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Inledning

1

Följande utformningsråd är utgivna i enlighet med GD-beslut om
utvecklingsprogrammet "Säker framkomlighet - kompletterande beslut" 200602-20 (PP20A 2005:5150), se bilaga 2.
Utformningsråden ersätter motsvarande delar i VGU för normala tvåfältsvägar
med referenshastighet 90 och 110 km/tim. Råden ska tillämpas tillsammans
med VGU-avsnitten om 2+1-väg med räcke vid ny-, ombyggnader,
förbättringar och underhållsbeläggningar. Utformningsråden gäller:
•

objekt längre än 10 km, med undantag för redan upphandlade projekt

•

räffling fram till upphandling av genomförande av markering

•

"byggprojekt" med ådt över 2000 f/d som ej ligger i budget för följande
år, ska prövas i samråd med HKv

Vid tveksamhet sker samråd med HKv. Utformning och eventuell uppföljning
ska ske i samråd med pågående utvecklingsprojekt.
Utvecklingsprogrammets primära syfte är att öka trafiksäkerheten på befintliga
tvåfältsvägar med referenshastighet 90 och 110 km/tim. Tre åtgärdstyper
används:
●

räfflor i vägmitt med nya värden för frisiktslängd

●

räfflad mittremsa med omkörningsfält

4
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• mitträcke med omkörningsfält

Räfflade markeringar används i vägmitt samt vid få oskyddade trafikanter eller
vid tillräcklig bredd också i vägren. Vid mitträcke kan kraftigare räffling
användas (Pennsylvania). I tätort, vid randbebyggelse och vid övrig risk för
bullerstörning görs uppehåll i räfflor.
Syftet med räfflor i vägmitt är att öka bilisters vakenhet och uppmärksamhet
och därigenom minska antalet olyckor, vid mitträcke att minska
räckespåkörningar. Dessutom ger utformningen en bättre våtreflexion.

Vid räffling krävs längre siktsträckor än tidigare för streckad mittlinje och
säkrare omkörningsmöjligheter. Varningslinjer används ej utan alternativen är
dubbel spärrlinje eller streckad mittlinje.
Med mittremsa med räfflor eller med mitträcke erbjuds omkörning i stället med
omkörningsfält med varierande frekvens och längd beroende på trafikflöde.
Separeringen med motriktat körfält är också effektivare med kontinuerlig
mittremsa med räffling respektive säkrast med mitträcke.
Korsningar och anslutningar är normalt i plan. Gång- och cykeltrafik samt
långsamgående trafik är normalt tillåten.
Strategin för utvecklingsprogrammet är långsiktigt att:
•

mittremsa med mitträcke och omkörningsfält bör primärt användas vid
ombyggnad av befintliga vägar med bredder från 9 m och uppåt vid
högre trafikflöden, från ådt ca 3500 öppningsåret, vid referenshastighet
90 och 110 km/tim. Grundtanken är att 1+1-sträckor ska rymmas inom
befintlig 9 m sektion för att ge rimliga kostnader. Vid nybyggnad kan
vägtypen övervägas vid lägre flöden.

•

mittremsa med räfflor och omkörningsfält bör primärt användas vid
ombyggnad av befintliga vägar i breddintervallet 7 m och upp till 9 m
vid medelhöga trafikflöden och högre, från ådt ca 1500 f/d
öppningsåret.
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•

räfflor bör användas i övrigt vid vägbredder från 7 m och uppåt. Även
smalare sektioner kan räfflas då flödet är under ÅDT 1000 f/d.

Övergripande avvägningar:
Räfflor bör inte användas på närmare avstånd än 100 m till områden där
maximalnivån 70dB(A) inte får överskridas, se figur nedan.

Mellan dessa avgränsningar
görs uppehåll i räfflingen

100 m

●

omkörningstillfällen, vid räfflad markering, bör uppfylla standardkraven i
tabell 2-1 samt bivillkor.

Utformningen bör medge tillräckliga omkörningsmöjligheter med streckad
mittlinje vid räffling och med omkörningsfält vid mittremsa jämfört med
eventuellt före-fall och trafikförhållanden. Omkörningsfält bör också placeras
med hänsyn till intrång och kostnader.
●

Förekomst av gående, cyklister och långsamgående trafik på vägsträckan
spelar också in vid val av typsektion. Oskyddade trafikanter behandlas
enligt normala råd i VGU.

Utformningsråden ger inga ytterligare rekommendationer om hur val bör ske
mellan de tre typerna.
Driftriktlinjer och trafikanordningsplaner ska beslutas i samråd med
driftansvarig och driftentreprenör i god tid innan vägen öppnas för trafik.
Vidare se avsnitt 2.7, 3.10 och 4.11 samt ”Arbete på väg – Exempelsamling
2005-01 Mötesseparerad landsväg”.

6
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1.1

Försöksverksamhet med dubbla heldragna
mittlinjer

Utvecklingsprogrammets åtgärdstyper räffling med längre omkörningssikt och
räfflad mittremsa med omkörningsfält använder förslag till nya regler för
heldragna linjer som anges i förslaget till ny VMF:
4 kap. 2 § Vägmarkeringar används för att reglera trafiken eller för att varna eller
vägleda trafikanter, antingen separata eller tillsammans med vägmärken
eller andra anordningar.
4 kap. 5 § Heldragna linjer används istället för motsvarande brutna linjer när det av
trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till motgående körfält, byta
körfält eller färdas ut på vägren eller motsvarande.
4 kap. 6 § Heldragna linjer är följande:

Markering

M7 Heldragen linje

Närmare föreskrifter

Heldragen längsgående linje anger
att det är förbjudet att föra något
hjul
över
linjen
enligt
bestämmelserna i 3 kap. 11-12 §§
trafikförordningen
(1998:1276)
eller föreskrifter meddelade med
stöd av den.
Heldragen mittlinje förekommer
så väl enkel som dubblerad. Om
den
är
dubblerad
kan
mellanrummet mellan linjerna
variera.

Utvecklingsprogram Säker framkomlighet utgör därför också för dessa
åtgärdstyper en försöksverksamhet med stöd av 83 § Vägmärkesförordning
(1978:1001).
Syftet med försöksverksamheten är att som en del i utvecklingsprojekt Säker
framkomlighet vinna erfarenheter om utökad användningen av heldragna
mittlinjer.
Framställan om försöksverksamhet skall göras till Vägverket, Sektion
Trafiklagstiftning.
Framställan skall innehålla vägnummer, sträcka samt vilken av åtgärdstyperna
som skall prövas.
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Utvärdering

1.2

Inom projektet sker en utvärdering av effekter på längre sikt med bakgrund av
åtgärden. De parametrar som utvärderas är:
-

Trafiksäkerhetseffekter
Hastighetsförändring
Sidoplacering

Utvärderingsplan görs inför varje år i dialog med respektive Vägverksregion.
Detta görs efter det att planeringen av årets sträckor för räffling är slutförd.
Trafiksäkerhetseffekter summeras efter det att de tre åren för
utvecklingsprojektet är slutfört.
Vid vägtypen ”Räfflad mittremsa med omkörningsfält” görs studier av
passagebeteende/omkörningsbeteende vid mittremsa.
Vid mitträcke med omkörningsfält görs studier av vävningsbeteendet vid
avslutningssträckan.
Dessutom genomförs en utvärdering av intervjuer med fokusgrupper för
grupperna, pendlare och yrkestrafikanter.
Under 2005 gjordes föremätning på 10 objekt, dessa mätningar bestod av de
ovan nämda. Eftermätningar har skett under maj månad 2006. Resultat
redovisas under oktober 2006.
En undersökning där intervjuer har utförts inom en sk. Fokusgrupp har skett
under 2005 uppföljningen av den sker med en ny intervju under maj månad
2006. Resultat redovisas under oktober 2006.

