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Förord

Regeringen uppdrog 1995-07-13 åt Vägverket att utreda möjligheten att ersätta motorväg vid
landsbygdsförhållanden vid måttliga trafikförhållanden och där hänsyn till miljön kan motivera
detta med en smal fyrfältsväg eventuellt med annorlunda korsningsutformning.

Regeringsuppdrag Alternativ typsektion för fyrfältsvägar (VV 1999:14) redovisar Vägverkets
svar. Alternativ fyrfältsväg, 4F-väg, har sedan fastställts för E4 Söderhamn-Enånger och E6
Gläborg-Rabbalshede. Vägverkets direktion har diskuterat vägtypen och GD har sedan beslutat
att 4F-väg ska användas som en standardlösning.

Följande VU 94 supplement 3 omfattar:

• utformning av alternativ 4-fältsväg (4F-väg)

• sidoområdestyp Amin

Utformning av förenklade trafikplatser enligt supplementet hänvisar till ”VU_PC 1 Detaljut-
formning av korsningskurva”. Detta 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
1999:09 VU 94 – Supplement 2 Vägmarkeringsritningar
1999:84 VU 94 – Supplement 3 4F-alternativ 4-fältsväg och

sidoområdestyp Amin

Supplementet kompletterar VU 94 och har getts samma disposition som VU 94.   

Endast de avsnitt för 4F-väg behandlas, där nuvarande VU 94 inte är tillämplig.



Avsnitten, som tar upp sidoområde Amin gäller generellt för sidoområde, som ett alternativ till
typ A. Vid motsägelse mellan detta supplement och VU 94 gäller supplementet.

Supplementet ska tillämpas omgående vid utformning av produkter och tjänster, i vilka krav
på trafikteknisk standard ingår. För produkter och tjänster på nationella vägar, som redan
utformats, ska samråd ske med SV om eventuell revidering i väsentliga standardfrågor.

Avsteg från VU ska för nationella och regionala vägar i väsentliga standardfrågor godkännas
av cSV. Som väsentliga standardfrågor räknas referenshastighet, separeringsform, typsektion
och vägmarkeringsklass, sidoutformningstyp, siktkrav - stoppsikter och passa-
ge/omkörningssikter samt stigningsfält och korsningstyp med vägvisning.

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  juni 1999

Rolf Johansson
Statlig väghållning
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1 LÄSANVISNING
1.1 UPPLÄGGNING

Regeringen uppdrog 1995-07-13 åt Vägverket att utreda möjligheten att
ersätta motorväg vid landsbygdsförhållanden vid måttliga trafikförhållan-
den och där hänsyn till miljön kan motivera detta, med en smal fyrfältsväg
eventuellt med annorlunda korsningsutformning.

Regeringsuppdrag Alternativ typsektion för fyrfältsvägar (Vägverket
1999:14) redovisar Vägverkets svar. Alternativ fyrfältsväg, 4F, har sedan
efter regeringsprövning fastställts för E4 Söderhamn-Enånger och för E6
Gläborg-Rabbalshede. Vägverkets direktion har också diskuterat vägty-
pen och GD har beslutat att den ska användas som en standardlösning.

Följande supplementet behandlar utformning av 4F-väg och sidoområ-
destyp Amin. Texterna om sidoområdestyp Amin gäller även övriga väg-
typer. Supplementet kompletterar VU 94 och har getts samma disposition
som VU 94.

För 4F-väg behandlas enbart de avsnitt i VU94, som inte är tillämpliga på
4F-väg. Vid motsägelse mellan detta supplement och VU 94 gäller sup-
plementet.
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2 DIMENSIONERINGS-
GRUNDER

VU 94 gäller med följande förtydliganden och kompletteringar.

2.2 DIMENSIONERINGSPRINCIPER

Syftet med 4F-väg är att skapa en vägtyp som kan ersätta motorväg vid
landsbygdsförhållanden med måttliga trafikflöden med målen:

• väsentligt högre trafiksäkerhet än bred tvåfältsväg
 
• mindre markintrång än motorväg och bättre terränganpassning än bred

tvåfältsväg
 
• bättre framkomlighet och komfort än bred tvåfältsväg
 
• lägre investeringskostnad än motorväg
 
• lägre samhällsekonomisk livskostnad än motorväg och bred tvåfältsväg

vid måttliga trafikflöden på landsbygd

Kommentar:
 Bedömningarna avser 1996 års värderingar och effekter enligt VV 1999:14 Reger-
ingsuppdrag alternativ 4-fältsväg)
 
 Syftet uppnås genom att:
 
• minska på vägbanebredd jämfört med traditionell motorväg och miljö-

anpassa mittremseutformning och därmed begränsa kostnader och in-
trång. Det väsentliga säkerhetselementet är mittremsan som separerar
motriktade körfält och i princip eliminerar svåra mötesolyckor. Dessa
svarar för mer än 80 % av antalet dödade och mer än 50 % av antalet
svårt skadade på sträcka på motortrafikleder med 110 km/h.

 
• utforma sidoområdet mjukt med flacka slänter eller med sidoräcken för

att begränsa intrång med bibehållen trafiksäkerhet
 
• välja enkla trafikplatser med låg rampstandard normalt utan av- och

påfarter. Det väsentliga säkerhetselementet är att eliminera de allvarliga
korsande kurs- och vänstersvängsolyckorna och samtidigt begränsa in-
trång och byggkostnader.
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• välja stramt formspråk, skala, utformning och möblering som medvetet

och tydligt signalerar till trafikanter att de kör ut på och sedan färdas
på en 4F-väg och inte en motorväg. Syftet är att öka trafikanternas
medvetenhet om att man inte kommer in på motorväg, att därigenom
öka uppmärksamheten och begränsa hastigheter.

 
 Kommentar:
 Motivet för stramt formspråk omfattande bl a återhållsamhet med skyltning är erfa-
renheterna av motortrafikleder. Dessa har högst trafikteknisk standard av alla 2-
fältsvägar men är ändå sämst vad gäller risken att dödas i länkolyckor. Orsaken be-
döms vara högre hastigheter och lägre uppmärksamhetsnivå.
 
 De viktigaste elementen i formspråket är:
• vägen har smala vägrenar och körfält samt lägre vägmarkeringsstan-

dard än motorväg
• trafikplatser, busshållplatser od har en enkel utformning utan av- och

påfarter
• vägvisning avviker från motorvägsstandard



VU94 4F-Väg 5 (76)
Supplement 3 2.4 Trafikteknisk standard
                                                                                                                                              

                                                                                                                                              
VV publikation 1999:084 1999-06

4 TRAFIKTEKNISK
STANDARD

VU 94 gäller med följande förtydliganden och kompletteringar.

4.5 REFERENSHASTIGHET

4F-väg utformas normalt för VR110 på sträcka och VR0 eller VR30 i
korsningar.

Utformningen bör vara medvetet stram för att signalera vägens funktions-
sätt till trafikanterna.

Vägtypen är ej motorväg eller motortrafikled och ska följaktligen varken
förklaras eller utmärkas som sådan.

4.6 SEPARERINGSFORM

Gång- och cykeltrafik samt långsamgående trafik ska normalt förbjudas på
4F-väg och separeras på egen bana eller omhändertas på lokalvägnätet.

Vägtypen kräver således ett parallellt vägnät för den trafik som inte tillåts
på vägen. Vid förbättring av befintlig väg, där parallellvägnät saknas och
intrång eller byggkostnader är stora, kan övervägas att tillåta i första hand
långsamgående trafik.

4.7 SEKTIONSSTANDARD

4F-väg ska väljas för objekt
• enligt beslut i nationell och regional vägtransportplan vid nybyggnad.
 I övrigt kan vägtypen väljas
• vid öppningsårstrafik 8000≤ÅDT-0≤12000 vid VR110, nybyggnad och

normala landsbygdsförhållanden och kostnader
• efter särskild utredning, där t. ex särskilda miljöhänsyn bör tas.
 Vid förbättring av väg i befintlig väglinje kan vägtypen vara ett alternativ.
 
 
 4F-väg bör vid nyprojektering ha typsektion V0,5 K7,0 Vm0,5 med
trafiksäker mittremsa.
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 Vägmarkeringsklass ska vara H0,20N.
 
 Mittremsans utformning anpassas till omgivningskrav. Den bör vid ny-
projektering vara minst 2,5 m bred för att medge vegetationstäckning. Vid
smal mittremsa, dvs smalare än 13 m, förses vägen med mitträcke godkänt
för N2 enligt normala VU-regler. Räckestypen anpassas till estetiska
krav, vilket normalt innebär stållineräcke. Vid förbättring kan mittremsan
vara belagd.

 Sidoområdet för 4F-väg bör utformas som typ Amin, se avsnitt 5.8.3. Detta
innebär:
• att räcke normalt bör övervägas på låg bank och i låg skärning i

skogsterräng od med oeftergivliga föremål direkt utanför säkerhetszo-
nen

• i djupare skärning möjlighet till smalare ytterslänt än typ A
• att räcke alltid kan övervägas om detta bedöms bättre ur miljösynpunkt
Sidoområdestyp Amin ska även för andra vägtyper övervägas som ett al-
ternativ till A.

4.8 LINJEFÖRINGSSTANDARD

4F-väg ska dimensioneras för stoppsikt till hinderhöjd 0,35 m.

Kommentar: Hinderhöjden motsvarar lägsta tillåtna bromslyktehöjd. Motorväg di-
mensioneras vid högre flöden för hinderhöjd 0,20 m.

4.9 KORSNINGSSTANDARD

Korsning med 4F-väg ska normalt utformas som enkel, planskild korsning
typ F utan av- och påfarter, se figur 4.9-1.

