i ett senare skede, eller lokalt vid passager där en utformning med fullgod
säkerhetszon eller räcke inte är möjlig.
Vid undantag för räcke bör hänsyn tas till placering (exempelvis om det är fråga om
inner- eller ytterkurva) samt övriga omständigheter som kan påverka säkerheten.
Där vägen går genom bergskärningar i välbesökta strövområden o.d. och som inte är
försedda med viltstängsel/faunastängsel bör dessa bergskärningar förses med
fallskydd.

7.1.2.4.2

Säkerhetszon
Stolpar (vägmärken, belysning m.m.) bör undvikas i ytterkurvor.
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7.1.3

Tvåfältsväg VR 100/80

7.1.3.1

Allmänt
Vanligtvis används intermittent mittlinje.

7.1.3.2

Vägbanor
Vägren kan breddas lokalt för att ge bättre plats för gående, exempelvis från en
anslutande väg fram till en busshållplats. Vägrenen bör då vara 2,0 – 2,5 m bred.
Bredden 1,5 m bör inte underskridas.

7.1.3.3

Sidoområden

7.1.3.3.1

Sidoområdesutformning
Tvåfältsvägar med VR80 bör utformas utan sidoräcken.
Vid beslut om att avstå från räcke bör hänsyn tas till hindrets utformning och placering
(exempelvis inner- eller ytterkurva).
Förkommer gående och cykeltrafik och vägrenen är 0,75-1,0 meter bred bör
sidoräcken (med undantag för högkapacitetsräcken) utformas som sidoplacerade
räcken eller slänträcken. Slänträcke bör dock i första hand endast användas vid
ombyggnad.
Vid val av lägsta godtagbar sidoområdesutformning bör hänsyn tas till placering
(exempelvis om det är fråga om inner- eller ytterkurva) samt övriga omständigheter
som kan påverka säkerheten.
Där vägen går genom bergskärningar i välbesökta strövområden o.d. och som inte är
försedda med viltstängsel/faunastängsel bör dessa bergskärningar förses med
fallskydd.

7.1.3.3.2

Säkerhetszon
Trumändar bör utformas snedskurna till samma lutning som slänten alternativt ges en
flack fyllning. Trumöppningen bör förses med ett galler.
Stolpar (vägmärken, belysning m.m.) bör undvikas i ytterkurvor.

7.1.4

Tvåfältsväg VR 60
Förutsättning
Råden är kopplade till krav under Krav 2020:029 VGU, kapitel 6
Gemensamma krav.

7.1.4.1

Allmänt
Tvåfältsväg med motriktad trafik bör förses med räfflor under mittlinjen.
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7.1.4.2

Vägbanor
Vägren kan breddas lokalt för att ge bättre plats för gående, exempelvis från en
anslutande väg fram till en busshållplats. Vägrenen bör då vara 2,0 – 2,5 m bred.
Bredden 1,5 m bör inte underskridas.

7.1.4.3

Sidoområden

7.1.4.3.1

Sidoområdesutformning
Naturlig och låg vegetationstyp, anpassad till för omgivningens rådande geologiska
och ekologiska förutsättningar åstadkoms genom att översta jordlagret utgörs av jord
av samma sammansättning och typ som förekommer naturligt i området. Grovt
bergkrossmaterial och annat material olämpligt för naturlig och lågväxande vegetation
bör vara övertäckt av material enligt ovan.
Tvåfältsvägar med VR80 bör så långt möjligt utformas utan sidoräcken.
Förkommer gående och cykeltrafik och vägrenen är 0,75-1,0 meter bred bör
sidoräcken (med undantag för högkapacitetsräcken) utformas som sidoplacerade
räcken eller slänträcken. Slänträcke bör dock i första hand endast användas vid
ombyggnad.
Där vägen går genom bergskärningar i välbesökta strövområden o.d. och som inte är
försedda med viltstängsel/faunastängsel bör dessa bergskärningar förses med
fallskydd.

7.1.4.3.2

Säkerhetszon
Trumändar bör utformas snedskurna till samma lutning som slänten alternativt ges en
flack fyllning. Trumöppningen bör förses med ett galler.
Stolpar (vägmärken, belysning m.m.) bör undvikas i ytterkurvor.

7.1.5

Enfältsväg (med dubbelriktad trafik)

7.1.5.1

Enfältsväg VR 60 utan särskild åtgärd för GCM

7.1.5.1.1

Vägbanor
Då VR ≥60 km/h bör hastighetssäkring/hastighetsdämpande åtgärder användas på
sträckor med högre hastighetsanspåk.

7.1.5.1.2

Sidoområden
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7.1.5.2

Enfältsväg VR 60 med särskild åtgärd för GCM Bygdeväg (med breda vägrenar, mellan byar)
Bygdeväg bör främst tillämpas om:
•ÅDT ≤ 2000
•Vägbanebredd är ≥5,0 m och ≤7,0m.
Exempel på skyltning vid bygdeväg, se Figur 7.2 och Figur 7.3.
Hastighetsdämpande åtgärder bör användas på sträckor med högre hastighetsanspåk.
Vid avsmalningar/timglas kan väjningspliktsmärken B6 och B7 användas.

Figur 7.2 Exempel på skyltning för bygdeväg

Figur 7.3 Exempel på skyltning vid avsmalning/timglas

7.1.5.2.1

Vägbanor
Körfältet bör vara ≥3,0 m. Vid frekvent och mer omfattande tung trafik bör körfältet
ökas till 3,25 m eller 3,50 m beroende på mängden tunga fordon.
Körfält bör inte vara bredare än 3,5 m.
Breddökning i kurvor bör undvikas.
Vägrensbredden bör vara minst ≥1,0 m. Där vägbanan är tillräckligt bred, bör
vägrensbredd på minst 1,5 m eftersträvas.

7.1.5.2.2

Sidoområden
Bygdeväg är primärt en trimningsåtgärd på befintlig väg och därav bibehålls den
befintliga vägens sidoområden.
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7.1.5.3

Enfältsväg VR 30/40 med särskild åtgärd för GCM Bygdeväg (med breda vägrenar i bymiljö)
Bygdeväg bör främst tillämpas om:
•

ÅDT ≤ 2000

•

Vägbanebredd är ≥5,0 m och ≤7,0m.

Exempel på skyltning vid bygdeväg, se Figur 7.2 och Figur 7.3.
I bymiljö kan hastighetsdämpande åtgärder såsom avsmalningar i form av timglas
eller sidoförflyttningar övervägas.
Vid avsmalningar/timglas kan väjningspliktsmärken B6 och B7 användas.

7.1.5.3.1

Vägbana
Körfältet bör vara ≥3,0m. Vid frekvent och mer omfattande tung trafik bör körfältet
ökas till 3,25 eller 3,5m beroende på mängden tunga fordon.
Körfält bör inte vara bredare än 3,5m.
Breddökning i kurvor bör undvikas.
Vägrensbredden bör vara ≥1,0 m. Där vägbanan är tillräckligt bred, bör vägrensbredd
på minst 1,75 m eftersträvas.

7.1.5.3.2

Sidoområde
Bygdeväg är primärt en trimningsåtgärd på befintlig väg och därav bibehålls den
befintliga vägens sidoområden.

7.1.6

Kompletterande råd för vägar på landsbygd

7.1.6.1

Hänsyn till natur- och kulturmiljöer

7.1.6.1.1

Sidoområden
Anpassning vid natur- och kulturmiljöområden kan även innebära att vägområdet
minimeras så långt möjligt. Vägområdet kan minimeras genom att använda sidoräcke i
stället för bred säkerhetszon vid passage av värdefulla naturtyper, stora träd m.m.
Skador som kan uppkomma av vägbyggnationen kan t.ex. vara av geoteknisk art eller
skador på vegetation.

7.1.6.1.2

Räcken
Vid uppsättning i befintlig allémiljö och vid befintlig solitära träd bör fundament till
räcken placeras så att risk för skador på rötter, stam och grenar undviks.
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7.1.6.1.3

Bullerskydd
Bullerskydd av genomsiktligt material bör utformas enligt Trafikverkets temablad
{Natur – Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar för fåglar}.
Bullerskyddsskärm som lätt kan användas som klotterytor bör inte användas.

7.1.6.2

Terränganpassning i landsbygdsmiljö
Förutsättning
Råden är kopplade till krav under motsvarande avsnitt i Krav 2020:029 VGU
och under 5 Gemensamma krav.
Vid utformning av sidoområdet finns två principiella möjligheter:
·

Sidoområdet anpassas till omgivande landskap. Vägen upplevs därigenom
mindre dominerande och dess kontrastverkan minskar. Om delar av
sidoområdet kan återföras till ursprunglig markanvändning kan också den
areal som väghållaren får skötselansvar för minska.

·

Sidoområdet ges en form som gör att den blir en del av byggnadsverket,
vägen.

Man bör alltid utvärdera om det finns motiv för att låta vägen fungera som ett
dominerande element i landskapet.
Diken och slänter bör behandlas så att övergången till omgivande, opåverkad mark så
snart som möjligt är utsuddad. Det kan uppnås genom att jordmånen är lik den
befintliga och att arter lika de som finns i omgivningen väljs.
I odlingsbygder bör sidoområdet anpassas till omgivningen genom att stor hänsyn tas
till befintlig ängsvegetation som sparas, återetableras eller aktivt nyetableras. I
odlingsbygder är vägslänten många gånger en fristad för ängsväxter.

7.1.6.2.1

Släntavrundning i skärning
Släntavrundning i jordskärning bör utformas enligt principerna i Figur 7.4

Figur 7.4 Släntavrundning, principfigur
Där terrängen fortsätter uppåt från vägen kan större radie behövas än i Figur 7.4, för
att inte slänten bör upplevas kantig (vilket inträffar vid kort längd på radien).
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7.1.6.2.2

Utformning av bankslänt
Bankslänt med räcke och utan bankdike bör utformas enligt Figur 7.5.
Släntavrundningens storlek bestäms från fall till fall.

Figur 7.5 Bankslänt med räcke, principfigur

7.1.6.2.3

Övergång mellan skärning och bank
Vid övergång från skärning till bank bör propellerutformning tillämpas för att mildra
ingreppet, se principerna i Figur 7.6.

Figur 7.6 Övergång mellan bank och skärning, principfigur
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7.1.6.2.4

Övergång mellan jord- och bergskärning
Låga, korta bergskärningar bör läggas i jordsläntlutning och förses med liknande
material som omgivande jordslänter. Höga och långa bergskärningar bör utföras med
successiv övergång från jordslänt till brantare berglutning, se Figur 7.7. Utformningen
bör anpassas till naturliga slag. Taggiga partier bör sprängas bort eller avfasas.

Figur 7.7 Övergång mellan jord- och bergskärning, principfigur

7.1.6.2.5

Bergskärning
Bedömningen av lämpliga släntlutningar bör göras av bergsakkunnig. Bergytan bör inte
utföras brantare än 5:1.
Mycket höga bergskärningar (h >35,0 m) bör utformas med hylla för underhållsfordon.
Skärning i berg bör behandlas utifrån vilken anslutning vägen har till berget, se Figur
7.8:
·

skilj på stöt- och läsida,

·

studera var de tåligaste respektive känsligaste partierna för vägingreppet finns,

·

sträva efter att bevara avrundade släntanslutningar.

Vid höga och långa bergskärningar bör alternativet med tunnel övervägas. Det kan t.ex.
tjäna som en utmärkt viltövergång, en så kallad naturlig ekodukt.
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Figur 7.8 Utformningsförslag vid bergskärnings stöt- och läsida

7.1.6.3

Masshantering för utformning
Aktiv masshantering bör gälla, bl.a. genom att använda överskottsmassor i projektet.
Då kan marken närmast vägen formges så att vägen förankras bättre i den omgivande
terrängen.
Exempel på aktiv masshantering är:
·

terrängmodellering,

·

bullerskyddsvallar,

·

flackare slänter, som i sin tur kan minska behov av räcke,

·

formgivning av trafikplatsernas vegetationsytor så att de inte upplevs som
restytor.

7.1.7

Körfält

7.1.7.1

Körfältsbredder allmänt
Med hänsyn till spårbildning bör körfältsbredder <3,5 m undvikas på vägar med stora
trafikflöden.

7.1.7.2

Stigningsfält
Angående användning av stigningsfält samt utformning av inlednings- och
avslutningssträckor, se kapitel 9 Linjeföring. Stigningsfält utformas i övrigt som
omkörningsfält.

7.1.7.3

Reversibla körfält
Reversibelt körfält bör endast etableras vid ombyggnad.
Om ett reversibelt körfält trafikeras av buss bör körfältsbredden vara ≥3,5 m.
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7.2

Typsektioner för GCM-trafik

7.2.1

Cykelfält
Cykelfält är avsett för enkelriktad cykeltrafik och bör därför normalt anordnas på
vägens båda sidor om denna separeringsform väljs.

7.2.2

GCM-bana samt GCM-väg som del av intilliggande väg
Förutsättning
Typsektioner i detta avsnitt ska ses som komplettering till någon av
sektionerna för bilväg i avsnitt 7.1.
GCM-bana/-väg med högt flöde av GCM-trafikanter, bör ha bredd ≥ 3,5 – 4,0 m,
varvid gående bör separeras från cykeltrafik med vit linje eller dylikt. Breddbehovet
kan utredas med hjälp av dimensionerande trafiksituation, DTS, i Krav 2020:030
VGU.

Cykeldelen av GCM-väg/-bana som är ett regionalt cykelstråk avsett att öka andelen
arbetspendling med cykel bör ha en bredd på minst 2,5 meter. Detta gäller dock inte
nödvändigtvis i perifera lägen med låga flöden. Därtill kommer utrymme för gående
(gångdelen) på minst 1,8 m.

7.2.2.1

Skyddsremsa
För underlag på skyddsremsa så innebär det att inga uppstickande föremål som kan
förorsaka omkullkörning får finnas. Skyddsremsa som ej vetter mot vägbana behöver
inte vara hårdgjord, utan kan vara beklädd med gräs, packat grus avsett för stödremsa
eller dylikt.

7.2.2.2

Säkerhetszon

7.2.2.3

Typsektioner
GCM-trafik bör i första hand vara separerad från biltrafik genom GCM-väg som är
åtskild från vägen med sidoremsa.
Vid smalare sidoremsa än de som anges i Krav 2020:029 VGU, Tabell 7.4
kompletteras separeringen med räcke. Om sidoremsa är kompletterad med räcke bör
sidoremsan ändå vara så bred som det är möjligt.
Sidoremsa mellan väg och GCM-väg bör vara täckt av gräs eller annan växtlighet.
Sidoremsa av grus bör undvikas.
Separering av GCM-bana med kantsten, GCM-stöd eller räcke bör endast användas
om vägen är försedd med vägbelysning.
VR >60 bör separering med kantstöd (förhöjd GCM-bana) vara kompletterat med
eftergivligt räcke.
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Eftergivligt räckes funktion är att hindra att cyklar kommer ut i körbanan samt att
tydliggöra GCM-banan för bilförare i högre farter.
Separering med GCM-stöd bör ses som ett tillåtet men provisoriskt alternativ för att
avskilja en del av befintlig väg till att bli GCM-bana. GCM-stöd bör inte användas vid
nyanläggning av väg.
På GCM-bana som skiljs från körbana med kantstöd bör skyddsremsa mot körbanan
vara markerad med vit 0,10 m linje eller med avvikande beläggning.
GCM-stöd bör vara försett med reflexstolpar på exempelvis var 20:e meter.
Start och eventuellt avbrott i räcke, kantsten eller GCM-stöd bör vara utformat med
beaktande av skaderisk för alla trafikantgrupper.
Där det i närheten av GCM-väg/-bana förekommer stup bör detta vara försett med
fallskydd om GCM-vägen/-banan inte är försedd med räcke.

7.2.3

Friliggande GCM-väg
Breddbehovet kan utredas med hjälp av dimensionerande trafiksituation, DTS, i Krav
2020:030 VGU.
Vid planering av mötesfri väg som inte är motorväg eller motortrafikkled bör
Beställaren låta utreda möjligheterna att hänvisa cykeltrafiken till annan närliggande
förbindelse.
Utmed mötesfri väg som inte är motorväg eller motortrafikled, kan GCM-väg
utformas som sommarcykelväg vid låga GC-flöden (under 20 ÅDT
maxmånadsvardagsdygn).
Sommarcykelväg bör vara utformad enligt följande:
·

Bredden bör vara 2,0 – 2,5 m.

·

Bör ha en hårdgjord yta, men bör ej beläggas med asfalt.

·

Linjeföringen i plan och profil bör anpassas till befintligt landskap .

·

Bör skyltas med ”Väg underhålls ej vintertid ”

·

Ej krav på belysning.

Se vidare VV Publikation 2008-76 Sommarcykelvägar.

7.2.4

Kompletterande råd för vägar på landsbygd
Se avsnitt 7.1.6 Kompletterande råd för vägar på landsbygd.

7.3

Skyddsanordningar

7.3.1

Allmänt
Skyddsanordningar används för att
·

mildra skadeföljderna för åkande i avkörande fordon,
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·

hindra trafikanter från att falla nerför stup, i djupt vatten etc.,

·

hindra trafikanter från att komma in på andra körbanor och vägar,

·

hindra att avkörande fordon orsakar skada på anläggningar och verksamhet
utanför vägen,

·

hindra att snö eller föremål faller ner på en underliggande väg e.d.

Till skyddsanordningar räknas i detta sammanhang väg- och broräcke, gång- och
cykelbroräcke, gång- och cykelbaneräcke, övergång mellan räcken, vägräckesände och
krockdämpare.
Skyddsanordningar kan anpassas till vattenskydd genom att tätskiktet läggs på
tillräckligt djup för att räckesståndare bör kunna nedbringas till erforderligt djup.
I vissa fall kan det vara lämpligt att använda grundläggningsmetoder eller räckestyper
som inte kräver nedslagning av räckesståndare, exempelvis räcken placerade på
markytan enligt avsnitt 7.3.2.2.3 Räcken placerade på markytan.
Nya vägar bör i första hand utformas så att skyddsanordningar inte behövs.
Vid ombyggnad och förbättring av befintliga vägar bör farliga föremål inom vägens
säkerhetszon antingen tas bort eller flyttas eller så kan skyddsanordningar användas
för att öka trafiksäkerheten.
Vid uppsättning av skyddsanordningar utmed en befintlig väg bör placeringen
anpassas till förhållandena på platsen.
Undvik att använda skyddsanordningar i eller i anslutning till korsningar utan utforma
i första hand vägen och dess sidoområden så att skyddsanordningar inte behövs.
Notera att ett räckes baksida betraktas som oeftergivligt föremål om inte aktuellt räcke
har funktion från båda sidor.

7.3.2

Placering av räcken

7.3.2.1

Allmänt
Ur underhållssynpunkt placeras räcken minst 0,25 m och helst 0,5 m från
vägbanekant. Alternativt kan räcken med hög snöplogsklass användas.
I korsningar är det i vissa fall fördelaktigt att placera räcket på visst avstånd från
vägbanekanten, eftersom detta dels förbättras siktförhållandena, dels minskar skadorna
som orsakas av svepande lastbilssläp.
Vid uppsättning av räcke på befintlig väg kan stödremsa och slänt behöva justeras för
att räcket ska fungera som avsett eller för att vägen inte ska upplevas för smal med
hänsyn till vägens funktion. Om ett räcke placeras nära trafiken kan det innebära att
räcket oftare blir påkört. Det innebär att placeringen av ett räcke kan påverka valet av
räckestyp. Skyddsanordningar placerade i eller i anslutning till korsningar bör placeras
på visst avstånd från körbana för att undvika skador av svängande fordon. Beakta att
ytan fram till räcket ska vara körbart men inte innebära att grus dras in på vägbanan.
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För att undvika skador på räcken på grund avsvängande fordon kan räfflor, valmade
plattor eller liknande användas. Se även kapitel 10 om korsningsutformning.
I och i anslutning till korsningar och trafikplatser finns platser där räcken riskerar att
köras på i mycket stor vinkel, vilket de inte är avsedda för. Undvik att utforma väg så
att denna typ av platser bildas. Exempel på sådana platser är trafikplatser med
överliggande cirkulationsplatser där räcket i innercirkeln samt utfarterna ur
cirkulationsplatsen.
Undvik att placera sidoanläggning på sträcka där det krävs räcke. Om sidoanläggning
placeras på sträcka med sidoräcke bör sidoanläggningen anpassas så att räckets
funktion inte försämras i anslutning till sidoanläggningen. Exempelvis kan en
parkeringsficka/bussficka utformas med längre utspetsning än normalt för att minska
risken för att räcket körs på i stor vinkel.
Då räcke måste användas förbi busshållplats bör hänsyn tas till bussresenärernas
säkerhet både vid busshållplatsen och längs vägen dit.
Ett räcke vid serviceficka bör placeras så att ett servicefordon kan köra in på
serviceficka och backa in i skydd av räcke utan att behöva backa på huvudvägen.
Ett räcke vid serviceficka bör placeras så att räcket har funktion förbi hela arbetsytan.
Med sidoanläggning avses exempelvis bussficka, driftvändplats,
nöduppställningsplats, serviceficka och parkeringsficka

7.3.2.2

Vägräcken

7.3.2.2.1

Sidoräcken
Bredare stödremsa än 0,50 m kan behövas enligt leverantörens monteringsanvisningar.
Om större sidoplacering än 0,75 m önskas bör istället vägrenens bredd ökas.

7.3.2.2.2

Räcken i mittremsa

7.3.2.2.3

Räcken placerade på markytan

7.3.2.2.4

Räcken med kapacitetsklass H2 eller högre

7.3.2.2.5

Slänträcken
Slänträcken bör endast användas i samband med ombyggnad och förbättring av
befintliga vägar där befintlig släntlutning behålls.
Slänträcken bör inte användas där det är viktigt att fånga tunga fordon.
Slänträcken är avsedda att placeras 0,75 m utanför släntkrön i innerslänter med lutning
1:3 men kan användas i slänter med lutning mellan 1:2 och 1:4 under förutsättning att
sidoläget ändras så att höjden över markytan bibehålls.
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7.3.2.2.6

Förskjutning av räcken i sidled

7.3.2.2.7

Räcken i snäv radie
Utböjningen vid en eventuell påkörning på räcke med liten radie är normalt betydligt
större än för räcke monterade på raksträcka.
Området bakom räcken i snäv radie bör vara utformat med plan yta eller med en
lutning som inte är brantare än 1:6.
För att minska risken för påkörning med stor påkörningsvinkel bör ett räcke sättas upp
före korsningen/anslutningen.
För att minska risken för påkörning med stor påkörningsvinkel bör räcke i radie
kombineras med en utvinkling av räcket på primärvägen.
På vägar med VR80 eller högre bör räcken som används i snäva radier vara utformade
med en minst 0,3 m hög navföljare eller motsvarande samt ha ett ståndaravstånd som
inte överstiger 2,0 m.
Räcken placerade i radier har inte samma egenskaper som räcken monterade på
raksträcka. Egenskaperna varierar mellan olika typer av räcken och vissa är mindre
lämpliga än andra att använda i radier. Val av räckestyp påverkas av vilken radie som
räcket ska sättas i.
Förspända räcken med radie <300m bör undvikas.
Räcken med mycket små radier (<10m) bör undvikas helt eftersom dessa kan innebär
stor risk för påkörande fordon. En alternativ lösning kan vara att använda
krockdämpare.
Beakta att räcken som monteras i radier som innebär att förbockning krävs ofta tar
längre tid att återställa efter påkörning pga längre leveranstider. Det påverkar även
investeringskostnader och underhållskostnader.

7.3.2.3

Broräcken
Broräcket kan över rörbroar ersättas av anslutande vägräcke om nivåskillnaden mellan
brons kant och underliggande markyta understiger 3,0 m och om vattendjupet vid
medelvattenstånd understiger 0,50 m
Med brokant avses för rörbroar rörbrons hjässa.

7.3.2.4

Räcken i tunnlar

7.3.3

Räckeslängd

7.3.3.1

Allmänt
Med utsträckt hinder i sidled från väg avses exempelvis brant slänt, sjö eller rörbro.
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Räcken för gång- och cykeltrafikanter bör ha en längd som innebär att cyklister inte
kör på det föremål som räcket är avsett att skydda.
Öppningar i mitträcke bör göras så korta som möjligt. Räcken vid öppningar i
mittremsa bör förskjutas i sidled så att möjligheten att köra igenom av misstag
minimeras.
Beakta att krav på räckeslängd kan påverka utformning och placering av korsningar,
trafikplatser, sidoanläggningar, broar mm.

7.3.3.2

Räckeslängd för del av räcke med kapacitetsklass H2
eller högre

7.3.4

Räckens egenskaper

7.3.4.1

Allmänt
För att uppfylla både krav på säkert sidoområde och krav på sikt i korsningar kan ett
räcke med god genomsikt och/eller viss högsta höjd behöva användas.

7.3.4.2

Kapacitetsklass

7.3.4.2.1

Allmänt
Faktorer som påverkar den möjliga kollisionsenergin är bland annat ett avkörande
fordons vikt, hastighet och avkörningsvinkel. Den möjliga avkörningsvinkeln ökar när
avståndet till räcket är stort (stor vägbanebredd) och vid små kurvradier.
Vid höga lastbilsflöden bör räcke med högre kapacitetsklass än de angivna övervägas.
Med flöde avses flödet i vägens båda riktningar 20 år efter öppningsåret.
För räcken i kurvor med liten radie, nedanför branta backar och på vägar där höga
hastigheter hos dimensionerande fordon kan förväntas bör högre kapacitetsklass
övervägas.
En riskanalys bör behandla bland annat flödet av tunga fordon, antalet fordon med
farligt gods, hastighet hos tunga fordon, sannolik avkörningsvinkel, linjeföring samt
konsekvenserna av en eventuell olycka.
Med stor risk för samtidig skada på många trafikanter avses exempelvis buss nerför
stup, i djupt vatten, mot brostöd eller tunnelportal.
Med stor risk på skada på tredje man eller tredje mans anläggning avses exempelvis
omedelbar utslagning av ett samhälles enda vattentäkt, tungt fordon på väg till
anslutning till järnväg för höghastighetståg eller på motorväg.
Där riskanalys visar på behovet av en riskreducerande åtgärd i form av räcke för att
hålla tillbaka tyngre fordon bör räcke med kapacitetsklass H4a eller H4b användas.
Skyddsobjektet järnväg begränsas av normalsektionen för det fria rummet vid
järnvägsspår.

RÅD

57(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

7.3.4.2.2

Sidoräcke
På vägar med VR <80 km/h och ÅDT < 1500 kan Beställaren besluta om att
kapacitetsklass N1 får användas

7.3.4.2.3

Räcke i skiljeremsa
På vägar med höga flöden av lastbilar med släp kombinerat med höga krav på
framkomlighet bör mitträcke med högre kapacitetsklass än de angivna övervägas.

7.3.4.2.4

Räcke på vägbro

7.3.4.2.5

Räcke i tunnel

7.3.4.2.6

Slänträcke

7.3.4.3

Arbetsbredd och fordonsinträngning

7.3.4.3.1

Allmänt
Den fara som räcket ska skydda mot är exempelvis ett oeftergivligt föremål.
Med annan anordning avses exempelvis eftergivlig belysningsstolpe, eftergivlig
vägmärkesstolpe eller bullerskyddsskärm.
När räcken med kapacitetsklass N2 används på vägar där kravet är N1 får, efter
Beställarens godkännande, en mindre arbetsbredd beräknas som summan av räckets
egenbredd och den dynamiska utböjningen uppmätt vid krockprov TB11 enligt {SSEN 1317-2}.

7.3.4.3.2

Arbetsbredd för räcken med kapacitetsklass N1 och N2

7.3.4.3.3

Arbetsbredd och fordonsinträngning för räcken med
kapacitetsklass H1 eller högre

7.3.4.3.4

Arbetsbredd och fordonsinträngning för räcken med
kapacitetsklass H1 eller högre och fast infästning

7.3.4.3.5

Fordonsinträngning vid styva skyddsanordningar utan
deformationsmöjligheter

7.3.4.3.6

Arbetsbredd och fordonsinträngning för räcke i
skiljeremsa
Vid högtrafikerad tätortsmiljö bör arbetsbredden för räcke mellan vägbana och GCMbana inte inkräkta på GCM-banan.
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7.3.4.4

Skaderiskklass
Datorsimulering godtas för verifiering av skaderiskklass C.
Exempel på tillfällen då skaderiskklass C kan användas är:

7.3.4.5

·

räcke i tunnel,

·

räcke (väg- eller bro-) som skyddar tredje man eller tredje mans anläggning
och där konsekvenserna för samhället av en genomkörning bedöms överstiga
konsekvenserna för enskilda som kör på skyddsanordningen,

·

räcke i mittremsa på motorväg i tätort med VR ≤100.

Motståndsförmåga mot snöplogning
I snörika trakter, i första hand inom region Norr och Mitt samt S-län, bör ett räckes
tålighet mot snöplogning inte understiga klass 3 där avståndet mellan körbanekant och
räckets trafiksida understiger 1,0 m.
Räcken som uppfyller höga krav på tålighet mot snöplogning kan även förväntas ha
bättre motståndskraft mot mindre räckeskollisioner.

7.3.4.6

Höjd

7.3.4.6.1

Allmänt
På bro över enskild väg med liten trafikmängd får skyddsnätet slopas.
Med upphöjd konstruktion avses exempelvis bro eller stödmur.

7.3.4.6.2

Fallskydd och skyddsräcke
Beställaren kan ange att fallskydd ska förses med nät. Nätet bör i detta fall ha en
maximal maskvidd på 50 mm. Beställaren kan också välja bort fallskydd på vägar i
landsbygd vid ÅDT < 1000 fordon om hindret ligger utanför säkerhetszonen.

7.3.4.6.3

Gång-, cykel och mopedbaneräcke
Ett räcke för gåendes säkerhet uppnås med en eller två mellanföljare där lägsta
mellanföljaren placeras högst 0,30 m över omgivande mark.
Alternativ utformning är att räcke monteras på exempelvis ett mittkantstöd så att en
upphöjd kant skapas. Kanten bildar då ett naturligt ledstråk och en möjlighet att
upptäcka räcket med käppen om en person går rakt mot räcket.
Tillskapas inte möjligheten att upptäcka räcket i tid kan detta orsaka olyckor,
exempelvis genom att en person hamnar med teknikkäppen ute i cykelbanan eller att
en bil eller buss kör på teknikkäppen som då kan gå av.
Vid stup mer än 1,50 m från GCM-banans kant nedanför en slänt flackare än 1:2 kan
ett fallskydd placerat vid stupet ersätta kravet på räckeshöjd.
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7.3.4.6.4

Vägräcke

7.3.4.6.4.1

På bank samt vid stup eller djupt vatten

7.3.4.6.4.2

I skiljeremsa mellan gång-/cykelbana och vägbana
Förutsättning
Råden är kopplade till krav i Krav 2020:029 VGU, 5 Gemensamma krav.
Räcke mellan vägbana och gång-/cykelbana kan vara högt eller lågt beroende på
avsikten med räcket.
Räcke som är placerat i en smal skiljeremsa mellan en vägbana och en gång/cykelbana bör minst ha höjden 1,10 m över gång-/cykelbanan.
När räcket placeras på förhöjd gång-/cykelbana kan höjden hos räckets
fordonsåterhållande delar, t. ex. navföljare, styras av avstånd till kantstöd, se avsnitt
7.3.4.6.4.4 I kombination med kantsten.

7.3.4.6.4.3

I mittremsa på mötesfri landsväg
Beställaren kan besluta att ett mitträckes höjd över vägbanan exklusive eventuella
tillsatser inte får överstiga 0,80 m.

7.3.4.6.4.4

I kombination med kantsten
Räcke bör inte kombineras med kantsten.
Räcke i kombination med kantsten bör endast användas vid VR ≤80. Undantag kan
gälla vid exempelvis vattenskyddsområde. Undantag gäller även för broar (dvs.
kantbalkar).
Ur underhållssynpunkt är placering av räcket invid kantstenen att föredra med hänsyn
till risk för plogskador på kantstenen.
Kantstenens kant bör vara fasad.

Vid placering av räcke mellan 0,05 och 0,50 m från kantstenens framkant bör räckets
höjd mätas från vägbanan.
Vid placering av räcke ≥ 0,50 m bakom kantstens framkant bör räckets höjd mätas
från den förhöjda ytan enligt Figur 7.9

Figur 7.9 Räcke ≥ 0,5 m bakom kantsten.
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7.3.4.6.5

Broräcke
Med broräcke avses även räcke med motsvarande egenskaper placerat på stödmur.

7.3.4.6.6

Gång- och cykelbroräcke

7.3.4.7

Täthet

7.3.4.7.1

Allmänt
Om ett broräcke inte uppfyller krav på täthet kan det förses med mellanföljare,
skyddsnät, spjälgrind eller stänkskydd.
Skyddsnät kan även erfordras inom övriga områden där det finns risk för personskador
orsakade av nedfallande föremål. Exempel på sådana områden är campingplatser,
parkeringar och rekreationsområden.

7.3.4.7.2

Räcken utan räckesfyllnad

7.3.4.7.3

Räcken med räckesfyllnad
Med räckesfyllnad avses exempelvis skyddsnät, spjälgrind eller stänkskydd.
Öppningsmått definieras som mått Ds enligt {SIS-CEN/TR 16949:2016}.
Med öppningar med öppningsmått i intervallet 110 – 230 mm avses öppningar i
räckesfyllnad, öppningar mellan räckesfyllnad och övriga räckesdelar samt mellan
räckesfyllnad och underlag.

7.3.4.8

Släthet

7.3.4.9

Skydd mot underglidning
Ett räcke som är utformad med helt slät sida mot trafiken och uppåt samt är fri från
utskjutande delar och skarpa kanter, exempelvis räcken utan ståndare, godtas som
skydd mot underglidning/skydd av räckesståndare.

7.3.5

Räckesavslutningar

7.3.5.1

Allmänt
Räckets utböjning vid påkörning av utvinklat räcke är normalt större än för ett räcke
monterat på raksträcka.
Området bakom utvinklade räcken bör vara fritt från oeftergivliga hinder minst inom
räckets arbetsbredd multiplicerad med 2.
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Vid enkelriktad väg eller om mitträcke med tillräcklig kapacitet finns kan ett sidoräcke
avslutas i kurva.
Vägräcke bör inte påbörjas eller avslutas i ytterkurva med radie understigande 1,5
gånger minsta godtagbara horisontalradie för vägens referenshastighet, se avsnitt
9.1.6.2.2 Horisontalkurva.

7.3.5.2

Vägräckesavslutning i lågfartsmiljö
Förutsättning
Råden är kopplade till krav i Krav 2020:029 VGU, 5 Gemensamma krav.
Räckesavslutning i stadsmiljö med VR ≤40 bör:
·

fungera som förankring av räcke,

·

inte vara penetrerande,

·

inte vara tvärt avslutade.

Räckesavslutningar i trafikmiljöer med blandade trafikantkategorier bör inte utgöra en
fara för oskyddade trafikanter med t.ex. snubbelrisk eller utstickande, vassa kanter
eller vara svåra att upptäcka.
Ett gång- och cykelbaneräcke bör avslutas så att säkerheten för gång- och
cykeltrafikanter beaktas.

7.3.5.3

Vägräckesavslutning med stor utvinkling
Stor utvinkling kan även utformas med stor radie och utformas då enligt samma
principer och längder som framgår i Krav 2020:029 VGU, Tabell 7.10.
Räckesavslutning med stor utvinkling bör inte utföras i slänt brantare än 1:3 eftersom
risken är stor att fordon kör eller flyger över räckesavslutningen. Vid förbättring av
befintlig väg där slänten är brantare än 1:3 behöver släntlutningen justeras så att det
går att använda stor utvinkling eller så måste annan typ av räckesavslutning väljas.
Räckesavslutning med stor utvinkling bör anpassas så att den avslutas i lämplig
ytterslänt. Det innebär att längden på räckesavslutning med stor utvinkling kan variera
i längd beroende på platsens förutsättningar, såsom dikesdjup, släntlutning och
yttersläntens utformning och läge. Räcke får inte avslutas i dikesbotten.

7.3.5.4

Vägräckesavslutning

7.3.5.5

Neddoppad vägräckesavslutning
Neddoppad vägräckesavslutning med propellervridning av navföljare, eller
motsvarande, bör vara utformad med vridningen i rikning så att fordon som kör upp
med ett hjul på änden förs tillbaka till ursprunglig del av vägbana.
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7.3.5.6

Energiupptagande vägräckesavslutning

7.3.5.6.1

Allmänt
Under och bakom en energiupptagande vägräckesände bör ett plan med bredd
motsvarande utböjningsklassen Dd/2 och en längd motsvarande vägräckesändens
längd finnas.

7.3.5.6.2

Skaderiskklass

7.3.5.6.3

Hastighetsklass
Energiupptagande vägräckesändar används för att öka säkerheten vid påkörning för
åkande i lättare fordon, främst personbilar. Till skillnad mot vägräcken saknas klasser
för tyngre fordon. Energiupptagande vägräckesändar som uppfyller krav för hög
hastighetsklass har dock viss förmåga att minska hastigheten hos påkörande tyngre
fordon.
Vid stora trafikmängder och hög andel tung trafik bör högre hastighetsklass
övervägas.

7.3.5.6.4

Utböjningsklass
Vid placering av energiupptagande vägräckesände vid sidan av vägen är i första hand
deformationerna på trafiksidan (Da) dimensionerande.
Vid placering i mittremsa, rampnos eller vid GCM-bana bör hänsyn även tas till
deformationerna på baksidan (Dd).

7.3.5.6.5

Fordonsrörelseklass

7.3.5.6.6

Energiupptagande vägräckesände i mittremsa

7.3.6

Förankring av räcken
Förspända räcken, t.ex. stållineräcken, bör förses med mellanförankringar med
lämpligt avstånd, se även leverantörens anvisningar.
Avståndet mellan förankringar vid förspända räcken bör inte överstiga 3 km.
Ett räcke med högre kapacitetsklass får utgöra förankring av ett anslutande räcke med
lägre kapacitetsklass. Detta gäller dock inte för förspända räcken, t.ex. stållineräcken.
Krockdämpare godtas som förankring av icke förspänt vägräcke i kapacitetsklass N1
och N2 enligt {SS-EN 1317-2} om krockdämparen kan överföra dimensionerande
krafter till grundläggning.
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7.3.7

Krockdämpare

7.3.7.1

Allmänt
Under och bakom en krockdämpare bör ett plan med bredd motsvarande
utböjningsklassen Dd/2 och en längd motsvarande krockdämparens längd finnas.
Om en krockdämpare måste monteras på ytor avgränsade med kantstöd eller på ytor
som av annan anledning är upphöjda över angränsande vägyta bör samråd ske med
leverantören.
Vid placering av en krockdämpare på i sidled lutande underlag eller där underlaget har
olika höjd på olika sidor av konstruktionen bör samråd ske med leverantören.

7.3.7.2

Skaderiskklass

7.3.7.3

Hastighetsklass
Krockdämpare används för att öka säkerheten vid påkörning för åkande i lättare
fordon, främst personbilar. Till skillnad mot vägräcken saknas klasser för tyngre
fordon. Krockdämpare som uppfyller krav för hög hastighetsklass har dock viss
förmåga att minska hastigheten hos påkörande tyngre fordon.
Vid stora trafikmängder och hög andel tung trafik bör högre hastighetsklass
övervägas.

7.3.7.4

Utböjningsklass

7.3.7.5

Fordonsrörelseklass

7.3.8

Övergångar

7.3.8.1

Allmänt
Övergång mellan räcken med olika egenskaper bör endast göras på raksträcka eller i
kurva med stor radie.
Övergång mellan räcken med olika egenskaper bör inte placeras nära räckesavslutning
eller räcke i snäv radie.
Principerna enligt Figur 7.10 bör användas vid övergång mellan räcken med olika
egenskaper.
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Figur 7.10 Räckesövergång, princip
Om vägen är enkelriktad eller är försedd med räcke i mittremsa godtas att övergång
från ett styvare till ett mjukare sidoräcke betraktat i trafikens riktning utförs utan
särskild övergång.
En särskild övergång erfordras inte mellan räcken som är av samma konstruktionstyp
och verkningssätt om skillnaden i arbetsbredd bestämd vid samma kapacitetsklass inte
överstiger en klass enligt {SS EN 1317-2}.
Räcken med samma funktionssätt, kapacitetsklass, likartade deformationsegenskaper
samt med likadana navföljare får sammankopplas i varandra utan särskild övergång
eller kopplingselement om skillnaden i dynamisk utböjning vid krockprov TB11,
enligt {SS-EN1317-2 tabell 1} för anslutande räcken, inte överstiger 0,30 m.

7.3.8.2

Egenskaper

7.3.8.2.1

Allmänt

7.3.8.2.2

Kapacitetsklass

7.3.8.2.3

Arbetsbredd

7.3.8.2.4

Fordonsinträngning

7.3.8.2.5

Skaderiskklass

7.3.8.2.6

Höjd

7.3.8.3

Räckesövergång enligt SS-ENV 1317-4

7.3.8.4

Räckesövergång utformad med utjämnad dynamisk
utböjning
Datorsimulering godtas för verifiering av övergångssträckans dynamiska utböjning.
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7.3.8.5

Räckesövergång utformad med överlappning

7.3.9

Kopplingselement

7.3.10

Öppningsbara räckesdelar

7.3.10.1

Allmänt
Öppningsbara räckesdelar bör användas på platser där det finns behov av att leda över
trafiken, t.ex. före och efter en tunnel, eller det finns behov för utryckningsfordon att
vända samt på andra platser efter beslut av Beställaren.
Öppningsbar räckesdel bör endast placeras på raksträcka eller i kurva med stor radie.
Öppningsbar räckesdel bör ha samma utseende, höjd och utförande som anslutande
räcke.

7.3.10.2

Kapacitetsklass

7.3.10.3

Arbetsbredd

7.3.10.4

Skaderiskklass

7.3.11

Tillsatser och kombinerade anordningar

7.3.11.1

Allmänt
En tillsats till en skyddsanordning ökar säkerheten genom att minska skaderisken för
trafikanter eller tredje man, alternativt genom att öka anordningens synbarhet eller
förbättra den optiska ledningen.
Med tillsats avses exempelvis stänkskydd, skyddsnät, spjälgrind,
räckesretroreflektorer samt extra följare.
En kombinerad anordning är en skyddsanordning kombinerad med en annan
byggprodukt. Med annan byggprodukt avses exempelvis bullerskydd,
belysningsstolpe, vägmärke eller kantstolpe.
Med annan anordning eller konstruktion avses exempelvis bropelare, portalben eller
motsvarande.

7.3.11.2

Tillsatser

7.3.11.3

Kombinerad anordningar

7.3.12

Räckestyp
Förutsättning
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Råden under detta avsnitt är kopplade till krav i Krav 2020:029 VGU på
motsvarande nivå respektive till krav i 6.4 Trafiksäkerhet.
Vid vattenskyddsområde och skyddsvärda vattentillgångar behöver en analys göras
avseende val av räcke och risken att räcket skadar tunga fordons bränsletankar vid en
påkörning, med risk för utsläpp som följd. Stållineräcke bedöms generellt som
olämpligt på dessa platser då ståndarna riskerar att skada bränsletankar vid påkörning.

7.3.12.1

Allmänt
Vid val av räckestyp bör även hänsyn tas till bl.a. följande:
·

estetik,

·

siktpåverkan,

·

väggeffekt,

·

driftegenskaper,

·

snödrevspåverkan,

·

räckestyp på anslutande eller näraliggande vägdelar,

·

möjlighet att öppna räcken i mittremsa vid exempelvis beläggningsunderhåll,
räddningsinsats eller överledning av trafik,

·

miljöpåverkan, t.ex. särskilda krav vid vattenskyddsområde,

·

placering, t.ex. möjlighet att sätta räcke med stor utvinkling eller i små radier,

·

oskyddade trafikanter,

·

vägtyp,

·

trafikmängd,

·

hastighet.

Med räckestyp avses i detta avsnitt stålbalkräcke, stålrörräcke, stållineräcke,
betongräcke (prefabricerat eller platsgjutet) eller träräcke (stålräcke klätt med trä).
Ett räckes egenbredd kan innebära att typsektionen på vägen påverkas.
Räcken inom vattenskyddsobjekt ska uppfylla krav på släthet enligt Krav 2020:029
VGU, avsnitt 7.3.4.8. Släthet.
Till vattenskyddsobjekt räknas grundvattenförekomst och skyddsområde för
vattentäkt. Även andra vattenskyddsobjekt kan förekomma.
Stålbalkräcke med navföljarbalk tillverkad av material med nominell plåttjocklek
understigande 3 mm bör inte användas på vägar med VR ≥100.

7.3.12.2

Räcken i mittremsa
I mittremsa på motorväg bör stålbalkräcke användas. Betongräcke bör användas på
sträckor med mycket trafik och många förväntade räckespåkörningar. Stållineräcke
bör användas på sträckor med få förväntade räckespåkörningar.
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I mittremsa på mötesfri väg bör balkräcke användas. Betongräcke bör användas på
sträckor med mycket trafik och många förväntade räckespåkörningar. Stållineräcke
bör användas på sträckor med få förväntade räckespåkörningar.

7.3.12.3

Sidoräcken
Som sidoräcke på motorväg bör stålbalkräcke eller stållineräcke användas.
Stållineräcke bör användas på sträckor med få förväntade räckespåkörningar.
Stålbalkräcke bör användas på sträckor med mycket trafik och många förväntade
räckespåkörningar.
Som sidoräcke på mötesfri väg bör stålbalkräcke användas på sträckor med mycket
trafik och många förväntade räckespåkörningar. Stålbalkräcke bör även användas på
sträckor i snörika trakter samt på sträckor med många anslutningar. Stållineräcke bör
användas på sträckor med få förväntade räckespåkörningar.
Som sidoräcke på tvåfältsväg bör stålbalkräcke användas på sträckor med mycket
trafik och många förväntade räckespåkörningar. Stålbalkräcke bör även användas på
sträckor i snörika trakter samt på sträckor med många anslutningar. Stållineräcke bör
användas på sträckor med få förväntade räckespåkörningar.
Träräcke kan användas på platser där den faktiska hastigheten är högst 70 km/h och
där mycket höga krav på anpassning till natur- eller kulturmiljö eftersträvas.

7.3.12.4

Slänträcken
Som slänträcke på mötesfri väg och tvåfältsväg bör stållineräcke eller stålbalkräcke
användas. Stålbalkräcke bör användas på sträckor med många anslutningar.
Stållineräcke bör användas på sträckor med långa sammanhängande räcken med få
räckesavslutningar.

7.4

Eftergivlig väg- och gatuutrustning

7.4.1

Allmänt
GCMFör skyddsanordningar såsom vägräcken, vägräckesändar och krockdämpare
gäller särskilda krav, vilka framgår av avsnitt 7.3 Skyddsanordningar.
Beteckningar avseende eftergivlighet: {SS-EN 12767 ”Vägutrustning – Eftergivlighet
hos bärare av vägutrustning – Krav, klassificering och provningsmetoder} föreligger
för närvarande i version 2007. En omarbetad version planeras vara klar under 2019.

7.4.2

Klassificering av eftergivlighet
Funktionen hos eftergivliga bärare av vägutrustning vid provning enligt standarden
anges med hjälp av ett uttryck som ger information om hastighetsklass, typ av
energiabsorption och skaderiskklass, exempelvis 100LE3 (stolpe tillhörande
hastighetsklass 100, av typen Low Energy absorbing och av skaderiskklass 3).
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En produkt som uppfyller kraven i en hastighetsklass för en viss typ av
energiabsorption, exempelvis 100NE, anses även uppfylla kraven för lägre
hastighetsklasser med samma uppfångandefunktion, exempelvis 70NE.

7.4.3

Val av bärare av vägutrustning

7.4.3.1

Allmänt
Exempel på platser där stolpe av fackverkstyp behöver förses med klättringsskydd är i
närheten av busshållplatser.
Vid val av stolptyp bör hänsyn tas till förväntade underhållskostnader samt till
möjligheten att utföra underhåll. På platser där uppställning av fordon som krävs för
underhållsarbeten kräver särskilda trafikanordningar eller skyddsåtgärder, exempelvis
längs motorvägar och övriga mötesfria vägar, bör konstruktioner med låg förväntad
underhållsfrekvens väljas.
För stolpar med avskjuvningsbar led (”Slip Base”) är det stor risk att leden inte
fungerar på avsett sätt om stolpen placeras olämpligt. Exempel på sådana platser vid
VR70 eller högre är slänter med lutning 1:3 eller brantare och upphöjda ytor
avgränsade med kantsten. Även höga snövallar kan leda till högre träffpunkt.
Montering av stora vägmärken/skyltar på flera mindre stolpar istället för på en kraftig
kan öka säkerheten.

7.4.3.2

Hastighetsklass
Stolpar som endast uppfyller kraven för hastighetsklass 50 km/h bör inte användas, då
allvarliga olyckor i 50-miljö ofta sker i högre hastighet.

7.4.3.3

Energiabsorption

7.4.3.3.1

Allmänt
Uppfångande stolpar (HE och LE) kan användas utan restriktioner. De bör användas
där det är speciellt viktigt att fånga upp olycksfordon för att minska riskerna för:
·

sekundärkollisioner med andra föremål inom sidoområdet, exempelvis träd,
bergskärningar och betongfundament,

·

kollisioner med andra fordon, exempelvis vid placering i mittremsa utan
räcke,

·

skador på gående och cyklister, exempelvis på vägar med mycket GCM-trafik
eller där det finns gång- och cykelstråk i anslutning till vägen.

Icke uppfångande stolpar (NE) kan användas på övriga platser, se dock avsnitt 7.4.2
Klassificering av eftergivlighet.
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7.4.3.3.2

Belysningsstolpar, matning med luftledning
Infästningsanordningen till stolpen bör vara konstruerad så att den släpper taget om
stolpen på ett förutsägbart sätt vid påkörning av stolpen

7.4.3.4

Skaderiskklass
Skaderiskklass 1 kan ge relativt omfattande skador på påkörande fordon, högre
skaderiskklass bör eftersträvas.
Beställare kan besluta om att högre skaderiskklass ska användas.

7.4.3.5

Ofarliga produkter
Om kantstolpar: I angiven vikt ingår inte fundament med höjd understigande 0,1 m
över markytan eller delar av kantstolpe som i bruksskedet befinner sig under markytan
eller i fundament.
Provning av eftergivlighet hos kantstolpar framgår av {SS-EN 12899-3 Vägutrustning
- Permanenta vägmärken - Del 3: Kantstolpar och retroreflektorer}.

7.4.4

Provning och utvärdering av eftergivlighet

7.4.4.1

Allmänt
Provningsförfarandet i standarden {SS-EN 12767} avser bestämmande om
eftergivlighet och ofarlighet hos annan utrustning, exempelvis telefonstolpe, pollare,
markeringsstolpe, stolpe för väderinformationsutrustning, gångbaneräcke och
postlådor.

7.4.4.2

Energiabsorption
Icke uppfångade bärare av vägutrustning (NE) har en brottled som kan skjuvas av vid
påkörning eller är konstruerade så att de krossas vid påkörningspunkten. Stolpar med
brottled fungerar ibland bara i en eller två förutbestämda riktningar, men även helt
riktningsoberoende brottleder förekommer.
Uppfångande bärare av vägutrustning (HE och LE) fungerar så att de vid påkörning
sitter fast i fundamentet och upptar rörelseenergi genom att deformeras. De har en
uppbyggnad som kollapsar och plattas till framför fordonet, exempelvis fackverk med
tunna stänger eller konstruktioner av tunn stålplåt eller lättmetall med längsgående
brottanvisningar och förstärkningsstänger.
LE-stolpar kan efter viss deformation släppa från fundamentet eller vara kortare så att
de inte förmår absorbera all rörelseenergin.
Funktionen hos uppfångande stolpar är oftast oberoende av påkörningsriktningen.
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7.4.4.3

Skaderiskklass

7.4.4.4

Produktfamiljer
En stolpe som finns i olika storlekar med samma utförande sägs tillhöra en
produktfamilj.
I standarden {SS-EN 12767} finns beskrivet hur produktfamiljer kan vara uppbyggda.
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8

Sektion tätort – gaturum

8.1

Utformnings-/Gaturumsbeskrivning

8.2

Separering av GCM-trafik från övrig fordonstrafik
Förutsättning
Råden under detta avsnitt är kopplade till krav i Krav 2020:029 VGU på
motsvarande nivå respektive till krav i 6 Gemensamma krav.

8.2.1

Inledning
Konfliktzoner bör utformas så att ett bra ”samspel” uppnås mellan gående, cyklande
och övriga fordonsförare.
Särskild hänsyn bör tas till barn och personer med synnedsättningar/blindhet och
kognitiva funktionsnedsättningar.
Vid val av separationsform bör hänsyn tas till gaturummets nuvarande och planerade
karaktär.

8.2.2

GCM-separering för olika hastigheter och flöden.
GCM-trafik bör separeras från övrig fordonstrafik enligt Tabell 8.1.
Tabell 8.1 GCM separering för olika VR.
Längsgående GCM-trafik

Korsande GCM-trafik

Gångfartsområde

Separation/ledstråk för
synskadade, i övrigt ingen
separation

VR30 ÅDT < 500 f/d

Gångbana på minst en sida

Gångpassager där så behövs,
exempelvis vid anslutande gator

VR30 ÅDT > 500 f/d

Gångbanor på båda sidor

Gångpassager där så behövs,
exempelvis vid anslutande gator

VR40 ÅDT < 2000 f/d

Gångbanor på båda sidor

Gångpassager, övergångsställen

VR40 ÅDT > 2000 f/d

Gångbanor på båda sidor.
Cykeltrafik separerad (kan
vara GCM-väg eller GCMbana eller cykelfält)

Gångpassager, övergångsställen,
cykelpassager/cykelöverfarter

VR60

Gående och cykeltrafik
separerad (kan vara GCMväg eller GCM-bana eller
heldragen linje).

Korsande i plan
(gångpassager/cykelpassager,
övergångsställen/cykelöverfarter
eller planskilt)

VR80 GCM < 50 per
dygn

Cykeltrafik separerad (kan
vara cykelfält eller vägren).

Korsande i plan (gångpassage)
eller planskilt

VR80 GCM > 50 per
dygn

Gående och cykeltrafik
separerad (kan vara GCMväg eller GCM-bana).

Planskilda GCM-korsningar
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Dygnstrafik för gående och cykeltrafik bör avse vardagsmedeldygn under max-månad,
vanligen 15/5 – 15/6 eller 15/8 – 15/9.
Cykeltrafiken varierar under året mycket kraftigare än biltrafiken. Dimensionering bör
utgå från högtrafikperioderna.

8.3

Integrering av gående och fordon
Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och personer med kognitiva
nedsättningar, bör särskilt beaktas vid utformning på ytor där gående integreras med
fordon.
En gångyta bör ha en jämn och ljus yta med god friktion och i en skala som knyter an
till gångtrafik och därmed inbjuder till att gå på och ger övriga trafikanter information
om att ytan är till för gående.
Breddbehov för spårvagnar bör markeras för att upplysa spårvagnsförare om det finns
GCM-trafikanter inom spårvagnens svepyta, se Figur 8.1

Figur 8.1 Svepyta spårvagn

8.3.1

Torg/Gågata
Tillgängligheten på ytan stöds av ett väl anpassat ytskikt, det vill säga ett ytskikt som
uppfyller ställda krav på form och funktion.
Fordons hastighet påverkas av att infarter hastighetssäkras och att ytan möbleras i
zoner så att bilförares möjlighet att gena begränsas.
Gångstråk bör omfatta naturliga och/eller konstgjorda ledstråk för att ge ledning till
personer med funktionsnedsättning och skapa en enkel kommunikation för alla.
Gångstråk bör anslutas till gångnät och göras tillgängliga genom att hantera
nivåskillnader och lutningar.
För att ge ledning och varning till personer med orienteringssvårigheter utformas
gångstråk på torgytor med ledstråk och främst naturliga ledytor där det är möjlig.
Gångstråk med hänsyn tagen till personer med synnedsättning och blindhet bör
utformas så, att ledstråk leder fram till de viktigaste målpunkterna på och runt torget,
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utformade så logiska, gena och enkla som möjligt för att det inte ska bli svårt eller ge
en onödig omväg när man går på eller via torget.
Med logiska och enkla menas att ledstråken är lätta att känna, förstå och minnas, t.ex.
med få vinkeländringar d.v.s., när det gäller konstgjorda ledstråk, få valytor och rätt
struktur och storlek på ledytan i kombination med slät yta bredvid. Läs vidare om
ledstråk och orienterbarhet i avsnitt 8.6.45 Orienterbarhet och 8.6.56 Ledstråk,
naturliga eller konstgjorda.

8.3.2

Gångfartsområde
Fordons hastighet påverkas av att infarter hastighetssäkras och att ytan möbleras i
zoner så att bilförares möjlighet att gena begränsas.
Ledstråk bör anslutas till gångnät och göras tillgängliga genom att hantera
nivåskillnader och lutningar.
Markering av parkeringsplatser kan vara av avvikande material. Parkeringsplats bör
vara tydligt skyltad.
Fredad zon är särskilt viktig för personer med funktionsnedsättning men även för t.ex.
barn.

8.4

Fordonstrafikbanor
Generellt gäller att tillåten hastighet bör avspeglas i sektionsbredden. Dimensionering
av fordonstrafikbanor delas in i:
·

vägbanor för huvudnät och lokalnät efter fordonstrafikens huvudnät och
lokalnät. Dessa vägbanor kan samtidigt ingå i nät för andra trafikslag, t.ex.
kollektivtrafik samt för gående och cykeltrafik vid separeringsformerna
”Blandtrafik”, ”Cykelfält” och ”Vägren”,

·

bussgator,

·

GCM-banor/vägar.

Väg i tunnel har som grundprincip samma vägbanebredd och friområde som
motsvarande väg i ytläge med eventuella tillägg för väggeffekt. Vägrensbredden kan
ökas eller minskas beroende på:

8.4.1

·

tunnellängd och trafikmängd,

·

trafikövervakningssystem,

·

uppställningsfickor som alternativ till bred vägren.

·

Regler som tar hänsyn till tunnellängd och trafikmängd ges i ”TRVK Tunnel
11”.

·

Beslut om ändrad typsektion eller införande av uppställningsfickor tas från
fall till fall och fattas av Beställaren.

Motorväg
Dagvatten bör om möjligt omhändertas i sidoområdet.
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8.4.1.1

Vägbanor

8.4.2

Övriga flerfältsgator/-vägar
Kravet bör verifieras genom att valet motiveras och påverkande faktorer bör vara
minst:
·

önskvärd kapacitet

·

belastningsgrad

·

kapacitet i korsningar

·

korsningsavstånd

GCM-trafiken bör vara separerad till GCM-bana vid flerfältsvägar. Flerfältsväg bör
dimensioneras som tvåfältsväg med stort trafikflöde. Motorfordonstrafiken är så stor
att god trafiksäkerhet för cyklister endast uppnås med separering.
På fyrfältig huvudnätsväg i det övergripande huvudvägnätet bör vägbanan för vardera
körriktningen dimensioneras för normal DTS, (L+L)A = omkörning mellan
lastbilar/bussar med god standard - och exceptionell DTS, (l+L+P)B = samtidig
passage av stillastående/havererad buss/lastbil för lastbil/buss och personbil med sänkt
hastighet.
En övergripande huvudnätsgata/tätortsgenomfart bör dimensioneras enligt Tabell 8.2.
Vid blandtrafik behövs tillägg för GCM-trafikanter enligt särskild utredning.
Tabell 8.2 Dimensionering av övergripande huvudnätsgata/tätortsgenomfart.
Tabellen avser väg med separerad GCM-trafik. Se förklaringar DTS i XX:XX
Begrepp och Grundvärden, kap 5.2.2
VR

ÅDTDim

80

Antal
körfält

Mittseparering

Normal respektive
exceptionell
dimensionerande
trafiksituation
(DTS) för en
vägbana

Förslag till
sektionsindelning.

4

Mittremsa med
räcke/barrär

L + L (A) / l+L+P (B)

2 x 7,5 m (Vi 0,5 +
K6,5 +V 0,5)

60

< 30 000

4

Dubbel
heldragen
mittlinje eller
Mittremsa

L + L (A) / l+L+P (B)

2 x 6,5 m (K 6,5) + V
0,5 m vid sidoräcke

60

≥ 30 000

4

Mittremsa med
räcke/barriär

L + L (A) / l+L+P (B)

2 x 7,0/7,5 m (Vi 0,5 +
K 6,5 m) (+ V 0,5 m
vid sidoräcke)

Beakta även att hinderfri bredd samt framkomlighet för dispenstrafik kan medföra att
större mått behövs.
Förslag till sektionsindelning är endast förslag och utifrån referenshastighet och
dimensionerande trafiksituation tas beslut om sektionsindelningen. Som underlag för
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bestämning av breddmått bör sidoavståndsmått användas enligt avsnitt 5.2.2,
Dimensionerande trafiksituation för motorfordon, i Krav 2020:030 VGU.

8.4.3

Tvåfältiga huvudnätsgator/ -vägar
Körbanan är så bred att bussar och lastbilar kan mötas på de två fälten.
GCM-trafik kan förekomma i samtliga separeringsformer – egen bana, cykelfält,
vägren (i vägrum) och blandtrafik.
Vägbanebredden ligger i intervallet 5,8 -11,0 m beroende på referenshastighet VR,
separeringsform samt dimensionerande trafiksituation. Referenshastigheten är normalt
40-60 km/h i gaturum och 60-80 km/h i urbana vägrum i det övergripande huvudnätet.
I de övriga näten kan även 50/30 och 70/50 förekomma.
Kraven kan uppfyllas genom följande åtgärder:
·

GCM-trafiken separeras från övrig fordonstrafik.

·

Gatuutformningen tvingar motorfordonsförare till låg hastighet där gående
korsar gatan. I det övergripande huvudvägnätet eftersträvas dock så långt som
möjligt god framkomlighet för motorfordonstrafik.

·

Biluppställning längs vägbanekanten tillåts bara där vägbanebredden
dimensionerats med hänsyn till detta. Normalt bör biluppställning inte tillåtas
i det övergripande huvudvägnätet.

·

Bussfält anordnas där bussarna annars får låg framkomlighet.

·

Fri- och sidoområden utformas så att trafikens störning av omgivningen
minimeras.

·

Skilje- och sidoremsor samt sidoområden används för planteringar, träd,
gatumöbler etc. som tillsammans med omgivande byggnadsfasader ger
gaturummet fasta och välproportionerade rumsformer.

·

Snö röjs och magasineras på ett sådant sätt att separeringen av olika
trafikantgrupper bibehålles och så att framkomligheten inte påverkas i större
utsträckning.

En övergripande huvudväg/tätortsgenomfart bör dimensioneras enligt Tabell 8.3. Vid
blandtrafik behövs tillägg för GCM-trafikanter enligt särskild utredning. Beakta även
att hinderfri bredd samt framkomlighet för dispenstrafik kan medföra att större mått
behövs.
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Tabell 8.3 Dimensionering av huvudväg/tätortsgenomfart. Tabellen avser väg
med separerad GCM-trafik.
VR

Antal
körfält

Mittseparering

Normal respektive
exceptionell
dimensionerande
trafiksituation
(DTS) för en
vägbana

Förslag till
sektionsindelning.

80

2

Mittlinje

L + L (A) / l+P+P (B)

7.0 m (K 7,0)

60

2

Mittlinje

L + L (A) / l+P+P (C)

6,5 m (K 6,5)

40

2

Ev mittlinje

L + L (B) / p+P+P (C)

6,0 m (K 6,0)

Förslag till sektionsindelning är endast förslag och utifrån referenshastighet och
dimensionerande trafiksituation tas beslut om sektionsindelningen. Som underlag för
bestämning av breddmått bör sidoavståndsmått enligt Krav 2020:030 VGU, Tabell
5.10 användas.

8.4.4

Enfältiga huvudnätsgator/-vägar
Se avsnitt 7.1.5.2 Enfältsväg VR 60 med särskild åtgärd för GCM - Bygdeväg (med
breda vägrenar, mellan byar), samt avsnitt 7.1.5.3 Enfältsväg VR 30/40 med särskild
åtgärd för GCM - Bygdeväg (med breda vägrenar i bymiljö).

8.4.5

En- och tvåfältiga lokalnätsgator
Rekommendationerna om dimensionering av lokalnätsgators vägbanor bygger på att
vägbanan ska rymma vanligt förekommande trafiksituationer och dessutom andra
funktioner som kan vara nödvändiga, t.ex. för lastning och lossning av gods,
bilparkering etc.
Exceptionell trafiksituation kan t.ex. vara att en buss ska kunna passera en
stillastående lastbil – då med lägre hastighet än VR och med mindre bekvämt körsätt
än vid vanligt förekommande trafiksituationer.
Kraven kan uppfyllas genom följande konkreta åtgärder:
·

GCM-trafiken separeras vid behov från motorfordonstrafiken.

·

Gatuutformningen tvingar motorfordonsförare till låg hastighet där gående
korsar gatan.

·

Körbanebredden väljs så att vanliga mötessituationer kräver låg hastighet.

·

Snö röjs och magasineras på ett sådant sätt att gatans funktion inte äventyras.

·

Körmöjligheter ordnas till entréer etc. för utryckningsfordon m.fl.
transporttyper med särskilda behov av åtkomlighet.

·

Gestaltningen av gatan överensstämmer med omgivningens karaktär och
stödjer låga hastigheter.

I Tabell 8.4 visas för olika gatutyper exempel på val av DTS och förslag till
vägbanebredd med hänsyn till gatans trafikuppgift.
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Tabell 8.4 Exempel på dimensionerande trafiksituationer (DTS) på
lokalnätsgator. Cykeltrafik är inte separerad från motorfordonstrafik. Om
gångbana saknas använder även gående vägbanan
Gatutyp

VR

Normal DTS

Vägbanebredd m

Gator viktiga 30
för godstrafik

(LBn+ LBn)B

6,0

(P+ LBn +C)A

6,5

(LBn+ LBn)A

6,5

(C+P+LBn)A

7,0

(LBn+LBn+C)A

8,0

(P+C)A

3,5

(P+P)A

4,5

(LBn +C)A, (P+P)A

4,5

(LBn+P)B

5,0

(P+P+C)A

5,5

(LBn+ LBn)B

6,0

(LBn +LBn)B

6,0

(LBn+ LBn)A

6,5

(P+LBn+C)B

6,5

(P+LBn+C)A

7,0

(LBn+LBn+C)B

7,5

40

Övriga gator i 30
lokalnätet

40

Vissa transporttyper måste kunna komma nära entréer.
Fordonstyper som sällan förekommer kan ges låg framkomlighet.

8.4.6

Bussfält
Förutsättning
Bussfält är ett körfält endast upplåtet för fordon i linjetrafik m.fl. där, om inte
annat anges, även cykeltrafik får förekomma.
Bussfält bör anläggas för att separera bussar i linjetrafik från övrig biltrafik på gator
där trafiken har framkomlighetsproblem, därigenom kan bussarnas framkomlighet
säkerställas vilket förbättrar tidshållningen. Bussfält kan dessutom användas för att
möjliggöra dubbelriktad busstrafik på en gata med i övrigt enkelriktad fordonstrafik.
Bussfälten bör inte ta så mycket utrymme från övrig biltrafik att kö bildas uppströms
som hindrar bussarna att nå bussfälten. Då kan tidsvinsten utebli.
Om hållplatser ska ordnas på sträcka med bussfält i körbanemitt krävs normalt extra
utrymme för hållplatsplattformar.
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Figur 8.2 Olika varianter av körbanor med bussfält.
Exempel på breddbehov för bussfält och angränsande körfält visas i Tabell 8.5
Tabell 8.5 Exempel på bredder och körfältsindelningar på tvåfältsvägar med
bussfält vid olika dimensioneringsförutsättningar
Bussfältstyp

DTS

VR

(F+FB)lägsta FBlägsta
m
m

FBMåL
m

Ytterfält med
cykeltrafik

(LBn+LBn+C)A

30

7,6

4,5

4,5

(LBn+LBn+C)A

40

8,0

51)

51)

(LBn+LBn)A

30

6,5

3,0

3,25

(LBn+LBn)A

40

6,5

3,25

3,25

(LBn+LBn)A

60

7,5

3,5

3,5

(LBn+LBn)A

80

7,7

3,5

3,5

(LBn+LBn)A

30

6,5

3,0

3,25

(LBn+LBn)A

40

6,5

3,25

3,25

(LBn+LBn)A

60

7,5

3,5

3,5

Ytterfält utan
cykeltrafik

Mittfält utan
cykeltrafik2)

1)

Alternativt kan 2,0 m brett cykelfält markeras inom angiven bredd.
2)
Vid mitträcke görs tillägg
VR30=> 0,30 m
VR40=> 0,40 m
VR60=> 0,45 m
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8.4.7

Cykelfält
Vid placering av cykelfält utanför längsparkerade bilar bör mått väljas med hänsyn
tagen till risken för uppslängande bildörrar.
Cykelfält får inte markeras utanför parkering med tväruppställning enligt Krav
2020:029 VGU, avsnitt 8.4.7, eftersom förare inte kan se cyklar när de backar ut från
tväruppställning p.g.a. att intill stående bil skymmer sikten.
Cykelfält som inte ligger utmed kantsten bör om möjligt vara 1,8 – 2,0 m brett.
Exempel på cykelfält, i samband med gatukorsning, se Figur 10.48 i avsnitt 10.3.1.2
Gatukorsningar med övergångsställen/gångpassager samt cyklar i blandtrafik.
Cykelfält som inte ligger utmed kantsten bör inte vara bredare än 2,0 m för att inte
förväxlas med körfält för biltrafik.
Cykelfält kan även markeras genom korsning, som sammanbindning mellan cykelfält
före och efter korsningen. Detta kan vara särskilt lämpligt då cykeltrafikens läge
förskjuts i sidled genom korsningen.
Beläggning i cykelfält kan ges avvikande färg för att öka cykelfältets synbarhet.
Om beläggning i cykelfält ges avvikande färg bör en rödbrun färgton väljas.
Beläggning med avvikande färg är särskilt motiverat där cykelfält ofta korsas av bilar
exempelvis i tillfart till korsning samt på cykelfält genom korsning.
Cykelfält förbi busshållplats kan utformas på olika sätt beroende på tillgänglig bredd
mellan kantstöd (plattform) och närmaste körfält, se exempel Figur 8.3.

Figur 8.3 Exempel på utformning av cykelfält förbi busshållplats
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8.4.8

Spårväg
Förutsättning
I detta avsnitt ges exempel på utformning av spårväg i tätort.
Råden under detta avsnitt är kopplade till krav i Krav 2020:029 VGU på
motsvarande nivå respektive till krav i 6 Gemensamma råd.

8.4.8.1

Spårväg i blandtrafikkörfält

8.4.8.1.1

Spårväg i kollektivtrafikkörfält

Figur 8.4 4-fältsgata med kollektivtrafik, mittplacerad.

8.4.8.1.2

Spårväg i fullt integrerat blandtrafikkörfält (helintegrerad
gatumiljö)

Figur 8.5 2-fältsgata med blandtrafik.
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Figur 8.6 4-fältsgata med kollektivtrafik,mittplacerad.

8.4.8.2

Kollektivtrafik i reserverat utrymme

Figur 8.7 4-fältsgata med mittplacerad kollektivtrafik i reserverat utrymme.

Figur 8.8 2-fältsgata med mittplacerad kollektivtrafik i reserverat utrymme.
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Figur 8.9 4-fältsgata med mittplacerad spårväg i reserverat utrymme.

Figur 8.10 2-fältsgata med sidoplacerad spårväg i reserverat utrymme.
För gator med mittplacerade avskilda kollektivtrafikutrymmen och enbart ett körfält i
varje riktning för övrig fordonstrafik ska beaktas att framkomlighetsproblem kan att
uppstå som riskerar sänka hastigheterna eller att blockera trafiken helt, t.ex. av
långsamtgående fordon och vid fordonshaverier. Åtgärder bör normalt vidtas för att ta
hänsyn till detta, genom att det finns plats för detta i den dimensionerande
trafiksituationen (DTS) och/eller att det finnas omledningsmöjligheter på övrigt
gatunät eller på annat sätt t.ex. med överkörningsbara ytor vid sidan av vägbanorna.

8.4.9

Sidoområden
Utformningen av sidoområdet har stor betydelse för upplevelsen av gaturummets
karaktär. I vägrum finns vanligen plats för sidoområden utformade med säkerhetszon
och flacka slänter. När man närmar sig tättbebyggt område ökar behovet av separering
av olika trafikantgrupper. Gaturummet blir trängre och utrymme för säkerhetszon
minskar ju tätare bebyggelsen blir.
Övergången mellan stad och landsbygd är oftast glidande. Förändringen av
sidoområdets utformning är en viktig parameter vid avläsningen av denna övergång.
En tydlig markering av att man befinner sig i tättbebyggt område är att körbanor med
kantstöd avgränsas mot gång- och cykelbanor eller skiljeremsor.
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8.4.9.1

Säkerhet i sidoområdet
Anordningar försedda med styva stag, strävor eller överliggare i vägriktningen kan
anses vara penetrerande och bör inte förekomma i säkerhetszonen.
I tättbebyggt område där det inte finns plats eller av andra skäl inte är aktuellt med
säkerhetszon är det viktigt att placering av oeftergivliga föremål längs gator sker på ett
genomtänkt sätt. Exempelvis är placering av stolpar och träd i innerkurva en ”säkrare”
plats än i ytterkurva. Vad gäller belysningsstolpar så innebär placering i mittremsa att
antalet stolpar kan halveras. Vid VR50 eller högre bör eftergivliga stolpar användas.

8.4.9.2

Sidoområden motorväg

8.4.9.3

Sidoområden övriga gator/vägar
Kantstöd kan vid låga hastigheter utgöra ett visst skydd mot påkörning av GCMtrafikanter på intilliggande gång- och/eller cykelbanor, särskilt i kombination med
skyddsremsa. Bättre skydd kan upphöjda planteringar ge där själva upphöjningen
utformas enligt de principer vad gäller höjd, släthet och lutningar som gäller för
mittbarriärer.
Räcken passar sällan in i VR60-miljöer, men kan fungera estetiskt i VR80-miljöer.

8.4.9.3.1

Gator med referenshastigheten 30 km/h
Om gatan är så utformad att huvuddelen av trafikanterna inte förväntas överskrida 30
km/h behöver inga krav ställas på eftergivliga föremål eller eftergivlig gatuutrustning.
För detta krävs korta länklängder, smala gator och/eller fartdämpande åtgärder.

8.4.9.3.2

Gator med referenshastigheten 40km/h
Dessa gator kan vara av mycket olika karaktär och utformningen leder till varierande
verkliga hastigheter. För att uppnå en tillräckligt god trafiksäkerhet måste
säkerhetszonen anpassas efter förväntade hastigheter och risken i övrigt för
påkörningar – bl.a. trafikflödet.