8
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2

2.1

Detaljutformning av räfflor i vägmitt med
nya värden för frisiktslängd
Arbetsmetodik

Följande projekteringsgång kan användas för räfflor i vägmitt som komplement
till ordinarie projekteringsgång:
Steg 1 Inventera
● vägbredd som underlag för val av typsektion
● beläggning som underlag för möjlighet att fräsa
● sidoområden mht sidoområdesåtgärder
● sidoräcken mht till fräsning
● befintlig vägmarkeringsstandard med kantlinjetyp samt förekomst av olika
mittlinjetyper
● siktprofil
● randbebyggelse mht till säkerhetszon för bullerutbredning
Syftet med inventeringen är att klarlägga:
● val av typsektion
● val av indelning i sträckor med sträckad respektive heldragen mittlinje
● behov av beläggnings- och förstärkningsåtgärder för att samordna åtgärder
● behov av och förutsättningar för sidoområdesåtgärder
● möjligheterna att separera GC-trafik för att möjliggöra räffling även i
vägren, se VGU del ”Sektion landsbygd” avsnitt 4.2

Steg 2

Klargör hur gång- och cykeltrafikens behov ska lösas längs vägen.

- om ej GC-separering finns inget krav på vägrensbredd, kanträffling kan ske
ner till 0,5 m med en räffelbredd på 0,3 m
- vid vägrensseparering bör vägrenen vara minst 0,75 m och utförd med räffling
- om parallell GC-väg anläggs/finns gäller samma krav som för ej GCseparering
Generella råd för GC-lösningar ges i VGU del ”Korsningar” kapitel 2.7

Steg 3

Räffling

Bestäm vilka sträckor som inte bör räfflas på grund av bullerrisk,
beläggningstyp (råd om beläggning och räffling, se avsnitt 2.5) och vägbredd.

Steg 4

Indelning av vägsträckan i streckad och heldragen mittlinje

Vägsträckan delas in i delsträckor dels beroende på resultatet i steg 3 dels på
lokala hastighetsbegränsningar, tätort och korsningar. Vid segment kortare än
10 km slås den ihop med föregående delsträcka. En delsträcka ska
dimensioneras för en standardnivå, detta görs enligt följande:
10
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-Ta fram en siktprofil enligt avsnitt 2.3
-Välj en frisiktsklass, se tabell 2-1, och gå igenom segmentet, antal
omkörningssträckor beräknas, se figur 2-1
-Uppfylls inte bivillkoren för antal (antal/km) eller andel (%)
omkörningstillfälle, välj en lägre frisiktklass och upprepa förfarandet
Råd om frisiktlängd ges i avsnitt 2.3.
Steg 5

Typsektion

Typsektion väljs med hänsyn till följande kriterier:
• Vid mindre variation i vägbredd bör variationen tas upp genom varierande
körfältsbredd med konstant räfflingsbredd och vägrensbredd.
• Minsta vägbredd är normalt 7 m. Kortare mellanliggande sträckor kan gå
ned till 6,5 m.
Mitträffling bör utföras centriskt med 0,3 m bredd, 0,01 m djup och 0,15 m
längd med kontinuerligt c/c-avstånd 0,6 m både vid mittremsa med kantlinjer
och vid streckad mittlinje, se figur 2-2.
Linjebredder för markering är generellt 0,1 m för mittlinje samt 0,15 m för
kantmarkering.
Steg 6

Sidoområdesåtgärder

Bestäm vilka sidoområdesåtgärder, som bör utföras utifrån följande principer:
• möjligheten att genomföra sidoområdesåtgärder beror av projektets budget
och åtgärdernas bedömda effektivitet
• normalt bör åtgärder genomföras motsvarande minsta standard enligt
hastighetskriterier för 90 respekive 110 km/tim
Steg 7 Upprätta trafikanordningsplan. Se VGU del ”Vägmärken”. TA-planer
för arbete på väg finns i Exempelsamling ”2005-01 Mötesseparerad landsväg”.
Steg 8

Åtgärder för drift, underhåll

Projektering ska ske i samråd med driftansvarig för aktuellt område. I övrigt se
avsnitt 2.7.

2.2

Typsektion för räfflor i vägmitt

Räfflor i vägmitt bör vid ombyggnad av befintlig väg utan breddning med
blandtrafik ha följande typsektion:
● Minimisektion 7,0 m med linjebredder 0,1 m i vägmitt och 0,15 m för
kantlinje, V0,25 K3,1 M0,3 K3,1 V0,25, M=mittremsa vid heldragna linjer.
● Mittremsans bredd bör vara konstant med 0,3 m med räffla 0,3 m. Vid
streckat placeras räfflan centrisk. Varningslinje används ej.
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●

Frästa räfflor i vägren bör inte förekomma på smalare vägren än 0,75 m, vid
blandtrafik, denna utförs med 0,2 m bredd.

●

Kortare mellanliggande sträckor med en sektion ned till 6,5 m kan
eventuellt utföras med smalare fräsning, ca 20 cm.
Vid stor variation av sektionsbredden bör en anpassning av utformningen
ske till en kompromiss

●

Huvudmotiven för typsektionen är:
● 3,1 m ger en acceptabel körfältsbredd för 90 km/h.
● Primärt breddas körfälten till 3,25 m vid ökande vägbredd.
● Sekundärt breddas vägrenen vid ökande vägbredd för att minska risk för
singel höger och GC-olyckor.
● Tertiärt ökas därefter körfältsbredden ytterligare för att ge ökad körkomfort
Övriga utformningsdetaljer är:
● Mittremsa utförd som heldragen linje bör användas vid frisiktsträckor enligt
tabell 2-1 och räfflor enligt figur 2-2.
● streckad mittlinje bör vara 0,10 och utförd enligt figur 2-2.
● Kantlinjer bör vara streckade med 0,15 m bredd.
● Parkeringsfickor bör eftersträvas vid heldragna mittlinjer med längder över
10 km. Information med upplysning om parkeringsfickor bör då finnas.

2.3

Val av sträckor med streckad mittlinje

Heldragen linje fyller en viktig funktion genom att de upplyser om begränsad
sikt och anger att fordon inte får föras över linjen. Avvägning av användande av
heldragen linje görs under de inledande studierna om antal omkörningstillfällen.
För att bestämma antal omkörningsmöjligheter används beräknad eller
uppmätt/uppskattad siktprofil enligt fig. 2-1. (Gäller endast ”räfflor i vägmitt” ej
omkörningsgfält på typerna ”räfflad mittremsa med omkörningsfält” eller
”mitträcke med omkörningsfält”)
Siktlängd (m)

200

130

250

Väglängd (m)

300

FIGUR 2-1
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Framtagning av siktprofil och utvärdering av de olika
standardklasserna.
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Sedan väljer man standard för omkörningssikt/frisiktsvärde, se tabell 2-1. och
kollar hur väl man uppnår kriterierna för omkörningsmöjligheter:
● 0,5 omkörningsmöjligheter/km eller
● 20 % omkörbar längd för segmentet eller
● om nuvarande situation är färre eller lägre andel
omkörningstillfällen/omkörbar längd ska omkörningstillfällena ej minska i
antal eller längd

Ovanstående kan ge en iteration och också att du hamnar i situationen att välja
mellan två 500 m sträckor eller tre 300 m. Vid detta val bör högsta möjliga
standard som uppfyller kriterierna ovan väljas.

