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)|URUG
Vägutformning 94 (VU 94) är såväl ett styrmedel som ett hjälpmedel för utformning av
Vägverkets produkter och tjänster med ambitionen att garantera önskvärd kvalitet.

Följande VU 94 supplement 2 omfattar
• 3.2 Motorfordon
• 3.2.1.13 Lastbil med släpvagn av modultyp Lm
• 3.2.1.14 Specialfordon Lsp
• 3.5.3 Utrymmesanalys i korsning
• 3.5.4 Användning av körspårsprogram och körspårsmallar

Utrymmesanalys i korsning och Användning av körspårsprogram och körspårsmallar hänvisar
till VU_PC 2 Körspår, vilket levereras separat.

Följande VU 94 dokument är hittills publicerade:

VV publikationsnummer:VU 94 delar:
1994:049 Del 1 Läsanvisning, Del 2 Dimensioneringsgrunder,

Del 3 Grundvärden
1994:050 Del 4 Trafikteknisk standard
1994:051 Del 5 Sektion
1994:052 Del 6 Linjeföring
1994:053 Del 7 Korsningar
1994:054 Del 8 Trafikplatser
1994:055 Del 9 Sidoanläggningar
1994:056 Del 10 Gång- och cykeltrafik
1994:057 Del 11 Vägmarkeringar
1994:058 Del 12 Vägmärken
Saknas Del 13 Trafiksignaler
1994:060 Del 14 Vägbelysning
1994:061 Del 15 Övrig vägutrustning
1994:062 Del 16 Ritningar
1995:022 VU 94 – Supplement 1 med bilaga 1 och 2
1999:86 VU 94 – Supplement 2 Typfordon och körsätt
1999:84 VU 94 – Supplement 3 4F-alternativ 4-fältsväg och

sidoområdestyp Amin

3.2 Motorfordon, 3.5.3 Utrymmesanalys i korsning och 3.5.4 Användning av körspårsprogram
och körspårsmallar ersätter motsvarande delar i VU94.

3.2.1.13 Lastbil med släpvagn av modultyp Lm och 3.2.1.14 Specialfordon Lsp kompletterar
VUs typfordonsbeskrivning.

Supplementet ska tillämpas omgående vid utformning av produkter och tjänster, i vilka krav
på trafikteknisk standard ingår. Produkter och tjänster på nationella vägar, som redan
utformats, ska revideras i väsentliga standardfrågor. Avsteg från VU ska för nationella och
regionala vägar i väsentliga standardfrågor godkännas av cSV.



Rättelser, förtydliganden och kompletteringar kommer fortlöpande att publiceras i:
• VU 94 - supplement X(löpnummer)
• VU-info år:löpnummer
• datorprogram i serie VU PC löpnummer

Frågor om VU 94s innehåll och tillämpning besvaras av VTv.

Borlänge i  augusti  1999

Rolf Johansson
Statlig väghållning
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� /b6$19,61,1*
Supplement innehåller följande förändringar och tillägg till VU 94:
• nytt 25,25 m långt modultypfordon pga ändrade fordonsbestämmelser

å grund av EU-anslutningen
• nytt typfordon för specialtransporter som grävmaskiner od
• justeringar av minsta radier vid sväng i korsning för olika

utrymmesklasser
• anpassning av utrymmeskontroll till körspårsprogram VU PC 2

Körspår

Supplementet består av
• 3.2 Motorfordon
• 3.2.1.13 Lastbil med släpvagn av modultyp Lm
• 3.2.1.14 Specialfordon Lsp
• 3.5.3 Utrymmesanalys i korsning
• 3.5.4 Användning av körspårsprogram och körspårsmallar

3.2 Motorfordon, 3.5.3 Utrymmesanalys i korsning och 3.5.4 Användning
av körspårsprogram och körspårsmallar ersätter motsvarande delar i
VU94.

3.2.1.13 Lastbil med släpvagn av modultyp Lm och 3.2.1.14
Specialfordon Lsp kompletterar VUs typfordonsbeskrivning.
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Motorfordons prestanda och egenskaper som:
• utrymmesbehov vid sväng i korsning och körning på sträcka
• stabilitet
• accelerations- och bromsförmåga
• bränsleförbrukning
• avgasutsläpp
 har avgörande betydelse för utformning av väganläggningar.
 

VU 94 definierar fordonsparken med 14 typfordon, vilka valts så att de
täcker dimensionerande egenskaper hos vanliga personbilar, bussar,
lastbilar och lastbilskombinationer, se tabell 3.2-1.
 
 Typfordon är grundvärden i VU 94 för att dimensionera och utforma väg-
och gatusektioner, korsningar, rastanläggningar m m.
 
 TABELL 3.2-1 Sammanställning av typfordon.
 