8.4.9.3.3

Gator och vägar med referenshastigheten 60 km/h
Längs dessa vägar utgör fasta hinder ett påtagligt faromoment. Vid nybyggnad bör
hög trafiksäkerhetsstandard eftersträvas. Vid förbättring bör också hög standard
eftersträvas om intrång och kostnader är små eller om andra motstående intressen inte
finns.
Lägre standard kan väljas vid förbättringsarbeten med stora intrång och höga
kostnader och vid nybyggnad med stora intrång eller kostnader. Stora intrång kan t ex
vara värdefulla alléer eller vägträd.
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8.4.9.3.4

Gator och vägar med referenshastigheten 80 km/h
Längs dessa vägar utgör fasta hinder ett påtagligt faromoment. Vid nybyggnad bör
hög trafiksäkerhetsstandard eftersträva. Vid förbättring bör också hög standard
eftersträvas.
Lägre standard kan väljas vid förbättringsarbeten med stora intrång och höga
kostnader och vid nybyggnad med stora intrång eller kostnader. Stora intrång kan t ex
vara värdefulla alléer eller vägträd.

8.4.10

Skiljeremsor
Skiljeremsornas utformning har stor betydelse för upplevelse av hastighet och
gaturummets karaktär.
Vid dimensionering och utformning av skiljeremsor bör bland annat följande beaktas
med hänsyn till drift och underhåll:
·

bredden på gräsbevuxna skiljeremsor bör vara minst 2,0 m

·

sidolutningen på gräsbevuxna skiljeremsor bör vara högst 1:3

·

stängsel o.d. bör ha minst 0,2 m fri höjd över markytan för att underlätta för
renhållning, gräsklippning etc.

För att förhindra att träd i gräsytor skadas vid gräsklippning bör de planteras i yta med
marktäckande växter eller grus alternativt förses med trädskydd.

8.4.10.1

Mittremsa
Med mittremsa avses den del av väg som skiljer vägbanor med motriktad trafik från varandra.

Mittremsa kan utformas enligt exempel i Figur 8.11

Figur 8.11 Mittremsor på motorväg och flerfältsväg >VR80 i tätort.

8.4.10.2

Sidoremsa
Sidoremsa mellan vägbana och GCM-bana dimensioneras primärt för GCMtrafikanternas säkerhet, hälsa och trevnad. Sidoremsa är även ofta ett lämpligt
utrymme för snöupplag.
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För att minska störningar på omgivningen från trafikbuller kan bullerskydd anläggas i
sidoremsan.
Smal sidoremsa (<0,5 m) med kantstöd ger i tätort god standard vid VR50 och för
VR70 med låga fordonsflöden. För VR70 med större fordonsflöden än ÅDT 3000
behövs bredare sidoremsa, med eller utan kantstöd, och ibland även räcke för god
standard.

Figur 8.12 Bredd på sidoremsa utan räcke vid olika fordon- respektive GCMtrafikflöden vid VR70

8.4.11

Dimensionering för drift
Snöröjningsstrategier bör väljas enligt Figur 8.13.
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Figur 8.13 Strategier för snöröjning.
Strategi A kan användas i tätorter som normalt har milda vintrar med små
snömängder.
Strategi B kan användas i stor utsträckning över hela landet.
Val av snöröjningsstrategi på ny väg eller gata bör utredas redan på
projekteringsstadiet för att dimensionera sektionen rätt.
När valet av strategi är fritt bör följande beaktas:
·

Problem avseende tillgänglighet och orientering för cyklister och gående,
särskilt för personer med funktionsnedsättning och äldre pga. snövallar.

·

Olägenheter för olika trafikantkategorier och omgivning på grund av
smältande snövallar, främst under senvinter och stort vattenflöde på våren
över trafikeringsområdet med risk för bl.a. halka, vattenplaning och
nedsmutsning.

·

Drift- och underhållsbehov på skiljeremsor och sidoområden som används för
snömagasinering.

·

Reningskrav på smältvatten från ”gammal”, smutsig snö.

·

Behov att bredda väg eller gatuområdet för att magasinera snö.

·

Problem på grund av siktskymmande snövallar särskilt i anslutning till
korsningar, utfarter, passager, hållplatser m.m.
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Kostnader och miljöbelastning för borttransportering och tippning av snön bör
kalkyleras och vägas mot kostnader för anläggande samt drift och underhåll av
snömagasin.
Vid dimensionering av utrymmen för magasinering av snö inom eller utanför
trafikeringsområdet blir utrymmesbehovet beroende av vilken snöröjningsstandard
som valts.
Erforderliga breddutrymmen för snövallar bestäms ur Figur 8.14 för strategi A. För
strategi B beräknas vallbredden för kurvor med 0,10–0,20 m lägre snödjup än för
strategi A.

Figur 8.14 Erforderligt breddutrymme för snövallar, strategi A
Snözonskartan används när lokal snöstatistik saknas, Figur 8.15.
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Figur 8.15 Snözonsindelning

8.5

Banor för gående och cykeltrafik
Bana för gående och cykeltrafik kan utformas integrerad eller separerad från övriga
trafikanter och separerade mellan gående och cykel.
Exempel på gångytor kan vara gångvägar, gångbanor, ramper, trappor och
kommunikationsytor på lekplatser.
Exempel på öppna ytor kan vara torg och parkeringsplatser.

8.5.1

Gångbanor

8.5.1.1

Principutformning
När man väljer dimensionerande trafiksituation bör man se efter vilken trafikuppgift
gångytan har genom att lokalisera vilka målpunkter som finns inom gångavstånd.
Vändning med rollator eller rullstol kan ske på gåytor eller andra ytor som inte är
avsedda för andra trafikanter. Möbleringszonen kan vara en sådan yta. Lämpligt
avstånd mellan vändytor är en kvarterslängd, ca 50-80 meter.
Gångtrafikens kapacitetsbehov kan lättast fångas genom att se hur stort utrymme
gångtrafiken i samma storleksordning behöver på likartade platser.
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Kapaciteten på gångbanor är beroende på en rad faktorer, som väg- och gatumiljö,
gåendes förutsättningar, m.m. Här sätts gränsvärdet till 20 gående/minut/breddmeter
då det motsvarar det utrymme (4 kvm per gående) som krävs för att hålla en
gånghastighet på 1,4 m/s.

8.5.1.2

Detaljutformning
Förutsättning
Råden i detta avsnitt är kopplade till {Boverkets föreskrift ALM 2, BFS 2011:5}.
Breddanspråk
Ett samlat mått för de gåendes breddanspråk bör alltid underbyggas med en detaljerad
beräkning av anspråket.
I {Boverkets föreskrift ALM 2, BFS 2011:5} anges krav på minsta bredd på gångyta.
Fri bredd
En kort inskränkning av bredden kan vara 0,2 meter lång och rymma ett vägmärke
eller en belysningsstolpe.
Den kvarvarande bredden bör vara minst 1,4 meter förbi hindret. Då kan en gående
med ledarhund passera hindret.
Ytskikt
Kravet på jämn yta med god friktion kan uppnås genom att medvetet välja ytskikt med
jämn och bra friktion samt att ställa höga beständighetskrav på utförande och
grundläggning så att ytskikten består över den tid som gångytan beräknas finnas kvar.
Tvärfall
Tvärfallet ligger normalt inom 0,5 % till 2,0 %, tvärfallet behövs för att ta hand om
vattenavledning samt att rymma den noggrannhet som ytskiktet kan utförs med.
Om gångytan ligger väderskyddad, t.ex. i ett väderskydd, kan ytan vara helt vågrät.
Resulterande lutning
Längsfallet och tvärfallet ger tillsammans en resulterande lutning. För att begränsa den
resulterande lutningen, där längsfallet är stort, kan tvärfallet reduceras till 0,0 % på
kortare sträckor. Vattnet rinner ändå av ytan men över en längre sträcka.

8.5.2

Cykelbanor, GCM-banor
Följande tabell kan ge riktlinjer för förväntade cykelflöden utifrån tätorts storlek och
avstånd till centrumkärna.
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Tabell 8.6 Schabloner för cykling i tätort (ÅDT) pga folkmängd i tätort samt
avstånd från centrum
Qc, Avstånd centrum

8.5.2.1

Folkmängd,
större tätorten
(antal)

0-2 km
(antal)

2-4 km
(antal)

4-6 km
(antal)

10 000-30 000

250

175

75

30 000-60 000

500

350

150

60 000-90 000

800

560

240

90 000-120 000

1000

700

300

Separering av gående från cykeltrafik
Åtskillnad kan vara utformad med vägmarkering, skiljeremsa eller nivåskillnad.
Åtskillnad behöver vara både väl synlig (ljushetskontrast) och kännbar (med
teknikkäpp).
Åtskillnad med vägmarkering bör vara utförd med heldragen linje.
För att åtskillnad med vägmarkering bör vara tydlig för personer med synnedsättning
bör den vara kompletterad med något kännbart
I centrummiljö bör separering av gående från cykeltrafik i första hand vara utförd med
skiljeremsa. Åtskillnad med skiljeremsa kan exempelvis vara utformad med en eller
flera rader storgatsten, betongplattor el.dyl.
Skiljeremsa bör i första hand vara bred (exempelvis minst 3 rader storgatsten) som då
kan vara skålad (lättare kännbar).
En skålad skiljeremsa kan också fungera som ränna för avvattning, exempel se Figur
8.16. Observera att rullstol kan ha svårt att vända om den skålade ränndalen behöver
utnyttjas. Vid skålad skiljeremsa bör således gångdelen vara minst 2,0 m bred.

Figur 8.16 Exempel på åtskillnad mellan gående och cykeltrafik, som också
har funktionen av ränndal
Åtskillnad med nivåskillnad kan vara utformad med kantstöd som då bör vara ca 0,06
m högt.
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Kantstödshöjden 0,06 m är en avvägning mellan att cyklisternas pedaler inte ska riska
att slå i det och att det ska vara tillräckligt synligt. Nivåskillnad försvårar sopning samt
plogning av snö, innebär en viss ”snubbelrisk” för cyklister men gör åtskillnaden
tydlig.
Kantstöd bör kontrastera i ljushet.
Kantstöd bör vara väl belyst för att undvika olyckor.
Möjlighet för personer med rullstol att passera kantstöd bör vara anordnat på lämpliga
ställen.
På GCM-bana omedelbart intill körbana bör cykeldelen vara placerad närmare
körbanan än gångdelen.
Vändning med rollator eller rullstol kan ske på gåytor eller andra ytor som inte är
avsedda för andra trafikanter. Möbleringszonen kan vara en sådan yta. Lämpligt
avstånd mellan vändytor är en kvarterslängd, ca 50-80 meter.

8.5.2.2

Typsektioner

8.5.2.2.1

Bredd och indelning
Enkelriktad cykelbana bör vara minst 2,0 m bred för att möjliggöra omkörning mellan
cyklister, exklusive skyddsremsa och eventuellt tillägg för intilliggande förhöjd
gångbana.
Dubbelriktad cykelbana bör om möjligt vara minst 2,2 m bred, exklusive skyddsremsa
och eventuellt tillägg för intilliggande förhöjd gångbana.
Dubbelriktad cykelbana bör vid cykelflöden ≥ 4.000 cyklar/dygn (totalt i båda
riktningar) vara minst 3,0 m bred, exklusive skyddsremsa och eventuellt tillägg för
intilliggande förhöjd gångbana.
Dubbelriktad cykelbana bör vid cykelflöden ≥ 15.000 cyklar/dygn (totalt i båda
riktningar) vara minst 4,2 m bred, exklusive skyddsremsa och eventuellt tillägg för
intilliggande förhöjd gångbana.
Cykeltrafiken varierar mycket kraftigare under året än biltrafiken. Dimensionering bör
utgå från högtrafikperioderna. Som dimensionerande dygn bör användas
maxmånadsvardagsdygn, vanligtvis under tiden 15/5 – 15/6 eller 15/8 – 15/9.
På cykeldelen av Dubbelriktad cykelbana bör trafikriktningarna skiljas åt med
streckad mittlinje om cykeldelen är minst 2,5 m bred, se Figur 8.17.
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Figur 8.17 Exempel på delning av cykelbana med mittlinje
Gångyta av GCM-bana bör vara minst 1,8 m bred (enligt Krav 2020:029 VGU avsnitt
8.5.2.2.1). Undantag kan vara motiverat där alternativ bredare gångbana finns i
närheten.

8.5.2.2.2

Skyddsremsa för cykelbana/GCM-bana
Kravet på skyddsremsans yta innebär att inga uppstickande föremål som kan orsaka
omkullkörning får finnas.
Skyddsremsa bör vara hårdgjord på den sida av GCM-banan som vetter mot körbana
men kan på den sida som inte vetter åt körbana bestå av (jämn) gräsyta.
Skyddsremsa bör på den sida som vetter mot körbana markeras med avvikande
beläggning exempelvis gatsten eller betongplattor:
·

på enkelriktad cykelbana/cykeldel på gatuavsnitt där fordonsuppställning
förekommer, till skydd mot uppslängande bildörrar,

·

på dubbelriktad cykelbana/cykeldel.

Skyddsremsa för enkelriktad cykelbana/cykeldel, som gränsar till körbana där
fordonsuppställning normalt inte förekommer, behöver inte vara markerad med
avvikande beläggning utan kan ha samma beläggning som cykelbanan/cykeldelen.
Gränsen mellan cykelbana och skyddsremsa bör då vara markerad med vit linje.
Skyddsremsa som inte kräver hårdgjord yta kan vara beklädd med gräs, grus eller
dylikt.

8.5.2.2.3

Säkerhetszon för cykeltrafik
Säkerhetszon i sidoområde för cykeltrafik är avsedd att ge visst marginalutrymme då
cyklist väjer undan i en konfliktsituation eller av misstag avviker från sitt körspår, utan
att cyklisten ska behöva skadas.

8.5.2.3

Utformning vid gångpassage/övergångsställe
Cykeltrafikens passage förbi korsande övergångsställe/gångpassage kräver omtanke
för att minimera konflikter med gående. Val av lösning styrs av tillgängligt utrymme,
om cykelbana är enkelriktad eller dubbelriktad och om övergångsstället är
signalreglerat eller inte.
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Figur 8.18 Förslag på höjdsättning vid övergångsställe som passerar över
körbana med intilliggande nedsänkt cykelbana.

Figur 8.19 Övergångsställe, ej signalreglerat övergångsställe – enkelriktad
cykelbana – angöring längs kantstenen medger utbyggd klack.
Om det finns utrymme bör ett öra byggas ut vid övergångsstället. Det förbättrar sikten
mellan gående och biltrafik, kortar konflikttiden och dämpar hastigheten hos bilförare.
I första hand bör den dubbelriktade cykelbanan dras förbi signalregleringen.
Väntutrymmet för gående bör vara minst 1,7 m men helst mer än 2,0 m.
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Figur 8.20 Övergångsställe signalreglerat övergångsställe – dubbelriktad
cykelbana utanför signal – ingen angöring längs kantstenen.

8.5.2.4

Utformning vid kollektivtrafikhållplats
Vid lågt antal bussresenärer dras cykelbanan bakom hållplatsen med så stor radie som
möjligt.
Kort räcke (5,0 -7,0 meter på ömse sidor om väderskyddet) hindrar gående att
skymmas av väderskyddet när de skall korsa cykelbanan.

Figur 8.21 Cykelbana vid busshållplats.
Vid stort antal resenärer krävs tydligare hänvisning för cyklister och gående.
Övergångsställen markeras framför och bakom hållplatsen där räcket börjar respektive
slutar. Räcket görs relativt långt för att efterlikna den naturliga sträckningen av
promenadstråken.

Figur 8.22. Cykelbana med övergångsställen vid busshållplats.
Om det saknas utrymme att dra cykelbanan bakom väderskyddet och antalet cyklister
och bussresenärer är litet kan cykelbanan placeras mellan väderskydd och körbana. En
plattsatt yta markerar hållplatsen. Viktigt med god sikt för cyklisterna. Alternativ
lösning bör sökas i första hand, t ex timglashållplats.
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Figur 8.23 Busshållplats vid trångt läge och få resenärer/cyklister.

8.5.2.5

Utformning vid planskild GCM-korsning
Förutsättning:
Planskild GCM-passage i detta avsnitt avser passage som löper under andra
väganläggningar.
Vid korsande planskild GCM-passage bör GCM-bana läggas omedelbart intill
körbanan, d.v.s. ovanpå bron enligt princip i Figur 8.24 för att GCM-banans
profilstandard inte ska bli väsentligt sämre än körbanans.

Figur 8.24 Exempel på förläggning av GCM-bana på bro

8.5.3

Anläggningsdetaljer beträffande gångytor, gångbanor,
cykelbanor och friliggande GCM-vägar
Beläggningsmaterial
Vid val av beläggningsmaterial bör hänsyn tas till:
·

barn, äldre och personer med funktionsnedsättning,

·

gatans karaktär,

·

beständighet,

·

drift och underhåll.

Val av beläggningsmaterial bör göras så att de stödjer den arkitektoniska
gestaltningen.
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En blandning av olika material och färger kan ge ett oroligt intryck, men kan, om det
görs på rätt sätt, vara ett sätt att markera olika zoner. Det är en fördel om struktur och
ljushet kan varieras så att hinder lättare uppmärksammas och orienteringen
underlättas.
Vid gestaltning av gaturummet bör hänsyn till alla trafikantgrupper finnas med redan
från början, så att inte ledning för synsvaga kommer till efteråt och förstör helheten i
gestaltningen utan istället blir en del av den.
På gångytor är lämpliga material exempelvis asfalt, betongplattor och släta stenhällar
med god friktion. Natursten blir ofta hal vid regn.
I känsliga parkmiljöer kan beläggningen vara grus som tätas med exempelvis stenmjöl
och vattnas för att bli hårt. I grusytor kan fasta gångytor iordningställas genom
ytbehandling.
Gatsten har visuella kvaliteter och en ojämn yta som kan vara lämplig att använda när
man vill skilja trafikantgrupper eller väcka uppmärksamhet.
Gatsten är inte lämpligt som ytskikt på gångyta. Gatsten ger inte en tillräckligt slät yta
även om den slipas eftersom skarvarna kvarstår och förhindrar hjul på rollatorer och
rullstolar att rulla lätt.
Åtskillnad mellan gående och cykeltrafik bör i centrummiljö förstärkas genom skilda
material vad gäller såväl färg som struktur, exempelvis asfalt på cykelbana och plattor
på gångbana/gångyta. Beläggningar med samma struktur men olika färg, exempelvis
svarta plattor på cykelbana och grå plattor på gångbana/gångyta, bör undvikas.
Skillnaden mellan plattor av olika färg blir inte tillräcklig. Svarta plattor antar en mer
grå nyans efter första vinterns nedsmutsning, då ytans porer fylls med finkornigt
material som minskar svärtan.
På friliggande GCM-väg kan beläggningen exempelvis vara asfalt. Asfalt uppfyller
kraven på jämnhet och fasthet och är också möjlig att måla linjer och symboler på.
Brunnar
Rännstensbrunn bör inte vara placerad i gångbana, cykelbana eller cykelfält annat än
omedelbart intill kantstöd.
Rännstensbrunn i körbana bör inte vara placerad i övergångsställe eller
cykelpassager/-överfart, men gärna omedelbart uppströms.
Brunnsgaller i körbana, cykelbana och GCM-bana bör inte ha större springor än 0,01
m för att inte cykelhjul, rullstolshjul, kryckor, klackar etc. ska fastna i gallret. Springor
bör vara vinklade i förhållande till cykeltrafikens färdriktning.
Rännstensbrunn i körbana bör inte placeras indragen i ficka i gångbanekanten.
Ränndalar
Dagvatten från stuprör på byggnad bör helst tas om hand genom att stupröret förs
direkt ner i mark och där ansluts till kommunens ledningsnät. Dagvatten från byggnad
som släpps ut på gångbana kommer via ränndal att nå rännstensbrunn i körbana och
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därmed belasta kommunens ledningsnät för dagvatten. Det finns således inget att
vinna på att inte ta hand om dagvattnet direkt vid fasad.
Öppen ränndal bör undvikas på gångbana för att inte utgöra hinder för gående med
rullator, rullstolsburna med flera. På cykelbana bör öppen ränndal undvikas helt.
Om öppen ränndal ändå används kan den på gångbana göras flack, se Figur 8.25.
Flack ränndal bör inte användas på cykelbana eftersom hjulen når längre ner i en
sådan än i en traditionell smal ränndal.

Figur 8.25 Flack ränndal

Med hänsyn till gående respektive cyklister bör ränndal vara täckt eller försedd med
galler, se Figur 8.26 Täckt ränndal kan dock ge större driftkostnad om den sätts igen
av löv m.m.

Figur 8.26 Täckt ränndal, princip

8.5.4

Utformning med avseende på drift
Snöröjningsstrategier att välja på visas i Figur 8.27.
A: Snön plogas till vallar som får ligga kvar tills
de smälter.
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B: Snön plogas till vallar som regelmässigt körs
bort inom några dagar efter varje snöfall.

Figur 8.27 Strategier för snöröjning
Strategi A kan användas i tätorter som normalt har milda vintrar med små
snömängder.
Strategi B används i stor utsträckning över hela landet.
Val av snöröjningsstrategi på ny bana för GCM-trafik bör utredas redan på
projekteringsstadiet för att dimensionera sektionen rätt.
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När valet av strategi är fritt bör man tänka på följande:
·

Problem avseende tillgänglighet och orientering för cyklister och gående,
särskilt för personer med funktionsnedsättning och äldre pga. snövallar.

·

Olägenheter för olika trafikantkategorier och omgivning på grund av
smältande snövallar, främst under senvinter och stort vattenflöde på våren
över trafikeringsområdet med risk för bl.a. halka, vattenplaning och
nedsmutsning.

·

Drift- och underhållsbehov på skiljeremsor och sidoområden som används för
snömagasinering.

·

Reningskrav på smältvatten från ”gammal”, smutsig snö.

·

Behov att bredda väg eller gatuområdet för att magasinera snö.

·

Problem på grund av siktskymmande snövallar särskilt i anslutning till
korsningar, utfarter, passager, hållplatser m.m.

Kostnader och miljöbelastning för borttransportering och tippning av snön kalkyleras
och vägs mot anläggande samt drift och underhåll av snömagasin.
Vid dimensionering av utrymmen för magasinering av snö inom eller utanför
trafikeringsområdet blir utrymmesbehovet beroende av vilken snöröjningsstandard
som valts.
Erforderliga breddutrymmen för snövallar bestäms ur Figur 8.28 för strategi A. För
strategi B beräknas vallbredden för kurvor med 0,10–0,20 m lägre snödjup än för
strategi A.

Figur 8.28 Erforderligt breddutrymme för snövallar, strategi A
Snözonskartan används när lokal snöstatistik saknas, Figur 8.29.
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Figur 8.29 Snözonsindelning

8.5.4.1

GCM-bana

8.5.4.2

Friliggande GCM-vägar

8.6

Gaturummets gestaltning och möblering

8.6.1

Karaktär och gestaltning
Med karaktär avses befintliga egenskaper som kännetecknar stadsrummet, till exempel
geografiska förutsättningar, historia, bebyggelse, struktur, utformning och stadsliv.
Lokalisering av gatuutrustning till en möbleringszon är särskilt viktig för synskadade
som behöver en zon fri från hindrande föremål för att inte tappa orienteringen.
Samordning av gatuutrustning kan också innebära att antalet element minimeras t.ex.
genom att vägmärken placeras på belysningsstolpar.
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8.6.2

Hänsyn till natur- och kulturmiljöer

8.6.3

Gatuträd och annan vegetation
Växtbäddars uppbyggnad och jordvolym väljs utifrån respektive arts behov. Större
jordvolymer ger bättre växtförutsättningar. Sammanhängande växtbäddar ger bättre
överlevnadsmöjligheter för växterna än enskilda planteringsgropar för varje växt.
Vegetation kan ha en god inverkan på luftkvaliteten, genom att verka som barriär
mellan trafik och människor. Dock kan växlighet ge motsatt effekt i trånga utrymmen
genom att kapsla in luftföroreningar och bör således inte anläggas i slutna gaturum
eller i täta stadsmiljöer med redan känd eller misstänkt luftproblematik.
För att få plats med träd i gaturummet bör de tas med i planeringen från början. Alla
gaturum lämpar sig inte för trädplanteringar. Finns inte plats att ge träden goda
förutsättningar för att växa är det bättre att avstå från träd och i stället arbeta med
annan vegetation, material, belysning och övrig utrustning.
Arter bör väljas med utgångspunkt från gaturummets mått och skala, med hänsyn till
regionala särdrag. Vid val bör även hänsyn tas till proveniens, skötsel och underhåll.
Träd bör inte placeras för nära fasad eller kantstöd. I smala gaturum bör smalkroniga
träd användas. Träd bär inte planteras närmare fasad än 7,0 m (5,5 m om man räknar
med återkommande beskärningar). Smalkroniga träd bör inte placeras närmare fasad
än 4,0 m (3,0 m om man räknar med återkommande beskärningar).
Träd bör placeras på ett sådant avstånd från kantstöd att snöupplag får plats. På gator
som saltas bör inte träd placeras närmare kantstöd än 2,0 m. Övrig möblering som t.ex.
belysningsstolpar inordnas i samma zon som träden.
För tekniskt utförande används {Mark AMA}, {Växtbäddar i Stockholms stad, en
Handbok 2009-02-23} samt {Träd i stadsmiljö - goda exempel för fler och friskare
träd i våra tätorter, Kommunförbundet, januari 2003}.

8.6.4

Orienterbarhet
Särskilt viktiga grupper som hänsyn tas till i val av lösningar är barn och personer med
orienteringssvårigheter.
I korsningspunkter är riktningsgivning särskilt viktig för personer med
orienteringssvårigheter. Det finns olika sätt att anordna stöd till riktningsgivning, till
exempel
·

vinkelrät kantsten mot gångriktning,

·

riktningsvisare, pil och/eller taktil karta på pollare, vägmärkesstolpe eller
signalstolpe,

·

räcke i gångbanan, parallellt med gångriktningen över gatan. Ett rätt utfört
räcke kan även fungera som vilostöd. Räcke kan också anordnas i mittrefug,
vilket är särskilt viktigt om gångriktningen förändras, exempelvis i en
trekantsrefug.
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8.6.5

Ledstråk, naturliga eller konstgjorda
Ledstråk består av flera sammanhängande element, olika ytor eller
orienteringspunkter. Dessa är sammankopplade till ett nät. Flera ytor eller
orienteringspunkter bildar ett sammanhängande ledstråk. Dessa ytor eller
orienteringspunkter ger information om ledning, varning eller val.
Ledstråk behöver vara utformade på ett logiskt och konsekvent sätt så att de stödjer
hur personer med synnedsättning lär sig att orientera sig. Det underlättar t.ex. om inte
ledstråket ändrar typ, t.ex. växlar mellan naturliga och konstgjorda och tillbaka igen på
korta sträckor.
Ledytor behöver vara utformade så att de kan följas taktilt med teknikkäpp. Det
innebär t.ex. att strukturen är framträdande och att konstgjorda ledstråks förändringar
inte görs småskaligt.
Platser där det uppstår glapp i ledningen med naturliga ledytor kan exempelvis vara
vid indragna fasader, korsande gångvägar eller vid andra öppna ytor.
Naturliga ledytor består av de element som miljön skapas av samt element som kan
infogas i den på ett naturligt sätt. Exempel på naturliga ledytor, element i miljön, är
fasad, upphöjd eller nedsänkt kant, plantering, mur, samt olika ytbeläggningar som
gräs mot asfalt, grus mot plattor med mera. Naturliga ledytors taktila skillnader skapas
framför allt genom ytstrukturer eller nivåskillnader.
Kontrast mot omgivningen kan exempelvis åstadkommas genom att material med
avvikande struktur och ljushet fälls in i markbeläggningen, t.ex. tydligt kännbara
plattor i asfaltsytor. Smågatsten mot asfalt ger inte tillräcklig taktil kontrast för att vara
godtagbar naturlig ledyta.
För att uppfylla kravet om beständighet vid val av beläggningsmaterial är det viktigt
att tänka på hur ljushetsvärdet påverkas av väta och slitage.
En naturlig avgränsning är utformad på ett sådant sätt att den är upptäckbar med käpp.
Exempelvis kan det vara en längsgående tvärslå högst 300 mm över marken på ett
räcke. Det kan också vara en upptäckbar sittbänk placerad under en trappa som hindrar
gående att slå huvudet i trappan. Ytterligare ett exempel på lösning är att gående leds
förbi hindret med ett kantstöd, se Figur 8.30. gående att slå huvudet i trappan.
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Figur 8.30 Exempel på ett hinder där gående leds förbi med ett kantstöd.

8.6.5.1

Konstgjorda ledytor

8.6.5.2

Konstgjorda varningsytor
Förutsättning
Råd i detta avsnitt är kopplade till krav under Gemensamma krav 6.4
Trafiksäkerhet.
Varningsytor kan användas där en varning är lämplig även vid andra platser än där
gångstråk avbryts av en köryta.
Större nivåskillnader, t.ex. på torgytor, som är orimliga att bygga bort kan märkas ut
med varningsmarkering.
Skurna kupoler gör att teknikkäppen hakar tag i ytan och ger en distinkt känsla i
handen och därmed blir lättar att upptäcka.
Skurna kupoler gör att den taktila informationen som varningsytan ger via käppen
skiljer sig från de signaler som en sinusyta ger till handen via käppen.

8.6.5.3

Konstgjorda valytor

8.6.5.4

Omgivande ytor
Eftersom möjligheten att upptäcka ledytan med käpp beror av taktil kontrastverkan
mellan ytor så behöver de omgivande ytorna till konstgjorda ledytor alltid vara släta.
Upptäckbarheten kan även påverkas av exempelvis om det finns brunnslock i och
direkt bredvid ledstråket.
Eftersom varningsytor främst används i korsningspunkter behöver den släta ytan
anpassas till korsningens utformning. Därför kan det vara svårt att alltid åstadkomma
en slät yta på 0,60 m bredvid varningsytan.
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8.6.6

Möblering

8.6.6.1

Möblerinszon
Möblering av gaturummet bör ske i möbleringszon tydligt avskild från gångbana och
cykelbana med exempelvis avvikande beläggning.
Möbleringszonens uppgift är att ge plats för gatuutrustning som inte är lämplig att
placera i andra ytor där den skulle utgöra ett hinder.
Lokalisering av gatuutrustning till en möbleringszon är särskilt viktig för synskadade
som behöver en zon fri från hindrande föremål för att inte tappa orienteringen.
Möbleringszon kan ha olika bredd beroende på gatans karaktär och vad som behöver
placeras där, exempel se Figur 8.31.

* Måttet 1,2 m avser smal stolpe (diameter 60 mm). Vid kraftigare stolpe ökas måttet i
motsvarande grad.

Figur 8.31 Möbleringszon, exempel.
Vid stor tillgänglig bredd kan möbleringszon med exempelvis trädrad läggas mellan
gångbana och cykelbana vilket ger god åtskillnad mellan gående och cykeltrafik.

8.6.6.2

Belysning

8.6.6.3

Placering av träd, belysning, stolpar för vägmärken m.m.
Träd bör inte stå för nära vare sig fasader eller kantstöd. Ett vanligt träd bör om
möjligt inte placeras närmare fasad än 7,0 m (5,5 m om man räknar med
återkommande beskärning). I smala gaturum används smalkroniga träd.
Smalkroniga träd bör inte stå närmare fasad än 4,0 m då fasaden har fönster till
bostäder eller arbetslokaler. Man bör då också räkna med återkommande beskärning
för att säkra rimligt ljusinfall genom fönstren.
Träd bör placeras på ett sådant avstånd från kantstöd att snöupplag får plats.
På gata som saltas bör träd inte stå närmare kantstöd än 2,0 m. Övrig möblering som
t.ex. belysningsstolpe inordnas i samma zon som träd.
Belysningsstolpar bör stå på samma linje så långt det är möjligt.
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Vid trädrad bör det inbördes avståndet mellan belysningsstolpar anpassas till det
inbördes avståndet mellan träden och belysningsstolpar placeras mitt emellan träden,
se exempel Figur 8.32.

Figur 8.32 Exempel på samordnad placering i längsled av belysningsstolpar
och träd
Träd och belysningsstolpar på samma sida av gata/GCM-väg bör helst vara placerade i
samma linje. Armaturer bör då sitta på arm för att nå utanför trädkronors skuggverkan.
Belysningsarmatur kan också monteras på linspänn för att helt undvika trädkronors
skuggverkan.
Vägmärke bör i första hand placeras på befintlig stolpe, exempelvis belysningsstolpe.
Belysningsstolpe måste i så fall vara testad som bärare av vägmärke.
Vid behov av att placera stolpe så nära fasad som möjligt bör prövas som alternativ att
fästa vägmärke, armatur eller dylikt direkt på fasaden.
Vid övergångsställe intill cykelbana, där vägmärke ”Övergångsställe” bör vara
placerat nära körbanekant, kan utrymme för stolpe skapas genom utbyggnad av klack
eller med annan förändring av linjeföringen, se exempel Figur 8.33.

Figur 8.33 Exempel på anpassning av utformning så att stolpe för vägmärke
Övergångsställe inte behöver ställas i cykelbana.
Vid placering av träd intill spårväg behövs ett stort avstånd till bana och
kontaktledning på grund av risk för rotinväxt i spårområde, lövhalka, bladlusdagg,
beläggning som lägger sig på isolatorerna (elfara) m.m.

8.6.6.4

Uteserveringar
Vid uteservering behövs en fast avgränsning för att en person med synnedsättning som
använder käpp ska ges möjlighet att upptäcka hindret. En kant eller tvärslå parallellt
längs med marken gör så att en person kan upptäcka hindret med käppen i tid. Om
tvärslån försetts med horisonella ribbor som sträcker sig längre ner än tvärslån fastnar
teknikkäppen i dessa och försvårar gåendet.
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8.6.6.5

Varningsmarkering av möbler, nivåskillnader och hinder
För exempel på avgränsning som varningsmarkering, se avsnitt 8.6.56 Ledstråk,
naturliga eller konstgjorda.

8.6.7

Trappa, ramp och hiss
När ramp anordnas som alternativ väg bör lutning på ramp samt antal vilplan anpassas
så att inte onödigt långa omvägar skapas mellan målpunkter.

8.6.7.1

Ramp
För personer med rullator eller rullstol är vilplan viktiga för att hastigheten nerför
rampen inte ska bli för stor.
För personer med nedsatt rörelseförmåga kan det vara svårt att använda fler än två
ramper efter varandra. Där fler ramper efter varandra krävs bör åtgärder vidtas.
Exempel på åtgärder är bänkar och längre vilplan.
Om avåkningsskydd (kantstöd) saknas bör ramp förses med ett räcke 0,1-0,3 m över
mark då risk annars finns att synskadade kan gå in i räcket, eller inte känna kanten.
Vilplan bör förses med bänk, som placeras så att den inte utgör ett hinder.

8.6.7.2

Trappa
Antalet steg mellan vilplan bör vara högst 8, så att trappan inte blir för lång.
För att en trappa ska vara bekväm att gå så behöver förhållandena mellan plansteg och
sättsteg följa trappformeln. Förklaring till sättsteg och plansteg anges i Figur 8.34.

Figur 8.34 Lämpligt stegutförande mellan sättsteg och plansteg
Gångriktningen i trappan är bra att bryta, så att varje trapplopp är tydligt.
Gångriktningen bryts effektivt genom att den parallellförskjuts.
Trapporna bör vara slutna (inte genomsiktliga) så att ledarhundar inte kan se igenom
trappan och oroas av rörelse och annat under denna. Därför används sättsteg.
Trappsteg med nos medför risk för att häkta tag och snava och bör därför undvikas.
Trappbredden bör vara minst 1,5 m, observera att detta skiljer sig från måttkrav i
stationsmiljö, En trappa som är bredare än 2,5 m bör delas med en handledare i mitten.
Vilplan bör förses med bänk, som placeras så att den inte utgör ett hinder.
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8.6.7.3

Varningsmarkering i trappa
Kontrastmarkering på trappor utomhus görs med fördel med prickar.
Kontrastmarkering med ett 50 mm brett streck kan utomhus förväxlas med skuggor
om de inte görs i vitt.
Kontrastmarkering av trappor bör göras på ett konsekvent sätt inom ett område.

8.6.7.4

Ledstång i trappa och ramp
Ledstång utformas ergonomiskt så att den är lätt att greppa om. Det innebär att
ledstångens detaljutformning gör det lätt att greppa och hålla om stången. En platt
ledstång är exempel på en dåligt utformad ledstång då den inte blir lätt att greppa om.
Ledstångsutformning kan göras enligt Figur 8.35.

Figur 8.35 Exempel på ledstångsutformning

8.6.7.5

Hiss
Ytterligare krav på hissar som är avsedda för transport av personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
hissar och vissa andra motordrivna anordningar, {BFS 2011:12} med ändringar, bilaga
5:1, avsnitten 1.2 och 1.6.1.
I {SS-EN 81-70} finns även exempel på lämpliga manöver- och signalorgan.

8.6.8

Bänk/vilplats
Sittplatser bör finnas på torg, vid hållplatser, på perronger, vid trappor och med jämna
mellanrum längs gångvägar och i parker.
Bänkars utformning stödjer med fördel rörelsen upp från sittande. En fri yta under
sittytan är viktig för att kunna placera benen under bänken då en person reser sig.
Tillgängliga sittplatser bör därför ha en framkant som skjuter ut minst 100 mm i
jämförelse med begränsningen vid marken. Möjligheten att resa sig begränsas om
sittplatsen har en rak vertikal framsida.
Vilplatser kan vid knappa utrymmen ordnas med ett sittstöd i form av en sittbräda eller
annat lämpligt stöd.
En ledstång har en dubbel funktion, den ger stöd då en person går i en lutning, men
ger också stöd att stå och vila en stund.
Där lutningskrav är omöjliga att följa på grund av topografins förutsättningar bör bänk
eller viloplats finnas.

8.7

Detaljutformning av hastighetssäkring
Tänk på att:
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·
·
·
·

Sidoförskjutningar och avsmalnande passage av olika slag kan innebära
problem för lastbilar utrustade för vinterväghållning.
extraresurser kan bli nödvändiga för att kunna snöröja i och vid trånga
hastighetssäkrande hinder,
utformning med gupp kan orsaka ansamling av snö som skakar loss från
fordon och kan leda till extra insatser med snöbortforsling,
kantstöd i trånga passager är utsatta för påkörning. Risken är stor att,
framförallt kantstöd av betong, plogas sönder.

Anordningar som används för att utmärka farthinder utformas så att de enkelt kan
bytas ut efter påkörning.

8.7.1

Hastighetssäkrande åtgärder – allmänt
·

Hastighetssäkring kan användas för att dels dämpa hastigheten vid övergång
till en lägre hastighetsnivå, t.ex. vid övergång från landsbygds- till tätortsmiljö
eller från huvudnät till lokalnät för biltrafik, dels säkra hastigheten till en viss
nivå på enstaka platser eller för att begränsa länklängden till gatans funktion
och tillåtna hastighetsgräns.

·

Hastighetssäkring görs gärna vid korsningar där riskerna ofta är större än på
sträcka. Två huvudtyper är vanliga; cirkulationsplats och upphöjd körbaneeller GCM-korsning. På gator med busstrafik bör åtgärder för
hastighetssäkring om möjligt läggas i anslutning till busshållplats för att dels
öka trafiksäkerheten där, dels minska påfrestningar av stötar för bussförare
och passagerare.

·

Åtgärder som påverkar rumsuppfattningen, som t.ex. smal körbana,
planteringar och utrustning i gaturummet samt skilda ytmaterial för olika
funktioner är positiva från upplevelsesynpunkt och kan bidra till lägre
hastighet.

·

Gupp ger oftast effektivare hastighetssäkring än sidoförskjutningar och
avsmalningar men medför vissa problem för kollektivtrafik,
utryckningsfordon och färdtjänst.

·

När avsmalningar utformas för att rymma lastbilar och bussar med rimlig
framkomlighet blir utrymmet för stort för att i tillräcklig grad påverka
personbilsförarnas val av hastighet. Detta kan dock uppnås genom att vanliga
asfalterade körytor utformas så att personbilar får önskvärt körspår och
erforderliga ytor för stora fordon skapas genom överkörningsbara ytor.

Fartdämpande åtgärder i form av portar, gupp, sidoförskjutningar och asymmetriska
avsmalningar kan få negativa konsekvenser för upplevelsen av gaturummet eftersom
rummets symmetriska uppbyggnad störs.

8.7.2

Portar
Förutsättning
Råd i detta avsnitt är kopplade till krav under Gemensamma krav 6.4
Trafiksäkerhet.
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En port kan utformas för att ge hastighetssäkring genom fysisk åtgärd och/eller visuell
påverkan med hjälp av t.ex. planteringar, skiftande beläggning, portaler, belysning
etc., se Figur 8.36 och Figur 8.37.
Port med fysisk åtgärd kan utformas som förskjutning, förträngning, cirkulationsplats
eller gupp.
Träd utgör fast hinder. Där hastigheten är 60 km/h eller högre bör de därför placeras
eller skyddas så att de inte kan påköras.

Figur 8.36 Perspektiv: Exempel på port vid övergång från landsbygd till tätort.

Figur 8.37 Plan: Exempel på port vid övergång från landsbygd till tätort.
Träden måste ges möjlighet att utveckla rotsystem, vid placering nära vägen innebär
det normalt att skelettjord behöver användas.
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Figur 8.38 Exempel på enkelsidig sidoförskjutning med förlängd mittrefug.
Figur 8.38 visar exempel på enkelsidig sidoförskjutning med förlängd mittrefug, för
att minska risken för körning på fel sida om mittrefugen. Vid behov kan del av
mittrefug göras överkörningsbar.
Ett exempel på en hastighetssäkrande portutformning är en symmetrisk eller ickesymmetrisk åtgärd av cirkulationsplatstyp utan anslutande sekundärvägsben. Även en
vanlig cirkulationsplats kan verka som port, om anslutande väg finns. Porten kan
också ges en trapetsoid form, se Figur 8.39. Hastighetssäkringen åstadkoms som i en
cirkulationsplats genom att anpassa största radier R1, R2 och R3 för genaste
personbilskörspår med bredd ca 2,0 m.
Grundprincipen är som i cirkulationsplats att R1≤ R2≤ R3. R3<30,0 m ger hastigheter
kring 30 km/h och R3<60,0 m 40 km/h, R3< 90,0 m 50 km/h och R3< 140,0 m 60
km/h. Värdena förutsätter att skevningen är obetydlig.
GCM-trafik bör i anslutning till porten, p.g.a. klämrisk, vara separerad med egna
banor avskilda med skiljeremsa från körbanan.

Tätortssida

Landsbygdssida
Figur 8.39 Exempel på utformning av port med refug

8.7.2.1

Sidoförskjutning
Sidoförskjutning kan utformas med eller utan avsmalning.
Sidoförskjutningar kan bli en naturlig del av stadsbilden om de kombineras med en
vanlig gatuföreteelse som en möbleringszon. Möbleringszonen kan rymma parkering,
träd, eller andra gatumöbler.
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Förskjutningsklackar bör utformas med hörn som är mjukt avrundade med små radier,
ca 5 m, dock inte mindre för att underlätta drift och underhåll av anläggningen samt
trafikering.

8.7.2.1.1

Sidoförskjutning med avsmalning
Möjlig utformningshastighet och DTS i förskjutning med avsmalning bestäms av:
·

infartsbredd, b

·

öppning, a

·

längd, l.

Figur 8.40 Förskjutning med avsmalning: infartsbredd b, öppning a,
förskjutningslängder l. Sidohindren bör placeras först höger och sedan vänster
i körriktningen
Möjliga hastigheter för personbilar kan kontrolleras genom att lägga in körspår och
kontrollera radierna R1, R2 och R3 enligt samma princip som beskrivs för portar.
Utformning enligt Tabell 8. för kolumnerna LBn respektive P ger
utformningshastighet ca 5 km/h för respektive fordonstyp. Utformning för LBn tillåter
lastbilar utan släpvagn och bussar att passera med mycket låg hastighet (0-5 km/h)
men medger en betydligt högre utformningshastighet för personbil. Lastbilar med
påhängsvagn, boggibussar m.m. klarar inte utformningen.
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Tabell 8.7 Utformningshastighet Vu< 5 km/h för LBn respektive P: infartsbredd
b, förskjutningslängd l och öppning

8.7.2.1.2

Infartsbredd b

2,75 m

3,00 m

3,25 m

3,50 m

3,75 m

4,0 m

Typfordon

LBn P

LBn P

LBn P

LBn P

LBn P

LBn P

Öppning a

l (m)

l (m)

l (m)

l (m)

l (m)

l (m)

-1,0 m

19 7

15

6

12

5

11

5

9

4

8

4

-0,5 m

18 6

14

5

11

5

10

5

9

5

7

4

0,0 m

16 5

12

5

9

5

9

4

8

4

6

4

0,5 m

15 4

11

4

8

4

8

4

7

4

6

3

1,0 m

13 3

10

3

7

3

7

3

6

3

5

3

1,5 m

10 2

8

2

6

2

6

2

5

2

4

2

2,0 m

9

7

0

5

0

4

0

2

0

3

0¤

0

Sidoförskjutning utan avsmalning
Områdesbehovet för en förskjutning utan avsmalning kan beskrivas enligt Figur 8.41
där:
·

b är körfältsbredd

·

a är öppning

·

l är förskjutningssträckans längd

·

k är förskjutningen.

Figur 8.41 Förskjutning utan avsmalning: körfältsbredd b, öppning a,
förskjutningslängder l och k
Utformningsmått för typfordon P vid olika utformningshastigheter ges i Tabell 8. och
för typfordon LBn/Lps i Tabell 8. .
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Tabell 8.8 Utformning av förskjutning utan avsmalning vid olika
utformningshastigheter för typfordon P
Utformningshastighet

30 km/h

40 km/h

Minsta körfältsbredd, b

2,75 m

3,00 m

Öppning, a

l (m)

l (m)

-1,0

10,0

12,0

-0,5

8,5

10,5

0,0

7,0

9,0

0,5

6,0

8,0

1,0

5,0

2,0

Tabell 8.9 Utformning av förskjutning utan avsmalning vid olika
utformningshastigheter för typfordon LBn/Lps
Utformningshastighet

30 km/h

40 km/h

Minsta körfältsbredd, b

3,00 m

3,50 m

Öppning a

l (m)

-1,0

25

3

31

3

-0,5

24

3

29

3

0,0

23

3

26

3

0,5

19

3

23

2

1,0

18

3

21

2

1,5

14

2

17

1

2,0

11

2

14

0

k (m)

l (m)

k (m)

I utformning enligt Tabell 8. kan långa fordon framföras med låg hastighet.
Utformning för långa fordon innebär att personbilar kan passera med högre hastigheter
än LBn.
För att förstärka det visuella intrycket kan den hastighetssäkrande åtgärden i vissa fall
förstärkas med hjälp av sidohinder, t.ex. buskar eller mindre träd.
Bredden b svarar till de angivna l- och k-värdena med ett nödvändigt minimum, minst
10,0 meter efter förskjutningen, dvs. bredden b bör bevaras minst 10,0 m efter
förskjutningen för att erhålla den beräknade hastighetssäkringen. Bredden genom
förskjutning utförs med samma bredd som körfältsbredden.
Hastighetssäkring för både personbil P och lastbil LBn/Lps kan erhållas genom att
kombinera utformningsmåtten i Tabell 8. och Tabell 8.. Först dimensioneras
förskjutningen för LBn/Lps, sedan görs motsvarande dimensionering för P. Den yta,
merutrymmet, som skiljer P och LBn/Lps beläggs med ett avvikande material eller
beläggningstyp, se Figur 8.42.
Cykeltrafik, motorredskap m.m. kan medföra att bredare kanaler erfordras. Den
bredare kanalen kan med fördel göras med ett ojämnare ytskikt. Det dämpar
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personbilarnas hastighet med 2-3 km/h , ungefär lika mycket som breddökningen ökar
hastigheten, ett nollsummespel med andra ord. Dessa ytor kan då t.ex. utföras i
avvikande ytmaterial för att om möjligt medverka till den fysiska hastighetssäkringen.

Figur 8.42 Kombination av mittrefug och sidohinder

8.7.2.2

Avsmalning av körbanebredden
Avsmalning bör vara kombinerad med ytterligare en hastighetssäkrande åtgärd, t.ex.
gupp eller sidoförskjutning för att ge tillräckligt hastighetssäkrande effekt. Då
avsmalningen kombinerats med gupp har den effekt såväl vid enkelriktad som vid
dubbelriktad trafik.
Tabell 8.10 Breddbehov mellan kantstöd vid referenshastighet VR30 och
VR50 med utrymmesklass A, B och C för olika dimensionerande
trafiksituationer - DTS; möte lastbil/buss med cykel =(L+C), personbil med
personbil =(P+P), lastbil med personbil =(L+P) och lastbil med lastbil =(L+L)
DTS (L+C)

DTS (P+P)

DTS (L+P)

DTS (L+L)

VR+utr.
klass

B (m)

VR+utr.
klass

B (m)

VR+utr.
Klass

B (m)

VR+utr.
klass

B (m)

30C

3,85

30C

4,15

30C

4,95

30C

5,8

30B

3,95

30B

4,15

30B

4,95

30B

5,9

30A

4,35

30A

4,35

30A

5,15

30A

6,3

40C

3,85

40C

4,15

40C

4,95

40B

4,20

40B

4,35

40B

5,30

40A

4,60

40A

4,75

40A

5,55

¤
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8.7.2.3

Enfältig körbana
Hastighetssäkrande åtgärd i form av smal, enfältig, dubbelriktad körbana innebär
nedsatt kapacitet. Följande tumregler kan vara användbara:
·

vid VR30 och Dh< 300 fordon/h kan körbanan avsmalnas till ett körfält för de
båda körriktningarna utan större framkomlighetsproblem, se Tabell 8.11.

Tabell 8.11 Maximal längd mellan mötesfickor på enfältig gata med trafik i
båda riktningarna
Förväntad
Hastighet

Trafikmängd Dh
100 f/h

200 f/h

300 f/h

30 km/h

300 m

150 m

100 m

10-20 km/h

100 m

50 m

30 m

·

8.7.2.4

vid VR >30 och vid Dh större än 300 fordon/h bör det vara samma antal
körfält i avsmalningen som på den fria sträckan.

Enkel- eller dubbelsidig avsmalning
Avsmalningar väljs för att reducera hastigheten i en eller båda färdriktningarna.
En enkelsidig avsmalning är lämplig då hastigheten ska reduceras i en riktning, och en
dubbelsidig vid en dubbelsidig reducering.
Avsikten med reduceringen bör styra. Om avsmalningen ska användas som passage
för GCM-trafikanter bör den reducera hastigheten på biltrafiken i båda riktningar.
Åtgärden kan väljas både för upprepning längs en hastighetssäkrad gata eller som
punktåtgärd, se Figur 8.43.

Figur 8.43 Exempel på avsmalningar
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Figur 8.44 Exempel på dubbelsidig avsmalning med sidohinder och
mittrefuger
Dimensionerande trafiksituation väljs med hänsyn till dimensionerande fordonstyp,
hastighet och utrymmesklasser samt utifrån hur stor hastighetsdämpning man vill
åstadkomma.
Avsmalning av gator brukar ofta gestaltas med olika material och utrustning. Från
gestaltningssynpunkt bör särskild uppmärksamhet riktas mot:
·

vägmärkesbehov, så få som möjligt (se avsnitt 13.1.20.2 Avsmalning),

·

material, undvik att använda många olika material,

·

utrustning, var försiktig med att använda utrustning av olika slag, t.ex. olika
slags pollare.

8.7.3

Gupp

8.7.3.1

Allmänt
Guppens utformning bestäms vanligtvis av vald utformningshastighet Vu för
personbilar. Tunga fordon bör kunna passera med Vu>15 km/h. Guppen behöver vara
utformade så att vertikalaccelerationen ökar med stigande passagehastighet.
Den fysiska utformningens beständighet är avgörande för funktion och acceptans.
Därför måste kvalitén som regel vara högre på guppet än på kringliggande
gatukonstruktion då guppet utsätts för högre påfrestningar. Platsgjuten betong är ett
exempel på högre kvalitet.
Guppen bör inspekteras tillräckligt ofta för att säkerställa deras effekt.
Hastighetssäkring med gupp eller kudde bör utformas eller placeras så att en
förbikörning i motriktat körfält, eller på annat sätt, inte är möjlig utan att passera en
hastighetssäkrande åtgärd. Detta råd gäller generellt men avser särskilt punktåtgärder
med kuddar.
Hastighetssäkring vid passage bör placeras på ett avstånd av 10,0 meter före passagen
för att ge de GCM-trafikanterna besked i tid om att fordonen kommer att lämna
företräde.
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8.7.3.2

Platågupp
Platågupp kan anläggas som hastighetssäkrande åtgärd för gångpassage/cykelpassage
och också som upphöjd korsning, se Figur 8.45. Det är viktigt med detaljutformningen
av avgränsningen mellan gångbanan och platåguppet så att det är tydligt för alla och
särskilt för personer med synnedsättning eller med kognitiva funktionsnedsättningar
var de går ut på respektive lämnar körbanan.
Vid skilda körfält (refug eller mittremsa) kan nedfartsrampen från platån slopas eller
utföras med svag lutning (halvt platågupp). Man bör dock observera att
hastighetssäkringen är under kortare sträcka.
Guppet kan utföras av
prefabricerade
betongelement och
asfaltramper. Guppet kan
även utföras helt i asfalt,
men måste då läggas med
stor omsorg så att rätt
form och höjd erhålls.
Figur 8.45 Förhöjd GCM-passage. Den vänstra bilden visar en gatukorsning
med genomgående förhöjda cykelbanor. Den högra bilden visar en cykelväg
som korsas av en bilväg.

Figur 8.46 Exempel på platågupp anpassat för busstrafik, bussens båda axlar
får plats över guppet samtidigt
Detaljutformning av platågupp - ramplängder och lutningar – vid olika
utformningshastigheter vid en höjd på guppet av 0,10 m kan utformas enligt Tabell
8.12.
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Tabell 8.12 Ramplängder och lutningar för platågupp vid en höjd på guppet av
0,10 m och bedömda hastigheter med platålängderna 4,0 respektive 7,0 m.
Ramplängd

8.7.3.3

m

Resulterande
lutning
%

Bedömd hastighetsanpassning

1,01

10,0

30

1,3

7,5

35

1,7

6,0

40

50

20

30

35

35

40

15

20

2,5

4,0

50

60

30

35

45

40

45

20

25

Personbil

Lastbil

Normalbuss

Boggiebuss

Ledbuss

4m

7m

4
m

4
m

7
m

4m

7m

4m

7
m

40

10

25

20

25

20

15

15

7
m

15

Vägkudde

Figur 8.47 Vägkudde
Vägkudden är lämplig att användas på gator där man önskar ungefär samma
hastighetssäkring för personbilar som för bussar.

1

Ska undvikas på gator med stor busstrafik på grund av för hög stötbelastning.
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Om man eftersträvar att ca 85 % av personbilar respektive bussar ska hålla lägre
hastighet än 30 km/h behöver kudden utformas med följande mått:

8.7.3.4

·

Tvärled: platå 1200 mm, 80 mm över gatuplanet och lutning 1:5 åt sidorna.

·

Längsled: platån 2000 mm, 80 mm över gatuplanet och lutning 1:10 före och
efter platån i körriktningen.

Cirkelgupp
Cirkelgupp är lämpliga att använda på sträcka där hastighetssäkring behövs.
Längdprofil för cirkelgupp med 0,10 m höjd bör utformas enligt Tabell 8.13 och Figur
8.48.

Figur 8.48 Konvext gupp med cirkulär överyta
Tabell 8.13 Utformning av cirkelgupp med höjd 0,10 m vid olika
utformningshastighet
Längd
m

Radie
m

Bedömd hastighetsanpassning (km/h )
Personbil

Lastbil

Normalbuss

Boggiebuss

Ledbuss

3

11

25

5

15

15

15

3,7

17

30

15

15

20

15

4,2

22

35

20

20

20

15

6,5

53

45

25

30

30

20

På gator med busstrafik bör kordalängden vara anpassad till dimensionerande fordon,
för att begränsa bussens vippande rörelser till en acceptabel nivå.

8.7.3.5

Modifierat cirkelgupp
Modifierat cirkelgupp kan användas för att reducera stötar i bussar och andra tunga
fordon.
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8.8

Friliggande GCM-vägar i huvudnät

8.8.1

Typsektioner

8.8.1.1

Separering av gående från cykeltrafik
På friliggande GCM-väg bör separering av gående från cykeltrafik göras med
exempelvis målad vit linje. För estetiskt mer krävande miljöer, se avsnitt 8.5.2.1
Separering av gående från cykeltrafik.
Åtskillnad mellan gående och cyklister bör förtydligas med återkommande
cykelsymboler (och eventuellt gångsymboler) målade på beläggningen, exempelvis
var 50:e m.

8.8.1.2

Bredd och indelning
På GCM-väg med litet flöde gående kan bredden minskas till 3,0 m.
Cykeldel av GCM-väg med stora cykelflöden kan förses med riktningsskiljande
streckad mittlinje, med delning 1+1, om cykeldelen är minst 2,5 m bred, se Figur 8.49.

Figur 8.49 Exempel på riktningsskiljande linje på GCM-väg
GCM-väg i huvudnät ska ha en gångdel som är minst 2,0 m bred. Undantag kan
medges till 1,8 m i vissa miljöer med mycket få gående (enligt Krav 2020:029 VGU,
avsnitt 8.8.1.2 Bredd och indelning) och där vändmöjligheter på 2,0 m bredd finns för
personer med rörelsenedsättning som använder rullstol, med regelbunda mellanrum
(ca 50-100 m). Exempel på sådana miljöer kan vara
·

perifera verksamhetsområden,

·

perifera trafikleder.

Vändmöjligheter kan ges om antalet cyklister är få och det som skiljer gångytan från
cykelytan är överkörningsbart med rullstol.
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8.8.1.3

Skyddsremsa
Skyddsremsa invid GCM-väg mot längsgående hinder (stängsel, häck, stödmur m.m.)
ger möjlighet till undanmanöver i kritiska situationer, för både gående och cyklister.
Som exempel kan det finns barn på cykelbanan som gör en oväntad rörelse och
cyklisten blir tvingad att väja i sidled
Skyddsremsa ska vara farbar med cykel enligt Krav 2020:029 VGU och får alltså inte
vara så pass knagglig (exempelvis kullersten) att den utgör ett farligt sidohinder.
Skyddsremsa bör normalt vara hårdgjord men kan också bestå av (jämn) gräsyta.

8.8.1.4

Sidoområde

8.8.1.4.1

Säkerhetszon för cykeltrafik

8.8.1.4.2

Bänk/vilplats

8.8.1.4.3

Trygghetszon
Friliggande GCM-väg bör på vardera sidan ha en trygghetszon som är 5,0 m bred, se
Figur 8.50.

Figur 8.50 Trygghetszon, princip
Inom trygghetszon vid GCM-väg bör inte kompakt föremål eller vegetation finnas
som är högre än 0,7 m för att inte skapa otrygghet vid mörker. Långsträckt häck kan
vara högre, förutom inom 5,0 meter från häckavslutning.
Vegetationens höjd bör helst inte vara högre än 0,5 m. Enstaka uppstammade träd kan
dock finnas i trygghetszonen.
Vegetation bör – även utanför trygghetszonen – om möjligt formas och placeras så att
den som rör sig längs GCM-vägen hela tiden har visuell kontakt med någon del av
omgivningen där människor sannolikt vistas eller rör sig. Exempelvis bör, om
närliggande bilväg erbjuder den enda möjliga kontakten med andra människor, den
visuella kontakten mellan GCM-väg och bilväg inte hindras av en vegetationsridå.
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Väghållaren bör skaffa sig rådighet över marken inom trygghetszon så att den kan
vidmakthållas.

8.8.2

Belysning

8.8.3

Samordning av belysningsstolpar och träd
Då belysningsstolpar placeras i trädrad bör det inbördes avståndet mellan
belysningsstolparna anpassas till det inbördes avståndet mellan träden, så att
belysningsstolpar normalt placeras mitt emellan träden.
Då träd och belysning planeras samtidigt kan det ske enligt någon av följande
principer:
·

Träd och belysningsstolpar placeras på varsin sida av GCM-vägen, Figur 8.51

·

Träd placeras mindre än 2,0 m från GCM-vägen. Belysningsstolpar placeras i
samma rad som träden, Figur 8.52. Stolpe förses då med arm som lyfter ut
armaturen ca 1,5 m för att blivande trädkronor inte ska skymma. Belysningen
bör sitta så lågt att den kommer under framtida trädkrona efter uppstamning
av träden.

·

Träd placeras på avståndet ≥ 3,0 m från GCM-vägen. Belysningsstolpar
placeras på normalavstånd från GCM-vägen, Figur 8.53.

Figur 8.51 Belysningsstolpar och träd på var sin sida om GCM-väg.

Figur 8.52 Belysningsstolpar i samma linje som träd. Belysningsstolpar förses
med arm.

Figur 8.53 Belysningsstolpar på normalavstånd från GCM-väg.
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Vid val mellan ovanstående principer bör beaktas:
a) att när trädet växer kommer dess rötter att successivt skada GCM-väg som
ligger för nära,
att nya träd därför bör vara placerade minst 3,0 m från friliggande GCM-vägs
beläggningskant,
Se avsnitt 7.3 Skyddsanordningar.

8.9

Skyddsanordningar
Se avsnitt 7.3 Skyddsanordningar.

8.10

Eftergivlig vägutrustning
Se avsnitt 7.4 Eftergivlig väg- och gatuutrustning.

RÅD

124(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

9

Linjeföring

9.1

Linjeföring för vägar med biltrafik

9.1.1

Allmänt
Projektionerna plan, profil och tvärsnitt ger var och en för sig ingen information om
hur vägen kommer te sig ur ett trafikantperspektiv utan måste ses och läsas
tillsammans. De hjälpmedel som finns i form av perspektiv, VR-modeller m.m. bör
alltid användas för att kontrollera slutresultatet.
De linjeföringsprinciper som redovisas i avsnitten ”Linjeföring med hänsyn till
vägtyp”, ”Samspel mellan plan- och profilgeometri” och ”Vägens inpassning i
landskapet” nedan är i huvudsak generella men ändå med inriktning på
landsbygdsförhållanden. Inom tätort kan delvis andra linjeföringsprinciper vara
lämpliga, vilket får avgöras från fall till fall.
Lokalnätsgator bör ges låg framkomlighet för biltrafik och en utformning som ger
GCM-trafikanter hög säkerhet samt boende och verksamma god miljö.
I lokalnät bör gatan och dess omgivning medvetet utformas för hastighetsbegränsning.
Se 8.6 Gaturummets gestaltning och möblering och 8.7 Detaljutformning av
hastighetssäkring
Utformning för hastighetsbegränsning är särskilt viktigt vid längre länklängder i
lokalnätet.
Utöver vad som anges i detta kapitel gäller särskilda krav för linjeföring och sikt i
anslutning till och i trafikplatser, korsningar och vissa sidoanläggningar, se kapitel 10,
11 och 12.
Med harmonisk linjeföring menas att vägen/körfältets linjeföring inte uppvisar
visuella knyck eller andra liknande överraskningar.
Breddning som ger samtidig förbättring av befintlig horisontalgeometri, ökning av
kurvradien och införande av saknade klotoider, utförs genom breddning i den
skarpaste innerkurvan kombinerat med breddning på motsatt sida av vägen på
intilliggande raksträckor eller större radier.
Huvudnätets uppgift är att locka till sig trafik från grannskap, extern trafik och
genomfartstrafik från lokalnätet.

9.1.2

Linjeföring med hänsyn till vägtyp

9.1.2.1

Allmänt

9.1.2.2

Motorväg
Motorväg bör där så är möjligt utformas med mjuk flytande linjeföring med
horisontalkurvor sammanlänkade med övergångskurvor.
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Längre raklinjer bör i normalfallet undvikas.
Längdandel cirkelbågar/övergångskurvor bör om möjligt vara i storleksordningen 2/1.
Staklinje bör placeras i mittremsans mitt.
Profilplan bör placeras i respektive inre vägbanekant.
Effektiv vattenavrinning uppnås inte om skevningsövergång är placerad på sträckor
där längslutning är mindre än 0,5 % eller större än 3,0 %.
I ramper bör staklinje placeras i höger körbanekant sett i körriktningen och anslutas
till primärvägens vägrensremsekant (utanför högerkant på K1).

9.1.2.3

Mötesfri väg
Räcken och vägmarkering förstärker linjeföringen på en mötesfri väg. Det medför i sin
tur att brister i rymdkurvan riskerar att förstärkas ytterligare. Avvikelser från den
genomgående geometrin kommer också förstärkas. Förändring i vägbredd,
sidoanläggningar m.m. måste därför studeras noga. Helst bör breddökningar ta stöd i
vägens övergripande kurvatur.
Vid övergång från ett körfält till två körfält på raksträcka görs breddningen med två
motriktade kurvor på övergångens vänstra körfältslinje. En raklinje bör läggas in
mellan kurvorna, Utseendet beror då av radiernas längd och storlek och om de har en
raksträcka mellan sig, och av dennas längd. Alternativt utformas övergångens vänstra
körfältslinje med fyra klotoider enligt avsnittet om sidoförflyttning.
Vid övergång från ett körfält till två körfält i kurva görs breddningen med två
medriktade kurvor på övergångens vänstra körfältslinje. Utseendet på övergången
beror då av radiernas inbördes skillnad och dessas båglängd:
·

Vänsterkurva: Den första kurvan har mindre radie än vägens ursprungsradie
och den andra kurvan har större radie än vägens ursprungsradie.

·

Högerkurva: Den första kurvan har större radie än vägens ursprungsradie och
den andra kurvan har mindre radie än vägens ursprungsradie.

Övergång från ett körfält till två körfält i kurva är inte möjlig att utföra med en enda
avvikande radie om vägens genomgående ursprungsradie är konstant.
Övergången bör inte göras med kontrakurvor.
Övergången bör inte heller göras med en raklinje mellan två medriktade kurvor.
I samband med övergångssträckor från två till ett körfält bör sikten minst motsvara 1,5
gånger stoppsikten.
Vid utbyggnad av omkörningsfält på befintlig väg kan en breddning på motstående
sida av vägen i vissa fall vara lämplig för att förbättra förutsättningarna för att
förtydliga att det genomgående körfältet är genomgående och att omkörningsfältet
avslutas, se Figur 9.1 övre figuren. Det kan dock medföra att beläggningsryggen
behöver flyttas.
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Utformning enligt den nedersta figuren i Figur 9.1 riskerar att ge intrycket av att det är
omkörningsfältet som är genomgående och denna utformning bör därför undvikas.
För att förtydliga avslutningen av ett omkörningsfält bör detta utformas med spärrfält
enligt detaljen nederst i Figur 9.1.
För att bibehålla funktionen på vanligt förekommande räckestyper bör mitträcke
utformas med horisontalradie > 300 m (helst > 500 m) vid förspända räcken och > 200
m vid ej förspända räcken.

Figur 9.1 Omkörningsfält på mötesfria vägar.
Vid placering av delsträckor beaktas följande:
·

Korsningar med större sekundärvägsflöden bör normalt placeras på
enfältssträckor/övergångssträckor (med undantag för korsningar med enbart
medlöpande högersväng, exempelvis typ F).

·

Omkörningssträckor bör placeras efter korsningar och avslutas i god tid före
en korsning.

·

Enfältssträckor bör placeras så att fordonshastigheterna för tung trafik (Lps)
på dessa sträckor, på grund av vägens längslutning inte sjunker under 65 km/h
(60 km/h vid VR ≤80) på en sträcka längre än 400 m.

·

Tvåfältssträckor bör om möjligt placeras i motlut för att fungera som
stigningsfält.

·

Hänsyn bör tas till eventuella framtida förlängningar eller kompletteringar av
omkörningssträckor.

Staklinje och profilplan bör placeras i mitträckeslinjen.
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9.1.2.4

Tvåfältsvägar där omkörning sker i motriktat körfält
Tvåfältsväg med VR ≥80 bör utformas så att sikten endera begränsas till nära stoppsikt
eller att omkörningssikt erhålls.
Så kallade dilemmazoner bör undvikas, exempelvis sträckor med siktlängder mellan
ca 300 och 450 m vid VR80 och ca 375–550 m vid VR100.
Vid VR100 bör medelefterliggningstiden (tid från upphinnande av bil till omkörning
av bil) under Dh-dim inte överstiga ca 5 min.
Staklinje och profilplan bör vid tvåfältsväg placeras i vägbanemitt.

9.1.2.5

Väg med spårväg i blandtrafik och i avskilda
kollektivtrafikfält

9.1.2.6

Enfältiga vägar

9.1.2.7

Övergång mellan olika vägtyper
Övergång mellan olika vägtyper inkluderar även övergång mellan olika standard, t.ex.
när en ny vägsträckning ansluter till en befintlig med lägre standard eller vid
förändring av separeringsform för kollektivtrafik.
Övergång från tvåfältsväg till motorväg bör ske i vänsterkurva, särskilt om
övergången sker i anslutning till en trafikplats för att undvika att fordon kommer in på
fel sida av mittremsan.
Övergång mellan tvåfältsväg och mötesfri väg bör placeras i samband med korsning
och utföras så att tvåfältighet börjar efter korsningen. Om korsningen har
vänstersvängkörfält i motriktad körriktning inleds tvåfältighet efter passage av detta.
Om övergången sker på sträcka finns risk att en omkörning i anslutning till
övergången medför att omkörande fordon hamnar på fel sida av mitträcke.
Vid övergång från motorväg till mötesfri väg bör den mötesfria vägen inledas med en
enfältssträcka i körriktningen.

Figur 9.2 Olämplig övergång från tvåfältsväg till väg med mittremsa i
högerkurva i kombination med avfart.
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9.1.2.8

Övergång mellan olika referenshastigheter
Placering av vägmärke för förändring av högsta tillåten hastighet bör ske så att vid
retardation nyttjas motlut och vid acceleration nyttjas medlut.
Vid sänkning av skyltad hastighet bör sådan sikt eftersträvas att trafikanter ges
möjlighet att retardera med mjuk retardation från där vägmärke för
hastighetsbegränsning blir synligt fram till märket.
Att avisera hastighetssänkning med tilläggstavla kan annars vara nödvändigt.

9.1.2.9

Övergång mellan olika antal körfält
Sikt bör vara minst 1,5 gånger stoppsikten.
Hopvävning av ett omkörningsfält med genomgående fält bör utformas distinkt.

9.1.3

Sampel mellan plan- och profilgeometri

9.1.3.1

Allmänt
Grundformer för rymdkurvor framgår av Figur 9.3 .

Figur 9.3 Grundformer för rymdkurvor
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9.1.3.2

Samordning av plan- och profilgeometrin
Samordning av plan och profil innebär att vändpunkter (vändområden) i plan och
profil på ett ungefär sammanfaller och att antalet vändpunkter i plan och profil är lika
(se plandata a i Figur 9.4 ). I vissa fall kan dock en horisontalkurva sträcka sig förbi
mer än en vertikalkurva, (se plandata b i Figur 9.4).

Figur 9.4 Samspel mellan plan- och profilgeometri
Samordning av linjeföring enligt principerna ovan ger vägen en tydlig och förutsägbar
sträckning. Rätt förhållande mellan plan- och profilgeometrin ger en balanserad
rymdkurva.

9.1.3.3

Tydliga riktningsförändringar i plangeometrin
Riktningsförändring behöver vara >3,5 gon för att trafikanter ska kunna
uppmärksamma den och den behöver därför vara synlig utanför de avstånd före
kurvans början som framgår i Krav 2020:029 VGU, Tabell 9.1 avsnitt 9.1.3.3 Tydliga
riktningsförändringar i plangeometri.

9.1.3.4

Siktsvackor
Vägen bör utformas så att det inte uppstår några siktsvackor djupare än 0,6 m (om
möjligt 0 m) inom ett avstånd av 600 m från ögonpunkt. Ögonhöjd 1,1 m, se Figur 9.5.

Figur 9.5 Siktsvacka
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9.1.3.5

Enskilda utformningselement och kombinationer
Horisontalkurvas båglängd bör som minst uppfylla längd enligt Tabell 9.1.
Båglängden bör om möjligt vara mellan R/9 och R.
Tabell 9.1 Horisontalkurvors båglängd
VR

Önskvärd minsta
längd (m)

Längd som inte bör
underskridas (m)

120

170

100

110

155

95

100

140

85

80

115

70

60

85

50

Vid mindre riktningsförändringar är det särskilt viktigt att korta båglängder undviks,
se Figur 9.6. För korta båglängder ger en ”knyckig” linjeföring.
Vid exempelvis horisontalkurvor med riktningsförändring ≤5 gon bör båglängden vara
≥30 gånger vägbredden.
Båglängden bör motsvara minst 5 sekunders körning med VR.
Korta vertikalkurvor bör undvikas, se Figur 9.7.

Figur 9.6 Utformning med kort respektive lång horisontalkurva (anm: exemplet
visar en utformning utan övergångskurvor för att förtydliga problemet med
korta kurvor)
Det räcker alltså inte att uppfylla en viss radiestorlek utan hänsyn måste också tas till
kurvans längd. Det innebär i sin tur att ju mindre lutningsdifferens desto större
radiestorlek behövs.
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Förhållandet mellan horisontalkurvor och vertikalkurvor, Rh/Rv, bör vara så litet som
möjligt:
·

Rv bör vara minst 10 × Rh vid konvexa kurvor.

·

Rv bör vara minst 5 × Rh vid konvexa kurvor

För liten konkav vertikalkurva i förhållande till horisontalkurvan ger intrycket av att
vägen satt sig.

Figur 9.7 Utformning med kort respektive lång vertikalkurva
Kurvor åt samma håll med mellanliggande raklinje bör undvikas i profil.
Kurvor åt samma håll med mellanliggande raklinje bör undvikas i plan, se Figur 9.8 .
Beakta även eventuella skevningsövergångar och skevningsutjämningar om kort
mellanliggande raklinje finns, eftersom det finns risk att vägen ger ett ojämnt intryck,
som om vägen satt sig.
Om kurvorna inte kan ersättas med en genomgående kurva enligt nedre illustrationen i
Figur 9.8 bör raklinjen istället ersättas med en kurva med stor radie.
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Figur 9.8 Utformning med två respektive en horisontalkurva (anm: exemplet
visar en utformning utan övergångskurvor för att förtydliga problemet med
korta kurvor).

9.1.3.6

Anpassning till broar
Broar bör normalt inordnas i vägens linjeföring. Broar bör därmed inte utformas i
raklinje om vägen i övrigt läggs i kurva, Detta gäller både i plan- och profil.
Beakta även eventuella skevningsutjämningar invid broar eftersom det finns risk att
vägen ger ett ojämnt intryck, som om bron satt sig.
Större broar exempelvis över vattendrag bör utformas så att bron och passagen
tydliggörs, se Figur 9.9.
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Figur 9.9 Exempel på utformning vid passage över ett vattendrag

9.1.4

Vägens inpassning i landskapet
Följande råd är kopplade till krav i Krav 2020:029 VGU, 5 Gemensamma krav.
Vägens linjeföring bör, i samverkan med dess sektion och terrängen, skapa variation i
utblickar och på så sätt ge trafikanter en upplevelse av landskapet.
Utblickar mot omgivningen bör tidsmässigt vara så långa att trafikanter har möjlighet
att uppfatta dem i den hastighet de färdas. Siktöppningar bör därför ha minst lika stor
längd i meter som hastigheten uttryckt i km/h .
En väg bör både ha en inre och en yttre harmoni.
Den inre harmonin innebär att väglinjen har en tillfredsställande, lugn och behaglig
geometrisk form sedd enbart som rymdkurva utan terräng. Den yttre harmonin innebär
att rymdkurvan inplacerad i sitt landskap är i samklang med terrängen och i harmoni
med landskapet. Se även VGU-guide, {Vägars och gators utformning, Stödjande
kunskap, Publ. 2016:083}.