TABELL 2-1

Definition av frisiktslängder för, 90 och 110 km/h
GOD STANDARD

Tillåten
hastighet
km/h

MINDRE GOD STANDARD

LÅG STANDARD

Frisiktsvärde Gränsvärde Frisiktsvärde Gränsvärde Frisiktsvärde Gränsvärde
m
m
m
m
m
m

110

500

350

400

250

300

150

90

350

250

300

150

250

125

Kommentar:
Bakgrund till frisiktslängd och gränsvärde kan ses i PM ”Siktkrav för Ny
vägmarkeringsstrategi”, Vägverket, 2005.

Metodbeskrivning:
Utsättning av heldragen linje sker efter det att frisiktslängd har beslutats enligt
ovan beskrivna metod. Utsättningen utförs alltid i vägens mitt och där den fria
sikten är som sämst, och det bör ske under lövperioden. Skymd sikt beroende på
grenar eller buskar registreras som skymd sikt, men om erforderliga siktsträckor
kan uppnås genom t.ex. buskröjning bör detta ske. Hänsyn tas inte till tillfälligt
siktskymmande företeelser. Utsättningen bör ske med minsta möjliga störningar
för övrig trafik.
Understiger frisiktsvärdena det värden som har beslutats i tabell 2-1 för frisikt
så ska heldragen linje markeras. Om nästa heldragna linje börjar på ett avstånd
från den föregående som understiger gränsvärdet i tabellen så skall de heldragna
linjerna sammanbindas.
Utrustningen för utsättning av spärrlinjer består av följande komponenter:

•
•
•

fordon utrustade med trippmätare typ Coralba eller motsvarande,
radiomodem eller GPS för uppmätning av avstånd mellan fordon,
rörlig kamera monterad i ögonhöjd (1,1 m) och anordning i
observationshöjd (1,1 m),

VGU • VV publikation 2006:37
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•
•
•

monitor för observation av skymd respektive fri sikt,
dator eller protokoll för registrering,
beräkningsprogram för spärr- och varningslinjer.

Patrullen består av två fordon utrustade enligt ovan som registrerar skymd resp.
fri sikt under kontinuerlig färd.

Ovanstående bör sammankopplas med en medveten mittlinjemarkeringsstrategi,
se VGU del ”Vägmarkering och vägkantsutmärkning”.

2.4

Vägmärken, vägmarkering och visuell ledning

Beträffande utmärkning se VGU del ”Vägmärken”.

Räfflor utförs enligt figur 2-2.
0,15 m

0,6 m

0,6 m

0,6 m

0,15 m

0,15 m

0,15 m

Djup ca 1,0 cm
0,30 m

Djup ca 1,0 cm

Markeringsbredd 10 cm
FIGUR 2-2

0,30 m

Markeringsbredd 15 cm

0,20 m

Djup ca 1,0 cm

Kantmarkering med 0,20
m räffelbredd

Utformning av räffla

Vägmittsräfflor vid såväl 0,10 m som 0,15 m markeringsbredd görs 0,3 m bred.

14
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Vid blandtrafik och vägrensbredd ≥ 0,75 m utförs vägrensräfflan med 0,20 m
bredd. Om ej GC-separering finns inget krav på vägrensbredd, kanträffling kan
ske ner till 0,5 m med en räffelbredd på 0,3 m. Avstånd mellan räffelmitt, c/cmått, ska vara 0,6 m.
Provverksamhet pågår med vägmarkeringsstandard och åtgärder för visuell
ledning. Samråd bör ske med Hk/Ssau om val av standard.
Alternativ utformning av räfflor kan ske med prägling (tryckning) vid
nybeläggning. Utformningen ska ge liknande effekt som den ovan redovisade
frästa räfflan.

Kommentar:
Positiva erfarenheter finns i Finland, produktionskostnaden ligger på ca 0,4
kr/m. En enkel vals har monterats direkt på asfaltläggaren.

2.5

Beläggningskvalitet och fräsning

Beträffande fräsning i beläggningar ges här generella råd för lämplighet och för
ytbeläggningar alternativ metod för fräsning.
Att införa räfflor bör ej vara något problem om de installeras i nya eller nästan
nya beläggningar, vid installation i beläggningar som är äldre än 2-3 år, bör en
speciell bedömning av beläggningens lämplighet ske.
Generellt vid installationer bör samråd med beläggningsingenjör eller
beläggningsansvarig för aktuell väg konsulteras (för att minska risken för en
havererad beläggning).
Försök bör göras för försegling av räfflorna, för att utvärdera kostnad/nytta.
Nedan listas olika beläggningstyper med rekommendation och lämplighet för
fräsning.

IM, IMT & JIM.
● Används i första hand på mindre lågtrafikerade vägar.
● Denna beläggningstyp är olämplig att fräsa.
● Troligen ej aktuell.

MJOG, MJAB, AEB
● Används i första hand på mindre lågtrafikerade vägar.
● Hög flexibilitet.
● Beläggningstyperna är till viss del självläkande.
● Går att fräsa.
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ABT
● Varmmassa.
● Används på de flesta typer av vägar.
● Tät.
● Går att fräsa.

ABS
● Varmmassa.
● Används på vägar med medel/mycket trafik.
● Stenrik (öppen).
● Denna beläggningstyp har det tidigare varit problem med, dålig
beständighet & korta livslängder.
● Går troligen att fräsa
Kommentar:
Vid bygget av 2+1 på E4 strax söder om Höga kustenbron, där frästes
kantlinjerna bort på ett felaktigt sätt (för djupt), fräsningarna hamnade i
vänster hjulspår i långsamtgående körfältet, med påföljden att all tung trafik
körde i fräsgroparna under flera år. Idag är dessa åtgärdade, men inte för att
beläggningen var slut utan för trafikantkomforten.

TSK
● Korsning mellan ytbehandling/varmmassa.
● Används på vägar med medel/mycket trafik.
● Tät.
● Tunna lager, ca 20 mm.
● Går att fräsa, under förutsättning att fräsning sker med 10 mm i en 20 mm
TSK. Nästan hela det täta bindemedelslagret blir kvar, kontrollera
tjockleken-lämpligheten innan åtgärd.
Kommentar:
Tunnskicksbeläggningar finns ner till ca 14 mm, dessa är inte lämpliga att
fräsa. Minimumtjocklek bör vara ca 20 mm.

Värmebeläggning
● Används på medel/mycket trafikerade vägar.
● Tät
● Tunna lager 15 – 25 mm.
● En ny värmebeläggning, om åtgärden är rätt utförd, blir ett med det gamla,
oftast ett äldre slitlager, bör ej vara något problem med att fräsa.

16

VGU •VV publikation 2006:37

Detaljutformning av räfflor i vägmitt med nya värden för frisiktslängd

Ytbehandling
● Tät.
● Tunna lager.
● Går att fräsa, se kommentar.
Kommentar:
Vid installation av räfflor på vägar som kommer att ytbehandlas, då bör räfflan
fräsas i underliggande justeringslager (räfflan bör vara några mm djupare, för
att effekten skall kvarstå), försök bör dock göras innan detta används fullt ut.
För installation av räfflor i befintlig ytbehandling, där finns farhågor om
stensläpp, försök pågår.

Gjutasfalt
● Tät.
● Används på broar samt på vägar med hög trafik.
● Går att fräsa.

2.6

Att tänka på under arbetet med att fräsa räfflor

I samband med arbetet att fräsa räfflor uppkommer moment som berör trafiken
på vägen. I första hand är dessa:
●

Bortfräsning av befintliga mittlinjer innan fräsning. För varje region finns
regler för hur långa sträckor som får vara utan mittmarkering vid
hastighetsgräns ≥90 km/h. Vid bortfräsning av längre sträckor sker en
hastighetssänkning till 70 km/h.