Motiven är att begränsa intrång och att signalera till trafikanterna att 4F-
vägen ej är motorväg.
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Figur 4.9-1 Exempel på enkel korsningsutformning

Anslutningar för högerav- och påsväng kan övervägas vid höga trafikflö-
den. Ramper ska ha låg hastighetsstandard.

Utformningen måste anpassas till omgivande terräng och vid övergång till
annan typsektion angränsande vägstandard.

Vägvisning längs primärvägen ska normalt ske som för plankorsning.
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5 SEKTION
VU 94 gäller med följande förtydliganden och kompletteringar.

5.1 TYPSEKTIONER

4F-väg är väg med två körfält i varje riktning för fri omkörning, separera-
de med mittremsa med eller utan räcke. Vägen saknar normalt anslutning-
ar i plan och har normalt enkla trafikplatser med ramper med låg hastig-
hetsstandard. Trafikplatserna har normalt inga särskilda av- och påfarter.
Av- och påsvängskörfält kan förekomma vid höga trafikflöden.

5.2 FRIA RUMMET

Vid längre vägräcken av stålbalk/rör- eller stållinetyp kan större hinderfri
bredd än nuvarande VU-krav 0,0 m övervägas.

Vid broar bör normalt inget tillägg för hinderfri bredd för brobalk göras.
Vid längre broar kan som för längre vägräcken ett tillägg övervägas.

Kommentar:

Motiven för större bredd vid längre räcken  är att skapa bättre utrymme för snöupp-
lag, vid barmark också bättre utrymme för nödstopp. Ytterligare ett argument kan vara
att skapa ett öppnare intryck. Samtidigt har sektionen redan dubbla körfält med rela-
tivt liten trafik. Kostnaden är också ofta stor i förhållande till nyttan.

5.3 SÄKERHETSZON OCH
SIDOOMRÅDESTYP

Sidoområdet ska utformas som typ Amin, se figur 5.3-1 och avsnitt 5.8.3.
Detta innebär:
• att räcke normalt bör övervägas på låg bank och i låg skärning i

skogsterräng od med oeftergivliga föremål i eller direkt utanför säker-
hetszonen

• i djupare skärning möjlighet till smalare ytterslänt än typ A
• i låga bankar och skärningar i öppen terräng möjlighet att variera

släntlutningar
• att räcke alltid kan övervägas om detta bedöms bättre ur miljösynpunkt
Sidoområdestyp Amin bör även för andra vägtyper övervägas som ett al-
ternativ till A.
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 djup bergskärning med
kortare bakslänt utan räcke

 låg bank utan räcke i öppen
terräng

 bergskärning med räcke

 
 Figur 5.3-1 Exempel på utformning av sidoområde typ Amin

 
 

5.5 VAL AV TYPSEKTION
 

5.5.1 Principer för val mellan typsektioner
 

5.5.1.2 Servicenivå
Reshastighetssamband för personbilar (Pb), lastbilar utan och med släp
(Lb och Lps) samt kapacitet för motortrafikled, 4F-väg och motorväg vid
VR110 och siktklass I vid 5-20 % tung trafik redovisas i figur 5.5.1.2-1 .
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Figur 5.5.1.2-1 Reshastighet (km/h) för personbilar (Pb), lastbilar utan
släp (Lb) och lastbilar med släp (Lps) som funktion av
trafikflöde (f/h, enkelriktat för fyrfältiga vägar, dubbel-
riktat för motortrafikled) vid VR 110 för:
 - motorväg MV22,5M4Rä enligt VU 94 (MV)
 - smal fyrfältsväg 16M2,5Rä (4F-väg)
 - motortrafikled/13 m väg enligt VU94 (ML)
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 Källa: VV 1999:14 Regeringsuppdrag alternativ 4-fältsväg
 Exempel: Vad blir medelhastigheten för personbilar och lastbilar med släp under en
normal maxtimme vid ett ådt på 10000 för motortrafikled, alternativ 4-fältsväg och
motorväg.
 
 VU moment 4.2.2.2 Timtrafikanalys anger 12 % av ådt med riktningsfördelning 65/35
som riktvärden för normal maxtimme. Detta ger:
• normal maxtimme: 0,12*10000=1200 f/h
• maxriktning: 0,65*1200=780 f/h
 Hastigheterna uppskattas enligt figur 5.5.1.2 ovan till
 
   Fordon  
 Vägtyp  Flö-

de(f/h)
 Personbil  lastbil med släp

 Motortrafikled: dubbelriktat  1200  100  78
 4 F-väg:            maxriktning  780  108  80,5
 Motorväg:        maxriktning  780  110  80,5
 
 

5.5.1.3 Minsta samhällsekonomiska kostnad
 
 Anläggnings- och drift- och underhållskostnader
 Anläggningskostnaden för 4F-väg bedöms vid normala landsbygdsförhål-
landen vara ca 85 % av kostnaden för motorväg. Detta innebär för 4F-väg
drygt 21 Mkr/km (prisnivå 1996).
 
 Drift och underhållskostnaderna bedöms vara ca 3 % lägre än för motor-
väg.
 
 Trafiksäkerhet
 Motorvägar är trafiksäkerhetsmässigt nästan dubbelt så bra som motor-
trafikleder, se tabell 5.5.1.3-1-1 (SIKA-värdering 1996 och trafiksäkerhetsmodell
EVA 2.12). Skillnaden förklaras till mycket stor del av att svåra mötes-
olyckor med frontalkollisioner nästan helt elimineras.
 
 Mötesolyckorna svarar vid motortrafikled med VR110 för ca 85 % av
dödsolyckorna och ca 50 % av olyckor med svåra personskador. Vid
13m-väg med VR110 är motsvarande siffror drygt 50 resp. ca 25 %.
 
 Singelolyckorna svarar vid motortrafikled med VR110 för 15 % av döds-
olyckorna och nästan 30 % av olyckorna med svåra personskador. Mot-
svarande siffror för 13m-väg med VR110 är ca 25 och 50 %. På befintliga
motorvägar med trafikflöden under ÅDT 25000 utgör singel-olyckorna en
mycket stor del av de allvarliga olyckorna.
 
 De stora trafiksäkerhetspotentialerna på sträcka ligger i att:
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• förhindra mötes- och omkörningsolyckor med frontalkollisioner genom
separering med mitträcke eller bred mittremsa

 
• begränsa skadeföljd i avkörningsolyckor med räcke eller flack slänt

utan oeftergivliga hinder
 
 
 Tabell 5.5.1.3-1 Olyckskvoter, skadeföljder och olyckskostnader

(kkr/olycka och kkr/mapkm) för motorväg och motor-
trafikled på sträcka vid 110 km/h för befintliga vägar
och korrektioner för förbättrad vägutformning enligt
EVA version 2.1 med manuella korrektioner

 
 Källa: VV 1999:14 Regeringsuppdrag alternativ 4-fältsväg
  Befintliga vägar  Korrektioner:

 nybyggnad och förbättring
 

 Vägtyp  Olycks
 kvot 1)

 skade
 följd

 olycks
 kostnad2)

 kkr/mapkm

 slänt
 typ
A

 Mitt
 Remsa
 typ A/rä

 hög standard
 i övrigt

 resulterande
 olyckskostnad2)

 kkr/mapkm
 MV-110  0,20  0,50  254  0,75  0,95  1,00  181
     0,75  0,95  0,80  145
 ML-110  0,23  0,69  477  0,65  1,00  1,00  310
 1) exklusive vilt- och korsningsolyckor
 2) 1996 års SIKA värdering  och olyckskostnadsmodell enligt EVA version 2.12
 
 4F-vägens smalare vägrenar och körfält innebär på marginalen ökade
olycksrisker relativt motorväg. Manöverutrymmet blir mindre i avkör-
nings-, omkörnings- och upphinnandesituationer. Storleken på denna
riskökning är svårbedömd men ett rimligt antagande är att risken ökar
med ökande flöde.
 
 Trafiksäkerhetsnivån uttryckt som olyckskostnad för 4F-väg bedöms to-
talt sett ligga närmare motorväg än motortrafikled. Ett sannolikt intervall
är ca 10 till 30 %  högre än normal motorvägsnivå, med ökande risk med
ökande flöde.
 
 Fordonseffekter
 Bränsleförbrukningen ökar med ökande reshastighet, se VU94 moment
3.2.3.2. Ökningen är i princip proportionell mot hastigheten. Skillnaden
för personbilar är några procent mellan motortrafikled och motorväg, me-
dan 4F-väg ligger mellan dessa vägtyper.
 
 Även däckslitaget ökar ungefär i proportion till ökande hastighet, se VU
moment 3.2.3.2. Skillnaden mellan motortrafikled och motorväg uppgår
till drygt 10 %. 4F-väg ligger mellan dessa vägtyper.
 
 Kommentar:
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 VU 94 avsnitt  3.2.3 tillsammans med figur 5.5.1.2-1 ger möjlighet till noggrannare
bedömningar
 Miljö
 
 Intrång
 Intrångseffekter är i princip platsberoende.
 
 4F-väg ger generellt mindre intrång än motorväg genom sin smalare sek-
tion, lägre krav på vertikal linjeföring och förenklade trafikplatser utan av-
och påfarter.
 
 De lägre linjeföringskraven och möjligheterna att använda separata vägba-
nor ger också bättre möjligheter att terränganpassa än bred tvåfältsväg.
 
 Emissioner
 NOx-, CO2- och SO2-utsläpp ökar med reshastigheten. Skillnaden mellan
motortrafikled resp. motorväg uppgår för personbilar till några procent.
För partikel- och HC-utsläpp är skillnaderna i det närmaste försumbara.
Effekterna vid färd på 4F-väg ligger mellan motortrafikled och motorväg.
 