9.1.4.1

Landskap
Vid en god landskapsanpassning är vägens geometri och placering anpassad till
befintliga terräng- och naturformer och marknivåer. I samband med vägens inpassning
i landskapet behöver bland annat bankhöjder, skärningsdjup, släntlutningar,
släntavrundningar, terrängmodellering och masshantering studeras.
En landskapsanalys bör omfatta en beskrivning av sociala betydelse och beskriva
påverkan och förutsättningarna för personer i vardagen i förhållande till vägprojektet.

9.1.4.2

Natur- och kulturmiljö
Påverkan av väg på natur- eller kulturvärden bör i första hand undvikas. För att
ändamålet med vägen och krav på linjeföring ska uppfyllas blir ibland påverkan
oundviklig. En avvägning mellan nyttan av vägen och förlust av natur- eller
kulturvärden görs i så fall under planläggningsprocessen.
Kvaliteten på naturvärden kan variera inom utpekade naturområden och det är därför
inte enbart den areella förlusten som är avgörande.
Fragmentering av landskapet bör minimeras.

RÅD

134(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Samband som är viktiga ur natur- och kulturmiljösynpunkt behålls så långt möjligt.
Vägens höjdläge kan anpassas för att begränsa avbrott i visuella och fysiska samband
tvärs vägen eller för att möjliggöra nya planskilda passager.
Barriäreffekter för vilda djur utreds. Placering och utformning av faunapassager
beskrivs i avsnitt 15.3.2. Faunapassage.
Om skyddade naturområden, arter eller kulturmiljöer berörs kan dispens eller tillstånd
enligt gällande lagstiftning krävas.
Arbeten i vatten medför i normalfallet krav på prövning av vattenverksamhet.

9.1.4.3

Vatten
Linjen bör inte förläggas så att skadlig grundvattennivåförändring uppkommer.
Grundvattennivåsänkning uppkommer vid dränerande förläggning under
grundvattennivån. Även skadlig dämning bör undvikas, genom att säkerställa fortsatt
vattenflöde. Grundvattentillgången får inte heller skadligt reducerats i betydande grad,
liksom att grundvattenkvalitén får inte ha skadligt förändrats i betydande grad. Särskilt
bör torvmarkspassager uppmärksammas. Om vatten tas bort förändras torvbildningen;
torven bryts ner och kompakteras, vattenkemin ändras och den ekologiska miljön
förändras. Torvmarkerna är i flera fall skyddsvärda, men olika känsliga och olika
värdefulla, och därmed är yttre hydraulisk påverkan också av mer eller mindre
betydelse. Även linje och anläggningsdelar som skadligt kan beröra vattenresurs eller
annat i övrigt skyddsvärt vatten, bör åtgärdas så att skada inte uppkommer.
Råd angående utformning av åtgärder beskrivs i avsnitt 15.2. Vatten.

9.1.4.4

Energianvändning och klimatpåverkan
Vägens inpassning i landskapet påverkar genom val av linjeföring trafikens
energianvändning och klimatpåverkan, men kan också påverka energianvändning och
klimatpåverkan i bygg-, underhålls- och driftskedet. Masshanteringen under
byggskedet bör optimeras för att minimera påverkan. Vid val av vägens inpassning i
landskapet bör hänsyn tas till energianvändning och klimatpåverkan i ett
livscykelperspektiv.

9.1.5

Sikt

9.1.5.1

Stoppsikt

9.1.5.1.1

Allmänt

9.1.5.1.2

Ögon- och hinderpunkter
Räcken kan ofta vara siktskymmande. Mitträcken har en så viktig säkerhetshöjande
funktion samtidigt som linjeföringskraven skulle behöva höjas avsevärt, alternativt
siktbreddning, om stoppsikt till lågt hinder ska uppnås.
Ett alternativ till att använda hinderhöjd 1,2 m vid räcke i mittremsan är att göra en
siktbreddning. Det uppfattas dock som en dyr lösning för en risk som är mycket
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ovanlig, d.v.s. att hinder som är lägre än 1,2 meter finns på vänstra körfältet och utgör
skaderisk.
Kraven i VGU utgör en avvägning genom att siktkraven vid mitträcke justerats så att
högt placerat bromsljus är dimensionerande, för att hålla nere risken för
upphinnandeolyckor.
För sidoräcken gäller fortsatt den lägre hinderhöjden.
Om sidoräcken är siktskymmande bör möjligheterna att ersätta räcke med flack
slänt/säkerhetszon prövas.
Om räcke behövs bör eventuellt behov av siktbreddning bedömas.
Om siktbreddning medför betydande kostnadsökningar eller andra, mer än
oväsentliga, nackdelar såsom intrång bör dispens från VGU prövas.

9.1.5.1.3

Synlig del av hinder

9.1.5.1.4

Höjdtillägg
Höjdtillägg för vegetation görs med hänsyn till den vegetation som planeras för
sidoområdet. Figur 9.10 Ögon- och hinderpunkter för bestämning av stoppsikt (K).

Figur 9.10 Ögon- och hinderpunkter för bestämning av mötessikt.

9.1.5.1.5

Stoppsikt för personbil
Stoppsikt bör uppfylla riktvärden enligt Krav 2020:029 VGU, avsnitt 9.1.5.1.5
Stoppsikt för personbil om det kan uppnås utan eller med marginell kostnadsökning.

RÅD

136(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

9.1.5.1.6

Stoppsikt för buss

9.1.5.1.7

Stoppsikt för spårvagn

9.1.5.1.8

Dubbel stoppsikt (Mötessikt)

9.1.5.1.9

Omkörningssikt
Siktkrav för omkörningssträckor bör uppfyllas i minst 2 sekunders färdtid per
omkörningssträcka. 2 sek är tiden mellan att upptäcka omkörningsmöjligheten och att
börja accelerera. Den tillräckliga fria siktlängden får alltså inte hinna försvinna innan
man bestämt sig för att köra om.
Omkörningssiktprofil är en beskrivning av tillgängliga omkörningssikter utefter en väglinje
och används för att kunna bedöma framkomlighetsstandard och behov av linjeföringsändringar
eller stigningsfält.

Måttet D exemplifierar val av avstånd till framförvarande fordon. D=20,0 m ger i de
flesta fall sämre siktmöjlighet än D=40,0 m.

9.1.6

Utformningselement

9.1.6.1

Allmänt
Förutsättning
Gränsvärden i form av minimiradier, största lutningar etc. som anges nedan
ska ses just som gränsvärden som inte får under- eller överskridas av bland
annat säkerhets- och framkomlighetsskäl. Andra krav, exempelvis på sikt,
samspel mellan plan- och profilutformning, estetik och miljöanpassning, kan
medföra att högre standard krävs. Anpassning till terräng och omgivningens
skala innebär i normalfallet dessutom att en högre standard, på åtminstone
huvuddelen av ett nybyggnadsobjekt, både kan och bör väljas utan att det
medför någon högre anläggningskostnad.
VGU innehåller utformningsstandard i form av gränsvärden för både
nybyggnad och ombyggnad. Vid ombyggnadsobjekt och vid svåra
nybyggnadsförhållanden behöver dock nyttan av att tillämpa standard enligt
VGU vägas mot kostnader och andra objektspecifika effekter och
konsekvenser för att ett välgrundat val ska kunna göras.
Om motiv finns bör avsteg prövas vid ombyggnadsobjekt och vid svåra
nybyggnadsförhållanden.

9.1.6.2

Horisontalgeometri
Jämn standard utan alltför stora radiesprång eller för tvär övergång mellan raklinje och
kurva bör eftersträvas.
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9.1.6.2.1

Raklinje
Längre raksträckor bör undvikas i landsbygdsmiljö. I landsbygdsmiljö innebär längre
raksträckor ofta ett främmande inslag i landskapet.

9.1.6.2.2

Horisontalkurva
Angående val av skevning i horisontalkurvor, se avsnitt 9.1.6.6 Tvärfall och skevning.

9.1.6.2.2.1

Horisontalkurva för väg
Mellan medriktade kurvor behövs i många fall övergångskurvor, se avsnitt 9.1.6.2.3
Övergångskurva. Medriktade kurvor utan klotoider är s.k. korgbågar.
Definition av kurva med stor radie är normalt radie > 1000 m men är mindre vid lägre
hastigheter, se Krav 2020:029 VGU, Tabell 9.12 Minsta resulterande radie utan
övergångskurva.

9.1.6.2.2.2

Horisontalkurva för väg med spårväg i blandtrafik och i
avskilda kollektivfält

9.1.6.2.3

Övergångskurva
I VGU används övergångskurvor i form av klotoider som ger god överensstämmelse
med verkliga körspår. Riktlinjer som ges i VGU för när övergångskurvor ska
användas utgår från kördynamik.

9.1.6.2.3.1

Övergångskurva för väg
Behovet av övergångskurvor med hänsyn till kördynamik ökar med avtagande
vägbredd och kurvradie samt med ökande hastighet. Ju smalare vägen är och ju
mindre radierna är, desto viktigare är det att använda klotoider för att både få en
körfältsform som trafikanterna kommer att följa och en vacker vägform med god
anpassning till terrängen.
Av estetiska skäl bör övergångskurva även användas vid större resulterande radie än
vad som anges i Krav 2020:029 VGU, avsnitt 9.1.6.2.3.1 Övergångskurva för väg.
Övergångskurva ger en utseendemässigt mjukare övergång mellan en raklinje och en
kurva men innebär samtidigt att det kan vara svårare att bedöma hur skarp kurvan är
om klotoiden är lång. Det är därför viktigt att en tillräckligt stor del av den cirkulära
kurvan är synlig för att trafikanter ska kunna göra rätt bedömning.
Vid användning av formeln i Krav 2020:029 VGU, R/3 < A < R, blir resultatet bra om
A väljs nära R/3 vid stora radier och A väljs nära R vid små radier.
Måttskillnaden mellan cirkelbågen och raklinje vid klotoidkoppling i stället för
direktkoppling av cirkelbågen till raklinjen benämns ΔR. Klotoidens inryckning ΔR
från raklinjen bör av estetiska skäl vid små parametrar vara minst 0,25–0,30 m.
Mindre inryckning ger en knyckig väglinje.
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Figur 9.11 Enkel klotoid
Inom intervallet R 5000 – R 300 bör klotoidparametern vara inom intervallet R/2 till
R/3 och vid R<300 inom intervallet 2R/3 till R/3.
Det är viktigt att linjeföringen inte blir vilseledande utan att storleken på efterföljande
horisontalkurva tydligt framgår för trafikanter.
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Figur 9.12 Jämförelse utan respektive med övergångskurva
Vid ombyggnad av vägar som inte ursprungligen är byggda med övergångskurvor
måste ombyggnadsbehov bedömas från fall till fall där nyttan vägs mot vilka effekter
som skulle kunna uppnås.
Om väg ska breddas är det möjligt att tillföra klotoider: Genom att bredda i innerkurva
och bredda anslutande raklinjer på motsatt sida, ryms klotoider där sådana saknas. På
samma sätt kan klotoider införas vid stora radiesprång: breddning i innerkurva på den
mindre radien och breddning i ytterkurva på den större radien.
Beräkningsgrund för övergångskurvor utgår från ett 3,0 m brett körfält. Bredare
körfält minskar därmed behovet av övergångskurvor för att fordonen ska klara
övergången inom eget körfält. För skevningsövergång mellan raklinje och kurva är
dock övergångskurvan den bästa lösningen eftersom skevningsövergången inte ska
förläggas i cirkulärkurvan och är mindre lämplig att placera på raklinje, speciellt efter
utgång ur kurva.

9.1.6.2.3.2

Övergångskurvor för vägar med spårväg i blandtrafik
och i avskilda kollektivfält

9.1.6.3

Breddökning i horisontalkurvor med små radier
Breddökning bör utspetsas längs hela övergångskurvan enligt:
bx=b/L3*Lx3

(Se Figur 9.13)
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Figur 9.13 Utformning av breddökning längs en klotoid.
Alternativt kan breddökningen utformas med en separat klotoid.
Vid övergång mellan raklinje och kurva utan mellanliggande övergångskurva bör
breddökningen utföras med klotoid. Klotoidens längd kan bestämmas enligt:
L=

(24Ri + 6b) b

där:

L = klotoidens längd (m)
Ri = innerradie (dvs. innerkurvans körbanekant) (m)
b = breddökning (m)
Detta utförande kan även tillämpas vid ombyggnad/breddning av befintliga vägar som
inte ursprungligen är byggda med klotoider. Om breddning i kurvan görs i
innerkurvan och på motsatt sida av vägen på intilliggande raksträcka erhålls utrymme
för klotoiden. Vid liksidig breddning, eller breddning genomgående på samma sida,
erhålls inget utrymme för komplettering med klotoid.

9.1.6.4

Breddökning i horisontalkurvor för spårväg i blandtrafik
och i avskilda kollektivfält
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9.1.6.5

Sidoförflyttning
Sidoförflyttning kan utformas med 4 klotoider enligt Figur 9.14.

Figur 9.14 Exempel på utformning av sidoförflyttning
Längder för sidoförflyttning kan användas för beräkning av utrymme för körfältsbyte,
omkörning av stillastående fordon, passage av hinder m.m.

9.1.6.6

Tvärfall och skevning

9.1.6.6.1

Tvärfall och skevning för väg
Där tvärfallet understiger 2,5 % bör vägens längslutning vara minst 0,5 %.
Dubbelsidigt tvärfall i kurva kan, särskilt på bank och bro, ge intrycket av att den yttre
väghalvan satt sig, skevning kan därför vara lämpligt även vid större kurvradier än vad
som anges i VGU. De gränsvärden som anges i VGU baseras på frihandsstyrning,
skevning vid alltför stora radier utöver i VGU angivna kommer därför ge effekten att
en bil tenderar att styra inåt i kurvan.
Vid VR ≥80 väljs normalt det högsta skevningsvärdet eftersom det är mest gynnsamt
ur kördynamisk synpunkt och med hänsyn till stora fordon med hög tyngdpunkt. Kan
exempelvis tillämpas vid radiekombinationer där en större cirkelbåge är förlagd
mellan två cirkelbågar med mindre radie, där de två mindre fordrar skevning men inte
den mellanliggande större radien.
Skevningens storlek har viss kördynamisk betydelse, men även andra aspekter som
kan väga tyngre, behöver beaktas. Särskilt skäl, då lägre värde kan väljas, kan vara då
hänsyn behöver tas, exempelvis vid korsningar, busshållplatser, avvattning och
avseende gångtrafik.
Vid korsningar bör primärvägens skevning vara högst 2,5 % och i varje fall inte över 4
% med hänsyn till den ”felskevning” som uppstår vid vissa svängningsrörelser.
Avvattning i korsningen förbättras om det är dubbelsidigt tvärfall. Vid busshållplatser
behöver resulterande lutning beaktas med hänsyn till start vid vinterväglag. Längs
vägavsnitt som frekvent används av gående, exempelvis mindre vägar eller från och
till busshållplatser, finns också skäl att hålla nere skevningens storlek.
Två horisontalkurvor åt samma håll bör inte sammanlänkas med en raklinje (se avsnitt
9.1.6.2.2.1 Horisontalkurva för väg) men om det istället är en kurva med stor
radiestorlek kan det vara en fördel med genomgående skevning även om
mellanliggande kurva i sig inte fordrar skevning. Man undviker då
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skevningsövergångar som i sig påverkar utseende negativt och effekten av att
ytterkanten verkar ha satt sig. Mellanliggande kurva med stor radiestorlek kan dock av
kördynamiska skäl ges en mindre skevning än de omgivande kurvorna, enligt Krav
2020:029 VGU, avsnitt 9.1.6.6.1 Tvärfall och skevning för väg, dock minst 2,5 %.
Väg med VR ≤40 behöver inte skevas.

9.1.6.6.2

Tvärfall och skevning för väg med spårväg i blandtrafik
och avskilda kollektivfält
Eftersom spårväg inte tillämpar rälsförhöjning på rakspår krävs andra
avvattningslösningar än på väg utan spårväg. Vid bombering mellan rälerna bör
höjningen över RÖK tas i beaktande så det inte uppstår framkomlighetsproblem för
spårvagnar eller underhållsfordon

9.1.6.7

Skevningsutjämning för väg
För vald rotationsbredd Br kan utjämningssträckans minsta längd bestämmas enligt:
U = ∆E / ω * (VR+10)/360

dock är U alltid ≥ 6 * ∆E

Där:
U = Skevningsutjämningssträcka (m)
∆E % = Tvärfallsdifferens (%-enheter)
VR = Referenshastighet (km/h)
ω = Ändring av rotationsvinkel per tidsenhet, bestäms enligt:
ω = 0.17/(Br-0.1)

dock gäller att ω alltid bör vara ≤ 0,038

Utformning enligt ”propeller”, se figur i Krav 2020:029 VGU avsnitt 9.1.6.7
Skevningsutjämning för väg, utförs på enkelriktad vägbana med ett eller flera körfält
för att undgå ett kort stycke med bombering.
För dubbelriktade körbanor bör val mellan förskjutna nollpunkter och
propellerutformning ske med beaktande av vattenavrinning, körkomfort och estetik.
Propellerutformning är bäst med hänsyn till kördynamik men kan ge ett oroligt intryck
när hela vägbanans lutning byter riktning. Förskjutna nollpunkter ger bättre
avvattning.
Profiler bör upprättas för skevningsövergångar och de bör inarbetas och ta stöd i
vägens övergripande linjeföring.
Skevningsutjämning > 5 % kan delas upp i två rätlinjiga delar, varvid övergång mellan
-2.5 % och +2.5 % utjämnas enligt U (för 5 %) och resterande skevningsdifferens
utjämnas över längre sträcka (näst översta illustrationen i Krav 2020:029 VGU, Figur
9.19 Utformning av skevningsövergångar). Detta minskar, vid liten längslutning, ytan
med liten resulterande lutning och ger ett bättre estetiskt intryck.
Se även VGU-guide, {Vägars och gators utformning, Stödjande kunskap, Publ.
2016:083}, Skevningsutformning.
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9.1.6.7.1

Skevningsutjämning för vägar med spårväg i blandtrafik
Felaktig ramp är en urspårningsrisk, särskilt i fallande ramp.
Ramptal bör vara enligt Tabell 9.2.
Tabell 9.2 Ramplutning för spårvägsspår
VR (km/h)

Riktvärde för
ramptal

60

600

40

400

30

400

9.1.6.8

Vertikalgeometri

9.1.6.8.1

Vertikalkurva

9.1.6.8.1.1

Vertikalkurvor för väg
Vertikalradiens storlek bör som minst uppgå till riktvärden för minsta radiestorlekar
enligt Krav 2020:029 VGU, avsnitt 9.1.6.8.1.1 Vertikalkurvor för väg, om det kan
uppnås utan eller med marginell kostnadsökning.
Kraven för vertikalradiestorlek utgår från stoppsikt respektive vertikalacceleration, så
att krav för båda dessa uppfylls.
Värden för kort båglängd är dimensionerade med hänsyn till vertikalacceleration. För
att tillämpa värden för kort båglängd behöver en konvex kurva vara så kort att den inte
är siktskymmande. Det är ett relativt ovanligt fall och en så kort kurva bör i
normalfallet dessutom undvikas ur utseendesynpunkt. För att tillämpa kort båglängd
vid konkava kurvor behöver vägen förses med vägbelysning. Även i dessa fall kan
större kurvradie behövas med hänsyn till utseende.
Värden för lång båglängd är dimensionerade med hänsyn till stoppsikt och utgår från
att båglängd är minst lika lång som stoppsträcka. Om båglängden för en konvex kurva
är kortare än stoppsträckan kan kurvradien minskas. Vid beräkning av de radier som
anges i VGU har hänsyn tagits till den successiva lutningsförändringen som sker längs
kurvan. Lutningen i slutet av stoppsträckan är då satt till – 5 %. Om båglängd är
kortare än stoppsträcka och motiv finns att välja en mindre radiestorlek än vad VGU
anger kan siktkontroll ske genom att välja stoppsträcka motsvarande aktuell lutning
vid stoppsträckans slut (i vardera riktningen).

9.1.6.8.1.2

Vertikalkurvor för väg med spårväg i blandtrafik
Om konstruktionsritningar ännu ej har tagits fram kan korsningar anses sluta 2,5 meter
efter punkten där rälerna korsar varandra. Längden på en växel med horisontalradie 50
meter kan antas vara 7,0 meter mätt från en punkt 1,0 meter innan spåren avviker från
varandra. Motsvarande mått för en växel med horisontalradie 100 meter är 9,0 meter.
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9.1.6.9

Lutning
Riktlinjer för väg ovan jord utgår från möjligheterna för ett tungt fordon att kunna
starta vid vinterväglag. Normalt bör betydligt mindre lutning eftersträvas och största
godtagbara lutning bör bestämmas från fall till fall med hänsyn till
anläggningskostnad, miljö/intrång och energieffektivitet (byggande/ DoU/ trafikering).
På avsnitt med kantsten bör konkava vertikalkurvor utformas med så liten radiestorlek
som möjligt på delen där lutningen är nära noll för att minimera sträckor med liten
längslutning.

9.2

Linjeföring för gångbanor och
cykelbanor/cykelvägar
Cykelbana/cykelväg som tillhör huvudnät bör dimensioneras för 30 km/h.
Cykelbana/cykelväg som tillhör lokalnät bör dimensioneras för 20 km/h.

9.2.1

Linjeföring
Förutsättning
Boverkets ”Föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna
platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader”, BFS 2011:5
ALM 2, är utgivna med stöd av 8 kap., paragraf 12 första stycket plan- och
bygglagen (2010:900, PBL). Allmän plats är t.ex. gata, väg, en park, ett torg.
Boverkets föreskrifter ALM 2 anger bland annat följande: ”Allmänna platser
och områden ska vara användbara för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. De ska vara användbara såväl för personer med större
utomhusrullstol, med manuell rullstol eller med rollator för utomhusanvändning
som för personer med nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga.”
I ALM 2 finns följande undantag: ”Föreskrifterna och de allmänna råden gäller
om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt.
Som Allmänt råd sägs följande: ”Bergiga partier med stora höjdskillnader kan
vara exempel på delar av platser och områden där det med hänsyn till
terrängen är orimligt att föreskrifterna gäller fullt ut.” Den citerade texten bör
tolkas så att undantag också kan gälla exempelvis
• vid ombyggnad av befintlig gata/väg som har lutning >2 %,
• då gångbana eller GCM-bana som är del av gata/väg med lutning >2%
och som begränsas mot körbanan av kantstöd inte kan avskiljas med
sidoremsa,
• då friliggande GCM-väg inte kan delas upp på skilda banor för gående
respektive cykeltrafik och vägen inte kan ges lutning <2 %.
Friliggande GCM-vägs linjeföring bör undvika svackor och höjdpartier så att den är så
horisontell som möjligt.
Friliggande GCM-väg med egen linjeföring bör ha en linjeföring som är mjukt
böljande, se Figur 9.15.
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Figur 9.15 Exempel på linjeföring för friliggande GCM-väg.
I stadsliknande miljö kan dock en rak linjeföring vara att föredra vid en genomarbetad
helhet med exempelvis allé eller ett starkt motiv i fonden.

9.2.1.1

Horisontalkurvor för cykelbanor/GCM-vägar
Horisontalradie i korsning = 5,0 m medger en hastighet på ca 10 km/h för cykel som
svänger 90°.

9.2.1.2

Vertikalkurvor för cykelbanor/GCM-vägar
Konkava vertikalkurvor blir aldrig siktskymmande.
Med kort konvex vertikalkurva menas att den har så kort båglängd att den inte
påverkar sikten, d.v.s. man ser alltid över krönet. Då bestäms minimiradien av
dimensionerande vertikalacceleration.
En lång konvex vertikalkurva har ett krön som bryter siktlinjen. Därmed blir radien
dimensionerande.

9.2.1.3

Längslutning på gångbanor/-ytor och gångvägar
Vid lutning > 2 % kan framkomligheten för exempelvis rullstol förbättras med hjälp
av vilplan. Vilplan är viktiga för att en rullstolsburen person dels ska orka förflytta sig
uppåt, dels ska kunna förflytta sig säkert nedåt utan att rullstolen får för hög fart.
Vid lutning > 2 % bör åtgärder vara utförda exempelvis i form av ledstänger och
sittmöjligheter.

9.2.1.4

Längslutning på cykelbanor/GCM-vägar
Cykelbanas och GCM-vägs lutning bör om möjligt inte vara större än 3 %.
På GCM-väg med lutning > 2 % bör åtgärder för personer med rörelsenedsättning vara
utförda exempelvis i form av ledstänger och sittmöjligheter.
Medlut medför högre hastighet för cyklande, vilket leder till att stoppsträckor,
cykelbanebredd samt separering från gående bör ses över.

9.2.1.5

Tvärfall på gångbanor/-ytor, cykelbanor och GCM-vägar
God vattenavrinning bör vara säkerställd. Detta är särskilt viktigt då längslutning
understiger 2 %.
Tvärfall < 1 % innebär stor risk för vattensamling vid minsta felbyggnation eller
sättning. För personer med rollator och rullstol är tvärlutningar <2 % mycket svåra att
klara av.
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På GCM-väg i flack terräng med svackor bör ytvatten dräneras bort. Alternativt kan
vattenansamlingar undvikas genom att GCM-vägen läggs på låg bank.
Horisontalkurva på GCM-väg behöver normalt inte skevas. Vid längre nedförslut och
kurvradie < XX m bör dock GCM-väg skevas.

9.2.1.6

Resulterande lutning (snedlutning) på gångbanor,
cykelbanor och GCM-vägar
Resulterande lutning (snedlutning) får överstiga 5 % om det med hänsyn till terrängen
och förhållandena i övrigt är orimligt med mindre.
Vid kraftig längslutning kan i vissa fall bana vara utförd utan tvärfall på kortare
sträcka för att undvika problem med stor snedlutning.

9.2.2

Sikt

9.2.2.1

Stoppsikt för cykel
Värdena i Krav 2020:029 VGU, avsnitt 9.2.2.1, Tabell 9.29 Stoppsikt för cykel, är
baserade på 2 s reaktionstid (1,5 s för gränsvärde) samt dimensionerande retardation 2
m/s2 (uppmätta bromssträckor för gränsvärde).

9.2.2.2

Siktområde i kurva på sträcka
Väghållarens rådighet över marken inom siktområdet bör vara säkrad så att sikt inom
siktområdet kan vidmakthållas.
Värdet 0,7 m som gräns på siktskymmande faktorer är medelvärdet mellan ögonhöjd
1,0 m och siktobjekts höjd 0,4 m.
Exempel på siktområde i kurva, se Figur 9.16.

Figur 9.16 Exempel på siktområde vid radie 25 och siktsträcka 35,0 m.
Om det är svårt att ta bort siktskymmande föremål inom siktområde (exempelvis berg)
kan istället linjeföringen ändras så att man håller ut från föremålet.
Tomtgräns bör alltid betraktas som siktskymmande då väghållaren normalt inte har
rådighet över vad som händer på tomtmark, exempelvis uppförande av
siktskymmande plank.
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10

Korsningspunkter

10.1

Gemensamma förutsättningar
Indelningen i primärväg respektive sekundärväg bör baseras på vägarnas funktion och
trafikmängd.
Större korsningar karaktäriseras av att åtgärder vidtagits för att öka framkomligheten
för biltrafik från sekundärvägen. Dessa åtgärder innebär också en väsentligt förhöjd
trafiksäkerhetsnivå.
Vid det slutliga valet av dimensionerande trafiksituation bör stora fordons krav på
framkomlighet vägas mot GCM-trafikanters och särskilt personer med
funktionsnedsättnings krav på säkerhet och framkomlighet.
Ju större fordon dimensionering sker för, desto större blir korsningsytan. Detta ger
längre GCM överfarter och risk för högre hastigheter för svängande personbilar med
högre risker för korsande gående och cyklister som följd.
Specialtransportanalysen kan innebära att korsning bör dimensioneras för större
fordon.

10.1.1

Korsnings- och anslutningsavstånd
Förutsättning
Utöver vad som anges i detta avsnitt gäller särskilda krav för linjeföring i
anslutande vägar.

10.1.1.1

Tätort
Korsnings- och anslutningstätheten på leder i tätort är beroende av ledens funktion,
trafikflödet och referenshastigheten.
På det övergripande huvudnätet bör korsningsavstånden vara så stora att
dimensionerande medelhastigheter uppnås vid VR50 respektive VR70, se Tabell 10.1
och Tabell 10.2.
Tabell 10.1 Korsningsavstånd
STANDARD
ÅDT - DIM

VR

GRÖN

GUL

RÖD

>8000

70

>700 m

500 - 700 m

<500 m

<5000

70

>400 m

300 - 400 m

<300 m

>8000

50

>400 m

300 - 400 m

<300 m

<5000

50

>200 m

150 - 200 m

<150m
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Tabell 10.2 Anslutningstäthet
STANDARD

10.1.1.2

ÅDT - DIM

VR

GRÖN

GUL

RÖD

>8000

70

inga

>250 m

<250 m

<5000

70

>300 m

200 - 300 m

<200 m

>8000

50

>300 m

100 - 300 m

<100 m

<5000

50

>100 m

>100 m

<100m

Landsbygd
Vid ÅDT>1000 på regionala vägar bör enskilda anslutningar om möjligt undvikas.
På regionala och lokala vägar med ÅDT<1000 bör anslutningar medges om
förhållandena i övrigt är acceptabla.

10.1.1.3

Tunnel
Plankorsning i eller nära tunnel bör om möjligt undvikas.
Korsningar med tunneltillfarter bör regleras så att köbildning i tunneln kan förhindras.
Avståndet från tunnelmynning till korsning utanför tunnel bör helst vara så stort att
köbildning i korsningen inte påverkar trafikförhållandena i tunneln. Avståndet bör
minst motsvara dubbel stoppsikt.
I tunnel bör av siktskäl anslutning ej lokaliseras i innerkurva.

10.1.2

Utformningskriterier

10.1.2.1

Korsningsvinkel
Korsningsvinkeln mellan en primärväg och en sekundärväg bör vara nära 100 gon.

Figur 10.1 Korsningsvinkel, principfigur
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10.1.2.2

Lutning
Den resulterande lutningen (snedlutningen) i en korsning bör vara ≤ 5 %.
Korsningar bör om möjligt placeras där primärvägen är utformad med dubbelsidigt
tvärfall alternativt med skevning ≤ 2,5 %.
Vid enskilda anslutningar typ A2–A5 bör primärvägens lutning inte överstiga 5 %
inom 100 från anslutningen.
För anslutning A2–A5 gäller att om sekundärvägen lutar mot korsningen bör en
utformning med svacka övervägas för att begränsa att vatten rinner in på primärvägen.
Detta gäller särskilt om primärvägen är skevad och sekundärvägen ansluter i
ytterkurva.
Beläggningsryggar med större vinkeländringar än 8 % bör undvikas för anslutning
A2–A5.
För anslutning A2–A5 bör större vinkeländringar överbryggas med extra vilplan 5,0
m.
Om anslutande grusväg lutar mot primärvägen bör den beläggas minst 5,0 m in från
vägbanekanten för att undvika att grus rinner in på körbanan.
Anslutande grusväg som lutar från primärvägen bör beläggas med asfalt minst 1,0 m
in från primärvägens vägbanekant.

10.1.2.3

Horisontalgeometri
I 4-vägskorsningar på mötesfria vägar och där primärvägen är förlagd i kurva förbi
korsningen bör horisontalkurvans radiestorlek vara ≥ 1200 m.

10.1.2.4

Körfälts- och kanalbredder
Vid landsbygdsförhållanden bör körfältsbredden för genomgående körfält i en
korsning vara minst 3,25 m. Ur driftsynpunkt bör minsta bredd mellan kantstenar vara
minst 3,75 m.
Kanalbredden (körvidd + körmån) för tvåfältiga till- och frånfarter kan översiktligt
bestämmas enligt Tabell 10.3.
Tabell 10.3 Bredd på tvåfältiga till och frånfarter. Rm avser kanalens
innerradie
Dimensionering
Typfordon

Andel tung
trafik

Tillfart vid Rm

Frånfart vid Rm

10-14 m

15-25 m

100-150 m

> 150 m

P+LBn

Liten

7,5

7,0

8,0

7,0

P+Lps

Normal

10,0

9,5

8,0

7,0

Lps+Lps

Normal

13,0

11,0

8,0

7,0

Lps+Lps

Stor

14,0

12,5

8,0

7,0
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I körfält med höga trafikflöden (B > 0,7) bör minsta bredd mellan längre sträckor med
kantstenar väljas med hänsyn till möjlighet att passera ett stillastående fordon, normalt
5,0 – 5,5 m.
Förekommer jordbruksredskap bör bredden mellan kantstenar vara minst 4,2 m. Vid
mindre mått, exempelvis vid passage av övergångsställe, kan en utformning där ett
jordbruksredskap kan trafikera ena kanten (över fasad kantsten) övervägas.
Utöver ovan angivna mått kan breddökning behövas i horisontalkurvor med små
radier.
Beakta även att krav avseende hinderfri bredd uppfylls. Ytorna som behövs då, kan
göras överkörningsbara.
Överkörningsbar yta kan utföras förhöjd över körbanan. Kantstöd mot en förhöjd yta
bör ha en höjd av 40 mm och vara fasade.

10.1.2.5

Utrymmesbehov
Utrymmesklass A–C beskriver service-, trygghets- och komfortnivån för trafikanter i
trafiksituationer som sväng i korsning.
Minsta radie samt största rattutslag för dragfordonets bakaxelmittpunkt för
utrymmesklass A, typfordon och riktningar vid sväng med 100g vinkeländring
redovisas i Tabell 10.4.
Tabell 10.4 Minsta svängradie för utrymmesklass A
Typfordon
Typkorsning A,B och C
Högersväng
90˚

Vänstersvän
g 90˚

P

LB
m

LBn+Bl

Bb

Lps

Lsko
g

Lmo
d

Lspe
c

Minradie
(m)

6,0

8,0

12,0

15,0

9,5

14,5

14,5

10

% av max
hjulutslag

62,
5

62,
5

62,5

62,5

50

50

50

50

Minradie
(m)

5,5

7,0

11,0

13,0

8,0

11,5

11,5

8,0

% av max
hjulutslag

69

69

69

69

62,5

62,5

62,5

62,5

P

LB
m

LBn+Bl1

Bb

Lps

Lsko
g

Lmo
d

Lspec

Typkorsning D
Högersväng
90˚

Vänstersvän
g 90˚

1)

1)

)

Minradie
(m)

6,0

8,0

12,0

15,0

9,5

14,5

14,5

10,0

% av max
hjulutslag

62,
5

62,
5

62,5

62,5

50

50

50

50

Minradie
(m)

5,5

7,0

11,0

13,0

9,5

14,5

14,5

10,0

% av max
hjulutslag

69

69

69

69

50

50

50

50

Ledbuss ryms normalt inom samma utrymme som LBn.
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Minsta radie samt största rattutslag för dragfordonets bakaxelmittpunkt för
utrymmesklass B, typfordon och riktningar vid sväng med 100g vinkeländring
redovisas i Tabell 10.5.
Tabell 10.5 Minsta svängradie för utrymmesklass B
Typfordon
Typkorsning A,B och C
Högersväng
90˚

Vänstersvän
g 90˚

Vänstersvän
g 90˚

1)

LB
m

LBn+Bl1

Bb

Lps

Lsko
g

Lmo
d

Lspec

)

Minradie
(m)

5,5

7,0

11,0

13,0

7,5

11,5

11,5

8,0

% av max
hjulutslag

69

69

69

69

62,5

62,5

62,5

62,5

Minradie
(m)

5,0

6,0

10,0

12,0

6,0

9,0

9,0

6,0

% av max
hjulutslag

75

75

75

75

75

75

75

75

P

LB
m

LBn+Bl1

Bb

Lps

Lsko
g

Lmo
d

Lspec

Typkorsning D
Högersväng
90˚

P

)

Minradie
(m)

5,5

7,0

11,0

13,0

7,5

11,5

11,5

8,0

% av max
hjulutslag

69

69

69

69

62,5

62,5

62,5

62,5

Minradie
(m)

5,0

6,0

10,0

12,0

7,5

11,5

11,5

8,0

% av max
hjulutslag

75

75

75

75

62,5

62,5

62,5

62,5

Ledbuss ryms normalt inom samma utrymme som LBn.

Minsta radie samt största rattutslag för dragfordonets bakaxelmittpunkt för
utrymmesklass C, typfordon och riktningar vid sväng med 100g vinkeländring
definieras i Tabell 10.6.

RÅD

152(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Tabell 10.6 Minsta svängradie för utrymmesklass C
Typfordon
Typkorsning A,B och C
Högersväng
90˚

Vänstersvän
g 90˚

Vänstersvän
g 90˚

1)

LB
m

LBn+Bl1

Bb

Lps

Lsko
g

Lmo
d

Lspec

)

Minradie
(m)

5,0

6,0

10,0

12,0

6,0

9,0

9,0

6,0

% av max
hjulutslag

75

75

75

75

75

75

75

75

Minradie
(m)

5,0

6,0

10,0

12,0

6,0

9,0

9,0

6,0

% av max
hjulutslag

75

75

75

75

75

75

75

75

P

LB
m

LBn+Bl1

Bb

Lps

Lsko
g

Lmo
d

Lspec

Minradie
(m)

5,0

6,0

10,0

12,0

6,0

9,0

9,0

6,0

% av max
hjulutslag

75

75

75

75

75

75

75

75

Minradie
(m)

4,0

5,0

8,0

9,5

9,5

14,5

14,5

10,0

% av max
hjulutslag

90

90

90

90

66

66

66

66

Typkorsning D
Högersväng
90˚

P

)

Ledbuss ryms normalt inom samma utrymme som LBn.

Utrymmesbehovet kan och bör kontrolleras med hjälp av olika typer av
körspårsprogram.

10.1.2.6

Korsningskurvor
Korsningskurvor på primärvägen bör endast förses med kantsten om hastigheten är
högst 80 km/h och korsningen är försedd med vägbelysning.
Korsningskurvor med kantsten bör utformas med radier motsvarande standardradier
på kantstenar.
Korsningskurvor med vägräcken bör utformas med radier motsvarande standardradier
på kantstenar.
Undvik linjer sammansatta av många korta element.

10.1.2.7

Trafiköar och refuger
Trafikön utgör en yta avgränsad av omgivande körfälts kantlinjer. Trafikströmmarna
kan vara motriktade eller likriktade. Trafiköns synbarhet kan ökas genom:
·

vägmärken i ändpunkter

·

vägbaneretroreflektorer i kantlinjerna

·

kantstolpar
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Trafikön fylls vanligen med spärrmarkering men kan helt eller delvis fyllas med refug.
För att öka synbarheten kan refuger utformas med material som ger kontrast till
vägbanan.
Trafiköar på primärvägen bör endast förses med refug (dvs. en med kantsten eller
annan fysiskt avgränsad yta) om hastigheten är <80 km/h och korsningen är försedd
med vägbelysning.
Vid VR ≤60 inom tätort kan en trafikö i sin helhet utgöras av en refug.
Trafikön på en sekundärväg bör förses med vägmärke D2 Påbjuden körbana. På
primärvägen bör trafikön förses med trafikdelartavla om trafiköns syfte är att skydda
gående och cyklister som korsar primärvägen.
Trafikdelartavlor bör även användas för att förhindra omkörning i korsningen.
Av trafiksäkerhetsskäl bör obelysta refuger undvikas vid kanalisering i primärväg.
Primärvägen kan förses med trafikö för att underlätta passage för gående.
Trafikö med refug på primärvägen kan behövas om korsningen ska signalregleras.

Figur 10.2 Trafikö på sekundärväg (korsningstyp B), principfigur
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Vid en gångpassage eller cykelpassage/överfart bör refugens bredd vara minst 2,0 m.
Vid obevakade övergångsställe kan i vissa fall en smalare refug, 1,2 m, godtas
eftersom ingen antas bli stående där. Om korsningen signalregleras bör hänsyn tas till
signalstoplens placering och antal lyktor för att säkerställa att refugen har tillräcklig
bredd.
Kravet på förhållande mellan längd och bredd (A och B) för triangelrefug är för att ge
högersvängande fordon tillfredsställande sikt vid väjningslinjen.
För utformning av triangelrefug vid signalreglerad korsning hänvisas till avsnitt 10.3.3
Trafiksignalreglerade korsningar (E).
Undvik refuglinjer som är sammansatta av många små element.
Undvik korta konkava refugkanter.
Refuger bör utformas med radier motsvarande standardradier på kantstenar.
Refughörn bör avjämnas med radie motsvarande standardutförande på kantsten.
Kantstenstillägg mäts mellan kantsten och vägmarkering, se Figur 13.205 i avsnitt
13.2.1.3.9 M9 Spärrområde.

10.1.2.8

Sikt vid färd mot korsning
Förutsättning
Råden i detta avsnitt är kopplade till 6.4 Trafiksäkerhet.
För att trafikanter som färdas mot en korsning där de har väjningsplikt, ska kunna
upptäcka korsningen i tid och undvika kraftig retardation, bör en tillgänglig sikt på
minst 1,5 * stoppsikt eftersträvas, se Figur 10.3. Om detta inte uppnås kan
förberedande skyltning i form av väjningsplikt med tilläggstavla med
avståndsangivelse användas.

Figur 10.3 Sikt vid färd mot en korsning
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10.1.2.9

Sikt i korsning

10.1.2.9.1

Gemensamt
För att trafikanterna säkert och smidigt ska kunna passera en korsning bör
siktförhållanden, vägens linjeföring och trafikanordningar samverka till att i god tid
före korsningen ge information om regleringsform, kanalisering och utformning.
Denna samverkan är särskilt viktig i korsningar där den genomgående trafikens
framkomlighet begränsas på ett sätt som med hänsyn till vägens funktion kan
uppfattas som oväntat, t.ex. vid signalreglering eller cirkulationsplats, på stora
trafikleder.
Siktområdets utsträckning bestäms av korsningens regleringsform, separeringsform
och primärvägens referenshastighet.
Inom siktområdet bör för bilar överallt finnas sikt från dimensionerande ögonhöjd (för
personbil 1,1 m) till vägytan, definierad som dimensionerande hinderhöjd 0,2 m, men
minst till dimensionerande strålkastarhöjd 0,6 m på väg och 0,4 m på GCM-väg. För
gående och cyklister bör motsvarande sikt finnas från ögonhöjden 1,5 m.
I fyrvägskorsning typ C med körfält för vänstersvängande från båda riktningarna eller
i korsning med avfart skyms sikten mer eller mindre av svängande fordon, se Figur
10.4. Liknande siktproblem kan också uppstå i korsning med flerfältiga vägar.

Figur 10.4 Exempel på siktskugga
Behov av val av åtgärd för att undvika sådan siktskugga bör utredas för varje särskilt
fall.

10.1.2.9.2

Sikt i korsning på mötesfri väg
Förutsättning
Följande råd hör till krav under 10.1.2.9 Sikt i korsning, 10.1.2.9.1
Gemensamt.
Vid risk för siktproblem i korsningstyp C bör övervägas att utforma korsningen så att
den kan passeras av personbil (P) i två steg, se Figur 10.5 (nedre figuren) eller att
utforma den med vänsterpåsvängskörfält.
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Figur 10.5 Sikt, korsningstyp C på mötesfri väg
Mitträcket bör vara högst 0,7 m högt och vara genomsiktligt. Uppstickande reflexer
m.m. bör undvikas längs en sträcka motsvarande Lp.

10.2

Korsningar utan särskilda åtgärder för GCM

10.2.1

Mindre korsningar (Typ A-C)

10.2.1.1

3-vägskorsning och 4-vägskorsning
Korsning utan trafiköar (A) har normalt ett körfält i varje tillfart, se Figur 10.6. I tätort
kan flerfältig primärgata förekomma.

Figur 10.6 Exempel på utformning av korsningstyp A
En 4-vägs A-korsning bör av trafiksäkerhetsskäl utformas som två förskjutna 3vägskorsningar.
Typ A ger mycket god framkomlighet, särskilt för stora ledade fordon genom att
korsningen dimensioneras för (Lps)A. Om korsningsvinkeln är mindre än 90 grader
behöver typfordon Lps, som svänger till vänster från primärvägen, gena över motriktat
körfält. I ogynnsamma fall kan därför ett väntande fordon vid stopp/väjningslinjen
hindra ett svängande typfordon Lps. Om en sådan situation inte kan accepteras måste
korsningsvinkeln ändras eller korsningen utformas som typ B.
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Figur 10.7 Exempel på utformning av korsningstyp B
Typ B, är vid landsbygdsförhållanden kanaliserad med trafikö i sekundärvägen och
vanligen reglerad med väjningsplikt, med eller utan stoppskyldighet. Till- och
frånfarter är normalt enfältiga. I tätort kan trafikö på primärväg förekomma för att
underlätta passage för gående och cyklister, se avsnitt
Korsningen kan utformas som 3- eller 4-vägskorsning, alternativt två förskjutna 3vägskorsningar. Avståndet mellan anslutningarna bör vara minst 50,0 m för att medge
s-sväng med stora ledande fordon. Utformningen medger utrymmesklass A för
typfordon Lps.
3-vägskorsning typ B kan förses med högeravsvängs- eller högerpåsvängskörfält
till/från primärvägen. Hänsyn till siktkrav är viktiga.
Trafiköns uppgift är att hindra genande svängar, öka korsningens synbarhet från
sekundärvägen och att ge gående och cyklister möjlighet att korsa sekundärvägen
och/eller primärvägen i två etapper. I det senare fallet bör trafikön utformas med refug.
Kanaliseringen innebär dock en viss begränsning av stora ledande fordons
framkomlighet.
Trafiköns standardform har bestämts både med hänsyn till svängande fordons
utrymmesbehov, (Lps)A, och synbarhet från sekundärvägen. Trafikkön bör alltid
förses med trafikledarmärke och kan även förses med refug. Refugens form och
storlek beror på syftet med refugen.
Korsning med vänstersvängskörfält på primärväg (C), se Figur 10.8, har
vänstersvängskörfält på primärvägen kanaliserat med trafikö för att minska riskerna
för påkörning bakifrån och för att öka framkomligheten på primärvägen. Refug kan
förekomma för att underlätta för gående att korsa, se avsnitt… Korsningstyp C har i
övrigt normalt inga extra körfält.

Figur 10.8 Exempel på utformning av korsningstyp C
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Trafiköns uppgift är att hindra genande svängar, öka korsningens synbarhet från
sekundärvägen och att ge gående och cyklister möjlighet att korsa sekundärvägen
och/eller primärvägen i två etapper. I det senare fallet bör trafikön utformas med refug.
Kanaliseringen innebär dock en viss begränsning av stora ledande fordons
framkomlighet.
Trafiköns standardform har bestämts både med hänsyn till svängande fordons
utrymmesbehov, (Lps)A, och synbarhet från sekundärvägen. Trafikkön bör alltid
förses med trafikledarmärke och kan även förses med refug. Refugens form och
storlek beror på syftet med refugen.
Typ C kan förses med högeravsvängskörfält från primärvägen. Den kan också förses
med högerpåsvängskörfält från sekundärvägen.

Figur 10.9 Typ C med högeravsvängs- eller högerpåsvängskörfält
Primärvägen som ligger horisontalkurva kan möjliggöra vägbanebreddningen som
utformas på ett estetiskt tilltalande sätt. Kontrakurvor kan då undvikas i de
genomgående körfältens linjeföring.
Primärvägens tvärfall bestäms av horisontell linjeföring för genomgående körfält. Vid
breddning på raklinje bör väljas radier, minst 500 m vid VR70 och minst 1000 m vid
VR90, för att kunna ha dubbelsidigt tvärfall.
Genomgående körfält i primärvägen bör utformas med oförändrad bredd och var för
sig med mjuk linjeföring. Kanalbredd bestäms av möjligheten att passera andra fordon
längs kanaliserade avsnitt i korsningen. För att en buss/lastbil ska kunna passera en
cyklist behövs 4,5–5,0 m och för att en personbil ska kunna passera ett långsamgående
fordon behövs 4,5–5,5 m.
Breda kanaler bör undvikas. De ökar korsningens yta och gör korsningen svår att
överblicka för svängande och korsande fordon. Största kanalbredd på 9,0 m väg bör
vara högst 4,5 m och på 13,0 m väg 5,0 m.
Vägrenars bredd bestäms av kanalbredd, genomgående körfälts bredd,
vägmarkeringsklass och separeringsform. Även om en vägren lokalt kan göras smal i
avsnitt med vänstersvängskörfält bör vägrensbredden av estetiska skäl hållas konstant
genom korsningen och utjämnas mjukt till vägrensbredd enligt vägens typsektion.
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Trafiköarna bör utföras som spärrområden. Minimibredd är vid normal utformning 0,1
m, 0,2 m eller 0,4 m. Utformningen styr genomgående trafik till genomgående körfält
och bör ge god ledning och bekvämt körsätt för vänstersvängande trafik.
Eventuell refug bör göras kort enligt Figur 10.10. Refuger är nödvändiga om korsande
GCM-trafikanter behöver väntutrymme, se avsnitt

Figur 10.10 Exempel på kanalisering
Spärrmarkeringar kan förses med trafikdelartavlor och vägbaneretroreflektorer för att
öka synbarheten. Ett kraftfullt sätt att öka synbarheten av alla typer av C korsningar är
att sätta upp vägvisningen i portal, se Figur 10.11.

Figur 10.11 Exempel på kanalisering med spärrområde och portalvägvisning
Vid övergång från två till ett körfält bör hopvävningen ske före korsningen.
Mitträcket på mötesfri väg bör utformas enligt principerna i Figur 10.12.
I ytterkurva monteras det extra räcket längs vänstersvängskörfältet enligt nedersta
bilden i Figur 10.12. Räcket bör ges tillräcklig längd enligt Krav 2020:029 VGU,
Tabell 7.10 så att dess funktion säkerställs.
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Figur 10.12 Räckesplacering i korsning typ C på mötesfri väg, principfigur
Övergång från ett till två körfält kan göras enligt övre bilden i Figur 10.13.

Figur 10.13 Korsningstyp C på mötesfri väg (räcken ej illustrerade).
Hopvävning kan utformas enligt Figur 10.13, nedre bilden.

10.2.1.2

4-vägskorsning eller förskjutna 3-vägskorsningar
A korsningar bör av trafiksäkerhetsskäl alltid vara förskjutna. En 4-vägskorsning av
typen B eller C och med mer än 100 inkommande fordon (ÅDT-Dim) på minst
belastade sekundärväg bör av trafiksäkerhetsskäl normalt delas upp i två förskjutna 3vägskorsningar.
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Vid korsningstyp A och B bör vänster/högerförskjutning eftersträvas eftersom
oskyddad vänstersväng från primärväg då undviks.
Vid korsningstyp C bör höger/vänsterförskjutning eftersträvas varvid vänstersväng
från sekundärväg undviks för korsande trafik.
Vänstersväng från primärväg utan vänstersvängsfält bedöms farligare än vänstersväng
från sekundärväg. Vänstersväng från sekundärväg bedöms farligare än högersväng.

Figur 10.14 Förskjuten korsning, alternativa placeringar
Trafikön kan förses med refug för att underlätta passage för GCM-trafikanter.
Eventuell refug bör göras kort i vägens längsled. Undantag kan exempelvis gälla om
primärvägen är förlagd i kurva och refugens syfte är att samla upp dagvatten eller om
refugen ska förses med växtlighet.

10.2.1.3

Vänstersväng utan särskilt vänstersvängskörfält
För att öka framkomligheten på tvåfältsvägar med VR ≤80 kan i vissa fall en lokal
vägbreddning på den korsningsfria sidan i trevägskorsningar, som gör det möjligt för
genomgående fordon att passera ett vänstersvängande fordon, ersätta korsningstyp C,
se Figur 10.15. Bredd mellan mittlinje och körytekant (B enligt figur nedan) bör vara
minst 5,5 m. Breddökningen kan dimensioneras för en passagehastighet på mellan 10
och 40 km/h, se Figur 10.15.

Figur 10.15 Fattigmanslösning, principfigur

10.2.1.4

Vänstersvängskörfält
Förutsättning
Utformningsråden gäller för vänstersvängskörfält i primärväg/-gata. De kan i
tillämpliga delar även användas för vänstersvängskörfält från sekundärväg/gata.
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Vid signalreglering kan lång mittrefug erfordras för att undvika att genomgående
trafik genar över detektorer i vänstersvängskörfältet. Ibland kan en kort
riktningsgivande refug behövas mellan vänstersvängskörfält och genomgående körfält
för att förhindra felanmälan.
Magasinets längd i meter beräknas med hänsyn till trafiksammansättning, såväl antal
fordon som dimensionerande fordonstyper, under dimensionerande timme.
Inledningssträckan behöver vara minst 40,0 m för att typfordon Lps eller större ska
kunna följa en mjuk utformning med låg hastighet.
Fordon som ska svänga bromsar i genomgående körfält och kan särskilt vid smala
kanaler hindra dem som kör rakt fram. För att minska störningen kan
vänstersvängsfältet förlängas utöver vad Lkö och Lin kräver så att
hastighetsskillnaden mellan vänstersvängande och genomgående bilströmmar i
genomgående körfält minskar.
Förväntad kölängd kan bedömas med hjälp av Figur 10.16, Figur 10.17, Figur 10.18
och Figur 10.19.
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Figur 10.17 Kölängd VR80
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VR 110
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Figur 10.19 Kölängd VR110
Figurerna redovisar kölängd som funktion av överordnat flöde (Qö) för fyra olika
underordnade flöden (Qu), dvs. vänstersvängsflöden från primärväg till sekundärväg. Mellan
dessa fyra kurvor kan approximation göras. Samtliga kölängder avser sannolikheten 90 % att
kön inte blir längre, dvs. i 10 % av fallen kan kölängden bli längre än den beräknade i
diagrammen.

För att minska störningar för genomgående trafik kan vänstersvängsmagasinets
och/eller inledningssträckas längd förlängas.

10.2.1.5

Vänstersvängskörfält typ Ögla
Öglan är ett alternativ som ger vänstersvängande möjlighet att skild från genomgående
trafik avvakta lämplig lucka.
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Figur 10.20 Ögla för vänstersvängande fordon och särskild orienteringstavla
och högervisande vägvisare
Breddning får göras inom befintlig vägbredd genom en lokal avsmalning av körfälten.
På platser där vänstersvängsförbud behövs, men där inte särskild väg för
vänstersvängande trafik kan anordnas i ögla, kan i undantagsfall i stället en
”väntficka” till höger byggas.

10.2.1.6

Vänsterpåsvängskörfält
Vänsterpåsvängskörfält kan användas på mötesfria vägar för att underlätta för
trafikanter från sekundärvägen om det inte förekommer någon korsande GCM-trafik
över primärvägen.
Körfältslängd bör väljas enligt Tabell 10.7 och Figur 10.21.
Tabell 10.7 Körfältslängder för vänsterpåsvängsfält
VR (km/h)

L o (m)

L a (m)

L ut (m)

60

40,0

85,0

50,0

≥ 80

130,0

110,0

70,0
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Figur 10.21 Vänsterpåsvängskörfält, principfigur

10.2.1.7

Högersvängskörfält
En korsning bör inte förses med både högeravsvängs- och högerpåsvängskörfält.
Undantag gäller för korsningar utan vänstersväng från sekundärväg.

10.2.1.7.1

Högeravsvängskörfält
Framkomligheten ökas inte bara för högersvängande utan även för övrig trafik om
högeravsvängskörfält från primärväg anordnas. Dessutom minskas antalet
upphinnandesituationer.
Med fri högersväng ges möjlighet att låta dessa randströmmar gå utanför en eventuell
signalreglering.
Körfältet kan även utformas parallellt.
Användande av högeravsvängskörfält på mötesfria vägar (MLV) bör ske i enlighet
med vad som framgår av Figur 10.22 under förutsättning att GCM-trafiken är
separerad.
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Figur 10.22 Bedömning av behov av högeravsvängskörfält
Minsta radie (Rmin) och kanalbredd (K) bör väljas enligt Tabell 10.8.
Om gående och cykeltrafik behöver korsa avfarten på kanalsträckan bör Rmin ≤ 30,0
m väljas. Detta gäller också om avfarten följs av väjnings- eller stoppreglering.
Tabell 10.8 Rmin och Kanalbredd K (vid 90-100 gon)

10.2.1.7.2

VR

R min

K (m)

30

25

6,0

30

30

5,75

40

50

5,0

Högerpåsvängskörfält
Högerpåsvängskörfält från sekundärväg kan övervägas för att öka smidigheten och
minska fördröjningarna för all trafik i korsningen.
Vid fri högersväng från sekundärväg med GCM-överfart bör körfältet utformas så att
högersvängande trafikanters hastighet är låg.
Den högersvängande trafiken bör ha väjningsplikt.
Om körfältslängd enligt Krav 2020:029 VGU, Tabell 10.5 inte kan uppnås kan
högerpåsvängskörfält inte användas.

10.2.1.8

Sidoområden i korsningar A-C och i enskilda
anslutningar
Det är viktigt att lägga stor omsorg vid markmoduleringen av de kringliggande ytorna.
Dessa ytor kan obearbetade se ut som ett restupplag istället för att bidra till en väl
gestaltad vägmiljö.
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Genom att ta vara på landskapets topografiska och visuella förutsättningar kan
orienterbarheten i korsningen stödjas och förstärkas. Tänk på att alla ytor i en korsning
tillsammans bidrar till helhetsintrycket.

10.2.2

Cirkulationsplats (typ D)

10.2.2.1

Allmänt
Korsningstyp D – cirkulationsplats är kanaliserad med en rondell, som skapar
enkelriktad körning i en cirkulation. Alla inkommande fordon har väjningsplikt mot
cirkulerande fordon. Genom sin utformning, som ger körspår med små radier, måste
biltrafikanterna hålla en låg hastighet genom cirkulationsplatsen. Vinkeln mellan
inkommande fordon och fordon i cirkulationen blir, med rätt utformning, spetsig. Det
gör att cirkulationsplatsen har stora trafiksäkerhetsfördelar i jämfört med andra
korsningstyper genom att skadeföljden i inträffade olyckor oftast blir lindrig.
Grundutformning av cirkulationsplats väljs dels med utgångspunkt i gestaltning, dels
med utgångspunkt i:
·

rondellutformning

·

utformning av till- och frånfarter

·

antal körfält i till- och frånfarter och cirkulation

·

utformning för gående och cyklister

Rondellens storlek väljs i första hand med utgångspunkt i:
·

Vilket tillgängligt utrymme som finns med hänsyn till angränsande
bebyggelse och miljö

·

Den trafiksituation som cirkulationsplatsen avses utformas för
(dimensionerande fordon, utformningsklass, kapacitetsbehov,
utformningshastighet.)

En rondellradie mellan 11,0 och 20,0 m bör eftersträvas ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Vid landsbygdsförhållanden med endast låga gång- och cykelflöden kan dock
rondellradier upp till 35,0 m väljas ur utsläpps- och framkomlighetssynpunkt.
För att förstärka det visuella intrycket av en cirkulationsplats och åstadkomma en
större hastighetsreduktion bör en utformning med böjda tillfarter väljas.
I tätortsmiljöer med VR ≤60 kan man av stadsmässiga skäl välja cirkulationsplatser
med symmetriska till- och frånfarter.

10.2.2.2

Antal anslutningar
Antalet anslutningar(ben) kan vara fler eller färre än fyra.
Om cirkulationsplats med tre anslutande vägar/gator övervägs i befintlig miljö är det
vanligt att en väg/gata är genomgående.
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I befintlig vägmiljö innebär T-formen ofta mindre anläggningskostnad än Y-formen.
Nackdelen är att T-formen kan innebära att resultatet blir som ett otydligt Y, se
Figur 10.25.
Vid tre anslutningar bör följande beaktas:
·

Cirkulationsplatsen kan övervägas ha T-form, dvs. rondellen lokaliseras till
befintliga vägars/gators skärningspunkt eller ha Y-form, dvs. samma vinkel
mellan väganslutningarna, se Figur 10.23 och Figur 10.24.

·

För Y-formen är det viktigt att den blir tydlig. Annars kan ett av körspåren för
personbil bli alltför rakt, med alltför höga hastigheter och dålig efterlevnad av
väjningsplikten som följd, se
Figur 10.25.

Om något eller flera körspår blir alltför raka bör hastighetssäkring av dessa övervägas.

Figur 10.23 Trevägscirkulation med vägbenen i T-form

Figur 10.24 Trevägscirkulation med vägbenen i Y-form

Figur 10.25 Y-form kan vid dålig utformning som i figuren medföra höga
hastigheter och dålig efterlevnad av väjningsplikten i ett av körspåren
Med fem anslutande vägar kan en rondell med äggform vara lämplig.
Vid cirkulär, ej överkörbar rondell och Lps utrymmesklass A, kan även rondell med
minst 20,0 meters radie övervägas. Eftersträva att åstadkomma lika stora vinklar
mellan anslutande vägar.
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Den lämpligaste övergångskurvan vid stor skillnad i radiestorlek mellan angränsande
cirkelbågar är en klotoid, om den minsta radien är större än 15,0 meter.
Om övergångskurvan som används vid stor skillnad i radiestorlek mellan angränsande
cirkelbågar är en radie, bör den ha storlek ungefär mittemellan de båda intilliggande
radierna, se Figur 10.26.

Figur 10.26 Oval respektive äggform på rondell
Den ovala formen på rondellen är avsedd för fyra osymmetriskt placerade ben eller
fler än fyra ben. Den äggformade är avsedd att användas vid fem anslutande ben.
Noggrann kontroll av körareorna bör göras då breddbehovet varierar med olika
rondellradie.

10.2.2.3

Sikt i cirkulationsplats och sekundärvägskorsning med
dropprefug
Om siktområdet når utanför vägområdet bör markåtkomst för siktröjning säkerställas.

10.2.2.4

Hastighetsdämpning
För att uppnå vald utformningshastighet bör radiekombinationen R1≤R2≤R3 på
körspåret för personbil enligt Figur 10.27 gälla vid utformningen.
Grundprincipen är att skapa en utformning av till- och frånfarter i kombination med
rondellen som innebär att möjliga körspår för personbilar har mindre radier än ca 90 m
vid utformning för högst 50 km/h och att körspåret får sin minimiradie i tillfart och
sedan växande eller konstant radie.
Av vikt är att radieelementen för test är 1,8 m breda, dimensionerande bredd för P,
samt att de placeras så att ett tänkt ”genande” körspår åstadkoms (observera att det är
radien på körspåret och inte vägens/korsningens geometri som anges).
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Figur 10.27 Körspår genom cirkulationsplats

10.2.2.5

Till- och frånfarter
Antal körfält bör väljas så att belastningsgraden under dimensionerande timme (DhDIM) uppfyller servicenivå enligt tabellen nedan.
Observera att ett körfält ger högre trafiksäkerhetsstandard än två eller flera.
Tabell 10.9 Standardnivåer för framkomlighet under dimensionerande timme.
Standard

Belastningsgrad

God

B < 0,6

Mindre god

0,6 < B < 0,8

Låg

B > 0,8

Belastningsgrad, andel stopp, fördröjning och kölängder bör beräknas för varje tillfart
med exempelvis CAPCAL.
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Figur 10.28 Översiktlig bedömning av antalet körfält i tillfart
Belastningsgraden för frånfarter kan bestämmas som kvoten av aktuellt flöde dividerat
med praktisk kapacitet som är 1500 f/h.
En alternativ lösning för att minska belastningen i tillfart och undvika två cirkulerande
körfält kan vara att ordna fri högersväng.
I sammanhanget är det viktigt att beakta såväl morgonens som eftermiddagens
trafiksituation, eftersom trafikbelastningen kan vara helt olika. Där trafikbelastningen
är hög rekommenderas därför körfältsanalys för såväl morgonens som eftermiddagens
dimensionerande timtrafik.
Om cirkulationen har två körfält bör även frånfarternas belastning kontrolleras genom
att jämföra aktuellt flöde med praktiskt maxflöde för ett körfält, ca 1500 f/h. Högst
samma belastningsgrad som för tillfart bör gälla.

10.2.2.5.1

Enfältiga till- och frånfarter
Kanalbredden allra närmast cirkulationen, exklusive körmån, för enfältiga till- och
frånfarter i cirkulationsplats kan preliminärt bestämmas enligt Figur 10.29. Tillägg för
körmån görs enligt Krav 2020:029 VGU, avsnitt 10.2.2.5.1 Enfältiga till- och
frånfarter.
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Figur 10.29 Samband mellan kanalens innerradie (Rm) och erforderlig
kanalbredd exklusive körmån.

10.2.2.5.2

Tvåfältiga till- och frånfarter
Om GCM-trafikanter är separerade från biltrafiken i cirkulationen kan den förses med
särskilt körfält för högersvängande trafik enligt principerna i Figur 10.30.

RÅD

174(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Figur 10.30 Högersvängskörfält, principfigur.

10.2.2.5.3

Vilplan

10.2.2.6

Utformning av cirkulation
Värdet för körmån är en sammanslagning av körmånen på båda sidor om fordonet.
Breddningen kan göras antingen uppdelat på båda sidor eller bara i ytterkant på
cirkulationen utan att medföra ytterligare ändringar. Görs breddningen istället endast
in mot rondellen, d.v.s. en minskning av rondellradien, innebär det att stora fordon
behöver bredare körarea än vad som först beräknats eftersom de då kommer köra med
en mindre radie på körspåret.
Lspec förväntas utnyttja hela körfältsbredden samt också delar av rondellytan och ytor
utanför cirkulationen. Dessa ytor behöver därför vara fria från föremål, exempelvis
belysningsstolpar, kantstolpar, utsmyckningar etc., samt ha en stödkant (och eventuellt
ytterligare yta). Vid räcke i yttre beläggningskant är det viktigt att desto mer utrymme
finns i rondellytan.
Vid stora flöden av tung trafik kan LBn+LBn alternativt Lps+Lps utrymmesklass A
eller B väljas.
I cirkulation med körfältslinjer bör de normalt förekommande fordonen rymmas inom
sina respektive körfält.
En cirkulation bör utformas med tvärfall från centrum, vilket bidrar till att öka
cirkulationens synbarhet och minska fordonshastigheterna, samt minska stora fordons
krängningar i in och utfarter.
Avvattningen kan också bli enklare med tvärfall från centrum.
Den resulterande lutningen (snedlutningen) i en cirkulationsplats eller en
sekundärvägskorsning med dropprefug bör vara ≤ 3,5 %.
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Figur 10.31 Frigång vid överkörningsbar yta
För att minska risker för däckskador samt för att undvika att personbilar genar förses
vägbanekanterna med fasade kantstöd med en höjd av 40 mm mot en förhöjd yta, både
till höger och till vänster om körytan. Fasningen av eventuell kantsten minskar
olycksrisken för motorcyklister.

Figur 10.32 Vägbanekanterna i korsningskurvor och rondell bör utföras med
kantstöd. I korsningskurvan kan även valmade plattor användas.
Fordon som genar över vägbanekanter bryter sönder beläggningskanten och sprider ut
grus på vägbanan.
Överkörbara ytor erfordrar minst 0,04 meters höjd för att personbilsförare ska undvika
att gena.

10.2.2.7

Korsningskurvor
Korsningskurvorna bör tangera cirkulationens yttercirkel.
I cirkulationsplatser utan korsande gående och cykeltrafik, d.v.s. där
hastighetsdämpning inte behövs i frånfart, bör kontrakurvor normalt undvikas. Se
Figur 10.33.
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Figur 10.33 Korsningskurvor, principfigur
Normalt används utformning med standardkurvor, men Rm bör vara i samma
storleksordning som Rr.
Undvik linjer sammansatta av en stor mängd element.
Korsningskurvor med kantsten bör utformas med radier motsvarande standardradier
på kantstenar. Detsamma gäller korsningskurvor vid vägräcken. Staklinjer bör
placeras enligt Figur 10.33.
Även vägbanekanterna kan göras förhöjda och överkörbara, t.ex. för att tvinga fram
små radier för personbils körspår.

Figur 10.34 Vägbanekanterna i korsningskurvornas innerradier kan göras
förhöjda och överkörbara
Den överkörbara ytan bör utföras förhöjd över eller i lutning mot angränsande körfält,
samt i ett avvikande material för att cirkulationen ska bli tydlig.
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10.2.2.8

Sidoområden

10.2.2.9

Utformning av rondell
Konstnärliga arbeten bör samordnas med övriga insatser i vägbyggandets
projekterings- och byggfaser och integreras i platsens helhetsmiljö.
Konstverk i redan byggda väganläggningar kan vara svåra att integrera och bör därför
undvikas.
Området där oeftergivliga föremål tillåts enligt figur i Krav 2020:029 VGU, avsnitt
10.2.2.9 Utformning av rondell, bestäms genom att använda sig av ett tänkt körspår
med bredden 1,8 m. Körspårets högra sida placeras så att den tangera korsningskurvan
och dess vänstra sida tangera avslutande refugspets. Är refugen så liten att det inte
finns möjlighet att tangera korsningskurvan görs körspåret rakt och tangerar endast
avslutande refugspets. När detta har gjorts för samtliga tillfarter skapas ett område
skyddat av refuger där oeftergivliga föremål får placeras.

10.2.3

Trafiksignalreglerade korsningar (E)
Förutsättning
Råd i avsnitt 10.3.3 Trafiksignalreglerade korsningar (E) gäller även avsnitt
10.2.3 förutom de råd som avser gående och cykeltrafik.

10.2.4

Planskild korsning (F), ej trafikplats
Planskild korsning (typ F) är inte en trafikplats, se nedan.
Planskild korsning indelas i:
·

delvis planskild korsning.

·

helt planskild korsning.

En planskild korsning syftar till att separera korsande sekundärvägstrafik och/eller
reducera eller helt undvika vänstersvängar från och till primärvägen.
Förbindelsevägarna kan utformas med förhållandevis enkel standard dock inte som
inverkar negativt på trafiksäkerheten. Planskilda korsningar bör inte kunna förväxlas
av trafikanten med trafikplatser som har högre krav på ramputformning och där det
måste finnas av- och påfarter.

10.2.4.1

Delvis planskild korsning
Delvis planskild korsning typ F bör placeras med hänsyn till trafikförutsättningarna, se
Figur 10.35.
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Figur 10.35 Delvis planskild korsning, principfigur
Alternativ A i Figur 10.35 medför att det dominerande svängande flödet från
primärväg till sekundärväg får vänstersväng från primärvägen. Flödet i motsatt
riktning får vänstersväng från sekundärvägen. Övriga svängar är åt höger.
Alternativ B i Figur 10.35 medför att det dominerande svängande flödet från
primärvägen får högersvängar. Flödet i motsatt riktning får vänstersväng både från
sekundärvägen och ut på primärvägen.
Vänstersväng från förbindelseväg rekommenderas före vänstersväng från primärväg,
d.v.s. Alternativ B i Figur 10.35 är bäst vid visad dominerande svängande trafikström.
Alternativ B ger kortare resväg för det dominerande svängande flödet än alternativ A i
Figur 10.35.

10.2.4.2

Helt planskild korsning
Med undantag från motortrafikled bör förbindelseväg vara ansluten till primärväg med
korsningstyp B med triangelrefug som endast möjliggör högersväng.
Det högra alternativet i Figur 10.36 ger högersvängar från och till sekundärvägen för
den dominerande svängande trafikström i exemplet. Det vänstra alternativet (bilden i
mitten) ger vänstersväng från och till sekundärvägen i dominerande svängande
trafikström och är ej att föredra om korsningstyperna på sekundärvägen är A, B eller
C.
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Figur 10.36 Diagonalt placerade ramper. Utförande enligt högra bilden är att
föredra när dominerande trafikström är enligt den tjocka pilen.
Om sekundärvägskorsningarna är utförda som droppe eller cirkulationsplats ger
utförande förbättras situationen betydligt för vänstersvängande trafik. Samtidigt
försämras den för genomgående trafik på sekundärvägen.
Utförande enligt Figur 10.37 ger vardera en högersväng och en vänstersväng i
dominerande trafikriktning. Det högra alternativet innebär vänstersväng från
sekundärvägen medan det vänstra alternativet innebär vänstersväng från rampvägen.
Beroende på vilken korsningstyp som väljs på sekundärvägen innebär det olika saker.

Figur 10.37 Ramper på samma sida om sekundärvägen.
Båda alternativen i Figur 10.37 är bättre för visad dominerande trafikström än det
vänstra alternativet i Figur 10.36.
Om sekundärvägskorsningarna är utförda som droppe eller cirkulationsplats ger båda
utföranden enligt Figur 10.37 högersväng respektive vänstersväng ¾ varv i cirkulation
eller vid dropprefugen till den dominerande svängande trafikströmmen.
Utförande enligt höger alternativ i Figur 10.37 ger något kortare resväg.
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Figur 10.38 Dessa utföranden ger inte möjlighet till förbindelse i alla riktningar
om anslutningar till primärvägen utförs med triangelrefug.

10.2.5

Sekundärvägskorsning med dropprefug
Korsning med dropprefug utgör en alternativ korsningsutformning vid anslutning av
ramper i planskilda korsningar eller trafikplatser av typ ruterkorsning. Observera att
detta inte är en cirkulationsplats.
För att uppnå vald utformningshastighet bör radiekombinationen R1≤R2≤R3 för
körspår enligt Figur 10.39 gälla vid utformningen varvid R3 bör vara ≤ 100 m (≤ 50 m
för att erhålla ca 30 km/h).

Figur 10.39 Körspår genom sekundärvägskorsning med dropprefug.
Radieelementen för test bör vara 1,8 m breda, dimensionerande bredd för P, samt att
de placeras så att ett tänkt ”genande” körspår åstadkoms (observera att det är radien på
körspåret och inte vägens/korsningens geometri).
Ri < 11,0 m bör undvikas. Om ändå Ri < 11,0 m behöver en del av dropprefugen göras
överkörningsbar och den överkörningsbara delen ges då samma utformning som vid
cirkulationsplats för att bussar ska kunna runda dropprefugen utan att få obekväma
rörelser i bussen.
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10.2.6

Enskilda anslutningar

10.2.6.1

Allmänt
Enskilda anslutningar bör utformas enligt någon av nedanstående anslutningstyper
A1–A5.
Tabell 10.10 Enskilda anslutningar
Typ av anslutning

Dimensionerande fordon och
utrymmesklass

A1

Anslutning med ÅDT-Dim > 100 f/d.