 Moment  Typfordon
 3.2.1.1
 3.2.1.2
 3.2.1.3
 3.2.1.4
 3.2.1.5
 3.2.1.6
 3.2.1.7
 3.2.1.8
 3.2.1.9
 3.2.1.10
 3.2.1.11
 3.2.1.12
 3.2.1.13
 3.2.1.14

 P personbil
 Ph personbil med husvagn
 LBm små lastbilar, minibussar mm
 Los oljebil och sopbil
 LBn 2- till 4-axliga stora lastbilar och stadsbussar
 Bf förlängd normalbuss
 Bb boggiebuss
 Bl ledbuss
 Lps lastbil med påhängsvagn eller släpvagn
 Ls skogsbil
 Ts traktor med släp
 S skördetröska
 Lm      modulfordon
 Lsp      specialfordon

 .RPPHQWDU�
 
 9lJYHUNHW�KDU�VHGDQ������DQVYDUHW�I|U�DWW�WUDILNV\VWHPHW�DQSDVVDV�I|U�SHUVRQHU�PHG
IXQNWLRQVKLQGHU��)|UHVNULIWHU�RP�EXVVXWIRUPQLQJ�PHG�KlQV\Q�WLOO�GHWWD�SODQHUDV�
 
 6YHQVN�/RNDOWUDILNI|UHQLQJ��6/7)��JHU�L�1RUPEXVV����WHNQLVND�VSHFLILNDWLRQHU�I|U�QLR
W\SEXVVDU��8WU\PPHVEHKRY�I|U�GHVVD�EHVNULYV�DY�W\SEXVVDUQD�L�98�����1RUPEXVV���
UHGRYLVDU�RFNVn�G|UUSODFHULQJDU��LQVWHJVK|MGHU�RFK�DQGUD�GHWDOMHU�DY�LQWUHVVH�I|U
XWIRUPQLQJ�DY�EO�D�KnOOSODWVHU�
 
 6/7)�V�QLR�W\SEXVVDU�YLVDV�L�ILJXU�������PHG�NRPPHQWDUHU�RP�N|UDUHRU
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 Det finns fordonskombinationer som kräver större utrymme än det största
typfordonet, framför allt vid sväng i korsning. Dessa fordon kan oftast ta
sig fram i korsningarna med mindre bekvämt körsätt och lägre hastighet
än typfordonen. Ibland behövs ändå en särskild utredning som underlag
för dimensionering av korsningar som trafikeras med specialfordon. I
sådana fall bör kontroll ske med Vägverkets körspårsprogram VV PC 2
Körspår.
 
 .RPPHQWDU�
 
 ,�6YHULJH�VDNQDV�UHJOHU�I|U�PRWRUIRUGRQV�PDQ|YUHUEDUKHW�L�NXUYRU�PHG�VPn�UDGLHU��,
SULQFLS�lU�HWW����P�OnQJW�VWHOW�IRUGRQ�WLOOnWHW�
 
 (IWHU�6YHULJHV�(8�LQWUlGH�WLOOnWV�HWW�������P�OnQJW��IRUGRQVWnJ��GUDJELO�RFK�SnKlQJV�
HOOHU�VOlSYDJQ���/P��'HWWD��JRGNlQQV�RP�GHW�NDQ�N|UD�L�HQ�FLUNHO�PHG�LQQHU��RFK
\WWHUUDGLHU�����RFK������P��VH�ILJXU��������$YVWnQGHW�IUnQ�IRUGRQHWV�IURQW�WLOO�FHQWUXP�Sn
EDNHUVWD�KMXOHW�InU�YDUD�K|JVW������P��$YVWnQGHW�PHOODQ�FHQWUXP�Sn�VOlSYDJQHQV�IUlPUH

RFK�EDNUH�KMXONRPELQDWLRQ�InU�YDUD�K|JVW�� ( . . ) (( . / )12 50 2 04 5 30 22 2− − + / ��GlU�/�lU

SnKlQJVYDJQHQV�EUHGG��VH�ILJXU��������9LG�/ ����P�EOLU�YlUGHW�����P�
 

 
 
 ),*85������ 0nWW�I|U�W\SIRUGRQHW�/P�
 
 ,�PnQJD�OlQGHU�WLOOlPSDV�GHQ�V�N�(&(�FLUNHOQ��,QQHU��RFK�\WWHUUDGLHUQD�lQGUDGHV�L�(*�
'LUHNWLY�����������IUnQ�5\ �����P��WLOO�5\ �����P���)RUGRQHW�VND�NODUD�DWW�N|UD�L
FLUNHO�HQOLJW�ILJXU��������98����V�W\SIRUGRQ�%E�RFK�/SV�NODUDU�LQWH�GHWWD�
 

 
 