 Kommentar:
 VU 94 avsnitt  3.2.3 tillsammans med figur 5.5.1.2-1 ger möjlighet till noggrannare
bedömningar.
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5.5.1.3.1 Val mellan motorväg, 4F-väg och bred tvåfältsväg vid
normala landsbygdsförhållanden

Vid normala nybyggnadsförhållanden och små intrång ger 4F-väg lägre
samhällsekonomisk kostnad (1996 års värderingar) än motorväg och mo-
tortrafikled, för trafikflöden som öppningsåret ligger i intervallet 6500-
12000 f/d.

 Öppningsårsflöden över ca 10000 f/dygn ger kapacitetsproblem under
maxtimmen efter 20-30 år för 13m-väg beroende på trafikutveckling.

 Normala landsbygdsförhållanden och små intrång innebär:
• nivå på anläggningskostnader:

- 25 Mkr/km för motorväg, prisnivå 1996
• kostnadsrelation mellan typsektionerna:

- motortrafikled 0,70*25 Mkr/m
- 4F-väg        0,85*25 Mkr/m i prisnivå 1996

• bedömd trafiksäkerhetsnivå i olyckskostnad (värderingar 1996) mellan
typsektionerna med flacka slänter, mittremsa med räcke men utan hög
standard för motorväg, se tabell 5.5.1.3-1:
- motortrafikled 1,7 *motorväg
-4F-väg        1,2*motorväg

• antagen trafikprognos, kalkyltid och diskonteringsränta:
ca 1 % trafikökning per år, 60 år och 4 %

 
 Kommentar (Källa: VV 1999:14 Regeringsuppdrag alternativ 4-fältsväg):
 
 Vid ovanstående normalantaganden skiljer livskostnaden mindre än 2,5 % i flödes-
intervallet 5000≤ÅDT-0≤15000.
 
 Tabell 5.5.1.3-2 sammanfattar en känslighetsanalys av hur samhällsekonomiska flö-
desområden för de tre vägtyperna beror av:
• en ökning av kostnadsnivån från 25 Mkr/km till 35 Mkr/km
• en ändring av kostnadsrelationen från normalantagandet 70/85/100 (motortrafik-

led 75% av motorväg och 4-F 85% av motorväg) till 70/80/100
• en ändring av trafiksäkerhetsrelationen från normalantagandet 1,7/1,2/1,0 (dvs

motortrafikled 1,7*motorväg, 4-F 1,2*motorväg) till:
- 1,7/1,3/1,0 motsvarande en något mer pessimistisk bedömning av 4-Fs säkerhetsnivå

- 2,1/1,5/1,0 motsvarande hög standard för motorväg enligt tabell 5.5.1.3-1
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 Tabell 5.5.1.3-2  Känslighetsanalys för trafikflödesområden för bred tvåfältsväg (13
m), 4F-väg  och motorväg
 Källa: VV 1999:14 Regeringsuppdrag alternativ 4-fältsväg

 
 Kostnadsnivå  25 Mkr     35 Mkr
 Kostnadsrelation  70/85/100  70/85/100  70/80/100  70/85/100  70/85/100  70/85/100
 Olyckskostnadsrelation  1,7/1,2/1  2,1/1,5/1  1,7/1,2/1  1,7/1,3/1  1,7/1,2/1  2,1/1,5/1
 Flödesområde med lägst samhällsekonomisk kostnad för olika vägtyper
 13m-väg  <6500  <6500  <4500  <7500  <7500  <7500
 4F-väg  6500-

12000
 aldrig  4500-17000  7500-9500  7500-

ca21000
 7500-
15500

 Motorväg  >12000  >6500  >17000  >9500  >21000  >15500
 Motorväg rel 13m-väg  >8000  >6500  >8000  >8000  >14000  >10500
 Kolumn  1  2  3  4  5  6
 
 Följande resultat erhålls:
• (kolumn 1) vid normalantaganden ger 4F-väg lägst samhällsekonomisk  kostnad i

intervallet 6500-12000
• (kolumn 2) om motorväg med hög standard bedöms ha en ytterligare riskminskning

på 20 %  ger motorväg lägst samhällsekonomisk kostnad från 6500. 4F-väg blir då
aldrig ”optimal”.

• ( kolumn 3) om 4F-vägs kostnadsbesparing bedöms vara 5%  större ger 4F-väg
lägst samhällsekonomisk  kostnad i intervallet 4500-17000 istället för 6500-12000

• (kolumn 4) om 4F-vägs trafiksäkerhetsnivå bedöms ligga på 1,3*motorväg istället
för 1,2 större ger 4F-väg lägst samhällsekonomisk  kostnad i intervallet 7500-9000
istället för 6500-12000

• (kolumn 5) om kostnadsnivån bedöms vara 35 Mkr/km istället för 25 Mkr/km ger
4F-väg lägst samhällsekonomisk  kostnad i intervallet 7500-21000 istället för
6500-12000

• (kolumn 6) om kostnadsnivån bedöms vara 35 Mkr/km istället för 25 Mkr/km och
samtidigt motorväg med hög standard bedöms ha en ytterligare riskminskning på
20 %  ger 4F-väg lägst samhällsekonomisk  kostnad i intervallet 7500-15500 istäl-
let för 6500-12000

 Den lägre flödesgränsen för 4F-väg varierar mellan 4500 och 7500, den högre mellan
12000 och 21000. Med en mycket gynnsam trafiksäkerhetssituation för motorväg (kor-
rektion för hög standard) kan 4F-väg helt slås ut.
 
 Motorväg ger vid normalförhållanden lägre samhällsekonomisk kostnad än motortra-
fikled redan vid 8000 beroende på ändrade värderingar 1996.
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5.5.2a 4F-väg
 
 4F-väg ska väljas för objekt
• enligt beslut i nationell och regional vägplanering vid nybyggnad
 I övrigt kan vägtypen väljas
• vid öppningsårstrafik 8000≤ÅDT-0≤12000 vid VR110, nybyggnad och

normala landsbygdsförhållanden
• efter särskild utredning, där t. ex särskilda miljöhänsyn bör tas
 Vid förbättring av väg i befintlig väglinje kan vägtypen vara ett alternativ.
 
 4F-väg ges vid nyprojektering normalt typsektion V0,5 K7,0 Vm0,5 med
trafiksäker mittremsa.
 
 4F-väg har dimensionerats för
• att klara samtidig passage mellan en personbil och en buss eller lastbil

med låg hastighet förbi en uppställd/havererad buss eller lastbil –
(l+L+P)C

• att klara samtidig trefilig körning för en lastbil eller buss och två per-
sonbilar med låg hastighet att utnyttjas för reversibilitet vid vägarbe-
ten, olyckor etc – (L+P+P)C.

• att fordonens sidoläge får påverkas av väggeffekter vid kortare sido-
hinder – se 5.2 Fria rummet

• att vägren ska medge plats för vägmarkering.

4F-väg klarar servicenivåkraven för Dh-dim enligt moment 5.5.1.2 upp till
ÅDT cirka 40 000-45 000. Branta lutningar kan ge behov av stigningsfält
vid lägre flöden, se kapitel 6.11.

Mittremsans utformning ska anpassas till omgivningskrav. Den bör vid
nyprojektering vara minst 2,5 m bred för att medge vegetationstäckning.
Vid smal mittremsa förses vägen med mitträcke godkänt för N2. Räckets
arbetsbredd bör rymmas inom mittremsan och ska vid nyprojektering ej
inkräkta på motriktat körfält.  Räckestypen anpassas till estetiska  krav,
vilket normalt innebär stållineräcke. Mittremsans lutningar bör ej överstiga
1:4. Övergångar vid beläggningskant och brytpunkter i slänter ska utfor-
mas mjukt. Vid förbättring kan mittremsan vara belagd.
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Figur 5.5.2-1 Minimiutformning av mittremsa vid nybyggnad

5.6 VAL AV SÄKERHETSZON OCH
SIDOOMRÅDESTYP

Sidoområdet ska utformas som typ Amin, se avsnitt 5.8.3

5.7 DETALJUTFORMNING TYPSEKTION

Körfältsbredden ska normalt vara 3,5 m.

Vägrenarna ska normalt vara 0,5 m. Vid längre sidoräcken och längre
broar kan större bredd övervägas, se kapitel 5.2.

Stödremsan bör vara 0,25 m utan sidoräcke. Vid sidoräcke bestäms stöd-
remsans bredd av erforderligt avstånd för att erhålla bakstöd för räckes-
ståndarna. Vid längre sidoräcken kan bredare stödremsa övervägas som
ett alternativ till bredare vägren.

Området mellan vägbanekant och räcke ska utformas så att risken för
voltning vid avkörning begränsas. Lutningen från vägkant till mittremsans
mitt bör därför vara högst 1:4 och helst 1:6. Övergångar vid beläggnings-
kant och släntkrön ska utformas mjukt. Ytan fram till räcket ska vara kör-
bar. Ytan i flacka slänter utan räcke kan utformas bärig eller
”uppfångande”.

Dikesdjupet ska vara så stort att riskerna för vatteninrinning på vägbanan
är liten. Samtidigt får ej räckets funktion äventyras.
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Figur 5.7-1 Exempel på typsektion för 4F-väg vid bank och bergskärning.

Vid förbättring kan mittremsan vara belagd. Hinderfri bredd från högra
kantlinjekanten sett i aktuell trafikriktning bör då vara 1,0 m. Med stålli-
ne-räcke kan en mittremsebredd på 2,0 m (räknad från högra kantlinje-
kanten i respektive riktning) accepteras.

Övergång mellan smal och bred mittremsa utformas enligt VU 94.