●

Vid fräsning på vägar med en belagd bredd på < 8 m måste trafiken stoppas
under perioder då fräsning och målning pågår (Gäller framför allt vid
målning av spärrlinjer). Detta kan göras med hjälp av flaggvakt.

●

Förslag till trafikanordningsplan vid fräsning av mittlinje samt kantlinje kan
ses i bilaga 1.1 och 1.2.

2.7

Drift- och underhåll

Behov av åtgärder för drift och underhåll ska inventeras och ”beslutas”:
● Entrepenör för vinterväghållning ska informeras om räfflorna för att
anpassning av ploghjul ska kunna ske.
TA-planer för drift och underhåll, se följande dokument:
- Exempelsamling 2005-01 Tvåfältsväg
- Exempelsamling 2005-01 Beläggning
- Exempelsamling 2005-01 Vägmarkering
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3

3.1

Detaljutformning av räfflad mittremsa med
omkörningsfält
Arbetsmetodik

Följande projekteringsgång kan användas som komplement till ordinarie
projekteringsgång:
Steg 1 Inventera
● vägbredd som underlag för val av typsektion
● beläggning som underlag för fräsning
● sidoområden som underlag för placering av omkörningsfält samt
sidoområdesåtgärder
● enskilda väganslutningar, parallellvägar, broar, korsningar och anslutningar
och busshållplatser m.m. som underlag för placering av omkörningsfält
● sidoräcken mht fräsning
● befintlig vägmarkeringsstandard med kantlinjetyp samt förekomst av olika
mittlinjetyper
● randbebyggelse mht till säkerhetszon för bullerutbredning
● sidoanläggningar för drift och underhåll
● detalj- och översiktplaner kontrolleras
●
Syftet med inventeringen är att klarlägga:
● behov av beläggnings- och förstärkningsåtgärder för att samordna åtgärder
● behov av och förutsättningar för sidoområdesåtgärder
● behov för trafik på anslutande enskilda vägar
● behov och möjligheter att separera GC- och långsamtgående trafik
● behov av åtgärder för kollektivtrafik i form av förändringar i
hållplatssystemet och GC-anslutningar till hållplatser
● förutsättningar för sträckindelning

Steg 2

Räffling

Bestäm vilka delsträckor som inte bör räfflas på grund av bullerrisk,
beläggningstyp (råd om beläggning och räffling, se avsnitt 2.5),vägbredd,
förekomst av gående och cyklister samt räcken.

Steg 3 Klargör hur gång- och cykeltrafikens behov ska lösas längs vägen.
Finns parallell cykelväg kan även vägren räfflas ned till 50 cm bredd, i annat
fall minimibredd 75 cm
Råd om GC-lösningar ges i VGU del ”Korsningar” kapitel 2.7

Steg 4

Välj delsträckeindelning och sidoområde

Råd om sträckindelning ges i avsnitt 3.3.
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Steg 5

Typsektion

Typsektion väljs med hänsyn till följande kriterier:
• Vid mindre variation i vägbredd bör variationen tas upp genom varierande
körfältsbredd med konstant räfflingsbredd och vägrensbredd.
• Minsta vägbredd är normalt 7 m. Kortare mellanliggande sträckor kan ha en
bredd ned till 6,5 m.
• Val mellan 2+1 eller 2+2 avgörs av möjlighet till inplacering, se avsnitt 3.2
och 3.3

Steg 6 Bestäm principutformning av anslutningar, korsningar och
busshållplatser samt parallellvägar. Klargör hur gång- och cykeltrafikens behov
ska lösas längs och tvärs vägen.
Råd om korsningar och anslutningar ges i del ”Korsningar” och busshållplatser i
del ”Sidoanläggningar”, GC-lösningar i 3.7

Steg 7

Välj planeringsprocess

Ombyggnad av befintliga tvåfältsvägar fordrar arbetsplan. Anslutningsfrågor
hanteras med hjälp av 40 och 41 §§.

Steg 8

Sidoområdesåtgärder

Bestäm vilka sidoområdesåtgärder, som bör utföras utifrån följande principer:
• möjligheten att genomföra sidoområdesåtgärder beror av projektets budget
och åtgärdernas bedömda effektivitet
• normalt bör åtgärder genomföras motsvarande minsta standard enligt
hastighetskriterier för 90 respektive 110 km/tim

Steg 9

Upprätta principiell trafikanordningsplan. Se ”Vägmärken”.

Steg 10 Åtgärder för drift, underhåll
Projektering ska ske i samråd med driftansvarig för aktuellt område. I övrigt se
avsnitt 3.10.

20
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3.2

Typsektioner

Räfflad mittremsa med omkörningsfält bör vid ombyggnad av befintlig väg med
breddning för omkörningsfält ha följande egenskaper:
● För 2-fältssträckorna, se räfflade markeringar.
● Vid 2 körfält plus omkörningsfält ska genomgående körfältsbredden vara
minst 3,25, vid större körfältsbredd på den 2-fältiga delen följer 2+1
sträckan dess körfältsbredd. Omkörningsfält utförs med 3,25 m
körfältsbredd.
● Generellt hålls mittremsans bredd konstant med 0,3 m eller 0,45 m bredd
beroende på linjebredd. I övrigt görs vägren, vid bredd ≥ 0,5, med samma
bredd som på den 2-fältiga delen.
● Frästa räfflor i vägren bör inte förekomma på smalare vägren än 0,75 m,
denna utförs då endast med 0,2 m bredd.

3.3

Indelning i delsträckor, inledning och avslutning

Utformningen innebär att vägsträckan delas upp i 2-fältsväg, 2+1- och 2+2delsträckor.
Huvudalternativet är 2-fältsdelsträckor med ett omkörningsfält i mitt, som
placeras med sådant avstånd att kölängden minimeras mellan olika delsträckor.
2+1-sträckorna bör vara ca 700 m i undantagsfall kan längden begränsas till ca
600 m. Längden räknas då från starten på övergångssträckan från 1 till 2 körfält
till starten på övergångssträckan från 2 till 1 körfält, se figur 3-1 nedan.

Ca 700 m

FIGUR 3-1

Längd av delsträcka

Längder och placering av delsträckorna styrs av att:
● korsningar bör om möjligt placeras på enfältsdelar, är detta inte möjligt vid
vänstersväng kan ”bandyklubba eller mindre väntficka placeras på höger
sida.
● tvåfältssträckor bör hamna i kraftigare uppförslut
● anslutningar på sträcka bör om möjligt hamna på enfältsdelar, är detta inte
möjligt vid vänstersväng kan mindre väntficka placeras på höger sida.
● övergångssträckor, särskilt från 2 till 1 körfält, bör placeras så att de blir
överskådliga
● avstånd mellan avslutningarna för 2-fältssträckorna bör ej understiga 200 m
● avstånd mellan inledningar för 2-fältssträckorna bör ej understiga 200 m
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3.3.1

2-fältssträckor

2-fältssträckor bör övervägas där:
● nödvändig separering av GC-trafik, sanering av anslutningar m.m., annars
blir för dyrbart eller för svårt att genomföra
● sidoområdesåtgärder annars blir för kostsamma
● det finns broar, sträckor och andra partier, som bedöms ge för höga
kostnader med 2+1-lösning
● om det annars blir för kort 2+1-lösning
● avsnitt med många långsamtgående eller breda fordon
3.3.2

2+1-sträckor respektive 2+2-sträckor

2+1-sträckor eller 2+2-sträckor kan erfordras för att undvika längre
uppförslutningar med ett körfält. Andelen tvåfältslängd bör normalt inte
understiga 15 % eller överstiga 25 %.