Enligt Korsning typ A eller B

A2

Anslutning av ägoväg för traktortrafik

Skördetröska/ C

A3

Anslutning till högst 5 enskilda
bostadsfastigheter

Los/ C

A4

Anslutning till mer än 5 enskilda
bostadsfastigheter, dock ÅTD-Dim<100

LBn/ B

A5

Anslutning med utrymmeskrävande
fordon, exempelvis skogsbilväg

Ls/ A på primärväg

Anslutningstyperna A2, A3 och A4 bör utformas enligt Figur 10.40

Figur 10.40 Utformning av anslutningstyp A2, A3 och A4 (Figuren behöver
justeras och några av siffrorna ändras – efter körspårskontroll.b A4 måste
rättas.)
Anslutning av typ A2, A3 och A4 bör beläggas minst 5,0 m in från den allmänna
vägen, om denna är belagd, för att förhindra att grus med mera dras in på den
allmänna vägen.
Anslutning av virkesavlägg (dvs. en kort vägstump vid vilken virke omlastas från
traktor till bil) till allmän väg med VR ≤70 och ÅDT-0 ˂ 500 bör utformas enligt
Figur 10.41.
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Figur 10.41 Utformning av virkesavlägg
Anslutning av typ 5, skogsbilväg, bör utformas enligt Figur 10.42 om den allmänna
vägen är 4,0 m eller beredare. Vid smalare väg än 4,0 m bör skogsstyrelsens
anvisningar tillämpas.

Figur 10.42 Utformning av anslutningstyp A5
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Anslutning av typ A5 bör beläggas minst 1,0 m in från den allmänna vägen, om denna
är belagd.
Om anslutning av typ A5 lutar mot den allmänna vägen bör anslutningen beläggas
10,0 m in från den allmänna vägen.

10.2.6.2

Enskilda anslutningar på mötesfria vägar
Korsningstyp A4 bör placeras och utformas på motsvarande sätt som för korsningar.
Vid endast högersväng för enskilda anslutningar typ A2, A3 och A5 på mötesfria
vägar bör vändmöjligheter vara anlagda vid intilliggande korsningar och
vägförlängningen som mest bli 3 km vid enkel resa, se Figur 10.43.

Figur 10.43 Vägförlängning mötesfri väg, principfigur
Vägförlängning från anslutningen för färd mot höger i Figur 10.43 är 2xD.
Vägförlängning från vänster i Figur 10.43 för färd till anslutningen är (L-D) + (L-D) =
2x (L-D).
Anslutningar med endast högersväng bör utformas enligt Figur 10.44.

Figur 10.44 Anslutningar med endast högersväng, principfigur.
Utmärkning är mer angeläget vid anslutning till dubbla körfält än till enkla med tanke
på risk för felbedömning av situationen.
Hänsyn bör tas till att risken för felkörning är större vid anslutning mot tvåfältssträcka
jämfört med enfältssträcka.
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Öppningen kan behöva dimensioneras för vänstersvängande Lps både från primär- och
sekundärvägen. För att undvika lång öppning i räcket kan då väntfickan förlängas för
att ge utrymme för vänstersvängande trafik från sekundärvägen. Väntfickan kan då
även samordnas med en eventuell busshållplats.
Anslutning med öppning i mitträcket och väntficka bör inte märkas ut med
vägvisning.
Anslutning med öppning i mitträcket och väntficka bör inte märkas ut med
vägvisning.
Den lokala breddningen av mittremsan till 1,2 m kan göras inom befintlig vägbredd
genom en lokal avsmalning av körfälten.
Motstående anslutningar typ A2 med endast sporadisk trafik, exempelvis traktor, kan i
vissa fall godtas och bör då utformas enlig Figur 10.45.

Figur 10.45 Traktoröverfart, principfigur
Om vänstersväng ska vara tillåten bör öppningen anpassas till förekommande fordon.
Anslutningar för traktoröverfart bör inte märkas ut med vägvisning.

10.2.6.3

Enskilda anslutningar på ej mötesfria vägar

10.3

Korsningar med gående och cykeltrafik
Förutsättningar
Råd i detta avsnitt är kopplade till krav på motsvarande nivå i Krav 2020:029
VGU och till krav i kap 6 Gemensamma råd.
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10.3.1

Gatukorsningar

10.3.1.1

Allmänt
Gatukorsning bör utformas enligt följande:
·

Korsningen är lätt att se och förstå för alla inklusive barn, äldre och personer
med funktionsnedsättningar.

·

Synbarheten är god även vid mörker, regn och vinterförhållanden.

·

Detaljutformningen ger alla erforderlig orienteringshjälp.

·

Korsningen är tillgänglig för alla.

·

Konfliktzoner mellan olika trafikantgrupper är små och tydliga.

I gatukorsning behövs en tydligt kännbar och synlig gräns mellan gångyta och körbana
och cykelbana för att underlätta orienteringen för blinda och personer med nedsatt syn.
Gångytor behöver vara väl åtskilda från cykelbana och från körbana.
Vid utformning av gatukorsning bör beaktas möjligheten för cyklister att göra
vänstersväng enligt både Stora och Lilla svängen se Figur 10.46.

Figur 10.46 Stora och Lilla svängen (Källa: Stockholms stads rapport ”Cykeln i
staden”.)
På gata med parallell GCM-bana/-väg bör längsgående parkering inte anordnas
närmare GCMkorsande körbanas kant än 20 m, enligt Figur 10.47.
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Figur 10.47 Minsta rekommenderat avstånd mellan längsgående parkering
och korsande körbana då det finns parallell cykelbana
Bilförare som avser att svänga höger eller vänster i korsning behöver en viss sträcka
utan siktskymmande fordon för att kunna upptäcka cyklist på intilliggande cykelbana.
Måttet 20,0 m är en kompromiss mellan trafiksäkerhet (sikt) och parkeringsbehov.
Jämför med Krav 2020:029 VGU, avsnitt 10.3.1.3.2 Sikt mellan svängande bil och
rakt-fram-gående cykel.

10.3.1.2

Gatukorsningar med övergångsställen/gångpassager
samt cyklar i blandtrafik
Exempel på korsning med övergångsställen samt cykelfält visas i Figur 10.48.
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Figur 10.48 Exempel på korsning med övergångsställen, utan cykelpassager/överfarter. Exempel på utformningar av cykelfält (cyklar i blandtrafik).
Separat högersvängfält för bilar bör endast användas om cykeltrafiken är separerad
längs gatan.
Om separat högersvängsfält anordnas bör övervägas att anordna cykelfält utanför
högersvängsfältet, exempelvis som i den norra tillfarten i Figur 10.48 ovan.
Cykelbox anordnas endast vid signalreglerad korsning, se vidare avsnitt 10.3.3.4.1
Cykelbox.

10.3.1.2.1

Placering av övergångsställen/gångpassager
Övergångsställe i gatukorsning bör placeras indraget 6,0-8,0 m från primärgatas
körbanekant för att rymma en högerinsvängande personbil mellan primärgata och
övergångsställe.
För detaljerad utformning se avsnitt 10.3.7.2 Nivåutjämningar och riktningsgivare.

10.3.1.2.2

Sikt mellan bil och gående

10.3.1.3

Gatukorsningar med cykelbanor

10.3.1.3.1

Cykelpassagers/cykelöverfarters placering i sida
Cykelpassage bör antingen placeras nära parallell körbanekant, eller med minst 6,0 m
indrag.
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Konflikten mellan högersvängande bil och rakt-fram-gående cykel förorsakar
återkommande dödsolyckor. Det beror på att fordonsförare inte kan se en cykel i
varken inre eller yttre backspegel när svängen har påbörjats men inte kommit så långt
att föraren kan se cykelbanan genom sidorutan. Risken att inte se en cykel är störst
beträffande lastbilar och skåpbilar eftersom föraren där inte kan se snett bakåt genom
förarhytten.
Typfall 1. Rak cykelpassage placerad högst 1,0 m från parallell körbanekant, se Figur
10.49.
Denna utformning ger goda möjligheter till samspel mellan bilförare och cyklister i
tillfarterna. Risker för olyckor mellan högersvängande fordon och rakt-fram-körande
cyklister bedöms vara minst med denna utformning.

Figur 10.49 Cykelpassage placerad högst 1,0 m från parallell körbanekant
Typfall 2. Cykelpassage indragen minst 6,0 m från parallell körbanekant, se Figur
10.50. Principen kan användas för både enkel- och dubbelriktad cykelbana. Med
cykelpassagen indragen 6,0-8,0 m elimineras nackdelarna med 1,0 m indragning
genom att en personbil kan vänta mellan passagen och primärgatans körbana.
Bilförare får dessutom en bättre korsningsvinkel med cykelkorsningen, vilket gör det
lättare att observera cyklisterna än om indragningen bara är 3,0-4,0 m. Utformningen
medger/erfordrar stora svängen för cyklisterna och ger tillräckligt utrymme för
signalstolpar samt väntande gående och cyklister. Nackdelar blir högre
fordonshastigheter (indragningen minst 6,0 meter möjliggör större radie), omvägar för
cyklisterna (stora svängen) och sämre kontakt mellan högersvängande motorfordon
och rakt-fram-gående cyklar.
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Figur 10.50 Cykelpassage minst 6,0 m från parallell körbanekant

10.3.1.3.2

Sikt mellan svängande bil och rakt-fram-gående cykel
Måttet 25,0 m i kravet om sikt ger rimlig möjlighet för bilförare som är under
inbromsning inför högersväng att, utöver olika trafikrörelser i korsningen, hinna
observera att det finns en cykelbana och på den en medlöpande cyklist.
Måttet 15,0 m gäller motsvarande för vänstersvängande bilförare .

10.3.1.3.3

Gatukorsningar med ”enkelriktade” cykelbanor
Avståndet mellan cykelbana och körbana bör i gatukorsning med enkelriktade
cykelbanor vara så litet som möjligt, se exempel Figur 10.51.

Figur 10.51 Exempel på gatukorsning med ”enkelriktade” cykelbanor belägna
omedelbart invid körbana.

10.3.1.3.4

Gatukorsningar med dubbelriktade cykelbanor
Vid dubbelriktad cykelbana bör cykelöverfarten dras in minst 6,0 m från primärgatans
kant, se vidare avsnitt 10.3.1.3.1. Exempel visas i Figur 10.52.
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Figur 10.52 Exempel på signalreglerad gatukorsning med dubbelriktad
cykelpassage.
I korsning med ”dubbelriktad”dubbelriktad cykelbana, mindre trafikmängder och
mindre krävande trafikmiljö kan cykelbana också läggas direkt invid körbanan i
princip som i Figur 10.52 ovan.
I korsning med dubbelriktad cykelbana utmed primär väg bör särskild vikt läggas vid
sikt mellan anslutande gata (sekundär gata) och den cykeltrafik som kan komma på
GCM-banan från höger.

10.3.1.3.5

Gatukorsningar på huvudled, med cykelbanor
Om cykelbanor ingår i huvudled bör utmärkningen göras så att det framgår att
gatan/vägen i sin helhet inklusive cykelbanor är huvudled. Detsamma gäller
utmärkning och markering av väjningsplikt för korsande trafik. Utmärkning och
markering av väjningsplikt bör upprepas före nästa bana om den inte ligger intill den
första banan.

10.3.2

Cirkulationsplats
Där så är möjligt bör planskild korsning anordnas för personer med
funktionsnedsättning.
Om planskild korsning inte är möjlig bör:
·

enfältiga till- och frånfarter eftersträvas.

·

cirkulationsplatsen dimensioneras för 30 km/h.

·

gångpassagerna göras korta.

·

kanten mot körbanan markeras med låg kantsten, vinkelrätt mot
gångpassagen.

·

ge ledning fram till gångpassagen genom naturliga eller konstgjorda ledytor
akustisk ledfyr (se vidare avsnitt 8.6.56 Ledstråk, naturliga eller konstgjorda).

Körfälten bör inte göras bredare än vad som erfordras för de fordon man
dimensionerar för.
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Generellt bör även eftersträvas att anlägga mittrefuger så att man kan klara
gångpassagen i två etapper.
Cirkulationsplatser med små radier i till- och frånfart kan ge större hastighetsreduktion
och bör användas vid gång- och cykelpassager. Detta kan även ge arkitektoniska
fördelar i stadsmässiga tätortsmiljöer.
Tänk på att små radier ger stora körbanebredder och att cirkulationen måste
kontrolleras med körspårsprogram för dimensionerande fordon.
Utformning för gående och cyklister i cirkulationsplats är beroende av mängden
inkommande motorfordon och cyklar samt hur GCM-trafiken har separerats längs
inkommande vägar/gator. Där gående/cyklister korsar i plan förutsätts dimensionering
till 30 km/h . Rätt utformad cirkulationsplats enligt denna princip bör inte behöva
ytterligare fartdämpande åtgärder som gupp eller upphöjningar.
Exempelvis längs genomfart/infart eller i andra höghastighetsmiljöer där anslutande
sidogator har GCM-trafik över tillfarten kan kombinationslösningar av olika tillfarter
övervägas. Sidogatornas frånfarter kan anordnas så att körspåret för personbil
anpassas till 30 km/h .
Primärvägsanslutningarna bör anpassas till låg hastighet i tillfart, men kan ha relativt
rakt körspår i frånfart.

Figur 10.53 Exempel på kombinationslösning
Separeringsform för gående och cyklister kan väljas enligt följande tre alternativ som
kan förekomma längs anslutande väg/gata:
·

GCM-bana

·

Cyklister i cykelfält / vägren / blandtrafik och gående på gångbana

·

Cyklist och gående i blandtrafik.

Det är vanligt att separeringsformen varierar mellan anslutande ben. Följande
principer kan då tillämpas:
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Figur 10.54 Olika principlösningar för cykeltrafiken då den leds till
cirkulationen. Se ovan när cykeltrafik kan ledas i cirkulationen.

Figur 10.55 Olika principlösningar för cykeltrafiken vid större trafikflöden.
Beakta även separeringsform över anslutande vägben.
God detaljutformning som ger en låg hastighet för bilarna samt tydliga
gränsmarkeringar och riktningsgivare för personer med synnedsättning är viktiga för
att de ska kunna orientera sig, känna trygghet och kunna korsa körbanan säkert.
Sedan principiell GCM-lösning valts enligt ovan görs detaljlösning för gående och
cykeltrafik.
GCM-passage kan ha passagen placerad enligt Figur 10.56.
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Figur 10.56 Väjningslinje efter resp. före övergångsställe och cykelpassage
Blandtrafik förekommer normalt även genom cirkulationsplatsen.
Vägrensbredden bör minskas, så att inte cyklister kan köras om av stora fordon, den
bör dock vara så bred så att gående kan färdas där.

Figur 10.57 Vägrenen minskar i bredd
För detaljutformning av GCM-passager, se avsnitt 10.3.8 Cykelpassager och
cykelöverfarter.

10.3.2.1

Hastighetsdämpning
För att uppnå vald utformningshastighet bör radiekombinationen R1≤R2≤R3 på
körspåret för personbil enligt
Figur 10.58 gälla vid utformningen. Grundprincipen är att skapa en utformning av tilloch frånfarter i kombination med rondellen som innebär att möjliga körspår för
personbilar har mindre radier än ca 30,0 m vid utformning för högst 30 km/h och att
körspåret får sin minimiradie i tillfart och sedan växande eller konstant radie.
Vid övergångsställe/passage tillämpas även begränsande radie (R3) i frånfart.
Av vikt är att radieelementen för test är 1,8 m breda, dimensionerande bredd för P,
samt att de placeras så att ett tänkt ”genande” körspår åstadkoms (observera att det är
radien på körspåret och inte vägens/korsningens geometri som anges).

RÅD

194(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Figur 10.58 Körspår genom cirkulationsplats

10.3.2.2

Till- och frånfarter
Antal körfält i till- och frånfarter bör vara så få som möjligt med hänsyn till gående
och cykeltrafik.
Antal körfält bör väljas så att belastningsgraden inte blir för hög. Cirkulationsplats
med ett körfält och ej överkörbar rondell klarar normalt trafikflöden upp till ca 20–
25000 inkommande fordon per dygn, vid jämnt fördelade flöden mellan
anslutningarna och vid inte allt för stor andel trafik under maxtimmen.
Cirkulationsplatser med två körfält bör inte väljas annat än i de fall där kapaciteten i
en enfältig blir otillräcklig eftersom två körfält ger ca 20 % högre olyckskvot än ett
körfält.
Körfältsskiljande refug för gående och/eller cyklister,se 10.3.7 Övergångsställen och
gångpassager.
Om inte kravet på refug mellan körfälten i tillfart och/eller frånfart är möjligt att
uppfylla bör annan korsningstyp övervägas. Alternativt kan förskjuten GCM-passage
(förskjuten ca 50,0 m ut på länk) med signalreglering övervägas eller att helt
signalreglerad korsning typ E väljs istället.

10.3.3

Trafiksignalreglerade korsningar (E)

10.3.3.1

Allmänt
Utformning av signalanläggning görs med kapacitet, framkomlighet, säkerhet,
miljöaspekter, kostnader, byggtekniska möjligheter och tillgänglighet som grund.
Utformning och styrsätt bör ske med hänsyn till lokala förhållanden, exempelvis
avstånd till näraliggande korsningar och lutning på vägen.
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Slussning via mittrefug bör undvikas. Vid triangelrefug blir slussning i någon relation
nödvändig om alla övergångsställen är signalreglerade.
Om korsningens utformning och siktförhållanden kan ge trafikanten den felaktiga
uppfattningen att hela korsningen är signalreglerad bör det övervägas att antingen
signalreglera hela korsningen eller att inte alls signalreglera korsningen.
Fysisk korsningsutformning ska i förekommande fall vara anpassad för
riktningskännande cykeldetektorer.

10.3.3.2

Grundutformning
Arbetet med detaljutformning av en trafiksignalanläggning utförs iterativt med
avseende på tänkt funktion, signalgrupper, fasbilder, placering av signalstolpar och
detektorer.
Anläggningens framkomlighet bör beräknas med CAPCAL eller likvärdig
programvara. Korsning utformas så att belastningsgraden under en normal maxtimme,
prognosticerad trafik, i det mest belastade körfältet inte överstiger 0,8.
Under projekteringen finns anledning att syna den normalt framkomlighetsinriktade
geometriska utformningen med hänsyn till trafiksäkerhet. Vid projekteringen bör en
korsningsutformning som inte inbjuder till höga hastigheter eftersträvas. För låg
belastningsgrad är ett tecken på att korsningen inte är optimalt utformad. Onödiga
fördröjningar och oönskat förarbeteende som skapas av friktion i tillfarterna är inte
heller önskvärt.
Körspårsprogram eller annan form av körspårskontroll bör användas för att tillse att
geometrin uppfyller önskade och dimensionerande krav.

10.3.3.3

Utformning av tillfarter för biltrafik
Utformningen av tillfarter baseras på hur anläggningen ska fungera. Det finns ett antal
rekommenderade utformningar vid olika trafikförhållanden och geometriska
begränsningar. Dessa redovisas i nedanstående avsnitt.
Utöver detta kan högersvängande trafik få gå utanför signalregleringen, så kallad ”fri
högersväng”. ”Fri högersväng” är undantagen signalreglering.

10.3.3.3.1

Extra körfält för genomgående trafik
På tvåfältiga gator kan ibland övervägas att öka antalet körfält i till- och frånfarter.
Detta görs för att minska omloppstiden i korsningar som är kraftigt belastade.
Tillfartens gröntidsbehov kan minskas till nytta för alla trafikanter.
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Vid samordnad styrning kan en jämnare belastning fås genom de samordnade
korsningarna. Nackdelen är bl.a.

10.3.3.3.2

·

längre utrymningssträckor,

·

längre utrymningstider,

·

större markanspråk,

·

längre passage för oskyddade trafikanter

·

att korsningen blir svårare att överblicka och förstå.

Blandkörfält höger och rakt fram
Lösningen tillåter konflikt mellan högersvängande fordon och korsande gående och
cykeltrafik. Fasbilden är därför blandfas och trafikanterna ges signal med cirkulärt
ljus. Denna lösning innebär vissa risker för oskyddade trafikanter p.g.a. sekundär
konflikt men kan ändå behövas då t.ex. allgångfas skulle sänka kapaciteten för
mycket.

Figur 10.59 Blandkörfält höger och rakt fram

10.3.3.3.3

Blandkörfält vänster och rakt fram
Körfältsindelningen förutsätter blandfasreglering. Den har hög kapacitet men innebär
nackdelar sett ur trafiksäkerhetspunkt, och bör undvikas vid stor andel
vänstersvängande fordon.
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Figur 10.60 Trafikanten ges signal med cirkulärt ljus

10.3.3.3.4

Separat körfält för högersväng
Utformningen tillåter normalt konflikt mellan högersvängande fordon och gående och
cykeltrafik. Fasbilden är blandfas och trafikanterna ges signal med cirkulärt ljus.

Figur 10.61 Separat körfält med högersväng
Eventuellt kan högersvängande regleras med extrasignal, s.k. undantagssignal med
pilsymbol, förutsatt att vänstersvängande komplementström är separatreglerad.
Användningen av denna lösning bör vara restriktiv, i synnerhet om övergångsställe
passeras vid högersväng.

10.3.3.3.5

Två körfält för högersväng
Lösningen förutsätter separatreglering, vilket kräver fientlighet gentemot gående och
cykeltrafik. Högersvängande trafik ges signal med pilsymbol.
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Figur 10.62 Två körfält för högersväng

10.3.3.3.6

Separat körfält för vänstersväng
Denna körfältsindelning är ett alternativ till blandkörfält och är normalt att föredra ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Körfältet kan blandfasregleras med cirkulärt ljus.

Figur 10.63 Separat körfält för vänstersväng
Vänstersvängen kan även separatregleras med pilsymboler. Regleringen innebär att
vänstersvängande trafik är fientlig mot mötande trafik rakt fram och GCM-trafik
parallellt med denna.
Utformningen tillämpas även för att minska antalet avsvängningsolyckor.
Regleringen innebär att vänstersvängande trafik i motsatt tillfart måste separatregleras.
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10.3.3.3.7

Två körfält för vänstersväng

Figur 10.64 Två körfält för vänstersväng
Denna utformning förutsätter separatreglering av vänstersvängande oberoende av
tillåten hastighet. Detta innebär fientlighet gentemot mötande trafik rakt fram och
GCM-trafik parallellt med denna. Regleringen innebär även att vänstersvängande
trafik i motsatt tillfart måste separatregleras oberoende av antal körfält.
Vänstersvängande trafik ges signal med pilsymbol.

10.3.3.3.8

Separat körfält för vänstersväng kombinerat med ett för
vänster/blandtrafik

Figur 10.65 Separat körfält för vänstersväng kombinerat med ett
vänster/blandtrafik
Lösningen innebär dels fientlighet mot mötande trafik rakt fram, höger och vänster,
dels mot gående och cykeltrafik på GCM-bana som korsas vid vänstersväng. Tillfarten
regleras för sig, dvs. fasbilden blir "särskild fas per tillfart". Trafikanterna ges cirkulärt
ljus.

10.3.3.3.9

Sekundärtillfart i 3-vägskäl
Tillfarten kan utformas med ett kombinerat körfält för såväl höger- som
vänstersvängande trafik. Utformningen kan även utföras med separata körfält för
höger- respektive vänstersvängande trafik. Fasbilden är blandfas och trafikanterna ges
signal med cirkulärt ljus.
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Även vid trevägskäl kan högersvängande trafik undantas från signalregleringen i en så
kallad fri högersväng.

Figur 10.66 Sekundärtillfart i 3-vägsskäl
Eventuellt kan högersvängande trafik ges signal via 2-ljus extrasignal med pilsymbol,
se Figur 10.67. Detta förutsätter ett eget körfält för högersvängande samt att
vänstersvängande på huvudvägen är separatreglerad. Denna lösning bör användas
restriktivt om övergångsställe passeras vid högersväng både med hänsyn till
säkerheten för gående och cykeltrafik och av styrtekniska skäl.

Figur 10.67 2-ljus extrasignal
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10.3.3.4

Utformning av tillfarter för cykeltrafik
Cykelbana vid stopplinje bör utformas så att cykeltrafik på cykelbana i tvärriktningen
inte blockeras.

10.3.3.4.1

Cykelbox
I tillfart till signalreglerad gatukorsning där cykeltrafiken ligger i körbanan kan
cykelbox markeras genom att stopplinjen läggs ca 5,0 m före markering för
övergångsställe och på sådant sätt att cyklist får passera stopplinjen, se Figur 10.68 Figur 10.72. Cyklister som anländer när trafiksignalen visar rött kan då ställa upp
framför köande bilar.

Figur 10.68 Exempel på cykelbox vid cykelfält mellan körfält för biltrafik.

Figur 10.69 Exempel på cykelbox där cykelfält inte finns.
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Figur 10.70 Exempel på cykelbox på smal gata utan cykelfält.

Figur 10.71 Exempel på cykelbox vid cykelfält längs kantsten.

Figur 10.72 Exempel på cykelbox vid cykelfält längs kantsten och mellan
körfält för biltrafik.
Vid tillbakadragen stopplinje, s.k. cykelbox, anpassas detektorplaceringen.
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10.3.3.5

Utformning av tillgänglighetsåtgärder

10.3.3.6

Signalplacering
Signaler bör placeras nära sina körfält. Korsningskurvorna bör ha liten minsta radie
(ca 12 m) så att rätvinklighet i tillfarter åstadkoms. Vägren bör undvikas. Om
stopplinjen kan placeras långt fram i tillfarten med bibehållen god observans kan
växlingstider hållas korta så att onödiga tidsförluster reduceras. En kompakt
anläggning eftersträvas.
Primärtillfarter på vägar av landsbygdskaraktär med skyltad hastighet 70 km/h förses
med dubblerade signaler för bästa observans. Eventuellt kan portal användas. Portal är
ofta att föredra ur observanssynpunkt men är ofta dyrare både ifråga om investering
och drift. Vid portalplacering behöver hänsyn tas till bestämmelser för räckesskydd.
Det finns alltid risk för påkörning av signalstolpar. Stolpplaceringar rakt framför
tillfarters svängande körfält bör undvikas för att minimera risk för påkörning vid
halka.
Typritning för detta bör upprättas och bifogas bygghandling.
Normalt krävs två signaler per signalgrupp. Minst en av signalerna behöv vara synlig
för en fordonsförare som kört fram till stopplinjen. För möjliga placering av signalerna
se Figur 10.73.

Figur 10.73 Placering av signaler
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Signalplacering i Figur 10.73 visar på placering (1-4):
Bra vid samtliga fall utom vid bred tillfart eller separatreglerad vänstersväng.
Bra vid separat vänstersväng. Ofta god synbarhet. Vid blandfas förhindrar
placeringen O-funktion i LHOVRA-tekniken och eftergrönt i motsatt tillfart.
Fungerar vid smal gata utan refug men placeringen gör att det inte går att
använda O-funktion, eftergrönt, i motsatt tillfart.
Fungerar vid smal gata utan refug.
Vid separatreglering av vänstersvängande trafik kan signalerna placeras som i
Figur 10.74, antingen vid tillfart eller i frånfart.

Figur 10.74 Alternativa placeringar av sekundärsignaler
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Figur 10.75 Korsning med trafiksignaler
Fordons- och gångsignaler bör placeras enligt figur nedan. Figuren visar det inbördes
förhållandet mellan signaler, övergångsställe och stopplinje.

Figur 10.76 Samband mellan placering av signaler, stolpar, övergångsställen
och stopplinje
Placeringen av stolpar, tryckknappar och signaler bör vara konsekvent då
anläggningar ligger i samma närområde.
Den bästa placeringen för synbarheten, men ofta den dyraste, är på en portal över
körfälten. Signalerna kan då förses med speciella bakgrundsskärmar med pilsymboler.
Vid användning av portal behöver gällande bestämmelser för portalbens avstånd till
vägbana, skydd med räcke etc. beaktas.
Cykelsignaler kan placeras både hängande (låg höjd) och på normal höjd.
Primärsignal bör placeras lågt vilket ger bra synbarhet medan sekundärsignal kan
placeras på normal höjd.
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Användning av enbart primär cykelsignal utan sekundär signal bör undvikas av
trafiksäkerhetsskäl eftersom cyklisten oftast har sin naturliga placering vid stolpen för
primärsignalen och därför inte kan se den lyktan. En sekundärsignal gör att man ändå
kan se när det blir grönt.

10.3.3.6.1

Signalplacering vid friliggande GCM-anläggning
Samma principer gäller för placering av signaler och stolpar vid friliggande GCMsignal som i signalreglerad korsning, se Figur 10.77.

Figur 10.77 Kombinerad GCM-passage, exempel på placering
I Figur 10.78 ges olika exempel på utformningar. Huvudsignalerna kan placeras olika
beroende på val av utformning.

Figur 10.78 Exempel på signalplacering vid övergångsställe på sträcka
Särskilt viktig är utformningen av GCM-signalanläggning vid VR >50. Denna
behöver vara utrustad med högstolpar och dubblerade signaler.
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10.3.3.7

Placering av fordonsdetektorer

10.3.3.7.1

Detektorer för biltrafik
När geometrisk grundutformning valts, placeras styrfunktionerna detaljutformas och
detektorer i anläggningens tillfarter. Detektorbestyckningen påverkar och/eller
påverkas av den utformning som initialt är bestämd utifrån fysiska begränsningar och
krav på framkomlighet etc.
I detta avsnitt behandlas främst slingdetektorer. Då andra detektortyper används krävs
metodanpassade tillämpningar.
Den standardiserade detektorbestyckningen från LHOVRA-metodiken ses över vid
projektering med avseende på placeringar samt detektorernas funktioner och
intervalltider då varje korsning är unik.
Placering av induktiva detektorslingor behöver utföras med tanke på den/de funktioner
som detektorerna får i anläggningen. Aktuella funktioner från LHOVRA-metodiken
beaktas.
Vidare behöver detektorerna placeras så att risk för feldetektering minimeras.
För genomgående körfält i landsbygdsmiljö fås normalt endast mindre avvikelser i
placeringen. I stads- eller tätortsmiljö anpassas dock ofta utförande och funktioner i
hög grad efter lokala förutsättningar och enligt Beställarens policy.
Detektorbestyckningen består dock oftast av minst tre detektorer i primärtillfart
respektive två i sekundärtillfart.
Detektorerna behöver rymmas i tillfarten vilket ställer krav på utformningen. Omvänt
så är körfält som måste begränsas i längd det som påverkar detektorsystemets
utformning mest, oavsett korsningsmiljö. Detta gäller normalt vänster- och
högersvängskörfält vid breddökning i tillfart.
Vänstersvängs- och högersvängskörfält bör om möjligt hålla full bredd så tidigt i
tillfarten att normalt körfältsbyte i inledningen till breddökning inte medför
detektering mot fel signalgrupp. Om inte detta är möjligt kan problemet eventuellt
minskas något genom att detekteringen utförs utan anmälandefunktion eller med
funktionen ”anmälan utan minne”.
Vid fri högersväng bör körfältet hålla full bredd förbi detektorerna närmast stopplinjen
i det närliggande körfältet för trafik rakt fram. Vid stora högersvängande flöden kan
övervägas att körfältet byggs förbi ytterligare ett uppströms detektorläge.
Längden på körfälten för signalreglerad vänster- eller högersväng bestäms normalt av
”egna” detektorer eller av krav på kapacitet. Full körfältsbredd bör härvid byggas förbi
yttersta detektorn. Längden kan om möjligt ökas ytterligare om ofördelaktig
detektering riskeras i angränsande körfält.
För att fordon i angränsande körfält inte ska detekteras behövs ett avstånd på ca 0,5 –
0,6 m mellan körfältsmålningen och kort detektor eller ”vinge”.
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Vid utformningen tillses att trafikanter rakt fram inte genar över detektorerna i
vänstersvängsfältet (gäller separatreglerat vänsterfält). Ofta uppstår felaktiga
anmälningar vilka förorsakar onödiga fördröjningar samt ökad stoppandel för övrig
trafik. Vid signalreglering erfordras normalt lång mittrefug för att undvika detta.
Ibland kan en kort riktningsgivande refug behövas mellan vänstersvängskörfält och
genomgående körfält för att förhindra felanmälan.

Figur 10.79 Exempel på hur felaktig anmälan kan undvikas med refug (nedre
bilden)
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Figur 10.80 Översikt över LHOVRA-tekniken med tillfart med 70 km/h

Figur 10.81 Översikt över LHOVRA-tekniken med tillfart med 50 km/h

10.3.3.7.2

Detektorer för cykeltrafik
Cyklar bör detekteras automatiskt där det är möjligt, dvs. via induktiva detektorer eller
eventuellt annan typ av detektor.
Vid utformning av cykelbana bör tillses att detektorer får plats på lämpligt avstånd
från stopplinjen för cyklarna.
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10.3.3.8

Triangelrefuger vid fri högersväng
Triangelrefug vid fri högersväng med cykelpassage förutsätter liten cykeltrafik samt
sådan storlek att cyklisten cyklar minst 10,0 m på refugen.
Cykelpassagen bör utföras vinkelrätt över högersvängsfältet, se Figur 10.82.

Figur 10.82 Fri högersväng i signalkorsning med cykelpassage, principfigurer
utan och med hastighetsdämpning.
Exemplet till höger är på utformning av fri högersväng som dämpar hastigheten för
personbilar och samtidigt ger utrymme för 24-m-fordon.
Fri högersväng utan signalreglering minskar normalt omloppstiden och ökar
kapaciteten. Den signalreglerade delen av anläggningen blir fysiskt mindre och
därmed åstadkoms snabbare växlingar och kortare helrödtider. Den högersvängande
trafiken ska ha väjningsplikt eller ansluta i ett additionskörfält.
Om GCM-trafik finns i anläggningen behöver försiktighet iakttas vid införande av fri
högersväng. Om fri högersväng ändå anläggs bör triangelrefugen ha en "betydande
storlek". Cyklisten bör därvid färdas en sträcka av minst 10,0 m längd på refugen.
Härigenom ges betänke- och reaktionstid för att uppfatta den nya regleringsformen
och minimerar risken för missuppfattning vilken passagesignalen avser. Cykel- och
gångpassagen över den fria högersvängen bör inte ligga i linje med den i övrigt
signalreglerade passagen av tillfarten, för att undvika missförstånd. Det är även viktigt
att utforma högersvängen så att bilföraren förstår att det är en annan regleringsform.

10.3.3.9

Prioritering
Med prioritering i trafiksignal menas att ge en eller flera trafikantgrupper en ökad
framkomlighet eller säkerhet, ofta på bekostnad av övriga trafikanters framkomlighet.
Detta kan åstadkommas med signaltekniska och/eller fysiska åtgärder.
Prioritering kan ske i trafiksignalanläggningar vid händelser eller för olika trafikslag
(särskilda fordon). För nedanstående händelser och trafikslag kan prioritering
övervägas.
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Särskilda händelser:
·

utryckningsfordon,

·

tågöverföring,

·

broöppning,

·

köbildning, trafikströmmar, kolonner.

Särskilda fordon
·

utryckningsfordon,

·

kollektivtrafik,

·

tung trafik,

·

långsamma fordon,

·

gående och cyklister.

Prioritering genom fysisk utformning bör dock alltid övervägas och kan med fördel
kombineras med signalteknisk prioritering exempelvis bussfält kombinerat med
signalprioritering.

10.3.3.9.1

Utformning vid tågkorsning
Fall A: Spåren korsar en mynning nedströms tillfartens stopplinje.
I detta fall bör avståndet mellan järnväg och korsning vara så litet som möjligt. Det är
en fördel om särskilda körfält för höger- respektive vänstersvängande byggs.

Figur 10.83 Spårkorsning nedströms Fall A
Fall B: Spåren korsar en mynning uppströms tillfartens stopplinje.
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Figur 10.84 Spårkorsning nedströms Fall B
I detta fall bör avståndet mellan järnväg och korsning (stopplinje) helst vara större än
25,0 m.

10.3.4

Planskild korsning mellan bilvägar, ej trafikplats
Korsningen med primärvägen bör inte förses med högeravsvängskörfält om gående
och cykeltrafik förekommer.
Högeravsvängs- och/eller högerpåsvängskörfält bör inte utföras om den svängande
trafiken är stor och samtidigt flödet av gående och cykeltrafik är högt.
För övriga råd, se avsnitt 10.2.4 Planskild korsning (F), ej trafikplats.

10.3.4.1

Delvis planskild korsning

10.3.4.2

Helt planskild korsning

10.3.5

Sekundärvägskorsning med dropprefug
Korsning med dropprefug utgör en alternativ korsningsutformning vid anslutning av
ramper i planskilda korsningar eller trafikplatser av typ ruterkorsning. Observera att
detta inte är en cirkulationsplats.
För att uppnå vald utformningshastighet bör radiekombinationen R1≤R2≤R3 för
körspår enligt Figur 10.85 gälla vid utformningen varvid R3 bör vara ≤ 100 m (≤ 50 m
för att erhålla ca 30 km/h).
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Figur 10.85 Körspår genom sekundärvägskorsning med dropprefug.
Radieelementen för test bör vara 1,8 m breda, dimensionerande bredd för P, samt att
de placeras så att ett tänkt ”genande” körspår åstadkoms (observera att det är radien på
körspåret och inte vägens/korsningens geometri).
Ri < 11,0 m bör undvikas. Om ändå Ri < 11,0 m behöver en del av dropprefugen göras
överkörningsbar och den överkörningsbara delen ges då samma utformning som vid
cirkulationsplats för att bussar ska kunna runda dropprefugen utan att få obekväma
rörelser i bussen.

10.3.6

Enskilda anslutningar

10.3.6.1

Allmänt
Enskilda anslutningar bör utformas enligt någon av nedanstående anslutningstyper
A1–A5.
Tabell 10.11 Enskilda anslutningar
Typ av anslutning

Dimensionerande fordon och
utrymmesklass

A1

Anslutning med ÅDT-Dim > 100 f/d.

Enligt Korsning typ A eller B

A2

Anslutning av ägoväg för traktortrafik

Skördetröska/ C

A3

Anslutning till högst 5 enskilda
bostadsfastigheter

Los/ C

A4

Anslutning till mer än 5 enskilda
bostadsfastigheter, dock ÅTD-Dim<100

Lbn/ B

A5

Anslutning med utrymmeskrävande fordon,
exempelvis skogsbilväg

Ls/ A på primärväg

Anslutningstyperna A2, A3 och A4 bör utformas enligt Figur 10.86.
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Figur 10.86 Utformning av anslutningstyp A2, A3 och A4
Anslutning av typ A2, A3 och A4 bör beläggas minst 5,0 m in från den allmänna
vägen, om denna är belagd, för att förhindra att grus med mera dras in på den
allmänna vägen.
Vid anslutning av virkesavlägg (dvs. en kort vägstump vid vilken virke omlastas från
traktor till bil) till allmän väg med VR ≤70 och ÅDT-0 ˂ 500 bör utformas enligt
Figur 10.87.

Figur 10.87 Utformning av virkesavlägg.
Anslutning av typ 5, skogsbilväg, bör utformas enligt Figur 10.88 om den allmänna
vägen är 4,0 m eller beredare. Vid smalare väg än 4,0 m bör skogsstyrelsens
anvisningar tillämpas.
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Figur 10.88 Utformning av anslutningstyp A5
Anslutning av typ A5 bör beläggas minst 1,0 m in från den allmänna vägen, om denna
är belagd.
Om anslutning av typ A5 lutar mot den allmänna vägen bör anslutningen beläggas
10,0 m in från den allmänna vägen.

10.3.6.2

Enskilda anslutningar på mötesfria vägar
Även korsningstyp A4 bör placeras och utformas på motsvarande sätt som för
korsningar.
Vid endast högersväng för enskilda anslutningar typ A2, A3 och A5 på mötesfria
vägar bör vändmöjligheter vara anlagda vid intilliggande korsningar och
vägförlängningen som mest bli 3 km vid enkel resa, se Figur 10.89.

Figur 10.89 Vägförlängning mötesfri väg, principfigur
Vägförlängning från anslutningen för färd mot höger i Figur 10.89 är 2xD.
Vägförlängning från vänster i Figur 10.89 för färd till anslutningen är (L-D) + (L-D) =
2x (L-D).
Anslutningar med endast högersväng bör utformas enligt Figur 10.90.
Utmärkning är mer angeläget vid anslutning till dubbla körfält än till enkla med tanke
på risk för felbedömning av situationen.
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Hänsyn bör tas till att risken för felkörning är större vid anslutning mot tvåfältssträcka
jämfört med enfältssträcka.

Figur 10.90 Anslutningar med endast högersväng, principfigur.
Öppningen kan behöva dimensioneras för vänstersvängande Lps både från primär- och
sekundärvägen (se pilar i figur i Krav 2020:029 VGU). För att undvika lång öppning i
räcket kan då väntfickan förlängas för att ge utrymme för vänstersvängande trafik från
sekundärvägen. Väntfickan kan då även samordnas med en eventuell busshållplats.
Anslutning med öppning i mitträcket och väntficka bör inte märkas ut med
vägvisning.
Den lokala breddningen av mittremsan till 1,2 m kan göras inom befintlig vägbredd
genom en lokal avsmalning av körfälten.
Motstående anslutningar typ A2 med endast sporadisk trafik, exempelvis traktor, kan i
vissa fall godtas och bör då utformas enligt Figur 10.91.

Figur 10.91 Traktoröverfart, principfigur
Om vänstersväng ska vara tillåten bör öppningen anpassas till förekommande fordon.
Anslutningar för traktoröverfart bör inte märkas ut med vägvisning.
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10.3.6.3

Enskilda anslutningar på ej mötesfria vägar

10.3.7

Övergångsställen och gångpassager

10.3.7.1

Allmänt
Övergångsställe anges med vägmarkering och utmärks med vägmärke.
Vid obevakat övergångsställe bör körbanan ha högst ett körfält i vardera riktningen.
Måttet 4,0 m på körbanans bredd vid gångpassage är satt för att rymmas med passage
med en personbil av en cykel. Vid övergångsställe ges ett smalare mått för att inte
inbjuda till ett olagligt beteende (omkörning på övergångsställe, cykelöverfart eller
cykelpassage).
På övergångsställe bör fordonshastigheten vara säkrad till högst 30 km/h.
Förutsättning
Följande råd om körfältsskiljande refug är kopplade till krav i Krav 2020:029
VGU, avsnitt 6.4.2.1 Passager
Om det finns två körfält för trafik i samma riktning bör övervägas att lägga in en
/körfälts-/ skiljande refug mellan körfälten, se exempel Figur 10.92.

Figur 10.92 Exempel på körfältsskiljande refuger framför obevakat
övergångsställe
Körfältsskiljande refug bör utformas med båda ändar rundade (inte avkapade) och
läggas på minst 3,0 m avstånd från övergångsställe, för att inte förväxlas med en
riktningsskiljande refug. (Jämför utformning och placering av refug för signalstolpe i
signalreglerad korsning som skiljer vänstersvängkörfält från rakt-fram-gående körfält.)
Beträffande placering av övergångsställe/passage i korsning se avsnitt 10.3.1.2.1
Placering av övergångsställen/gångpassager.

10.3.7.2

Nivåutjämningar och riktningsgivare
Nivåutjämning till 0-nivå ska göras för att underlätta för personer med
rörelsenedsättning m.m. (enligt Krav 2020:029 VGU, avsnitt 10.3.7.2
Nivåutjämningar och riktningsgivare). Vid övergångsställe bör vid sidan av
utjämningen till 0-nivå finnas ett kantstöd i körbanans kant, vinkelrät mot
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gångriktningen, för att underlätta för personer med nedsatt syn att finna gränsen till
körbanan och att ta ut riktningen. Kantstödet bör vara ca 0,6 m högt och tydliggöras
med kontrasterande beläggning exempelvis vita plattor. Nivåutjämningen kan på ena
sidan stödjas av ett tvärställt kantstöd som riktas parallellt med övergångsstället.
Exempel på utformning av kantstöd och nivåutjämning visas på Figur 10.93.

Figur 10.93 Exempel på utformning av övergångsställe med tvärställt kantstöd
och nivåutjämning.
Den vänstra bilden har hämtats ur Stockholms stads handbok ”Cykeln i staden”, sid 70
men redigerats. Den högra bilden är från GCM-handboken sid 93.
Vid övergångsställe bör kantstödet vara vinkelrätt mot övergångsstället.
Ledstråk bör finnas fram till övergångsställe. Se vidare avsnitt 8.6.5.6 Ledstråk,
naturliga eller konstgjorda.
Vid övergångsställe kan utformningen kombineras med följande anordningar för att
ytterligare underlätta för synskadade:
·

Riktningsvisare, pil och/eller taktil karta på pollare, vägmärkesstolpe eller
signalstolpe.

·

Räcke i gångbana, parallellt med gångriktningen över gatan.

·

Räcke i mittrefug, vilket är särskilt viktigt om gångriktningen förändras,
exempelvis i en trekantsrefug.

·

Exempel på hur utformningen av övergångsställe bör se ut vid korsningshörn
visas i
Figur 10.94.
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Figur 10.94 Exempel på kantstödsteknik vid övergångsställen i korsningshörn.

10.3.7.3

Mittrefuger
Övergångsställe bör förses med mittrefug.
En mittrefug medför att gående kan ta ett övergångsställe/gångpassage i två etapper. I
vardera etappen är fordonsflödet bara hälften så stort som om mittrefug inte finns.
Gående behöver bara ta hänsyn till en riktning i taget vilket gör det enklare att
överblicka och förstå trafiksituationen.
Mittrefug ökar i praktiken framkomligheten för gående därigenom att fordonsförare
som kommer att korsa övergångsställets andra etapp stannar när de ser en gående som
redan gått ut i körbanan på övergångsställets första etapp.
Mittrefug vid övergångsställe/gångpassage bör ha en bredd ≥ 2,0 m bred. På tvåfältig
gata/väg kan bredden minskas till 1,2 m vid obevakat övergångsställe och 1,5 m vid
signalreglerat övergångsställe. Minskningen bör då motiveras i trafikteknisk PM.
Mittrefug vid cykelpassage bör vara minst 2,25 m bred.
Mellan mittrefuger med bredd ≥ 2,0 m bör del av mittutrymmet vara förhöjt, begränsat
av kantsten, på den del av övergångsstället som har kantsten också vid körbanans yttre
kanter, exempel se Figur 10.95.

Figur 10.95 Exempel på mittrefug med del av mittutrymmet förhöjt
Kantsten runt förhöjt mittutrymme mellan mittrefuger bör vara ca 0,6 m högt.
Förhöjning utförs inte på den del av övergångställe som har nivåutjämning till 0 vid
körbanans yttre kanter.
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Förhöjd del mellan mittrefuger bör ha ett från körbanan avvikande ytskikt.
Då mittrefugers bredd är mindre än 2,0 m kan ett alternativ till förhöjning mellan
mittrefugerna vara att lägga exempelvis kupolplattor, dock inte på den del som
motsvarar nivåutjämningen till 0.
Förhöjning med kantsten av mittutrymme mellan mittrefuger försvårar driften, särskilt
vinterdriften. Delen utan förhöjning blir normalt bara 0,9-1,0 m bred. Med hänsyn till
vinterdriften kan övervägas att öka detta mått genom att flytta isär refugerna, se Figur
10.96.

Figur 10.96 Exempel på mittrefuger som dragits isär för att underlätta
vinterdrift.
Mittrefug och mittskiljeremsa bör av trafiksäkerhetsskäl inte förses med växtlighet. Se
vidare i avsnitt 10.3.11.2.2 Siktområde vid korsande GCM-vägar.
Vägmärke på mittrefug bör vara placerad på sådant sätt att sikten inte skyms.

10.3.7.4

Belysning
Övergångsställe bör belysas, se vidare avsnitt 14.1.2.4 Övergångsställen.

10.3.7.5

Övergångsställen vid cykelbana
Ej signalreglerat övergångsställe över körbana med omedelbart intill liggande
cykelbana ska även omfatta cykelbanan enligt Krav 2020:029 VGU, avsnitt 10.3.7.5
Övergångsställen vid cykelbana, se exempel Figur 10.97.

Figur 10.97 Exempel på övergångsställe som också innefattar cykelbana
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10.3.7.6

Utbyggda klackar
Förutsättning
Råden är kopplade till krav i Krav 2020:029 VGU, kapitel 5
bör vara så kort som möjligt. Där längsgående parkering är tillåten utmed gatan bör
om möjligt en klack byggas ut vid övergångsstället, se exempel Figur 10.98.

Figur 10.98 Exempel på övergångsställe med utbyggd klack, på gata med
längsparkering.
En utbyggd klack gör att fordonsförare och gående får mycket lättare att se varandra
eftersom parkerade bilar då inte skymmer.
Vid gångpassager med mittrefug och VR ≥50 får inte avståndet mellan mittrefug och
körbanekant vara mindre än 4,0 m om cyklar går i blandtrafik enligt Krav 2020:029
VGU, avsnitt 10.3.7.1 Allmänt. Vid VR ≥50 och avstånd mindre än 4,0 m mellan
mittrefug och klack måste därför cykeltrafiken vara separerad från biltrafiken.

10.3.7.7

Gångpassager
Gångpassage utformas i princip på samma sätt som övergångsställe, med
nivåutjämning enligt 10.3.7.2 Nivåutjämningar och riktningsgivare, men utan
vägmarkering och utmärkning med vägmärke.
På gångbana vars bredd är ≤2,5 m bör nivåutjämning till 0-nivå inte kompletteras med
tvärställd kantsten, bl.a. med hänsyn till vinterdrift. Utjämning av kantstödet till 0-nivå
bör dock alltid utföras, med en bredd av 0,9-1,0 m. Gångbanans tvärlutning i samband
med nivåutjämningen bör inte överstiga 1:12. I korsning med små radier bör
nivåutjämningen läggas utanför radien. Vid större radie kan nivåutjämningen behöva
läggas i radien, för att inte orsaka gående alltför stor omväg. Exempel på placering av
nivåutjämning i gatukorsning med smala gångbanor, se Figur 10.99.
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Figur 10.99 Gångpassage.
Exempel på placering av nivåutjämning till nollnivå i gatukorsning med smala
gångbanor, vid små respektive något större radier.
Gångpassage på väg/gata med VR ≥60 ska vara försedd med mittrefuger (enligt Krav
2020:029 VGU, avsnitt 10.3.7.7 Gångpassager). Exempel på gångpassage med
mittrefug, seFigur 10.100.

Figur 10.100 Exempel på gångpassage med mittrefug
Mittrefug bör ha en bredd ≥ 2,0 m.

10.3.7.8

Övergångsställen i kombination med cykelpassage
Övergångsställe kan kombineras med cykelpassage, se avsnitt 10.3.8 Cykelpassager
och cykelöverfarter.
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10.3.8

Cykelpassager och cykelöverfarter

10.3.8.1

Cykelpassager
Cykelpassage anordnas för att ange var det är lämpligt för cyklister att korsa körbana.
Dubbelriktad cykelpassage bör ha en bredd av 2,5 m.
Cykelpassage på sträcka bör om möjligt förses med mittrefug.
Där cykelpassage inte är kombinerad med övergångsställe bör den vara omarkerad.
Nivåutjämning till 0-nivå bör dock vara utförd.
Där cykelpassage inte stöds av intilliggande övergångsställe kan vägmarkering av
cykelpassage invagga cyklist i en falsk trygghet.

10.3.8.2

Cykelpassager i kombination med övergångsställen
Förutsättning
Råden är kopplade till krav i Krav 2020:029 VGU, kapitel 6 Gemensamma
krav.
Cykelpassage kombineras ofta med övergångsställe. Övergångsstället utformas då så
att delen med 0-nivå gränsar direkt mot cykelpassagen, exempel se Figur 10.101 och
Figur 10.104.
Kombination med övergångsställe medför att förare av motorfordon ofta stannar för
cyklist likasom för gående. Kombinationen tenderar därför att öka cykeltrafikens
framkomlighet.

Figur 10.101 Exempel på utformning av kombinerat övergångsställecykelpassage (Förlaga från GCM-handbok sid 93.)
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Figur 10.102 Exempel på utformning av kombinerat övergångsställe –
cykelpassage i korsningshörn.
Normalbredd på kombinerat övergångsställe-cykelpassage i centralare delar av tätort
bör vara 2,5 + 2,5 = 5,0 m. Vid brist på utrymme samt i delar av tätort där gång- och
cykelflödet är litet, t.ex. i en del ytterområden, kan bredden minskas till 3,9 m, varav
övergångsstället minst 2,1 m.
Beträffande placering av cykelpassage i korsning se avsnitt 10.3.1.2.2 Sikt mellan bil
och gående.

10.3.8.3

Cykelöverfarter
Cykelöverfart utformas på samma sätt som cykelpassage, med den skillnaden att den
hastighetssäkras till 30 km/h genom förhöjning el.dyl.
Förutsättning
Råd kopplade till {Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner} och
{Vägmärkesförordning (2007:90)}:
För cykelöverfart gäller bl.a. följande:
·

Fordon i körbanan har väjningsplikt mot cyklist som står i begrepp att korsa
körbanan.

·

Lokal trafikföreskrift krävs.

·

Väjningslinje för biltrafiken markeras i körbanan.

·

Utmärkning görs med vägmärke B8.

·

Markering görs med vägmarkering M16 och M14.

Cykelöverfart kan kombineras med övergångsställe, i princip på samma sätt som
cykelpassage förutom att M16 ska omge cykelöverfarten på båda sidor. Se vidare
avsnitt 10.3.8.2 Cykelpassager i kombination med övergångsställen.
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10.3.9

Gångpassager på mötesfri väg
Förutsättning
Råden är kopplade till krav i Krav 2020:029 VGU, kapitel 5 Gemensamma
krav.
Gångpassage vid exempelvis busshållplats bör förläggas så att passage sker av ett
körfält i taget, se exempel på utformning i Figur 10.103.

Figur 10.103 Gångpassage på mötesfri väg, exempel på utformning

10.3.10

GCM-vägars anslutning till gata/väg (GCM-anslutning)
Utformning då GCM-vägen fortsätter på andra sidan, se avsnitt 10.3.11 GCMkorsningar på sträcka.

10.3.10.1

Nivåutjämning till 0
På cykeldelen där det är kombinerat med övergångsställe bör nivåutjämning utföras
till noll av anslutande GCM-väg/bana mot vägbanan.
Där intilliggande övergångsställe är försett med mittrefuger bör dessa vara placerade
så att cykeltrafik får ett utrymme vid sidan av övergångsstället, inom refugerna, enligt
princip i Figur 10.104.
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Figur 10.104 Princip för placering av mittrefugs båda delar vid övergångsställe
med nivåutjämning för cykeltrafik vid sidan om.
Utformning av övergångsställe, se vidare avsnitt 10.3.7 Övergångsställen och
gångpassager.

10.3.10.2

Siktområde
Råd angående siktområde ges i avsnitt 10.3.11.2.2 Siktområde vid korsande GCMvägar.

10.3.10.3

Skydd mot hastig utkörning (cykelfålla)
Cykelfålla anläggs vid GCM-vägs anslutning om sikt och/eller lutning är sådan att
cyklisters hastighet måste bromsas upp för en säker utfart.
Cykelfålla bör undvikas i största möjliga utsträckning.
Cykelfålla bör vara öppningsbar (grind/grindar) för snöröjnings- och andra
underhållsfordon.
Cykelfålla bör vara 0,9 m hög över markytan och försedd med en markföljare 0,1-0,3
m över mark då risk annars finns att synskadade kan gå in i cykelgrinden. Banan bör
luta så lite som möjligt vid fållan.
Cykelfålla ska vara väl synlig under mörker enligt Krav 2020:029 VGU, avsnitt
10.3.10.3 Skydd mot hastig utkörning (cykelfålla), för att undvika olyckor. Om inte
god belysning finns bör grinden fyllas med reflekterande plåtar för att ge tillräcklig
synbarhet.
Exempel på utförande visas i Figur 10.105. I detta exempel har anordningen en total
bredd på 3,5 m. Fritt mått för väghållningsfordon, ofta ca 2,5 m, gör att sådan fålla
måste bestå av två öppningsbara grindar. Om den totala bredden ökas kan det räcka
med bara en öppningsbar grind vilket underlättar i driftskedet.
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Figur 10.105 Exempel på cykelfålla med hänsyn till rullstol och lastcykel
Cykelfålla bör vara utformad så att cyklist vid utpassage är vänd mot ankommande
trafik i den närmaste delen av körbanan. Detta medför alternativa utformningar
beroende på om korsande gata/väg har dubbelriktad trafik alternativt enkelriktad trafik
från vänster eller om den har enkelriktad trafik från höger, se Figur 10.106.

Figur 10.106 Princip för cykelfållas utformning beroende på korsande
gata/vägs trafikriktning.

10.3.10.4

Hinder för motorfordon (bilhinder)
Bilhinder kan anläggas för att förhindra olovlig biltrafik på GCM-väg.
Bilhinder ska vara väl synligt under mörker enligt Krav 2020:029 VGU, avsnitt
10.3.10.4 Hinder för motorfordon (bilhinder), för att undvika olyckor. Om inte god
belysning finns bör det förses med reflekterande plåtar för att ge god synbarhet.
Bilhinder bör undvikas i görligaste mån. Om bilhinder anläggs bör behovet vara
väldokumenterat.
Bilhinder bör om möjligt inte begränsa cykeltrafikens framkomlighet (inte ha
hastighetsnedsättande effekt) och bör genom sin utformning inte utgöra fara för
cyklister.
Bilhinder kan vara en öppningsbar grind av samma typ som vid cykelfålla, men utan
slalomfunktion, exempel se Figur 10.107.
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Figur 10.107 Exempel på bilhinder
Bilhinder kan vara en anordning som fälls eller sänks ner i marken för fordon som
tillåts passera.

10.3.11

GCM-korsningar på sträcka

10.3.11.1

Allmänt
Vid lokalisering och utformning av GCM-korsning bör eftersträvas följande:
·

Korsningen lokaliseras så att gång- och/eller cykeltrafikanter får gena och
attraktiva färdvägar.

·

Korsningen är lätt att se och förstå för alla inklusive barn, äldre och personer
med funktionsnedsättning..

·

Synbarheten är god även vid mörker, regn och vinterförhållanden.

·

Detaljutformningen ger erforderlig orienteringshjälp och tillgänglighet för alla
trafikanter.

·

Avgränsning mellan ytor för gående, cykeltrafik och biltrafik är tydlig för alla
trafikanter.

·

Konfliktzoner mellan olika trafikantgrupper är små och tydliga.

GCM-korsning kan utföras enligt någon av typutformningarna i Figur 10.108 nedan.
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Figur 10.108 Olika typutformningar av GCM-korsning

10.3.11.2

GCM-korsning typ I - utan trafiksäkerhetshöjande åtgärd
GCM-korsning typ I kan utformas med eller utan markering av övergångsställe
respektive cykelpassage.
Beträffande övergångsställe och gångpassage samt cykelpassage och cykelöverfart, se
vidare avsnitt 10.3.7 - 10.3.8.

10.3.11.2.1

Nivåutjämning till 0

10.3.11.2.2

Siktområde
Väghållarens rådighet över marken inom siktområdet bör vara säkrad så att sikt inom
siktområdet kan vidmakthållas.
Inom siktområde bör siktskymmande föremål, vegetation och eventuell
markförhöjning vara så nära noll som möjligt av följande skäl:
Bilförares ”tunnelseende” ökar med hastigheten.
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10.3.11.2.3

Skydd mot hastig utkörning (cykelfålla)
Vid behov bör skydd mot hastig utkörning (cykelfålla) anläggas, se vidare avsnitt
10.3.10.3 Skydd mot hastig utkörning (cykelfålla).
Särskilt på viktiga cykelstråk bör siktförhållandena göras sådana att cykelfålla inte
behövs.

10.3.11.3

Hinder för motorfordon
Vid behov bör hinder för motorfordon anläggas, se vidare avsnitt 10.3.10.4 Hinder för
motorfordon (bilhinder).

10.3.11.4

GCM-korsning med trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Åtgärden är avsedd att reducera motorfordonstrafikens barriäreffekt för de oskyddade
trafikanterna.

Figur 10.109 GCM-korsning på sträcka

10.3.11.4.1

Tillgänglighet
Personer med synnedsättning kan ha svårt att hitta en passage på en sträcka om det
inte finns tydliga valpunkter med ledstråk som leder till passagen. Därför behövs
ledning i form av naturliga eller konstgjorda ledstråk.
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10.3.11.4.2

Trygghet
Stor noggrannhet behöver läggas på utformningen för att inte invagga GCMtrafikanterna i en falsk trygghet. Korsningar på sträcka kan annars bli en säkerhetsrisk.
Övergångsställe bör väljas ur framkomlighetssynpunkt och kan även accepteras som
en trygghetsåtgärd vid passager som är hastighetssäkrade till 30 km/h .

10.3.11.4.3

Trafiksäkerhet
Passagen behöver utformas väl synlig, säker och tillgänglig för att samspelet mellan
fordonstrafikanter och GCM-trafikanter ska fungera väl.

10.3.11.5

Signalreglerade GCM-korsningar och cykelpassager
Förutsättning
Råd i avsnitt 10.3.3 Trafiksignalreglerade korsningar (E) gäller i tillämpliga fall
även avsnitt 10.3.11.5 Signalreglerade GCM-korsningar och cykelpassager.
Räcke är bra att hålla sig i för cyklisten under väntan framför röd signal. En extra
följare på räcket kan fungera som fotstöd.
Om detektering av cyklar med slingdetektorer kommer att ske behöver detta
klarläggas tidigt i projekteringen så att korsningen kan utformas för sådan detektering.

10.3.11.6

Planskild GCM-passage
Förutsättning
Planskilda GCM-passager i kapitel 10.3.11.6 avser korsning där GCMväg/bana passerar under bro, vars syfte är att tillåta GCM-trafik korsa planskilt
från annan väg- eller järnvägsanläggning.
För utformning av GCM-bana vid korsande planskild GCM-passage, se 8.5.2.5
Utformning vid planskild GCM-passage under väg.
För att en planskild GCM-passage ska bli nyttjad behöver den vara rätt lokaliserad och
utformad samt om möjligt för gående och cyklister bekvämare att använda än att korsa
gatan i plan.
Vid utformning av planskild GCM-passage jämte anslutande GCM-vägar, bör
gestaltning och gåendes och cyklisters trygghet ägnas särskild omsorg.
Planskild GCM-passage bör vara genomsiktlig, bred och ljus så att den blir attraktiv
att använda även under mörker. Detta är särskilt viktigt vid långsträckta passager.
Ur säkerhets- och underhållssynpunkt är idealet en bred, rak passage utan invändiga
prång och rena, öppna entréer.
GCM-passage under väg bör utformas med plant golv i hela sin bredd, se Figur
10.110.
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Figur 10.110 Exempel på planskild GCM-passage med plant golv
I en planskild GCM-passage bör hela passagens bredd – åtminstone upp till en bredd
av 6,0 m – kunna utnyttjas av gående och cyklister.
Dagtid, särskilt vid starkt solljus, är det jämförelsevis mörkt i GCM-passager under
väg, särskilt då ordentlig dagbelysning inte finns. Behovet av avstånd mellan gående
och cykeltrafik, liksom mellan mötande cyklister inbördes, är därför större i planskilda
GCM-passager än på GCM-väg i övrigt.
Vid anslutande GCM-väg med bredd gångdel ≥ 1,8 m och bredd cykeldel ≥ 1,8 m
samt skyddsremsa på vardera sidan med bredd = 1,2 m blir totalt breddbehov i GCMpassage under väg =≥ 6,0 m, vilket kan ses som en ”normalbredd” om inga särskilda
förhållanden (dålig genomsiktlighet, stora flöden el.dyl. motiverar större bredd.
Belysning i planskild GCM-passage bör vara bländfri. Ljuskällan bör vara avskärmad.
Belysning i GCM-passage bör vara jämn och anordnad så att även synsvaga, personer
med andra orienteringssvårigheter och personer med nedsatt rörelseförmåga kan
uppfatta hur underlaget ser ut, och så att hörselskadade eller döva kan uppfatta
teckenspråk och läsa på läppar.
Angående undantag från avstånd för anslutande gångförbindelse utanför
passagemynning så skymmer rambenet i normalfallet sikten mellan gående och cyklar
inifrån passagen. När gångvägen ansluter i ytterkurva kan det dock medföra bra sikt
även på 5,0 meters avstånd.
En 2,0 m lång yta invid trappfot ger möjlighet för gående som kommit nedför trappan
att stanna till vid sidan av korsande GCM-väg för att ge akt på eventuell cykeltrafik i
tunneln. Möjligheten behövs särskilt för personer med nedsatt rörelse- eller kognitiv
förmåga samt personer med barnvagn.
Lutning i tillfart till planskild GCM-passage bör vara ≤5 % och helst ≤3 %. Se vidare
Krav 9.2.1.3 och 9.2.1.4. Stor lutning på nedfart till planskild GCM-passage innebär
att genomsiktligheten minskar eller går om intet, vilket är en stor nackdel från
trygghetssynpunkt under mörker. Stor lutning minskar också tunnels attraktivitet och
lockar till annat vägval.
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Vid planskild GCM-passages mynning bör slänter inte täckas med skymmande
buskar. Om jordkon måste täckas med vegetation bör växtmaterialet vara rent
marktäckande och inte högre än 0,3 m. Detsamma gäller för tillfart som ligger i
skärning. Skymmande buskar invid nedfart till planskild GCM-passage medför
otrygghet för gående under mörker. Se vidare 8.8.1.4.3 Trygghetszon.
Fri höjd i planskild GCM-passage bör bestämmas med hänsyn till de fordon som
används för drift och underhåll.
Planteringar vid passagemynning och i tillfart bör utföras så att de inte hindrar
överblick och skapar otrygghet. Siktskymmande buskage och liknande bör därför
undvikas.

10.3.12

Korsning mellan friliggande GCM-vägar

10.3.12.1

Siktområde vid korsande GCM-vägar
Avståndet Lö i figuren i Krav 2020:029 VGU, 10.3.10.2 Siktområde, bör vara minst
20,0 m vid längre eller kraftigare lut längs länk i övergripande nät.
Om korsning ligger i skärning, exempelvis nära mynning till planskild passage, kan
siktschakt vara nödvändig.
Väghållarens rådighet över marken inom siktområdet bör vara säkrad så att sikt inom
siktområdet kan vidmakthållas.

10.3.12.2

Utformning i plan
I korsning mellan friliggande GCM-vägar bör radie i ytterkant vara minst 4,0 m, se
Figur 10.111. 4,0 m radie i ytterkant medger körspår med minst 5,0 m radie.

Figur 10.111 Exempel på utformning av fyrvägskorsning mellan GCM-vägar
Fyrvägskorsning mellan länkar i övergripande nät kan behöva delas upp i två
trevägskorsningar där siktförhållandena är dåliga.
Trevägskorsning mellan GCM-vägar bör utformas med större radier och triangelrefug
där det svängande cykelflödet är stort, exempel se Figur 10.112.
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Figur 10.112 Exempel på utformning av triangelrefug i trevägskorsning
Triangelrefug bör utformas med minst 12,0 m sida, helst mer än 20,0 m.
I trevägskorsningar där anslutande GCM-väg har nedförslut bör korsning utformas
med större radier och triangelrefug, exempel se Figur 10.113.
Utformning med triangelrefug medför att cyklister slipper bromsa bort den erhållna
rörelseenergin. Utformningen förutsätter goda siktförhållanden.

Figur 10.113 Exempel där utformning av trevägskorsning med triangelrefug är
lämpligt

10.3.13

Utrymme för driftfordon
Utrymmet bör dimensioneras efter vinterväghållningen med en fri bredd på 2,5 meter
och en fri höjd på 2,7 meter.
Personal med GCM-erfarenhet bör medverka vid projektering av och drift och
underhåll av GCM-vägar.
Det bör klargöras om och hur tunga fordon för t.ex. vinterväghållning eller om
räddningstjänst ska kunna använda en GCM-väg.
Personer med funktionsnedsättning är extra beroende av att korsning kan snöröjas och
halkbekämpas.
Möjlighet för GCM-trafik att kunna ta ut riktningar, känna kanter, färdas på ett jämnt
underlag etc. är viktigt att tillgodose även under vintertid.
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10.4

Trafikplatser

10.4.1

Avstånd mellan trafikplatser på motorväg

10.4.1.1

Trafikplatsavstånd på landsbygd

10.4.1.2

Trafikplatsavstånd i tätort
Växlingssträckor minsta längd avser vid lågtrafik. Av kapacitetsskäl kan
växlingssträckorna behöva vara längre.
Om normal standard underskrids på två sträckor efter varandra (d v s mellan minst tre
trafikplatser efter varandra) bör en lägre hastighetsgräns övervägas.

10.4.2

Trafikplatsutformning allmänt
Ramper är enkelriktade och separerade om de, när de ligger intill varandra, åtskiljs
med skiljeremsa, t.ex. refug, räcke eller dike.
God kördynamik kännetecknas av att förarens förväntade hastighetsval inte ger större
ryck i sidled eller inbromsningar än vad som är behagligt. Grundvärden för detta finns
i Krav 2020:030 VGU .

10.4.3

Referenshastighet och skyltad hastighet

10.4.3.1

Referenshastighet
Hastigheten enligt hastighetsprofilen utgör rampens referenshastighet.
Minsta radiestorlek på rampers horisontalkurvor (med hänsyn till hastigheten enligt
hastighetsprofilen) kan bestämmas enligt Figur 10.114 och avsnitt 5.3.1 i Krav
2020:030 VGU.

Figur 10.114 Principfigur för hastighetsprofil (exempel för parallellavfart)
Köbildning i avfartsramp kan ge upphov till upphinnandeolyckor. Kölängd och
retardationer bör beräknas.
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10.4.3.2

Hastighetsgräns
Påfartsramp som utgår från en sekundärvägskorsning och där ramp och påfart är väl
synliga från korsningen bör ges samma högsta tillåtna hastighetsgräns som
primärvägen.
Avfartsramp som slutar i sekundärvägskorsning och där ramp och korsning är väl
synliga från avfarten bör ges samma högsta tillåtna hastighetsgräns som primärvägen.
I avfartsramp där ramp och korsning inte är väl synliga, exempelvis klöverbladsramp,
bör högsta hastighetsgräns sänkas till en hastighet anpassad till rampens Vmin
(normalt 40, 60 eller 80).
Om sekundärvägskorsning är en cirkulationsplats bör den högsta tillåtna hastigheten
vara ≤ 80 km/h.

10.4.4

Samspel mellan plan- och profilgeometri för ramper
Enskilda linjeföringselement och kombinationen av element bör ge en tydlig och
harmonisk linjeföring med god estetik.
Vertikal- och horisontalkurvor i ramper av rutertyp bör vara så stora som möjligt, se
kapitel 9 Linjeföring.
Vertikalkurva bör normalt börja omedelbart efter byggnos.
Antalet element bör begränsas.
För både plan och profil bör kurvor åt samma håll med mellanliggande raklinje
undvikas, se kapitel 9 Linjeföring.

Figur 10.115 Högerkurva – Raklinje – Högerkurva i kombination med en kort
konkav vertikalkurva resulterar i en linjeföring som blir iögonfallande knyckig
och kan upplevas oestetisk.

10.4.5

Avfarter och avfartsramper på motorväg

10.4.5.1

Kilavfarter
Förutsättning
De bromskurvor som redovisas för kilavfarter nedan är avsedda för VR ≤110.
Inledningssträcka bör utformas med klotoider.
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I innerkurva och i ytterkurva med liten radie på primärvägen bör inledningssträckan
utformas som ägglinje.
I ytterkurva med stor radie på primärvägen bör inledningssträckan utformas som skurva (med vändklotoider) se nedersta bilden i Figur 10.116.