Underfarter vid eventuell bred mittremsa ska utformas så att riskerna för
avkörning ner i tråget begränsas, se exempel i figur 5.7-2 nedan. Detta
innebär att ”fönstret” för avkörning mot underfarten ska begränsas så
långt möjligt med t ex
• längre räcke
• avvinkling av räcke
• ”fångstbädd”

Kommentar:
Se VU PM 1997:48 Trafikolyckor vid vägunderfarter på motorväg.
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Olämplig utformning av underfart

”Fönster” att täcka

Exempel på åtgärd vid underfart

Figur 5.7-2 Underfart vid bred mittremsa: exempel på olämplig ut-
formning, fönster och möjlig åtgärd
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5.8 DETALJUTFORMNING
SIDOOMRÅDE

5.8.3 Släntutformning

Sidområdestyp Amin är utformad för att bibehålla huvuddelen av trafiksä-
kerhetsfördelarna i sidoområdestyp A och för att samtidigt minska intrång
och kostnader. Grundprincipen är:

• att räcke normalt bör övervägas på låg bank och i låg skärning i
skogsterräng od med oeftergivliga föremål i eller direkt utanför säker-
hetszonen

Figur 5.8.3-1 Exempel på låg bank i skogsterräng, där räcke är huvudal-
ternativ

• i djupare skärning möjlighet till smalare ytterslänt än typ A
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Figur 5.8.3-2 Exempel på smalare ytterslänt

• i innerkurva med bedömd liten avkörningsrisk bör övervägas att
minska kraven på säkerhetszon och släntutformning.

• i låga bankar och skärningar i öppen terräng, rensning av enstaka
objekt, och möjlighet att variera släntlutningar

Figur 5.8.3-3 Exempel på enstaka objekt i öppen terräng

• att räcke alltid kan övervägas om detta bedöms bättre ur miljösyn-
punkt. Omvänt kan A övervägas av samma skäl.
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Figur 5.8.3-4 Exempel på bergskärning med full A-utformning
respektive räcke

Kommentar:
Ett godkänt väl utformat och placerat räcke bedöms i normalfallet vara väl så bra ur
trafiksäkerhetssynpunkt som en flack slänt.

5.8.3.1 Skärning

Sidoområdestyp Amin innebär i djup skärning (>=1 m a 2 m över vägyta)
följande utformningsalternativ beroende på kostnader och intrång:

• normal typ A-utformning
• inre bakslänt i 1:6 kan förkortas till 0,5 m för att minska schaktvolym

och intrång. Det kan övervägas att också använda 1:4 slänt i innerslänt
för att minska bredden.

• räcke placerat i beläggningskant eller längre ifrån
 
 

 

 

 

 

 

 typ A 1:6  Typ A 1:6 min  Sidoräcke
SR = Stödremsa

 
 Figur 5.8.3.1-1 Exempel på sidområdesutformningar i skärning
 
 Detaljutformning av räcke styrs av eventuellt behov av nödutrymme och
snömagasin innanför räcket samt erforderlig arbetsbredd bakom räcket
och konstruktiva krav.
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 Räcke är ur trafiksäkerhetssynpunkt att föredra vid lägre skärning än 1 a 2
m av väsentlig längd i skogsterräng od. Detta gäller, särskilt i ytterkurva,
även om skogen eller de andra oeftergivliga föremålen ligger utanför nor-
mal säkerhetszon. Valet styrs också av kostnads-, intrång-, barriär- och
andra miljöskäl.

5.8.3.2 Bank
 
 Sidoområdestyp Amin innebär normalt:
• typ A-utformning på bank lägre än ca 1-2 m i öppen terräng utan oef-

tergivliga hinder utanför säkerhetszonen. Övergångar vid beläggnings-
kant, släntkrön och släntfot ska vara mjuka. Bankdike bör undvikas el-
ler utformas mjukt..

• räcke på bank, särskilt i ytterkurva, i skogsterräng o.d. med oeftergiv-
liga föremål direkt utanför normal säkerhetszon

• räcke på bank högre än ca 1 a 2 m i öppen terräng utan oeftergivliga
hinder utanför säkerhetszonen

Valet styrs också av kostnads-, intrång-, barriär- och andra miljöskäl.
 
 Kommentar:
 
 Det går ej att specificera ”direkt utanför säkerhetszonen”. Ett antal avkörningsolyck-
or vid flacka slänter utan djup skärning har visat att fordon har hamnat utanför säker-
hetszonen och kolliderat med fasta föremål med svåra personskador som följd.
 
 
 

 
 

 

 
 

 låg bank utan räcke  hög bank med räcke
 
 Figur 5.8.3.2-1 Exempel på sidoområdesutformningar på bank
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5.8.4 Skyddsåtgärder
 
 Eventuella fönster mot oeftergivliga hinder av olika slag i mittremsan och
vid sidan av vägen, se figur 5.8.4-1, ska stängas med räcke eller andra
åtgärder. Speciellt är det viktigt att fönster vid underfarter vid bred mitt-
remsa stängs, se figur 5.7-2 ovan. Det är i första hand viktigt att minimera
effekterna av avkörningsolyckor som sker i ytterkurva eftersom risken för
avkörning generellt sett är större i ytterkurva än i innerkurva. Fönster i
sidoområde, se figur 5.8.4-1nedan bör begränsas genom förlängning och
utvinkling av räcke eller liknande åtgärd.
 

 
 
Figur 5.8.4-1 Exempel på farligt fönster vid underfart i sido-

område och mittremsa
 
 

5.8.5 Sidoräcke
 
 Vägräcken kan ge upphov till skador vid påkörning och kan dessutom
orsaka sekundära olyckor genom att fordonet ”studsar” tillbaka i vägba-
nan och krockar med andra fordon.
 
 Flacka slänter innebär att fordonet i situationer där föraren somnat eller
förlorat medvetandet kan köra långt med hög fart i och utanför säkerhets-
zonen med risk för allvarliga konsekvenser. Risk finns också att föraren i
panik vrider om ratten och kommer ut i hög fart och i brant vinkel på
vägbanan igen.
 
 Ett modernt, rätt placerat räcke bedöms totalt snarare vara ett bättre än
sämre trafiksäkerhetsalternativ än flack slänt, särskilt i terräng med oef-
tergivliga föremål utanför säkerhetszonen.
 
 Räcken ska avslutas i lägen där risken för påkörning av räckesänden är
liten. De ska också avslutas så att eventuella fönster så långt möjligt täcks.
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 Val mellan räcke och flack slänt beror också av miljöfrågor som intrång,
barriäreffekt och landskapsanpassning samt kostnader. Tabell 5.8.5-1
nedan ger massvolymer för olika sidoutformningsalternativ vid varierande
bankhöjder och skärningsdjup.
 
 Kommentar:
 Observera att vid sidoräcke är massvolymerna beräknade med förutsättningen att
räcket sätts direkt i beläggningskanten.
 
 
 
 Tabell 5.8.5-1 Massvolymer (fasta m3/löpmeter)  vid varierande bankhöj-

der och skärningsdjup
 
  Bankhöjd  Skärningsdjup
  2 m  5 m  2 m  5 m
 Sidoomr. typ  -  -  Jord  Berg  Jord  Berg
 A   23  101   36   35  114  113/85a)

 Sidoräcke    7   52   18   17   96   78/21a)

 Amin     22   21  100   99/53a)

 C   11   74   34   26  106   90/59a)

 a) 00/00 avser volym vid baksläntlutning 1:2 (jordskärning) respektive 5:1 (bergskärning)
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5.8.6 Broar och stödmurar
 
 Släta stödmurar od räknas som eftergivliga. Placering av stödmur styrs av
siktkrav, hinderfri bredd och behov av snöupplag, konstruktion, estetik
mm.
 
 Kommentar:
 
 Merkostnader för breda estetiskt motiverade broöppningar bör i lönsamhetskalkyler
ges en ekonomiskmarginal nytta motsvarande erforderlig nettonuvärdekvot i aktuell
planeringsomgång. Det betyder att objektet med  bredare broöppning ska vara lika
lönsamt som om denna estetiska hänsyn ej tagits
 
 Hörn i trafikriktningen kan skyddas mot påkörning genom att stödmuren
avvinklas eller avrundas bort från vägen. I horisontalplanet gäller lutning
1:20 som för räckesavslutning vid VR110 i minst 20 m eller tills under-
kant av stödmuren ligger minst 1 meter över beläggningsytan (vid skär-
ning), se figur 5.8.6-1.
 
 
 

 

 

 

 
Figur 5.8.6-1 Exempel på  avslutning av stödmur i trafikriktningen
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6 LINJEFÖRING
VU 94 gäller med följande förtydliganden och kompletteringar.

6.3 SIKT

 Hinderhöjd för 4F-väg är 0,35 m, dvs lägsta tillåtna bromslyktehöjd.
 
 Kommentar:
 
 God standard innebär att en personbilsförare som har 2 sekunders reaktionstid och
kör med tillåten hastighet, måste bromsa hårt för att kunna stanna inför ett uppdykan-
de, 0,35 m högt hinder i en lång konvex vertikalkurva med samtidig horisontalkurva,
båda med minimiradie för god standard. Vid vinterväglag krävs att vägen är sandad.
 
 En förare, som har 2 sekunders reaktionstid och  kör 5 km/h för fort, måste bromsa
kraftigt och utnyttja hela det dimensionerande friktionstalet (ca 3 m/s2 vid 70 km/h) i
samma situation. En så hård inbromsning är endast möjlig vid sommarväglag.
 
 Låg  standard innebär att en personbilsförare som har 2 sekunders reaktionstid och
kör med tillåten hastighet, måste bromsa  kraftigt och utnyttja hela det dimensione-
rande friktionstalet (ca 3 m/s2 vid 70 km/h för att kunna stanna inför ett uppdykande,
0,35 m högt hinder i en lång konvex vertikalkurva med samtidig horisontalkurva, båda
med minimiradie för låg  standard. Vid vinterväglag måste föraren hålla avsevärt
lägre hastighet.
 