3.4

Övergångssträckor

Övergångssträcka från två till ett körfält bör utformas och utrustas enligt
nedanstående principer, se FIGUR 3-2:
● övergången från två till ett körfält bör vara ca 100-150 m, dvs. totalt för
båda riktningarna 200-300 m. men övergången från 1 till 2 körfält kan
utformas med ned till 50 m längd.
● portaler ska normalt inte användas
● skyltning bör utföras som vid stigningsfält med avslutning av körfältslinje
med sista dellinje mellan K1 och K2, där K2 blir 2,5 m bred, och
körfältspilar från detta läge och uppströms med avstånd cirka 50, 75 och
100 m
● körfältsförändringstavla bör placeras där körfältsbredden börjar minska på
K2 dock minst 200 m före körfältets slut
● Vid ”saltfri väg” bör övervägas att ha information om inledning
● Längdupplysning om 1-fältssträcka kan ges, denna placeras 50-100 m efter
avslutningssträckans slut

50-150 m

Ca 550 m

100-150 m

0-2,5 km

FIGUR 3-2

22

Utformning av övergångssträcka från ett till två respektive två till
ett körfält
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3.5

Korsningar och anslutningar

Korsningar bör placeras på enfältsdelar, undvik vänstersväng från
omkörningsfält.

3.6

Vägmärken, vägmarkering och visuell ledning

Beträffande utmärkning se VGU del ”Vägmärken”.
Beträffande vägmarkering och visuell ledning, se VGU del ”Vägmarkeringar
och vägkantsutmärkning”.
Räfflor utförs enligt figur 3-3.

0,30 m

0,6 m

0,6 m

0,15 m

0,15 m

Djup ca 1,0 cm

Markering 0,10 m och räffla 0,30 m i
vägmitt
FIGUR 3-3

0,20 m

Djup ca 1,0 cm

Markering 0,15 m och räffla 0,20 mot
vägren ≥ 0,75 m

Utformning av räffla

Vägmittsräfflor vid såväl 0,10 m som 0,15 m markeringsbredd görs 0,3 m bred.
Vid blandtrafik och vägrensbredd ≥ 0,75 m utförs vägrensräffla med 0,20 m
bredd. Om ej GC-separering finns inget krav på vägrensbredd, kanträffling kan
ske ner till 0,5 m med en räffelbredd på 0,3 m. Avstånd mellan räffelmitt, c/cmått, ska vara 0,6 m.

Provverksamhet pågår med vägmarkeringsstandard och åtgärder för visuell
ledning. Samråd bör ske med Ssau om val av standard.
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Regler för drift av reflexer bör bestämmas vid projektering. Val av standard bör
ske med hänsyn till både investerings- samt drift- och underhållskostnader.

3.7

Sidoområden

För sidoområden gäller utformningsprinciper kapitel 8 ”Sidoområden”.
Då sidoräcke erfordras bör det utföras som slänträcke som står 1,0 m från
beläggningskant. Alternativt kan stödremsan breddas till ca 1 m med lutning 1:6
och innerslänten bakom räcket göras brantare så att befintlig dikesbotten nås, se
figur 3-4. Vid breddningen behöver tillägg göras för räckesståndarnas
förankring.

FIGUR 3-4

3.8

Då sidoräcke erfordras bör det utföras som slänträcke eller att
stödremsan breddas ca 1 m. Stödremsan kan läggas i lutning 1:6

Gång- och cykeltrafik

Se VGU del ”Korsningar”.
Med avseende på de låga flödena görs inga speciella möjligheter att passera
vägen på sträcka eller i plan vid korsning.

3.9

Sidoanläggningar

Beträffande busshållplatser, rastanläggningar, informationsplatser – se VGU del
”Sidoanläggningar”.
Fickor för korttidsstopp bör övervägas på långa enfältiga sträckor, längre än
ca 10 km. Dessa bör samordnas med eventuella väntefickor för vänstersvängande.
Utmärkningen av dessa kan ske genom att använda sig av märke för P-ficka, se
Figur 3-4 och 3-5. Två märken sätts upp, ett som förvarning och ett för att utmärka
själva P-fickan.

24

VGU •VV publikation 2006:37

Detaljutformning av räfflad mittremsa med omkörningsfält

FIGUR 3-4

Märke för P-ficka med tillägstavla för avstånd och
tidsbegränsning.

Märke för P-ficka sätts upp 50 – 100 m före infarten till P-fickan. Märket för Pfickan måste kompletteras med tilläggstavla för avstånd till dess placering.
Märke för P-ficka sätts dessutom upp vid fickan, denna kompletteras med
tilläggstavla med tidsbegränsning.

20 m

FIGUR 3-5

25-30 m

20 m

Utformning av ficka för korttidsstopp

Möjligheter att samnyttja sidoanläggningar bör prövas.

3.10

Drift- och underhåll

”Funktions- och standardbeskrivning” för grundpaket drift ska bestämmas vid
projektering. I det flödesintervall som denna vägtyp hamnar i gäller generellt
”Vinterstandardklass” 3, se ”Vinter 2003”, VV Publ. 2002:147. Samma krav
gäller för såväl genomgående körfält som omkörningsfält, se ”ATB Vinter
2003”, VV Publ 2002:148.
Driftentreprenören ska underrättas om utmärkningsexempel som ska gälla för
den nya utformningen i god tid före drifttagande.
Behov av utformningsåtgärder för drift och underhåll ska inventeras och
”beslutas”:
● Väntplatser för snöröjningsfordon och andra långsamgående driftfordon kan
övervägas då långa sträckor med omkörningsförbud förekommer
● servicefickor vid VVIS-stationer, broar och dylikt
● Entreprenör för vinterväghållning ska informeras om räfflorna för att
anpassning av ploghjul ska kunna ske.
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TA-planer för drift och underhåll, se följande dokument:
- Exempelsamling 2005-01 Tvåfältsväg
- Exempelsamling 2005-01 Beläggning
- Exempelsamling 2005-01 Vägmarkering
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4

4.1

Detaljutformning av räcke med
omkörningsfält
Arbetsmetodik

Följande projekteringsgång kan användas för mötesfri väg som komplement till
ordinarie projekteringsgång:
Steg 1 Inventera
● vägbredd som underlag för val av typsektion
● beläggning som underlag för fräsning
● sidoområden som underlag för placering av omkörningsfält samt
sidoområdesåtgärder
● enskilda väganslutningar, parallellvägar, broar (bl a vilka begränsningar
som kan bli följden för dispensfordon), korsningar och anslutningar och
busshållplatser m.m. som underlag för placering av omkörningsfält
● sidoräcken mht fräsning
● befintlig vägmarkeringsstandard med kantlinjetyp samt förekomst av olika
mittlinjetyper
● sidoanläggningar för drift och underhåll
● detalj- och översiktplaner kontrolleras
Syftet med inventeringen är att klarlägga:
● behov av beläggnings- och förstärkningsåtgärder för att samordna åtgärder
● behov av och förutsättningar för sidoområdesåtgärder
● eventuella problem med tunga och breda dispenser
● behov för trafik på anslutande enskilda vägar
● möjligheterna att separera GC- och långsamgående trafik
● behov av åtgärder för kollektivtrafik i form av förändringar i
hållplatssystemet och GC-anslutningar till hållplatserna
● förutsättningar för sträckindelning