Figur 10.116 Inledningssträcka, principfigur
Förslag på utformning vid olika linjeföring på primärvägen ges i Figur 10.117,
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Tabell 10.13 och Tabell 10.14.
Tabell 10.12 Inledningssträcka. Val av A1
VR

A1

> 100

400

100

350

< 100

300
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Tabell 10.13 Inledningssträcka, Innerkurva
Innerkurva
R1

R2
VR ≥100

VR <100

500

325

600

350

700

450

400

800

500

425

900

500

450

1000

550

475

1100

600

500

1200

600

500

1300

650

550

1400

650

550

1500

700

550

1600

700

600

1700

700

600

1800

750

600

1900

750

600

2000

750

650

2500

800

700

3000

850

700

3500

900

750

4000

950

750

4500

1000

750

5000

1000

750

10000

1100

800

RL

1200

850
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Tabell 10.14 Inledningssträcka. Ytterkurva (A2 vid S-kurva)
Ytterkurva
R1

VR ≥100
A2

VR <100
R2

A2

R2

500

1300

600

2000

700

1600

4500

800

2500

20000

900

3500

RL

1000

5000

200

2500

1100

10000

225

2000

1200

50000

225

1700

1300

275

10000

250

1700

1400

275

5000

250

1600

1500

275

3000

275

1600

1600

275

2500

275

1500

1700

300

2500

275

1400

1800

300

2000

275

1400

1900

300

2000

300

1400

2000

300

1800

300

1400

2500

325

1800

300

1300

3000

325

1500

325

1300

3500

350

1500

325

1300

4000

350

1500

325

1200

4500

350

1400

325

1200

5000

350

1300

325

1100

10000

400

1300

325

1100

Längre inledningssträcka kan behövas för att öka avfartens synlighet.
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Måttet Br bör vara tillräckligt stort för att kunna anordna slänter och avvattning mellan
primärväg och ramp. Plats bör dessutom finnas för avfartsskärm och eventuella övriga
trafikanordningar, såsom räcken. För avfartsskärm med bredden 1,2 m (finns även i
0,6 och 1,8 m) bör Br vara minst 2,2 m för att minska risken för påkörning med
vinterväghållningsutrustning.
Övergångssträcka och retardationssträcka kan vara identiska.
Om Rmin är mindre eller lika med radiestorlekar som anges i Tabell 10.15 bör
retardationssträckan Lr utformas som en bromskurva med två klotoider enligt Figur
10.117.
Parametrar och övergångsradie Rö bör väljas enligt. Tabell 10.16, Tabell 10.17 och
Tabell 10.18.
Om Rmin är större än värden enligt Tabell 10.16, Tabell 10.17 och får bromskurvan
ersättas med en enkel klotoid med längd bestämd av erforderlig retardation med
hänsyn till start- och slutradie.
Tabell 10.15 gränsvärde för Rmin när bromskurva bör användas
VR (km/h)

Rmin (m)

110

250

100

225

80

175

60

125

Figur 10.117 Bromskurva (Rb=Rmin), principfigur
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Tabell 10.16 Bromskurvor för VR110/100
Rb

50

100

150

200

250

Ra

Aa

Rö

Ab

Aa

Rö

Ab

Aa

Rö

Ab

Aa

Rö

Ab

Aa

Rö

Ab

500

210

215

50

225

255

80

220

260

100

250

270

115

230

300

130

600

230

225

50

240

255

80

250

280

100

250

290

115

260

315

130

700

230

240

55

240

265

80

250

290

100

250

295

115

260

335

130

800

230

250

55

240

275

80

250

310

100

250

325

115

260

365

130

900

230

255

55

240

285

80

250

345

100

250

355

115

260

390

130

1000

230

265

55

240

300

80

250

345

100

250

365

115

260

420

130

1100

230

270

55

240

315

80

250

360

100

250

375

115

260

440

130

1200

230

280

55

240

325

80

250

370

100

250

390

115

260

460

130

1300

230

285

55

240

330

80

250

375

100

250

405

115

260

480

130

1400

230

285

55

240

340

80

250

390

100

250

420

115

260

500

130

1500

230

290

55

240

340

80

250

400

100

250

430

115

260

515

130

2000

240

330

55

240

370

80

250

430

100

250

475

115

260

580

130

3000

240

350

55

240

395

80

250

475

100

250

530

115

260

670

130

RL

240

400

55

240

455

80

250

585

100

250

685

115

260

950

130

Aa

Rö

Ab

Tabell 10.17 Bromskurvor för VR80
Rb

50

100

150

200

250

Ra

Aa

Rö

Ab

Aa

Rö

Ab

Aa

Rö

Ab

Aa

Rö

Ab

300

130

140

45

135

160

70

145

190

90

155

215

90

400

150

160

45

155

185

70

155

195

90

160

220

100

170

270

130

500

150

175

45

155

210

70

155

230

90

165

280

100

170

410

130

600

150

185

45

155

230

70

155

265

90

165

330

100

130

700

150

195

45

155

245

70

155

295

90

165

375

100

130

800

150

205

45

155

260

70

155

320

90

165

420

100

120

900

150

210

45

155

275

70

155

345

90

165

470

100

120

1000

150

215

45

155

285

70

155

365

90

165

510

100

115

1100

150

225

45

155

295

70

155

380

90

165

550

100

115

1200

150

225

45

155

305

70

155

400

90

165

590

100

115

1300

150

230

45

155

310

70

155

410

90

165

620

100

110

1400

150

230

45

155

320

70

155

430

90

165

660

100

110

1500

150

235

45

155

325

70

155

440

90

165

700

100

110

2000

150

245

45

155

350

70

155

500

90

165

840

100

110

3000

150

255

45

155

375

70

155

570

90

165

1100

100

105

RL

150

280

45

155

440

70

155

760

90

170

2750

100

100
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Tabell 10.18 Bromskurvor för VR60
Rb

25

Ra

Aa

Rö

Ab

50
Aa

Rö

Ab

100

200

90

100

25

105

140

50

85

300

90

115

25

105

160

40

75

100

400

90

125

25

105

190

40

70

70

500

90

135

25

105

215

40

70

65

600

90

140

25

105

235

40

70

60

700

90

145

25

105

255

40

65

55

800

90

150

25

105

270

40

65

55

900

90

155

25

105

280

40

65

55

1000

90

155

25

105

290

40

65

55

1500

90

165

25

105

325

40

65

55

3000

90

175

25

105

360

40

65

50

RL

90

185

25

105

425

40

60

50

Figur 10.118 Kilavfart, principfigur
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10.4.5.2

Parallellavfarter
Förhållandet mellan Ls och Lp bör vara ca 1/3.
Om Lp dimensioneras för medelretardation bör avfartssträcka och spärrsträcka
minskas proportionellt.
Måttet Br bör vara tillräckligt stort för att kunna anordna slänter och avvattning mellan
primärväg och ramp. Plats bör dessutom finnas för avfartsskärm och eventuella övriga
trafikanordningar, såsom räcken. För avfartsskärm med bredden 1,2 m (finns även i
0,6 och 1,8 m) bör Br vara minst 2,2 m för att minska risken för påkörning med
vinterväghållningsutrustning.
Övergångssträckan fram till Rmin bör utformas som en bromskurva vid Vav ≥ 50
km/h.
Bromskurvor, enligt Tabell 10.19 för Vav 70 och i
Tabell 10.20 för Vav 50, bör användas.
Tabell 10.19 Bromskurvor för Vav 70
RB

30

50

75

100

Ra

Aa

Rö

Ab

Aa

Rö

Ab

Aa

Rö

Ab

Aa

Ra

Ab

400

115

145

25

115

150

35

120

175

50

140

225

60

500

115

155

25

115

165

35

120

195

50

140

260

60

750

115

175

25

115

185

35

120

230

50

140

330

60

1000

115

185

25

115

200

35

120

255

50

140

380

60

3000

115

215

25

115

235

35

120

315

50

140

560

60

5000

115

220

25

115

240

35

120

335

50

140

610

60

10000

115

225

25

115

245

35

120

350

50

140

650

60

Tabell 10.20 Bromskurvor för Vav 50
RB

30

50

75

100

Ra

Aa

Rö

Ab

Aa

Rö

Ab

Aa

Rö

Ab

Aa

Ra

Ab

250

70

110

25

70

105

25

70

120

35

85

175

45

300

70

120

25

70

120

25

70

135

35

85

210

45

500

70

145

25

70

145

25

70

180

35

85

340

45

750

70

160

25

70

160

25

70

210

35

85

480

45

1000

70

170

25

70

170

25

70

235

35

85

630

45

5000

70

200

25

70

200

25

70

235

35

85

1900

45

7500

70

205

25

70

205

25

70

330

35

85

2500

45

10000

70

205

25

70

205

25

70

330

35

85

5100

45
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Vid Vav 30 km/h bör övergångssträckan utformas med en enkel klotoid med
parameter A25.
Om Rmin är större än värden enligt tabell bör bromskurvan ersättas med en enkel
klotoid med längd bestämd av erforderlig retardation med hänsyn till start- och
slutradie.
På raksträcka kan inledningssträckan till en parallellavfart utformas med fyra klotoider
enligt ”Linjeföring – sidoförflyttning”.

10.4.5.3

Avfartsramper
Avfartsramp som slutar i en korsning med väjningsplikt eller stopplikt vid
sekundärvägen och där ramp och korsning är väl synliga från avfarten bör inte ha
någon Vmin punkt som begränsar normalt retardationsförlopp.
Längre direktramper med Vmin > 35 bör utformas för hastigheten V=(Vin+Vut)/2

10.4.6

Påfartsramper och påfarter på motorväg

10.4.6.1

Påfartsramper
Längre direktramper med Vmin > 35 bör utformas för hastigheten V=(Vin+Vut)/2

10.4.6.2

Påfarter
Vid primärväg i innerkurva bör observationssträckan utformas med klotoider enligt
Tabell 10.21 och Figur 10.119.
Tabell 10.21 Observationssträcka (innerkurva)
Innerkurva
R1 (m)

R2 (m)

225

500

250

600–800

275

900–1000

300

1100–1500

325

1600–2000

350

2500

350

4500

400

≥ 5000
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Figur 10.119 Observationssträcka innerkurva
Måttet Br bör vara tillräckligt stort för att kunna anordna slänter och avvattning mellan
primärväg och ramp. Plats bör dessutom finnas för avfartsskärm och eventuella övriga
trafikanordningar, såsom räcken. För avfartsskärm med bredden 1,2 m (finns även i
0,6 och 1,8 m) bör Br vara minst 2,2 m för att minska risken för påkörning med
vinterväghållningsutrustning.
Vid primärväg i ytterkurva bör observationssträckan utformas med klotoider enligt
Tabell 10.22 och Figur 10.120.
Tabell 10.22 Observationssträcka (ytterkurva)
Ytterkurva
R1 (m)

A2 (m)

R2 (m)

1200

200

500

1100

200

600

1000

200

700

800

200

800

700

200

900–1000

650

200

1100–1400

500

225

1500–1700

500

250

1800–2000

500

275

2500

500

300

3000

450

350

3500

450

400

4000–4500

450

450

5000

450

600

10000
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Figur 10.120 Observationssträcka ytterkurva
Om rampens radie är större än värdena för R2 bör rampradien ersätta R2 om
klotoidlängden minskar med högst 20 %. I annat fall ersätts A200 med en klotoid med
minst 100 m längd.
Om rampradien är mindre än värdena för R2 bör ytterligare en klotoid placeras, med
längd ≥ 40 m, mellan rampradien och R2.
Sikten vid en påfart bör uppfylla ett siktområde enligt Figur 10.121. Undantag vid
påfart i tunnel där måttet 50,0 m enligt figuren då sätts till 0 m.

Figur 10.121 Siktområde vid påfart.
Vid stora trafikflöden kan anpassningssträckans längd behöva förlängas.
På raksträcka kan utspetsning utformas med fyra klotoider enligt ”Linjeföringsidoförflyttning”.

10.4.7

Rampsystem: Anslutningar, avgreningar och
körfältsbalans
Anslutningar bör utformas så att trafikanter kan hålla likvärdig hastighet till den punkt
där körfälten inte är åtskilda.
Avgreningar bör utformas så att trafikanter kan hålla samma hastighet till den punkt
där körfälten skiljs åt.
Med låg trafikbelastning menas att belastningsgraden är låg.
Erforderliga längder bör beräknas utifrån dimensionerande trafikflöden.
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10.4.8

Lokalisering vid tunnel

10.4.9

Sekundärvägskorsningar
Med hög trafikbelastning menas att belastningsgraden är hög.
Avstånd mellan en avfartsramp och en intilliggande korsning bör vara så långt att
vägvisning kan ske på tydligt sätt så att felkörning undviks, se Figur 10.122.
Där geometrin ger utrymme för feltolkning bör en ”felkörningsport” på avfartsrampen
vara utförd med förstärkt skyltning och vägmarkering.

Figur 10.122 Avstånd mellan trafikplats och anslutande väg
Måttet L mellan närmaste påfartsramp och intilliggande korsning på sekundärvägen
bör vara minst 50,0 meter.

10.4.10

Sidoområden
Exempel på utformning med hänsyn till motorcyklister är flacka slänter samt
undvikande av stolpar i ytterkurva.
Gestaltningen bör bidra till att underlätta/tydliggöra orienteringen i trafikplatsen.

10.5

Plankorsningar
Förutsättning
Följande råd är kopplat till krav i 6 Gemensamma råd.
En bansträcka bör vara fri från spårvägskorsningar i plan om något av följande villkor
är uppfyllda:
höga trafikflöden, ÅDT>4000
vägens hastighet är VR ≥60

10.5.1

Vägteknisk utformning

10.5.1.1

Sikt från väg
Siktytan är det visuella område över spårmitt som vägtrafikanten ska kunna se från
ögonpunkten (Öp).
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Föremål såsom byggnader, trädstammar, trädgårdshäckar, bullerskydd är exempel på
skymmande föremål som kan få finnas om kraven på maximalt inskränkt siktyta
uppfylls.
I spårkurva kan den sammanlagda inskränkningen av kontaktledningsstolpar göra att
siktkravet inte uppfylls. Då behövs åtgärder vidtas för att öka sikten eller säkerheten.
Om marken i siktområdet används för odling kan det bli aktuellt att begränsa
jordbrukets val av gröda.

10.5.1.2

Vägens typsektion

10.5.1.3

Vägens linjeföring
Vid plankorsning bör vägens plangeometri eftersträva att vara utformad som en
raklinje minst 30 m ut åt varje håll från spårmitt för det närmsta spåret.
Eftersträva en korsningsvinkel nära 100 gon.
Placera plankorsning i första hand där spåret är förlagt i raklinje utan rälsförhöjning.

10.5.1.4

Avstånd mellan plankorsning och vägkorsning
Avstånd mellan plankorsning utan signalanläggning och vägkorsning bör uppgå till
minst 100 m.
Biltrafiken kan regleras med trafiksignal som är kopplat till järnvägens vägskydd. I
annat fall kan väjningsregleringen behöva vara sådan att trafik från sekundärvägen ges
företräde.
Sekundärvägen bör förses med mittrefug.

10.5.1.5

Fritt utrymme
Krav på fritt utrymme framgår av lokala föreskrifter, för Trafikverkets spår hänvisas
till {TDOK 2014:0555}.

10.5.2

Gång- och cykelfållor

10.5.2.1

Generella krav
Asfalt, jämna betongmarkplattor, marksten utan fasade kanter och släta
naturstenshällar är exempel på lämpliga material.

10.5.2.2

Plan
De två typerna i Figur 10.123 och Figur 10.124 kan användas.
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Figur 10.123 Gång- och cykelfållor typ 1.

Figur 10.124 Gång- och cykelfållor typ 2.
Korsningsvinkel mellan gång- och cykelfålla och järnvägsspår bör vara så nära 100
gon som möjligt.
Gång- och cykelfållor får förses med öppningsbara grindar.
Vändzonens dimensioner är med tanke på personer med större utomhusrullstolar.

10.5.2.3

Längdprofil
Ojämnheter i längdprofilen kan göra så att exempelvis en snöplog kan skada
spårkonstruktionen.
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10.5.2.4

Varningsyta

10.5.2.5

Räcken, stängsel och grind
Gång- och cykelfållor får förses med öppningsbara grindar.
Krav angående ramp och ledstänger finns i Krav 2020:029 VGU, avsnitt 8.6.8 Trappa,
ramp och hiss.
Samtliga räcken och stängsel vid spåret behöver ha god elektrisk kontakt mellan
samtliga delar för att skyddsjordnings- och potentialanslutningarna ska behöva utföras
på så få ställen som möjligt.

10.5.2.6

Belysning och kontraster
God ljusstyrka för belysning av gångytor samt belysning vid viktiga målpunkter ökar
tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga.

10.5.3

Överfarter för skoter
Bredden kan begränsas med hjälp av fysiska hinder t.ex. utplacering av stolpar, stenar
eller dylikt. Om hindret utgörs av en spång markeras dess hörn med stolpar.

10.5.3.1

Linjeföring
Undvik vertikalkurvor.

10.5.3.2

Grind

10.5.3.3

Trafikanordningar
Märken kan kompletteras med ljudsignal, ljus- och ljudsignaler eller ljudsignal från
tåg.

10.5.4

Signalering mot vägen

10.5.4.1

Kryssmärken
Krav finns i {TDOK 2014:0499, } och i {TDOK 2014:0502}.

10.5.4.2

Skyltar

10.5.5

Oeftergivliga föremål och skyddsjordning
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10.6

Korsning med spårväg
Förutsättning
Avsnittet avser inte plankorsningar, vilka behandlas i avsnitt 10.5
Plankorsning.
Vid korsningspunkter mellan spårvagn och fordonstrafik fordras tydliga och
konsekventa lösningar. Utformningen bör tydliggöra spårvagnens förkörsrätt om
denna inte är undantagen med stöd av lokal trafikföreskrift som skyltsatts och är
utförd så att fordonsförare sänker sin hastighet. Detta minskar risken för konflikter.

10.6.1

Allmänt

10.6.1.1

Kollektivtrafik i reserverat utrymme
Korsning med spårväg i blandtrafik bör vara utförd så att spårvagnstrafiken inte
behöver fastna i bilköer.

10.6.2

Korsnings- och anslutningsavstånd
Vid mindre, ej trafiksignalreglerade, korsningar med spårvägstrafik i blandtrafik bör
vänstersväng för biltrafiken undvikas om inte vänstersväng är möjlig från samma
körfält som spårvägen trafikerar.

10.6.3

Val av korsningstyp

10.6.4

Konsekvenser av möjliga korsningstyper

10.6.4.1

Tillgänglighet och framkomlighet

10.6.4.2

Trafiksäkerhet
Större korsningstyper ska övervägas om sekundärvägstrafik är av samma
storleksordning som primärvägstrafik och/eller om en mindre korsningstyp inte ger
acceptabla förväntade risknivå som uppges i riskanalysen av spårvägen.

10.6.5

Mindre korsningar

10.6.5.1

Sikt i korsning
Se avsnitt 10.1.2.9 Sikt i korsning.

10.6.5.2

Korsningsvinkel
Se avsnitt 10.1.2.1 Korsningsvinkel.
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10.6.5.3

Lutning
Se avsnitt 10.1.2.2 Lutning för biltrafik och avsnitt 9.1.6.8 Vertikalgeometri och
9.1.6.9 Lutning för spårväg.

10.6.5.4

Körfälts- och kanalbredder
Se avsnitt 10.1.2.4 Körfälts- och kanalbredder.

10.6.5.5

Korsningskurvor
Se avsnitt 10.1.2.6 Korsningskurvor.

10.6.5.6

Trafiköar och refuger
Se avsnitt 10.1.2.7 Trafiköar och refuger.

10.6.5.7

Vänstersvängskörfält
Ska inte utföras mellan spår i övrigt se avsnitt 10.2.1.4 Vänstersvängskörfält.

10.6.5.8

Vänsterpåsvängskörfält
Ska inte utföras mellan spår i övrigt se avsnitt 10.2.1.6 Vänsterpåsvängskörfält.

10.6.5.9

Högersvängskörfält
Se avsnitt 10.2.1.7 Högersvängskörfält.

10.6.5.10

Sidoområden i korsningar
Se avsnitt 10.2.1.8 Sidoområden i korsningar A-C och i enskilda anslutningar.

10.6.6

Cirkulationsplatser
Cirkulationsplats kan anläggas utmed spårvägen, under förutsättning att spårväg kan
passera rakt igenom. Vanligen krävs någon form av signalreglering för att ge
spårvagnar fri väg genom cirkulationsplatsen.
Om spårvagn ges företräde gentemot annan trafik i en cirkulationsplats måste detta
regleras i en LTF (Lokal trafikföreskrift). Ett sätt att förenkla trafiksituationen är att
införa en trafiksignal som aktiveras när spårvagn närmar sig cirkulationsplatsen. För
att underlätta trafiksituationen ytterligare bör det endast finnas ett körfält i varje
riktning i kombination med spårväg genom en cirkulationsplats.
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Figur 10.125 Utformning av mittcirkel
I övrigt, se råd i avsnitt 10.2.2 Cirkulationsplats (typ D) och 10.3.2 Cirkulationsplats

10.6.7

Trafiksignalreglerad korsning

10.6.8

Planskilda korsningar

10.6.9

Gång- och/eller cykelkorsningar
För att förhindra passage eller korsningsrörelser utanför gångpassager kan fysiska
åtgärder såsom pollare, räcken, växlighet, nivåskillnader etc. användas, dessa bör då
inte vara klättervänliga. Markering på gatan, vägmärken, varningslampor och
ljudsignaler kan även användas för att höja uppmärksamheten för den gående. De
gående kan också ges stöd i att uppfatta gångpassagen av spårområdet om det
avgränsas av pollare.
Utformning av passage och korsning bör vara sådan att cyklister kan cykla i rät vinkel
över spåren för att undvika att cykla omkull. Samma trafiksäkerhetsnivå gäller för
cyklister som för gående.
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10.6.9.1

Signalreglerade korsningar

10.6.9.2

Korsningar utan signalreglering

Figur 10.126 Exempel på gångpassage utan signalreglering för passagen över
spår, Södra Vägen i Göteborg.

Figur 10.127 Separat GCM-passage över väg och spårväg
Se avsnitt 10.2.2 Cirkulationsplats (typ D).
Se avsnitt 10.2.4 Planskild korsning (F), ej trafikplats och 10.2.5
Sekundärvägskorsning med dropprefug.
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11

Hållplatser

11.1

Busshållplatser
Hållplats placeras med utgångspunkt från bussresenärernas behov och möjligheterna
att skapa användbara gång- och cykelförbindelser till och från hållplatserna.
Trafiksäkerheten i anslutning till hållplatser bör särskilt beaktas.

11.1.1

Hållplatstyper i tätort

11.1.1.1

Dubbel stopphållplats (timglashållplats)
Dubbel stopphållplats bör väljas där kollektivtrafik och trafiksäkerhet behöver
prioriteras högre än framkomlighet för bilar.
Dubbel stopphållplats är lämplig där många resenärer förekommer, särskilt vid stor
andel barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Undvik dubbel stopphållplats på leder med högt biltrafikflöde.
Undvik dubbel stopphållplats där cykeltrafiken på körbanan är omfattande eller där
bussen väntar in tid eller står länge på hållplatsen.
Dubbel stopphållplats illustreras i Figur 11.1.

Figur 11.1 Principutformning av dubbel stopphållplats (timglashållplats).

11.1.1.2

Enkel stopphållplats
Enkel stopphållplats bör väljas där kollektivtrafiken och trafiksäkerheten behöver
prioriteras.
Enkel stopphållplats kan väljas vid högre biltrafikflöde än vid dubbel stopphållplats.
Enkel stopphållplats illustreras i Figur 11.2.
Motriktat fordonsflöde bör vara hastighetssäkra för att uppnå god trafiksäkerhet.
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För att undvika att fordon kör om och ökar riskerna för gående som korsar gatan,
anläggs en lång refug mellan körriktningarna.

Figur 11.2 Principutformning av enkel stopphållplats.

11.1.1.3

Klackhållplats
På gator med tillåten längsgående parkering och där busstrafiken prioriteras väljs
klackhållplats.
Klackhållplats illustreras i Figur 11.3.
Separat cykelbana bör anordnas bakom väderskyddet, annars finns en risk att cyklister
väljer motsatt körfält när de ska passera bussen.
Klackhållplats undviks vid långa hållplatsuppehåll och om fordonstrafikflödet är högt.

Figur 11.3 Principutformning av klackhållplats.
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11.1.1.4

Glugghållplats
Glugghållplats väljs endast där klackhållplats inte kan användas, eftersom den ger
begränsat utrymme för väntande passagerare och för bilparkering, samt medför
svårigheter att ställa bussen intill kantstenen.

11.1.1.5

Körbanehållplats
Körbanehållplats kan väljas på gata med begränsat trafikflöde eller där antalet bussar
som angör hållplatsen är begränsat.

11.1.1.6

Fickhållplats
Fickhållplats bör undvikas med tanke på att framkomligheten för busstrafiken är
sämre än vid stopp- och klackhållplats, eftersom bussen måste ändra sidoplacering vid
angöring och för att det behövs en anpassning till passerande trafik då bussen lämnar
hållplatsen.
Fickhållplats illustreras i Figur 11.4.

Figur 11.4 Principutformning av fickhållplats.

11.1.1.7

Avskild hållplats
Avskild hållplats kan vara nödvändig eller väl motiverad vid stora trafikleder eller på
tvåfältsvägar där barn använder hållplatsen i stor utsträckning.
Avskild hållplats illustreras i Figur 11.5.
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Figur 11.5 Principutformning av avskild hållplats.

11.1.2

Placering av hållplats i tätort
Hållplats kan placeras före eller efter en korsning men också på sträcka.

Figur 11.6 Placering av hållplats i tätort.
Hållplats placeras i första hand efter korsningen eftersom det minimerar siktproblem i
korsningen, ger kort avstånd till gångpassage, underlättar bussprioritering i
trafiksignal samt underlättar om bussen ska göra en vänstersväng i nästa korsning.

11.1.3

Hållplatstyper på landsbygd

11.1.3.1

Körbanehållplats
Körbanehållplats kan användas längs tvåfältsvägar på landsbygd där busstrafiken,
biltrafiken och cykeltrafiken är av liten eller måttlig omfattning.
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11.1.3.2

Vägrenshållplats

11.1.3.3

Fickhållplats
Se avsnitt 11.1.1.6 Fickhållplats.

11.1.3.4

Avskild hållplats
Se avsnitt 11.1.1.7 Avskild hållplats.

11.1.4

Placering av hållplats på landsbygd

11.1.4.1

På sträcka längs tvåfältvägar
Placering av hållplats i motlut ≥3 % bör undvikas.
Hållplats bör vara väl synlig inom 1,5 x stoppsikt för personbil på ömse sidor om
hållplatsen enligt Figur 11.7, vilket kontrolleras från 2,0 m från körytekant för
ögonhöjd 1,1 m.

Figur 11.7 Sikt vid hållplats.
Hållplatspar på väg utan mittremsa eller utan lång mittrefug bör förskjutas med minst
15,0 m med inbördes placering enligt Figur 11.8.

Figur 11.8 Placering av hållplatser.
Omstigning mellan busslinjer bör så långt möjligt kunna ske utan att körbana korsas.
Hållplats vid planskild passage bör i första hand placeras före passagen så att föraren
kan se trafikanter på väg mot hållplatsen och trafikanterna "möter" ankommande buss.
Olika alternativ till placering av hållplatserna, i relation till en planskild passage, bör
övervägas om det finns en risk att personer skulle gena över vägen utan att nyttja den
planskilda passagen.
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Figur 11.9 Exempel på placering av hållplats vid planskild GCM-förbindelse.

11.1.4.2

Vid utfarter och mindre korsningar
Hållplats kan placeras i utfart eller i mindre korsning längs tvåfältsväg och enfältsväg
med VR ≤60 om det bedöms bli trafiksäkert för såväl bussresenärer som fordonstrafik.

11.1.4.3

Vid korsning längs tvåfältvägar
Hållplats bör placeras efter korsning när bussen ankommer på primärväg.
Hållplats för bussar på primärvägen bör placeras i första hand efter korsningen
eftersom det minimerar siktproblem i korsningen, ger kort avstånd till gångpassage,
underlättar bussprioritering i trafiksignal samt underlättar om bussen ska göra en
vänstersväng i nästa korsning.
När bussen trafikerar sekundärvägen kan busshållplatsen placeras antingen före eller
efter korsningen. De principer som redovisas för placering av hållplats på sträcka
enligt 11.1.4.1 bör följas även för placering vid korsning.

11.1.4.4

Placering av fickhållplats på mötesfri väg
Placering av hållplats efter korsning motiveras främst av siktskäl.
Fickhållplatsen bör vid behov förses med accelerationsfält.

11.1.4.5

Placering av fickhållplats vid planskild trafikplats och på
ramper
Fickhållplats på ramp bör i första hand placeras där bäst anslutning till gångväg finns
och i andra hand nära rampens anslutning till sekundärvägen, Figur 11.10.
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Figur 11.10 Fickhållplats på ramp, exempel.
Busshållplats bör placeras så att gående inte lockas att korsa vägen på olämpligt ställe.

11.1.4.6

Placering av hållplats längs motorväg
Busshållplatser längs motorvägar bör inte placeras mitt emot varandra. Om detta inte
kan undvikas bör åtgärder vidtas, exempelvis stängsling, som förhindrar att gående
genar över vägen.
Beakta att motorvägens mittremsa kan behöva breddas för att inrymma ett stängsel.
Ett stängsel bör ha en sådan längd och placeras så att den planskilda gångförbindelsen
över eller under motorvägen uppfattas som genare jämfört med att korsa vägen i plan.

11.1.5

Detaljutformning av hållplatser
Detaljutformning av busshållplatser bör vara enligt följande underavsnitt:

11.1.5.1

Dubbel stopphållplats (timglashållplats)
Körfältets bredd bör vara 3,25 m, för att undvika att cyklister tränger sig förbi
stillastående buss på ett trafikfarligt sätt samt möjliggör möten mellan personbil och
cyklist men förhindrar möten mellan personbilar.
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Gångpassage anläggs med ett avstånd som bör vara minst 3,0 m till buss som står på
hållplats.

Figur 11.11 Utformning av dubbel stopphållplats (timglashållplats)

11.1.5.2

Enkel stopphållplats
Körfältets bredd bör vara 3,25 m när hållplatserna placeras mitt för varandra, för att
undvika att cyklister tränger sig förbi stillastående buss på ett trafikfarligt sätt, se Figur
11.12.

Figur 11.12 Utformning av enkel stopphållplats
Körfältets bredd bör vara 4,0 m när cyklister ska kunna passera stillastående buss, se
Figur 11.13.
Gångpassage anläggs med ett avstånd som bör vara minst 3,0 m till buss som står på
hållplats.
Båda hållplatserna läggs efter gångpassagen om cyklister ska kunna passera
stillastående buss vid dubbelsidig hållplats, se Figur 11.13.

Figur 11.13 Utformning av alternativ enkel stopphållplats
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11.1.5.3

Klackhållplats
Räcke kan placeras längs kantstödet framför bussen för att förhindra farlig
gångpassage enligt Figur 11.14.
A i Figur 11.14 bör vara minst 5,5 m om kravet finns att buss på hållplats ska kunna
passeras av annan trafik utan att denna ska komma över i motsatt körfält.

Figur 11.14 Utformning av klackhållplats.
Klackhållplatser bör placeras minst 5,0 m efter gångpassage om klackhållplatser utförs
på båda sidor av gatan.

Figur 11.15 Utformning av dubbelsidig klackhållplats

11.1.5.4

Glugghållplats
Räcke kan placeras längs kantstödet framför bussen för att förhindra farlig
gångpassage.

Figur 11.16 Utformning av glugghållplats.

11.1.5.5

Körbanehållplats
I tätortsmiljö kan räcke placeras längs kantstödet framför bussen för att förhindra
farlig gångpassage.
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Figur 11.17 Utformning av körbanehållplats i tätortsmiljö.
Detaljutformning av körbanehållplats bör vara enligt Figur 11.18.

Figur 11.18 Utformning av körbanehållplats i landsbygdsmiljö.

11.1.5.6

Vägrenshållplats
Detaljutformning av vägrenshållplats bör vara enligt Figur 11.19.

Figur 11.19 Utformning av vägrenshållplats i landsbygdsmiljö.

11.1.5.7

Fickhållplats
Fickans bredd, som bland annat påverkar in- och utfartssträckornas längd, bör väljas
med hänsyn till gatubredd/vägbredd och andra lokala förhållanden.
Inom tätort utformas fickan med en bredd på minst 3 m, som kan minskas till 2,5 m
om det finns ett behov att minska längden på in- och utfartssträckorna, förutsatt att
gatubredden är minst 7,0 m.

Figur 11.20 Utformning av fickhållplats vid VR30-VR60 i tätortsmiljö
I landsbygdsmiljö kan infartssträckan förlängas för att ge en mjukare körning.
Fickhållplats på mötesfri väg kan utföras utan särskilt accelerationsfält om vägen
består av två körfält på samma sida som hållplatsen.
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Accelerationsfält utförs vid utfart till ett körfält på mötesfri väg om
·

mer än 10 bussar per dygn stannar vid hållplatsen,

·

minst 2-10 bussar per dygn stannar vid hållplatsen och dimensionerande trafik
(ÅDT-DIM) är ≥8 000 fordon per dygn, eller

·

vid en stannande buss per dygn och dimensionerande trafik (ÅDT-DIM) är
≥10 000 fordon per dygn.

Accelerationsfält utförs i princip som för avskild hållplats.

Figur 11.21 Utformning av fickhållplats vid VR60-VR70 i landsbygdsmiljö

Figur 11.22 Utformning av fickhållplats vid VR80-VR100 i landsbygdsmiljö

11.1.5.8

Avskild hållplats
Avskild hållplats utformas enligt Figur 11.23.
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Figur 11.23 Utformning av avskild hållplats.

11.1.6

Utformning av plattformar

11.1.6.1

Allmänt
Storlek på hållplatsens plattform och väderskydd utformas med hänsyn till det antal
bussar och bussresenärer som använder hållplatsen.
Undantag från att ha plattform kan i vissa fall göras om hållplatsen i snitt har mindre
än en påstigande per dag.
Flyttbar plattform kan med fördel användas när behovet är tillfälligt.
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Samråd om plattformens detaljutformning genomförs med den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.
Behovet av cykelparkering bedöms och anordnas på eller bredvid plattform såväl i
tätort som på landsbygd.
Beakta att hållplatser med få påstigande men med många avstigande har stort behov
av plattform, ledstråk, bra gånganslutningar och belysning.
Information om tidtabeller och busslinjer behöver göras tillgänglig för alla resenärer,
såväl stående, i rullstol sittande eller om den har nedsatt synförmåga (tydlig text
liksom i punktskrift).
De för personer med funktionsnedsättning viktigaste utformningselementen bör vara
så långt möjligt enhetliga, vilket är av särskild betydelse för personer med kognitiv
funktionsnedsättning och blinda, men även för många andra.

11.1.6.2

Detaljutformning av plattformar
Plattformsbredden på >2,4 meter baserar sig på liten rullstol med 1,4 m radie
manöverutrymme och 1,0 m bussramplängd

11.1.6.2.1

Plattform för busshållplats, typ 1
Plattformstyp 1 bör väljas vid stor bytespunkt och stor påstigningshållplats.
Plattform bör förses med information om telefonnummer för upplysning och
störningsinformation som är tillgänglig för alla resenärer, såväl stående som i rullstol
sittande, samt den med nedsatt synförmåga (tydlig text liksom i punktskrift).
Följande rekommenderas för hållplatsskylt (se krav hos kollektivtrafikmyndigheten):

11.1.6.2.2

·

För att möjliggöra en effektiv vinterväghållning placeras hållplatsskylten på
väderskyddet, förutsatt att taktila plattor, kontrasterande i ljushet, markerar
påstigningsplatsen.

·

Där väderskydd saknas placeras hållplatsstolpe med hållplatsskylt i höjd med
bussens framkant, det vill säga strax efter påstigningspunkten sett i bussens
färdriktning.

·

Hållplatsstolpen bör i tvärled placeras 0,8 m från plattformskanten.

·

Om gångbanebredden är mindre än 3,0 m bör stolpen placeras 0,6 m från den
bakre gångbanekanten (fasad, staket m.m.).

Plattform för busshållplats, typ 2
Plattformstyp 2 bör väljas vid hållplats med mer än 20 påstigande per dag.
Plattform bör utrustas med väderskydd.
Plattform bör förses med information om telefonnummer för upplysning och
störningsinformation som är tillgänglig för alla resenärer, såväl stående som i rullstol
sittande, samt den med nedsatt synförmåga (tydlig text liksom i punktskrift).
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Följande rekommenderas för hållplatsskylt (se krav hos kollektivtrafikmyndigheten):
·

För att möjliggöra en effektiv vinterväghållning bör hållplatsskylten placeras
på väderskyddet förutsatt att taktila plattor, kontrasterande i ljushet, markerar
påstigningsplatsen.

·

Där väderskydd saknas placeras hållplatsstolpe med hållplatsskylt i höjd med
bussens framkant, det vill säga strax efter påstigningspunkten sett i bussens
färdriktning.

·

I tvärled bör hållplatsstolpen placeras 0,8 m från plattformskanten

·

Om gångbanebredden är mindre än 3,0 m bör stolpen placeras 0,6 m från den
bakre gångbanekanten (fasad, staket m.m.).

Belyst tidtabellsinformation bör finnas och placeras med skyltens underkant 1000 mm
över mark.
Telefonnummer för upplysning och störningsinformation, även i punktskrift, bör
finnas.

11.1.6.2.3

Plattform för busshållplats, typ 3
Plattformstyp 3 bör väljas vid hållplats i tätort med 1-20 påstigande per dag.
Plattformstyp 3 bör väljs endast om undantag godkänns av den regionala
kollektivtrafikmyndigheten från kravet på tillgänglighet för personer med rullstol, det
vill säga ≥ 1,5 m hinderfritt mått från plattformskant och ≥ 2,4 m hinderfritt mått från
plattformskant vid bussens samtliga dörrar.
Plattform bör förses med information om telefonnummer för upplysning och
störningsinformation som är tillgänglig för alla resenärer, såväl stående som i rullstol
sittande, samt den med nedsatt synförmåga (tydlig text liksom i punktskrift).
Följande rekommenderas för hållplatsskylt (se krav hos kollektivtrafikmyndigheten):
·

För att möjliggöra en effektiv vinterväghållning bör hållplatsskylten placeras
på väderskyddet, förutsatt att taktila plattor, kontrasterande i ljushet, markerar
påstigningsplatsen.

·

Där väderskydd saknas placeras hållplatsstolpe med hållplatsskylt i höjd med
bussens framkant, det vill säga strax efter påstigningspunkten sett i bussens
färdriktning.

·

I tvärled bör hållplatsstolpen placeras 0,8 m från plattformskanten

·

Om gångbanebredden är mindre än 3,0 m placeras stolpen 0,6 m från den
bakre gångbanekanten (fasad, staket m.m.).

Belyst tidtabellsinformation bör placeras med skyltens underkant 1000 mm över mark.

11.1.6.2.4

Plattform för busshållplats, typ 4
Plattformstyp 4 bör väljas vid hållplats på landsbygd med 1-20 påstigande per dag.
Flyttbar plattform kan vara ett alternativ om behovet av hållplatsen är tillfälligt.
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Plattformstyp 4 bör väljas endast om undantag godkänns av den regionala
kollektivtrafikmyndigheten från kravet på tillgänglighet för personer med rullstol, det
vill säga ≥ 1,5 m hinderfritt mått från plattformskant och ≥ 2,4 m hinderfritt mått från
plattformskant vid bussens samtliga dörrar.
Plattform bör förses med information om telefonnummer för upplysning och
störningsinformation som är tillgänglig för alla resenärer, såväl stående som i rullstol
sittande, samt den med nedsatt synförmåga (tydlig text liksom i punktskrift). Följande
rekommenderas för hållplatsskylt (se krav hos kollektivtrafikmyndigheten):
·

För att möjliggöra en effektiv vinterväghållning bör hållplatsskylten placeras
på väderskyddet förutsatt att taktila plattor, kontrasterande i ljushet, markerar
påstigningsplatsen.

·

Där väderskydd saknas placeras hållplatsstolpe med hållplatsskylt i höjd med
bussens framkant, det vill säga strax efter påstigningspunkten sett i bussens
färdriktning.

·

Hållplatsstolpen bör i tvärled placeras 0,8 m från plattformskanten.

·

Om gångbanebredden är mindre än 3,0 m bör stolpen placeras 0,6 m från den
bakre gångbanekanten (fasad, staket m.m.).

Plattform bör utrustas med bänk.

11.1.6.3

Övrigt
Kantstöd och anslutande köryta bör vara av prefabricerad betong och utformas enligt
Figur 11.24. Om granitkantsten används vid plattform bör kantstenen vara slät och
avfasad.

Figur 11.24 Utformning av kantstöd.
För de hållplatstyper som medför att bussen alltid angör hållplatsen utan att bussens
överhäng går in över själva plattformen kan plattformen göras något högre än 0,17 m
om bussarnas dörröppningskonstruktion medger detta, men högst 0,19 m.

11.1.6.4

Flyttbar plattform
Längs vägar på landsbygd kan flyttbara plattformar användas vid såväl befintliga som
nya hållplatser där behovet är tidsbegränsat.
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11.2

Spårvägshållplatser
Förutsättning
Detta avsnitt avser även kollektivtrafikhållplatser med buss och spårvagn i
blandtrafik.

11.2.1

Hållplatstyper

11.2.1.1

Stopphållplats på gata i blandtrafik
Stopphållplats på gata i blandtrafik motsvarar enkel stopphållplats för buss (enligt
avsnitt 11.1.1.2 Enkel stopphållplats) och bör användas där kollektivtrafik och
säkerhet prioriteras. Hållplatstypen medför stopp för bil- och cykeltrafik i ena
riktningen då hållplatsen används och bör endast användas på lokalnätsgator med låga
biltrafikflöden eller där man avser att sänka kapaciteten för biltrafik.

11.2.1.2

Separerad hållplats på gata i blandtrafik
Hållplatstypen används för att kunna öka kapaciteten på gatan, då biltrafik leds vid
sidan om kollektivtrafikhållplats. Lösningen leder till högre hastigheter på biltrafiken
vilket kan skapa trafiksäkerhetsproblematik för korsande GCM-trafikanter.

11.2.1.3

Hållplats på gata med separerade kollektivtrafikkörfält
Hållplatstypen används för att ytterligare öka kapaciteten på gatan och för att öka
trafiksäkerheten, då konflikten mellan bil och kollektivtrafik minskas. Problematiken
med korsande GCM-trafikanter kvarstår.

11.2.2

Placering av hållplats
Hållplats kan placeras före eller efter en korsning men också på sträcka. Vid hållplats i
anslutning till korsning bör hållplatsen placeras efter korsningen eftersom det
minimerar siktproblem i korsningen, och underlättar prioritering i trafiksignal.
Där utrymme finns bör saxade hållplatslägen användas med gångpassage i mitten och
plattformarna förskjutna så att spårvagnen stannar före gångpassagen. Denna
utformning medför i allmänhet högre trafiksäkerhet för GCM-trafikanter då
kollektivtrafikfordonen håller en lägre hastighet över passagen.
Hållplats kan placeras i kurva under förutsättning att följande förutsättningar uppfylls:

11.2.3

·

1 Förare har uppsikt över hela fordonets långsida som vetter mot hållplats.

·

2 Vagnenssvep inte kan träffa någon väntande resenär på hållplatsen.

·

3 Instegslängden från plattformskant och fordon inte blir större än 4,5 cm.

Principutformning av hållplatser
Hållplatser kan utformas med parallella eller saxade hållplatslägen enligt Figur 11.25
och Figur 11.26.
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Figur 11.25 Principskiss över hållplats med saxade hållplatslägen

Figur 11.26 Principskiss över hållplats med parallella hållplatslägen.
För utformning av passage över spårvägsspår se avsnitt 10.3.11 GCM-korsningar på
sträcka.

11.2.3.1

Stopphållplats på gata i blandtrafik
Stopphållplatsen kan utformas med eller utan mittrefug. Mittrefug bör övervägas för
att undvika omkörning vid hållplatslägena. Om riskanalys visar att räcke behövs
mellan körriktningarna bör detta placeras på mittrefug.

Figur 11.27 Stopphållplats med och utan mittrefug med parallella
hållplatslägen.
Stopphållplatser kan även utformas med saxade hållplatslägen.

11.2.3.2

Separerad hållplats på gata i blandtrafik
Hållplatsen kan även utformas med saxade hållplatslägen
Om riskanalys visar att räcke behövs mellan körriktningarna bör detta placeras på
mittrefug.
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Figur 11.28 Separerad hållplats på gata i blandtrafik med parallella
hållplatslägen.
Separerad hållplats på gata i blandtrafik kan även utformas med saxade hållplatslägen.

11.2.3.3

Hållplats på gata med separerade kollektivtrafikkörfält
Om riskanalys visar att räcke behövs mellan körriktningarna bör detta placeras på
mittrefug.

Figur 11.29 Hållplats på gata med separerade kollektivtrafikkörfält med
saxade hållplatslägen.

Figur 11.30 Hållplats på gata med separerade kollektivtrafikkörfält med
parallella hållplatslägen.

Figur 11.31 Hållplats på gata med separerade kollektivtrafikkörfält med
mittplattform.

Figur 11.32 Hållplats på gata med separerade kollektivtrafikkörfält med
mittplattform (vänstertrafik vid hållplatsläget).
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Figur 11.33 Hållplats i anslutning till korsning med saxade hållplatslägen.

11.2.4

Utformning av plattform

11.2.4.1

Allmänt
Längden på hållplatser anpassas så den täcker hela vagnen. Detta för att inte på- och
avstigning av spårvagnar ska ta onödigt lång tid p.g.a. att resenärer måste förflytta sig
i vagnen.
Behovet av cykelparkering bör bedömas och anordnas på eller bredvid plattform.

11.2.4.2

Detaljutformning av plattform
Förklaring till lista i krav:
·

Bredden på plattformen ska göra det möjligt att snöröja.

·

En för smal hållplats riskerar att tvinga ut personer i gatan eller spåren.

·

Lutningen på plattformen är till för vattenavrinning av vatten. Lutningshållet
är så inte barnvagnar eller annat ska rulla ner i spårområdet.

·

Kravet för att minimera höjdskillnaden mellan vagn och plattform är för att
det enkelt ska gå att köra in med rullstol och barnvagnar.

·

Kravet för att minimera avståndet mellan vagn och plattform är för att det
enkelt ska gå att köra in med rullstol och barnvagnar samt att ingen ska kunna
trampa ner emellan vagn och plattform och fastna.

·

En rad med vita plattor läggs för att upplysa om förändring och att man inte
ska stå för nära spåret när vagnar passerar.
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11.2.4.3

Detaljutformning av anslutningsväg och övergångställe
Anslutningsväg/gångbana som finns i anslutning till hållplatsen bör vara så bred att
rullstol och barnvagn kan mötas på anslutningsväg/gångbana och enkelt kan rulla till
hållplatsen.
Manöverutrymme vid övergångställen behövs för att rullstolar och barnvagnar inte ska
komma utanför den hårdgjorda ytan och fastna i spåren.

11.2.4.4

Hållplatsutrustning
Förklaring till krav:
·

Det ska vara enkelt för alla att orientera sig från hållplatsens sittplatser och
väder skydd till trolig placering för dörrarna.

·

Antal sittplatser på en hållplats ska dimensioneras så att knäsvaga har
möjlighet vila sig. Vid vissa platser så som sjukhus och äldreboenden kan det
behövas fler än en bänk.

·

Alla objekt skyddsjordas så om utrustningen blir spänningssatt med 750 V DC
så hittar strömmen enkelt till rälen och då bryts, så att det inte uppstår farlig
elektrisk situation på hållplatser. Går man ifrån detta så ska anledningen
dokumenteras och vem som tagit beslutet.

·

Exempel på elektrisksammanhållande objekt kan vara att båda benen på en
bänk ska svetsas ihop med ett metallstycke under sittbrädan.

·

Elektrisk utrustning på hållplatser ska utredas om de behöver vara
dubbelisolerade för att undvika onödigt stora skador vid kontaktlednings
nerrivning eller om det räcker med att använda genomslagssäkringar.

Följande utformas i samråd med kollektivtrafikansvarig:
·

Hållplatsnamn på väderskydd alt hållplatsskylt vid eller mitt för
påstigningsplatsen

·

Väderskydd och bänk med armstöd för både höger och vänster hand.

·

Belyst tidtabellsinformation (även för synsvaga och rullstolsburna avseende
placering)

·

Telefonnummer för upplysning och störningsinformation (även i punktskrift)

·

Papperskorgar bör finnas på plattformen eller i dess närhet
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12

Rast, information, parkering och vändning

12.1

Rastanläggningar
Anläggningarna bör ha sådana egenskaper att de uppmuntrar trafikanterna att söka sig
dit i stället för till godtyckligt valda platser längs vägen där trafiksäkerhetskraven kan
vara mindre väl tillgodosedda. De utrustas för att kunna uppfylla sin funktion enligt
ovan.
Kraven i Väglagen (SFS 1971:948) 26 § behöver beaktas om att mark till vilken
allmänheten har tillträde ska ”hållas i sådant skick att skälig sanitär hänsyn och
trevnadshänsyn blir tillgodosedda till en bredd av 25,0 m intill parkeringsplats eller
rastplats som är väganordning”.
Med hänsyn till trafikanternas benägenhet att utnyttja rastanläggningar bör en
genomsnittlig restid på ca 20 minuter mellan två på varandra följande anläggningar
vara acceptabel. Denna rastbenägenhet är särskilt tydlig längs vägar med långväga
trafik.
På nationella vägar bör rastplatser finnas med högst 30 minuters restid emellan.
Rastanläggning kombineras med fördel med annan sidoanläggning.

12.1.1

Allmänt
Med hänsyn till trafikanternas trevnad, särskilt i samband med förtäring, bör sopkärl
placeras med hänsyn till förhärskande vindriktning och synlighet så att lukt etc. inte
blir störande.
Tillfarterna bör vara väl synliga i vägens båda riktningar på ett avstånd av minst 1,5
gånger den stoppsikt som motsvaras av vägens referenshastighet.
Rastanläggning bör placeras på vägavsnitt med god linjeföring för att klara 1,5 gånger
stoppsikten.
Avståndet från in- eller utfart till närmaste korsning bör vara minst 50,0 m. Vid
utformning med vänstersvängsfält behövs längre avstånd, beroende av
vänstersvängfältets längd.

12.1.2

Placering av rastficka
Rastficka/parkeringsficka kan utföras utefter alla typer av vägar utom motorväg och
motortrafikled.
Rastfickor bör placeras parvis, en på var sida av vägen.
För väg utan mittremsa bör motstående rastfickor placeras med minst 10,0 m
förskjutning så att trafikanterna först möter rastfickan på högersidan, se Figur 12.1.
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Figur 12.1 Placering av rastfickor
Arrangemanget avser att minimera korsande trafik på vägen. Genom att placera
rastfickorna nära varandra kommer eventuell gångtrafik mellan dem att ske inom ett
begränsat område.
För vägar med liten trafik där rastfickorna kan utnyttjas för trafik i båda riktningarna
bör de så långt det i övrigt är lämpligt förläggas så att de ligger växelvis på ena och på
andra sidan av vägen.

12.1.3

Utformning av rastficka
Rastfickan kan avskiljas från vägbanan med en skiljeremsa och förses med bord,
sittplatser, soptunna med mera.
Vägslingor eller dylikt som är tagna ur bruk, kan med fördel nyttjas till rastficka.
Rastficka/parkeringsficka kan utföras utefter alla typer av vägar utom motorväg och
motortrafikled.

12.1.4

Placering av rastplats
Vid nyanläggning av en rastplats bör följande beaktas:
·

att rastplatsen inte placeras för långt från vägen utan är synlig från vägen

·

att om det går att kombinera med ovanstående punkt, rastplatsen avskärmas
såväl visuellt som ljudmässigt från trafiken på vägen (önskvärt från de
rastandes synpunkt)

·

att äldre, ur bruk tagna, vägslingor eller dylikt nyttjas om ovanstående klaras

·

att rastplats längs motorväg, motortrafikled eller väg av liknande karaktär
samordnas med trafikplats och ges tillfarter från ramperna, där så är lämpligt

·

att naturliga förutsättningar i form av natursköna platser och sevärdheter
tillvaratas

·

att samspel finns med identifierade natur- och kulturvärden

·

att rastplatsen anpassas till omgivande terräng

·

att rastplatsen anpassas till eventuell omgivande bebyggelse.
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12.1.5

Utformning av rastplats
Vid nyanläggning av en rastplats bör följande beaktas:
·

att inom uppställningsytan utförs personbilsuppställningen med antingen
sned- eller längsuppställning och förläggas närmast rastytan

·

att några parkeringsplatser ligger i skugga

·

att sittgrupper placeras på sådant avstånd från uppställningsytan att de är
avskärmade utan att de är besvärliga att nå

·

att det är tryggt att kunna se den egna bilen från sittgruppen

·

att sittmöblerna placeras så att det finns samtidig möjlighet att välja lä, sol
eller skugga

·

att valet av möbler och material anpassas efter platsen (stad eller land, lokala
traditioner, etc.)

·

att rastytorna bör vara öppna och ljusa. Ingen skymmande växtlighet bör
finnas i nära anslutning till rastytorna

·

att det kan finnas behov av vindskyddande växtlighet eller växtlighet för att
skapa skugga

·

att bord och sittplatser med fördel kan vara försedda med väderskyddande tak

·

att informationstavlor med fördel kan vara försedda med väderskyddande tak
som är så utformat att personer som läser på tavlan skyddas från regn och
takdropp.

·

att vattentoalett bör utformas enligt {”Riv hindren”, (www.mfd.se)}

Se även i {En plats som berikar resan - gestaltning av rastplatser,
dokumentbeteckning. 100759}, och {Exempelkatalog för enkelt avhjälpta hinder utformning av statens allmänna vägar med hänsyn till HIN 3, dokumentbeteckning:
2015:101}.
Där så är lämpligt bör rastplats förses med information om de natur- och
kulturmiljövärden som finns i anslutning till vägen samt även lokal information i
samråd med lokala intressenter.

12.1.6

Placering av uppställningsplats för tung trafik
Landskapsanalys anpassas till omgivningens känslighet och projektets storlek.
Uppställningsplats för tung trafik avser plats för yrkesfordon som måste ha tillgång till
uppställningsplats när deras vilotider kräver det.
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Vid nyanläggning av uppställningsplats bör följande beaktas:
·

Uppställningsplatsen bör inte placeras för långt från vägen utan vara synlig
från vägen.

·

Äldre, ur bruk tagna, vägslingor eller dylikt kan med fördel nyttjas om
ovanstående klaras.

·

Uppställningsplats längs motorväg, motortrafikled eller väg av liknande
karaktär kan, där så är lämpligt, samordnas med trafikplats och ges tillfarter
från ramperna.

Uppställningsplatsen bör vara placerad på sådant sätt att eventuell omgivande
bebyggelse inte påverkas negativt.

12.1.7

Utformning av uppställningplats för tung trafik
Gestaltningsprogrammets omfattning anpassas till omgivningens känslighet och
projektets storlek.
Vid nyanläggning av uppställningsplats för tung trafik bör följande beaktas:

12.2

·

Sittmöblerna bör placeras så att det finns samtidig möjlighet att välja lä, sol
eller skugga.

·

Valet av möbler och material bör anpassas efter platsen (stad eller land, lokala
traditioner, etc.)

·

Rastytorna bör vara öppna och ljusa. Ingen skymmande växtlighet bör finnas i
nära anslutning till rastytorna.

·

Det kan finnas behov av vindskyddande växtlighet eller växtlighet för att
skapa skugga.

·

Bord och sittplatser kan med fördel vara försedda med väderskyddande tak.

·

Vattentoalett bör utformas enligt {”Riv hindren” (www.mfd.se)},

Nöduppställningsplats
Nöduppställningsplatser kan samordnas med eventuella väntfickor för
vänstersvängande.
Möjligheter att samutnyttja sidoanläggningar bör prövas.
För utmärkning av nöduppställningsplats, se Krav 2020:029 VGU, avsnitt 13.1.22
Utmärkning av nöduppställningsplatser.

12.3

Serviceanläggning

12.3.1

Placering av serviceanläggning
Vid framtagande av landskapsanalys används {Landskapsanalys för planläggning av
vägar och järnvägar, en handledning 2016:033}.
Landskapsanalysens omfattning anpassas till omgivningens känslighet och projektets
storlek.
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Serviceanläggning bör förläggas så att den om möjligt utnyttjar redan existerande
anslutningar till allmän väg, under förutsättning att dessa medger den ökade belastning
som anläggningen medför.
Om serviceanläggning kombineras med rastanläggning bör en klar uppdelning göras
mellan den del som ska tillhöra serviceanläggningen och den del som ska tillhöra
allmän väg.
Om köbildning uppstår på vägen eller avfartsrampen medför det att nödvändig
bromssträcka inte uppnås för vald avfartstyp.
Om serviceanläggningen placeras så att den lätt kan upptäckas av trafikanterna kan
överraskande trafikrörelser på vägen undvikas.
In- och utfart bör ske via sekundärvägen för att så lite som möjligt störa
primärvägstrafiken, se Figur 12.2.

Figur 12.2 Placering av serviceanläggningar

12.3.2

Utformning av serviceanläggning
Vi framtagande av gestaltningsprogram används {Handbok för gestaltningsarbete och
gestaltningsprogram i infrastrukturprojekt, DNR:2014/78881} samt {Vägen – en bok
om vägarkitektur, Benny Birgersson Vägverkets publikation 2006:28}.
Gestaltningsprogrammets omfattning anpassas till omgivningens känslighet och
projektets storlek.
Direkt anslutning av in- och utfarterna till primärvägen kan förekomma om
förhållandena är sådana att trafiken till och från serviceanläggningen inte bedöms
medföra någon försämring av trafiksäkerheten eller framkomligheten på vägen.
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Vid större trafikflöden på primärvägen bör serviceanläggning utföras dubbelsidig och
ges planskild gångförbindelse om de båda delarna inte har samma serviceutbud, se
Figur 12.3.

Figur 12.3 Direkt anslutning av in- och utfarterna till primärvägen

12.4

Informationsplats
Med informationsplats avses sidoanläggning som möjliggör för trafikant att stanna
utanför vägbanan för att inhämta sådan information om sitt vägval som inte ges av
normal vägvisning, huvudsakligen i anslutning till tätort.

12.4.1

Placering av informationsplats
Läget bör väljas med hänsyn till sikt och trafiksäkerhetsförhållanden samt eventuella
möjligheter till samordning med annan befintlig eller planerad sidoanläggning.
Placeringen före det område som informationen omfattar gör att tillbakakörning för att
nå målet undviks.

12.4.2

Utformning av informationsplats

12.5

Parkeringar

12.5.1

Bilparkering
Parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning med särskilt tillstånd
anordnas i den omfattning som efterfrågan anger. Normalt kan 2 – 5 % av platserna
behöva reserveras och anpassas.

12.5.1.1

Placering (inkl. parkeringsplats för rörelsehindrade)
Uppställningsplats kan utgöras av en avskild sidoanläggning med anslutning till
vägen.
Uppställningsfält är inte önskvärda på gator där VR>60km/h om samtidigt antalet
cyklister i blandtrafik är > 200 c/dygn eller ÅDT> 5000.
Uppställningen bör ordnas så att behov av backning i angränsande körfält minimeras.

12.5.1.2

Utformning (inkl. parkeringsplats för rörelsehindrade)
I parkeringshus kan platserna med fördel vara plana. Resulterande lutning bör
minimeras.
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Parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning med särskilt tillstånd har en
bredd som medger att rullstolen tas in från sidan, normalt 5,0 m, breddmåttet kan
minskas om ytan bredvid kan tas i anspråk för manövrering av rullstolen.
Parkeringsytan och anslutande yta bör inte innehålla några fasta hinder, t.ex. stolpar,
parkeringsautomater eller träd.
När dimensionerande fordon valts kan sektionen och p-platsens bredd och längd
bestämmas, med stöd av DTS, dimensionerande trafiksituation.
Utrymme för uppställning av bilar i anslutning till körbana kan ske i form av
uppställningsfält som redovisas i Figur 12.4.

Figur 12.4 Exempel på uppställningsplats för personbil längs väg/gata.
Tabell 12.1 anger lämpliga minimimått för vanliga uppställningsändamål.
Tabell 12.1 Exempel på bredd och fältindelning på vägar med uppställningsfält
vid olika dimensioneringsförutsättningar
Uppställning DTS

VR
(km/h)

KF+UF (m)

UF
(m)

Personbilar

30

5,0

2,0

40

5,2

2,2

30

5,8

3,0

40

6,0

3,2

Lastbilar

(P+LBn)A

(LBn+LBn)A

Ju större bilflöde gatan har och ju högre angöringsfrekvens i uppställningsfältet, desto
rymligare bör utrymmet vara mellan uppställda och passerande fordon.

12.5.1.3

Tvärställd parkering
Tvärställd parkering i omedelbar anslutning till körbana förutsätter för god
trafiksäkerhet och framkomlighet att trafiken på körbanan är av lokal karaktär. Vid
VR30 bör bilflödet högst vara 200 b/tim och vid VR40 högst 100 b/tim. Om tvärställd
parkering används vid mer trafikerade gator än ovan eller med VR ≥40 bör de
utformas med ett manöverfält utanför genomgående körfält så att bilar på väg ut eller
in i bilplatser inte inkräktar på den genomgående trafikens utrymme.
P-skyltens tilläggstavla bör visa i vilken vinkel den tvärställda parkeringen är avsedda
att ske.
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Angivna måttet i Krav 2020:029 VGU, avsnitt 12.5.1.3 säkerställer funktionen för
vändning för person med hjälpmedel intill fordonet. Om stor elektrisk rullstol är
dimensionerande bör måttet anpassas till det. Måtten avser mått till hinder lägre än
0,20 m intill parkering och parkeringsgata, för högre hinder krävs tillägg.

12.5.2

Parkering för motorcykel
Motorcykel- och mopedparkeringens attraktion påverkas av flera faktorer. Följande
checklista ger stöd för att skapa attraktiv cykelparkering:

12.5.2.1

·

Placeras i närhet till målpunkten

·

Lokalisering i förhållande till huvudsaklig angöringsriktning

·

Stöldsäkert (t.ex. möjligt att låsa fast cykelns ram, eller i låsbart/bevakat
garage)

·

Funktionella cykelställ som passar de flesta cykelmodeller

·

Väderskyddat

·

Kapacitet (alltid finnas lediga platser)

·

Upplevd trygghet, särskilt när det är mörkt

Placering
Avståndet till målpunkten bör vara kort, för att locka till användning.
Motorcykelparkeringar kan anläggas på döda ytor som inte kan användas av övrig
trafik.
Motorcykelparkering i anslutning till gångyta bör avskärmas med kant, olika ytskikt
eller med varning i markytan så att personer med synnedsättning kan uppfatta
skillnaden om de kommer nära.

12.5.2.2

Utformning
Motorcykelparkering bör dimensioneras enligt Tabell 12.2.
Tabell 12.2 Dimensionering av motorcykelparkering

12.5.3

Dimension

Mått (mm)

Längd

2500

Bredd

1500

Cykel- och mopedparkering
Cykel- och mopedparkeringens attraktion påverkas av flera faktorer. Följande
checklista ger stöd för att skapa attraktiv cykelparkering:
·

Placeras i närhet till målpunkten

·

Lokalisering i förhållande till huvudsaklig angöringsriktning

·

Stöldsäkert (t.ex. möjligt att låsa fast cykelns ram, eller i låsbart/bevakat
garage)
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12.5.3.1

·

Funktionella cykelställ som passar de flesta cykelmodeller

·

Väderskyddat

·

Kapacitet (alltid finnas lediga platser)

·

Upplevd trygghet, särskilt när det är mörkt

Placering
Avståndet till målpunkten bör vara kort, för att locka till användning. Cykel/mopedställ för korta ärendet bör ligga nära målet, gärna inom 25,0 meter. För längre
uppställningstid, vid boende och arbete kan längre avstånd ofta accepteras.
Cyklistens cykelväg till och från cykel-/mopedställ bör analyseras, så att den inte ger
konflikter på de gåendes anspråk på trygga ytor.
Cykel-/mopedställ i anslutning till gångyta bör avskärmas med kant, olika ytskikt eller
med varning i markytan så att personer med synnedsättning kan uppfatta skillnaden
om de kommer nära.

12.5.3.2

Utformning
Utformningen av cykel- och mopedparkering kan delas i fyra standardnivåer:
·

Vid korttidsparkering under 30 minuter bör cykeln kunna ställas på stöd eller i
ställ nära entrén. Låsning av cykeln i stället är inte nödvändigt.

·

Vid parkering upp till 4 timmar bör cykeln kunna låsas fast i stället (i alla fall
framhjulet) och tak bör diskuteras.

·

Dagsparkering vid arbetsplatser, skolor, terminaler och bytespunkter bör ha
tak och möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Övervakning bör diskuteras.

·

Nattparkering vid bostäder och stationer bör vara med tak och gärna i låsta
rum.

För uppställning av cyklar utformas traditionella hjulhållande cykelställ med helst >
0,8 m c/c avstånd dock minst 0,6 m. För mopeder behövs ca 1,0 m. Cykelställ kan
också utformas ramhållande. Se Figur 12.5.
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Figur 12.5 Principer för cykelställ.

12.6

Vändplatser

12.6.1

Vändplats vid återvändsgata
Backning och vändning påverkas bland annat av:
·

Backningslängd

·

Kurvatur

·

Sikt

·

Gatubredd

·

Längdprofil

·

Hastighet

Exempel på fordon som kan behöva komma fram i bostadsområden är:
·

Pelletsfordon

·

Sopbilar

·

Sopsug

·

Flyttransporter

·

Anläggningsfordon

·

Varuleveranser (möbler, Posten, Internethandel)

·

Flexlinjebuss

·

Räddningstjänstfordon
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Standarder kan delas in i två nivåer
·

Hög standard - rundkörning
Hög standard innebär rundkörning på gatunätet. Stickgator längre än 50,0
meter och backningsmanövrar för stora fordon (12-meters boggie) undviks i
möjligaste mån. 12-meters boggiefordon (typfordon LBN) kan i princip nå
fram till samtliga fastigheter och sopbilar (typfordon LOS) kan vända i alla
gatukorsningar. Ibland kan viss perifer backning vara nödvändig.

·

Låg standard - trädprincip
12-meters boggiefordon (typfordon LBN) kan hänvisas till periferin för
vändning. Gatunätet omfattar vändplatser för sopbilar (typfordon LOS), men
inte nödvändigtvis på alla gator. LOS-fordon behöver kunna vända i alla
korsning samt i periferin. I undantagsfall kan 12-metersfordon (typfordon
LBN) tvingas backvända vid "stammen" och backa till periferin.

Utformning av vändplats för sopbilar
Utformningen beror av val av dimensionerande fordon och utrymmesklass, se Figur
12.6.
Typ 1

Typfordon P vänder utan backning, LBm med backning

Typ 2

Backvändning för typfordon LBm

Typ 3

Typfordon LBm vänder utan backning, LBn med backning

Typ 4

Backvändning för typfordon LBn
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Typ 5

Typfordon LBn vänder utan backning

Typ 6

Typfordon Lps vänder utan backning

Figur 12.6 Vändplatser
De är därför ofta dimensionerande för gatans bredd och till viss del även lutning. Det
är viktigt att backning endast sker i absolut undantagsfall och aldrig på GCM-vägar, i
bilfria områden, intill lekplatser och vid bostadsentréer eller i anslutning till skolor,
förskolor och äldreboende. Vändplatser måste då anläggas.
Det finns även arbetsmiljökrav på mått för vändning, bredder på gångvägar och
avstånd mellan angöring och sopnedkast som behöver beaktas.
Godstrafik påverkas främst av körutrymme och åtkomlighet till viktiga målpunkter,
vilket inkluderar såväl strategisk placering i förhållande till transportstråk och
lastzoner som trafikregleringar, i form av förbud mot tung trafik, samt eventuella
miljözoner. Vändplatser bör dessutom anläggas där det finns behov för det.

12.6.2

Vändslinga för buss
Förutom vändslinga erfordras normalt utrymme för hållplats.
Vändplats bör i regel ligga till höger om gatan/vägen i den ankommande bussens
körriktning. Detta för att, av trafiksäkerhetsskäl, undvika vänstersväng från
gatan/vägen.
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Figur 12.7 Utformning av vändslinga med enkel hållplats

Figur 12.8 Utformning av vändslinga med dubbel hållplats
Vändplats i vänsterläge bör endast utföras av utrymmesskäl eller om en övervägande
del av bebyggelsen eller till exempel en skola ligger på den sidan. Färre passagerare
måste då korsa gatan/vägen.
Det kan också vara lämpligt att placera påstigningshållplatsen på andra sidan
gatan/vägen. Se Figur 12.9.

Figur 12.9 Utformning av vändslinga med av- och påstigningshållplats på
ömse sidor om vägen/gatan
När endast vissa busslinjer passerar vändplatsen och/eller om målpunkterna
huvudsakligen ligger före vändslingan bör hållplatsen läggas före slingan. Se Figur
12.10. Kan även vara en bra lösning om utrymme för vändplats ligger bortom optimal
placering av ändhållplatsen.
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Figur 12.10 Utformning då vissa linjer passerar vändslinga för buss
Vändslinga i högerläge bör utformas enligt Figur 12.11, förutsätter att inget behov
finns för förbikörning i slingan. Slingan är dimensionerad för körspårsradie 10,0 m.
För vändslinga i vänsterläge bör längden A ökas med 5,0 m.

Figur 12.11 Måttsättning av vändslinga för buss
Det kan ibland finnas behov av att passera buss vid hållplats i slinga. Då testas
utrymmesbehovet med körspår. Hållplatsen kan även göras som en fickhållplats men
helst med direkt inkörning (bred infart från gatan) för att undvika krängningar.
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13

Ledning styrning och reglering

13.1

Vägmärken och andra anordningar
I avsnitt 13.1 Vägmärken, finns råd om hur vägmärken används. I den här versionen
av Råd:09:103 VGU, avsnitt 13.1 Vägmärken, finns råd märke för märke. Det har inte
funnits tid att ta fram råd för alla vägmärkestyper. Därför finns inte alla
Väjningspliktsmärken, Påbudsmärken och Anvisningsmärken med i denna version.
Vägmärkenas utformning och innebörd samt trafikregler som är kopplade till
vägmärkena finns i Svensk Författningssamling, SFS och i Transportstyrelsens
författningar, TSFS, som utfärdats med stöd av bestämmelser i SFS. Bland de
författningar som ger de grundläggande bestämmelserna för vägmärken och deras
användning är:
·

Vägmärkesförordningen VMF

·

Trafikförordningen TrF

· Transportstyrelsens författningssamling, TSFS
När kravtext återfinns i detta avsnitt är de återgivna från ovanstående författningar.
Råden som saknar krav i Krav 2020:029 VGU är kopplade till dessa externa krav.

13.1.1

Vägutrustningsplaner med tillhörande dokument

Figur 13.1 Exempel på markering av vägmärken som kräver lokal
trafikföreskrift
Det bör framgå att vägutrustningsplanen inte anger exakta lägen för vägmärken utan
att dessa kan behöva justeras med hänsyn till lokala förutsättningar som träd, andra
skyltar o.s.v.

13.1.2

Placering av samt storlekar på vägmärken

13.1.2.1

Placering av vägmärken
I TSFS 2019:74 finns föreskrifter om placering, inbördes placering m.m. I allmänhet
ska märken ur olika vägmärkesgrupper inte kombineras i samma uppsättning eftersom
ett påbud innebär förbud mot t.ex. andra trafikantkategorier.
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I vissa lokala trafikföreskrifter anges var märkena som utmärker föreskriften ska
placeras. Läget i längdled är då i stort sett låst, det kan möjligen variera någon meter
beroende på markförhållanden där märket placeras. Det är viktigt att placering i höjdoch sidled ger optimal synlighet och läsbarhet, särskilt om läget i längdled inte kan
varieras. Ibland kan föreskriften behöva ändras med hänsyn till fysisk
placeringsmöjlighet. Detta måste ske före ikraftträdandet.
Märken bör inte placeras så lågt att de riskerar skymmas av till exempel uppställda
fordon.

Figur 13.2 Mått vid placering av vägmärke vid/på gångbana och gång- och
cykelbana (GCM-bana).

Figur 13.3 Mått vid placering av vägmärke vid körbana
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Exempel på vanliga kombinationer av olika märkestyper:

Figur 13.4 Exempel på vanliga kombinationer av olika märkerstyper
Det är olämpligt att kombinera varnings-, förbuds- och påbudsmärken i samma
uppsättning. I vissa fall kan det ändå vara motiverat att varna för farans art och
samtidigt begränsa den högsta tillåtna hastigheten.

13.1.2.2

Generella aspekter

13.1.2.3

Storlek på vägmärken
Märken i mycket liten storlek bör användas på GCM-vägar där märken i liten storlek
lämpligen inte kan användas.
Märken i mycket stor storlek bör användas på vägar där hastigheterna är höga och där
märken i stor storlek inte bedöms kunna ge tillräckligt långt läsavstånd.
Undantag från krav på stor storlek kan göras på vägar som är mindre än 13,0 meter
breda om särskilda skäl finns och där hastighetsgränsen är 100 kilometer i timmen
eller lägre. Ett särskilt skäl kan vara vägar med lågt ÅDT. Undantag kan också göras
på- och avfarter i trafikplatser.

13.1.2.3.1

Andra vägmärken än lokaliseringsmärken

13.1.2.3.2

Lokaliseringsmärken och upplysningsmärke J2

13.1.3

Retroreflexmaterial till vägmärken och andra anordningar

13.1.3.1

Reflekterande material till vägmärken
Förutsättning
Krav på reflekterande material till temporära vägmärken för utmärkning av
vägarbeten och av tillfällig omledning framgår av Trafikverkets tekniska krav
för {Arbete på väg, TDOK 2012:86}.
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Fluorescerande gul bottenfärg, för närvarande endast som mikroprismatiskt material,
bör endast användas där det finns särskilda skäl att höja uppmärksamheten under
dagsljusförhållanden, t. ex:

13.1.3.2

·

märke X1 i kurvor med radie understigande 1,5 ggr normal minimiradie

·

märke X2 och X3 vid portar och broar

·

märke C16 och C17 för portar.

Reflexer till andra anordningar
För att göra baksidan på ett påbudsmärke synligt i mörker kan en baksidesreflex enligt
Figur 13.5 användas.
Mått: normal 120 mm x 200 mm, stor 170 mm x 300 mm.

Figur 13.5 Exempel på baksidereflex till vägmärke
Märken som sätts upp på en vägbana bör förses med reflex på baksidan.

13.1.4

Vägmärken och deras inpassning i väg- och gatumiljön
Placeringen av vägmärket är starkt situationsanpassad. En rekommendation är att
studera alternativa placeringar i väg- eller gaturummet med hjälp av perspektiv i bild
alternativt fotomontage. Skalan beskriver en storleksanpassning till den skyltade
hastigheten på gatan eller vägen.
Material och färgval på annat än själva vägmärket kan anpassas till miljön. I historiska
stadsmiljöer kan galvaniserade stolpar vara ett mycket störande inslag. Infästningen
och baksidans färgnyans är en viktig del av vägmärket och bör också beröras i
gestaltningsprogrammet.
Portaler är svåra att inpassa i visuellt känsliga miljöer, där silhuetter av
profilbyggnader eller andra värden helt kan förtas.
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Figur 13.6 Vägmärkenas placering i vägrummet kan påtagligt förstärka eller
minska deras visuella dominans, men ändå klara att förmedla nödvändig
information.
Vägmärkesbågar får användas i miljöer där det ställs stora krav på gestaltning och det
därmed kan finnas särskilda skäl att frångå angivna mått för avståndet till märkets
underkant.
En strävan att reducera vägmiljöns visuella intrång handlar om att inte störa viktiga
utblickar. En generell kvalitet är upplevelsen av vägens egenvärde, dess linjeföring,
broar med mera. Ett generellt råd är därför att om möjligt undvika att placera
vägmärken i innerkurvor, på krön och i samband med broar.
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Figur 13.7 Vägmärken i landsbygdsmiljö – landskapets innehåll, topografi och
skala avgör hur väl det framträder

Figur 13.8 Vägmärkets placering kan ordnas så att det ”tar stöd” i
vegetationen och frigör utblickarna

13.1.5

Varningsmärken
Det fullständiga regelverket finns i TSFS 2019:74.

13.1.5.1

Placering av varningsmärken
Varningsmärken placerade över körbanan gäller alla körfält i färdriktningen om inte
annat anges på tilläggstavla.

13.1.5.2

Siktavstånd
Avgörande för behovet av att använda ett varningsmärke är ofta om platsen där faran
finns eller kan finnas är synlig på tillräckligt avstånd. För bedömning av erforderliga
siktavstånd kan VGU-avsnitten ”Sikt i korsning” (Korsningspunkter) och ”Sikt”
(Linjeföring) användas som hjälpmedel.
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13.1.5.3

Tilläggstavlor
Följande tilläggstavlor kan användas:

13.1.5.4

·

T1 Vägsträckas längd

·

T2 Avstånd.

·

T9 Nedsatt syn

·

T10 Nedsatt hörsel

·

T12 Riktning

·

T22 Text

·

T4 Fri bredd

·

T15 Vägars fortsättning i korsning

Övrigt
Avser ett varningsmärke en vägsträcka vars längd är 500 meter eller längre bör
längden vara angiven på tilläggstavla T1 Vägsträckas längd. Om vägsträckan är längre
än 1 km bör varningsmärket vara upprepat och den återstående längden vara angiven
på tilläggstavla T1 Vägsträckas längd. Tilläggstavlans första angivelse är på
upprepningsmärket 0–XXX m eller 0–X,X km.

Figur 13.9 Exempel på utmärkning med varningsmärke med tilläggstavla (T1)
”0,2-1.2” km som upprepas efter halva sträckan.
Ett varningsmärke kan sättas upp för att ange fara på korsande eller anslutande väg.
Ett sådant varningsmärke förses med tilläggstavla T12 Riktning.
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kelled
äg / cy
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Figur 13.10 Exempel på fara på korsande väg, med T12 vid korsande
cykeltrafik på anslutande väg.
Varningsmärken bör normalt inte kombineras med andra slags märken. Ett undantag
är hastighetsbegränsning eller rekommenderad lägre hastighet.