 

6.9 VERTIKALKURVOR
 
Minimiradier för siktskymmande konvexa vertikalkurvor vid VR110 är:
 
 VR  Miljö  God  Mindre god  Låg
 110  landsbygd  11000  10000  9000
 
 Kommentar: Vid VR90 gäller normala VU-krav.
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7 KORSNING
VU 94 gäller med följande förtydliganden och kompletteringar.

7.5 VAL AV KORSNINGSTYP
 
Korsningstyp F med dubbelriktade ramper med medvetet låg referenshas-
tighet utan av- och påfarter ska normalt väljas, se figur 7.5-1.
 
 

 
 Figur 7.5-1 Exempel på utformning av enkel trafikplats
 
 I sekundärvägsanslutning väljs normalt typ B. Droppe eller cirkulations-
plats bör väljas om:
 
• inkommande ramptrafik är större än ÅDT=300-500 och samtidigt

genomgående sekundärvägstrafik är i samma storleksordning
 
 I primärvägsanslutning väljs normalt korsningstyp B.
 
 Högeravsvängskörfält kan väljas om:
 
• högeravsvängsflödet är större än ca 250 f/Dh vid ett samtidigt genom-

gående primärvägsflöde på minst ca 1000 f/Dh. Sekundärvägskors-
ningen bör då av trafiksäkerhetsskäl utformas som droppe eller cirku-
lationsplats.

 eller
 
• linjeföringen gör att det erfordras av orienterbarhetsskäl (skymd sikt).
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Högerpåsvängskörfält kan väljas om
• belastningsgraden för högerpåsvängen beräknad enligt 7.5.4.2 översti-

ger 0,3
 
 och
 
• sekundärvägskorsningen, som trafiksäkerhetsåtgärd, är utformad som

droppe eller cirkulationsplats.
 
 

7.5.4 Trafikanteffekter
 

7.5.4.1 Trafiksäkerhet
 
 Förenklade trafikplatser bedöms vid måttliga trafikflöden ge mycket mar-
ginella trafiksäkerhetsförsämringar jämfört med motorvägsstandard. All-
varliga olyckor i befintliga trafikplatser inträffar i första hand i sekundär-
vägsanslutningar och på avfartsramper med dålig överblickbarhet, typ
klöver och trumpetramper.
 
 De allvarliga olyckorna i plankorsningar vid vänstersväng och korsande är
eliminerade. Ytterligare trafiksäkerhetsökning erhålls i första hand genom
att utforma sekundärvägsanslutning som droppe eller cirkulationsplats.
 
 Högeravsvängs- och högerpåsvängskörfält på primärvägen bedöms nor-
malt inte ge några väsentliga trafiksäkerhetsfördelar vid små anslutande
flöden.
 

7.5.4.2 Framkomlighet, fordonskostnader och emissio-
ner

 
Avsvängskörfält ger inga fördelar som är beräkningsbara i en EVA-kalkyl,
version 2.1, vid de flöden som normalt är aktuella.

Ett högerpåsvängskörfält ger en viss minskning av belastningsgrad och
fördröjning i första hand genom att det kritiska tidsavståndet minskar.
Därmed påverkas också fordonskostnader och emissioner.

Kommentar:

Effekten kan uppskattas överslagsmässigt på följande sätt med hjälp av en manuell
CAPCAL/TV131-beräkning:

steg 1: Bestäm överordnat flöde Qö (f/h) på primärvägen i aktuell riktning och hö-
gerpåsvängande flöde från rampen Qu (f/h)
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Figur 7.5.4.2-1 Över- och underordnat flöde

steg 2:  Beräkna betjäningstid vid kö, b_kö (s/f),  med och utan högerpåsvängskörfält
ur formeln

b_kö=(exp(a*qö)-exp(0,4*a*qö))/qö  där

qö=0,5*Qö/3600 överordnat flöde i höger körfält (f/s)
      a= 3  kritiskt tidsavstånd (s) med högerpåsvängskörfält
      a= 7  kritiskt tidsavstånd (s) utan högerpåsvängskörfält

steg 3: Beräkna belastningsgrad vid ankomst till kö, B_kö,  med och utan högerpås-
vängkörfält ur formeln

B_kö = qu*b_kö   där

qu = Qu/3600 underordnat flöde (f/s)

Figur 7.5.4.2-2 kan användas för att skatta belastningsgrad med och utan
högerpåsvängskörfält (hpsv-kf) vid olika totala Qö och Qu
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Belastningsgrad B

hsv_bel.xls

Figur 7.5.4.2-2 Belastningsgrad vid kö B_kö med och utan högerpåsvängskörfält

Exempel:
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Ett rampflöde på Qu=250 f/h och ett överordnat flöde Qö=600 f/h ger en belastnings-
grad vid kö B_kö utan högerpåsvängskörfält på drygt 0,4.

Andel stoppade fordon kan skattas som 1-exp(a*qö)*(1+B_kö).

steg 4:  Beräkna betjäningstid utan kö med och utan högerpåsvängskörfält ur formeln

b_ej kö=(exp(a*qö)-a*qö-1)/qö  där

qö=0,5*Qö/3600 överordnat flöde i höger körfält (f/s)
      a= 3  kritiskt tidsavstånd (s) med högerpåsvängskörfält
      a= 7  kritiskt tidsavstånd (s) utan högerpåsvängskörfält

steg 5: Beräkna medelbetjäningstiden, b_med (s/f), med och utan högerspåsvängskör-
fält:

b_med=b_kö*B_kö + b_ej kö * (1-B_kö)

steg 6: Beräkna medelbelastningsgraden, B_med, med och utan högerspåsvängskörfält:

B_med=b_med*qu

steg 7: Väntetid, d (s/f), med och utan högerpåsvängskörfält kan skattas ur formeln

d=(0,75*B_med/(1-B_med))/qu  där

Figur 7.5.4.2-3 kan användas för att skatta väntetid med och utan högerpås-
vängskörfält (hpsv-kf) vid olika totala Qö och Qu
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Figur 7.5.4.2 -3  Väntetid med och utan högerpåsvängskörfält

Exempel:
 ÅDT-dim för primärvägen är 10000 och för anslutande sekundärvägsben 1500.
 
 Steg 1:
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 VU moment 4.2.2.2 Timtrafikanalys anger 12 % av ådt med riktningsfördelning 65/35
som riktvärden för normal maxtimme. Detta ger:
• normal maxtimme maxriktning primärväg:   0,12*0,65*10000=780 f/h
• normal maxtimme maxriktning sekundärvägsben 0,12*0,65*2500=195 f/h

Figur 7.5.4.2 –4 Exempel, över- och underordnat flöde

Steg 2 Betjäningstider vid ankomst med kö:
qö = 0,5*Qprimär i aktuell riktning/3600 = 0,5*780/3600 = 0,108 f/s
qu = Qramp/3600 = 195/3600 = 0,054

Utan högerpåsväng:
b_kö = (exp(a*qö )-exp(0,4*a*qö))/qö = (exp(7*0,108)-exp(0,4*7*0,108))/0,108 = 7,2 s/f

Med högerpåsväng:
b_kö = (exp(a*qö )-exp(0,4*a*qö))/qö =(exp(3*0,108)-exp(0,4*3*0,108))/0,108 =2 ,3 s/f

Steg 3 Belastningsgrader vid kö:
Utan högerpåsvängskörfält: B_kö = b_kö*qu = 7,2*0,054 = 0,39
Med högerpåsvängskörfält: B_kö= b_kö*qu =2,3*0,054 = 0,12

Högerpåsvängskörfält kan således övervägas.

Steg 4: Betjäningstid vid ankomst utan kö
Utan högerpåsväng:
b_ej kö = (exp(a*qö )-a*qö-1)/qö = (exp(7*0,108)-7*0,108-1)/0,108 = 3,5 s/f

Med högerpåsväng:
b_ej kö = (exp(a*qö )-a*qö-1)/qö =(exp(3*0,108)-3*0,108-1)/0,108 = 0,5 s/f

Steg 5: Medelbetjäningstid
Utan högerpåsväng:
b_med=b_kö*B_kö + b_ej kö * (1-B_kö)=7,2*0,39+3,5*(1-0,39)=4,9 s/f

Med högerpåsväng:
b_med=b_kö*B_kö + b_ej kö * (1-B_kö)=2,3*0,12+0,5*(1-0,12)=0,7 s/f

Steg 6: Medelbelastningsgrad
Utan högerpåsvängskörfält:
B_med=b_med*qu=4,9*0,054=0,26

Med högerpåsvängskörfält:
B_med=b_med*qu=0,7*0,054=0,04
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Steg 7: Väntetider

Utan högerpåsvängskörfält:
d=(0,75*B_med/(1-B_med))/qu=(0,75*0,26/(1-0,26))/0,054=4,9 s/f

Med högerpåsvängskörfält:
d=(0,75*B_med/(1-B_med))/qu=(0,75*0,04/(1-0,04))/0,054=0,6 s/f

7.7.9 Typ F
 

7.7.9.1 Lokalisering och rampplacering
 
 Trafikplatsen och särskilt dess avsvängsramper bör lokaliseras så att de
ger god visuell ledning. Primärvägen under sekundärvägen är normalt att
föredra och ger följande för- och nackdelar:
 
 + Trafikanterna på primärvägen får bättre överblick och kan se på

längre håll att de närmar sig en trafikplats.
 
 + En bro över primärvägen kan ges ett signifikant utseende som dels

kan ge trafikanterna en positiv upplevelse, dels ger dem hjälp att
orientera sig.