 ),*85������ (&(�FLUNHOQ�
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 9LG�EHVLNWQLQJ�DY�NRSSOLQJ�PHOODQ�GUDJELO�RFK�VOlS�SnKlQJVYDJQ�DQYlQGHU�6YHQVN
%LOSURYQLQJ�GHW�V�N��JDWK|UQVSURYHW��HQOLJW�ILJXU��������3URYHW�LQQHElU�DWW
IRUGRQVNRPELQDWLRQHQ�VND�NODUD�DY�DWW�VYlQJD�UXQW�HWW�JDWK|UQ�����P�EUHGG�
 

 
 
 ),*85������ *DWK|UQVSURYHW�

�������� /DVWELO�PHG�VOlSYDJQ�DY�PRGXOW\S�/P
 
 Typfordon Lm är fordonståg av modultyp utformade enligt de nya EU-
reglerna, se kapitel 3.2. Fordonet är uppbyggda av ett dragfordon samt en
dolly med släpvagn. Utrymmesbehov vid körning i kurva beror på ett
komplicerat sätt av axelplacering och -antal, ekipagets ledpunkter och
körstrategi, se moment 3.5.3.
 
 Typfordonet har mindre utrymmesbehov i korsningar än typfordon Lps.
Det kan användas i VU för kontroll av längder på kömagasin, P-fickor od
samt för vändplatser.
 

Typfordon Lm är ett fordon med mått enligt figur 3.2.1.13-1.
 

 
 Längd      25,25 m
 Bredd        2,60 m
 Höjd          4,50 m
 Vändradie 12,5 med
 10,5 m körvidd

 

   
 

 
 FIGUR 3.2.1.13-1 Mått för typfordon Lm.
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 �������� 6SHFLDOIRUGRQ�/VS
 
 Typfordon Lsp är fordon för specialtransporter. Lsp är störst bland
typfordonen med en 3-axlig lastbil med 4-axlig trailer med en total
ekipagelängd på 19 meter.
 
Detta specialfordon kan liknas vid en grävmaskintrailer. Fordonets
framkomlighet begränsas ytterligare beroende på en frigångshöjd på
endast ca 25 cm. Fordon över denna längd har dock ofta styrbara bakre
axlar, vilket gör att de reducerar sitt utrymmesbehov.

 Typfordon Lsp mått och prestanda kan användas vid korsningar där det
frekvent kan uppstå problem med längre specialfordon. Typfordonet bör
då kunna ta sig igenom korsningen genom att utnyttja trafiköar, ytor för
GC-trafik od.
 

Typfordon Lsp är ett fordon med mått enligt figur 3.2.1.14-1.
 

 Längd     19,0 m
 Bredd       2,6 m
 Höjd         4,5 m
 

 

 
 FIGUR 3.2.1.14-1 Mått för typfordon Lsp.
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����� 8WU\PPHVDQDO\V�L�NRUVQLQJ

Utrymmesanalyser för trafiksituationer i långa kanaler i korsningar kan
göras på motsvarande sätt som på sträcka, se avsnitt 3.5.2.

Vid sväng i korsning blir analysen mer komplex. För stela fordon,
typfordon P, LBn, Bb etc, kan utrymmesklasser definieras och enkla
körspårsmallar konstrueras. Radien i körspårsmallen beskriver inre
bakhjulets svängradie och har en direkt koppling till utnyttjat rattutslag.
Dessa körspårsmallar kan användas för utrymmestest enligt avsnitt 3.5.4.

För ledade fordon, typfordon Bl, Lps etc, går det inte att konstruera
generella körspårsmallar. Istället måste körspårsprogram, t ex VU PC 2
Körspår, eller modellfordon användas.

Utrymmesbehovet är på ett komplicerat sätt beroende på körstrategi,
fordonsgeometri och svängningsvinkel. I figur 3.5.3-1 jämförs körspår för
Lps vid 90 graders sväng med olika största rattutslag. R10 motsvarar 50
% av fullt rattutslag och R6 ca 75 %. Skillnaden i utrymmesbehov är liten
men dess form förändras.

FIGUR 3.5.3-1 Exempel på körspår för typfordon Lps med
ökande största rattutslag.

.RPPHQWDU�

,�ILJXU���������I|UXWVlWWV�I|UDUHQ�VXFFVHLYW�|ND�UDWWXWVODJHW��WLOO�K|JHU��RFK�VHGDQ
VXFFHVVLYW�YULGD�WLOOEDND�UDWWHQ��.|UVSnUHWV�IRUP�I|UlQGUDV�YlVHQWOLJW�RP�I|UDUHQ�LVWlOOHW
�WDU�XW�VYlQJHQ��JHQRP�DWW�N|UD�UDNW�IUDP�L�NRUVQLQJHQ�I|UVW�RFK�VHGDQ�YULG�D�UDWWHQ
NUDIWLJW�WLOO�K|JHU�RFK�VHGDQ�WLOO�YlQVWHU�LJHQ�I|U�DWW�NRPPD�LQ�L�NDQDOHQ�
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Minsta radie för dragfordonets bakaxelmittpunkt för olika
utrymmesklasser, typfordon och riktningar vid sväng med 90°
vinkeländring definieras i tabell 3.5.4-1.