Steg 2

Bestäm trafikförutsättningar

Underlag för trafikanalys ges i VGU del Dimensioneringsgrunder”.
Det är särskilt viktigt för 1+1-väg att kartlägga förekomst av breda och
supertunga dispenstransporter samt jordbrukstransporter av olika slag. Gångoch cykeltrafikens behov måste också klargöras.
Anslutningar klassas enligt VGU del ”Korsningar” i följande typer med hänsyn
till funktion och trafik:
● typ A1 anslutning med ÅDT-DIM>100
● typ A2 anslutning av ägoväg för traktortrafik
● typ A3 anslutning till högst fem tomter för enstaka större fordon som
sopbil, slamsugningsbil o.d.
● typ A4 anslutning till mer än fem bostadsfastigheter och med ÅDT
DIM<100
● typ A5 anslutning med utrymmeskrävande fordon, t.ex. skogsbilväg
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Dimensionerande fordon och körsätt väljs för korsningar, anslutningar och
vändslingor. Råd om korsningar och anslutningar ges i VGU del ”Korsningar”
och busshållplatser i VGU del ”Sidoanläggningar”, GC-lösningar i 4.7
Steg 3 Välj referenshastighet med hänsyn till vägtyp, nättillhörighet, trafik
och omgivningstyp
Valet mellan 90 och 110 km/tim bör bestämmas med hänsyn till förekomst av
och separeringsform för oskyddade trafikanter, korsnings- och
anslutningsstandard och täthet, förekomst av långsamgående trafik,
sidoområdesstandard och linjeföring.

Steg 4 Klargör hur gång- och cykeltrafikens behov ska lösas längs vägen.
Finns parallell cykelväg kan även vägren räfflas ned till 50 cm bredd, i annat
fall minimibredd 75 cm
Råd om GC-lösningar ges i VGU del ”Korsningar” kapitel 2.7

Steg 5

Välj delsträckeindelning och sidoområde

Råd om sträckindelning ges i avsnitt 4.3.

Steg 6

Typsektion

Typsektion väljs med hänsyn till följande kriterier:
• Vid mindre variation i vägbredd bör variationen tas upp genom varierande
körfältsbredd med konstant räfflingsbredd och vägrensbredd.
• Minsta vägbredd är normalt 9 m.
• Val mellan 2+1 eller 2+2 avgörs av möjlighet till inplacering, se avsnitt 4.2
och 4.3
Steg 7

Välj planeringsprocess

Ombyggnad av befintliga tvåfältsvägar fordrar arbetsplan. Anslutningsfrågor
hanteras med hjälp av 40 och 41 §§.

Steg 8

Sidoområdesåtgärder

Bestäm vilka sidoområdesåtgärder, som bör utföras utifrån följande principer:
• möjligheten att genomföra sidoområdesåtgärder beror av projektets budget
och åtgärdernas bedömda effektivitet
• normalt bör åtgärder genomföras motsvarande minsta standard enligt
hastighetskriterier för 90 respektive 110 km/tim
28
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Steg 9

Upprätta trafikanordningsplan. Se VGU del ”Vägmärken”.

Steg 10 Åtgärder för drift, underhåll
Projektering ska ske i samråd med driftansvarig för aktuellt område. I övrigt se
avsnitt 4.11.

Typsektioner

4.2

Den första sektionen som behandlas är 2-fältssträckor med räcke på befintlig 9
m väg eller bredare. Trafikflödet förutsätts vara omkring 4000 f/d.
Kanalbredden blir 4,5 m eller bredare. Är cykeltrafik tillåten bör yttre vägren
vara 0,75 m, 0,5 m mittvägren som absolut minimum och kvar blir 3,25 m som
acceptabel körfältsbredd, se figur 4-1. Vid bredare väg än 9 m breddas primärt
körfältet för att minska spårbildning. Då GC-trafik inte finns på vägen minskas
vägren till 0,5 m.
9,0 m
3,25

0,75

0,50 0,50

3,25

0,75

0,25

0,25

FIGUR 4-1

Sektion för 2-fältssträcka för befintlig väg

Vid 2+1 sträckor ser sektionen ut enligt figur 4-2. Då GC-trafik inte finns på
vägen minskas vägren till 0,5 m och totala sektionsbredden minskas till 11.75
m.

12,25 m
0,75

3,25

0,5 0,5

3,25

0,25

FIGUR 4-2

3,25

0,75
0,25

Sektion för 2+1 sträcka på befintlig väg
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Vid 2+2 sektion adderas ytterligare ett körfält med 3,25 meters bredd.

Sektionens nackdelar är uppenbara:
● 2-fältslösningen omöjliggör räckeslagning utan helt trafikstopp i åtminstone
ena riktningen. Nackdelarna med detta stiger självklart med ökande trafik.
● 4,5 m kanalbredd ger mycket låg kvalitet för lastbilspassage av cykel med
en totalmarginal över bredderna på drygt 1 m (4,5 - (2,6+0,75) = 1,15 m)
● 4,5 m klarar precis personbilspassage av stillastående personbil men ej av
stillastående lastbil eller omvänt
● dispensbredden minskar från 4,5 till 4 m, med slänträcke kan den dock
bibehållas
● intermittenta driftjobb som kantstolpstvätt och vägmärkestvätt blir "ännu"
besvärligare och avstängningar "vanliga"
● förutsättningarna för utryckningstrafik försämras också
● beläggningsslitaget ökar
Förankring vid dessa projekt är av yttersta vikt, eftersom påverkan blir stor för
flera verksamheter.
● Samråd och godkännande av utryckningsverksamhet - både räddning och
ambulans ska ske.
● Samråd med eventuella industrier beroende av dispenstransporter ska ske.
● Samråd och godkända trafikanordningsplaner för samtliga driftjobb med
entreprenör ska upprättas.
Den andra sektionen som behandlas är 2-fältssträckor med räcke på ny väg med
en sektionsbredd ≥ 9,5 meter. Trafikflödet förutsätts vara omkring 4000 f/d.
Vid nybyggnad av 9,5-meters väg bör kanalbredden göras 4,75 m. Är
cykeltrafik tillåten bör yttre vägren vara 0,75 m, 0,75 m mittvägren som absolut
minimum och kvar blir 3,25 m som acceptabel körfältsbredd, se figur 4-3.
9,5 m
0,75

3,25

0,75 0,75

3,25

0,75

0,25

FIGUR 4-3

0,25

Sektion för 2-fältssträcka för ny ”9-meters väg” bör vara ≥ 9,5 m

Vid 2+1 sträckor ser sektionen för ny ”9,5-meters väg” ut enligt figur 4-4.
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12,75 m
0,75

3,25

0,75 0,75

3,25

3,25

0,25

0,25

FIGUR 4-2

4.3

0,75

Sektion för 2+1 sträcka på nybygdnad av väg

Indelning i delsträckor, inledning och avslutning

Räcke och omkörningsfält innebär att vägsträckan delas upp i 2-fältsdelsträckor,
2+1- och 2+2-delsträckor.
Huvudalternativet är 2-fältsdelsträckor med ett omkörningsfält i mitt, som
placeras med sådant avstånd att kölängden minimeras mellan olika delsträckor.
2+1-sträckorna bör vara ca 700 m i undantagsfall kan längden begränsas till ca
60 m. Längden räknas då från starten på övergångssträckan från 1 till 2 körfält
till starten på övergångssträckan från 2 till 1 körfält, se figur 4-5 nedan.