13.1.5.5

Enskilda varningsmärken
A1 Varning för farlig kurva

Märket finns med fler alternativa symboler.
Märket sätts endast upp när det inte av vägförhållandena före eller i kurvan tydligt
framgår att ett fordon måste föras med lägre hastighet än den för vägen högsta tillåtna
hastigheten.
I vissa fall kan X1 Markeringspil användas för att förstärka den visuella ledningen.
Andra anordningar som kan användas i samma syfte är vägmarkeringar, kantstolpar,
belysning och vägräcken.
Vid kurva där radien minskar gradvis kan det vara lämpligt att ange en lägre hastighet
än den högsta tillåtna med märke E11, Rekommenderad lägre hastighet.
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A2 Varning för flera farliga kurvor

Märket finns med flera alternativa symboler.
Märket sätts upp när det inte av vägförhållandena före eller i kurvorna tydligt framgår
att ett fordon måste föras med lägre hastighet än den för vägen högsta tillåtna
hastigheten.
I vissa fall kan X1 markeringspil användas för att förstärka den visuella ledningen.

Figur 13.11 Exempel på utmärkning med märke A2 tillsammans med märke
X1, Markeringspil, för att förstärka den visuella ledningen.
A3 Varning för nedförslutning och A4 Varning för stigning

Märket används för att varna för lutningar som bedöms vara särskilt trafikfarliga.
Märket bör sättas upp endast om lutningen överstiger 6 % och den lutande sträckans
längd samt förhållandena i övrigt medför särskild fara för i första hand tunga fordon.
Lutningen anges med hela procenttal.
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A5 Varning för avsmalnande väg

Märket finns med flera alternativa symboler.
Märket sätts upp vid väsentlig avsmalning på en väg med tät och snabb trafik. På
övriga vägar ska märket sättas upp om avsmalningen inte är väl synlig på tillräckligt
avstånd för dem som färdas på vägen.
För att ytterligare uppmärksamma trafikanterna på den plats där vägbredden minskar
kan det i vissa fall vara lämpligt att utmärka platsen med X3 Markeringsskärm för
sidohinder, farthinder m.m. som ett komplement till utmärkningen med varningsmärke
A5.
Vid förändring av antalet körfält, exempelvis där omkörningsfält upphör, används
upplysningsmärke F17 Minskning av antalet körfält i stället för varningsmärke A5.
A6 Varning för bro

Märket sätts normalt upp vid öppningsbar bro utanför tättbebyggt område.
Inom tättbebyggt område kan märket utelämnas om bron och signalanläggningen kan
ses på tillräckligt avstånd.
Märket kan vid behov kompletteras med signalanläggning (gult blinkande ljus) för
påkallande av särskild försiktighet.
A7 Varning för kaj
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A8 Varning för ojämn väg

Märket sätts normalt upp när det inte av förhållandena framgår att fordon, eller vissa
slag av fordon såsom lastbilar och bussar, måste föras med lägre hastighet än den för
vägen högsta tillåtna hastigheten.
Märket kan kompletteras med tilläggstavla T22 Text om det behövs närmare
upplysning om orsakerna till varningen.
Lämplig text på tilläggstavla kan exempelvis vara:
·

Tjälskador

·

Svallis

·

Färist

·

Vägskada

·

Broskarv

A9 Varning för farthinder

Märket finns med flera alternativa symboler.
A10 Varning för slirig väg

Märket sätts normalt upp när vägbanan är hal eller slirig på grund av förhållanden som
trafikanten inte kan förutse.
Används märket som varning för halka enbart i samband med nederbörd bör texten på
tilläggstavlan vara "Vid våt vägbana".
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Om det behövs närmare upplysning om orsakerna till varningen anges detta på
tilläggstavla T22 Text. Lämplig text på tilläggstavla T22 kan exempelvis vara:
·

Löst grus

·

Olja sprids

·

Blödande asfalt

·

Spårbildning

·

Vid våt vägbana

A11 Varning för stenskott

Märket sätts upp när det inte av vägförhållandena framgår att det är risk för stenskott
eller när risken för stenskott tillfälligt är förhöjd på en väg, t.ex. i samband med
skador, ny beläggning eller motsvarande.
A12 Varning för stenras

Märket finns med flera alternativa symboler.
A13 Varning för övergångsställe

Om det finns skäl för att varna för ett övergångsställe bör lämpligheten av att det finns
ett övergångsställe på den aktuella platsen ifrågasättas. Överväg i stället en särskilt
anordnad gångpassage eller planskild gångpassage.
Sätts märket upp vid övergångsställe där det finns ett stort inslag av gående med
nedsatt syn eller hörsel kan detta utmärkas med tilläggstavlorna T9 Nedsatt syn eller
T10 Nedsatt hörsel.
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A14 Varning för gående

Märket kan inom tättbebyggt område användas för att varna för gående som korsar
vägen vid särskilt anordnade gångpassager eller liknande.
Utom tättbebyggt område kan märket, förutom vid särskilt anordnade gångpassager,
användas vid idrottsplatser, festplatser, badplatser, busshållplatser och liknande
miljöer där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.
A15 Varning för barn

Exempel på platser där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen kan vara
skolor, lekplatser eller liknande.
A16 Varning för cyklande och mopedförare

Exempel på platser där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen
och där varning kan behövas är utanför tättbebyggt område där en friliggande
cykelpassage anlagts eller där cyklister och mopedförare i större omfattning kör in på
körbanan på annan plats än i korsning, exempelvis där cykelväg upphör.
A17 Varning för skidåkare
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A18 Varning för ridande

Exempel på platser där ridande korsar eller uppehåller sig på vägen kan vara vid
ridskola, vid särskilt anlagd ridväg eller liknande. Enbart att det finns hästar i närheten
är inte ett skäl att sätta upp märket.
Varning för ridande som uppehåller sig på vägen bör endast avse en kortare sträcka.
Används märket vid ridskola eller motsvarande kan detta anges med en tilläggstavla
T22 Text med texten Ridskola.
Observera att det alltid gäller att man inte ska se ryttarna före märket om ett
varningsmärke ska sättas upp.
A19 Varning för djur

Märket finns med flera alternativa symboler.
Om varning avser plats där viltstängsel/faunastängsel upphör bör detta anges på
tilläggstavla med text, ”Viltstängsel upphör”. Märket ska användas mycket restriktivt
eftersom det finns mycket vilt över hela landet.
A22 Varning för flerfärgssignal

Märket kan vara placerat även på vänster sida av vägen vid tillfällig signalreglering.
A23 Varning för lågt flygande flygplan

Märket bör sättas upp om flygplan vid start eller landning passerar över väg på sådan
höjd att vägtrafikanter kan överraskas.
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A24 Varning för sidvind

Märket finns med flera alternativa symboler.
Märket bör endast sättas upp på platser där det förekommer stark sidvind eller kraftiga
vindstötar. Sådana platser kan exempelvis vara på broar.
A25 Varning för mötande trafik

A26 Varning för tunnel

A27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

Märket används t.ex. när stödremsa saknas utanför beläggningskanten eller vid
höjdskillnader vid längsgående skarv vid beläggningsarbete. Det kan också ersätta
märke A20 Varning för vägarbete, när endast arbete med att lägga stödremsa kvarstår
vid ett beläggningsarbete.
A28 Varning för vägkorsning

Märket används för att varna för vägkorsning p.g.a. siktförhållanden, otydlig
trafikmiljö eller av annat skäl.
Märket kan även användas före trevägskorsning.
Inom tättbebyggt område bör märket användas endast om särskilda skäl motiverar det.
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A29 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller
stopplikt

Märket finns med flera alternativa symboler.
A30 Varning för cirkulationsplats

Märket används för att varna för cirkulationsplats som är svår att upptäcka p.g.a.
siktförhållanden eller av annat skäl.
Inom tättbebyggt område bör märket endast sättas upp vid vägar med tillåten hastighet
70 kilometer i timmen eller högre.
A31 Varning för långsamtgående fordon

A32 Varning för fordon med förspänt dragdjur

Märket finns med flera alternativa symboler.
Märket kan sättas upp utanför tättbebyggt område vid plats – eller på ömse sidor om
en kortare vägsträcka – där fordon med förspänt dragdjur korsar vägen eller kör längs
vägen i större omfattning.
Exempel på platser där hundspann ofta korsar eller uppehåller sig på vägen kan vara
där särskilt anordnade leder korsar vägen.
Utmärkning med vägmärket bör övervägas även om siktförhållandena är relativt goda
eftersom föraren inte sitter längst fram.
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A33 Varning för terrängskotertrafik

Exempel på platser där terrängskotrar ofta korsar eller uppehåller sig på vägen kan
vara där särskilt anordnade skoterleder korsar vägen.
A34 Varning för kö

Märket kan sättas upp där det förekommer så tät trafik att hastigheten sänks
regelbundet. Det är då lämpligt att använda omställbara vägmärken.
Andra exempel när märket kan sättas upp är när det finns en tillfällig trafiksignal, vakt
vid vägarbete eller i samband med större tillfälliga arrangemang.
Om köns längd varierar starkt beroende på trafikmängden under dagen kan
tilläggstavla med T1 Vägsträckas längd sättas upp.
A38 Avstånd till plankorsning
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L = 150 - 250 m
1/3 av L

1/3 av L

1/3 av L

Figur 13.12 Exempel på utmärkning med märke A38.
A39 Kryssmärke

Märket bör placeras så att dess centrum befinner sig ca 2,5 meter eller, om signal Rött
blinkande ljus är uppsatt på samma stolpe, ca 3 meter över körbanan.
Märket kan sättas upp som varning för en plankorsning eller annan korsning med
järnväg eller spårväg på en enskild väg med relativt omfattande främmande trafik
under hela eller del av året eller där järnvägen inte är synlig på tillräckligt avstånd och
inslaget av främmande trafik på den enskilda vägen är mer än sporadiskt.
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A40 Varning för annan fara

Följande tilläggstavlor kan användas tillsammans med märke A40:
·

T9 Nedsatt syn

·

T10 Nedsatt hörsel

·

T22 Text.

Lämpliga texter kan då vara:
·

Byggtrafik

·

Dressin

·

Gårdsplan

·

Snödrev

·

Spår

·

Spårbildning

·

Spårområde

·

Svallis

·

Utfart

·

Utryckning

·

Utryckning Signal

·

Vakt

·

Översvämning

Märke A40 med tilläggstavla ”Spår” används istället för märke A36 när tågtrafik inte
förekommer på spåret.

13.1.6

Väjningspliktsmärken

13.1.6.1

Enskilda väjningspliktsmärken
Förutsättning
Beslut om lokala trafikföreskrifter behövs för dessa märken. Undantag när
beslut inte krävs framgår i föreskrift
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B1 Väjningsplikt

Väjningsplikt kan övervägas:
·

om högerregeln fungerar otillfredsställande eller är svår att tillämpa, t.ex.
beroende på lokala förhållanden såsom sikt och/eller utformning,

·

där framkomligheten prioriteras på en väg eller sträcka, t.ex.
kollektivtrafikstråk, men villkor för huvudled inte uppfylls,

·

när det finns risk att fordon blir stillastående i en farlig situation, t.ex. i
plankorsning, bakom kurva eller backkrön när högerregeln tillämpas,

·

där det är stor skillnad i trafikmängder på korsande vägar,

·

där förhållanden avviker från det normala och/eller olyckor förekommer.

Väjningsplikt bör inte användas:
·

om det finns behov av att reglera flera vägkorsningar på väg med
genomgående trafik, då istället huvudled bör övervägas,

·

för sammanvävning enligt bestämmelserna i {3 kap. 44 § TrF},

·

för fordon i accelerationsfält.

Om tillgänglig sikt på minst 1,5 x stoppsträcka inte kan uppnås kan förberedande
skyltning i form av B1 väjningsplikt med tilläggstavla T2 användas.
B2 Stopplikt

Stopplikt kan användas både vid anslutande väg mot huvudled och som separat
reglering.
Stopplikt kan övervägas om väjningsplikt fungerar otillfredsställande i en korsning.
Detta kan bero på lokala förhållanden såsom dålig sikt, utformning eller kännedom om
tillbud på platsen.
Stopplikt kan även övervägas när en korsning är svår att överblicka. Även om sikt och
övriga förhållanden är fullgoda i en korsning kan den upplevas som svår att
överblicka, t.ex. genom att korsande vägar är svåra att uppfatta.
Om tillgänglig sikt på minst 1,5 x stoppsträcka inte kan uppnås kan förberedande
skyltning i form av B1väjningsplikt med tilläggstavla T3 användas.
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B4 Huvudled

Huvudled kan övervägas i följande fall på vägar och sträckor som inte är funktionellt
prioriterade stråk:
·

där högsta tillåtna hastighet är ≥80 km/h,

·

där det finns behov av framkomlighet på vägen enligt bedömning utifrån
lokalkännedom, och verksamheter,

·

när någon trafikström ska prioriteras, till exempel kollektivtrafikstråk.

Svängande huvudled bör användas restriktivt. För exempel på utmärkning av
svängande huvudled, se figur nedan.

Figur 13.13 Exempel på utmärkning av svängande huvudled.
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B5 Huvudled upphör

Märket behöver inte användas där huvudleden upphör genom att väjnings- eller
stopplikt märks ut.
B6 Väjningsplikt mot mötande trafik och B7 Mötande trafik har väjningsplikt

Figur 13.14 Exemplet visar utmärkning där det finns särskilt skäl att frångå
grundbestämmelsen i trafikförordningen om möte vid hinder.
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13.1.7

Förbudsmärken

13.1.7.1

Tillämpning
Förutsättning
Utgångspunkten är att på allmänna vägar ska man vara restriktiv med att
förbjuda eller inskränka viss trafik.
Beslut om lokala trafikföreskrifter behövs för dessa märken. Undantag när
beslut inte krävs framgår i föreskrift.

13.1.7.1.1

Placering av förbudsmärken
Förutsättning
Placering i längsled av förbudsmärken bestäms av de föreskrifter som ligger
till grund för regleringen.
Vid placering av förbudsmärken i trånga vägmiljöer, till exempel i tunnlar, ska
särskild hänsyn tas till hur förankring av skyltbärare i vägg eller sidoområde kan
göras, utan att märkena inkräktar på körbanan, hindrar sikt eller blir störande för
trafikanten. Utsträckningen av ett förbud kan behöva justeras för att utmärkning ska
kunna ske på tillfredställande sätt. Observera att märken även kan placeras över
körbanan.

13.1.7.2

Tilläggstavlor
Följande tilläggstavlor kan användas under förbudsmärken:
Tabell 13.1 Tilläggstavlor
Tilläggstavla
T1 Vägsträckas längd
T2 Avstånd
T5 Totalvikt
T6 Tidsangivelse*
T8 Symboltavla
T11 Utsträckning
T12 Riktning
T22 Text
T23 Tunnelkategori
*Skriv 9.45 (inte: 09.45) och 20.30. Hela timmar skrivs 9-20 på tilläggstavla.
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13.1.7.2.1

Placering av tilläggstavlor
Tilläggstavlornas placering avgör vilka märken som avses.
En tilläggstavla ska vara uppsatt omedelbart under det eller de märken den tillhör.

Tilläggstavla som avser det
övre vänstra märket.

Tilläggstavla som avser
samtliga märken.

Tilläggstavla som avser de
båda översta märkena.

Figur 13.15 Inbördes placering av tilläggstavla.

13.1.7.3

Enskilda förbudsmärken
C1 Förbud mot infart med fordon

Märket kan användas för att öka säkerheten i korsning där dålig sikt eller andra
omständigheter gör infart olämplig, eller för att på lämpligt sätt kanalisera trafik till
och från exempelvis en parkeringsplats. I de fall enligt ovan där märket använts för att
upplysa om förbud mot infart vid en avfartsväg från en motorväg kan förstärkningar
av förbudet göras genom vägmarkering M19 Körfältspilar.
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Figur 13.16 Exempel på utmärkning med märke C1 som följd av beslut om
enkelriktad trafik.
Uppsättning av märke C1kräver inte LTF i följande fall:
·

för att upplysa om förbud mot infart vid slutpunkten för avfartsväg från
motorväg eller motortrafikled, om avfartsvägen ingår i beslutet om motorväg
eller motortrafikled.

·

till följd av annat beslut om enkelriktad trafik.

Observera att LTF krävs vid förbjuden infart på särskild vänstersvängsögla.
C2 Förbud mot trafik med fordon

Märket används i första hand vid tillfälliga avstängningar i samband med vägarbete,
olyckor, arrangemang eller liknande. I samband med detta ska även
avstängningsanordningar användas. Annan användning bör ske mycket restriktivt.
Har förbud mot trafik med fordon meddelats på genomgående väg, exempelvis i
samband med vägarbete, bör förberedande upplysning om detta ges inför närmaste
lämpliga omledningsväg.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF.
Märket kan användas med tilläggstavla T2 och T22. Texter på T22 kan till exempel
vara:
·

”Gäller genomfart”

·

”Gäller genomfart till ... A-gatan”

·

”Gäller ej fordon med tillstånd”.
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Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har
tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.
C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

Märket används mer på det kommunala gatunätet än på de allmänna vägarna. Det
krävs mycket starka skäl om man ska stänga av en allmän väg för motordrivet fordon
eftersom allmänna vägar ska vara öppna för allmän samfärdsel enligt Väglagen.
Förbud mot trafik med motordrivet fordon kan användas på det kommunala eller
enskilda vägnätet där det behövs utifrån trafiksäkerhets- eller
framkomlighetssynpunkt. Förbudet kan då gälla kortare eller längre del av gata eller
endast som in- eller utfartsförbud. Det kan även användas för att minska störningar
från trafik nattetid på gata i bostadsområde eller där man på grund av nödvändiga
transporter inte vill förbjuda trafik med motordrivet fordon hela dygnet. Förbudet kan
också avse genomfart och användas för att komma till rätta med motorfordonsförare
som exempelvis använder gata i bostadsområde i stället för trafikleder avsedda för
genomfartstrafik. Förbudet kan då avse endast en riktning.
Med hänsyn till svårigheten att effektivt övervaka genomfartsförbud är det lämpligt att
i första hand överväga andra åtgärder.
Enligt TrF är moped ett motordrivet fordon. Vägmärke C3 gäller emellertid inte trafik
med moped klass II. Om även moped klass II skall innefattas i förbudet anges detta på
tilläggstavla T22.
Har förbud mot trafik med fordon meddelats på genomgående väg, exempelvis i
samband med vägarbete, bör förberedande upplysning om detta ges inför närmaste
lämpliga omledningsväg.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T6, T12 och T22. Texter på T22 kan till
exempel vara:
·

”Gäller genomfart”

·

”Gäller genomfart till ... A-gatan”

·

”Gäller ej fordon med tillstånd”

·

”Gäller ej buss i linjetrafik”

·

”Gäller ej taxi”

·

”Gäller även moped klass II”.

Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har
tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.
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C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

Märket är ovanligt, då LTF som förbjuder att annan motorfordonstrafik än
motorcyklar och moped sällan förekommer.
Har förbud meddelats på genomgående väg, exempelvis i samband med vägarbete, bör
förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga omledningsväg.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T6, T12 och T22. Texter på T22 kan till
exempel vara:
·

”Gäller genomfart”

·

”Gäller genomfart till ... A-gatan”

·

”Gäller ej fordon med tillstånd”

·

”Gäller ej buss i linjetrafik”

·

”Gäller ej taxi”.

Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har
tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.
C5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

Märket är ovanligt, då LTF som enbart förbjuder trafik med motorcykel och moped
klass I sällan förekommer.
Har förbud meddelats på genomgående väg, exempelvis i samband med vägarbete, bör
förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga omledningsväg.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T6, T12 och T22. Texter på T22 kan till
exempel vara:
·

”Gäller genomfart”

·

”Gäller genomfart till ... A-gatan”

·

”Gäller ej fordon med tillstånd”.
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Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har
tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.
C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

Behov av förbudet aktualiseras ofta av att långa fordonskombinationer inte kan tillåtas
på trånga gator eller i trånga områden. Eftersom förbudet inte avser bil med
tillkopplad påhängsvagn och släpkärra kan problemen ändå kvarstå trots förbudet. Är
avsikten med förbudet att även dessa fordonskategorier skall omfattas kan detta anges
på tilläggstavla.
Ett annat sätt att komma tillrätta med dessa problem kan vara att i stället införa
begränsning av längden på fordon och fordonståg (se C18).
Har förbud meddelats på genomgående väg, exempelvis i samband med vägarbete, bör
förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga omledningsväg.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T6, T12 och T22. Texter på T22 kan till
exempel vara:
·

”Gäller genomfart”

·

”Gäller genomfart till ... A-gatan”

·

”Gäller även påhängsvagn”

·

”Gäller även släpkärra”

·

”Gäller även påhängsvagn och släpkärra”.

C7 Förbud mot trafik med tung lastbil

Det krävs mycket starka skäl om man ska stänga av en allmän väg för trafik med tung
lastbil av annat skäl än vägens bärighet, eftersom allmänna vägar ska vara öppna för
allmän samfärdsel enligt Väglagen.
Om förbud mot trafik med tung lastbil övervägs enbart på grund av att trafiken
belastar väg- och gatunätet på ett icke önskvärt sätt bör man istället välja att införa
begränsning av bruttovikten eller axel- eller boggitryck (se C20-C24).

RÅD

318(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Förbudet är tillämpbart om avsikten är att förbjuda trafik med tung lastbil, men
samtidigt tillåta trafik med till exempel tung buss. Om också tung buss avses förbjudas
på platsen måste detta anges särskilt i LTF:en samt på tilläggstavla.
Har förbud meddelats på genomgående väg, exempelvis i samband med vägarbete, bör
förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga omledningsväg.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T5, T6, T12 och T22. Texter på T22 kan
till exempel vara:
·

”Gäller genomfart”

·

”Gäller genomfart till ... A-gatan”

·

”Gäller ej fordon med tillstånd”

·

”Gäller även lätt lastbil”

·

”Gäller även tung buss”.

Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har
tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.
C8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

Genom förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II kan långsamtgående
trafik skiljas från övrig trafik, vilket kan vara till fördel för såväl trafiksäkerheten som
framkomligheten. Exempel på vägtyper där ett sådant förbud kan vara aktuellt är
mötesfria vägar, som inte är motorvägar eller motortrafikleder, men där hastigheterna
kan vara höga, och där alternativa vägar finns.
Beakta i bedömningen att vissa jordbruksfastigheter och dylikt kan vara belägna så att
inga alternativa vägar finns. I dessa fall är det bättre att undanta förbudet från de
vägsegment där fordonen blir tvungna att föras, hellre än att komplettera med
tilläggstavla T22 ”Gäller ej fordon med tillstånd”. Detta för att uppmärksamma övriga
trafikanter om att sådana fordon kan förekomma på sträckan.
Har förbud meddelats på genomgående väg, exempelvis i samband med vägarbete, bör
förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga omledningsväg.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
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Märket kan användas med tilläggstavla T2, T6, T12 och T22. Texter på T22 kan till
exempel vara:
·

”Gäller även motorredskap klass I”

·

”Gäller genomfart”

·

”Gäller genomfart till ... A-gatan”.

C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

I vissa fall kan det vara lämpligt att märka ut ett förbud och då tillsammans med
rekommenderad färdväg med märke F32 Farligt gods alternativt med märke D12,
Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods.
Bestämmelser om indelning av vägtunnlar i tunnelkategorierna A, B, C, D och E finns
i TrF. Indelningen i tunnelkategorierna grundas på tunnlarnas känslighet för olyckor
vid transport av farligt gods genom tunneln. I allmänhet tillhör en vägtunnel kategori
A och märks då inte ut med ett vägmärke. Tillhör en vägtunnel kategori A gäller inga
tunnelrestriktioner. För vägtunnlar som tillhör tunnelkategori B-E gäller olika
tunnelrestriktioner för transport av farligt gods. Tunnelkategorin B är den
tunnelkategori som har det minst stränga förbudet mot fordon som transporterar farligt
gods, medan tunnelkategori E är den kategori som har det strängaste förbudet.
Om förbudet märks ut med märke D12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med
farligt gods kan detta också förses med infälld tunnelkategori. Bokstaven på märket
anger att påbudet endast avser sådana fordon som inte får framföras i en vägtunnel
som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.
Observera att inskränkningar avseende trafik med farligt gods ska framgå i
Länsstyrelsernas Sammanställning över vägar, samt i Väginformationskartan för
respektive län.
Har förbud meddelats på genomgående väg, exempelvis i samband med vägarbete, bör
förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga omledningsväg.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T6, T12, T22 och T23. Texter på T22 kan
till exempel vara:
·

”Gäller genomfart”

·

”Gäller genomfart till ... A-gatan”

·

”Gäller ej fordon med tillstånd”.

Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har
tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.
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C10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

Exempel på vägtyper där ett förbud mot trafik med cykel och moped klass II kan vara
aktuellt är mötesfria vägar, som inte är motorvägar eller motortrafikleder, men där
hastigheterna kan vara höga, och där alternativa vägar finns. Andra exempel kan vara
kollektivtrafikkörfält och sträckor med spårvagnsspår med tanke på trafiksäkerheten.
Observera att enskild vägs ägare kan besluta om inskränkningar av
motorfordonstrafik, och därmed förbjuda trafik med moped klass II med vägmärke
C11. Enskild vägs ägare kan dock inte inskränka trafik med cykel.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T6, T12 och T22. Text på T22 kan till
exempel vara:
·

”Gäller även moped klass I”.

C11 Förbud mot trafik med moped klass II

Exempel på vägtyper där ett sådant förbud kan vara aktuellt är mötesfria vägar, som
inte är motorvägar eller motortrafikleder, men där hastigheterna kan vara höga, och
där alternativa vägar finns.
Om förbud mot motordrivna fordon meddelas och förbudet även skall omfatta moped
klass II anges detta med märke C3 och tilläggstavla med text ”Gäller även moped
klass II”.
Tillåts inte trafik med moped klass II på cykelbana kan det vara lämpligare att istället
för förbudsmärket använda tilläggstavla med text ”Ej moped” till något av märkena
D4, D6 eller D7.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T6, T12 och T22. Text på T22 kan till
exempel vara:
·

”Gäller även moped klass I”.
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C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

Observera att vägmärke C12 aldrig ska kombineras med vägmärke D4-D7. Dessa
märken om påbjuden gång- respektive cykelbana innebär redan ett generellt förbud
mot fordonstrafik eller ridande.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T6, T12 och T22. Text på T22 kan till
exempel vara:
·

”Gäller genomfart”

·

”Gäller genomfart till ... A-gatan”

·

”Gäller ej fordon med tillstånd”.

Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har
tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.
C13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

Terrängmotorfordon är inte tillåtet att föra på allmän väg för annat än att korsa den.
Då får man föra fordonet kortast lämpliga sträcka på vägen.
Märket kan användas för att utmärka förbud i terräng. Detta kan bli aktuellt i
anslutning till vintersportanläggningar med stor andel främmande trafik på platser där
det finns risk för att snöskoterfärder i annat fall skulle starta. Om allmän skoterled är
utmärkt med vägmärke D9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp, råder
generellt förbud mot trafik med sådana fordon utanför leden. I detta fall behöver
förbudet inte märkas ut med märke C13.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T22. Text på T22 kan till exempel vara:
·

”Gäller ej terrängvagn”.
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C14 Förbud mot ridning

Observera att vägmärke C14 aldrig ska kombineras med vägmärke D4-D7. Dessa
märken om påbjuden gång- respektive cykelbana innebär redan ett generellt förbud
mot ridande.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T22. Text på T22 kan till exempel vara:
·

”Gäller även ledande av riddjur”.

C15 Förbud mot gångtrafik

Förbud mot gångtrafik kan behövas för att förhindra olämplig gångtrafik på till
exempel av- och påfartsvägar till motorväg eller motortrafikled där dessa av någon
anledning inte ingår i motorvägen eller motortrafikleden. I dessa fall behövs dock
LTF. I de fall förbud mot gångtrafik förekommer på sträcka kan det i förekommande
fall också vara aktuellt att införa motsvarande förbud mellan sträckan och sista
vägvalspunkten innan denna. Också i detta fall krävs LTF.
Märket kan även användas på annan väg, eller tunnel, där det av trafiksäkerhetsskäl är
olämpligt med gående och där det finns alternativa gångvägar.
Då gående enligt TrF ska gå på vänster sida kan det finnas skäl till att sätta upp
vägmärket på båda sidor.
C16 Begränsad fordonsbredd

Märket är mycket ovanligt och används på platser där bredden på körfältet, eller i
förekommande fall körbanan, underskrider den fria bredden 2,6 meter. Främsta
användningsområdet för märket är annars vid vägarbete i syfte att tillfälligt begränsa
fordonsbredden på ett körfält.
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Det är inte lämpligt att föreskriva om permanent begränsad fordonsbredd i annat fall
än då framkomligheten är begränsad genom sidohinder, exempelvis en smal bro,
passage under bro eller liknande. I fallet med smala broar där breda fordon inte kan
mötas, men där brons fria bredd överstiger 2,6 meter, kan det istället vara lämpligt att
sätta upp vägmärke B6 Väjningsplikt mot mötande trafik kombinerat med B7
Mötande trafik har väjningsplikt från motsatt körriktning. Observera att utmärkning
med varningsmärke A5 också rekommenderas på sådana platser.
Har förbud meddelats på genomgående väg, exempelvis i samband med vägarbete, bör
förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga omledningsväg.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T12 och T22. Text på T22 kan till exempel
vara:
·

”Gäller genomfart”

·

”Gäller genomfart till ... A-gatan”.

C17 Begränsad fordonshöjd

Normalt är det inte lämpligt att begränsa den fria höjden på grund av trädgrenar och
liknande. Sådana hinder bör i stället avlägsnas.
I samband med förberedande upplysning om begränsad fordonshöjd kan
detekteringssystem, med signal med gult blinkande ljus för att uppmärksamma
höjdhindret, övervägas som en extra säkerhetsåtgärd.
LTF eller annan föreskrift krävs inte.
Märket används med en marginal på 0,2 meter, d.v.s. där fria höjden 4,5 meter
garanteras gentemot trafikanten är den verkliga höjden ≥4,7 m för att ha plats för snö,
is, tjällyftning och underhållsbeläggning.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T12 och T22. Är märket också uppsatt på
båda sidor om vägen skall den lägsta fria höjden anges på märket och på tilläggstavla
T22, Text, att den fria höjden är högre i ett visst körfält. Text på T22 kan till exempel
vara:
·

”Vänster körfält 4,3 m”

·

”Gäller höger körfält”

·

”Gäller vägren”.

RÅD

324(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

C18 Begränsad fordonslängd

Märket är mer vanligt på det kommunala än på det statliga vägnätet och används
företrädelsevis i trånga vägmiljöer inne i tätort, där smala gator och korsningar utgör
ett framkomlighetsproblem. Det kan även användas för att begränsa andelen långa
fordon i sådana miljöer. Observera att på allmän väg bör förbud av detta slag endast
användas där enbart fysiska begränsningar föreligger, och inte som en styrning av
trafik.
Används förbudet för att begränsa andelen stora fordon inom en tätort är det viktigt att
välja lämplig längdgräns för fordon och omfattning av området. I annat fall kan
behovet av dispenser bli stort. Det är även viktigt att tillräckliga
uppställningsutrymmen finns i anslutning till området.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T6, T12 och T22. Text på T22 kan till
exempel vara:
·

”Gäller genomfart”

·

”Gäller genomfart… till A-gatan”

·

”Gäller ej fordon med tillstånd”.

Man kan även undanta vissa fordon, visst slag av fordon eller viss grupp av fordon.
Det anges då på tilläggstavla T22 med lämplig text.
Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har
tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.
C19 Minsta avstånd

Exempel på vägtyper där förbudsmärke om minsta avstånd mellan motordrivna fordon
kan användas är i tunnlar där begränsade siktförhållanden kan råda eller risk för
koloxidförgiftning kan föreligga. Märket kan också användas på broar, vintervägar
över istäckt vatten eller på annan väg med dålig bärighet.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket bör inte användas med tilläggstavla.
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C20 Begränsad bruttovikt på fordon

Begränsad bruttovikt på fordon kan föreskrivas för vägar, vägsträckor, eller områden
där vägen eller broar på vägen inte tål de vikter som följer av TrF. Om
bruttoviktsbegränsningen istället ska avse hela fordonståg används vägmärke C21.
Observera att på allmän väg bör förbud av detta slag endast användas där enbart
fysiska begränsningar föreligger, och inte som en styrning av trafik.
Förberedande upplysning kan, förutom avståndet till platsen för förbudet, även i
förekommande fall innehålla namn på denna plats.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T12 och T22. Text på T22 kan till exempel
vara:
·

”Gäller på C-bron”

·

”Gäller ej fordon med tillstånd”

·

”Gäller höger körfält”.

Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har
tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.
C21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

Begränsad bruttovikt på fordon kan föreskrivas för vägar, vägsträckor, eller områden
där vägen eller broar på vägen inte tål de vikter som följer av TrF. Till skillnad från
vägmärke C20 avser vägmärke C21 den samlade bruttovikten på hela ekipaget.
Bruttoviktsbegränsningar på vägmärke C21 är generellt sett därför högre än
begränsningar på vägmärke C20.
Förberedande upplysning kan, förutom avståndet till platsen för förbudet, även i
förekommande fall innehålla namn på denna plats.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T12 och T22. Text på T22 kan till exempel
vara:
·

”Gäller på C-bron”

·

”Gäller ej fordon med tillstånd”.
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Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har
tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.
C22 Bärighetsklass

Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser.Om inte annat har
föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är
enskilda tillhör bärighetsklass 2 (BK2).
Förberedande upplysning kan, förutom avståndet till platsen för förbudet, även i
förekommande fall innehålla namn på denna plats.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T12 och T22.
C23 Begränsat axeltryck

Tillfälliga föreskrifter om begränsning av axeltryck på fordon meddelas ibland vid
tjällossning eller liknande förhållanden med risk för skador på vägen, då oftast
tillsammans med märke C24 Begränsat boggitryck. Är vissa fordon, visst slag av
fordon eller viss grupp av fordon undantagna från förbudet anges undantaget på
tilläggstavla T22 med lämplig text.
Förberedande upplysning kan, förutom avståndet till platsen för förbudet, även i
förekommande fall innehålla namn på denna plats.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T12 och T22. Text på T22 kan till exempel
vara:
·

”Gäller på C-bron”

·

”Gäller ej fordon med tillstånd”

·

”Gäller ej buss”.

Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har
tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.
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C24 Begränsat boggitryck

Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T2, T12 och T22. Text på T22 kan till exempel
vara:
·

”Gäller på C-bron”

·

”Gäller ej fordon med tillstånd”

·

”Gäller ej buss”.

Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har
tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.
C25 Förbud mot sväng i korsning

LTF krävs när det inte finns någon annan trafikregel som gör att man inte får svänga åt
ett visst håll. Exempel på andra trafikregler är:
·

Enkelriktad gata

·

Förbud mot infart med fordon

·

Motorvägsavfarter

·

Att utformningen är sådan att infart endast kan ske i den motsatta
körriktningen

I vissa fall kan det vara lämpligt att i stället för förbud mot sväng föreskriva om
påbjuden färdriktning med något av märkena D1.
Märket kan användas med tilläggstavla T1, T2 och T22. Observera att kombinationen
mellan vägmärke C25 och tilläggstavla T2 Vägsträckans längd, trots vad som sägs i
VMF, bör användas restriktivt och företrädelsevis på sträckor med täta
fastighetsinfarter eller mindre gator. I annat fall bör märket av trafiksäkerhetsskäl
sättas upp vid varje väg där förbudet gäller. Text på T22 kan till exempel vara:
·

”Gäller ej buss”

·

”Gäller ej taxi”

·

”Gäller ej cykel”

·

”Gäller ej fordon med tillstånd”.
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Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig.
C26 Förbud mot U-sväng

I vissa fall kan det vara lämpligt att i stället för förbud mot U-sväng föreskriva om
påbjuden färdriktning med något av märkena D1.
Då märket oftast sätts upp av trafiksäkerhetsskäl är det olämpligt att i föreskrifter ange
särskilda undantag från förbudet.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T1 och T2. Observera att kombinationen
mellan vägmärke C26 och tilläggstavla T2 Vägsträckans längd, trots vad som sägs i
VMF, bör användas restriktivt och företrädelsevis på sträckor med mycket täta
korsningspunkter. I annat fall bör märket av trafiksäkerhetsskäl sättas upp vid varje
väg där förbudet gäller.
C27 Förbud mot omkörning

Märket används där omkörning av fordon är olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt, där
dolda omständigheter till exempel svackor finns, som gör att de generella regler om
omkörningsförbud som anges i TrF inte är tillämpliga. Observera att föreskrifter om
förbud mot omkörning förbi vägkorsning även innebär att förbudet omfattar fordon
som förbereder sväng. Det innebär att till exempel omkörning av högersvängande
fordon förbjuds.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T1 och T22.
Normalt bör inte undantag medges från förbud mot omkörning, men om förbud
meddelas för en längre vägsträcka kan det ändå vara lämpligt att tillåta omkörning av
traktor och motorredskap. Undantaget anges då på tilläggstavla T22. Text på T22 kan
till exempel vara:
·

”Traktor och motorredskap får omköras”.
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C28 Slut på förbud mot omkörning

C29 Förbud mot omkörning med tung lastbil

Märket används där omkörning av fordon är olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt, där
dolda omständigheter som till exempel svackor finns, som gör att de generella regler
om omkörningsförbud som anges i TrF inte är tillämpbara. Exempel på vägtyper där
förbud mot omkörning med tung lastbil kan vara aktuellt är flerfältsvägar med höga
trafikflöden och uppförslut (stigningsfält), där tunga fordon kan tendera att sacka och
därmed utgöra ett större hinder för framkomligheten. Observera att föreskrifter om
förbud mot omkörning förbi vägkorsning även innebär att förbudet omfattar fordon
som förbereder sväng. Det innebär att till exempel omkörning av högersvängande
fordon också förbjuds.
Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF. Märket används inte för att märka
ut förbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T1 och T22.
Observera att förbud mot omkörning med tung lastbil inte innebär förbud mot
omkörning med tung buss. Syftet med att inskränka omkörningsmöjligheterna också
för denna fordonsgrupp kan vara att dessa, liksom tunga lastbilar med och utan släp,
har särskilda hastighetsbegränsningar som hindrar dem från att färdas i den på platsen
högsta tillåtna, och därmed kan utgöra ett hinder för framkomligheten. Om också tung
buss avses med förbudet anges detta på tilläggstavla T22.
Normalt bör inte undantag medges från förbud mot omkörning, men om förbud
meddelas för en längre vägsträcka kan det ändå vara lämpligt att tillåta omkörning av
traktor och motorredskap. Undantaget anges då på tilläggstavla T22. Text på T22 kan
till exempel vara:
·

”Traktor och motorredskap får omköras”

·

”Gäller även tung buss”.

C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil
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C31 Hastighetsbegränsning

Vägmärke C31 får återges på körbanan som vägmarkering M29.Denna ersätter då inte
utan förtydligar C31.
Märket kan användas med tilläggstavla T2 och T6. Förklarande texter på tilläggstavla
T22 bör inte användas. Om hastighetsbegränsningen endast är föreskriven under en
del av året bör märket istället plockas ner under de tidpunkter på året då förbudet inte
är tillämpbart.
Har vägen eller körbanan mer än ett körfält i färdriktningen ska den förberedande
upplysningen ges på båda sidor om vägen eller körbanan.
Märket kan sättas upp över vägen och behöver då inte sättas upp på sidan av vägen.

Figur 13.17 Utmärkning av hastighetsbegränsning utmed vanlig väg.
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Figur 13.18 Utmärkning av hastighetsbegränsning vid motorvägs början.

Figur 13.19 Utmärkning av hastighetsbegränsning vid motorvägs slut.

RÅD

332(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Figur 13.20 Tre alternativ till minskning av högsta tillåtna hastighet med mer
än 20 kilometer i timmen.
Alternativ 1 bör i första hand väljas utanför tättbebyggt område. Om märke E5
Tättbebyggt område är uppsatt måste märke C31 sättas upp tillsammans med E5 om
hastigheten ändras vid gränsen för tättbebyggt område. Avståndet mellan förberedande
utmärkning och gräns för hastighet är beroende av hastigheten. Avståendet kan vara
mellan 150 och 400 meter.
Alternativ 2 kan väljas inomtättbebyggt område. Dessutom kan alternativ 2 vara det
lämpligaste alternativet för avfart från motorväg. Observera att märke i normalstorlek
kan användas oavsett storleken på märket på motorvägen.
OBS! Alternativ 3 märks ut enligt beslut om lokala trafikföreskrifter. Det ska
användas restriktivt.
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Figur 13.21 Upprepning av hastighetsbegränsning i korsning.
Upprepning av hastighetsbegränsning behöver endast ske om avståndet efter korsning
till gräns för annan hastighet är större än 200 meter.
Upprepningsmärken bör inte placeras omedelbart före vägkorsning, skarp kurva eller i
anslutning till gårdsbildningar eller liknande platser där de normala
varsamhetsreglerna kan kräva att fordonsföraren håller betydligt lägre hastighet än den
för vägen högsta tillåtna.
Upprepningsmärken som inte placeras närmare vägkorsning än 100 meter får vara
placerade endast på vänster sida av körbanan eller körfältet.
Om skiljeremsan inte är bredare än att upprepningsmärket kan avläsas i båda
färdriktningarna på en motorväg eller annan väg med motsvarande utformning kan
man sätta upp upprepningen endast i skiljeremsa.
För varierande högsta tillåtna hastighet gäller att man i de flesta fall kan behöva göra
särskilda beräkningar för retardations- och stoppsträckor för att bestämma den exakta
placeringen av märken för varierande högsta hastigheter i korsning där olika
hastighetsbegränsningar ska kunna visas beroende på förekomsten av korsande eller
svängande trafik. Förfarandet beskrivs i Krav 2020:029 VGU, avsnitt 13.4 Varierande
hastighet (VH) i korsningar. Märket bör dock placeras minst 100 meter före
korsningen/passagen/vävningspunkten.
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C32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

C33 Stopp vid tull

LTF krävs ej.
C34 Stopp av angiven anledning

Andra texter på märket kan vara ”Vakt”, ”Färja” eller ”Kontroll”.
LTF krävs ej.
C35 Förbud mot att parkera fordon

Märket anger förbud mot att parkera fordon används framförallt på platser där
parkerade fordon utgör ett hinder för trafiken och där dessa är en trafiksäkerhetsrisk,
till exempel på smala vägbanor, på vägar med höga trafikflöden samt i områden med
en hög andel besökare där särskilt anordnade parkeringsplatser i regel finns. Märket är
mer vanligt utmed det kommunala vägnätet, där parkeringsbestämmelser av
varierande slag vanligen finns på en stor andel av det totala vägnätet.
Märket sätts upp för att märka ut förbud att parkera enligt LTF. Märket används inte
för att märka ut parkeringsförbud som följer av andra trafikregler.
Märket kan användas med tilläggstavla T1, T6, T8 med symbolerna S1-S7 och S9,
T11, T12 och T22.
Text på T22 kan till exempel vara:
·

”Gäller ej fordon med tillstånd”

·

”Sista fredagen varje månad”.

RÅD

335(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik
som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har
tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.
C36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

Märket anger förbud mot att parkera på den sida av gatan där märket är uppsatt på
udda datum. Premisserna för att sätta upp märket är snarlika dem för vägmärke C35,
men med starkare betoning på smala gator där dubbla rader med parkerade bilar kan
försvåra framkomligheten.
I likhet med vägmärke C35 sätts vägmärke C36 upp för att markera parkeringsförbud
enligt LTF.
Vägmärke C36 används framförallt utmed det kommunala vägnätet, och är mycket
ovanligt utmed det statliga.
Märke C36 får fogas in i områdesmärke E20 där föreskrifter om
områdesbestämmelser för parkering finns.
Området ska slutmärkas med vägmärke E21.
Märket kan användas med tilläggstavla T1, T6, T8 med symbolerna S1-S7 och S9,
T11 och T22. Text på T22 kan till exempel vara:
·

”Gäller ej fordon med tillstånd”

·

”Sista fredagen varje månad”.

C37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

I likhet med vägmärke C35 sätts vägmärke C37 upp för att markera parkeringsförbud
enligt LTF.
Märket anger förbud mot att parkera på den sida av gatan där märket är uppsatt på
jämna datum. Premisserna för att sätta upp märket är snarlika dem för vägmärke C35,
men med starkare betoning på smala gator där dubbla rader med parkerade bilar, kan
försvåra framkomligheten.
Vägmärke C37 används framförallt utmed det kommunala vägnätet, och är mycket
ovanligt utmed det statliga.
Märke C37 får fogas in i områdesmärke E20 där föreskrifter om
områdesbestämmelser för parkering finns.
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Området ska slutmärkas med vägmärke E21.
Märket kan användas med tilläggstavla T1, T6,T8 med symbolerna S1-S7 och S9, T11
och T22. Text på T22 kan till exempel vara:
·

”Gäller ej fordon med tillstånd”

·

”Sista fredagen varje månad”.

C38 Datumparkering

Vägmärket används på vägar där datumparkering tillämpas, i syfte att få parkerade
fordon att alternera sida på gatan där de tillåts parkera. Anledningen till detta kan vara
att undvika längre parkeringstider för fordon, genom att tvinga dem att dagligen byta
sida på gatan, och på så sätt möjliggöra renhållning, sophämtning och så vidare.
Märket förekommer framförallt infogat i områdesmärke E20 som generell
områdesbestämmelse i hela eller delar av en tätort.
Området ska slutmärkas med vägmärke E21.
Märket kan användas med tilläggstavla T1, T6, T8 med symbolerna S1-S7 och S9,
T11 och T22. Text på T22 kan till exempel vara:
·

”Gäller ej fordon med tillstånd”

·

”Sista fredagen varje månad”.

C39 förbud mot att stanna och parkera fordon

Märket sätts upp för att märka ut förbud mot att stanna och parkera enligt LTF. Märket
används inte för att märka ut de förbud att stanna och parkera som följer av andra
trafikregler.
Vägmärke C39 används framförallt på platser där det av framkomlighets- eller
trafiksäkerhetsskäl inte bara är olämpligt att parkera fordon, utan även att stanna dem.
Exempel på vägtyper där märket kan användas är på smala vägar, vägar med höga
flöden eller där begränsade siktförhållanden råder.
Förbudet kan föreskrivas för vissa fordon eller fordonskategorier, men bör i detta
sammanhang användas restriktivt, då märket indikerar för övriga trafikanter att
stillastående fordon normalt sett inte är att vänta på sträckan. Av samma skäl är olika
former av undantagsbestämmelser för fordon med tillstånd ofta olämpligt.
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Märket kan användas med tilläggstavla T1,T6, T8 med symbolerna S1-S7 och S9, T11
och T12.
C40 Ändamålsplats

Av vägmärket följer förbud för andra fordon att stanna och parkera.
Märket kan användas med tilläggstavla T1 och T6
C41 Slut på ändamålsplats

C42 Vändplats

C43 Slut på vändplats
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C44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

Enligt TrF får förbud mot fordon med dubbdäck gälla för en viss väg, viss vägsträcka
eller för samtliga vägar in om ett visst område. Förbudet får inrättas på samma vägar
där en kommun har rätt att meddela föreskrifter om förbud mot trafik med fordon.
Märket kan användas med tilläggstavla .T1, T2, T6, T11, T12 och T22.

13.1.8

Anvisningsmärken

13.1.9

Lokaliseringsmärken för vägvisning

13.1.9.1

Planering
Ett exempel på en vägvisningsplan kan vara en stam-/grenplan Figur 13.23 är ett
exempel, baserat på stiliserad karta Figur 13.22.

Figur 13.22 Förenklad ”karta” över en ort.
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Figur 13.23 Del av stam-/ grenplan för tätorten
Utformningen av lokaliseringsmärken bygger till stor del på att angivelser ska kunna
presenteras på samma sätt i olika märken. Vissa avsteg måste dock accepteras, till
exempel placering av vägnummer vid långa ortsnamn. I sådana fall kan vägnumren
placeras på egen rad i nummerordning. Ortsnamnen som hör till respektive
vägnummer placeras i samma ordning. Dessa förhållanden gäller främst
orienteringstavlor och körfältsvägvisare.
För att informationen ska bli lättillgänglig krävs att den inte är för omfattande. Det kan
i många fall innebära att man tvingas göra ett urval mellan angivelserna så att de inte
blir för många. I varje tillfart till en korsning bör det vara en strävan att antalet
angivelser inte blir flera än två eller möjligen tre för varje riktning. I första hand tillses
att angivelser som är av betydelse för främmande trafikanters orientering kommer
med. Det betyder att geografisk vägvisning normalt måste ges högre prioritet än till
exempel vägvisning till inrättningar eller serviceanläggningar.
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13.1.9.2

Vägvisningsprinciper
Vid påfarten i en trafikplats till t.ex. motorväg kan det räcka med att vägvisa till
fjärrorten och inte till närorten.
Vägvisningssystemet innefattar också möjligheten att kombinera olika slags
vägvisningsmål i samma märke. Ett lokaliseringsmärke, t.ex. en orienteringstavla, kan
förutom geografiska mål också innehålla vägvisning till inrättningar och symboler för
serviceanläggningar. Dessutom förekommer infällda varnings- eller förbudsmärken
m.m.
Om flera väghållare är berörda av vägvisning till ett mål är det viktigt att involvera
samtliga i besluten så att en obruten kedja uppnås.

13.1.9.3

Placering av lokaliseringsmärken
Placering av lokaliseringsmärken i sida, höjd och längsled ska ske enligt TSFS
2019:74.
Lokaliseringsmärken bör placeras så att de är väl synliga för trafikanterna, dvs. så
centralt som möjligt i trafikanternas synfält. Det påverkas av terrängförhållanden,
linjeföring, snöförhållanden och belysning. Samtidigt utgör stora lokaliseringsmärken
i sig sikthinder, särskilt inom siktområdet vid korsningar och för stopp- eller
omkörningssikt på sträcka. Vägmärken och stolpar utgör också risker vid avkörningar.
I Figur 13.24- Figur 13.26 ges exempel på lämpliga placeringar av
lokaliseringsmärken i sid- och höjdled.

Figur 13.24 Exempel på placering av lokaliseringsmärke
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Tabell 13.2 Mått för placering av lokaliseringsmärken i sid- och höjdled
Vägtyp

Höjdmått
h1

Samtliga vägar
I anslutning till
GCM-bana inom
tättbebyggt
område
Över gångbanor
Över cykelbanor

1,7 m ± 0,1 m

h2
≥ 0,8 m

Sidomått
(a)
3,0 m *)

1,7 m ± 0,1 m

1,0 m

2,2 m
2,5 m

≥ 0,6 m
≥ 0,6 m

*) Märkena sätts upp 3,0 m från vägbanekant, eller i bakslänt, med märkets underkant minst
0,8 m ovan mark i bakslänt. Sidomåttet kan utökas till 6,0 m om märket annars blir
siktskymmande liksom att höjderna kan ökas något (VVFS 2007:305 § 8).

Figur 13.25 Vägvisare placeras 1,2 m över körbanan vid uppsättning i Tkorsning. Vägvisare kan även placeras ovanpå varandra.

Figur 13.26 Vägvisare sätts upp med en jämn kant mot vägen. Vägvisare kan
göras lika långa om skillnaden i textlängd är mindre än 0,5 m.
Märket vrids ca 5 grader från vägen på raksträcka. Vid vänsterkurvor med stor radie
kan märket sättas i 90 grader mot kurvans tangent. Vid vänsterkurvor med liten radie
kan märket i vissa fall vridas något mot vägen. Hur många grader ett märke ska vridas
från vägen eller mot vägen kan bara avgöras på plats vid utsättningen. Ska märket stå i
början av högerkurvan kan raksträckan förlängas och märket placeras i 90 grader mot
den teoretiska förlängningen av raksträckan. Enklast är att stå där märket ska placeras
och sätta ut vägmärkesvinkeln så att spegelreflektion inte kan uppstå när man är inom
läsbarhetsavståndet. Riktvärdet att märket ska vridas 5 grader från vägen bör uppnås.
Se Figur 13.27.
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Figur 13.27 Utvinkling av vägmärken.

13.1.9.4

Utformning av lokaliseringsmärken

13.1.9.4.1

Teckensnitt

13.1.9.4.2

Utseende, språkbruk och förkortningar
I flerordiga namn är det normalt bara det första ordet som i sig är ett egennamn och
som därför skrivs med stor bokstav: Kratte masugn, Mariedals slott. Däremot är
Upplands Väsby, Stora Åkerhult etc. korrekta skrivningar, då även Väsby och
Åkerhult själva är egennamn. Vid skyltning av annan information ska ord som inte är
namn stavas i enlighet med Svenska Akademiens ordlista.
Sammansatta ortnamn som slutar på konsonant (utom s, x och z) ska nästan alltid ha
ett binde-s när de i sin tur ingår i en sammansättning: Nytorp: Nytorpsskolan, Alvik:
Alvikshemmet, Perstorp: Perstorpsvallen.
Följande rekommendationer gäller för förkortningar som i förekommande fall används
på lokaliseringsmärken.
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Tabell 13.3 Rekommendationer om förkortningar på lokaliseringsmärken
Benämning

Förkortning

Benämning

Förkortning

gamla
hållplats
idrottsplats
kapell
kyrka
lilla
mässområdet
sankt
stora
polisstation

g:a
hpl
IP
kap
k:a
L
mäss omr
S:t
St
polis

Europaväg
centrum
syd, söder ut, södra
väst, väster ut, västra
ost, öster ut, östra
norr, norr ut, norra
nordost, nordost ut, nordöstra
nordväst, nordväst ut, nordvästra
sydost, sydost ut, sydöstra
sydväst, sydväst ut. sydvästra

E
C
S
V
Ö
N
NO
NV
SO
SV

Om förkortningen står på ett märke med versal text ska även förkortningen vara
versal.
Förutom ovan angivna förkortningar kan i vägvisningen även användas allmänt kända
förkortningar t.ex. vid vägvisning till militära anläggningar eller större tävlingar (P10,
F4, EM, SM).

13.1.9.4.3

Vägvisning till områden

13.1.9.4.4

Symboler
Symboler som används för vägvisning framgår av VMF och kan vara antingen
fristående eller infogade i andra lokaliseringsmärken.

13.1.9.4.5

Riktningspilar
Den så kallade uppfällningsmetoden innebär att varje riktningsgivande anordning som
placeras före ett vägval är avsedd att schematiskt illustrera framförvarande vägavsnitt.
Riktningspilen illustrerar att ytterligare ett stycke av körning rakt fram återstår.
Märken som anger en framförvarande plats för avsväng ska, i fråga om placering,
noga skiljas från märken som anger platsen för avsväng. I anslutning till tillfart till
korsning finns därför en zon där märken inte ska sättas upp därför att de kan
missuppfattas. Längden och läget for denna zon kan inte alltid klart anges men måtten
är hastighetsberoende.
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Figur 13.28 Riktningsangivelse före avfart

13.1.9.5

Färgsättning
Färgsättning av lokaliseringsmärken för vägvisning ska ske enligt VMF och TSFS
2019:74.

Tillämpning
I Figur 13.29 - Figur 13.43 ges ett antal exempel på färgsättning av
lokaliseringsmärken i olika situationer. Observera att exemplen inte avser att visa
vilka märken som ska användas i de olika situationerna utan endast vilka färger
märken och eventuella infällda plattor ska ha.
Allmän väg

Allmän väg

13.1.9.5.1

Figur 13.29 Normal färgsättning med blå bottenfärg på lokaliseringsmärken vid
korsning mellan allmänna vägar som inte är motorväg.
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Allmän väg

Gata

Gata

Figur 13.30 Vägvisning från allmän väg till lokalt mål i tätort utmed en gata

Allmän väg eller gata

Allmän väg eller gata

Figur 13.31 Vägvisning till ort och stadsdel belägna längs gata eller allmän
väg med nummer över 499. Vägvisning rakt fram till stadsdel sker med svart
pil på vit botten vare sig vägen är allmän väg eller gata såvida den inte är
riksväg eller väg med nummer 100-499 då bottenfärgen i dessa fall ska vara
blå även inom tätort.
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Figur 13.32 Vägvisning till stadsdel där vägen/ gatan också vägvisas för trafik
till numrerad väg. Inom tätort ska bottenfärgen på lokaliseringsmärken för
vägvisning vara vit även i de fall då annat mål än lokala mål märks ut. På
genomgående allmän väg ska dock bottenfärgen vara blå eller grön.
Blåa, gröna och brunvita mål sätts inte på vit botten på F5.

Gata

Gata

Figur 13.33 Vägvisning inom tätort till ort belägen längs allmän väg utanför
tätorten. Blåa, gröna och bruna mål sätts inte på vit botten på F5.
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Allmän väg eller gata

Enskild väg

Figur 13.34 Vägvisning till ort belägen längs enskild väg. Fallet avser
vägvisning till mål längs enskild väg från en väg/gata som enbart har lokalt
mål i tätort som angivelse.

Enskild väg

Allmän väg

Allmän väg

Figur 13.35 Vägvisning längs allmän väg som övergår i enskild väg. Exemplet
avser ett fall då det inte finns något vägvisningsmål längs den del av den
anslutande vägen som är allmän väg. Det ”enskilda målet” bör läggas på en
blå bakgrund för att informera om att den anslutande vägen är allmän men
inte ända fram till det angivna målet.
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Allmän väg

Allmän väg, gata eller enskild väg

Figur 13.36 Vägvisning till turistmål. Exemplet visar ett fall då det turistiskt
intressanta målet är det enda mål som vägvisas längs den anslutande vägen.
Bottenfärgen blir då brun oavsett om den anslutande vägen är allmän väg,
gata eller enskild väg.

Gata

Enskild väg

Figur 13.37 Vägvisning till ort och turistmål längs enskild väg. På
tabellvägvisare och orienteringstavla bör turistmålet läggas på brun platta för
att informera om att vägen är enskild.
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Allmän väg eller gata

Allmän väg, gata eller enskild väg

Figur 13.38 Vägvisning till inrättning. Exemplet visar ett fall då inrättningen är
det enda mål som vägvisas längs den anslutande vägen. Färgen blir då
vit/svart oberoende av om den anslutande vägen är allmän väg, gata eller
enskild väg.

Motorväg / Motortrafikled

Annan allmän väg

Figur 13.39 Normal färgsättning vid avfartsvisning från
motorväg/motortrafikled. Den blå färgsättningen används vid avfartsvisning till
allmän väg. Endast om avfarten endast leder till annan motorväg eller
motortrafikled ska avfartsvisningen vara med grön bottenfärg.
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Motorväg / Motortrafikled

Gata

Figur 13.40 Vägvisning från motorväg/motortrafikled till lokalt mål i tätort via
gata.

Figur 13.41 Vägvisning till ort och inrättning från motorväg/motortrafikled.
Exemplet avser fall då det finns geografisk vägvisning och vägvisning till
inrättning. Den del som avser inrättning ska då fällas in på vit platta på
avfartsvisningen. Leder avfarten till annan motorväg eller motortrafikled blir
bottenfärgen grön.
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Motorväg / Motortrafikled

Rastplats
utsikten

Figur 13.42 Vägvisning från motorväg/motortrafikled till inrättning. Exemplet
avser fall då avfarten enbart leder till en inrättning, i detta fall en rastplats. Den
del som avser rastplatsen blir vit med svarta tecken. Märket H23 förberedande
upplysning om vägnära service ska ha grön botten eftersom märket anger en
sträcka (2 km) längs motorvägen innan avfarten nås.
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Motorväg / Motortrafikled

Gamla
slottet

Figur 13.43 Vägvisning från motorväg/motortrafikled till turistmål. Exemplet
visar ett fall då det turistiskt intressanta målet är det enda mål som vägvisas
längs den anslutande vägen. Bottenfärgen blir då brun oavsett om den
anslutande vägen är motorväg eller motortrafikled allmän väg, gata eller
enskild väg.

RÅD

353(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Vägvisning till serviceanläggningar

Allmän väg

I Figur 13.44 - Figur 13.50 ges ett antal exempel på färgsättning av
lokaliseringsmärken till serviceanläggningar i olika situationer.

Allmän väg

Figur 13.44 Vägvisning från allmän väg till serviceanläggning som ligger i
anslutning till annan allmän väg.

Allmän väg

13.1.9.5.2

Enskild väg

Figur 13.45 Vägvisning från allmän väg till serviceanläggning som ligger i
anslutning till enskild väg.
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Figur 13.46 Vägvisning från allmän väg till två geografiskt skilda
serviceanläggningar som ligger i anslutning till annan allmän väg.

Figur 13.47 Vägvisning från allmän väg till två geografiskt skilda
serviceanläggningar som ligger i anslutning till enskild väg.
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Allmän väg

Dokument ID

Allmän väg

Enskild väg

Allmän väg

Figur 13.48 Vägvisning från allmän väg via annan allmän väg och vidare in på
enskild väg till serviceanläggning som inte märks ut med namn. Där
anläggningen ligger väl synlig från den enskilda vägen behövs ingen
vägvisare in vid anslutningen.

Allmän väg

Enskild väg

Figur 13.49 Vägvisning från allmän väg via annan allmän väg och vidare in på
enskild väg till serviceanläggning som märks ut med namn. Där anläggningen
ligger väl synlig från den enskilda vägen behövs ingen vägvisare in vid
anslutningen.
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Allmän väg

Dokument ID

Allmän väg

Enskild väg

Enskild väg

Figur 13.50 Vägvisning från allmän väg via annan allmän väg och vidare in på
enskild väg till serviceanläggning som märks ut med namn. Inget geografiskt
namn finns för den allmänna vägen utan enbart för den enskilda vägen. Där
anläggningen ligger väl synlig från den enskilda vägen behövs ingen
vägvisare in vid anslutningen.

13.1.9.5.3

Infogade plattor
I TSFS regleras vilka kombinationer av bottenfärg och färger på infogade plattor som
är tillåtna.
I matris i Figur 13.51 illustreras de tillåtna kombinationerna
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Figur 13.51 Färgsättning på infogade plattor
De färgade plattorna i matrisen ovan illustrerar följande:
Grön platta; vägvisning till geografiska mål som nås via motorväg eller
motortrafikled.
Blå platta; vägvisning till geografiska mål som nås via allmän väg.
Gul platta; vägvisning till geografiska mål som nås via enskild väg
Vit platta; vägvisning till lokala mål i tätorter och till inrättningar eller anläggningar.
Brun platta; vägvisning till mål av stort turistiskt intresse.
Orange platta; vägvisning till mål vid tillfällig trafikomläggning.
Vägnummermärken är inte plattor och kan vara infällda vid vägvisning längs samtliga
vägtyper och till samtliga typer av vägvisningsmål förutom vid brunvit vägvisning.
Vägnummermärken behåller alltid färger (blå eller grön) och bårdtyper (heldragen
eller streckad) enligt VMF.
Figur 13.52 - Figur 13.64 visar plattor infogade i olika typer av lokaliseringsmärken.
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Figur 13.52 Orienteringstavla med infälld vit platta. Det lokala målet och
inrättningen är på en och samma platta trots att de är olika typer av
destination.

Figur 13.53 Orienteringstavla med infälld grön platta för vägvisning till mål som
nås via motortrafikled. Symbolen för motortrafikled skall endast finnas med vid
sista vägvalspunkten före motortrafikledens början.

Figur 13.54 Alternativ utformning. Normalt placeras symbolen för
motortrafikled närmast det geografiska namnet men då symbolen avser båda
destinationerna kan den centreras mellan destinationerna enligt figuren.
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Figur 13.55 Alternativ utformning. Om både vägnummer och symbol för
motortrafikled är gemensamma för två destinationer kan dessa centreras
mellan destinationerna enligt figuren.

Figur 13.56 Tabellvägvisare med infällda gröna plattor för vägvisning till
motorväg eller motortrafikled. De gröna plattorna innehåller inte symbol för
motorväg eller motortrafikled vilket betyder att det längre fram finns ett vägval
för de som inte får eller vill använda motorvägen eller motortrafikleden.

Figur 13.57 Avfartsorienteringstavla med infälld vit platta för vägvisning till
lokala mål och inrättningar.
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Figur 13.58 Orienteringstavla med infällda vita och bruna plattor för vägvisning
till lokala mål och till världsarv.

Figur 13.59 Tabellvägvisare med brun platta för vägvisning till världsarv och
vita plattor för vägvisning till inrättningar och serviceanläggningar.

Figur 13.60 Avfartsorienteringstavla med infälld platta för vägvisning till
inrättning där även serviceanläggningar finns.
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Figur 13.61 Orienteringstavla vid förskjuten korsning med gröna plattor för
vägvisning till mål som nås via motorväg. Motorvägssymbol visas eftersom
båda anslutningarna leder direkt till motorväg utan alternativt vägval innan.

Figur 13.62 Körfältsvägvisare med vita plattor för vägvisning till lokala mål och
inrättningar.

Figur 13.63 Körfältsvägvisare med gröna plattor för vägvisning till mål som nås
via motorväg eller motortrafikled. Eftersom plattorna inte innehåller symboler
för motorväg eller motortrafikled finns det alternativa vägval för trafik som inte
får använda motorväg eller motortrafikled.

Figur 13.64 Körfältsvägvisare med platta för vägvisning till sjukhus med
akutmottagning och med vägvisning till ett antal serviceanläggningar. Hela
vänstervisande delen är vit eftersom inga andra mål än serviceanläggningarna
anges för den riktningen.

13.1.9.6

Tätort
I exemplen i Figur 13.65 - visas en schematisk bild av ett vägnät i och i anslutning till
tätorten ASTAD. Den gröna streckade linjen illustrerar gränsen för tätorten där
platsmärke med ortens namn satts upp. Det betyder att mål belägna innanför gränsen
är att betrakta som lokala mål i tätort. Vägarna innanför den gröna gränsmarkeringen
är inte allmänna vägar förutom väg 75, väg 200 och väg 330. Dessa vägar - riksväg
och primära länsvägar - är allmänna vägar även inom tätorten.
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Inom tätorter ska vägvisning längs riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499
vara utförd med blå (eller grön) bottenfärg oavsett om de går igenom tätorten eller
startar i tätorten.
Inom mindre tätorter som inte har vägvisning till lokala mål i vitsvart färg ska
vägvisning inom tätorten till geografiska mål belägna utanför tätorten vara utförd med
blå (eller grön) bottenfärg.
Vissa av korsningarna i skissen har markerats med nummer. Hur färgsättningen av
vägvisningen i dessa korsningar ska göras visas för respektive korsning. Bilderna
avser inte att visa vilka typer av lokaliseringsmärken som ska eller bör användas utan
enbart färgsättningen av visningen till de olika målen.
S-MALM m.fl. ligger inom tätortsgränsen för ASTAD (grön punktstreckad linje i
figurerna).

Figur 13.65 Punkt 1
Korsning mellan två allmänna vägar med nummer över 499 och som ligger utanför
tätorten.
Riktning rakt fram visar orten ASTAD och ASTAD centrum. Observara att utanför
tätortsgränsen anges centrum med C. Mot vänster visas ESTAD med intermittent
vägnummer 200 samt DBY. ESTAD visas i denna korsning för att undvika att trafik
mot ESTAD kör in i tätorten.
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Figur 13.66 Punkt 2
Korsning med två gator i ASTAD.
Vid sista korsningspunkten i västlig riktning, innan vägen/gatan övergår till allmän
väg, ska bottenfärgen vara blå. Gäller trots att märket står på ”vit” väg/gata.

Figur 13.67 Punkt 3
Bottenfärgen är blå på märken inom tätort som visar längs riksväg. Märken som visar
in på ”vit” väg/gata har vit bottenfärg med ev allmänt mål på blå platta. Märken som
står på gator som ansluter till riksvägen har blå bottenfärg för riktningar som visar mål
längs riksvägen. Väg 200 visas intermittent fram till korsningen mellan väg 75 och
väg 200.
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Figur 13.68 Punkt 4
Samtliga tillfarter i korsningen är gator i tätort och bottenfärgen således vit. Även märken som
innehåller intermittent vägnummer eller geografiskt mål har vit botten med infälld blå platta.

Figur 13.69 Punkt 5
Vägvisning mot CENTRUM har vit bottenfärg trots att märket står vid allmän väg
eftersom det är sista korsningspunkten innan den allmänna vägen övergår i gata. Det
sker ingen vägvisning i västlig riktning då väg 330 inte har någon ortsangivelse
eftersom fjärrorten är ASTAD och man har valt att vägvisa väg 75 intermittent en
annan sträckning.
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Figur 13.70 Punkt 6
Väg 330 är länsväg i nummerserien 100-499 och vägvisas därför med blå bottenfärg även inom
tätorten.

Figur 13.71 Punkt 7
Målet, industriområdet LUGNET, vägvisas som lokalt mål i tätort även då märket,
som här, är placerat utanför tätortsgränsen.
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Figur 13.72 Punkt 8
Väg 200 är en primär länsväg som startar eller slutar inne i tätorten, vid korsningen
med riksväg 75. Bakgrundsfärgen på vägvisning längs väg 200 är därför blå även i
gatunätet inne i tätorten. Väg 200 har ASTAD som fjärrort men i korsning 8 har
platsmärket för ASTAD passerats och vägvisningen i östlig riktning blir därför väg 75
intermittent och CENTRUM.

13.1.10

Enskilda lokaliseringsmärken
F1 Orienteringstavla

Där siktförhållandena är dåliga i förhållande till högsta tillåten hastighet eller före
komplicerade korsningar utmed andra vägar är det ofta lämpligt att sätta upp en
orienteringstavla för att upplysa om korsningen. Före en T-korsning kan det också
vara lämpligt att sätta upp en orienteringstavla för att upplysa om att vägen inte
fortsätter rakt fram efter korsningen.
På orienteringstavla anges normalt de vägvisningsmål som finns för den svängande
trafiken i korsningen. För trafik rakt fram anges normalt endast fjärrorten och i
förekommande fall vägnummer. Om det bedöms lämpligt kan enbart vägnummer
anges för riktning rakt fram. För svängande riktningar anges fjärrorter och, om det inte
blir för många angivelser, knutpunkter och närorter.
Mål utöver de som finns på orienteringstavlan bör undvikas i korsningen.
I trånga miljöer eller på det mindre vägnätet där förberedande vägvisning behövs kan
F3 Tabellorienteringstavla användas i stället för F1 Orienteringstavla.
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Två på varandra följande korsningar visas endast i de fall avståndet mellan
korsningarna inte medger att två tavlor sätts upp, vanligen mindre än 200 m. I sådana
fall är det viktigt att vägvisningen i respektive korsning arrangeras så att missförstånd
minimeras.
För att undvika missförstånd kan det i vissa fall vara lämpligt att på tavlan indikera
korsning som ligger mellan tavlan och den korsning som tavlan avser även om det inte
finns vägvisningsmål för den första korsningen. Denna angivelse sker då med enbart
pilskaft utan pilhuvud.
F2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

I de varianter där ”förvarning” inte kan ges med märke F2 kan det i vissa fall vara
lämpligt att sätta upp märke C25 Förbud mot sväng i korsning, vänstersväng ca 300 m
före korsningen. Märke C25 ska då ha tilläggstavla T2 med avståndet till korsningen.
Detta bör framför allt övervägas på tvåfältsdel av 2+1 vägar och på platser med
begränsad sikt.
”Väntficka” (som görs på platser där vänstersvängsförbud behövs, men där inte
särskild väg för vänstersvängande trafik kan anordnas) ska inte vägvisas.
F3 Tabellorienteringstavla

Märke F3 används som alternativ till märke F1 Orienteringstavla på platser där
trafikmängderna är måttliga, särskilt den svängande trafiken. Märke F3 används också
på platser där det kan vara olämpligt att använda märke F1 exempelvis av siktskäl,
gestaltning eller brist på utrymme. Märke F1 är dock som regel ett bättre alternativ
eftersom märkesbilden ger bättre upplysning om korsningens utformning.
F4 Avfartsorienteringstavla
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På vägar som inte är motorväg eller motortrafikled kan det vara svårt att avgöra om ett
särskilt avsvängskörfält är att betrakta som avfart eller inte. Vid bedömningen av detta
kan det vara lämpligt att använda sig av de definitioner och utformningsråd som finns
i VGU avsnitt 10.4.5 Avfarter och avfartsramper på motorväg, om kilavfart och
parallellavfart. Är inte korsning/avfart utformad på det sättet ska den inte märkas ut
med märkena F4 och F7.
På märke F4 avfartsorienteringstavla får två på varandra följande avfarter anges om
avståndet mellan dem är kort.
Nedan ges exempel på användning av märke F4 vid olika utformningssituationer.
Normalt sätts F4 upp 1000 m och 500 m före inledningssträckans början.
Om förhållandena på platsen inte medger två upplysningar kan det räcka med en.
Denna bör då sättas upp 300-500 m före inledningssträckans början.

Figur 13.73 Normal markplacerad avfartsvägvisning på landsbygd.
Vid korta avstånd mellan trafikplatser kan avstånden minskas till L1=L2=300 m och
L3>100 m. Är L1+L2+L3 mindre än 700 m kan det räcka med att enbart ett märke F4
sätts upp. Minimiutformningen blir då L1=300 m och L3=100 m enligt figur nedan.

Figur 13.74 Minimistandard vid markplacerad avfartsvägvisning i trånga lägen
och liten trafik.
Vid korta avstånd mellan på- och avfarter och större trafikmängder bör märken F8
Körfältsvägvisare i stället användas.
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Anges två på varandra följande avfarter på samma märke bör avståndet mellan
avfarterna vara mindre än 500 m. I sådana fall måste särskild vikt läggas vid
utformning och placering av avfartsvisarna för att undvika missförstånd.

Figur 13.75 Exempel på utformning av märke F4 vid två på varandra följande
avfarter med kort avstånd emellan.
Har förberedande upplysning getts med märke F4 Avfartsorienteringstavla ska samma
mål anges på märke F7 Avfartsvisare. Detta gäller såväl allmänna vägvisningsmål som
inrättningar och anläggningar som angetts på märke F4.
F4 kan sättas upp som omställbart märke för att förbereda för omledning. Märket kan
placeras fristående mellan de ordinarie avfartsorienteringstavlorna, som normalt är
uppsatta 1000 m och 500 m före avfarten. På sträckor med stora trafikflöden kan
ytterligare en avfartsorienteringstavla för omledning behövas ca 300 m före avfarten.
Märkena kan också vara utförda som ”rullgardiner” monterade på ordinarie
avfartsorienteringstavlor. Samma avstånd som på de ordinarie tavlorna ska då anges
på de tillfälliga.

Figur 13.76 Exempel på avfartsorienteringstavla vid avfart för omledning

Figur 13.77 Exempel på alternativ avfartsorienteringstavla vid avfart för
omledning
F5 Vägvisare

Vägvisarens placering i korsning innebär ofta att den kan komma att utgöra ett
sikthinder. Vid uppsättningen måste detta särskilt beaktas.
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Det bör eftersträvas att vägvisare placeras till höger i färdriktningen. Om det är
lämpligare med hänsyn till sikt eller utrymme eller för att begränsa stolpantalet kan
vägvisarna som visar in på anslutningsvägen placeras på samma stolpe mitt emot
anslutningsvägen om huvudvägens bredd är 8,0 m eller mindre.
Vägvisare kan göras lika långa om skillnaden i textlängd är mindre än 0,5 m.
F6 Tabellvägvisare

Vägmärket kan användas i stället för F5 Vägvisare i korsningar där det är svårt att
placera vägvisare på grund av utrymmesbrist i korsningen, siktproblem eller problem
med mycket annan information i korsningen, som exempelvis trafiksignaler,
väjningspliktsmärken, förbudsmärken m.m. Genom att tabellvägvisaren kan placeras
upp till 50,0 m före korsningen kan en del av informationsmängden spridas ut från
korsningen.
I korsningar där någon riktning inte har något vägvisningsmål, vilket kan vara vanligt i
tätortskorsningar, behöver denna riktning inte visas på märket. Om detta kan leda till
osäkerhet hos trafikanterna kan ändå ett band med den aktuella riktningen tas med
utan att något vägvisningsmål anges.