TABELL 3.5.4-1 Minsta radie för dragfordonets
bakaxelmittpunkt för olika utrymmesklasser
och typfordon vid sväng med 90°
vinkeländring

Högersväng 90o Vänstersväng 90o

Utrymmesklass Utrymmesklass
Typfordon A B C A B C
Pb
LBm
LBn+Bl1)

Bb
Lps
Ls
Lm
Lsp

6
8
12
15
10

14,5
14,5
10

5,5
7,5
11

13,5
8

11,5
11,5
10

5
7
10
12
6
9
9
6

5,5
7,5
11

13,5
8

11,5
11,5

8

5
7
10
12
6
9
9
6

5
7
10
12
6
9
9
6

1) Ledbuss ryms normalt inom samma utrymme som LBn.

Största rattutslag i procent av maximalt hjulutslag vid  för olika
utrymmesklasser, typfordon och riktning vid sväng med 90°
vinkeländring ges i tabell 3.5.4-2.

TABELL 3.5.4-2 Största rattutslag i procent av maximalt
hjulutslag vid  för olika utrymmesklasser,
typfordon och riktning vid sväng med 90°
vinkeländring

Högersväng 90o Vänstersväng 90o

Utrymmesklass Utrymmesklass
Typfordon A B C A B C
Pb
LBm
LBn+Bl1)

Bb
Lps
Ls
Lm
Lsp

62,5 %
62,5 %
62,5 %
62,5 %
50 %
50 %
50 %
50 %

69 %
69 %
69 %
69 %

62,5 %
62,5 %
62,5 %
62,5 %

75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %

69 %
69 %
69 %
69 %

62,5 %
62,5 %
62,5 %
62,5 %

75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %

75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %

1) Ledbuss ryms normalt inom samma utrymme som LBn.
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Körspårsmallar för stela fordon finns i del 16 Ritningar.
Utrymmeskontroll för ledade fordon kan ske med VU PC 2 Körspår,
installation se bilaga 1. Detta program kan även användas för stela
fordon.

.RPPHQWDU�

'HW�lU�VWRU�YDULDWLRQ�L�PD[LPDOW�UDWWXWVODJ�PHOODQ�ROLND�PlUNHQ�RFK�NRQVWUXNWLRQVW\SHU�
98�XWJnU�IUnQ�PD[LPDOW�KMXOXWVODJ�Sn���°�I|U�/SV��/V��/P�RFK�/VS�VDPW�����°�I|U�|YULJD
IRUGRQ�

9LG�VW|UUH�YLQNHOlQGULQJ�lQ���°��KLQQHU�I|UDUHQ�YULGD�PHU�Sn�UDWWHQ�RFK�HQ�PLQGUH
UDGLH�NDQ�DQYlQGDV��9LG�PLQGUH�YLQNHOlQGULQJ�lQ���°��NDQ�LVWlOOHW�HQ�QnJRW�VW|UUH�UDGLH
NDQ�DQYlQGDV��'LPHQVLRQHUDQGH��KMXOYULGQLQJVKDVWLJKHW�lU�VDWW�WLOO������JUDGHU�V��9LG
YlQVWHUVYlQJ�DQWDV�DWW�IRUGRQHW�KDU�VWDQQDW�HOOHU�KDU�Vn�OnJ�IDUW�DWW�HQ�PLQGUH�UDGLH�NDQ
DQYlQGDV��'HQQD�PLQVWD�UDGLH�KDU�I|U�YlQVWHUVYlQJDQGH�XWU\PPHVNODVV�$�VDWWV�WLOO
VDPPD�YlUGH�VRP�I|U�K|JHUVYlQJDQGH�NODVV�%�VDPW�I|U�YlQVWHUVYlQJDQGH�NODVV�%�RFK�&
WLOO�PRWVYDUDQGH�K|JHUVYlQJDQGH�NODVV�&�

5DGLHQ�L�N|UVSnUVPDOODUQD�L�98����EHVNULYHU�LQUH�EDNKMXOHWV�VYlQJUDGLH�RFK�KDU�HQ
GLUHNW�NRSSOLQJ�WLOO�XWQ\WWMDW�UDWWXWVODJ��9LG�IDVWVWlOODQGHW�DY�Q\D�YlUGHQ�I|U�PLQVWD
VYlQJUDGLH�I|U�UHVSHNWLYH�XWU\PPHVNODVV�KDU�DQYlQWV�HWW�VW|UUH�YlUGH�I|U�KMXOXWVODJ�I|U
EXVVDU��ODVWELODU�XWDQ�VOlS�VDPW�ERJJLHEXVVDU��$QOHGQLQJHQ�WLOO�GHWWD�lU�DWW�XWU\PPHW
VRP�GHVVD�IRUGRQ�WDU�L�WlWRUWVPLOM|�VNXOOH�PHGI|UD�DOOWI|U�VWRUD�NRUVQLQJDU��6DPWDO�PHG
6YHQVND�ORNDOWUDILNI|UEXQGHW�XQGHU�DUEHWHW�OHGGH�WLOO�DWW�PLQGUH�EHNYlPOLJKHW�NDQ
WLOOnWDV�I|U�GHVVD�IRUGRQVW\SHU�

Standardkorsningar för landsbygdsförhållanden i VU 94 är
dimensionerade för att typfordon Lps - lastbil med släpvagn eller
påhängsvagn - vid sväng från sekundärvägen ska kunna köra i eget
körfält (≥ 3,5 m) i primärvägen. Utformningen förutsätter att
dragfordonets framhjul beskriver en S-rörelse för att hålla sig i körfältet.
För boggiebuss innebär standardutformning tillräcklig körvidd
motsvarande utrymmesklass A.
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������ $QYlQGQLQJ�DY�N|UVSnUVSURJUDP�RFK
N|UVSnUVPDOODU

��������98�3&���.|UVSnU

Vägverkets körspårsprogram VU PC 2 Körspår kräver att användaren
bestämmer körstrategi genom anläggningen. Körstrategin bestäms av en
styrlinje och en körhastighet.

Styrlinje är den kombination av cirkelbågar och raklinjer med konstant
rattläge som bestämmer dragfordonets bakaxelmittpunkt (bakboggiens
mittpunkt) väg genom korsningen.

([HPSHO�

.RQVWUXHUD�HQ�VW\UOLQMH�I|U�HQ���R��K|JHUVYlQJ�PHOODQ�UDNOLQMHU�PHG�XWU\PPHVNODVV�$
I|U�W\SIRUGRQ�/SV�L�HQ�W\S�$�NRUVQLQJ�

8WU\PPHVNODVV�$��I|U�K|JHUVYlQJ����R�I|U�W\SIRUGRQ�/SV�JHU�PLQVWD�UDGLH
���P�HQOLJW�WDEHOO����������6W\UVSnUHW�I|U�EDND[HOQV�PLWWSXQNW�EHVWnU
VnOHGHV�DY�WYn�UDNOLQMHU�PHG�PHOODQOLJJDQGH����P�UDGLH��VH�ILJXU���������
��

6W\UOLQMHQ�SODFHUDV�I|UVODJVYLV�Vn�DWW
• GHQ�LQOHGDQGH�UDNOLQMHQ�OlJJV�Sn�DYVWnQGHW�≥��P���KDOYD

IRUGRQVEUHGGHQ�WLOO�N|UEDQHNDQWHQ
• UDGLHQ�VWDUWDU�QnJUD�PHWHU�I|UH�YlMQLQJVOLQMHQ

),*85���������� ([HPSHO�Sn�NRQVWUXNWLRQ�DY�VW\UOLQMH
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.RPPHQWDU�

6WRUD�IRUGRQV�N|UVWUDWHJL�RFK�VW\UOLQMHU�YLG�K|JHU���RFK�YlQVWHUVYlQJ
VDPW�UDNW�IUDP�N|UQLQJ�L�WUnQJD�NDQDOHU�VRP�L�W�H[�VPn
FLUNXODWLRQVSODWVHU�NDQ�EHVNULYDV�HQOLJW�ILJXU�������������

'HO�����N|U�UDNW�LQ�WLOO�HQ
I|UOlQJG�OLQMH�DY�GHQ�NRUVDQGH
YlJHQ

'HO�����NUDIWLJ�K|JHUVYlQJ�QHU
PRW�IUnQIDUWHQ

'HO����YlQVWHUVYlQJ��I|U�DWW
UlWD�XSS�VOlSHW�I|U�DWW�GHWWD
LQWH�VND�WD�PHG�VLJ�VN\OWDU�L
UHIXJHQ

'HO������K|JHUVYlQJ�I|U�DWW
NRPPD�LQ�PLWW�L�N|UIlOWHW�I|U
YLGDUH�IlUG�

),*85���������� 6WUDWHJL�YLG�K|JHUVYlQJ��L�OLWHQ��FLUNXODWLRQVSODWV

'HO����N|U�PHG�VLNWH�Sn�I|UVWD
UHIXJHQ�RFK�VWU\N�WlWW�LQWLOO
GHQQD

'HO�N�UDIWLJ�YlQVWHUVYlQJ�PHG
VLNWH�Sn�DQGUD�UHIXJHQ
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'HO����N|U�UDNW�IUDP�RFK�VWU\N
WlWW�LQWLOO�UHIXJ�QXPPHU�WYn