 
 + Bullerspridningen blir ofta mindre med primärvägen i lågt läge

med ramper och sekundärväg som bidragande ”bullerskydd”.
 
- Trafikanter på avfartsrampen kan få dålig sikt mot sekundärvägen på

grund av att både ramp och sekundärväg ofta har konvex vertikalradie i
anslutningen.

- Vid stopp i anslutningen till sekundärvägen kan det i vinterväglag bli
svårt att starta på grund av motlut.

- Sikten mellan rampanslutningarna och sekundärvägen begränsas ofta av
broräcke utmed sekundärvägen.

 
 Kontroll ska göras så att gällande siktkrav tillgodoses inom hela trafik-
platsen. Vid droppe eller cirkulationsplats bestäms siktkravet då av aktuell
utformningshastighet, bestämd av cirkulationsplatsens geometri.
 
 Ramperna kan placeras i olika kvadranter. Ramp placerad enligt figur
8.1.2-1 har fördelar ur orienteringssynpunkt eftersom trafikanter från se-
kundärvägen svänger åt ”rätt håll”. Om placering av avfart efter passage
under sekundärvägen är olämpligt ur siktsynpunkt är dock rampplacering
före sekundärvägen lämpligare.
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 Figur 7.7.9.1-1  Exempel på rampplacering i enkel trafikplats, typ F
 

7.7.9.2 Linjeföring

Linjeföringen ska medvetet utformas stram för att hålla nere hastigheten.
Rampelement väljs för VR30 eller VR50. Rampen bör luta högst 5 %.

Vilplan ska utformas enligt VU 94 avsnitt 7.3.0. Lutningen på de 10 m av
vilplanet som ligger närmast anslutningspunkten bör inte luta mer än 2%.

7.7.9.3 Rampsektion

Rampsektionen är normalt V0,5 K3,5 K3,5 V0,5. Vid korta ramplängder
och horisontalradier under ca 250 m bör körfältsbredden ökas enligt av-
snitt 6.7.1.

7.7.9.4 Detaljutformning

Konstruktionsgångar ges för:

• primärväganslutning typ B

• parallellt högerpåsvängskörfält

• parallellt högeravsvängskörfält

För primärvägsanslutning typ B anges två alternativ; konstruktion från
frånfart respektive tillfart vid primärvägsanslutning.

Primärvägsanslutning typ B
Primärvägsanslutning bör uppfylla följande generella krav, se figur
7.7.9.4-1 nedan:

• frånfart bekvämt utformad för typfordon Lps utan att medge för höga
hastigheter för personbilar.
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• trafikön bör ge god ledning för fordon i frånfarten och en tydlig upp-
fattning om att rampen är dubbelriktad. Refuglängden bör vara minst Lt

≥ 25 m.

• ramptillfart nära rätvinklig så att korsningen ger en klar uppfattning att
väjnings-/stoppreglering gäller. Samtidigt ska utformningen tydligt
ange att påbjuden högersväng gäller

• ge ett stillastående fordon tillräcklig vinkel mot primärvägen vid väj-
nings-/stopplinje så att föraren ges möjlighet att se ankommande for-
don på primärvägen.

• snedlutning i rampens frånfart och tillfart bör vara så väl utformad att
vattenavrinning inte försvåras.

• kanaler bör ha samma körmån som den största körmånen i radierna på
ömse sidor

Siktkrav redovisas i avsnitt 7.6.1.

Radier väljs med hänsyn till rampens referenshastighet, se VU kapitel 6.4
för horisontalkurvor och kapitel 6.9 för vertikalkurvor. Skevning bestäms
med hänsyn till radier och referenshastighet enligt VU kapitel 6.6.

Minsta körfältsbredd väljs med hänsyn till ramplängder och eventuell
breddökning, se VU kapitel 6.7.

Konstruktionen kan ske från frånfartens eller tillfartens högra körbane-
kant. Den senare metoden ger en bättre, rätvinkligare tillfartsutformning.
Den förra kan dock behöva användas då utrymmet är begränsat till höger
om frånfarten. Konstruktionen avser typfordon Lps.

Konstruktion från frånfartens högra  körbanekant

Konstruktionen utförs i två moment. I det första utformas rampens från-
fart och i det andra rampens tillfart.
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Figur 7.7.9.4-1 Exempel på principutformning av primärvägsanslutning

Frånfart; moment 1
Konstruktionen sker i två steg, först höger körbanekant och sen vänster
körbanekant, se beteckningar i figur 7.7.9.4-1 ovan.

Parametrar för konstruktionen av frånfartens inre (högra) körbanekant
kan bestämmas med VU PC 1 Detaljutformning av korsningskurvor: me-
nyvalet  ”egen korsningskurva”, se steg 1-8. Konstruktionen följer sedan i
steg 9 – 12 för frånfartens högra och steg 13 –14 för frånfartens vänstra
körbanekant.

Steg1 Ange för primärvägens högra körfält, dvs tillfart i meny ”Indata
för korsningskurva”:
• radie
• körfältsbredd
Programmet beräknar tillgänglig körmån för vald radie och kör-
fältsbredd. Användaren bestämmer själv önskad  breddök-
ning/körmån
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Steg 2 Välj rampradie Rs med hänsyn till vald referenshastighet för ram-
pen och ange denna i frånfart i meny ”Indata för korsningskur-
va”.

Radien kan också påverkas av erforderlig ramplängd med hänsyn
till rampens lutning.

Steg 3 Välj rampens körfältsbredd Kr/2 med hänsyn till rampradie och
övriga körfältsbredder längs rampen och ange denna samt kör-
mån i frånfart i meny ”Indata för korsningskurva”.

Kommentar: Användaren bestämmer själv önskad  breddökning/körmån
Steg 4 Ange korsningsvinkel i meny ”Indata för korsningskurva”.

Steg 5 Välj utformningshastighet vid avsväng från primärväg, normalt
30 km/h. Denna ger ungefärlig mittradie i korsningskurvan, Rmitt1,
se tabell 7.7.9.4-1.

Ange Rmitt= Rmitt1 i meny ”Indata för korsningskurva”.

Kommentar:

Efter ”godkännande” beräknar programmet utformningshastighet för
minsta radie av tillfartsradie, frånfartsradie och Rmitt.

Användaren kan sedan välja en lägre utformningshastighet för hela kors-
ningskurvan. Denna påverkar då övriga parametrar i korsningskurvan.
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Tabell 7.7.9.4-1 Ungefärligt samband mellan utformningshastighet
Vu för typfordon Lps och mittradie Rmitt enligt
VU94 avsnitt 7.7.2

Vu
(km/h)

 Rmitt

(m)
30 25

30
35 40
40 50
50 100

Steg 6 Anpassa Rmitt och Rstor efter det beräknade körspåret enligt
instruktioner i programmet.
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Steg 7 Välj meny ”Kanalbreddskontroll”. Programmet ger:
• körvidd för Lps vid vald Rmitt
• vingelmån vid aktuell utformningshastighet och vald Rmitt
• förslag till kanalbredd (beräknad som körvidd plus max kör-

mån av tillfart och frånfart)
Användaren kan vid behov ange annan kanalbredd.

Steg 8 Plocka fram samtliga övriga elementdata från menyn
”Elementdata”. Dessa används sedan för konstruktion av kors-
ningskurvan enligt nedan.



VU94 4F-Väg 41 (76)
Supplement 3 2.7 Korsning
                                                                                                                                              

                                                                                                                                              
VV publikation 1999:084 1999-06

Steg 9 Markera erforderliga inryckningar Dstar  från primärvägens körba-
nekant och Dorto från rampens körbanekant med hänsyn till vald
korsningskurva och primärvägs- och rampradier

Steg 10 Rita mittradien Rmitt1 i korsningskurvan med medelpunkt i skär-
ningen mellan Dorto och Dstar

Steg 11 Förbind Rmitt1 och primärvägens körbanekant  med klotoidbå-
gen Ams1.
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Steg 12 Förbind Rmitt1 och rampradien Rs (satt som höger körbane-
kant) med klotoidbågen Amp1 och övergångsradien Rst1. Höger
körbanekant är därmed konstruerad.

Bestäm sedan beläggningskant med hänsyn till vägrensbredd,
normalt 0,5 m, se moment 7.7.9.4.

Steg 13 Bestäm inledning av vänster körbanekant i frånfarten som en
parallellbåge till Rmitt1 på avståndet K1 för vald kanalbredd och
en ”parallell” övergångskurva till Amp1  så att Lt >= 25 m för
visuell ledning. Obs att större avstånd kan krävas om längre
eller bredare trafikö önskas.
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Steg 14 Bestäm avslutningen på vänster körbanekant genom att för-
länga parallellbågen enligt punkt 13 tills den tangerar rampens
mittlinje Rs+Kr/2.
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Tillfart; moment 2
Korsningskurvan i rampens tillfart konstrueras enligt följande:
• konstruktion av vänster körbanekant i tillfart och utseende av trafikö,

steg 15-17
• kanalbredd samt anslutning rampens högra körbanekant och kors-

ningskurva, steg 18
• korsningskurva för höger körbanekant, steg 20 -  som för en typ B

korsning

Steg 15 Bestäm tillfartens inriktning och trafiköns utformning genom att
välja:
• en punkt, P, på avståndet Lt från primärvägen och på av-

ståndet La ≥ 4,0 m utan refug och 4,5 + 1,0 m med refug
från parallellbågen enligt punkt 13. Större avstånd Lt och La
kan erfordras beroende på önskemål om trafiköns utform-
ning.

• en anslutningsvinkel W, nära 100 gon.

Steg 16 Lägg in höger körbanekant i tillfarten som en raklinje genom P
med riktning W och vänster körbanekant som en parallellinje på
avståndet K2, normalt lika med Kr/2, se figur nedan.