Figur 13.78 Exempel på tätortskorsning där riktning till vänster inte har något
vägvisningsmål och där riktningen utelämnats på märket.
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Figur 13.79 Exempel på tätortskorsning där riktning till vänster inte har något
vägvisningsmål och men där riktningen ändå visas på märket.

I landsbygdskorsningar kan på motsvarande sätt riktning rakt fram utelämnas på
märke F6 om det bedöms att detta inte kommer att leda till missförstånd eller
osäkerhet.

Figur 13.80 Exempel på vanlig utmärkning av landsbygdskorsning med märke
F6.

Figur 13.81 Exempel på utmärkning av landsbygdskorsning med märke F6 där
riktning rakt fram inte anges på märket.

RÅD

372(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Figur 13.82 Exempel på tabellvägvisare med geografiska namn och
servicesymboler.
På tabellvägvisare bör helst inte fler än två vägvisningsmål, vägnummer och symboler
oräknat, anges för varje riktning. Om det inte går att undvika flera mål, och det totala
antalet mål på märket är fler än sex, bör en uppdelning (två märkesuppsättningar) ske.
I sådana fall delas märket så att alla mål i samma riktning visas på samma märke.

Figur 13.83 Exempel på uppdelad tabellvägvisare.

Figur 13.84 Exempel på uppdelad tabellvägvisare där flest mål visas åt
vänster. Kommentar: I detta fall görs undantag från den normala pilordningen
rakt fram, vänster och höger.
I cirkulationsplatser kan vägvisare som placeras på refug vara siktskymmande för
trafik på väg in i cirkulationsplatsen. Det är därför en fördel att sätta F6 vid frånfart
nära cirkulationsplatsen enligt figur nedan.
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Figur 13.85 Exempel på utmärkning med märke F6 i tillfart och frånfart från en
cirkulationsplats
F7 Avfartsvisare

Se märke F4.
Om avfartsvisare för omledning sätts fristående bör den placeras före den
ordinarie avfartsvisaren. Om den är utförd som ”rullgardin” får den monteras
på den ordinarie avfartsvisaren.

Figur 13.86 Exempel på avfartsvägvisare för omledning.
F8 Körfältsvägvisare

Märket används för ett eller flera körfält.
Vägmärkespaketen monteras på överliggaren så centriskt som möjligt i höjdled men
med jämn underkant.
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Normalt sätts tre körfältsvägvisare upp med 500 meters mellanrum. Märket närmast
korsningen placeras i höjd med avfartens spärrområdesnos. De två förberedande
upplysningarna placeras med 500 m mellan varje. Om förhållandena på platsen inte
medger två förberedande upplysningar kan det räcka med en. Denna bör då sättas upp
200-500 m före inledningssträckans början.
Placeringen av text, symboler och vägnummer är relativt fri varmed märkesytan kan
tillvaratas väl. Vissa regler bör dock följas, främst för att missförstånd kan uppstå om
symbol som hör till viss text placeras på samma rad som annan text.
Enfältig utformning:
Riktningspilen placeras i fråga om sväng i den del av märket som är "den motsatta mot
svängriktningen". I fråga om angivelse för körning rakt fram placeras normalt pilen till
vänster.

Figur 13.87 Grundformer för körfältsvägvisare, enfältig utformning

Figur 13.88 Varianter av körfältsvägvisare, enfältig utformning
Körfältsvägvisare vid kombinerat körfält bör utformas enligt figur nedan.
Kombination rakt fram + höger innebär vänsterplacering av rakt fram visande pil.
Kombination rakt fram + vänster innebär högerplacering av rakt fram visande pil.

Figur 13.89 Utformning av körfältsvägvisare vid kombinerat körfält vid enfältig
utformning
Avståndet mellan märken bör dock inte understiga 0,5 m.
Två- och trefältig utformning:
Dessa märkestyper bör endast användas i fråga om situationer där körfälten har
"samma värde". Här avses det förhållandet att det inte spelar någon roll om fordon förs
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i det ena eller andra (eller tredje körfältet). Härav följer att om två vägval följer tätt
efter varandra kan det vara direkt felaktigt att använda s.k. flerfältiga märken.
Riktningspilarna placeras i första hand över körfältens teoretiska centrumlinje.
Följande grundformer för körfältsvägvisare finns för tvåfältiga utformningar.

Figur 13.90 Grundformer för körfältsvägvisare, tvåfältig utformning
Varianter med kombinationspilar för körfältsvägvisare för tvåfältig utformning.

Figur 13.91 Varianter med kombinationspilar för körfältsvägvisare, tvåfältig
utformning
Varianter på körfältsvägvisare med olika textstorlekar (normalt endast vägnummer
eller symbol).

Figur 13.92 Varianter på körfältsvägvisare med olika textstorlekar
I första hand bör "den tvåfältiga delen" av märket centreras över körfältslinjen mellan
de två körfält som löper parallellt genom korsningen (motsv.).
Följande grundformer för körfältsvägvisare finns för trefältiga utformningar.
Riktningspilar placeras på sätt som gäller för tvåfältig utformning, dock att mittenpilen
i första hand placeras centriskt ovanför mittkörfältet. Samma vägnummer kan
lämpligen anges på båda sidor om mittenpilen.

Figur 13.93 Grundformer för körfältsvägvisare, trefältig utformning
Varianter med kombinationspilar för körfältsvägvisare för trefältig utformning.
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Figur 13.94 Varianter med kombinationspilar för körfältsvägvisare, trefältig
utformning
Varianter på körfältsvägvisare med olika textstorlekar (normalt endast vägnr eller
symbol). I första hand centreras den trefältiga delen av märket över det mittre
körfältets centrumlinje.

Figur 13.95 Varianter på körfältsvägvisare med olika textstorlekar
Missförstånd kan uppstå om symbol som hör till viss text placeras på samma rad som
annan text. I nedanstående exempel är serveringen belägen på Åstol, campingplatsen i
Skärhamn.

Figur 13.96 Exempel på kombination av text och symbol
F9 Samlingsmärke för vägvisning

På märke F9 Samlingsmärke för vägvisning anges mål som nås via ett gemensamt
vägval inom klammern. Under klammerns spets anges det gemensamma vägvalet.
Vid överväganden om märke F9 ska användas är det viktigt att först pröva
vägvisningen utifrån de normala kriterier som gäller för aktuell vägvisning. Om målet
uppfyller dessa kriterier och vägvisning beviljas kan sedan märke F9 användas om det
är lämpligt.
Många vägkorsningar och trafikplatser innehåller mycket information som
trafikanterna ska hinna uppfatta för att kunna fatta riktiga och trafiksäkra beslut.
Många gånger kan behov och önskemål om vägvisning inte tillmötesgås för att
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korsningen eller trafikplatsen redan är ”fylld” med vägvisning. På sådana platser kan
användning av F9 Samlingsmärke för vägvisning vara ett sätt att ändå kunna vägvisa
till mål som det annars inte finns utrymme för.
Många trafikanter kan ha svårigheter att förstå innebörden av märket. Då är det
särskilt viktigt att utformningen och användningen av märket är enhetligt och
konsekvent. Det får inte vara för mycket information på märket, och utmärkningen av
det gemensamma vägvalet måste vara tydlig för att det inte ska uppstå tveksamheter
och osäkerhet.
Mål som anges inom klammern kan förutom geografiska mål även vara inrättningar
och anläggningar (såväl vit/svarta som brun/vita).
Märke F9 kan användas på alla vägtyper. Det kan också användas på gator i tätorter
förutsatt att det finns utmärkning eller vägvisning som överensstämmer med
angivelserna på märke F9.
På märke F9 Samlingsmärke för vägvisning får gemensamt vägval anges med namn,
vägnummer eller trafikplatsnummer. Om märke F9 sätts upp på väg som inte har
numrerade trafikplatser anges det gemensamma vägvalet med enbart namn och/eller
vägnummer.

Figur 13.97 Exempel på utformning av märke F9 med vägnummer och
ortnamn som gemensamt vägval.
Antalet angivelser inom klammer måste begränsas för att märket ska vara läsbart och
lätt att uppfatta. Det bör inte förekomma flera än fyra mål. Om det finns behov av att
ange flera än fyra mål kan ytterligare ett märke F9 sättas upp. I sådana fall bör
avståndet mellan de båda märkena vara ca 50,0 m inom tättbebyggt område och ca
200 m utom tättbebyggt område.
Märkets grundfärg bestäms även på detta märke av vilken vägtyp märket sätts upp
utmed. Färg på angivelser inom klammern ska överensstämma med färg på
efterföljande vägvisning till de angivna målen. Nedan följer ett urval av exempel på
märken med infogade plattor i olika färger.
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Figur 13.98 Märke uppsatt på motorväg eller motortrafikled. Mål inom klammer
vägvisas från allmän väg som inte är motorväg eller motortrafikled.

Figur 13.99 Märke uppsatt på allmän väg som inte är motorväg eller
motortrafikled. Mål inom klammer är turistiskt intressant mål som nås via
allmän väg som inte är motorväg eller motortrafikled.

Figur 13.100 Märke uppsatt på allmän väg som inte är motorväg eller
motortrafikled. Mål inom klammer nås via motorväg eller motortrafikled men
först efter allmän väg som inte är motorväg eller motortrafikled.

Figur 13.101 Märke uppsatt på allmän väg som inte är motorväg eller
motortrafikled. Mål inom klammer är lokalt mål, inrättning eller
serviceanläggning som vägvisas från väg som inte är motorväg eller
motortrafikled.
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Figur 13.102 Märke uppsatt på motorväg eller motortrafikled. Mål inom
klammer är lokalt mål, inrättning eller serviceanläggning som vägvisas från
allmän väg som inte är motorväg eller motortrafikled.

Figur 13.103 Märke uppsatt på allmän väg som inte är motorväg eller
motortrafikled. Mål inom klammer är serviceanläggningar som ligger längs
enskild väg till Fiskekroken.
Då märket sätts upp på vägar med numrerade trafikplatser kan märke F27
Trafikplatsnummer med aktuellt trafikplatsnummer användas under klammern för att
ange det gemensamma vägvalet. Om trafikplatsnumret anges ska inte någon
geografisk angivelse finnas med. Däremot måste vägvisningen återfinnas direkt vid
avfartens slut.

Figur 13.104 Exempel på utformning av märke F9 med trafikplatsnummer som
gemensamt vägval.
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Om märke F9 innehåller enbart servicesymboler innanför klammern, infogas
servicemärken på egna vita plattor och inte på en gemensam vit platta.

Figur 13.105 Exempel på utformning av märke F9 med servicesymboler inom
klammern samt trafikplatsnummer som gemensamt vägval.
Märket bör inom tättbebyggt område sättas upp minst 50,0 meter före
lokaliseringsmärke som anger det gemensamma vägvalet. Utom tättbebyggt område
bör märket sättas upp minst 200 meter före lokaliseringsmärke som anger det gemensamma vägvalet.
Nedanstående figurer illustrerar placering och användning av märke F9 i olika
situationer.

Figur 13.106 Exempel på användning av märke F9 för att vägvisa till orter
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Figur 13.107 Exempel på användning av märke F9 för att vägvisa till turistmål,
serviceanläggning och plats som visas med vägvisare för enskild väg.

Figur 13.108 Normal placering av märke F9 samlingsmärke för vägvisning
utom tättbebyggt område på väg som inte är motorväg eller motortrafikled.
På motorväg, motortrafikled eller annan väg med avfarter där två märken F4
Avfartsorienteringstavla satts upp, sätts märke F9 normalt ca 200 m före det andra
märket F4. Om mål inom klammern bedöms särskilt viktiga eller alstrar stor trafik bör
märket även sättas ca 200 m före första avfartsorienteringstavlan. Om placeringen av
märke F9 kommer i konflikt med uppsatta märken med trafikplatsnamn kan avstånden
justeras så att märke F9 sätts ca 100 m före trafikplatsnamnet.
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Figur 13.109 Normal placering av märke F9 Samlingsmärke för vägvisning på
motorväg eller motortrafikled.

Figur 13.110 Placering av märken F9 Samlingsmärke för vägvisning på
motorväg eller motortrafikled där mål inom klammern bedöms särskilt viktiga
eller alstrar stor trafik.
F10 Platsmärke

Platsmärke används för att kvittera geografisk vägvisning Platsmärke kan också
användas för att förbättra möjligheterna att lokalisera sig längs en väg. Detta kan vara
särskilt aktuellt i glesbygdsområden där avståndet mellan orter kan vara stort.
Platsmärket kan också användas för att märka ut läns- och kommungränser.
Platsmärken med kommun- och länsgräns sätts normalt upp på vägar med vägnummer
mindre än 500.
Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket. Respektive myndighet bör
tillfrågas och själva få avgöra om vapnet ska finnas på märket. Vapnet ska vara
registrerat hos riksheraldikern.

Figur 13.111 Exempel på F10 Platsmärke med infogat stadsvapen
I de områden där minoritetsspråk talas aktivt och det finns ett dokumenterat namn på
platsen enligt god ortnamnssed kan namnet även märkas ut på minoritetsspråket på
platsmärket.
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Figur 13.112 Exempel på utmärkning på minoritetsspråk
Beträffande utmärkning av lokala mål som det vägvisas till behöver inte platsmärke
sättas upp för att märka ut en orts centrum. Vid utmärkning av lokalt mål med
platsmärke bör följande iakttas. Lokalt mål är vägvisningsmål beläget i tätort innanför
de platsmärken som anger tätortens namn. Lokalt mål kan vara en stadsdel, ett
industriområde, handelsområde eller annan plats av betydelse för orienteringen.
Symbolen för märke G5 Industriområde respektive G10 Handelsområde kan i
förekommande fall visas före namnet på området. Sammanfaller gränsen för lokalt
mål med tätortsgränsen kan det lokala målet infogas i platsmärket för tätorten.

Figur 13.113 Exempel på lokalt mål som infogats i platsmärke.
Platsmärket kan användas för att ange namn på trafikplatser. Märket innehåller då
ordet ”TRAFIKPLATS” och namnet på trafikplatsen. Namnet på trafikplatsen anges
med den textstorlek som gäller för den vägtyp och plats där märket är uppsatt och
ordet TRAFIKPLATS i en textstorlek mindre. Alternativt kan trafikplatsen benämnas
XXMOTET. I det fallet ska inte ordet TRAFIKPLATS användas.
Märket placeras normalt mellan första och andra märke F4 Avfartsorienteringstavla.
Om första märke F4 Avfartsorienteringstavla utelämnats, placeras platsmärket med
trafikplatsnamnet mellan märke F4 Avfartsorienteringstavla och F7 Avfartsvisare
enligt placering 2 i figuren nedan.
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Figur 13.114 Exempel på placering av platsmärke med trafikplatsnamn.
Platsmärke kan användas för att märka ut namnsatta cirkulationsplatser. Särskilt i
tätorter kan namnsatta cirkulationsplatser vara till hjälp vid orienteringen. Namnsatta
cirkulationsplatser kan märkas ut med platsmärke även utanför tätorter.
Vanligtvis är cirkulationsplatser benämnda med namn och tillägget ”RONDELLEN”
exempelvis ÅBYRONDELLEN. På platsmärket ska normalt tillägget
…RONDELLEN användas för undvika att angivelsen på märket blandas ihop med
annat platsnamn. Om namnet på en cirkulationsplats är detsamma som namnet på
platsen, exempelvis NORRPLAN behöver inte tillägget ”rondellen” anges.
Placeringen av märket måste avgöras från plats till plats. Märket bör dock alltid
placeras åtskilt från eventuell vägvisning i cirkulationsplatsen. Om en
minicirkulationsplats märks ut kan märket antingen sättas upp på höger sida av tillfart
eller, om det finns plats, på rondellen. Vid större cirkulationsplatser, som oftast har
vägvisning, kan märket sättas i rondellen. Det riktas då mot den inkommande trafiken.
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Figur 13.115 Platsmärken kan vid utmärkning av cirkulationsplats placeras ca
25 meter före cirkulationen enligt alt.1. Vid utrymmesbrist kan märket placeras
i rondellen som i alt.2
Vilken placering som än väljs är det viktigt att kontrollera att platsmärket inte blir
siktskymmande för trafik i, på väg in mot eller ut ur cirkulationsplatsen. Placeringen
kan ha betydelse för oskyddade trafikanter också.
F11 Vägnamn

Märke F11 anger namn på en viss väg eller led. Detta betyder att märket kan användas
på en namnsatt väg men också på en namnsatt led som kan bestå av vägar med olika
nummer och även gator.
Märke F11 sätts normalt upp efter korsningar som bekräftelse på den namnsatta
vägens fortsättning. Om det kan råda tveksamhet om den namnsatta vägens riktning i
korsning kan märket i undantagsfall sättas före korsningen med tilläggstavla T12.
Man ska vara observant på att användningen av märke F11 kan komma att utöka
informationsmängden på ett negativt sätt i vissa korsningar.
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F12 Vattendrag

Märke F12 placeras där det är lämpligast med hänsyn till läsbarhet och orienterbarhet.
Om märket anger vattendrag som korsas av en bro som är kortare än ca 50,0 m kan det
placeras vid ena änden av bron. Märket kan då vara dubbelsidigt. Vid broar med längd
överstigande ca 50,0 m sätts märket upp vid brons början från vardera hållet.
Märke F12 Vattendrag kan sättas upp för att informera om namn på vattendrag intill
vägen eller som vägen korsar. Vattendrag som utmärks med märket bör vara väl
synligt för trafikanterna vilket innebär att korsande vattendrag bör vara så brett att
man hinner uppfatta att man korsar det. Sjöar som märks ut bör också vara så stora att
man uppfattar dem som sjöar.
F13 Avståndstavla

Utanför tättbebyggt område sätts märke F13 upp 200–400 m efter korsning. Om det är
flera korsningar nära varandra sätts märket upp efter sista korsningen.

Figur 13.116 Placering av märke F13 avståndstavla efter korsning.
På motorväg och andra vägar med accelerationsfält sätts märke F13 upp cirka 1000
meter efter slutet av accelerationssträckan.
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Figur 13.117 Placering av märke F13 avståndstavla efter accelerationsfält
Vägnummer kan infogas i avståndstavla. Detta bör göras om vägar med olika nummer
leder till de orter som finns upptagna på avståndstavlan.

Figur 13.118 Avståndstavla med vägnummer
Om två avståndstavlor sätts upp på grund av ett stort antal angivelser bör fördelningen
av vägvisningsmål ske i vägnummerordning och märket med de lägsta numren komma
först i körriktningen. Europavägnummer sätts alltid först oavsett vägnummer.
Avståndet mellan märkena bör inte vara större än att de samtidigt kan ses men
tillräckligt stort för att tavlorna kan läsas utan att störas av varandra. Ett lämpligt
avstånd utanför tätorter kan vara mellan 100 och 200 m.
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Figur 13.119 Exempel på uppdelning på två avståndstavlor.
F14 Vägnummer

Efter fjärrortens platsmärke behöver inte vägvisningen innehålla vägnummermärke.
Vägvisning kan istället ske till exempelvis CENTRUM.
Vägnummer bör endast infogas i F5 Vägvisare när speciella omständigheter kräver
detta. I de fallen anges inte avstånd.
Efter korsning med allmän väg bör ett märke med enbart vägnummer sättas upp som
kvitto på vilken väg det är om det inte är infogat i avståndstavlan.
Märkena kan kompletteras med väderstreck där detta bedöms lämpligt. Detta kan vara
fallet i en tätort där utrymmet i lokaliseringsmärkena är begränsat samtidigt som det
finns anledning att skilja de olika riktningarna för en viss väg åt.
F15 Omledning

Märke F15 bör inte sättas upp tillsammans med annan permanent vägvisning.
På märke F15 bör respektive riktning anges på märket genom att lägga till bokstav för
väderstreck.
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Märket placeras 100-400 meter före korsning med tilläggstavla T12 Riktning.
Alternativt vid god sikt kan märket placeras 50-100 meter efter korsning.

Figur 13.120 Exempel på permanent uppsatta märken F15 Omledningsväg
med väderstreck och riktningsangivelse
F16-F20

Symboler för fordonsslag och vägnummer kan vara infogade i märket.
I figurerna nedan visas några variationer på märkets utformning.
F16 Ökning av antal körfält

Figur 13.121 Tillkommande körfält till vänster. Mötande trafik är avskild med
mittremsa, räcke eller annan fysisk anordning

Figur 13.122 Tillkommande körfält till höger. Mötande trafik är avskild med
mittremsa, räcke eller annan fysisk anordning.
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Figur 13.123 Tillkommande körfält till vänster. Mötande trafik är inte avskild
med mittremsa, räcke eller annan fysisk anordning.

Figur 13.124 Tillkommande körfält till vänster där trafik med tung lastbil är
förbjuden. Mötande trafik är avskild med mittremsa, räcke eller annan fysisk
anordning.
Förbudet mot trafik med tung lastbil kräver att lokal trafikföreskrift utfärdats och
märke C7 Förbud mot trafik med tung lastbil sätts upp där förbudet börjar. Märke C7
ska ha tilläggstavla T22 med text ”Gäller vänster körfält”.

Figur 13.125 Tillkommande körfält till höger där trafik med tung lastbil
rekommenderas. Mötande trafik är inte avskild med mittremsa, räcke eller
annan fysisk anordning.
Utmärkningen innebär inte att det är förbjudet för trafik med tung lastbil att använda
det vänstra körfältet. Det behövs inte någon lokal trafikföreskrift för att sätta upp
märket.
En viss försiktighet bör iakttas då det gäller att ge förberedande upplysning om ökning
av antalet körfält. Om tilläggstavlan av någon anledning inte syns tydligt kan
utmärkningen uppfattas som att antalet körfält ökar där den förberedande
upplysningen är placerad. Detta skulle kunna leda till riskabla manövrar, särskilt om
mötande trafik förekommer.
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F17 Minskning av antalet körfält:

Figur 13.126 Vänster körfält upphör. Mötande trafik är avskild med mittremsa,
räcke eller annan fysisk anordning.

Figur 13.127 Det yttersta vänstra körfältet upphör. Mötande trafik är avskild
med mittremsa, räcke eller annan fysisk anordning.

Figur 13.128 Vänster körfält upphör. Mötande trafik är inte avskild med
mittremsa, räcke eller annan fysisk anordning.

Figur 13.129 Förberedande upplysning om att vänster körfält upphör. Mötande
trafik är avskild med mittremsa, räcke eller annan fysisk anordning.
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Exempel på utmärkning:

Figur 13.130 Exempel på utmärkning av slutet på omkörningsfält på väg som
inte är mötesseparerad.
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F18 Körfältsindelning på sträcka:

Figur 13.131 Två körfält i färdriktningen. Ett mötande körfält som inte är avskilt
med mittremsa, räcke eller annan fysisk anordning.

Figur 13.132 Upprepning på sträcka med ett mötande körfält som inte är
avskilt med mittremsa, räcke eller annan fysisk anordning. Tilläggstavla T1
Vägsträckas längd ska användas.

Figur 13.133 Förberedande upplysning om att körfälten åtskiljs med fysisk
avgränsning. Märket ska alltid sättas minst 200 m före avgränsningen och ha
tilläggstavla med avstånd.
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Figur 13.134 Utmärkning av exempelvis en bro där bredden på de vänstra
körfälten inte medger större fordonsbredd än 2,2 m, varför trafik med buss,
lastbil och husvagn hänvisas till höger körfält.

Figur 13.135 Utmärkning av väg där motriktad trafik förekommer enbart i form
av cykeltrafik som inte är avskild med fysisk anordning.
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F19 Väganslutning med accelerationsfält

Märkena i Figur 13.136 och Figur 13.137 behövs normalt endast i de fall då
siktförhållandena är dåliga så att anslutningen kan vara svår att upptäcka i tid.
Märkena kan sättas på huvudvägen eller den anslutande vägen oberoende av varandra.
Om vägen ansluter från vänster ska märket sättas upp både på huvudvägen och på den
anslutande vägen.

Figur 13.136 Upplysning på huvudvägen om anslutande väg med
accelerationsfält på höger sida.

Figur 13.137 Upplysning på anslutande väg om att den ansluter till
huvudvägens högra körfält.

Figur 13.138 Upplysning på huvudvägen om anslutande väg med
accelerationsfält på vänster sida.
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Figur 13.139 Upplysning på anslutande väg om att den ansluter till
huvudvägens vänstra körfält.
Märke i Figur 13.140 ska alltid sättas upp då väg ansluter från vänster.

Figur 13.140 Förberedande upplysning på huvudvägen om anslutande väg
med accelerationsfält på vänster sida.
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Exempel på utmärkning:

Figur 13.141 Exempel på utmärkning av väganslutning från vänster.
F20 väganslutning med separat körfält

Märkena i Figur 13.142 och Figur 13.143 behövs normalt endast i de fall då
siktförhållandena är dåliga så att anslutningen kan vara svår att upptäcka i tid.
Observera att om märket i Figur 13.142 satts upp på huvudvägen ska märket i Figur
13.143 sättas upp på den anslutande vägen.

Figur 13.142 Upplysning på huvudvägen om anslutande väg som fortsätter i
eget körfält på höger sida.
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Figur 13.143 Upplysning på anslutande väg att den fortsätter i eget körfält på
höger sida om huvudvägen.

F21 Körfältsindelning före korsning

Figur 13.144 Exempel på utmärkning med märke F6 Tabellvägvisare och
märke F21 Körfältsindelning före korsning med separat körfält för högersväng.
Notera den inbördes ordningen mellan märkena F6 och F21

F22 Riksmärke

Det är lämpligt att väghållningsmyndigheterna på respektive sida av gränsen kommer
överens om vem som bekostar och sätter upp märket på ”sin” sida om gränsen.
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Då det inte är rimligt att begära att norska myndigheter beslutar om uppsättning av
riksmärke för EU-land, bör märket sättas upp på den svenska sidan av gränsen av
respektive svenska väghållningsmyndigheter som också bekostar märket och
uppsättningen.

Figur 13.145 Exempel på utmärkning av gräns mellan Sverige och Norge.

Figur 13.146 Exempel på utmärkning av gräns mellan Sverige och Finland.
Informationstavla vid riksgräns:

Formellt är informationstavlan inte ett vägmärke utan en reklamanordning.
För information om vissa av de trafikregler som gäller i Sverige kan informationstavla
sättas upp efter passage av gräns mot Sverige. Tavlan kan också sättas upp vid
färjelägen där internationell trafik kommer till Sverige.
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Figur 13.147 Informationstavla vid riksgräns
F27 Trafikplatsnummer

En trafikplats kan märkas ut med F27 Trafikplatsnummer och/eller F10 Platsmärke
med trafikplatsnamn.

Figur 13.148 Exempel på hur F27 Trafikplatsnummer infogas i andra
lokaliseringsmärken
F30 Lokal slinga

En lokal slinga kan användas i en tätort för att minska behovet av vägvisning. Om
vägvisningen utgår från slingan kan trafikanten hänvisas till att följa slingan och få
vägvisningen till lokala mål därifrån.
Slingan kan vara en ringlinje eller en öppen slinga.
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Figur
Figur 13.149 Exempel på lokal slinga

13.1.11

Cykelvägvisning

13.1.11.1

Enskilda märken
All cykelvägvisning har blå grundfärg enligt Vägmärkesförordningen, men kan utefter
en cykelled kan utformas med ledens färg.
På snabba cykelstråk föreslås vägvisningen ha färgen lila.
F34 Vägvisare

Märket kan innehålla två mål på samma vägmärke.

Märket behövs ofta där motorfordonstrafiken leds via motorväg eller motortrafikled.
F36 Platsmärke
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F38 Cykelled

Cykelledsmärket används på särskild anordnad cykelled.
Märket får utföras i andra färger.

13.1.11.2

Turist- och rekreationscykling
En turistcykelled vägvisas i första hand med F38 Cykelled. En nationell eller regional
cykelled har ett nummer som anges på märket. En lokal cykelled har enbart ett namn.

Figur
13.150
Exempel på
nationell
turistcykelled

Figur
13.151
Exempel på
regional
turistcykelled

Figur
13.152
Exempel på
lokal
turistcykelled

Figur 13.153 Exempel på turistcykelled med två mål

F34 Vägvisare kan användas i några utvalda korsningar där allmän cykelvägvisning
till orter saknas eller där trafiksituationen är svårförståelig. Då är textstorleken stor för
ledens namn och normal för målen.

13.1.12

Utmärkning av omledning
Utmärkning av omledning ska ske enligt VMF och TSFS.
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13.1.12.1

Exempel på utmärkning av omledning

13.1.12.1.1

Landsbygd

Figur 13.154 Exempel på omledningsväg på landsbygd med permanent
uppsatta märken.
I figuren redovisas inte den ordinarie vägvisningen förutom tillvägvisningen till väg
E20 med intermittenta vägnummer. Inringade märken kan vara uppsatta och visas
permanent, övriga märken ska endast vara uppsatta eller visas när omledning utförs.
Om omledningen gäller längre sträcka än mellan två trafikplatser bör detta framgå
genom att märken F15 och eventuella märken F14 med intermittent bård täcks över på
berörda platser.
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13.1.12.1.2

Allmänna vägar genom tätort
Omledningsriktning mot öster

N

Figur 13.155 Exempel på plan för omledning i tätort, östlig riktning. De märken
som visas är de som kan användas, inte i den ordning de ska sättas upp.
Omledningsriktning mot väster

N

Figur 13.156 Exempel på plan för omledning i tätort, västlig riktning. De
märken som visas är de som kan användas, inte i den ordning de ska sättas
upp

13.1.13

Vägvisning till allmänna inrättningar samt
serviceanläggningar

13.1.13.1

Exempel på vägvisning till allmänna inrättningar och
serviceanläggningar
Nedan ges några exempel på utformningen av märke H23:
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Figur 13.157
Förberedande
upplysning om
informationsställe och
servering. Märket är
uppsatt på väg som inte
är motorväg eller
motortrafikled.

Figur 13.158
Alternativ på
förberedande upplysning
om parkeringsplats som
inte uppfyller kriterierna
för rastplats.
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Restaurang

Hotell

Exempel på miljöer där H23 kan användas:

Figur 13.159 Utmärkning av två på varandra följande rastplatser längs annan
väg än motorväg, motortrafikled.
Utmärkning enligt figuren ovan kan motiveras av att den längst bort belägna
rastplatsen innehåller flera serviceanläggningar.

Drivmedel

Restaurang

Figur 13.160 Förberedande upplysning om rastplats där det har bedömts
värdefullt att ge tidig information om en kommande rastplats för att undvika att
de sämre utrustade parkeringsfickorna används som rastställe.
I exemplet ovan ges den förberedande upplysningen på långt avstånd.
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Figur 13.161 Utmärkning av vägnära serviceanläggning som inte är belägen
vid den väg där märke H23 satts upp.

Figur 13.162 Utmärkning av serviceanläggningar med företagsemblem och
där anläggningarna efter avfarten är belägna åt olika håll på sekundärvägen.

13.1.14

Andra anordningar
Riktlinjer för användning av markeringsskärmar i kurva:
·

X1 med en gul pil används vid ”mjuka” radier

·

X1 med två gula pilar används vid mindre radier

·

X1 med fyra gula pilar används vid skarpa kurvor
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Figur 13.163 Exempel på vinkelrätt placering av enkla markeringspilar i en
kurva och placering så att fordonsförare i motsatt färdriktning inte vilseleds.
X10 Stolpmarkeringsanordning

Figur 13.164 Exempel på utmärkning
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13.1.15

Utmärkning av korsningar

13.1.15.1

Allmänt
Omfattningen av utmärkning i väg- och gatukorsningar är relaterad till korsningstyp,
dimensionerande hastighet, trafikmängder m.m. Generellt kan sägas att ju mera
komplicerad en korsning är desto mera vägmärken behövs för att informera och leda
trafikanterna genom korsningen. En svårighet är att bedöma hur mycket information
som kan ges utan att överskrida trafikanternas möjlighet att tillgodogöra sig
informationen.
Så långt som möjligt bör vägmärkena spridas för att undvika koncentrationer i själva
korsningen där trafikanternas uppmärksamhet behöver vara riktad mot andra
trafikanter.
Användning av orienteringstavlor och tabellorienteringstavlor är ett sätt att ge
information om vägval före korsningen, vilket för trafikanten kan innebära att
vägvisningen i anslutning till korsningen blir mera en bekräftelse av beslutet om
vägval.
Vissa märken måste vara placerade nära korsningar av formella skäl, t.ex. stopp- eller
väjningsplikt, stannande- och parkeringsförbud, trafikdelare m.m.
Om man behöver öka synbarheten på någon stolpe i en korsning genom en
stolpmarkeringsanordning bör samtliga stolpar förses med stolpmarkeringsanordning.

13.1.15.2

Exempel på utmärkning av korsningar
Figur 13.165 - Figur 13.174 visar exempel på användning av vägmärken i några olika
korsningstyper. Exemplen ska betraktas som typexempel som kan användas i
normalfall. Beroende på förhållanden på platsen kan utmärkningen behöva utökas
eller minskas.
I några fall visas även vägmarkeringar eller antydan till sådana men detta är då enbart
för att visa koppling mellan vägmärken och markering, exempelvis vägmärke och
vägmarkering för väjningsplikt.
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Figur 13.165 Exempel på placering av vägvisare vid uppsättning i 3vägskorsning.
Om det är lämpligare med hänsyn till sikt eller utrymme eller för att begränsa
stolpantalet kan vägvisarna som visar in på anslutningsvägen placeras på samma
stolpe mitt emot anslutningsvägen om huvudvägens bredd är 8,0 m eller mindre.
Vägvisare placeras mitt för anslutande väg.
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50-100 m

200 m - 400 m

300-400 m

Dokument ID

Figur 13.166 Exempel på utmärkning av korsningstyp A med VR60 till VR100
samt måttlig till stor trafik
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Figur 13.167 Exempel på utmärkning av korsningstyp C med VR60 till VR100
samt måttlig till stor svängande trafik
I stället för tabellvägvisaren vid körfältet för vänstersvängande trafik kan
portalvägvisning vara lämplig om andelen vänstersvängande trafik är stor och
vänstersvängsfältet är tillräckligt långt.
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Figur 13.168 Exempel på placering av vägvisare vid uppsättning i
fyrvägskorsning.

högst 50 m

Figur 13.169 Exempel på utmärkning av korsningstyp A ≤60 km/h samt liten till
måttlig trafik eller där det inte är lämpligt med F5 Vägvisare.
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Alternativt

Figur 13.170 Exempel på utmärkning av korsningstyp C med VR60 till VR100
samt stor svängande trafik
Körfältsvägvisare (portalvägvisning) kan behövas vid stor andel svängande trafik eller
om sikten mot markplacerade vägmärken är begränsad.
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Figur 13.171 Exempel på utmärkning av förskjuten korsning
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Figur 13.172 Exempel på utmärkning av liten cirkulationsplats
I huvudsak anordnas dessa korsningar inom tättbebyggt område där vägvisning inte
behövs. Om vägvisning ändå anses behövas är det lämpligt att placera tabellvägvisare
10,0–50,0 m före korsningen.
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Figur 13.173 Exempel på utmärkning av korsningstyp D – cirkulationsplats
Exemplet visar placering av tabellvägvisare med enbart riktning rakt fram på höger
sida av frånfarterna (inringade). Placeringen av F6 beror på siktförhållanden och
synbarhet. Man kan i stället för de inringade tabellvägvisarna sätta upp F5 Vägvisare
på refugerna. Då är risken större att de är siktskymmande och då är det ännu viktigare
att bestämma den exakta höjden och placeringen på plats.
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Högst 50 m

Högst 50 m

25-100 m

Figur 13.174 Exempel på utmärkning av korsningstyp A inom tätort
Exemplet visar vägvisning till numrerad väg inifrån tätort. Om olika gator/vägar bör
användas för trafik till den numrerade vägen kan väderstreck anges tillsammans med
vägnumret.

13.1.16

Utmärkning av trafikplatser
Portalmonterad vägvisning är mera högklassig än markmonterad och används där vägoch trafikförhållandena så kräver. Därför kan vägvisningen i en tillfart gå från
markmonterad till portalmonterad i syfte att förtydliga vägvisningen ju närmare
vägvalspunkten man kommer.
Vid landsbygdsförhållanden bör i normalfallet markplacerad vägvisning väljas. Vid
inledningssträckans början (där primärvägens kantlinje övergår i körfältslinje) placeras
märke F7 Avfartsvisare. Avfartsvisaren bör föregås av två märke F4
Avfartsorienteringstavla med avstånd L1=L2=500 m.
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Figur 13.175 Normal markbunden avfartsvägvisning på landsbygd
Vid korta avstånd mellan trafikplatser kan avstånden minskas till L1=L2=300 m och
L3>100 m. Är L1+L2+L3 mindre än 700 m kan den första förvarningen utelämnas.
Minimiutformningen blir då L1=300 m och L3=100 m.

Figur 13.176 Minimistandard vid markmonterad avfartsvägvisning i trånga
lägen och liten trafik
Vid korta avstånd, särskilt vid extra körfält mellan påfart och avfart (ofta kallat
additionskörfält), rekommenderas körfältsvägvisning i portaler, se figur nedan. Den
sista körfältsvägvisaren bör placeras i höjd med avfartens spärrområdesnos. Avståndet
L1 till den förberedande avfartsvägvisningen bör vara minst 300 m. Avståndet L3 från
den förberedande avfartsvägvisaren till slutpunkten på påfartens observationssträcka
bör vara minst 100 m. Vid ännu kortare avstånd bör förberedande vägvisning göras
separat på ramp och huvudväg.
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Figur 13.177 Minimistandard vid portalmonterad avfartsvägvisning i trånga
lägen

13.1.16.1

Sekundärvägsanslutningar till trafikplatser
Vid en avfartsväg från motorväg eller motsvarande är grundkravet utmärkning med
märke C1 på höger sida.
Det är dock lämpligt att förstärka med ett märke på vänster sida. Vid särskilt
svåröverskådliga korsningar kan förstärkningsutmärkning genom dubblering av
uppsättningen göras. Avståndet mellan uppsättningarna kan vara 30-50 meter.
Förstärkning kan också göras genom vägmarkering M19 Körfältspilar på körbanan.

Figur 13.178 Exempel på utmärkning med märke C1 vid en avfartsväg från
motorväg eller motsvarande.
Figur 13.179 till figur Figur 13.182 visar exempel på hur sekundärvägar kan utmärkas.
Exemplen visar också hur färgdifferentieringen bör tillämpas och hur symbolen för
motorväg används vid olika korsningspunkter.
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Exemplen visar normalt endast ena tillfartsriktningen komplett. De andra riktningarna
utmärks på motsvarande sätt.

Figur 13.179 Exempel på utmärkning av sekundärvägstillfarter till trafikplats av
rutertyp
Tabellorienteringstavla kan inte användas som alternativ till orienteringstavla vid
förskjuten korsning. Det är inte heller lämpligt här eftersom det för riktning rakt fram
endast får visa pil och ev. vägnummer.

RÅD

422(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Figur 13.180 Exempel på utmärkning av sekundärvägstillfarter till trafikplats av
klöverbladstyp. Observera att endast halva trafikplatsen visas
Symbolen för motorväg på vägvisare används endast i sista vägvalspunkten
(påfartsvägen).
Märket för påbjuden körriktning används om det bedöms finnas risk för felkörning
mot trafikriktningen.
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Figur 13.181 Exempel på utmärkning av sekundärvägstillfarter till trafikplats av
halv klöverbladstyp
Symbolen för motorväg på vägvisare används endast i sista vägvalspunkten
(påfartsvägen).
Utformningen med av- och påfartsvägar placerade intill varandra kan innebära risk för
felkörning, dvs. att någon av misstag kör in på avfartsvägen och kommer i fel riktning
på rampen och även på huvudvägen. Det är därför viktigt att göra utmärkningen så
tydlig som möjligt för att förhindra sådana felkörningar. Märke C1 Förbud mot infart
med fordon kan exempelvis sättas på båda sidor om avfartsvägen vid anslutningen till
sekundärvägen för att skapa ”portkaraktär”. Som ytterligare åtgärd kan M19
Körfältspilar som visar tillåten färdriktning markeras på avfartsvägen.
Figur 13.182 visar exempel på hur droppe kan utmärkas.

RÅD

424(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Figur 13.182 Exempel på utmärkning av droppe vid rampanslutning till
sekundärväg. Observera att det är exempel på vilka vägmärken som bör
användas och att bilden inte visar andra märken som exempelvis
förbudsmärken, anvisningsmärken, m.fl.
För att minska risken för att trafikanter som kommer från avfartsvägen ska svänga åt
vänster i droppen bör märke D1-1 Påbjuden körriktning Höger sättas upp.
Droppen ska inte märkas ut som cirkulationsplats eftersom ”rundkörning” inte kan
göras. Däremot ska tillfarterna regleras med väjningsplikt eller – i undantagsfall –
stopplikt.

13.1.16.2

Hastighetsbegränsning i av- och påfartsvägar
Figur 13.183 och Figur 13.184 visar lämpliga placeringar av märken för
hastighetsbegränsning av ramper. Observera att placeringen av vägmärket styrs av
föreskrifter.
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Figur 13.183 Exempel på normala hastighetsbegränsningar vid påfarts- och
avfartsvägar med överblickbar geometri utan tvångspunkter. (Observera att
bilden inte visar andra märken som exempelvis stopp- eller väjningsplikt,
påbudsmärken, märken för vägvisning, m.m.)

Figur 13.184 Exempel på hastighetsbegränsningar vid droppe. (Observera att
bilden inte visar andra märken som exempelvis stopp- eller väjningsplikt,
påbudsmärken, märken för vägvisning, m.m.)
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13.1.16.3

Portal- respektive markbaserad vägvisning
Figurerna nedan visar vilka alternativ som finns för portal- eller markbaserad
vägvisning i olika typer av trafikplatser.
Observera att figurerna är schematiska. Måttkedjan börjar vid heldragen linje. Detaljer
finns beskrivna vid respektive märke i Krav 2020:029 VGU avsnitt 13.1.10 Enskilda
lokaliseringsmärken.

Figur 13.185 Två körfält i färdriktningen med enfältig avfart
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Fem alternativ finns:
Tabell 13.3 Möjliga kombinationer av mark- och portalbaserad vägvisning
Alt. Förberedande
Förberedande
Avfartsvägavfartsvägvisning avfartsvägvisning visning
1

mark

mark

mark

2

mark

mark

portal

3

mark

portal

portal

4

slopad

portal

portal

5

portal

portal

portal

Portalalternativen 2-5 bör användas:
·

då synbarheten behöver förstärkas

·

vid stora trafikmängder

·

vid korta trafikplatsavstånd
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Figur 13.186 Två körfält i färdriktningen som delar sig i ett körfält för
vardera riktningen
Två alternativ finns, se Tabell 13.5.
Tabell 13.4 Möjliga kombinationer vid avgående körfält
Alt.

Förberedande
avfartsvägvisning

Förberedande
avfartsvägvisning

Avfartsväg-visning

1

slopad

portal

portal

2

portal

portal

portal
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Alternativ 1: Normalfall
Alternativ 2: bör användas om liten andel av trafiken använder höger körfält, vid
dåliga siktförhållanden eller ofördelaktig plan- eller profilutformning.

Figur 13.187 Två körfält i färdriktningen med tvåfältig avfart
Fyra alternativ finns, se Tabell 13.5.
Tabell 13.5 Möjliga kombinationer vid tvåfältig avfart
Alt.

Förberedande
avfartsväg-visning

Förberedande
avfartsväg-visning

Avfartsvägvisare

Avfartsvägvisning

1

mark

mark

mark

portal

2

mark

mark

portal

portal

3

slopad

portal

portal

portal

4

portal

portal

portal

portal

RÅD

430(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Portalalternativen 2-4 bör användas:
·

då synbarheten behöver förstärkas

·

vid stora trafikmängder

·

vid korta trafikplatsavstånd

·

I alternativ 3 och 4 kan portal P3 slopas om siktförhållandena är goda.

Figur 13.188 Tre körfält i färdriktningen med enfältig avfart
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Två alternativ finns, se Tabell 13.6.
Tabell 13.6 Möjliga kombinationer för tre körfält med enfältig avfart
Alt. Förberedande

avfartsvägvisning

Förberedande
avfartsvägvisning

Avfartsvägvisning

1

portal

portal

portal

2

slopad

portal

portal

I normalfall används alternativ 1.
Vid korta avstånd mellan av- och påfarter kan alternativ 2 användas.

Figur 13.189 Ett körfält i färdriktningen med enfältig avfart.
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Fyra alternativ finns, se Tabell 13.7.
Tabell 13.7 Möjliga kombinationer vid ett körfält med enfältig avfart
Alt.

Förberedande
avfartsvägvisning

Förberedande
avfartsvägvisning

Avfartsvägvisare

1

mark

mark

mark

2

slopad

mark

mark

3

slopad

mark

portal

4

slopad

portal

portal

Portalalternativen 2-4 bör användas:
·

då synbarheten behöver förstärkas

·

vid stora trafikmängder

·

vid korta trafikplatsavstånd

13.1.17

Utmärkning av mötesfri landsväg och motortrafikled

13.1.17.1

Övergång från två till ett körfält

13.1.17.2

Långa delsträckor
Information om delsträckans längd kan ges med märke F18 Körfältsindelning på
tvåfältssträcka med tilläggstavla T1 Vägsträckas längd med början vid märket.
Tilläggstavlan bör bara användas om särskilda skäl föreligger som till exempel vid
ovanligt lång delsträcka. Märkena bör stå enkelsidigt cirka 100 m nedströms
övergångssträckans slut.

T
Figur 13.190 Utmärkning vid långa delsträckor med information om
delsträckelängd

13.1.17.3

Utmärkning med vägmärken av övergång mellan mötesfri
väg och vanlig tvåfältsväg
Utmärkningen bör göras tydligare än exempelvis vid slutet av ett omkörningsfält.
Detta uppnås med märke A25 och D2 i en större storlek.
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Märkena som placeras i mittremsan kan i vissa fall inte utföras i stor storlek på grund
av begränsat utrymme. Varnings-, förbuds- och påbudsmärken kan då vara i
normalstorlek i mittremsan. Märkena för upplysning om körfält i bredd anpassas
likaså till tillgängligt utrymme.

13.1.17.4

Korsningar i anslutning till mötesfri väg
Vid övergång från tvåfältsväg till mötesfri 2+1-väg i korsning typ C bör
övergångsutmärkningen kombineras med normal korsningsutmärkning enligt följande
principer.
I riktning från tvåfältsväg mot korsningen:
·

Vägvisning för svängkörfält bör ske med F1 Orienteringstavla och F6
Tabellvägvisare.

·

Upplysningen om 2+1-vägen med märke F18 Körfältsindelning på sträcka bör
placeras före vägvisningen.

·

Märken för eventuell hastighetsbegränsning bör placeras mittemellan
körfältsindelningstavlan och orienteringstavlan.

I riktning från 2+1-väg mot korsningen:
·

Märke F1 Orienteringstavla bör placeras 300-400 m före korsningen och
märke F5 Vägvisare i korsningen

Figur 13.191 Exempel på utmärkning vid övergång mellan mötesfri 2+1-väg
och tvåfältsväg i korsningstyp C med vänstersvängskörfält före den mötesfria
vägen
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Figur 13.192 Exempel på utmärkning vid övergång från tvåfältssträcka mellan
mötesfri 2+1-väg och tvåfältsväg vid korsningstyp C med vänstersvängskörfält
före den mötesfria vägen med lokal hastighetsbegränsning och
vändplatsutmärkning. Alla vägmärken för hastighet är inte med
Om busshållplatser anordnas i anslutning till korsning på 2+1-väg bör utformning och
utmärkning ske enligt Figur 13.193.

Figur 13.193 Exempel på utmärkning vid övergång mellan mötesfri 2+1-väg
och tvåfältsväg i korsningstyp C med hållplatser, vändplats och passage för
gående. Alla vägmärken för hastighet är inte med.
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Har särskild ”ögla” för vänstersvängande trafik anordnats på 2+1-väg bör utmärkning
ske enligt Figur 13.194.

Figur 13.194 Exempel på utmärkning av anslutning med ögla.
Utmärkning av enkelsidig vändplats bör ske enligt Figur 13.195.

Figur 13.195 Exempel på utmärkning av enkelsidig vändplats. Märke C25
Förbjuden vänstersväng kan också placeras mellan motriktade körfält
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Utmärkning av övergång mellan motorväg och annan väg

400 m

400 m

13.1.18

Figur 13.196 Exempel på utmärkning av inledning och avslutning av motorväg
och mötesfri motortrafikled vid trafikplats. Om vägen inte är motortrafikled
ersätts vägmärket E3 Motortrafikled med E2 Motorväg upphör

400 m

400 m

Utmärkning av övergång mellan mötesfri motortrafikled och motorväg på sträcka sker
på motsvarande sätt.

Figur 13.197 Exempel på utmärkning av inledning och avslutning av motorväg
och mötesfri motortrafikled på sträcka. Om vägen inte är motortrafikled ersätts
vägmärket E3 Motortrafikled med E2 Motorväg upphör.

13.1.19

Utmärkning av fyrfältsväg som inte är motorväg

13.1.19.1

Primärvägsanslutning
Refugspetsen kan utmärkas med påbudsmärke D2-1 Påbjuden körbana. Det placeras
så nära refugspets som praktiskt möjligt.
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Figur 13.198 Vägvisning vid enkel trafikplats och utmärkning av refugspets
med normal utformning utan högeravsvängskörfält, typ F.
Vid högeravsvängkörfält kan övervägas att utföra vägvisning med F4
Avfartsorienteringstavla och med F7 Avfartsvisare som då placeras vid
högeravsvängkörfältets början, se Figur 13.199. Refugspets kan då utmärkas med X4
Avfartsskärm.
ca 500 m

Figur 13.199 Vägvisning och utmärkning av refugspets vid enkel trafikplats,
typ F med högeravsvängkörfält
Det bedöms vara en nackdel att ge ett högeravsvängkörfält hög vägmärkesstandard
med hänsyn till målet om ett stramt formspråk. Hög vägmärkesstandard bör endast
användas då risken för sidokollision bedöms vara liten.
Vid utformning utan högerpåsvängkörfält bör övervägas att stoppreglera
högerpåsvängen. Man kan också förstärka utmärkningen med märke D1 Påbjuden
körriktning.

13.1.19.2

Förbud mot långsamtgående trafik
Om långsamtgående trafik förbjuds bör vägvisning sättas upp för de förbjudna
trafikantslagen.
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13.1.20

Utmärkning av fartdämpande åtgärder

13.1.20.1

Allmänt
Olika färger och material i beläggningen kan användas för att framhäva gupp,
förskjutningar m.m. för att komplettera utmärkning med vägmärken och
vägmarkeringar. Olika färger och material ger dock inte trafikanterna några
anvisningar som de är skyldiga att följa. Den verkan har endast vägmärken,
vägmarkeringar och andra anordningar enligt VMF.
Observera att vägmarkeringar inte juridiskt kan ersättas med skilda ytmaterial som
t.ex. storgatsten mellan körriktningar eller markplattor vid övergångsställe.
Om ett farthinder är utformat för den gällande högsta tillåtna hastigheten på den
aktuella sträckan behövs normalt inte förvarning om farthinder.
Vid enstaka gupp eller förskjutning ska i normalfallet alltid särskild utmärkning ske,
t.ex. med varningsmärke A9 Varning för farthinder, X3 Markeringsskärm för
sidohinder, farthinder m.m. eller likvärdig anordning samt vägmarkering M17
Farthinder på guppet. Skälen för utmärkning är att varna och upplysa trafikanter och
driftfordon om åtgärderna i dagsljus såväl som i mörker. Behovet bedöms vara större
vid gupp än vid förskjutning.
Anordning vid sida av gupp bör förses med markeringsskärm för sidohinder.
Inom tätort kan sidomarkeringsskärm monteras i båge.
Anpassning av placering av märken i sid- och höjdled kan ske, men hänsyn bör tas till
snöröjning, utstickande backspeglar, o.d.

13.1.20.2

Avsmalning
Vid långa utspetsningar kan det behövas flera markeringsskärmar vid tillfarterna.
Avsmalningen kan vara enkel- eller dubbelsidig. Följande vägmärken och
vägmarkeringar kan vara aktuella, se även figurer nedan:
·

Märke A5 Varning för avsmalnande väg kan användas vid behov för att
upplysa och varna trafikanterna om avsmalningen.

·

Märke X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder m.m. kan användas vid
behov för att upplysa och varna trafikanterna om avsmalningen.

Varningsmärke om avsmalnande väg och sidomarkeringsskärm är normalt inte
nödvändigt på gata med VR30 eller VR40. Vid VR60 bör övervägas om
varningsmärken krävs eller om övriga åtgärder som möblering, ytmaterial m.m. är
tillräckliga.
Vid avsmalningar kan i undantagsfall finnas behov av att vägleda cyklister.
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Figur 13.200 Exempel på vägmärken vid enkelsidig avsmalning

Figur 13.201 Exempel på vägmärken vid dubbelsidig avsmalning
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Figur 13.202 Hastighetsdämpande åtgärd – sidoavståndet mellan båge och
körbar yta bör vara minst 0,5 m.

13.1.20.3

Anordnad gångpassage
För att underlätta för gående att korsa en gata kan gatan utformas med mittrefug
och/eller fartdämpande åtgärd som gupp, avsmalning, eller sidoförskjutning. Varning
för gående kan ske genom märke A14. Vid utmärkning med märke A9 Varning för
farthinder kan den även förses med tilläggstavla T22 med texten Gångpassage.

13.1.21

Utmärkning av GCM-vägar
Om man vill separera gående och cyklister görs detta med vägmarkering.

13.1.21.1

Cykelpassage och cykelöverfart
Det finns två sätt att anordna en cykelbanas korsning med väg.
På en cykelpassage har cyklande eller förare av moped klass II väjningsplikt mot
trafiken på korsande gata.
Cykelpassagen anges med vägmarkering M16 Cykelöverfart eller cykelpassage.
Vägmarkeringen kan kombineras med färgad asfalt, annat material eller något annat
som markerar passagen.
På en cykelöverfart har trafiken på den korsande gatan väjningsplikt. Cykelöverfarten
kräver en LTF.

RÅD

441(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

13.1.22

Utmärkning av nöduppställningsplatser
I normalfallet bör förberedande upplysning ges mellan 300-500 m före
nöduppställningsplatsen. Figuren visar exempel på hur en nöduppställningsplats bör
vara utmärkt.
Vägmarkeringen kan vara intermittent förbi nöduppställningsplatsen men ska då också
vara intermittent på märket.

Figur 13.203 Utmärkning av nöduppställningsplats på 2+1 väg. Linjen på
märket E27 anpassas till förhållandena på platsen.

13.1.23

Vägmärkesbelysning
Numera klaras synlighetskraveni mörker med de retroreflexmaterial som är godkända
för användning på vägmärken. Genom att använda retroreflexmaterial med högre
reflexvärden kan separat belysning av vägmärken med ogynnsam placering från synoch läsbarhetssynpunkt oftast undvikas.
I tätortsmiljö kan dock separat belysning av vägmärken behövas om den omgivande
miljön innehåller mycket bakgrundsbelysning i form av vägbelysning och
reklamskyltar. Detta gäller särskilt portalplacerade märken.

13.1.24

Vägmärken och skyltar i tunnel

13.1.24.1

Allmänt
Se Boverkets föreskrift och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar, {BFS 2007:11, 2
kap, 24§}.
I {”Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om
minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet”} ges bland
annat direktiv för vilka vägmärken och informationsskyltar som ska finnas i tunnlar
som är 500 m långa eller längre. Direktivet omfattar endast vägar som ingår i det
transeuropeiska vägnätet (TEN-T).
Skyltbelysning kravställs i {TRVK Tunnel 11, G.3.2.4}.
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För att få uniformitet i utmärkningen med vägmärken och andra skyltar bör samtliga
tunnlar vars längd är 500 m eller mer märkas ut i enlighet med vad som anges i
13.1.24.2 Informationsskyltar.
I vissa fall, i t.ex. tunnlar med mycket trafik, bör utmärkningen utföras på sätt som
anges i 13.1.24.2 Informationsskyltar, även om tunneln är kortare än 500 m.

13.1.24.2

Informationsskyltar
Skyltens höjd regleras av BFS 2007:11.
Informationsskylten bör placeras parallellt med trafikriktningen.

Figur 13.204 Informationsskylt vid räddningsstation
Texten bör vara på svenska och engelska. Om det bedöms nödvändigt kan även skylt
med andra språk användas.
Om flera än två språk används bör skyltar på andra språk än svenska och engelska
sättas i egen uppsättning för att textmassan ska begränsas på varje skyltuppsättning.
Texthöjden bör vara minst 60/44 mm (versal/gemen).

13.2

Vägmarkering och vägkantsutmärkning
Förutsättningar
Avsnitt 13.2 Vägmarkering och vägkantsutmärkning grundar sig på VMF
2007:90 och TSFS 2010:171.
När kravtext återfinns i detta avsnitt är de återgivna från ovanstående
författningar. Råden som saknar krav i Krav 2020:029 VGU är kopplade till
dessa externa krav.

13.2.1

Vägmarkering
När vägmarkeringar utförs på cykelbana eller GCM-bana får storleken på
vägmarkeringarna vara ned till hälften av de mått som anges för respektive
vägmarkering i dessa föreskrifter.
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13.2.1.1

Landsbygd

13.2.1.1.1

Motorväg/Fyrfältsväg

13.2.1.1.2

Mötesfri väg

13.2.1.1.3

Tvåfältsvägar

13.2.1.2

Tättbebyggt område

13.2.1.3

Längsgående markeringar

13.2.1.3.1

M1 Mittlinje eller körfältslinje
En heldragen körfältslinje kan ensam eller i kombination med en intermittent
körfältslinje användas för att förhindra körfältsbyte på vägar med minst två (2) körfält
i varje riktning. Detta gäller t.ex. vid avfarter eller påfarter på motorväg.
Samråd med trafikingenjör bör ske innan detta utförs.

13.2.1.3.2

M2 Kantlinje
Kantlinje bör utföras utmed kantsten för att undvika påkörning. Kantlinje bör utföras
på båda sidor av körbanan om behov finns att ha det på ena sidan.
Heldragen kantlinje kan också användas för att öka synbarheten.

13.2.1.3.3

M3 Varningslinje

13.2.1.3.4

M4 Ledlinje
Oftast används ledlinje i korsningar som har refuger och där det finns risk att
svängande trafik hamnar i fel körriktning.

13.2.1.3.5

M5 Cykelfältslinje
Om beläggningen på ett cykelfält ska ges en avvikande färg bör rödbrun färgton
användas för att få en enhetlig användning.

13.2.1.3.6

M6 Linje för fordon i linjetrafik m.fl.
Markeringen ska vara minst lika bred som markering M1 Mittlinje eller körfältslinje
på samma vägsträcka. Markeringen får endast utföras om körfältet för fordon i
linjetrafik m.fl. är sådant utan tidsbegränsning.
Vinkeln på inlednings- och avslutningslinjen, d.v.s. antalet dellinjer som behövs, är
olika beroende på hastigheten. För ≤50 km/h kan det vara lämpligt med cirka sex
meter lång inledningssträcka, se figuren i Krav 2020:029 VGU.
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Markering M28 BUSS bör markeras där körfältet börjar och sedan med 300-500
meters avstånd beroende på siktförhållanden på den aktuella platsen.
Texten BUSS får endast utföras där ett körfält för fordon i linjetrafik m.fl. är utan
tidsbegränsning.

13.2.1.3.7

M7 Reversibelt körfält
Markeringen kan användas där det inte finns utrymme att anlägga två körfält i vardera
riktningen och där det finns en stor riktningsskillnad på trafiken morgon och kväll.

13.2.1.3.8

M8 Heldragen linje
Heldragen körfältslinje kan användas för att förhindra körfältsväxlingar t.ex. vid
påfarter eller avfarter på motorväg. Heldragen körfältslinje kan användas enkel eller i
kombination med körfältslinje eller varningslinje. Samråd bör ske med trafikingenjör.
Heldragen kantlinje kan användas för att öka synbarheten.
Vid in- och utfarter där det förekommer ”daglig trafik” utförs öppning i heldragen
linje och spärrområde.

13.2.1.3.9

M9 Spärrområde
Vid hastighet <60 km/h inom tätort kan en trafikö i sin helhet utgöras av en refug.
Avståndet räknas från refugen till utsidan av kantlinjen, se Figur 13.205

Figur 13.205 Kantstenstillägg

13.2.1.3.10

M10-M12

13.2.1.4

Tvärgående markeringar

13.2.1.4.1

M13 Stopplinje
Avståndet mellan den korsande vägens beläggningskant och stopplinjen bör vara
minst 1,0 meter. Fordonet får inte med någon del inkräkta på vägbanan som är avsedd
för korsande trafik.
Stopplinjen får vinklas när den är > 10 m.
I signalreglerad korsning bör avståndet mellan stopplinje och
övergångsställe/gångpassage/cykelpassage/cykelöverfart vara minst 2,0 meter.
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13.2.1.4.2

M14 Väjningslinje
Utformning av väjningslinje görs enligt Figur 13.206.

Figur 13.206 Utformning av väjningslinje
Avståndet mellan den korsande vägens beläggningskant och väjningslinjen bör vara
minst 1,0 meter.

Figur 13.207 Avstånd mellan den korsande vägens beläggningskant och
väjningslinje
Stopplinjen utförs rak, även om den överstiger 10 meter.
Avståndet mellan väjnings-/stopplinjen och GCM-passage bör vara minst 5,0 meter
för att inrymma ett fordon däremellan, se Figur 13.208. Om det inte finns tillräckligt
med utrymme för ett fordon mellan GCM-överfart och väjnings-/stopplinjen kan den
placeras före övergångsstället.

Figur 13.208 Avstånd mellan väjningslinje och cykelpassage.

RÅD

446(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

13.2.1.4.3

M15 Övergångsställe
Markeringens längd ska vara minst 2,5 meter. Om markeringen är placerad
tillsammans med en cykelöverfart får övergångsställets bredd vara 2,0 meter.
Övergångsställe får utgöra ena begränsningslinjen av en cykelpassage eller
cykelöverfart.

13.2.1.4.4

M16 Cykelpassage eller cykelöverfart
Cykelpassage och cykelöverfart markeras enligt Figur 13.209.

Figur 13.209 M16 Cykelpassage eller cykelöverfart

13.2.1.4.5

M17 Farthinder
Eftersträva udda antal rutor så att de båda yttre nedersta kan vara fyllda.

Figur 13.210 M17 farthinder.

RÅD

447(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

13.2.1.4.6

M17a Cykelbox
Markeringen M17a anger lämplig placering för cyklande och förare av moped klass II.
Markeringen får anpassas efter förhållandena på platsen.
Används ofta i signalreglerade korsningar.

Figur 13.211 M17a Cykelbox

13.2.1.5

Övriga markeringar

13.2.1.5.1

M18 Förberedande upplysning om väjningsplikt eller
stopplikt
Markeringen bör placeras 100-200 meter före väjnings- eller stopplinje, beroende på
tillåten hastighet på vägen m.m.. Markeringen används exempelvis när
företrädesreglerna har ändrats i en korsning, där sikten fram mot en korsning är
begränsad eller om det på annat sätt är svårt att observera korsningen.
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Figur 13.212 Vid hastighet > 60 km/h används den större symbolen

13.2.1.5.2

M19 Körfältspilar
M19 bör användas på avfartsramp för att minska risken för så kallad spökkörning.
För att förtydliga exempelvis förbud mot vänstersväng kan rakt fram-pil användas.

13.2.1.5.3

M20 Körfältsbyte
Markeringen bör användas i mittlinjen på tvåfältsväg för att förvarna om heldragen
linje eller spärrområde.

13.2.1.5.4

M20a Förberedande upplysning om heldragen mittlinje
m.m.

13.2.1.5.5

M21 Förbud mot att stanna och parkera

13.2.1.5.6

M22 Förbud mot att parkera

13.2.1.5.7

M23 Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

13.2.1.5.8

M24 Uppställningsplats
Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon.

13.2.1.5.9

M25 Gång- och cykelpil
Gång- och cykelpil kan användas där det finns ett stort antal gående/cyklande och man
vill särskilja riktningarna för att underlätta för trafikanterna.
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13.2.1.5.10

M26 Cykel
Markeringen bör användas, där det finns ett stort antal cyklande eller mopedåkande.
Markeringen anger vilken yta trafikanten ska åka på.

13.2.1.5.11

M27 Gående
Markeringen bör användas där det finns ett stort antal gångtrafikanter och där det kan
vara svårt att veta vilken yta som är avsedd för gående.

13.2.1.5.12

M28 Buss
Markering M28 BUSS bör markeras där körfältet börjar och sedan med ca 300-500
meters avstånd beroende på siktförhållandena på platsen.

13.2.1.5.13

M29 Hastighet
Markeringen förstärker vägmärket C31 Hastighetsbegränsning.
Markeringen bör användas främst där hastigheten är låg, som vid skolor och
fritidshem och där man vill förstärka hastighetsbegränsningen.

13.2.1.5.14

M30 Vägnummer
Markeringen bör främst användas i komplicerade korsningar, där det är svårt att
samtidigt hinna läsa vägvisningstavlor och det underlättar för trafikanten att göra rätt
vägval.

13.2.1.5.15

M31 Ändamålsplats

13.2.1.5.16

M32 Stopp
Markeringen används tillsammans med märke B2 Stopplikt och M13 Stopplinje.
Markeringen bör användas där det av olika anledningar kan vara svårt att observera
stoppmärket.

13.2.1.5.17

M33 Rörelsehindrad

13.2.1.5.18

M34 Information
Markeringen ger möjlighet att varna, upplysa och vägleda trafikanter. Används ofta
tillsammans med vägmärke, för att förstärka budskapet. Används främst där
hastigheten är låg.

13.2.1.6

Vägmarkeringsritningar
Markering av höger kantlinje ger två tvångspunkter vid kilavfart och tre tvångspunkter
vid parallellavfart.
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13.2.1.7

Räfflor

13.2.1.7.1

Allmänt

13.2.1.7.2

Motorväg

13.2.1.7.3

Mötesfri väg

13.2.1.7.4

Tvåfältsväg
Vägrensräfflor bör utföras på tvåfältsvägar med hastighet ≥ 70 km/h om gång- och
cykeltrafiken är separerad på egen GC-bana samt att vägrenen är ≥ 0,5 m bred.

13.2.1.8

Bullerremsor
Beställaren kan ange att bullerremsor ska utföras på platser där särskild
uppmärksamhet krävs.
Ju fler remsor per grupp desto större blir effekten. Genom att efterhand minska
avståndet mellan remsorna och grupperna, åstadkommer man en känsla av fartökning
trots konstant hastighet.
Bullerremsor kan utföras upphöjda med vägmarkeringsmassa eller nedfrästa i
beläggningen. Om vägmarkeringsmassa används bör höjden vara ca 4 mm. Vid frästa
bullerremsor bör djupet vara mellan 4 och 7 mm.

13.2.1.9

Vägbaneretroreflektorer och LED-markeringar

13.2.1.9.1

Allmänt
Vägbaneretroreflektorer eller LED-markering används för att förstärka den visuella
ledningen.
Vägbanereflektorer och LED-markeringar bör användas för att bland annat:
·

förtydliga vägens linjeföring t.ex. vid skarpa kurvor,

·

förstärka synbarheten hos spärrområden och refuger,

·

förstärka avsmalnande körfält och 2+1 övergångar.
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13.2.1.9.2

Placering
I normalfallet bör avståndet mellan vägbanereflektorerna/LED-markeringarna vara
24,0 meter alternativt 36,0 meter beroende på tillåten hastighet. Då reflektorer/LED
monteras längs båda kantlinjerna och mittlinje/körfältslinje kan det finnas en fördel
med att förskjuta enheterna i mitten relativt enheterna längs kantlinjerna. Vid tillåten
hastighet upp t.o.m. 90 km/h innebär detta en förskjutning på 12,0 meter i normalfallet
och 6,0 meter förskjutning i horisontalkurva med radie ≤700 meter. Om tillåten
hastighet är 100 km/h eller mer blir förskjutningen 18 meter i normalfallet och 9,0
meter i horisontalkurva med radie ≤700 meter.

Tabell 13.8 Användning av LED-markering

1)
2)

Användningsområd
e

Linjetyp

c/c- avstånd
reflektor/LED
hastighet ≤90
km/h

c/c -avstånd
reflektor/LED
hastighet ≥100 km/h

Normalfall

Kantlinje
Mittlinje
Körfältslinje
Varningslinje

24,0 meter

36,0 meter

Kurvradie ≤700 meter

Kantlinje
Mittlinje
Körfältslinje
Varningslinje

12,0 meter

18,0 meter

Spärrområde

Begränsningslinje

6,0 meter1)

12,0 meter

Avsmalnande körfält

Kantlinje

6,0 meter2)

12,0 meter

Vid spärrområden över 100 meters längd kan c/c-avståndet ökas till 12,0 meter
Om avsmalning sker längs en sträcka över x meter kan c/c-avstånd ökas till 12,0 meter

13.2.2

Vägkantsutmärkningar

13.2.2.1

Kantstolpar

13.2.2.1.1

Allmänt
För kantstolpe på räcke se även avsnitt 7.3.11 Tillsatser och kombinerade anordningar.

13.2.2.1.2

Placering
Om olika sidoavstånd måste användas bör skillnaden mellan dessa utjämnas längs
minst tre stolpavstånd.
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13.2.2.1.3

Placering i korsning

13.2.2.2

Räckesretroreflektorer

13.2.2.3

Markeringsstolpar
Markeringsstolpar kan även användas i refuger.

13.3

Trafiksignaler

13.3.1

Allmänt trafiksignaler

13.3.1.1

Signaler vid korsning med järnväg, spårväg,
öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, tunnel eller
påkallande av särskild försiktighet
Signaler med röda eller gula ljusöppningar används i en mängd olika applikationer.
Permanenta anläggningar är:
·

vid plankorsning för järnväg och spårväg, rött sken,

·

öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, tunnel eller liknande,

·

för påkallande av särskild försiktighet, gult sken.

13.4

Varierande hastighet (VH) i korsningar

13.4.1

Allmänt
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14

Väg- och gatubelysning

14.1

Val av belysningsklass

14.1.1

Belysning på landsbygd

14.1.1.1

Vägar
Behovet av belysning beror främst av vägens karaktär och omgivande trafikmiljö.
Vägbelysning utanför tätort kan övervägas i de fall då det finns risk för köbildning,
mörkerolyckor, störande eller missledande ljus samt frekvent användning av vägren
för gående, cykel- och mopedtrafik.
På vägsträckor där man har bedömt att synförhållandena är sådana att de på ett
betydande sätt har bidragit till att mörkerolyckor inträffat, bör belysning övervägas.
Om olyckorna bedöms bero på bristande visuell ledning bör synförhållandena i första
hand förbättras med hjälp av kantstolpar, heldragen kantlinje och vägmärken.
Där det förekommer ljusstarka objekt, till exempel skyltfönster, reklamskyltar eller
belysning vid industrier, större idrottsplatser eller annan kommersiell verksamhet nära
vägen, kan det medföra att en obelyst vägyta upplevs som mycket mörk och svår att
se. I sådana situationer kan det vara nödvändigt att belysa vägen för att skapa
acceptabla synbarhetsförhållanden.
När behov av belysning på grund av förekomst av gång-, cykel och mopedtrafik finns,
bör belysningen arrangeras så att även området närmast vägen blir belyst.

14.1.1.1.1

Trafikmiljöns svårighetsgrad
Trafikmiljöns svårighetsgrad är ett sammanfattande begrepp som beskriver hur
besvärlig och krävande den aktuella trafikmiljön är under mörker.
Tabellerna 14.2 och 14.3 innehåller fall som inte förkommer om man följer kraven på
när det ska vara belyst. Det är för att tabellerna ska kunna användas för att välja
belysningsklass även på sträckor som normalt ska vara obelysta.

14.1.1.2

Korsningar och trafikplatser

14.1.1.2.1

Korsningar
Korsningar med ett litet antal svängande, samt korsningar med låg grad av
komplexitet behöver inte belysas.
Vid plankorsningar på belysta vägar ska man normalt använda samma anläggningstyp
som på primärvägen.
Om plankorsning vid obelysta anslutande primärvägar ska belysas bör
belysningsanläggningen utföras så att trafikanter på primärvägen får tillfredsställande
synbetingelser.

RÅD

454(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Stor komplexitet som nämns i kraven kan vara:
a.

Högt trafikflöde med stor andel svängande. Med mer trafik, desto mer
komplex tenderar trafiksituationen att bli. Både flödet på primärvägen och på
sekundärvägen är relevant vid bedömningen.

b.

En korsning, som trots adekvat markering med vägmärken och
vägmarkeringar, är svår att upptäcka, förstå eller överblicka i mörker, eller
om den är olycksdrabbad i mörker.

c.

Korsningar med flera körfält. När någon av de anslutande vägarna har mer
än två körfält vid själva korsningspunkten kan belysning göra att
trafikanterna lättare kan överblicka situationen och planera sin körning. Till
den här kategorin räknas i första hand korsningar av C-typ, där det finns
separata körfält för vänstersvängande fordon. Även vid korsningar av typen
"ögla" (spansk sväng) där vänstersvängande fordon leds in på en separat väg
kan belysning fylla en funktion, åtminstone om antalet svängande är stort.
De visuella förhållandena och trafikflödet bör vägas in i bedömningen av
huruvida en korsning med flera körfält ska belysas.

Om siktförhållandena vid korsningen är dåliga kan ett alternativ vara att använda
högmastbelysning för att trafikanterna lättare ska uppmärksamma korsningen.
Högmastbelysning förutsätter dock beaktande av underhållsaspekter.
Vad som ska betraktas som dåliga siktförhållanden måste avgöras från fall till fall,
men en ungefärlig rekommendation är högmastbelysning är lämplig att använda då det
är svårt att uppfatta att det är en korsning på dubbla stoppsiktsavståndet.