'HO�����YlQVWHUVYlQJ�I|OMW�DY�HQ
VYDJ�K|JHUVYlQJ�I|U�DWW�NRPPD
LQ�PLWW�L�N|UIlOWHW�Sn�IUnQIDUWHQ
I|U�YLGDUH�IlUG

),*85���������� 6WUDWHJL�YLG�YlQVWHUVYlQJ�L�OLWHQ��FLUNXODWLRQVSODWV

9LG�IlUG�UDNW�IUDP�SnE|UMDV
VWUDWHJLQ�SUHFLV�VRP�L�IDOOHW
PHG�YlQWHUVYlQJ�VDPW�DYVOXWDV
VRP�GHQQD

),*85���������� 6WUDWHJL�YLG�IlUG�UDNW�IUDP�L�OLWHQ�FLUNXODWLRQVSODWV

Körhastighet är fordonets hastighet genom anläggningen. Den kan väljas
på två sätt i VU PC 2 Körspår:
• enligt figur 3.3.1.2-1 Val av hastighet i små radier i korsningar och

ramper för respektive radie i styrspåret (med Vmin(V(R), 50 km/h))
• med eget val, mindre än eller lika med hastighet för minsta radie i

styrspåret

.RPPHQWDU�

.|UKDVWLJKHWHQ�lU�HWW�ILNWLYW�NRPIRUWPnWW�I|U�OHGDGH�IRUGRQ��'HQ�IDNWLVNW�P|MOLJD
N|UKDVWLJKHWHQ�I|U�OHGDGH�IRUGRQ�EHVWlPV�Sn�HWW�PHU�NRPSOLFHUDW�VlWW�DY�VDPWOLJD�D[ODUV
UDGLHU�PP�
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VU PC 2 beräknar ett styrspår ur styrlinjen genom att lägga in klotoider
mellan styrlinjens element. Klotoidparametern bestäms av:

• körhastighet för den efterkommande radien eller egna valet

• längd på två successiva styrelement

• dimensionerande sidoryck enligt avsnitt 3.3.6 Ryck och maximal
rattvridningshastighet 11,5 o/sek

.RPPHQWDU�

2P�NORWRLG�YDOG�DY�N|UKDVWLJKHW�I|U�HIWHUI|OMDQGH�HOHPHQW�RFK
GLPHQVLRQHUDQGH�U\FN�LQWH�InU�SODWV�Sn�GH�WYn�HOHPHQWOlQJGHUQD�YlOMHU
SURJUDPPHW�DXWRPDWLVNW�HQ�NORWRLG�PHG�OlJUH�N|UKDVWLJKHW�VRP�InU�SODWV

VU PC 2 Körspår innehåller följande huvudmenyer och funktioner:

För att konstruera en styrlinje med övergångskurvor mellan cirkelbågar
och raklinjer respektive cirkelbågar och cirkelbågar, kallat styrspår,
används Vägverkets körspårsprogram, se startmeny i figur 3.5.4.2-1.

FIGUR 3.5.4.2-1 Arbetsyta för uppritande av styrlinjen i Vägverkets
körspårsprogram.

Ritningar kan importeras i wmf- eller bmp-format. Detta görs genom att
under ”KARTA” öppna aktuell fil. Dessa filformat är ej skalsäkra.
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Ritningen bör därför innehålla t ex en kvadrat med sidan 10 m eller en
cirkel med diametern 10 m i originalritningen för att skalning ska kunna
ske på ett smidigt sätt. Skalan i X-led och Y-led är ej skalbara var för sig.

Vid importen ställs frågan om ändring av storlek ska ske för att passa
skalan, se figur 3.5.4.2-2. Vid”JA”, finns möjlighet att ändra 1 till önskat
värde. Värde större än 1 ger förstoring och värde mindre än 1 ger
förminskning.

FIGUR 3.5.4.2-2 Dialogrutor för skalning av importerad ritning.

Styrlinjen väljs genom att gå in under ”ELEMENT” och ange dess
successiva element  i det numeriska fönstret och trycka return, se figur
3.5.4.2-3, eller genom att använda sig av markören. Första elementet
måste dock alltid anges med hjälp av markören. Radie med minus-tecken
anger högerkurva. Vid raklinje visas värdet noll Riktning och
medelpunktsvinkel, Mp vink, anges i grader.

FIGUR 3.5.4.2-3 Numeriskt fönster för inmatning av indata för
styrlinjen.

Den färdiga styrlinjen markeras med linjer och punkter. Punkt anger
tangeringspunkt mellan de ingående elementen, se figur 3.5.4.2-4. Upp
till sex olika styrlinjer kan samtidigt visas på ritningen. Dessa kan också
sparas för att senare hämtas.
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FIGUR 3.5.4.2-4 Utseende på styrlinjen, element och
tangeringspunkter.