Ca 700 m

FIGUR 4-5

Längd av delsträcka

Längder och placering av delsträckorna styrs av att:
● korsningar bör om möjligt placeras på enfältsdelar, är detta inte möjligt vid
vänstersväng kan ”bandyklubba eller mindre väntficka placeras på höger
sida.
● tvåfältssträckor bör hamna i kraftigare uppförslut
● anslutningar på sträcka bör om möjligt hamna på enfältsdelar, är detta inte
möjligt vid vänstersväng kan mindre väntficka placeras på höger sida.
● övergångssträckor, särskilt från 2 till 1 körfält, bör placeras så att de blir
överskådliga
● avstånd mellan avslutningarna för 2-fältssträckorna bör ej understiga 300 m
● avstånd mellan inledningar för 2-fältssträckorna bör ej understiga 200 m
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4.3.1

2-fältssträckor

2-fältssträckor bör övervägas där:
● nödvändig separering av GC-trafik, sanering av anslutningar m.m., annars
blir för dyrbart eller för svårt att genomföra
● sidoområdesåtgärder annars blir för kostsamma
● det finns broar, sträckor och andra partier, som bedöms ge för höga
kostnader med 2+1-lösning
● om det annars blir för kort 2+1-lösning
● avsnitt med många långsamgående eller breda fordon.
4.3.2

2+1-sträckor respektive 2+2-sträckor

2+1-sträckor eller 2+2-sträckor kan erfordras för att undvika längre
uppförslutningar med ett körfält. Andelen tvåfältslängd bör normalt inte
understiga 15 % eller överstiga 25 %.

4.4

Övergångssträckor

Övergångssträcka från två till ett körfält bör utformas och utrustas enligt
nedanstående principer, se figur 4-6:
● övergången från två till ett körfält bör vara ca 150 m, dvs. totalt för båda
riktningarna 300 m. men övergången från 1 till 2 körfält kan utformas med
ned till 50 m längd.
● portaler ska normalt inte användas
● skyltning bör utföras som vid stigningsfält med avslutning av körfältslinje
med sista dellinje mellan K1 och K2, där K2 blir 2,5 m bred, och
körfältspilar från detta läge och uppströms med avstånd cirka 50, 75 och
100 m
● körfältsförändringstavla bör placeras där körfältsbredden börjar minska på
K2 dock minst 200 m före körfältets slut
● Vid ”saltfri väg” bör övervägas att ha information om inledning
● Längdupplysning om 1-fältssträckas längd kan ges, denna placeras 50-100
m efter avslutningssträckans slut

50-150 m

Ca 550 m

150 m

0-2,5 km

FIGUR 4-6
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Utformning av övergångssträcka från ett till två respektive två till
ett körfält
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För detaljerad utformning för övergångssträckorna gäller samma
utformningsrekommendationer som för MLV.

4.5

Mitträcke

Mitträcket ska uppfylla krav på kapacitetsklass enligt del ”Väg- och
gatuutrustning”, dvs. normalt N2.
Räckets arbetsbredd bestämd enligt SS-EN 1317-2 bör inte överstiga W5, se
VGU del ”Väg- och gatuutrustning”.
Kommentar:
Detta innebär vid maximal utböjning enligt CEN-test att räcket kommer in i motriktat
körfält vid rekommenderade typsektioner. Linräcken återfjädras normalt.
Räckespåkörningar sker normalt med betydligt flackare vinklar och mindre utböjningar
även vid påkörning av tunga fordon. Det har inte bedömts motiverat att bredda
mittremsan eller höja kapacitetsklassen för att ytterligare minska riskerna för olyckor
pga. utböjning i motriktat körfält.

Räckestyp ska väljas med hänsyn till följande:
● väggeffekt
● typsektionerna ovan förutsätter stållina eller motsvarande räcke med liten
konstruktionsbredd och väggeffekt.
● vattenavrinning
● estetiska värden
● räddningsinsatser
● vägverkets överenskommelse med Räddningsverket om mötesfria 2+1vägar innebär att räcket bör vara kontinuerligt öppningsbart. Avsteg från
detta måste godkännas av den lokala räddningsorganisationen.
● skydd av vattentäkt
● räcken, som kan skada drivmedelstankar (linräcken), bör undvikas vid
vattentäkt.
● dispenstransporter
● vid broar med begränsad bärighet och där dispensfordon kan behöva föras i
bromitt kan räcket behöva vara så konstruerat att det kan läggas med på
körbanan. Alternativt kan räcke utelämnas eller öppningar göras i mitträcket
på vardera sidan om bron för att möjliggöra körning i K2 i ”fel” riktning.
● samhällsekonomiska kostnader
Kommentar 1:
Mitträckespåkörningskvoten ligger hittills på ett medelvärde ca 0,6 påkörningar per
Mapkm med stora variationer. Erfarenheterna hittills indikerar:

●
●
●
●

vinterförhållanden och särskilt snörök ökar räckespåkörningarna kraftigt
räckespåkörningarna tycks minska över tiden
ökad mittremsebredd tycks minska påkörningsrisken
övergången från slät innerkantlinje till våtsynbar och vibrerande linje på
försökssträcka har hittills minskat räckespåkörningarna
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Kommentar 2:
Den genomsnittliga räckeslagningskostnaden på 2+1-väg är hittills ca 10 000
kr/lagning exkl. trafikkostnader och bilreparation.

4.6

Korsningar och anslutningar

2-fältslösningen innebär samma problem som 2+1 vid korsningar och
anslutningar och med barriäreffekter. Lösningen måste normalt bestå i enkla
”hål” i räcket eftersom flödena ofta är små.
Korsningar bör placeras på enfältsdelar, undvik vänstersväng från
omkörningsfält.

4.7

Vägmärken, vägmarkering och visuell ledning

Beträffande utmärkning se VGU del ”Vägmärken”.
Beträffande vägmarkering och visuell ledning, se VGU del ”Vägmarkeringar
och vägkantsutmärkning”.
Räfflor utförs enligt figur 4-7.

Räcke

0,3 m

0,6 m

0,17 m

0,15 m

Djup ca 1,2 cm
0,20 m 0,30 m
Markering 0,20 m och räffla 0,30 m
mot räcke
FIGUR 4-7

0,20 m

Djup ca 1,0 cm

Markering 0,15 m och räffla 0,20 m
på vägren med bredd ≥ 0,75 m

Utformning av räffla

Räffla mot räcke görs 0,3 m bred och med så kallad Pennsylvania-utformning.
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Vid blandtrafik vägrensbredd ≥ 0,75 m utförs vägrensräfflan med 0,2 m bredd.
Om ej GC-separering finns inget krav på vägrensbredd, kanträffling kan ske ner
till 0,5 m med en räffelbredd på 0,3 m. Avstånd mellan räffelmitt, c/c-mått, ska
vara 0,6 m.
Vid randbebyggelse ska den ”snällare” räfflan enligt figur 3-3 användas mot
räcket, övervägande om att utesluta vägrensräffla kan också göras.
Provverksamhet pågår med vägmarkeringsstandard och åtgärder för visuell
ledning. Samråd bör ske med Ssau om val av standard.
Regler för drift av reflexer bör bestämmas vid projektering. Val av standard bör
ske med hänsyn till både investerings- samt drift- och underhållskostnader.

4.8

Sidoområden

För sidoområden gäller utformningsprinciper enligt VGU del ”Sektion
landsbygd – vägrum” kapitel 8.
Då sidoräcke erfordras bör det utföras som slänträcke som står 1,0 m från
beläggningskant. Alternativt kan stödremsan breddas till ca 1 m med lutning 1:6
och innerslänten bakom räcket göras brantare så att befintlig dikesbotten nås.
Vid breddningen behöver tillägg göras för räckesståndarnas förankring.

FIGUR 4-8

4.9

Då sidoräcke erfordras bör det utföras som slänträcke eller att
stödremsan breddas ca 1 m. Stödremsan kan läggas i lutning 1:6

Gång- och cykeltrafik

Se VGU del ”Korsningar”.
Med avseende på de låga flödena görs inga speciella möjligheter att passera
vägen på sträcka eller i plan vid korsning.