Steg 17 Förläng vänster körbanekant i tillfarten med lämplig övergångs-
kurva tills den ansluter mjukt till rampens mittlinje Rs+Kr/2.

Steg 18 Trafikö med kantsten bör inryckas ca 0,5 m från parallellinjen
till RL. Refugspetsens cirkelbåge och parallellinjen sammanbin-
das med en cirkelbåge med radie ca 200 m.
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Steg 19 Förläng höger körbanekant i tillfarten med lämplig övergångs-
kurva till den ansluter mjukt till rampens högra körbanekant
Rs+Kr, se figur ovan.

Detta kan t ex göras med en kombination Rstor (ca 150 m),
Rs+Kr och Asö.

Steg 20 Ange för ramptillfarten, dvs tillfart i meny ”Indata för kors-
ningskurva”:
• radie
• körfältsbredd

Steg 21 Ange primärvägens radie och körfältsbredd i frånfart i meny
”Indata för korsningskurva”.
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Steg 22 Ange korsningsvinkel i meny ”Indata för korsningskurva”.

Steg 23 Välj meny ”Kanalbreddskontroll” och ange valt avstånd mellan
körspåret och frånfartens körbanekant, normalt ca 0,5 m.

Kontrollera körspårets överskridelse av körfältets vänstra kant.
Om körspåret överskrider vänster körbanekant:
- minska körmån på höger sida
- acceptera lägre körsätt än A
- bredda körfältet
- ryck in hela konstruktionen

Steg 24 Plocka fram samtliga övriga elementdata från menyn
”Elementdata”. Dessa används sedan för konstruktion av kors-
ningskurvan enligt nedan.

Steg 25 Utforma rampens tillfart –kantlinje och vägren - som en typ B
korsning mellan raklinjen, RL och primärvägens körbanekant
innehållande Ams2, Rmitt2, Amp2 och Rst2 på vanligt sätt,
med hjälp av bestämda parametrar enligt ovan.
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.

Konstruktion från tillfartens högra  körbanekant

Konstruktionen utförs i två moment. I det första utformas rampens till-
fart(yttre körbanekant) och i det andra rampens frånfart(inre körbane-
kant).

Tillfart; moment 1

Steg 1 Bestäm tillfartens vänstra körbanekant genom att dra en tangent
RL1 från rampens mittlinje till primärvägens högra körbanekant.

Vinkeln med primärvägens högra kantlinje ska vara nära 100
gon. Tangentens längd Lf ska vara 25 m eller mer för att ge till-
räcklig visuell ledning i frånfart.
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Steg 2 Bestäm tillfartens högra körbanekant genom att rita en parallell-
linje, RL till raklinjen RL1 på avståndet tillfartens/rampens kör-
fältsbredd, K2.

Sammanbind RL med rampens yttre körbanekant med lämplig
övergångskurva, tex en cirkelbåge med stor radie (Rstor)
och/eller lämplig klotoidbåge (Asö).

Rstor skall väljas så att tangentpunkten mellan denna och raklin-
jen RL ligger tillräcklig långt från primärvägen för att kunna ge
plats för korsningskurvan.

Steg 3 Välj ”Egen korsningskurva” och ange för ramptillfarten, dvs
Tillfart i meny ”Indata för korsningskurva”:
• radie
• körfältsbredd
Programmet beräknar aktuell körmån. Användaren bestämmer
själv om denna är tillräcklig.
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Steg 4 Ange för primärvägens högra körfält, dvs frånfart i meny ”Indata
för korsningskurva”:
• radie
• körfältsbredd
Programmet beräknar aktuell körmån. Användaren bestämmer
själv om denna är tillräcklig

Steg 5 Ange  korsningsvinkel i meny ”Indata för korsningskurva”
(Supplementvinkeln till W) och utformningshastighet.

Kommentar:

Efter ”godkännande” beräknar programmet utformningshastighet för
minsta radie av tillfartsradie, frånfartsradie och Rmitt.

Användaren kan sedan välja en lägre utformningshastighet för hela kors-
ningskurvan. Denna påverkar då övriga parametrar i korsningskurvan.
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Steg 6 Välj meny ”Körfältskontroll vid frånfart” och ange valt avstånd
mellan körspår och frånfartens körbanekant, normalt ca 0,5 m.

Kontrollera om körspåret överskrider körfältets vänstra kant.
Möjliga åtgärder:
- minska körmån på höger sida
- acceptera lägre körsätt än A
- bredda körfältet
- ryck in hela konstruktionen

Steg 7 Plocka fram samtliga övriga elementdata från menyn
”Elementdata”. Dessa används sedan för konstruktion av kors-
ningskurvan enligt nedan.
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Steg 8 Utforma rampens tillfart -kantlinje och vägren - som en typ B
korsning mellan raklinjen, RL och primärvägens körbanekant
innehållande Ams2, Rmitt2, Amp2 och Rst2 på vanligt sätt,
med hjälp av parametrar enligt steg 7 ovan.

Kontrollera att RL får minst 5,0 m längd om konstruktionen
utförs med Rstor. Vid utformning med klotoider får Asö och
Ams2 tangera varandra vid inflektionspunkten. Om dessa krav
inte kan uppfyllas ökas längden av Lf.
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Frånfart; moment 2

Steg1 Tillvägagångssättet för framtagandet av konstruktionsparamet-
rarna är de samma som för konstruktion från frånfartens högra
körbanekant, Frånfart, steg 1-8.

Steg 2 Konstruera Rmitt1 enligt steg 9, 10 och 11 för konstruktion
från frånfartens högra  körbanekant, Frånfart.

Steg 3 Bestäm frånfartens högra körbanekant genom att förbinda
Rmitt1 och primärvägens körbanekant med en klotoidbåge
Ams1 enligt steg 12 för konstruktion från frånfartens högra
körbanekant, Frånfart.

Steg 4 Bestäm frånfartens högra körbanekant genom att förbinda
Rmitt1 och rampens körbanekant med en klotoidbåge Amp1
och slutradie Rst1 enligt konstruktion från rampens inre körba-
nekant steg 13 för konstruktion från frånfartens högra  körba-
nekant, Frånfart.

Steg 5 Konstruera trafikön enligt samma principer som vid konstruk-
tion från frånfartens högra  körbanekant, Frånfart.
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Steg 6 Kontrollera att frånfarten har god visuell ledning med Lt>=25 m.

Om ej: välj större Dorto och upprepa konstruktionen från steg 12
vid konstruktion från frånfartens högra  körbanekant, Frånfart.

Lutningar
Rampens lutningsförhållanden kan nu optimeras. Konstruktionslängden
kan vara för kort för att klara kravet på maximilutning 5 % med minimi-
värden för vertikalradier och vilplan. En ökad ramplängd kan då erhållas
genom att glida hela konstruktionen utmed primärvägen.



54(76) 4F-Väg VU94
2.7 Korsning Supplement 3

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              
1999-06 VV publikation 1999:084

Konstruktionen ansluts med en ny cirkelbåge med radie Rny som tangerar
cirkelbågen med radien Rs .

Vilplan
Vid stor primärvägslutning vid rampanslutningarna är det svårt att åstad-
komma vilplan med utformning enligt standardkraven. I gynnsamma fall
kan lutningsskillnaderna avklaras utmed kanalerna vid triangeltrafikön.
Om detta inte är möjligt ökas trafiköns storlek.

Parallellt högerpåsvängskörfält
Parallellt högerpåsvängskörfält består av övergångssträcka, anpassnings-
sträcka och utspetsning, se figur 7.7.9.4-2:

Figur 7.7.9.4-2  Parallellt högerpåsvängskörfält

Grundprinciperna vid 4F-väg är:

• övergången ska utföras så att påsvängande trafik styrs in i anpass-
ningssträckan

• övergången ska ha medvetet lång båglängd och liten övergångsradie
Rmitt, normalt R=25 m.
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Längderna på övergångssträcka, anpassningssträcka och utspetsning bör
inte väljas så långa att motorvägsstandard erhålls. En total längd på över-
gångssträcka och anpassningssträcka på ca 100 m bedöms vara tillräcklig.
Vid denna längd bör reglerna om körfältsbyte gälla.

Körfältsbredden bör vara 3,5 m. Vägrenen bör vara 0,5 m. Vägrensbred-
den kan vara 0,25 m i kanalen.

Parallellt högeravsvängskörfält
Parallellt högeravsvängskörfält består av inledningssträcka, anpassnings-
sträcka och övergångssträcka, se figur 7.7.9.4-3:

Figur 7.7.9.4-3  Parallellt högeravsvängskörfält

Grundprinciperna vid 4F-väg är:

• körfältet ska utformas med medvetet lång båglängd och liten över-
gångsradie Rmitt, följt av ramp med medvetet låg hastighetsstandard

Minsta radie Rmitt bör normalt väljas till 25 m.

Längderna på anpassnings och övergångssträcka och anpassningssträcka
bör inte väljas så långa att motorvägsstandard erhålls. En total längd på ca
100 m bedöms vara tillräcklig. Vid svårighet med orienterbarhet kan läng-
re längder erfordras.

Körfältsbredden bör vara 3,5 m. Vägrenen bör vara 0,5 m. Vägrensbred-
den kan vara 0,25 m i kanalen.
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9 SIDOANLÄGGNINGAR
9.1 KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats på sträcka bör utformas som bussficka enligt VU 94 figur
9.1.1.4.2-1.

Busshållplats vid trafikplats placeras i första hand så att resenärer till och
från bussen får så flack och gen väg som möjligt. Busshållplats bör ur
siktsynpunkt helst placeras efter primärvägsanslutningen.