Styrspåret beräknas automatiskt av programmet vid körspårssimuleringen
och visas inte i fönstret.
Styrspårets olika övergångskurvor bestäms enligt moment 3.5.4.1 indirekt
av efterföljande styrlinjeelements hastighet eller av en användarvald lägre
hastighet, se figur 3.5.4.2-5. Hastigheten för styrlinjens minsta
cirkelbåges radie visas i textrutan när egen körhastighet väljes.

FIGUR 3.5.4.2-5 Dialogruta för val av utformningshastigheten.

Programmet innehåller sex förbestämda typfordon. Dessutom kan
användaren välja eget fordon av typerna enkelt fordon, semitrailer och
fordonståg, se figur 3.5.4.2-6. Last anges som utskjutande last fram, bak
och på respektive sida, se figur 3.5.4.2-6.
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Dialogruta för val
av typfordon eller
för val av
konstruktion av
eget fordon.

Dialogruta för
specificering av last
på dragfordon eller
släpfordon.

FIGUR 3.5.4.1-6 Dialogruta för val av fordonstyp eller specificering
av eget fordon samt definition av utskjutande last.

Körspår för valt typfordon, styrlinje och hastighet  ritas ut mha ”RITA”,
se figur 3.5.4.2-7.

FIGUR 3.5.4.2-7 Slutligt resultat i form av körvidd.
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Under valet ”Redigera” kan styrlinjen ändras enligt tre principer:
• ändra enskilt element, vad gäller storlek och riktning
• flytta hela styrlinjen i x- och y-led
• vrida hela styrlinjen runt startpunkten
Dessutom kan sista elementet raderas.

Med dessa redigeringsmöjligheter kan styrlinjen anpassas så att att en
optimal styrlinje erhålls, ur användarsynvinkel.

.RPPHQWDU�

+DVWLJKHWVSURILOHQ�I|U�GHW�NRQVWUXHUDGH�VW\UVSnUHW�NDQ�VWXGHUDV�PHG�´$1$/<6´��,
I|QVWUHW�YLVDV�WUH�ROLND�NXUYRU��VH�ILJXU�����������
• HOHPHQW�KDVWLJKHW N|UKDVWLJKHW�9�I|U�UHVSHNWLYH�VW\UOLQMH�HOHPHQW�HQOLJW�ILJXU

����������DOWHUQDWLY�PMXN�N|UQLQJ�( ��VRP�PLQ��9�5������NP�K�
• P|MOLJ�KDVWLJKHW �N|UKDVWLJKHW�9�HQOLJW�RYDQ�HYHQWXHOOW�UHGXFHUDG�SJD�RWLOOUlFNOLJD

VW\UHOHPHQWOlQJGHU
• DNWXHOO�KDVWLJKHW� VRP�P|MOLJ�KDVWLJKHW�PHQ�RFNVn�PHG�LQODJGD�EHNYlPD

DFFHOHUDWLRQHU�RFK�UHWDUGDWLRQHU�HQOLJW�DYVQLWWW����

),*85�����������$QDO\V�DY�KDVWLJKHWVSURILO�I|U�GHW�XSSULWDGH�VW\UVSnUHW�

�´%(.9b0´�JHU�HQ�EHVNULYQLQJ�DY�I|UKnOODQGHW�PHOODQ�P|MOLJ�KDVWLJKHW�XWPHG
NORWRLGHQ�RFK�P|MOLJ�KDVWLJKHW�XWPHG�HIWHUI|OMDQGH�FLUNHOEnJH��VH�ILJXU�����������
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),*85�����������5HGRYLVQLQJ�DY�EHNYlPOLJKHW�I|U�GHW�XSSULWDGH�VW\UVSnUHW�

�������� .|UVSnUPDOODU

+|JHUVYlQJ

Vänd mallen enligt figur 3.5.4.2-1. Mallen visar då högersväng. Passa in
mallens startände i korsningstillfarten. Den streckade delen av körspåret
är användbar i detta läge.

FIGUR 3.5.4.2-1 Körspår för högersväng, steg 1.
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Sätt en vass spets i centrumpunkten och vrid mallen "baklänges" så att
första mallkurvans slutände passar in i korsningsutfarten. Den prickade
delen av mallen är nu användbar, se figur 3.5.4.2-2.

FIGUR 3.5.4.2-2 Körspår för högersväng, steg 2.

Flytta vid behov centrumpunkten så att körvidden får "optimalt" läge i
infart och utfart. De två körspårsdelarna (streckad + prickad) utgör
tillsammans fordonets körvidd vid högersväng, se figur 3.5.4.2-3.

FIGUR 3.5.4.2-3 Körspår för högersväng.

9lQVWHUVYlQJ

Vänd mallen enligt figur 3.5.4.2-4. Den visar nu vänstersväng. Passa in
mallen i tillfarten på motsvarande sätt som i exemplet med högersväng.
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FIGUR 3.5.4.2-4 Körspår för vänstersväng, steg 1.