4.10

Sidoanläggningar

Beträffande busshållplatser, rastanläggningar, informationsplatser – se VGU del
”Sidoanläggningar”.
Fickor för korttidsstopp bör övervägas på långa enfältiga sträckor, längre än
ca 10 km. Dessa bör samordnas med eventuella väntefickor för vänstersvängande.
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Utmärkningen av dessa kan ske genom att använda sig av märke för P-ficka, se
Figur 4-9 och 4-10. Två märken sätts upp, ett som förvarning och ett för att
utmärka själva P-fickan.

FIGUR 4-9

Märke för P-ficka med tillägstavla för avstånd och
tidsbegränsning.

Märke för P-ficka sätts upp 50 – 100 m före infarten till P-fickan. Märket för Pfickan måste kompletteras med tilläggstavla för avstånd till dess placering.
Märke för P-ficka sätts dessutom upp vid fickan, denna kompletteras med
tilläggstavla med tidsbegränsning.

20 m

FIGUR 4-10

25-30 m

20 m

Utformning av ficka för korttidsstopp

Möjligheter att samnyttja sidoanläggningar bör prövas.

4.11

Drift- och underhåll

”Funktions- och standardbeskrivning” för grundpaket drift ska bestämmas vid
projektering. I det flödesintervall som denna vägtyp hamnar i gäller generellt
”Vinterstandardklass” 3, se ”Vinter 2003”, VV Publ. 2002:147. Samma krav
gäller för såväl genomgående körfält som omkörningsfält, se ”ATB Vinter
2003”, VV Publ 2002:148.
Driftentreprenören ska underrättas om utmärkningsexempel som ska gälla för
den nya utformningen i god tid före drifttagande.
Behov av utformningsåtgärder för drift och underhåll ska inventeras och
”beslutas”:
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●
●
●
●
●

Väntplatser för snöröjningsfordon och andra långsamgående driftfordon kan
övervägas då långa sträckor med omkörningsförbud förekommer
Eventuell omledningsväg och omledningsvägvisning
Planering och åtgärder för utryckningsfordon
servicefickor vid VVIS-stationer, broar och dylikt
Entrepenör för vinterväghållning ska informeras om räfflorna för att
anpassning av ploghjul ska kunna ske.

TA-planer för drift och underhåll, se följande dokument:
- Exempelsamling 2005-01 Mötesseparerad landsväg

Vändmöjlighet för utryckningsfordon ska finnas på minst c/c 3 km.
Vägskäl, trafikplatser och driftvändplatser används i första hand. Utformning av
katastroföverfarter redovisas i VGU del ”Sidoanläggningar”.
Samråd om utryckningsfordon bör tas i ett tidigt skede mellan Vägverket och
kommunens räddningstjänst och landstinget.
Kommentar 1:
Erfarenheterna hittills indikerar inte att omledningsbehovet är större på en mötesfri väg
än på en vanlig tvåfältsväg.
Kommentar 2:
Effekter av väntplatser för snöröjningsfordon kan bedömas på följande sätt:

●
●
●

bestäm plogningshastighet, normalt används 30 km/tim
bestäm trafikflöde vid plogning, normalt används för en riktning
0,5*0,035*ÅDT för en medelplogning
kölängd bakom plogfordon för 1 km plogsträcka erhålls med timflöde och
medelhastighet utan plogning som ingångsvärden ur figur 4-11.

Vid L km blir kölängden KL=K*L
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Kölängd

KL antal fordon efter driftfordon i 30 km/h
100 km/h
80 km/h

10
70 km/h
60 km/h

5

0
0

100

200

300

400

500

Flöde (f/h), en riktning

FIGUR 4-11

Kölängd KL efter fordon i 30 Km/tim som funktion av körlängd
och flödet i en riktning

den totala fördröjningen D (fordonstimmar/per plogning och riktning) uppskattas som
D = KL*(L/2)*(1/30-1/V) där
KL kölängd antal fordon enligt ovan vid aktuellt timflöde i en riktning
L plogsträcka utan omkörningsmöjlight i km
30 ploghastighet i km/h
V medelhastighet utan plogning, normalt ca VR-20 vid snöväder

Exempel:
Plogsträckan på en 1+1 med räcke med ÅDT 5000 ap/d är 5 km. Det görs i
genomsnitt 35 plogningar per säsong.
Hur lång blir medelkön efter och fördröjningen p.g.a. en plogning. Hur stor blir
den samhällsekonomiska vinsten av att införa en väntslinga på halva sträckan?
Medelflödet per riktning under en plogning blir ca 0,5*0,9 f/ap*0,035*5000=ca
80 f/tim.
Medelreshastigheten vid snöväder är ca 90- 20 = 70 km/tim utan plogbilshinder.
Medelkölängden KL blir 5*ca 2 = ca 10 bilar utan och ca 2,5*2 = ca 5 med
vändslinga.
Trafikarbetet i kö blir 10*5/2= 25 fkm utan och 2*5*2,5/2= 12,5 fkm per
plogning och riktning med väntslinga.
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Fördröjningen D blir 10*(5/2)*(1/30-1/90)= 0,6 utan och 2*2,5*(2,5/2)*(1/301/90)= 0,15 ftim/plogning och riktning med väntslinga.
Restidsvinsten blir per plogning 2*(0,6-0,15)=0,9 ftimmar och per säsong
35*0,9=31,5 ftim med väntslinga per riktning.
TGFU-vinsten att köra i 90 istället för 30 ligger i nivån
2,5*0,9+6*0,05+10*0,05=ca 3 kr/fkm med 5 % lbu och 5 % lbs. Det innebär en
årlig vinst för båda riktningarna på 3*(25-12,5)*2*35 kr = 2,6 kkr/år.
20 års avskrivning ger ett nuvärde på ca 15*2,6 kkr = 39 kkr.
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5
5.1

Utformning av räfflor för MV, MML & MLV
Räfflans utformning

Räfflor på MV, MML och MLV utförs enligt figur 5-1.

Räcke

0,3 m

0,6 m

0,17 m

0,15 m

Djup ca 1,2 cm
0,40 m
annars

0,50 m
0,30 m

Markering 0,30 m och räffla 0,3 m eller 0,5 m
beroende på mittvägrenens bredd.

FIGUR 5-1

0,20 m

Djup ca 1,0 cm

Utformning av räffla på vägren
med bredd ≥ 0,75 m (gäller för
MLV med blandtrafik). MV
och MML, där buller ej anses
vara ett problem, görs räfflan
0,3 m bred ner till en
vägrensbredd på 0,5 m.

Utformning av räffla

Räffla mot räcke görs 0,5 m bred och med så kallad Pennsylvania-utformning
vid mittvägren ≥ 0,9 m, vid smalare mittvägren utförs räfflan med 0,3 m bredd.
Vid blandtrafik och vägren ≥ 0,75 m görs räfflan 0,20 m bred. Om ej GCseparering finns inget krav på vägrensbredd, kanträffling kan ske ner till 0,5 m
med en räffelbredd på 0,3 m Vid randbebyggelse ska hänsyn tas till
ljudutbredning.
Provverksamhet pågår med räfflor i mittvägren. Samråd ska ske med Hk/Ssau
om utformning och val av standard.
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UTG. 2005-02

Ex. 6:20
Rev. 2006-02

Fräsningsmaskin

Buffertzon

TMA

Vägmarkering - Fräsning

UTG. 2005-02

Ex. 6:21
Rev. 2006-02

0,2-2km

0,2-2km

Buffertzon

Frontmonterat TMA
alt. backande skyddsfordon med TMA

Buffertzon

Fräsningsmaskin

0,2-2km

0,2-2km