Åtgärder kan behövas för att förhindra att av- och påstigande går på eller
korsar primärvägen, t ex förstärkning av mitträcket.

Figur 9.1-1 Exempel på läge för bussficka vid trafikplats ur siktsyn-
punkt

9.2 RASTANLÄGGNINGAR

Nödfickor bör anläggas. Frekvensen avgörs från fall till fall. De bör  ut-
formas enligt figur 9.2-1.  De kan också behövas av driftskäl eller för att
kunna få bort ett havererat fordon från vägen när avståndet mellan trafik-
platserna är stort.
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Figur 9.2-1 Exempel på nödficka

9.6 VÄNDPLATSER OCH
ÖVERFARTSSTÄLLEN

Driftvändplatser erfordras ej om:
• trafikplatser ges en enkel utformning som medger plogning av ram-

perna utan att primärvägen blir dåligt röjd vid rampanslutningarna
• avståndet mellan trafikplatser med annan utformning, eller annan

vändmöjlighet, är mindre än 3 km.

I annat fall krävs särskild utredning. Driftvändplats kan utformas på två
sätt:

• med vändning från mittremsa, vilket innebär breddning av mittremsan

• med vändning från höger sida

Överfartsmöjlighet för utryckningsfordon bör finnas med ett mellanrum av
tre till fem kilometer. Frekvens och utformning bestäms i samråd med
drift- och utryckningsansvariga. Antalet överfarter bör begränsas då de i
sig utgör en trafiksäkerhetsrisk i normal trafik.

Överfarten kan antingen förses med öppningsbara krokkopplingar
(”släppekrokar”) eller överkörbara ståndare.

Utformning enligt figur 9.6-1 nedan kan användas både för utrycknings-
fordon och snöplogning vid vändning från sidan.
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Figur 9.6-1 Exempel på utformning av överfart för utrycknings- och snö-
fordon med vändning från höger

Krav på vinterväghållning av överfarter ska anges i standard och funk-
tionsbeskrivning Drift. Räckesavslutningar ska utformas så att riskerna
vid påkörning begränsas.

Överfarter kan också behöves för överledning av trafik vid t ex belägg-
ningsarbeten. Erforderlig öppningslängd varierar mellan 50 och 80 m be-
roende på önskad utformningshastighet för överledningen (30 till 70
km/h).
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11 VÄGMARKERINGAR
Vägmarkeringsklass för 4F-väg ska normalt vara H0,20N, se ritning 16-1.

Ramperna i enkel trafikplats bör ha kantlinje av samma vägmarkerings-
klass som primärvägen, se ritning 16-2.

Figur 11-1 Principskiss vid primärvägsanslutning typ B

Kommentar: Streckad kantlinje kan övervägas i syfte att nå ett stramare formspråk.
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12 VÄGMÄRKEN
4F-väg ska ha ett stramt formspråk i syfte att öka trafikanternas uppmärk-
samhet och begränsa hastigheter. Detta innebär att den ej är motorväg
eller motortrafikled och att motorvägsstandard ej ska användas för väg-
märken och vägvisning. Vägvisning till- och längs 4F-väg ska därför vara
utförd som normal vägvisning på allmän väg dvs med vita tecken på blå
bakgrund.

12.1 PRIMÄRVÄGSANSLUTNING

Vägvisning beror av utformning:

• normal utan högeravsvängskörfält

• med högeravsvängskörfält

Vid normal utformning, dvs utan högeravsvängkörfält, ska vägvisning
utföras som för en normal trevägskorsning, dvs med Orienteringstavla
som förberedande upplysning och med Vägvisare vid anslutningen, figur
12.1-1. Refugspetsen kan då utmärkas med påbudsmärke 1.3.2.3
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Figur 12.1-1 Vägvisning vid enkel trafikplats och utmärkning av refugspets
med normal utformning utan högeravsvängskörfält, typ F

Vid högeravsvängkörfält kan övervägas att utföra vägvisning med Förberedande upp-
lysning om avfart och med Avfartsvisare som då placeras vid högeravsvängkörfältets
början, se figur 12.1-2. Refugspets kan då utmärkas med Avfartsskärm 7.1 5.
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Figur 12.1-2 Vägvisning och utmärkning av refugspets vid enkel trafik-
plats, typ F med högeravsvängskörfält

Kommentar:
Det bedöms vara en nackdel att ge ett högeravsvängskörfält hög vägvmärkesstanbdard
mht målet om ett stramt formspråk.
Vid normal utformning bör övervägas att stoppreglera högerpåsvängen.

Är korsningen utformad med högerpåsvängkörfält ska normalt reglerna
för körfältsbyte gälla för den som kör ut på 4F-vägen. Om det i undan-
tagsfall skulle behövas reglering av påsvängande trafik ska väjningsplikt
tillämpas och märkas ut med märke 1.1.23 Väjningsplikt vid slutet av hö-
gerpåsvängkörfältet.
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12.2 TILLÅTEN TRAFIK

Gående, cyklister och långsamtgående trafik ska normalt inte tillåtas på
4F-vägen. Dessa måste därför upplysas om detta med förbudsmärken ef-
tersom vägen ej ska vara motorväg eller motortrafikled:

• cykel- och mopedtrafik samt gångtrafik förbjudas med förbudsmärke-
na 1.2.10 resp 1.2.15. Eftersom fotgängare bör gå på vägens vänstra
sida bör det övervägas om märke 1.2.15 behöver sättas också på
vänstra sidan av vägen.

• trafik med traktor och motorredskap med märke 1.2.8
• trafik med hästfordon och/eller ridande om behov bedöms föreligga

med förbudsmärkena 1.2.12 och 1.2.14

Förbudsmärkena sätts upp vid sista vägvalspunkten innan anslutningen till
4F-vägen, se figur 12.2-1 för sekundärvägskorsning samt 12.2-2 och
12.2-3 för anslutande väg.

Figur  12.2-1 Utmärkning av förbud mot trafik med långsamtgående
fordon.

Är sista korsningen där långsamtgående trafik kan välja annan väg före
4F-vägen belägen nära början av 4F-vägen, kan förbudet börja redan i
denna korsning och förbudsmärkena således placeras vid korsningen så-
som illustreras i figur 12.2-2 nedan. Utmärkningen förutsätter att det inte
finns något behov att tillåta långsamtgående trafik på vägsträckan från
korsningen fram till 4F-vägen.
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Figur 12.2-2 Utmärkning av övergång till 4F-väg

Finns det behov av att tillåta långsamtgående trafik på sträckan från sista
vägvalspunkten fram till början av 4F-vägen måste beslutet om förbud och
utmärkningen utformas annorlunda än ovan visade exempel. Behov av att
tillåta långsamtgående trafik kan bero på att det finns bebyggelse med
anslutningar till huvudvägen längs den aktuella sträckan. I sådana fall ska
förberedande upplysning om förbudet ges med de aktuella förbudsmärke-
na och tilläggstavla med avstånd vid den sista korsningen där annan väg
kan väljas. Denna förberedande upplysning bör kompletteras med vägvis-
ning för de förbjudna trafikantslagen. Utmärkningen bör göras enligt figur
12.2-3.
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Figur 12.2-3 Utmärkning där långsamtgående trafik tillåts från sista
vägvalspunkt fram till början av 4F-väg.

12.3 ÖVERGÅNG FRÅN 4-VÄG TILL 2-
FÄLTSVÄG

Vid övergången från 4F-väg till 2-fältsväg ska utmärkningen göras tydlig
så att trafikanterna observerar förändringen. Visserligen blir det en klar
förändring av vägutformningen vilket minskar riskerna för missförstånd
men trots detta bör utmärkningen göras tydligare än exempelvis vid slutet
av ett omkörningsfält. Detta uppnås med märken i överstorlek och i övrigt
utfört enligt figur 12.3-1.
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Figur 12.3-1 Exempel på utmärkning vid övergång från 4F-väg till 2-
fältsväg.

Märkena som placeras i mittremsan kan i vissa fall inte utföras i överstor-
lek på grund av begränsat utrymme. Varnings- förbuds- och påbudsmär-
ken kan då vara i normalstorlek i mittremsan och körfältsförändringstav-
lorna i bredd som anpassas till tillgängligt utrymme.
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14 VÄGBELYSNING
4F-väg bör normalt ej ha belysning.

Trafikplatser kan belysas efter särskild utredning.
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15 ÖVRIG VÄGUTRUSTNING
Kantstolpar ska sätts med c/c 50 m i ytterkantens stödremsa. Kantstolpar
kan slopas i mittremsan.

Vägräcken ska uppfylla kapacitetskrav N2. Stållineräcke bör användas i
smala mittremsor av estetiska skäl. Vid 2,5 m mittremsebredd erfordras
arbetsbredd W4. Vid förbättring av befintlig väg bör arbetsbredden rym-
mas inom mittvägren.

Räckesavslutningar ska placeras så att påkörningsriskerna begränsas och
så att fönster i görligaste mån stängs. Vid stålbalkräcken kan energiabsor-
berande räckesändar behövas i farliga lägen. Normalt bör dock räcket
kunna förlängas till bättre avslutningsläge.
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16 RITNINGAR
Följande ritningar finns för 4F-väg:
• typsektionsritning med vägmarkering 4F – H0,20 N
• rampsektionsritning med vägmarkering 2 FR – H0,20N
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4F – H 0,20 N
4 – fältig väg, heldragna 0,2 m breda kantlinjer

3,0

9,0

3,0

0,20 0,10 0,20



76 (76) 4F-Väg VU94
2.16 Ritningar Supplement 3

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              
1999-06 VV publikation 1999:084

2FR – H 0,20 N
2 – fältig ramp, heldragna 0,2 m breda kantlinjer

3,0

9,0

3,0

0,20 0,10 0,20
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