Vrid mallen "baklänges" kring centrumpunkten och kontrollera utfarten. Flytta
vid behov centrum, se figur 3.5.4.2-5.

FIGUR 3.5.4.2-5 Körspår för vänstersväng, steg 2.
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De båda körspårsdelarna bildar tillsammans fordonets körvidd vid
vänstersväng, se figur 3.5.4.2-6.

FIGUR 3.5.4.2-6 Körspår vid vänstersväng

������� .|UYLGGVNRQWUROO�L�NRUVQLQJDU

Vid utformning av en ny korsning behöver körspårskontroll inte göras om
någon av standardutformningarna i kapitel 7.7 väljs. Dessa ger
tillfredsställande utrymme vid korningsvinklar 85-115 gon.

Vid utformning av andra korsningar väljs körspårsradier för den aktuella
utrymmesstandarden ur tabell 3.5.3-1. Trafiköar, refuger, körbanekanter,
vägmarkeringar etc justeras efter behov så att körvidden för
dimensionerande typfordon ges det utrymme som gäller för
utrymmesklassen.

Följande text beskriver i detalj körviddskontroll i en befintlig korsning
med refuger i mynningarna. Först testas utrymmet med körspårsmallar
och/eller körspårsprogram för utrymmesklass A. Om utrymmet är för litet
fortsätter kontrollen med utrymmesklasserna B och C.

.RPPHQWDU�
,EODQG�NDQ�WLOOJlQJOLJW�XWU\PPH�YDUD�Vn�WUnQJW�HOOHU�KD�VnGDQ�IRUP�DWW
PDQ
PnVWH�NRPELQHUD�PDOODU�PHG�ROLND�UDGLHU�I|U�DWW�In�IUDP�HWW�N|UVSnU��(WW
H[HPSHO�YLVDV�L�ILJXU������������,�GHVVD�IDOO�EHVWlPV�VWDQGDUGQLYnQ�DY�GHQ
PLQVWD�UDGLH�VRP�I|UHNRPPHU�L�NRPELQDWLRQHQ�
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),*85���������� .RPELQHUDGH�N|UVSnUVPDOODU�

Följande text beskriver i detalj körviddskontroll i en befintlig korsning
med refuger i mynningarna. Först testas utrymmet med körspårsmallar
och/eller körspårsprogram för utrymmesklass A. Om utrymmet är för litet
fortsätter kontrollen med utrymmesklasserna B och C.

+|JHUVYlQJ

Vid kontroll av högersväng placeras
körspår så att körviddens innerkant
tangerar korsningskurvan. I tillfarten
placeras fordonet ca 0,5 m (mått a)
från körbanekanten. Bilden visar att
körvidden gör intrång på refugen i
frånfarten. Intrånget kan minskas
eller elimineras genom att fordonet i
utgångsläget placeras längre till
vänster i tillfarten.

FIGUR 3.5.4.3-2 Kontroll av körvidd i högersväng.

Vid kontroll av vänstersväng placeras
körspår så att körviddens innerkant
tangerar refugen i tillfarten med
fordonET ca 0,5 m (mått a) från
refugkanten. Bilden visar att
körvidden gör intrång på gångbanan
längs frånfarten. Intrånget kan
minskas eller elimineras genom att
fordonet i utgångsläget placeras
längre till höger i tillfarten

FIGUR 3.5.4.3-3 Kontroll av körvidd i vänstersväng.
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För måttet b till körfältslinjen gäller följande:
• om körfältet är dimensionerat för typfordon + cyklist, > 1,5 m.
• mot körfälts- eller cykelfältsmarkering > 0,2 m. Om fordonets

baksvep är större, sätts måttet så att sveparean tangerar
körfälts/cykelfältslinjen

• mot vägren, 0,0 m.

Om b-måttet hindrar tillräcklig flyttning åt höger i tillfarten, måste
antingen refugen i tillfarten flyttas bakåt från korsningen eller
körbanekanten i frånfarten flyttas utåt.

Om utrymmet i korsningen vid kontroll visar sig vara VW|UUH�lQ
HUIRUGHUOLJW för utrymmesklass A bör studeras vilka åtgärder som kan
vidtas för att krympa utrymmet. Syftet är att minska korsningsytorna,
skapa bättre visuell ledning och öka trafiksäkerheten både för biltrafik
och för korsande fotgängare och cyklister.
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Installation av VU PC_2 Körspår via GPC sker enligt följande steg:

1) Gå till ”START” och sedan till ”Vägverket”, under denna meny
finns ikonen ”Vvkörspår”, tryck på denna så startar installationen
automatiskt.

2) Vid förfrågan om password för installation ange ditt ordinarie
password.

3) Licensavtalet startas automatiskt och bör fyllas i snarast och
sändas till VTv.