14.1.1.2.2

Trafikplatser
Trafikplatser bör belysas efter samma principer vad gäller anläggningstyp och
anläggningsgeometri, som gäller för i trafikplatsen ingående vägsträckor och
korsningar.
Belysningsanläggning för avfartsramper och påfartsramper bör inom samma
trafikplats utformas på likartat sätt. För att särskilja ramper, speciellt avfarter, kan man
välja att använda en lägre stolpe för att tydliggöra förändringen i trafiksituationen. En
lägre stolpe ger känslan av ett mindre vägrum där hastigheterna är lägre.
Vid trafikplatser där ljuspunkter och stolpar bedöms medföra en missvisande visuell
ledning kan högmastbelysning övervägas. En sådan belysning skapar ofta en god
visuell förvarning.
Att använda lågt placerade ljuspunkter, så kallat ledljus eller positionsljus, för att ge
visuell ledning rekommenderas inte. Dels är det olämpligt av drifttekniska skäl, dels
kan sådan belysning ge problem med bländning.
Om primärvägen är obelyst behöver trafikplatsens ramper inte belysas, såvida det
råder stor komplexitet som t.ex.:
a) Högt trafikflöde med stor andel avfart-/påfartstrafik: Ju mer trafik, desto mer
komplex tenderar trafiksituationen att bli. Både flödet på primärvägen och på
sekundärvägen är relevant vid bedömningen.
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b) Trafikplatser med svåra visuella förhållanden: Om en trafikplats, trots adekvat
markering med vägmärken och vägmarkeringar, är svår att upptäcka, förstå
eller överblicka i mörker, eller om den är olycksdrabbad i mörker, bör
belysning övervägas.
c) Risk för köbildning på ramperna: Om det finns risk för köbildning eller
stillastående trafik på ramperna, till exempel beroende på trafiksignaler i
anslutning till sekundärvägen, kan det vara lämpligt att belysa trafikplatsen.
d) Trafikplats med stor andel anslutande, avvikande, stillastående och växlande
trafik i mörker samt där bilförarna utsätts för störande ljus i stor omfattning.
Om man väljer att ha belysning är det lämpligt att belysa påfarter/avfarter, ramper och
korsningar med sekundärvägen. Primärvägen behöver inte belysas.
Korsningar där ramperna ansluter till sekundärvägen bör belysas om de visuella
förhållandena är dåliga.
Om man vid påfarter/avfarter på obelysta vägar väljer att belysa påfarter/avfarter, bör
hela påfarten/avfarten belysas. Att belysa en påfart/avfart med enstaka stolpar
rekommenderas inte, eftersom vägen bakom den belysta ytan – där det ofta är en
kurva – blir mörk och syns dåligt.

14.1.1.2.3

Cirkulationsplatser
Stolpar inom cirkulationsplatser blir ofta påkörda varför man måste vara extra
noggrann vid val av placering.
Vid obelyst väg ska belysningen i cirkulationsplatsen synliggöra till- och frånfarter.
Hur lång sträcka av de anslutande vägarna som ska belysas måste avgöras från fall till
fall. Vid höga trafikflöden, framför allt på vägar med högre hastigheter, kan det vara
lämpligt att belysa några hundra meter av de anslutande vägarna, för att förbättra
synförhållandena vid köbildning. I annat fall kan det vara tillräckligt med några få
stolpar.
Effektbelysning av rondellen kan, förutom att fungera som utsmyckning, bidra till att
cirkulationsplatsen synliggörs på ett bättre sätt i mörker. Vid planering och anläggning
av effektbelysning är det viktigt att beakta bländningsaspekter samt risken för att
belysningen blir missledande eller kan förväxlas med fordonsbelysning. Stor omsorg
behövs vid planering av ljusriktningar och avskärmning för att undvika bländning av
trafikanter.

14.1.1.3

Sidoanläggningar

14.1.1.3.1

Busshållplatser
Belysning för busshållplats bör utformas med beaktande av busstrafikanternas och
busschaufförernas behov. Detta innebär bl.a. att belysningen bör vara utformad så att
uppställda bussar inte orsakar störande skuggor för busstrafikanterna vid av- och
påstigning. Belysning bör vara tillräcklig för att kunna läsa tidtabell.
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För belysningskrav för spårvagnshållplats hänvisas till {SS-EN 12464-2:2007 (Ljus
och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 2 Arbetsplatser utomhus)}.

14.1.1.3.2

Parkeringsplatser
Även vid obelysta vägar kan det finnas anledning att belysa parkeringsplatser, till
exempel för infartsparkeringar vid bussbytesplatser. Armaturerna bör då ha minst
avskärmningsklass G*6.

14.1.1.3.3

Vändplatser
Om vändplatser på obelysta vägar belyses separat bör belysningsklass C5 väljas.

14.1.1.3.4

Rastplatser

14.1.1.4

Övergångsställen
Se avsnitt 14.1.2.4 Övergångsställen.

14.1.1.5

Övriga anläggningar

14.1.1.5.1

Broar och öppningsbara broar
Vid placering av stolpar bör, i förekommande fall, hänsyn tas till trafik på
underliggande väg så att störning av den visuella ledningen undviks. Även för trafik
som passerar under bron bör estetiska synpunkter beaktas.
Vid placering av ljuspunkter bör det beaktas att störande skuggor eller bländning inte
uppkommer för eventuell väg-, sjöfarts-, järnvägs- eller spårvägstrafik under bron.
Stolpar bör placeras på land eller på intilliggande fasta brodelar. På svängbroar och
lyftbroar kan stolpar normalt anordnas. Vägbelysning på bro vid långa klaff- och
rullbroar kan t.ex. anordnas genom högmastbelysning.

14.1.1.5.2

Bryggor och färjelägen

14.1.2

Belysning tätort
Utformningen av belysningsanläggningen anpassas till gatans karaktär. Lågt placerad
belysning används för gående, belysning för biltrafik placeras högre. Belysningen bör
göra stadsrummet överskådligt, vackert, stimulerande och behagligt att vistas i.
Rumsupplevelsen blir tydligare om uterummets väggar är belysta.
Även om det finns ett generellt krav på att vägar och gator i tätort ska vara belysta
finns ibland anledning att överväga att inte belysa.
Vägar som inte har blandtrafik och oskyddade trafikanter bör, trots att de ligger i
tätort, bedömas enligt förutsättningar i Belysning på landsbygd.
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En annan orsak till att inte bygga vägbelysning kan vara av hänsyn till naturreservat,
negativ påverkan på speciella habitat, observatorier eller speciella verksamheter som
kräver ostört mörker.
Beslut att inte bygga vägbelysning i tätort bör hanteras enligt rutin för avsteg från
VGU.

14.1.2.1

Vägar och gator

14.1.2.1.1

Trafikmiljöns svårighetsgrad

14.1.2.2

Korsningar och cirkulationsplatser

14.1.2.2.1

Korsningar

14.1.2.2.2

Trafikplatser

14.1.2.2.3

Cirkulationsplatser
Stolpar inom cirkulationsplatser blir ofta påkörda. Därför måste man vara extra
noggrann vid val av placering.
Effektbelysning av rondellen kan, förutom att fungera som utsmyckning, bidra till att
cirkulationsplatsen synliggörs på ett bättre sätt i mörker. Vid planering och anläggning
av effektbelysning är det viktigt att beakta bländningsaspekter samt risken för att
belysningen blir missledande eller kan förväxlas med fordonsbelysning. Stor omsorg
behövs vid planering av ljusriktningar och avskärmning för att undvika bländning av
trafikanter.
Vid planering av belysning bör helhetsintrycket av stolpar och master från belysning
och vägmärken beaktas.

14.1.2.3

Öppna platser

14.1.2.3.1

Torg

14.1.2.3.2

Bussterminaler och busshållplatser

14.1.2.3.3

Parkeringsplatser

14.1.2.4

Övergångsställen
Den högre belysningsklassen bör omfatta en sträcka av 50 m före och 50 m efter det
markerade övergångsstället samt en bredd av minst 5,0 m av intilliggande sidoområde
på vardera sidan av körbanan.
Vid utformning av separatbelysning bör dess position och orientering till
övergångsstället tas i beaktning
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14.1.3

Belysning av GCM-vägar

14.1.3.1

Allmänt
GCM-vägar kan delas in i fyra olika huvudtyper enligt nedan:
·

Cykelvägar i regionala huvudstråk. Belysning av dessa stråk prioriteras
framför belysning av övriga GCM-vägar.

·

Övriga regionala stråk för vardagscykling.

·

Rekreationsstråk.

·

Skolpendlingsväg/viktiga målpunkter för aktivitet under den mörka tiden på
dygnet (idrottshall, station, kaféer, m.m.). Dessa typer ingår inte alltid i
regionala huvudstråk, men belysning av dessa bör ske även utanför
tättbebyggt område.

Omgivningsljuset delas in i fyra olika miljözoner enligt nedan ({SS-EN 12464-2}):

14.1.3.2

·

E1 utgörs av mörka områden, som landsbygdsområde eller nationalparker och
andra skyddade områden med inget eller väldigt svagt omgivningsljus

·

E2 utgörs av områden med allmänt svagt omgivningsljus, såsom industri-eller
bostadsområden på landsbygden

·

E3 utgörs av områden med medelstarkt omgivningsljus, till exempel
samhällen, industri-eller bostadsområden i förorter

·

E4 utgörs av områden med starkt omgivningsljus, såsom stadskärnor och
handelsområden

GCM-vägar
Om en GCM-väg är skild från körbanan genom t.ex. vegetation eller om det är
önskvärt med hänsyn till miljön, kan GCM-vägen belysas separat.
GCM-vägar bör ha ett omgivningsljus som sträcker sig minst 2,0 m utanför GCMvägen.
Belysningen vid olika typer av hinder och där vägen ändrar karaktär bör utformas så
att hinder framträder tydligt. Exempel på hinder och förändringar är vid trappor, där
vägen ändrar riktning kraftigt, vid korsningar, vid passage och i anslutning till tunnlar
för GCM-trafik.

14.1.3.2.1

GCM-väg intill körbana

14.1.3.2.2

Karaktär och orientering
Genom att stolparna så långt det är möjlig placeras på samma sida av GCM-vägen blir
riktning och utsträckning tydligt.
Ett avsteg från detta kan göras när det finns ytor som bildar speciella platser. Dessa
platser kan ges en karaktär som bryter stråket och kan förknippas med platsen. Syftet
är att öka orienterbarheten och vara en trygghetsskapande faktor.
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14.1.3.3

Belysning av GCM-vägar under bro
Med nattbelysning avses belysning som följer tänd och släcktider för belysning på
anslutande GCM-väg.
Med dagbelysning avses belysning som tänder när belysning på anslutande GCM-väg
släcker och omvänt.
För dagbelysning bör medelbelysningsstyrkan på väggen från 1,2 m och uppåt vara
minst 250 lux.
Det är lämpligt att använda armaturer som är avskärmade i blickriktningen men ger
ljus på väggar och tak.
Genom att lysa upp passagens väggar så minskar kontrasten mellan vägg och vingmur.
Avgörande för trygghetskänslan på en GCM-väg under bro är möjligheten till
genomsikt. För att inte motverka genomsikten är det viktigt att armaturerna är väl
avbländade i blickriktningen in genom passagen. Armaturerna bör placeras i taket eller
högt upp på väggen. Genom att lysa upp väggar och tak så minskar kontrasten mot
synliga ljuspunkter. Ytorna direkt utanför mynningen är ofta dåligt belysta i kontrast
till innebelysningen. Är det ljust ute behövs mer ljus i passagen.
För mycket ljus i passagen nattetid fördunklar omgivningen och gör det svårt att se
bortom ingången.
Idealet ur säkerhets- och underhållssynpunkt är en bred rak passage utan invändiga
prång och rena öppna entréer. En regelbunden tillsyn av installationen krävs för att
minimera effekterna av vandalisering och förstörelse. Armaturerna bör vara slagtåliga
och enkla att tvätta. Blir glas eller kupa sönderslaget bör det inte finnas lätt åtkomliga
spänningsförande delar bakom.
Tunnlar med dagbelysning bör dämpas under natten, dels för att spara energi och dels
för att balansera ljusnivån i och utanför tunneln.Belysning i tunnlar med få GCMtrafikanter bör också närvarostyras. Styrningen bör utföras så att tunneln aldrig är helt
släckt utan går från lågnivå till högnivå vid närvaro.

14.1.3.4

Trappor

14.2

Belysningsklasser

14.2.1

Belysningsklasser för vägar och gator

14.2.1.1

Belysningsklasser vid motortrafik

14.2.1.2

Belysningsklasser vid konfliktzoner
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14.2.1.3

Belysningsklasser för gående och cyklister
Bra färgåtergivning bidrar till bättre ansiktsigenkänning.
Tabellen kan även användas för moped klass II.
HS-klass kan användas som alternativ till P-klass när man vill ta hänsyn till markytor
som har mer struktur än plan asfalt, till exempel för gågator, eller torg med
stenläggning.
Halvsfärisk belysningsstyrka ska vara enligt HS-klass Tabell 14.1
Tabell 14.1 HS-klass
Klass

14.2.1.4

Halvsfärisk belysningsstyrka

E hs i lx
[minimum driftvärde]

U0
[minimum]

HS1

5,00

0,15

HS2

2,50

0,15

HS3

1,00

0,15

HS4

Prestanda ej fastställd

Prestanda ej fastställd

Tilläggskrav för vertikal belysning
SC-klass kan användas som tilläggskrav på torg och gatuytor när man vill ta hänsyn
till vertikal belysning på objekt som inte är plana ytor.
Halvcylindrisk belysningsstyrka (Esc) ska mätas på ett plan minst 1,5 m över mark,
med därför avsedd lins.
Halvcylindrisk belysningsstyrka ska vara enligt Tabell 14.2
Tabell 14.2 SC-klass för halvcylindrisk belysningsstyrka
Semicylindrisk belysningsstyrka
Klass

Esc,min i lx [driftvärde]

SC1

10,0

SC2

7,50

SC3

5,00

SC4

3,00

SC5

2,00

SC6

1,50

SC7

1,00

SC8

0,75

SC9

0,50
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EV-klass kan användas som ett tilläggskrav för plana vertikala ytor som ska belysas,
till exempel skyltytor eller fasader.
Vertikal belysningsstyrka ska vara enligt Tabell 14.3.
Tabell 14.3 EV-klass för vertikala plana ytor
Vertikal belysningsstyrka
Klass

Ev,min i lx [driftvärde]

EV1

50,0

EV2

30,0

EV3

10,0

EV4

7,50

EV5

5,00

EV6

0,50

14.2.2

Klasser för begränsning av bländning och kontroll av
störande ljus

14.2.2.1

Avskärmningsklasser, (G*-klasser)

14.2.2.2

Bländningsklasser baserade på bländtalsindex

14.2.2.3

Bländtal GRL

14.3

Utformning av belysningsanläggning

14.3.1

Anpassning till omgivningen
Utgångspunkten bör vara att belysningsanläggningen kan tillföra miljön kvalitéer och
framhäva och understryka miljöns arkitektoniska utformning och särart, såväl på
natten som på dagen. Belysningsanläggningarnas funktionella egenskaper bör dock
vara oförändrade.
Vid större belysningsanläggningar och särskilt i känsliga miljöer bör konsekvenserna
för omgivningen studeras extra noga. Man bör vara försiktig med belysning i närheten
av till exempel naturreservat. Det finns valmöjligheter att inte sätta upp ljuspunkter
alls eller att släcka helt under största delen av natten.
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Belysningsanläggningar bör utformas:
·

att de framträder så litet som möjligt, både sedda både från vägen och från
omgivningen i dagsljus,

·

att anläggningen på ett naturligt och harmoniskt sätt passar in i och är ett
tillskott i miljön,

·

att de sedda från vägen i mörker bidrar till att ge trafikanterna en klar och
entydig bild av vägmiljön och god visuell ledning,

·

att de ges en sådan skala och dimension så att de harmoniserar med vägen och
omgivningen, och

·

att de sedda från omgivningen i mörker inte blir dominerande och att
belysningen i övrigt inte blir störande.

Belysningsanläggningar på broar bör utformas så att de harmoniserar med bron.
Öppna platser, torg och liknande ytor bör få en anläggning som passar in i den miljön.
Vid val av anläggningsdelar bör estetiska synpunkter beaktas.
Vid val av armaturer bör bl.a. beaktas att storleken är anpassad till stolphöjden och att
formen och ytbehandlingen är tilltalande. Vid val av stolpar bör bl.a. beaktas:
·

att kvoten mellan stolpars armlängd och vertikal stolpdel bör vara högst 0,25,

·

att stolparmar normalt bör luta 2° till max 5° över horisontalplanet, och

·

att även förzinkade stolpar i estetiskt känsliga miljöer kan behöva målas.

Vid val av elanläggning bör i vissa fall av estetiska skäl luftledning undvikas.
Anläggningsdelar bör väljas så att de tillsammans ger intryck av en naturlig och
harmonisk enhet.

14.3.2

Anläggningsprinciper

14.3.2.1

Allmänt

14.3.2.2

Armaturer

14.3.2.3

Ljuskällor

14.3.2.4

Styrsystem och ljusreglering
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14.3.2.5

Ljuspunktsplacering
Vid bestämning av ljuspunktshöjden, eftersträvas så låg placering som möjligt, men i
det enskilda fallet bör hänsyn bland annat tas till:

14.3.2.6

·

behov av samordning med befintlig anläggning,

·

synpunkter och önskemål ifråga om utformning,

·

möjligheterna att fästa bärlinor och konsoler i byggnader,

·

förekommande stolpstandard,

·

föreskrifter om minimihöjd vid bärlineupphängda armaturer,

·

erforderlig fri höjd över vägbana, och

·

maximal ljuspunktshöjd vid högspänningsledning eller inflygningskorridor
vid flygfält.

Stolpplacering
Minsta tillåtna avstånd för stolpe till vägbanekant med hänsyn till säkerhetszon och
det fria rummet framgår av andra avsnitt.
Av underhållsskäl bör minsta avstånd mellan stolpe och vägbanekant (asfaltskant)
vara minst 2,0 m. Avståndet kan minskas till 1,0 m vid busshållplats.
På GCM-vägar bör stolpar placeras på minst 1,0 m fritt avstånd från vägbanekant
(asfaltkant).
Snöröjning bör beaktas vid placering av stolpar.
Påkörningsrisk för oskyddade trafikanter bör beaktas vid placering av stolpar.

14.3.2.7

Belysningsstolpar, linor och fundament

14.3.2.8

Vägbeläggning

14.3.2.9

Adaptationssträckor
Anläggningsgeometrin (ljuspunktshöjd, överhäng och ljuspunktsavstånd) bör vara
densamma på adaptationssträckan som på anslutande fullt belysta vägsträcka.
Medelluminans på adaptationssträckor vid olika belysningsklasser bör vara 30 % av
anslutande fullt belysta vägsträcka.
För separat belysta korsningar utförda med högmaster erfordras normalt ingen
adaptationssträcka.
Där belysningen upphör bör reflekterande kantstolpar uppsättas på en sträcka av minst
dubbla adaptationssträckan, dock minst 300 m.
Adaptationssträckor bör anordnas på rak vägsträcka eller i horisontalkurva med radie
minst 1,5 gånger minimiradien vid resp. referenshastighet se Tabell 14.4 (minimiradie
för anordnande av adaptationssträcka).
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Vid mindre radie bör adaptationssträcka i första hand avslutas efter kurvan. I andra
hand bör adaptationssträckan avslutas på ett avstånd före kurvan som är minst lika
med adaptationssträckans längd.
Tabell 14.4 Minimiradie för anordnande av adaptationssträcka

14.3.2.10

Referenshastighet

Kurvradie

120

1050 m

110

940 m

100

840 m

90

750 m

80

635 m

70

525 m

60

430 m

Visuell ledning
På en väg där länkarna är obelysta kan en tidig visuell varning för annalkande
korsning, cirkulationsplats eller trafikplats vara önskvärd. I sådana fall bör belysning
med högmast övervägas.

14.4

Beräkning av prestanda
Bibehållningsfaktor fås i {Trafikverkets krav för belysningsarmaturer TDOK
2013:0651}.

14.4.1

Vägbelysning

14.4.2

Tunnelbelysning

14.5

Metoder för mätning av belysningsprestanda

14.5.1

Vägbelysning

14.5.2

Tunnelbelysning

14.6

Belysning i vägtunnlar och på väg under bro

14.6.1

Allmänt
Förutsättning
I avsnitt 14.6 så behandlas belysning i vägtunnlar och belysning på vägar
under broar. Principerna för belysningsdesign är densamma för de två
typerna. Fortsättningsvis i avsnittet används termen tunnel för vägtunnel
respektive väg under bro.
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Hur man bör anordna och tillämpa Tunnelbelysning är omfattat beskrivet i {SSCEN/TR 14380 Ljus och Belysning – Tunnelbelysning}, {CIE 88 Tunnel lighting}
samt {SS-EN 16276 Utrymningsbelysning i vägtunnlar}. Dessa råd bör efterlevas!
För att kunna dimensionera Tunnelbelysning behöver projektör ta reda på hur tunneln
och armaturer tvättas samt i vilket intervall samt om vilken om tunneln t.ex. har
smutsavvisande beläggning. Mer om det finns i {SIS-CEN/CR 14380 Ljus och
belysning – Tunnelbelysning avsnitt 4.4.4}, {CIE 88:2004 Tunnel lighting avsnitt 9}
samt i {TDOK 2013:0651 avsnitt Bibehållningsfaktor}.

14.6.2

Tunnelbelysning
Användare av detta avsnitt bör ha god kunskap om {SIS-CEN/CR 14380}.
Innan projektering utförs bör beslut tas om behov av extra komfortbelysning behövs
enligt sista stycket i {SIS CEN/CR 14 380, Annex A.2.1}.
En ljus väggbeklädnad med reflektionsfaktor > 0.4 bör användas.
En ljus väggbeklädnad som ger en högre luminans hos tunnelväggarna är att föredra.
I tabell A5 SIS-CEN/CR 14380 bör man använda snövärden på de ytor i vägens
sidoområden där snötäcke kan uppstå, men inte för vägbanan.
Belysningen bör utformas så att inredning, installationer etc. inte lämnar besvärande
skuggor.
Vägledande ljus bör finnas på båda sidor då det skapar mindre vinglighet i körfält och
förare får större varseblivning vid körning i tunnel. Det vägledande ljuset kan med
fördel kombineras med vägledande utrymningsljus.
Trafikverket har ett hjälpmedel för att bestämma kriterier för
tunnelbelysningsberäkning i form av en MS Excel arbetsbok som heter
Tunnelbelysningsdimensionering.xls.
Arbetsboken bör användas för att bestämma om dagljus behövs eller inte.i tunnlar
under 200 m
Arbetsboken bör användas i tidigt planeringen av tunnelbelysning, uppdateras varefter
projekteringen fortskrider samt ligga som underlag för belysningsberäkningar från
leverantör.
I planeringsfasen eller tidigt i byggnationsfasen kan det vara nödvändigt att bestämma
L20 grovt, det bör göras med hjälp av Annex A1 tabell A4, SIS-CEN/CR 14380.
När tunnelmynningens utformning är fastställd bör L20 kontrolleras med hjälp av
Annex A1 avsnitt A.1.10.2.
När tunnelmynningen är färdigbyggd bör L20 kontrolleras med hjälp av
luminanskamera och digitalt analysprogram.
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14.6.3

Reservbelysning
Reservbelysningen kan utgöras av nattsteget.
Vid långa tunnlar bör reservbelysningens drifttid vara längre och en utredning bör
göras.

14.6.4

Utrymningsbelysning
I {SS-EN 50172} Anläggningar för utrymningsbelysning finns stöd att hämta vid
projektering samt för att utforma drift- och underhållsinstruktioner vid överlämnande
av entreprenad.

14.6.5

Belysning i driftutrymmen och utrymningsvägar

14.6.5.1

Allmänbelysning

14.6.5.2

Utrymningsbelysning i driftutrymmen och
utrymningsvägar

14.6.6

Säkerhetsskyltar

14.6.7

Materialkrav
Trafikverket har en dokumentstyp som kallas SIV-dokument. I dessa dokument kan
uppgifter hämtas för kravställning av upphängningsanordningar m.m.

14.6.8

Belysningsstyrning

14.6.8.1

Allmänt

14.6.8.2

Luminansmätare
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15

Miljöåtgärder

15.1

Buller

15.1.1

Bulleravskärmningar
Ekonomisk rimlighet för anläggande av bulleravskärmningar bedöms enligt direktiv
från ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom
transportområdet) samt utifrån förhållande mellan kostnaden för åtgärden och
fastighetens marknadsvärde.
Funktionen verifieras med beräkningar.

15.1.2

Utformning av bulleravskärmningar
Bulleravskärmningar utformas så att de upplevs som naturliga delar av den miljö där
de ingår.
{”Vägtrafikbuller, nordisk beräkningsmodell”, (Naturvårdsverket)} används för att
bestämma höjd och längd för bulleravskärmning.
Vid utformning av bulleravskärmning beaktas avskärmningens påverkan på
luftkvaliteten.
Inom 10 m på båda sidor om genomsiktlig skärm bör buskar, träd eller annan högre
vegetation inte förekomma.
Vegetation vid genomsiktlig skärm kan medföra negativa effekter för fåglar. Om det
finns vegetation tätt mot en genomsiktlig skärm, exempelvis en tät häck, flyger fåglar
över. Om det finns glipor finns risk att de flyger genom glipan och krockar med
skärmen. Vegetation vid genomsiktlig skärm måste vara tät samt på båda sidor om
skärmen så att fåglar inte flyger in i skärmen från andra sidan då de ser häcken men
inte skärmen. Om häck finns på båda sidor förlorar den genomsiktliga skärmen sin
funktion som genomsiktlig.
Med högre vegetation menas växlighet som är högre än låg vegetationstyp (se
definition i Krav 2020:030 VGU Bilaga 3, under Termer och definitioner).
Bulleravskärmning utformas att samverka i funktion med viltstängsel/ faunastängsel
där det förekommer. Viltstängsel/faunastängsel sätts upp på motsatt sida av väg där
bullerskydd påverkar fauna- eller viltstråk för att förhindra att bulleravskärmningen
stängslar in djur på vägområdet. Se avsnitt 15.3 Fauna.

15.1.2.1

Akustisk utformning
Verifiera att platsbyggda skärmar uppfyller krav gällande ljudnivåskillnad med hjälp
av beräknade värden för vald konstruktion, både avseende ljudreduktion, DLR, och
ljudabsorption, DLα.
Bulleravskärmning placeras så nära vägen som möjligt.
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Bulleravskärmning placerad nära vägen ger bättre bullerdämpning jämfört med
avskärmning långt från vägen, samt att avskärmning inte behöver vara lika hög för att
ge samma effektiva skärmhöjd (höjd över siktlinjen mellan bullerkälla och mottagare).
I vissa fall måste avskärmning göras längre för att täcka samma siktvinkel om den står
nära vägen jämfört med att placera skärmen nära mottagaren. Vid avskärmning av
enstaka hus kan det därför ibland vara bättre att ställa skärmen nära huset.
Skärm bör inte placeras mitt emellan väg och bebyggelse.
Bulleravskärmnings placering anpassas till de topografiska förhållandena.
Bulleravskärmning bör vara tillräckligt hög för att bryta siktlinjen mellan bullerkälla
och mottagare.
I de fall bebyggelse ligger högt, och därmed är svår att skärma av, ställs skärm mycket
nära vägen eller nära den bebyggelse som ska skärmas av.
Vid flervåningsbebyggelse är det ofta svårt eller omöjligt att avskärma de övre
våningarna.
Att förbinda byggnader, alternativt förlänga byggnadernas utsträckning, med hjälp av
kompletterande skärmar intill bebyggelse kan ge god effekt avseende ljudnivå.
Om bulleravskärmningen precis bryter siktlinjen ger en liten höjning av
avskärmningen god effekt.
Bulleravskärmningen måste täcka i stort sett hela den siktvinkel som finns mellan
huset och vägen för att ge god effekt. Även siktvinklarna längst ute i periferin måste
skärmas av. I praktiken finns ofta annan bebyggelse eller topografi som skärmar av
delar av siktvinkeln. Dessa delar behöver inte bulleravskärmas med ytterligare
skärmar och/eller vallar.
Bulleravskärmningens längd kan begränsas om den ställs närmare det hus som ska
skyddas och dess ändar vinklas av mot bebyggelsen.
Bulleravskärmningens effekt minskar om den inte står nära vägen.
Bullerskyddsskärm förs ner minst ett par decimeter under markytan för att ge god
tätning mot marken.
Bullerskyddsskärm kan förses med akustisk mjukt krön för att höja den
ljudavskärmande effekten.
Den nordiska beräkningsmodellen tar inte hänsyn till effekter av alternativ utformning
av skärmkrön. Detsamma gäller effekten av lutande eller svängda skärmar. Effekter av
dessa åtgärder bedöms utifrån erfarenhet.

15.1.2.2

Estetisk utformning
Bullerskyddsskärmar anpassas till bebyggelsens material, färger och formspråk medan
bullerskyddsvallar ansluts till omgivningens lutningar, höjdformer och vegetation.
Skärm passar bättre i stadsmiljö medan jordvall med plantering kan vara lämplig på
landsbygd samt i parker och grönområden.
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Skärmens höjd, färg, material och utformning kan varieras för att minska monotonin.
Planteringar kan användas för att variera det intryck skärmen ger. Vallar bör utformas
med utgångspunkt i kringliggande landskapsformer.
På sida av skärm som vetter mot bebyggelse kan variationen göras mer detaljerad.
Genomsiktliga skärmar är ett sätt att minska skärmens visuella intrång.
Kombination av vall och skärm hjälper till att bryta monotonin.
I {”Skönheten och oljudet” (Kommunförbundet)} finns många exempel som kan tjäna
som inspirationskällor.

15.1.2.3

Teknisk utformning
Bullerskyddsvall utförs med hänsyn till markens bärighet samt i material som tillåter
den lutning som krävs för att tillgodose de akustiska kraven inom tillgängligt
markområde.
Normalt måste bullerskyddsvall antingen byggas till högre höjd än den avsedda, eller
kompletteras sedan vall och underliggande mark har satt sig.

Figur 15.1 Exempel på mjuk, konkav släntutformning med varierande lutning
Bullerskyddsskärm behöver kunna klottersaneras och rengöras, exempelvis med
högtryckstvätt eller starka lösningsmedel, utan att skadas.
Drift och underhåll beaktas i utformning av vall eller skärm.

15.1.2.4

Trafiksäkerhet
Genomsiktliga bullerskyddsskärm undviks inom sikttriangeln, eftersom nedsmutsning
och reflektion kan skymma sikten.
Bulleravskärmning placeras på ett avstånd från vägen som är fyra gånger så stort som
avskärmningens höjd för att undvika snödrevs- och skuggeffekter. En sådan placering
står i konflikt med de akustiska kraven på avskärmningens utformning.
Med vegetation kring avskärmningen kan drivbildning och vindpåverkan minskas.

15.1.2.5

Avbrott i avskärmning
Om avbrott/öppning behöver göras i bullerskyddsskärm eller –vall utförs det så att
buller inte läcker in i öppningen då det försämrar effekten av bullerskyddet.
En ”bullersluss” konstrueras genom att gångvägen dras en kort sträcka parallellt med
vägen, och bulleravskärmningen dras omlott på vardera sidan av gångvägen, se Figur
15.2.
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Figur 15.2 Avskärmning vid busshållplats respektive vid korsande gång- och
cykelstråk
Bullerskyddsskärmar görs i dessa fall absorberande och dras omlott på en sträcka som
är tre gånger så lång som bredden på öppningen mellan skärmarna. Föreslagen lösning
verifieras genom detaljerad beräkning med hjälp av den Nordiska
beräkningsmodellen.
När GCM-väg, eller lokalväg, passerar planskilt under en väg som har
bullerskyddsvallar är det olämpligt att låta vallen passera obruten över den korsande
vägen. En skärm med motsvarande ljudavskärmande förmåga placeras på bron.
Skärmen ansluts tätt till vallen på ömse sidor om bron.
Om bulleravskärmning inte kan göras så lång som den akustiskt sett borde vara, kan
ett abrupt slut på avskärmningen medföra en dramatisk ökning av ljudnivån när
fordonen kommer ut på den oskärmade delen av vägen. Denna dynamik bidrar ofta till
en ökad störningsupplevelse.
I sådana fall kan det övervägas att trappa av skärmen successivt på en sträcka av något
tiotal meter för att göra ljudnivåförändringen något långsammare.

15.1.2.6

GCM-vägar längs bulleravskärmningar
Från buller- och trafiksäkerhetssynpunkt är att föredra, att leda GCM-trafikanter på
den tysta sidan av skärmen. Undvik att miljön på den tysta sidan blir alltför avskild
och undanskymd. Vid bulleravskärmningar där det finns bebyggelse nära vägen måste
kraven på trygghet tillgodoses, även på den tysta sidan.
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15.2

Vatten

15.2.1

Utformning med hänsyn till vattenkvalitet
Ett mark- eller vattenområde kan vara förklarat som vattenskyddsområde till skydd för
ett grund- eller ytvattenområde som nyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för
vattentäkt. Inom vattenskyddsområden finns restriktioner i form av
vattenskyddsföreskrifter. Dessa kan bland annat också reglera vägars relation till
mark- eller vattenområdet genom krav på anmälan, tillståndsplikt eller förbud för vissa
riskfyllda företeelser.
Ett yt- eller grundvattenområde kan vara en formell vattenförekomst, identifierad av
en vattenmyndighet, eller en övrig vattentillgång.
Varje vattenmyndighet ska fastställa kvalitetskrav för yt- och grundvattenområden
som nyttjas eller kan komma att nyttjas som vattentäkter. De är institutionaliserade
tillgångar som beskrivs och kvalitetsbedöms. Det finns dock alltså såväl enskilda som
allmänna vattentäkter som inte relaterar till en formell vattenförekomst.
Både betydande, beskrivna och bedömda vattenförekomster och mark- eller
vattentillgångar som inte är beskrivna eller bedömda, men ändå värdefulla i kraft av
vattentäkt, är skyddsvärda, och bör därför skyddas mot skada och olägenhet enligt
miljöbalken, 2 kapitlet, §2-3.
Dispens från vattenskyddsföreskrifter kan lämnas av länsstyrelsen eller kommunen för
särskilda skäl.
Det är viktigt att grundvattenmätningar startar i god tid före en grundvattenpåverkande
åtgärd, minst ett år, för att erhålla tillräckligt omfattande referensvärden. Precis som
avseende vattnets kvalitet är införande av tillräckliga åtgärder samt underhåll, kontroll
och förvaltning av vidtagna skyddsåtgärder av stor betydelse för vilka konsekvenser
verksamheten får för vattnet och känsliga skadeobjekt.
I samband med breddning av väg finns goda förutsättningar att samtidigt vidta
åtgärder för skydd av yt- och grundvatten där vattenskyddsbehov föreligger. En
korrekt utformad och skött stödremsa är den naturliga primära åtgärden. Även tätning
av nya diken, skyddsräcken och betongkantsstöd kan övervägas.

15.2.2

Omhändertagande av dagvatten
Dagvatten från vägar innehåller bland annat partiklar, näringsämnen, tungmetaller,
organiska föreningar från oljeprodukter samt vägsalt. Dagvatten kan innehålla halter
och ämnen som inte förekommer naturligt i opåverkat yt- och grundvatten. Om sådant
dagvatten leds oreducerat mot skyddsvärda objekt, kan det försämra betingelserna där,
exempelvis försämra råvattenkvaliteten vid vattentäkt.
Dagvatten kan, när förutsättningarna så medger, renas i skapade vattenområden såsom
retentionsdammar, våtmarker och översilningsytor. Vägdagvatten kan också filtreras
effektivt i stödremsa och vägslänt såvida inte jordmaterialet i stödremsa och slänt är
alltför grovkornigt, samt såvida vägdagvattnet inte skadar grundvattnet.
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I samband med projektering är det viktigt att säkra ett tillräckligt stort sidoområde så
att erforderlig dagvattenrening möjliggörs.
En beläggning av väg som minskar olycksrisken, medför minskad risk för miljöfarliga
utsläpp i samband med olyckor. Beläggning av grusväg innebär dock ökade
dagvattenmängder som i vissa fall kan behöva omhändertas.
Råd angående avvattning finns även i {TDOK 2014:0046}.

15.2.3

Genomledning av vattendrag
I samband med breddning av väg finns goda förutsättningar att justera eller vidta
andra åtgärder vid fellagda trummor för att undanröja vandringshinder. Användande
av infodring med flexibelt foder (relining) vid renovering av befintliga trummor
medför risk för permanentning av vandringshinder vid fellagda trummor.
En trumma är en vattenanläggning (en anläggning som tillkommit som följd av en
vattenverksamhet).

15.3

Fauna

15.3.1

Stängselsystem
En längre bergvägg, längs vägen, med lutning 2:1 eller brantare samt en höjd av minst
4,0 m kan ersätta vilt- och faunastängsel. Andra komponenter, t.ex. en bullerskärm,
kan fungera som barriär för djurens rörelser.

15.3.1.1

Utformning av vilt- och faunastängsel
Förankring av faunastängslet kan ske med hjälp av ankare som sätts mellan
stängselstolparna. Om förankring sker genom nedgrävning och infällning bör
infällningen täckas med ett minst 0,1 m tjockt lager jord.
För att anpassa faunastängslet efter avsedd art genom mindre maskvidd nertill kan
finmaskigare nät monteras på det befintliga stängslet.
I anslutning till passage för medelstora däggdjur bör den del av vägbanan som ligger
nära passagen förses med stängsel. Stängsel bör dock enbart användas i de fall när:
·

det inte redan finns vilt- eller faunastängsel på platsen,

·

passagen är placerad på ett sådant sätt att djuret lockas upp mot vägbanan,

·

det finns stor risk för att djuret genar över vägbanan trots lämplig passage i
närheten.

Kravet på att stängsel i anslutning till passage för medelstora däggdjur bör vara
nedgrävt minst 0,2 m i marken motiveras av att djuren inte ska ta sig under stängslet.
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15.3.1.2

Placering av vilt- och faunastängsel
Markytans utformning i anslutning till stängslets terrängsida bör beaktas, så att den
effektiva höjden på stängslet bibehålls, se Figur 15.3.
Vinkelformade förändringar från raklinjen innebär en större risk för att djuren tar sig
förbi stängslet och bör därför undvikas, se Figur 15.3.

Figur 15.3 Lämpliga placeringar för att inte minska viltstängslets effektiva höjd
Lämpliga placeringar, för att inte minska vilt-/faunastängslets effektiva höjd, i
skärning och bank med vinkelutformade förändringar från raklinjen.
Sedan schaktnings- och terrasseringsarbeten avslutats bör slutligt val av stängslets
placering bestämmas inför uppsättningen. Placeringen bör göras med hänsyn till god
funktion och estetik. Stängslet bör placeras så att det följer terrängen och samspelar
med väglinjen så att dess horisontella överkant och variationen i sidled inte varierar
för mycket.
Riktningsförändringar ger ett oroligt uttryck och bör därför undvikas. Finns anslutande
väg till huvudvägen bör stängslet dras bågformigt från huvudvägen och anslutas så tätt
som möjligt till anslutande väg vid stängselslut.
Där det är möjligt bör stängsel avslutas genom anslutning till naturliga hinder.
Exempel på naturliga hinder är stora broar eller branta bergväggar som i sig
omöjliggör passage för viltet.
Begynnelse- och slutpunkt på vilt- och faunastängsel bör anpassas så att
överraskningsmomentet mellan fordonsförare och vilt minimeras.

15.3.1.3

Grindar
Gångfållor bör undvikas. Om möjligt bör grindar och eventuella fållor kombineras
med färist.
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15.3.1.4

Färist
Sidogrind kan monteras i anslutning till färist, där frekventa passager förekommer av
personer med till exempel funktionsnedsättning eller ridande på häst.

15.3.1.5

Uthopp
Uthopp bör placeras:
•

i närheten av stängselöppningar och stängselslut. Ett lämpligt avstånd mellan
ett stängselavslut och ett uthopp är 100–200 m.

•

där anläggningens utformning ger möjligheter för djur att oavsiktligt ta sig in
på stängslad väg, t ex vid trafikplatser.

•

vid kända vandringsstråk och sträckor med många viltolyckor.

•

där faunapassager i plan förekommer.

•

vid platser där det är långt till närmaste faunapassage. Denna placering lämpar
sig då det på dessa platser föreligger en större risk för att djur försöker ta sig in
på vägbanan.

Placering längs tvåfältsvägar
•

Vid anslutande sidoväg (trevägskorsning) bör uthopp placeras mitt emot
anslutande väg, inom ett sidoavstånd på < 20 meter från korsningspunkten.

•

Vid anslutande sidovägar (fyrvägskorsning) bör minst ett uthopp placeras på
vardera sidan om huvudvägen.

Placering längs mötesseparerade vägar
•

Vid anslutande sidoväg (trevägskorsning med öppning i mitträcke) bör uthopp
placeras mitt emot anslutande väg, inom ett sidoavstånd på < 20 meter från
korsningspunkten.

•

Vid anslutande sidoväg (trevägskorsning med kontinuerligt mitträcke, så
kallad ”höger-höger”) bör ett uthopp placeras längs huvudvägen på vardera
sida om korsningen.

•

Vid anslutande sidovägar (fyrvägskorsning) bör minst ett uthopp placeras på
vardera sidan om huvudvägen.

Vid trafikplatser och motsvarande komplexa korsningsutformningar, bör en
behovsanalys utgöra grund för placering av uthopp.
Uthoppet bör utformas med en vertikal, slät stödkonstruktion.
I områden med stora snödjup vintertid bör höjden vara 2,0 m.
Uthoppets utsträckning i längsled bör vara 6,0 till 8,0 m om uthoppet är rakt längs
stängsellinjen.
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Exempel på utformning av uthopp framgår av figurerna nedan. Den övre figuren visar
en utformning med ett uppbyggt uthopp där naturliga höjdstöd saknas.

Figur 15.4 Principskiss över konstgjort uthopp i form av uppbyggd ramp med
L-stöd (rödmarkerad), sedd från sidan.
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Ett uthopp kan också placeras i en innerslänt enligt principerna i figuren nedan.
Stängslet fäst i muren så att det inte blir något mellanrum mellan stängsel och mur.

Figur 15.5 Principskiss över konstgjort uthopp i innerslänt
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Planskild passage bör om möjligt också utformas så att de även kan användas av djur
för att ta sig ut ur vägområdet, se exempelvis principer enligt figuren nedan, se Figur
15.6.

Figur 15.6 Exempel på uthopp vid planskild korsning.

15.3.2

Faunapassage

15.3.2.1

Allmänt
Flera grupper av djur med olika krav på t.ex. skydd kan förväntas använda samma
passage. Faunaåtgärder bör väljas och utformas med fokus på den eller de arter som
har störst krav inom den grupp av djur som förväntas använda passagen.
I de fall en stor variation av livsmiljöer och snabb etablering av ny vegetation önskas
bör faunapassage i form av övergång prioriteras före passage under vägen. Behövs
passager som är fuktigare och ger mer skydd rekommenderas undergångar.
Tabell 15.1 visar rekommenderade åtgärder för olika arter.
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Tabell 15.1 Tabell över rekommenderade åtgärder för olika djurarter
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15.3.2.1.1

Placering och passagetäthet
Faktorer som bör beaktas vid placering av faunapassage är
·

landskapets grundläggande struktur med avseende på geologi, vatten,
topografi, vegetation och biotoper,

·

de förekommande djurarterna och hur deras rörelsemönster är kopplat till
landskapet,

·

mänsklig aktivitet, såsom bebyggelse, vägar och odling i området som kan
störa,

·

möjligheter till grönstruktur in mot övergången från båda sidor av vägen,

·

framtida byggnation eller utbyggnad som kan störa eller förstöra djurs
möjligheter att vandra,

·

samt naturliga förändringar som förväntas i landskapet.

I landskap med tydliga och markerade strukturer (exempelvis dalgångar i
jordbruksmark, tydliga skogskorridorer i ett för övrigt öppet landskap eller tydliga
korridorer med öppna marker insprängt i skogslandskap) är det fördelaktigt att
använda få och relativt stora passager för att fånga upp alla de röresler som kan ske
inom de livsmiljöer som faunapassagerna ansluter till. I ett mer homogent landskap,
bestående av en eller flera liknande biotoper, är det fördelaktigt att anlägga fler
faunapassager av en mindre dimension och av olika passagetyper, då djurens rörelser
är svårare att förutspå.
Där det finns revirhävdande arter (exempelvis rådjur) som inte gör säsongsbundna
vandringar, är det fördelaktigt att anlägga flera passager utmed en given sträcka för att
minska risken för att de stationära och revirhävdande djuren ska hindra andra
artfränder från att komma till passagen. Med flera passager längs en sträcka har djuren
flera möjligheter till passage vilket medför att de inte blir lika känsliga för om en eller
flera av passagerna inte är möjlig att använda på grund av inomartskonkurrens eller
revirhävdande.

15.3.2.2

Faunapassage för stora däggdjur
Vid dimensionering (bredd och höjd) av passagen bör man utgå från Trafikverkets
rapport 2015:254 Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur. Om längden
på passagen görs större måste även bredden på passagen öka för att man ska få samma
effektivitet på djurens förmåga att använda passagen.

15.3.2.2.1

Ekodukt

15.3.2.2.1.1 Landskapsinpassning/Placering
15.3.2.2.1.2 Utformning
En ekodukt bör inte vara för högt välvd, utan integrerad i den omgivande terrängen,
för att underlätta djurens uppfattning om ekodukten som en del av landskapet och
därmed lättare tar sig över.
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Den sluttning som leder fram till en ekodukt bör ha en lutning på högst 1:20. Beroende
på hur landskapet ser ut, samt vilka arter som ekodukten är avsedd för, kan en lutning
på 1:10 vara tillräcklig för ekodukten. I kuperad terräng kan en större lutning, på både
ekodukt och sluttningen fram till denna, accepteras jämfört med i flacka områden.
Förhållandet mellan bredd och längd på en ekodukt bör vara större än 0,8. Det innebär
exempelvis att en övergång med längden 50,0 meter bör vara minst 40,0 meter bred.
All fordonstrafik påverkar ekoduktens ekologiska funktion negativt, men en mindre
väg med faunaanpassat ytmaterial, som inte trafikeras regelbundet kan accepteras.

15.3.2.2.1.3 Avskärmning/ Skydd
Avskärmningen syftar till att ge nödvändigt skydd åt de arter som är på väg upp mot
ekodukten.

15.3.2.2.1.4 Stängsel
15.3.2.2.2

Landskapsbro

15.3.2.2.2.1 Landskapsinpassning/ Placering
För att hindra att området under en landskapsbro används till lagring av utrustning,
fylls med maskiner eller skärmas av med stängsel kan stora stenblock eller andra
hinder placeras ut vid bron.

15.3.2.2.2.2 Utformning
En landskapsbro bör vara minst 10,0 m hög, speciellt i skogsklädda områden, för att
säkerställa att växttäcket under bron får tillräckligt med solljus och vatten. Väg över
naturliga översvämningsområden bör i sin helhet passera på bro. En landskapsbro bör
vara så lång att landskapet under inte upplevs som uppdelat av bron.

15.3.2.2.2.3 Avskärmning
För att bestämma höjd och längd på avskärmning behöver bl.a.väggeometri och
brohöjd beaktas.
Åtgärder bör vidtas utmed broräcket för att dämpa ljus och buller från landskapsbron
till den omgivande och underliggande miljön.

15.3.2.2.2.4 Stängsel
15.3.2.2.3

Faunabro

15.3.2.2.3.1 Utformning
En faunabro bör inte vara för högt välvd, utan integrerad i den omgivande terrängen,
för att underlätta djurens uppfattning om faunabron som en del av landskapet och
därmed lättare tar sig över.
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Den sluttning som leder fram till en faunabro bör ha en lutning på högst 1:20.
Beroende på hur landskapet ser ut, samt vilka arter som faunabron är avsedd för, kan
en lutning på 1:10 vara tillräcklig för faunabron. I kuperad terräng kan en större
lutning, på både faunabro och sluttningen fram till denna, accepteras jämfört med i
flacka områden.

15.3.2.2.3.2 Avskärmning/ Skydd
En faunabro behöver ha stabila och ogenomskinliga avskärmningar för att skärma av
mot buller, ljus och andra störningar från underliggande väg.
I snörika områden innebär skärmar längs en smalare bro att snö ansamlas och
förutsätter att bron måste dimensioneras upp mycket för att tåla lasterna. Vid låg ÅDT
på underliggande väg minskar behovet av avskärmning, då störning från trafiken inte
blir lika påtaglig.
För att bestämma längd på skärm behöver bl.a.väggeometri och brohöjd beaktas.

15.3.2.2.3.3 Stängsel
15.3.2.2.4

Faunaport

15.3.2.2.4.1 Utformning
Dimensionerna på en faunaport kan anges i form av relativ öppenhet:
relativ öppenhet = höjd*bredd/längd

Relativ öppenhet innebär att en lång passage behöver vara bredare eller högre för att få
samma relativa öppenhet som en kortare passage.
Detta är enbart ett riktvärde och bör alltid ses i kombination med kraven för höjd och
bredd. För älg rekommenderas en relativ öppenhet på minst 2,3, för rådjur 1,4 och för
övriga hjortdjur minst 1,5.
En faunaport som lokaliseras i ett område där det finns risk för stora snömängder bör
ha en högre höjd än vad som vanligtvis krävs.
All fordonstrafik påverkar faunaportens ekologiska funktion negativt, men en mindre
väg med faunaanpassat ytmaterial, som inte trafikeras regelbundet kan accepteras.

15.3.2.2.4.2 Avskärmning/ Skydd
För att bestämma höjd och längd på skärm behöver bl.a.väggeometri och brohöjd
beaktas.
I snörika områden innebär skärmar längs en smalare bro att snö ansamlas och
förutsätter att bron måste dimensioneras upp mycket för att tåla lasterna. Vid låg ÅDT
på vägen minskar behovet av avskärmning, då störning från trafiken inte blir lika
påtaglig.
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15.3.2.2.4.3 Stängsel
15.3.2.2.5

Strandpassage
Strandpassager bör i första hand vara naturliga strandremsor.
Underlaget i en strandpassage bör i första hand vara naturligt, i annat fall av natursten
och naturgrus. Endast undantagsvis får passagen utgöras av trä, plåt eller likvärdigt
material.

15.3.2.2.5.1 Utformning
15.3.2.2.5.2 Avskärmning
För att bestämma höjd och längd på skärm behöver bl.a.väggeometri och brohöjd
beaktas.
I snörika områden innebär skärmar längs en smalare bro att snö ansamlas och
förutsätter att bron måste dimensioneras upp mycket för att tåla lasterna. Vid låg ÅDT
minskar behovet av avskärmning, då störning från trafiken inte blir lika påtaglig.

15.3.2.2.5.3 Stängsel
15.3.2.2.6

Faunapassage i plan
Viltvarningsssystem fungerar bäst som åtgärd vid hastigheter mindre än 90 km/h och
ÅDT mindre än 5000 fordon/dygn.
Området i anslutning till en stängselöppning bör siktröjas. Möjlighet att skylta för
sänkt hastighet förbi övergången bör prövas. Öppningen kan dessutom förses med ett
aktivt system för detektering och varning av vilt. Detektorer som enbart reagerar på
större djur kan användas.
I Figur 15.7 visas alternativa lösningar på utformning av en passage i plan och deras
egenskaper.
Typ A har vinkelräta ledstängsel vilka är mer effektiva än både typ B och C när det
gäller att leda djuren över övergångsstället. De vinkelräta ledstängslen är dock sämre
på att fånga upp djur som rör sig på insidan av stängslet.
Typ B har snedställda inre stängsel vilka leder passerande djur mot stängselöppningen
på andra sidan vägen samtidigt som de leder ut djur som hamnat på insidan av
stängslet. Luckan i viltstängslet i skarven mellan den parallella och snedställda delen
av stängslet i A och B möjliggör passage av djur som av misstag kommit utanför
slussen.
Om övergången saknar inre ledstängsel kan det medföra att djur förvillar sig in på
vägbanan och sedan har svårt att hitta ut igen, se alternativ C vilket inte är att
rekommendera.
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Figur 15.7 Alternativa utformningar av passage i plan. Alternativ C
rekommenderas endast i snörika områden.
En passage i plan bör placeras vid en punkt där djur ofta passerar.

15.3.2.2.6.1 Utformning
Bredden på en passage i plan bör anpassas efter vägens bredd. Ett riktvärde på 0,8 för
längd/bredd bör eftersträvas.

15.3.2.3

Faunapassage för medelstora däggdjur
En faunapassage för medelstora däggdjur bör lokaliseras på ett sådant sätt att dess
mynningar knyter an till omgivningens nivå. Mynningarna bör ligga på platser som
inte störs av människor och som inte belyses nattetid.
Tunnlar för medelstora däggdjur är ändamålsenliga där vägen ligger på bank. De kan
också läggas där vägen ligger i marknivå men då behövs god dränering för att hålla
kulverten fri från vatten.
Skydd för djuren i form av naturlig vegetation bör finnas i direkt anslutning till
mynningarna på faunapassagen. En faunapassage för medelstora däggdjur kan
kombineras med ett vattendrag.

15.3.2.3.1

Torrtrumma

15.3.2.3.1.1 Utformning
Markeringsstenar i torrtrumma anpassad för medelstora däggdjur bör placeras även
utanför trummans mynning, för att locka uttrarna till trumman.
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15.3.2.3.1.2 Avskärmning
15.3.2.3.1.3 Stängsel
15.3.2.3.2

Strandpassage
Strandpassage bör i första hand vara naturlig mark.
En strandpassage bör anläggas på båda sidor om det aktuella vattendraget.
Strandpassage i form av en konstgjord strandbrink bör ha en vertikal lutning ned mot
vattnet för att den även ska fungera vid varierande vattenstånd.
En konstgjord strandbrink kan bestå av singel eller annat material som inte spolas bort.
Förekommer sprängsten bör den täckas med singel. Betongyta under bro bör inte ha
luft under sig. Betongen bör vara helgjuten alternativt snett gjuten.
Undantag från kravet att konstgjord strandbrink ska vara torr även vid högvatten kan
göras där vattenfluktuationerna t.ex. i samband med vårflod innebär tekniskt stora
svårigheter för konstruktion av ständigt torr strandpassage. Strandpassagen utformas
då så att den är torr under övervägande del av året.
Där strandpassage kan vara svår att anlägga, t.ex. i mindre rörbroar, kan torrtrummor
vara ett alternativ

15.3.2.3.2.1 Utformning
15.3.2.3.2.2 Avskärmning
15.3.2.3.2.3 Stängsel
15.3.2.3.3

Hylla
Om strandpassage inte är en möjlig åtgärd kan en hylla med luft under, fästas mot
broväggen. Denna hylla kan placeras under en bro alternativt i en vattenförande
trumma.

15.3.2.3.3.1 Utformning
En hylla i vägtrumma eller under bro bör vara av betong men kan även vara av trä.
Markeringsstenar placeras på hyllan för att locka djuren att använda hyllan som
passage.

15.3.2.4

Grod- och kräldjursåtgärd
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15.3.2.4.1

Utformning
En grod- och kräldjurspassage bör placeras på samma nivå som omgivande mark.
Vandringsstråk för grodor förses med minst två passager, en i varje ände av stråket,
för att säkerställa att groddjuren inte tar sig upp på vägbanan.
För grod- och kräldjurstrummor gäller att om man minskar på diametern på
trummorna behöver avståndet mellan dessa vara kortare. Ju mindre diameter på
trummorna desto tätare behöver de sitta. Även trummans längd påverkar, ingångarna
bör vara tillräckligt stora för att ljus ska kunna nå igenom hela trummans längd, en
lång trumma bör därför ha en större diameter på öppningen.
Vägen innerslänt kan göras brantare tillsammans med vägräcken och på så sätt göra att
tunnelpassagerna kan göras kortare.
En liten längdslutning på grod- och kräldjurstrumman kan förhindra att vatten
ansamlas i den, men lutningen får inte bli för stor så att den riskerar att försvåra
groddjurens vandring.
För att hindra att salamandrar och groddjur tar sig upp på vägbanan bör ledarmar
konstrueras så att de antingen har ett överhäng eller en takkant i nivå med markytan,
se Figur 15.8. En konstruktion med L-form, med en fot vänd mot det håll varifrån de
vandrande grod- och kräldjuren kommer kan användas för att hindra djuren att ta sig
under ledarmarna.
Ledarmarna bör anläggas så att överkanten kommer i nivå med jordytan, annars
riskerar de att bli ett hinder för de groddjur som kommit upp på vägbanan och vill ner
igen. Detta skyddar också överdelen av ledarmen vid underhållsarbeten i vägområdet..
Om kant eller överhäng upptill på ledarmen saknas bör höjden på ledarmen ökas till
minst 0,6 meter.

Figur 15.8 Lämplig utformning av ledarm med överhäng respektive takkant,
sedda i tvärsnitt.
För att hindra grod- och kräldjur från att vandra bort från passagen bör avslutningen på
en ledarm göras som en u-formad böj, se Figur 15.9.
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Figur 15.9 Principskiss över U-formade avslutningar till ledarmar.

15.3.2.4.2

Material
En grod- och kräldjurspassage kan vara av betong, icke-magnetisk plåt eller likvärdigt
material.
Magnetiskt material får inte användas eftersom det kan störa paddans vandring.
Insidan av en grod- och kräldjurspassage bör vara slät för att groddjuren inte ska
skadas.

15.3.2.5

Faunapassage för vattenlevande djur

15.3.2.5.1

Landskapsinpassning/ Placering

15.3.2.5.2

Utformning

15.3.2.5.3

Vattendjup
Olika arter har olika krav på vattendjup i en trumma. Kraven varierar dessutom under
arternas livscykel och vid olika tider på året. Exempelvis behöver vuxen lax ha ett
vattendjup på minst 0,3 m medan öring klarar sig med ett djup på 0,1–0,15 m,
beroende på fiskens storlek.

15.3.2.5.4

Vattenhastighet
Om det inte går att undvika en hög vattenhastighet genom en vägtrumma kan trumman
förses med anordningar som bromsar vattenhastigheten.

15.3.2.5.5

Bottensubstrat
En vägtrumma bör förses med ett för vattendraget naturligt bottensubstrat, exempelvis
naturgrus och sten.

15.3.2.5.6

Erosionsskydd
För att undvika att det med tiden uppstår ett fall precis utanför vägtrumman bör botten
nedströms erosionssäkras. Även stränder i anslutning till en vägtrumma bör
erosionssäkras för att vattendraget inte ska ändra riktning. Erosionssäkring kan
exempelvis ske genom plantering av vegetation i form av buskar.
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16

Kontroll, skötsel och räddning

16.1

Kontrollplats
Med hänsyn till trafikanters och kontrollpersonals säkerhet bör kontroll av trafik och
fordon ske vid sidan av genomgående körfält på särskilt iordningställd kontrollplats.
Kontrollplats bör förläggas till befintlig eller planerad rastplats, eller vid avfartsramp i
trafikplats.
Av underhållsskäl är det inte alltid önskvärt att spärra av utrymmen för att hindra
obehörig uppställning.
För att kunna sköta drift av avstängt område blir man tvungen att gå ur driftfordonet
vilket skapar ett arbetsmiljöproblem.
Utrymmen som används endast för kontrollplats bör hållas avspärrade.
Kontrollplatsers placering och utformning samordnas med motsvarande krav som
ställs för rastplats.
Samråd mellan kontrollerande myndighet och driftentreprenör angående
vinterväghållning behöver ske i god tid. Detta eftersom området ej vinterväghålls
under ordinarie drift.
Behov av kontrollplatser kartläggs genom samråd med berörda myndigheter. Samrådet
bör även omfatta kontrollplatsernas placering och utformning.

16.1.1

Kontrollverksamhet
Vilka verksamheter och förbindelsebehov som bör finnas vid en särskilt iordningställd
kontrollplats samt verksamheternas principiella inbördes placering framgår av Figur
16.1.

Figur 16.1 Verksamheter och förbindelsebehov vid kontrollplats
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Kontrollen kan omfatta en rad olika verksamheter. De enklaste platserna har ingen
särskild fast utrustning utöver erforderliga trafikanordningar. En särskild typ av platser
är avsedda för kontroll av tung trafik. En sådan plats kan vara utrustad med anordning
för vägning av fordon med last, skakplattor samt bromsprovare.

16.1.2

Placering av kontrollplats
Vid parvis placering med en kontrollplats i vardera riktningen bör avståndet mellan
platserna vara ≥ 300 m.
Efter samråd med berörd myndighet kan ytterligare krav som berör kontrollplatsers
placering framkomma. Till exempel kan vissa trafikanter vid poliskontroll försöka
undgå kontroll genom att välja en annan väg.
Vid placering av kontrollplatser parvis i direkt anslutning till vägbanan för samtidig
kontroll av trafik i båda riktningarna på en dubbelriktad väg, kan
kontrollverksamheten för den ena körriktningen komma att störa trafiken i den andra
riktningen.
Trafikanordningar som föregår en kontrollplats bör inte kunna ses från föregående
avfart eller korsning. Erforderlig sträcka för placering av trafikanordningar redovisas i
Figur 16.2 och Figur 16.3.

Figur 16.2 Placering av trafikanordningar längs väg med skilda körbanor

Figur 16.3 Placering av trafikanordningar längs annan väg

16.1.2.1

Kontrollplats vid befintlig eller planerad rastplats
Kontrollplats bör utformas efter samma principer som en rastplats.
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16.1.2.2

Kontrollplats i planskild trafikplats
Kraven på kontrollplatsers storlek och form innebär att de endast i undantagsfall är
lämpliga att anlägga i anslutning till ramper i trafikplatser. Hänsyn till risk för
köbildning ut på primärvägen bör tas.
Kontrollplats bör inte placeras vid ramp med avgreningar. Placering i horisontalkurva
med stor radie och i konkav vertikalkurva bör eftersträvas.

16.1.2.3

Kontrollplats vid motorväg
Kontrollplats vid motorväg bör placeras enligt Figur 16.4.

Figur 16.4 Kontrollplats placering vid motorväg med hänsyn till minimiavstånd
till trafikplatser
Kontrollplats bör placeras så nära nästkommande trafikplats som möjligt, så att
sträckan för eventuell bogsering av tunga fordon på motorvägen blir kort.

16.1.3

Utformning av kontrollplatser
Delområdena i en kontrollplats som förläggs till befintlig eller planerad rastplats
anpassas om möjligt till utrymmena i rastplatsen. Om detta inte ger tillräckligt
utrymme kan rastplatsen utvidgas.
Utrymme som endast ska användas för kontrollverksamhet bör kunna spärras av, se
avsnitt 16.1.4 Trafikanordning och utrustning
Kontrollplats vid avfartsramp kan utformas så att den erforderliga breddningen för
utfarten från kontrollplatsen förlängs och används som extra körfält i den planskilda
korsningens tillfart.
Kontrollplats för tung trafik på motorväg bör utformas i princip enligt Figur 16.5. Av
figuren framgår olika verksamheters inbördes placering.

RÅD

490(504)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:031

RÅD - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Figur 16.5 Kontrollplats för tung trafik på motorväg
Om möjligt förses kontrollplatsen med ett genomgående körfält på kontrollplatsen för
att fordon ska kunna passera igenom. Vågplatsen bör hållas tillgänglig även när det
inte pågår kontrollverksamhet.
Avfarterna till en kontrollplats vid motorväg bör utformas som avfartsramperna till
trafikplats.

16.1.3.1

Dimensionering av kontrollplats
Av Figur 16.5 framgår att en fullt utrustad kontrollplats för tung trafik vid motorväg
behöver ha en längd på ca 260 m exklusive av- och påfarter. Andra typer av
kontrollplatser kan göras betydligt kortare.
Dimensioneringen görs med hänsyn till trafikflödets storlek, hastighet och andelen
tung trafik. Andra faktorer som påverkar platsens storlek och form är till exempel
markägar- och grundförhållanden. När en kontrollplats upprättas genom tillfällig
avspärrning längs en vägsträcka utnyttjas normalt en del av vägbanan. Hur stor
breddning som erfordras för kontrollplatsen bestäms av dess breddbehov samt vägens
bredd, hastighet och trafikflödets storlek. Kontrollplatsens breddbehov redovisas i
Figur 16.6.

Figur 16.6 Breddbehov för kontrollverksamhet inom tillfälligt avspärrat område
Längs en väg där trafikflödet inte överstiger ÅDT 1500 eller längs en avfartsramp med
två körfält kan en del av körbanan ingå i kontrollplatsen, Figur 16.7.
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Figur 16.7 Breddning vid trafikflöde ÅDT <1500 eller vid avfartsramp med två
körfält
Utformningen innebär att all trafik i ena körriktningen på en dubbelriktad väg kommer
att passera genom kontrollplatsen. OBS! Detta medför en stor arbetsmiljörisk för
personal och fara för trafikanter.
Område för vägning av fordon bör vara ca 25,0 m långt och 4,5 m brett.
Området kan ingå som en del av område för kontroll.
Område för uppställning av fordon bör utformas så att områdets storlek medger
samtidig uppställning av minst två lastbilar med släp.
Om kvarhållna fordon snabbt kan föras från platsen minskar behovet av
uppställningsplatser.
Det bör alltid finnas utrymme för omlastning av minst en lastbil med släp.

16.1.3.2

Kontrollplats tvärfall och lutning
Kontrollplats avsedd för vägning utformas av arbetsmiljöskäl med en snedlutning så
nära 0% som möjligt.

16.1.3.3

Kontrollplats förbindelser
Om kontrollplatsen förlagts i anslutning till en rastplats vid motorväg eller
motortrafikled, är bogsering längs denna väg inte önskvärd. Bogseringen bör i stället
ske via en förbindelseväg till det lokala vägnätet.
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Figur 16.8 Exempel på förbindelse med låsbar avstängning
Förbindelsen bör göras så kort som möjligt och med en bredd ≥ 3,5 m samt utformas
för typfordon Lps med utrymmesklass C.
Även vid andra vägar kan behovet av låsbar avstängning behöva undersökas.

16.1.4

Trafikanordning och utrustning
Kontrollplats som endast används för kontrollverksamhet bör förses med
trafikanordningar som hindrar obehörig uppställning av fordon. Sådana
trafikanordningar kan utgöras av flyttbara avspärrningar.
Budskap om förbud mot tung trafik i vänster körfält före kontrollplats vid motorväg
kan vid behov upprepas på portaler över respektive körfält.

16.2

Driftvändplats och överledningsplats
För att minimera antalet konfliktzoner bör samordning genomföras för funktionerna av
driftvändplatser och väntslingor för driftfordon, katastroföverfarter för
utryckningsfordon samt överledningsplatser för allmän trafik, på vägar med mittremsa
med eller utan räcke.

16.2.1

Driftvändplats

16.2.1.1

Behov av driftvändplats
Driftvändplatser bör anläggas vid behov för att väghållnings- och utryckningsfordon
ska kunna vända utan att behöva åka till nästa trafikplats. Eftersom användandet i sig
utgör en risk för trafiken på vägen bör driftvändplatser lokaliseras så att antalet
driftvändplatser minimeras. Driftvändplatser bör inte anläggas där avståndet ≤ 3 km
till närmaste annan vändmöjlighet.
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16.2.1.2

Placering av driftvändplats
Driftvändplatser bör placeras med hänsyn till det område som man i första hand
önskar få snöröjt.
Driftvändplats bör för att underlätta snöröjning placeras nära trafikplats.

Figur 16.9 Exempel på snöröjningstrategi av trafikplats
Driftvändplatser bör lokaliseras och utformas så att de syns så lite som möjligt för
trafikanterna, men så att de är tydliga för driftfordonens förare, både till läge och
funktion.

16.2.1.3

Utformning av driftvändplats
Innerradien i vändslingor och uppställningsslingor bör vara ≥ 7,0 m.
För att inte locka till obehörig användning bör vändplatser utformas så att
trafikanterna om möjligt inte ser dem.
Beroende på vilken bredd vägens mittremsa har finns följande utföranden:

16.2.1.3.1

Driftvändplats vid mindre än 7,0 meter bred mittremsa
Av trafiksäkerhetsskäl bör uppställning i mittremsan möjliggöras Figur 16.10.
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Räcke, vid behov med energiupptagande ände
Figur 16.10 Driftvändplats vid 5,5–7,0 meter bred mittremsa
Om uppställning i mittremsan inte är möjlig kan driftvändplats enligt Figur 16.11
anläggas.

7.5

Denna driftvändplats används endast om mittremsan inte kan breddas till ≥ 5,5 m och
ÅDT ≤ 15 000.
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Figur 16.11 Driftvändplats vid ≤ 5,5 meter bred mittremsa
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Driftvändplats vid 7,0–12,0 meter bred mittremsa

Överfartsytan bör utförs med ett körbart ytskikt som visuellt sammanfaller med
mittremsan.
Utformning och mått framgår av Figur 16.12 och Figur 16.13.

Räcke, vid behov med energiupptagande räckesände
Figur 16.12 Driftvändplats vid 7,0–8,0 m bred mittremsa

g

g

Räcke, vid behov med energiupptagande räckesände
Figur 16.13 Driftvändplats vid 8,0–12,0 m bred mittremsa
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16.2.1.3.2

Driftvändplats vid mer än 12,0 meter bred mittremsa

³

³ 22.0

Utformning och mått framgår av Figur 16.14.

Ev. räcke, vid behov med energiupptagande räckesände

Figur 16.14 Driftvändplats vid mer än 12,0 m bred mittremsa
R1 bör vara ≥ 7,0 m men väljs med hänsyn till mittremsans bredd så att fordons
uppställningsvinkel blir 85–100˚. Vid stor bredd på mittremsan utformas vändplatsen
med en radiekombination så att rätt uppställningsvinkel uppnås.
Överfartsytan bör utföras med ett körbart ytskikt som visuellt sammanfaller med
mittremsan.

16.2.1.4

Utmärkning av driftvändplats
För att undvika obehörig körning på driftvändplatser bör beläggningsmaterial avvika
från intilliggande vägs beläggning. Låga vikbara markeringsstolpar kan sättas vid
infart och i mitträckesöppningen som markerar att det är icke körbart område för annat
än drift- och utryckningsfordon.

16.2.2

Väntficka och väntslinga för driftfordon
Behovet och placeringen av väntslingor och väntfickor utreds från fall till fall i samråd
med drift och underhållsansvarig. Väntficka samutnyttjas så långt möjligt med vanlig
rastficka och utmärks som sådan. Väntslingor anordnas endast vid vägar med stor
trafikbelastning och där andra avkörningsmöjligheter saknas på längre sträckor.

16.2.2.1

Placering av väntslinga
Väntslingor bör lokaliseras och utformas så att de syns så litet som möjligt för
trafikanterna för att inte locka till obehörig användning.

16.2.2.2

Utformning av väntficka och väntslinga
Väntslinga utformas som en slinga där driftfordonet avses köra av i en U-sväng på
vägens högra sida och vänta uppställd utanför vägen. Den fortsatta färden sker via en
ny U-sväng in på genomgående vägbana bakom den punkt där fordonet lämnade
vägbanan.
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Väntslingan bör utformas med ≥ 7,5 m bredd. U-svängarna för av- och påfart bör
utföras med ≥ 7,0 m radie.
Dessa u-svängar bör ha asfaltbeläggning. Icke körbar yta inuti slinga fylls upp till
ungefär samma nivå som slingans nivå.
Väntslinga kan ha slitlager av grus utom på de delar som ligger utom 5,0 m från
vägbanans kant.
Vegetation kan användas som bländskydd.
Manöver
utrymme

Grus
ngd
bel lä
Varia

4.5

Bländskydd
av t ex
växtlighet

Jordfyllning

R7

7.5

Asfalt

R30

Asfalt
>5.5

c:a 5m

>15.5

R7

Räcke

Figur 16.15 Väntslinga för driftfordon

16.2.3

Katastroföverfart

16.2.3.1

Placering av katastroföverfart
Katastroföverfarterna bör lokaliseras och utformas så att de syns så litet som möjligt
för trafikanterna för att inte locka till obehörig användning.

16.2.3.2

Utformning av katastroföverfart
Beroende på vilken bredd och utformning vägens mittremsa har kan flera olika
utföranden vara aktuella.
I fall där den totala vägbanebredden är för liten för en U-sväng, mindre än ca 20 m,
kan katastroföverfarten utföras som driftvändplats enligt Figur 16.16 med enkel slinga.
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16.2.3.2.1

Katastroföverfart vid smal mittremsa, ≤ 5,5 m med
mitträcke

Räcke, vid behov med energiupptagande räckesände
Figur 16.16 Katastroföverfart vid smal mittremsa ≤ 5,5 m med mitträcke

16.2.3.2.2

Katastroföverfart vid mittremsa ≤ 7,0 m bred med räcke
längs vägbanekanter
Överfartsyta bör utföras med ett körbart ytskikt som visuellt sammanfaller med
mittremsan.

Räcke
Figur 16.17 katastroföverfart vid mittremsa ≤7,0 m bred med räcke längs
vägbanekanterna

16.2.3.2.3

Katastroföverfart vid mittremsa 7,0–12,0 m bred med
räcke längs vägbanekanter
Överfartsyta bör utföras med ett körbart ytskikt som visuellt sammanfaller med
mittremsan.
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g

Dokument ID

Räcke
Figur 16.18 Katastroföverfart vid 7,0–12,0 m bred mittremsa med räcke längs
vägbanekanterna

16.2.3.2.4

Katastroföverfart vid mittremsa ≥ 12,0 m bred, utan räcke

g

Överfartsyta bör utföras med ett körbart ytskikt som visuellt sammanfaller med
mittremsan.

Figur 16.19 Katastroföverfart vid mittremsa mer än 12,0 m bred
Alternativt kan överfarten utformas enligt exempel för driftvändplats Figur 16.14 vänd
åt ena eller båda körriktningarna.

16.2.4

Överledningsplats
Överledningsplatser ordnas på vägar med mittremsa för att trafik ska kunna föras från
den ena vägbanan till den andra när en vägbana tillfälligt stängs.

16.2.4.1

Placering av överledningsplats
Inga särskilda siktkrav behöver ställas på lokaliseringen eftersom det förutsätts att
reducerad hastighet gäller i samband med överledningen.

16.2.4.2

Utformning av överledningsplats
Överledningsytan bör vara belagd.
Ytan bör utföras med ett körbart ytskikt som visuellt sammanfaller med mittremsan.
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16.2.4.2.1

Överledningsplats vid mittremsa ≤ 4,0 m bred med räcke
i mitten.
För att möjliggöra överledning bör mitträcket göras enkelt att öppna och återmontera
på en längd av 45,0 m för ett körfält, 50,0 m för två körfält och 60,0 m för tre körfält i
en riktning.
Överledningen kan användas i båda riktningarna för överledning från egen körbana till
motriktad och för återledning till egen körbana.

Figur 16.20 Överledningsplats vid mittremsa mindre än 4,0 m bred med räcke
i mitten

16.2.4.2.2

Överledningsplats vid mittremsa 4,0–12,0 m bred med
räcke längs vägbanekanterna.
Figuren visar överledning från egen till motriktad körbana.

Nm

9m + N x 3m

9m + N x 3m

Figur 16.21 Överledningsplats i en riktning vid 4,0–12,0 m bred mittremsa med
räcke längs vägbanekanterna

16.2.4.2.3

Överledningsplats vid mittremsa ≥12,0 m bred utan räcke
Överledning från egen till motsatt körbana och återledning till egen körbana kan
möjliggöras enligt Figur 16.22.

Figur 16.22 Överledningsplats vid ≥12,0 m bred mittremsa utan räcke
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